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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 מכבים רעותהעיר מודיעין 

 
 

 ליואי דבוריינסקי אדריכלים    אדריכלי תכנון
  , רעננה14רחוב המלאכה      
 09-7744472טלפון      

      
 אדריכלים אהרונסון שלמה    נוף אדריכלות תכנון

  ירושלים, כרם עין, 4 השער מבוא     

 02-6419143  טלפון     
 

 דיקמן-בוך-הורוביץ-זינגר   תכנון קונסטרוקציה

 ברק בני, 28 הירש ברוך רחוב     
 03-6155600טלפון      

 
 חיים עינב דב צ'ובוטרו  מהנדסים יועצים  תכנון חשמל, תאורה ותקשורת

 גבעתיים, 3 אפנר     
  03-5730773 טלפון      

 
 מרשל הנדסה   תכנון מים ביוב וניקוז

 ירושלים, 40 שאול גבעת רחוב     

 02-6513391טלפון      
 

 מבט מערכות מיזוג אויר   מיזוג אויר  תכנון
 שוהם, 872. ד.ת, 5 שיבולת רחוב     
 077-9330500טלפון      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 אדריכלים איטום                                                ביטלמןייעוץ 

 , רעננה4רחוב המלאכה      
 09-7741595 טלפון     

 
 יועצי בטיחות-ברקן  בטיחות                                            ייעוץ 

 סבא כפר, 11 ציון שיבת רחוב     
 09-7431037 טלפון     

 
 יועצים מהנדסים – לוסטיג. ש                        מעליות                   תכנון 

 אביב תל, 5 טוביה באר רחוב     
 03-5236633 טלפון     

 
 אלומיניום לנדמן אלומיניום                                      תכנון 

 חיפה 2 הירקון רחוב     
 04-9518002טלפון      

 

 דרור הרנזון          יעוץ ותכנון לבמה
 יפו, 14 ק'קורצ יאנוש רחוב     
 054-3091146 טלפון      

 
 בנין בהנדסת שרותים מסינג. א            כמאי

 רעננה, 4 המסגר רחוב     
 09-7401463טלפון      

 
 ברן ישראל           ניהול ופיקוח

 עומר תעשיה פארק, 8 עומרים     
 03-9775510 טלפון            

      
 החברה הכלכלית לפיתוח עיר העתיד מודיעין בע"מ           מזמין

 2ליגד , 4המעיין            
 מכבים רעות הפארק הטכנולוגי מודיעין                                                      
 08-9707515טלפון                                                       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  רב תכליתי במע"רלתכנון וביצוע בניית מבנה  –הסכם  
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה  – 2נספח ב  
  

 'דוגמה לדף כיסוי  – 3נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני - 2נספח ג  
  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

 נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות  
  

  'נלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה   –נספח ו
 מילוי תנאי המכרז

 

  

  'התחייבויות להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   –נספח ז
 הזוכה על פי הסכם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח  
  

  אישור קיום ביטוחים -' טנספח  
  

  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
  

  'לוח תשלומים –נספח יב  
  

  'דו"ח קרקע –נספח יג  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  )"בהוצאת הועדה הבינמשרדית המשותפת למשרד המפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרזת
 ותנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזנאים ת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
העיר מודיעין מכבים  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל 12/2016מס'   מכרז פומבי ל
 "( המכרז":להלן)עותר

 הקמת מבנה רב תכליתי הכולל:  העבודות על פי מכרז זה יכללו .1.2

  בעמידה לרבות מערך מושבים טלסקופי  800איש בישיבה או   400 -ל אולם מופעים רב תכליתי
 גלריות במה ומאחורי קלעים. 

  . לובי תחתון שמשמש גם כחלל הסעדה ולובי עליון וגלריה 

  .מרכז מוזיקה הכולל חדרי חזרות ומתחם משרדים 

 קרה אזורי ברמת מעטפת טבח ברמת מעטפת וחדר במ 

  שטחי תמך למבנה הכוללים מחסנים, שירותים ומרחבים מוגנים 

 ,קירויים הבולטים מהמבנה 

ים בניין אחד בכל הקשור למערכות כיבוי אש גנרטור חרום וחשמל חלק והאולם והחניון שצמוד אליו מהו)
על הקבלן לשתף פעולה הקבלן של ועל כן  מהציוד מתוכנן במסגרת מבנה החניון ומבוצע על ידי אחרים

 (החניון ולתאם את הממשקים השונים בין המבנים 

ומסירה  , תעודת גמר4העבודה כוללת את כל עבודות השלד הגמר והמערכות הנדרשות עד לקבלת טופס 
לעירייה, בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפות 

ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם -, ד' ו2, ג1מסומנים כנספחים ג'למסמכי המכרז, ה
מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים   למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם

 "(.העבודותהכללים )להלן: "

 ד במידה מובהר למען הסר ספק כי כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז משמש כמחירון בלב
 תבקש החברה לבצע שינויים. 

  מצויןמובהר כי בכתב הכמויות מצויים סעיפים אשר לא נכללו במסגרת הסיכום ואשר כן כמו 
לצידם הערה: "לא לסיכום". החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך 
כתב הכמויות בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר תינתן על ידי הקבלן 

 כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז.

להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה ןיא .1.3
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 המכרזים של החברה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מהות המכרז  .2

עבור ביצוע המכרז הינו על התמורה הכוללת )התשלום הפאושלי( אותה תשלם החברה למציע שיזכה  .2.1
 העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת ם והנספחים על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכ .2.2
ו לכך היא אי גם אם העילה שלאו בנספחיו  ) בין אם צורפו או לא צורפו(  תשלום בגין דבר הרשום בהסכם

 בפסקה הרלוונטית. ו/או אי ידיעתו וו/או אי היכרות הבנתו

 כלול:  מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע העבודות ת .2.3

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים  (א)
 ויועצים מכל שסוג שהוא. 

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר,  (ב)
הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ הסכם 

 ההתקשרות ונספחיו. 

ה בכבלים תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל, בזק, הטלוויזי (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכמי ההתקשרות ונספחיהם.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (ד)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ה)
 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

קו על ידי המציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או הובלת כל החומרים שיסופ (ו)
למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר 

 העבודה ומהם.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ז)
 למסירתם.

"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים מדידה, ע (ח)
 לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 

בות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או ולר
 מעוגלים.  

כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות  (י)
 ונספחיהם.

ו כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפ (יא)
או לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 

 ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.

 ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.  (יב)

 דמי בדיקות  (יג)

והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות והיטלים  דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח (יד)
 מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טו)

 הוצאות הכרוכות במסירת המבנה.    (טז)

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (יז)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי כל ההוצאות והנזקים של  (יח)
 ההתקשרות ונספחיהם.

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת  (יט)
 הבדק.

 רווחי הקבלן. (כ)

רפו(  כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא צו(כא)
ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -שלא תוגש כאמור 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  (ב)
 השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.   

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    .בשם התאגיד

החל בביצוע והשלים, כקבלן  2009-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
מתוכם לפחות אולם תרבות / כל אחד, לפחות;  ₪ מיליון  20בהיקף של  ,מבני ציבור 3הקמת  ראשי,
לא  -אודיטוריום בית ספרי ו/או אולם ספורט  מודגש כי)מקומות ישיבה  300עם לפחות אחד  כנסים 
 מושבים(. 300לצורך מכרז זה כמבנה תרבות / כנסים עם  יחשבו

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה בלבד ולא 
  של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסףעל המציע לצרף 
 בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (1
 ,מע"מ, שמו המלא של מזמין העבודה תעלות כוללהמבנים אותם בנה, גודל המבנים, 

    המפקח/מנהל האתר וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.        

מגופים, עליהם  להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו  2ב' בנוסח המפורט בנספח הלפחות המלצ (2
 .  להסכם 1הצהיר בנספח ב'

 : 1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (3

 . 1/1/2009מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –זמין לרבות כתבי כמויות חוזה חתום עם המ (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אישור יהא על המציע לצרף במקום כתב כמויות,  ,במקרה ומדובר בהתקשרות לתכנון וביצוע
, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת מעת המזמין , מכון למועד פרסום המכרז,עדכני

  המבנה.של המזמין בגין 

מועד המסמך לא  –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  התחלת עבודהצו  (ב)
 . 1/1/2009לפני 

או חשבונות חלקיים מאושרים שהיקפם במצטבר עומד על סך  חשבונות סופיים מאושרים  (ג)
 .מהיקף החוזה המוגש להוכחת העמידה בתנאי הסף 90%של 

 אישור המזמין לסיום העבודה (ד)

הוכחת המציע על פי סעיף זה, נדרש המציע להגיש את המסמכים באופן מסודר מובהר כי לצורך 
 בהתאם למפורט להלן:

חוברת/תיקייה  1מהפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב'אחד על המציע להכין לכל 
 נפרדת הכוללת חוצצים לכל אחד מרכיבי החוברת המפורטים להלן: 

 3פרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב'דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את ה (1)
 למסמכי המכרז. 

'( לעיל, ולמספר כל דף ד-אלצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק) (2)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.

   , תביא לפסילת המשתתף.למען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

מען הסר כל ל לפחות. 4ג' 100-, מסוגל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודההינו רשום ברשם הקבלנים ובע .3.3
   , תביא לפסילת המשתתף.אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיוןספק, 

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
(, שקלים חדשים ן ומאתים וחמישים אלף מיליו במילים:) ₪ 1,250,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 מדד תשומות הבניה, כשהיא צמודה למדד לבקשת ועל שם המשתתףשהוצאה על ידי בנק בישראל 
 "(.המדד)להלן: "

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   12.12.2016על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי הבנקאית, תביא לפסילת ההצעהאי המצאת הערבות  (א)
לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל  (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בסעיף  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על ידי החברה 3.4ד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף .  מוע6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ה)
אחרון להגשת ההצעות החודשים מהמועד  3-מ אוחריחתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 

 מאוחר מבין מועדים אלו.   הלמכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

רבות עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

תוקף הערבות  ארכתהודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הנמסרה  (ז)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -לתקופה שתיקבע על

 רעוןפלקבל וא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ל (ח)
 נוספים. עדיםסהערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .3.5
לחוק העונשין, )עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  414סעיפים 

צו למניעת הטרדה ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  1'חבנספח העדר הרשעות כמפורט תצהיר בדבר להמציא 
 .הימנו לפיו

 תנאים כלליים

 : בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן .3.6

אישור תקף . על המציע להמציא "י חוק עסקאות עם גופים ציבורייםמנהל ספרים כנדרש עפהינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול
 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.המציא  (ב)
  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת ר ספק, אי המצאת אישור זהלמען הסהמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

, כי למסמכי המכרז 2בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ד)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

למען הסר ספק, אי  הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או
     , עלולה להביא לפסילת המשתתף.זה תצהירהמצאת 

חוק עובדים זרים  לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי (ה)
 לפי חוק שכר מינימום,ו/או  1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)

לשם הוכחת  , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ח'בנספח כמפורט עובדים זרים תצהיר להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו

הקבלן המיועד  פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם  (ו)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל  למנהל את ביצוע העבודות.

 .ףד, עלולה להביא לפסילת המשתתהפרויקט המיוע

על ידי הקבלן  המיועדים המשנה קבלני פירוט בכתב של רשימתבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ז)
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישור .מנותמיו את עבודות שלגביהם נדרשת לבצע בפועל

   להביא לפסילת המשתתף.

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מעוניין המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע .4.1
המכרז(  למעט מעטפת )מכרז המקוריים המסמכי מלהשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 .בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

    את הפרטים הבאים:  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז .4.2

)לא תוספת( על התמורה הכוללת )הפאושלית( הנקובה בטופס ההצעה המסומן  ההנחה אחוז (א)
תקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות כנספח א' להסכם הה

 . המציע ייתן אותו

מובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב כהנחה ולא תהיה כל 
 לצד המספר. -משמעות לסימון + או  

 החומרים כל את כוללת התמורה הכוללת )הפאושלית ( כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר

 .העבודות לביצוע הדרושים העזר ועבודות

 על כלל יחולכאמור בס"ק )א( לעיל  המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה מובהר כי אחוז
המסומן כנספח ד' להסכם המהווה מחירון לצורך ביצוע בכתב הכמויות  המפורטים הסעיפים
 החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר. שינויים
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר ועבודות

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית ה .4.3

שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור לא תובא לדיון הצעה  .4.4
  במסמכי המכרז.

מודגש כי בשלב זה יש לחתום על אישור קיום הביטוחים בראשי תיבות בלבד. חתימה סופית על אישור 
קיום הביטוחים תעשה רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של המציע שיזכה תחפוץ לערוך 

ויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק שינ
 לאחר ובכפוף לאישור יועץ הביטוח של החברה. 

   :מסמכי המכרז .5

   :ובהתאם להם ב,"הרצו תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן,  ההצעות .4.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    יבוריים.צאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  (ה)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :איםהביצורפו המסמכים  ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

  כתבי ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)

 ע"פ דין.  תאסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונו (יח)

 . המעטפ (יט)

בשעה   24.8.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   5,000 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

טפסים ל גבי עיחד עם כל מסמכי המכרז "( ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .6.1

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

, אליה יוכנסו שתי מעטפות מס' המכרזלהגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין את  האת ההצע (א)

 כדלקמן:

הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט ההצעה כלל מסמכי המכרז לרבות אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 

 הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות( סגורה המעטפה (ב)

חברה בניין ליגד במשרדי ה  15:00 בשעה 12.9.16 ב' א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח'  2

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור לקבלעל המציע  (ג)

שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או  .6.2

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   המציעים.פגישת הבהרות עם סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:00 שעהב 29.8.16ב'  ביום .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2
     .הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

-מכבים-מודיעין(   13 בניין מול) האלה עמק ברחוב סחלבים ס"מתנ בבניין הכניסה באולםהמפגש יתקיים  .7.3
 .   רעות

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .7.5
הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל 

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או 
 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

    הבהרות ושינויים  .8

ותיקונים במסמכי  רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים חברהה .8.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 
-חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

      ידם.

"( על פי המועד האחרוןהצעות למכרז )להלן: "רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ה חברההכמו כן  .8.2
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

, בהודעה משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-שנמסרו עלבפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים 

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4

    בחינת ההצעה .9

 1הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'  כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה  .9.1

 . 2ומס' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח

 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. ואת הערבות 

 תפות במכרז.בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשת

יבת המכרזים עד לתום השלב לתוך ת ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה

  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

הצעותיהם אשר פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר הפתיחה המועד ב

 ומעטפת האומדן. 2, תפתח מעטפה מס' עמדו בתנאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה  .9.2

  . "(הכשרות ההצעותשעברו את תנאי הסף )להלן: " יחושב ממוצע ההצעות (א)

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

ההצעה הזוכה תהיה ההצעה "( הממוצע הקובע)להלן:"  3%של  תוספת הנחהממוצע תבוצע ל (1)
  או מלמעלה מלמטה  תקבלממוצע הקובע שיהקרובה ביותר ל

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית 
 )אחוז הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 12.2% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 42.2% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה27.17% – ""ממוצע

 הנחה. 30.17% -הממוצע הקובע 

 .הנחה 28.3% ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 .4של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2 15.4 23.6 28.3 33.4 35.1 42.2 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

  

 להלן דוגמה מספרית שנייה (3)

 תוצאת המכרז:

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה 
הכספית )אחוז 

 הנחה(
5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

 

 ניתוח התוצאות:

 הנחה 5.4% –ביותר  יקרהההצעה ה

 הנחה 44.5% –ביותר  זולהההצעה ה

 הנחה 21.5% – ""ממוצע

 הנחה. 24.5% –הממוצע הקובע 

 .הנחה 26.7 ה:הינ מוצע הקובע מכאן ההצעה הקרובה ביותר למ

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4 7.3 10.3 22.2 26.7 34.1 44.5 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .9.3
ו/או מנהלת חברה בניסיון קודם שלילי של הוהמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –, אם הייתה כזו , בהתקשרות עם המציעחברההפרויקט מטעם ה
למציע, על טיב ו/או חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם ה חברההסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה שטרם

ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 מור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן הא

מנהלת  ו/אוחברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
 .חברההפרויקט מטעם ה

 הוציאה צו סילוק יד. החברהו/או מנהלת הפרויקט מטעם  החברההעירייה ו/או 

ו/או מנהלת הפרויקט חברה בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הכשל 
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החברה ה

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות חברה ה .9.4
חברה קיימה שימוע עם המציע הובלבד ש ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 .ההנחה הגבוה ביותר

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על החברה, .9.5
 על מנת לשפר את הצעתו., משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", החברה

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

 לקבלת בבקשה או להצעות בנוגע הבהרות לקבלת בבקשה( מהם מי או) למציעים לפנות רשאיתהחברה 
 כל אתחברה ל יעבירו המציעים. והערכתן ההצעות בדיקת לצורך לדעתה כנדרש, נוספים ומסמכים נתונים
 תגובת. חברהה כתובת לפי, בפנייתהחברה ה שקבעה המועד בתוך המבוקשים והמסמכים הנתונים
 .הימנה נפרד בלתי כחלק ותיחשב להצעה תצורף המציעים

 המציעים י"ע שהוגשו מסמכים לגבי רקכי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות  יובהר, ספק הסר למען
  . שהוגש לחומר מתייחסים שאינם חדשים נתונים או פרטים הגשת תותר ולא, ההצעה במסמכי

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .10.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .10.2
 משלוח המכתב.       מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   

 10%בסך של   מדד תשומות הבניהערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה על הזוכה להפקיד  .10.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים (

ימים  (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכםז' כנספחמסמכי המכרז המסומן ל
תוך פרק הזמן ימציא את הערבות בבמידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

לאחר ביצוע העבודה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  חברההאמור לעיל, תהיה ה
 כל תביעה ו/או טענה ו/או חברהשיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה עפ"י

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  18למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .10.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21תוך  תההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונו

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף אות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, הור
לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל עבודות ה

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5דרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים ה .10.6
זכאית החברה, לפי  -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מה

ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין השיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןספק כי לעניימובהר בזאת למען הסר כל  .10.7
 איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     בהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ,ט'כנספח י המכרז והמסומן קיום ביטוחים, המצורף למסמכ

, בין אם נעשו בגוף לאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .10.9
תהווה הפרה מהותית ויסודית של , ללא אישור החברה מראש ובכתב ובין אם במכתב לוואיהאישור 

ע"פ והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות  הוראות ההסכם,
לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או מכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

ה את הזכות החברה שומרת לעצמ לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ה ולהוציא למציע צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המלהורות בכל עת 

שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב 
 .חלת עבודה בצו, וזאת עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להת

  הוצאות המכרז .11

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
     בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל חברהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של ה .12.1
    הכנת ההצעה. שימוש שאינו לצורך

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים חברה בכפוף להוראות כל דין, ה .12.2
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

    יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.

 בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור  .12.3

 

 

 

 

 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ, אשכנזי משה         

 

  



- 21 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

להקמת ך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, להתקשר עם קבלן לצורמעוניינת חברה הו :הואיל
  מבנה רב תכליתי במע"ר מודיעין מכבים רעות 

  "(המכרז":להלן) 12/2016' מספומבי מכרז  החברה ולשם כך פרסמה :והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו :והואיל

ל סמך הצעתו "( עהעבודותביצוע העבודות על פי הסכם זה )להלן: "את  קבלןוהחברה החליטה למסור ל :והואיל
 ;בהסכם זהבמכרז וובכפוף לתנאים הקבועים 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זההפעולה ביניהם בקשר 

 :הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנומסמכי המכרז,  .1.1
 הוראות הסכם  זה.

מסמכי המכרז, המבוא והנספחים להסכם זה משלימים זה את זה. במידה וקיימת סתירה בין מסמכי 
 רז המבוא והנספחים לבין האמור בהוראות הסכם זה מובהר כי הדרישה המחמירה היא זו שתקבע.המכ

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 הגדרות ושונות: .1.4

 כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(; בהסכם זה

רבות נציגיה ומורשיה החברה הכלכלית לפיתוח העיר מודיעין, עיר העתיד בע"מ ל - "החברה" (א)
  המוסמכים, וכל מי המוסמך לפעול מטעמה.

 רעות-מכבים-עיריית מודיעין -"העירייה"  (ב)

ו/או על ידי דירקטוריון כל אדם המורשה בכתב על ידו  החברה לרבותכ"ל פירושו מנ - "המנכ"ל" (ג)
 ו/או כל חלק ממנוסכם ל את תפקידו לצורך הכ"למלא במקום המנהחברה 

קבלן מתכנן ו/או קבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל הלרבות נציגיו של   -"הקבלן"  (ד)
או עבודות התכנון ו/או עבודות הבנייה של המבנים  משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע 

  כל חלק ממנו.

עבודות בניית לפקח על ביצוע  כ"לפירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנ -"המפקח"  (ה)
  .מנואו כל חלק מהמבנים  

המבנה הרב תכליתי במע"ר העיר לצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ו)
  .דיעין מכבים רעותמו

 . מהנדס החברהפירושו:  -"המהנדס"  (ז)

על ידי  וועסקהמהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר ש -"היועצים"  (ח)
  .םובפיקוח עליון על ביצועמבנה הרב תכליתי במע"ר העיר מודיעין מכבים רעות הבתכנון חברה ה

 מבנה הכולל:   -"מבנה רב תכליתי"  (ט)

 בעמידה לרבות מערך מושבים טלסקופי  800איש בישיבה או  400אולם מופעים רב תכליתי ל
 גלריות במה ומאחורי קלעים. 

  . לובי תחתון שמשמש גם כחלל הסעדה ולובי עליון וגלריה 

  .מרכז מוזיקה הכולל חדרי חזרות ומתחם משרדים 

  מיטבח ברמת מעטפת וחדר בקרה אזורי ברמת מעטפת 

  שטחי תמך למבנה הכוללים מחסנים, שירותים ומרחבים מוגנים 

 ,קירויים הבולטים מהמבנה 

את כל עבודות השלד הגמר , כולל רב תכליתיהכלל העבודות הנדרשות להקמת המבנה :   -"העבודות" 
ומסירה לעירייה, בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט  4והמערכות הנדרשות עד לקבלת טופס 

ה' -, ד' ו2, ג1כתב הכמויות והתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'הטכני, 
והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר 

 "(.העבודותמצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )להלן: "  אינם

 ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים. מועדי ושלבי-" וח זמניםל" (י)

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" קבלן משנה" (יא)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינה ישירות, אשר מספקים ומרכיבים את שהוזמן -" ספקים" (יב)
 מהם או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י הקבלן ו/או קבלנים אחרים.

הכמויות, והתוכניות,  י, כתביםהמפרטהתנאים הכלליים, זה לרבות הסכם פירושו תנאי  - "הסכם" (יג)
 .סכם זהשיהווה חלק בלתי נפרד מה הסכם זהוכן כל מסמך אחר שהוסכם ב

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד  -"המפרט הכללי"  (יד)
משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי הביטחון/אגף בינוי ונכסים, 

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

העבודות   למטרת ביצוע  הבנייה קבלן למקום ביצוע עבודותהחומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (טו)
עתידים להיות , לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים הןוהשלמת
 והעבודות. החומרים יהיו בעלי תו תקן, תו הסמכה או תו השגחה ככל שניתן.המבנה  חלק מ

מדד תנודות מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי שמפרסמת  -"המדד/ מדד תשומות הבניה"  (טז)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי 

 שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.אחר 

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב (יז)

 נספחים להסכם.מהות ההסכם ו .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' – הצהרת ניסיון 2.3

 2נספח ב' – המלצהנוסח  2.4

 3נספח ב' –דף כיסוי  2.5

 1נספח ג' –מוקדמות  2.6

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.7

 נספח ד' – כתב כמויות 2.8

 נספח ה' – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.9

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.10

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.11

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.12

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.13

 1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות וחקירות פליליות 2.14
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ט'.  נספח -קיום ביטוח עבודות קבלניות  -  יםביטוחקיום אישור   2.15

   נספח י' -נספח בטיחות   2.16

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.17

 נספח יב' – לוח תשלומים 2.18

 נספח יג' –ד"וח קרקע  2.19

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

בהיקף, בגודל ,  ביצוע העבודות  סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםיכי הוא בעל ידע, נהקבלן מצהיר  .3.1
   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,ברמה, בשיטה

דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת למד את  הבדיקות הנחוצות,הקבלן מצהיר כי בדק את כל  .3.2
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או  הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 

על פי דו"ח  דרכי הגישה אליו, טיב הקרקעראה את אתר העבודה, בחן את טיבו, לרבות הקבלן מצהיר כי  .3.3
, מבנים ומתקנים הקיימים לצד אתר הקרקע המצ"ב למסמכי המכרז והמסומן כנספח יג' להסכם זה

כניות המתאר החלות על אתר העבודה, והוא מוותר בזה שימושים הנעשים בהם וידועות לו תהעבודה וה
ו/או לתכניות החלות עליו ו/או בקשר לכל דבר על כל טענה של פגם או אי התאמה בקשר לאתר העבודה 

 אחר המתייחס אליו. 

, הדרושים כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים  ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי בידו  .3.4
  לביצוע העבודות.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי חלק מהמערכות הנדרשות להקמת המבנה נמצאות בחניון התת קרקעי  .3.5
למערכות הנ"ל וכי ידוע לו  למבנה מחייב ביצוע התחברות 4וכי השלמת המבנה וקבלת טופס הסמוך 

ביצוע העבודות מחייב ביצוע תיאומים למול הקבלן המבצע את עבודות הקמת החניון התת קרקעי ש
   במע"ר.

 ודותהעבהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.6
 כאמור בהסכם זה.  

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.7

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
    .1976 -חובות מס( תשל"ו 

   אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ. (ב)

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם  קבלןכי ה חתום ע"י עו"דאישור  (ג)
  הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

 כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו שלהקבלן מתחייב  (ד)
 לפי דרישתה. -ם בפני החברה הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפע

לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מהקבלן מצהיר כי  3.6
)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליאישום לבית משפט, 

לחוק העונשין )עבירות  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 
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צו נגד מנהל ממנהליו  ו/אולביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 .     2001-, התשס"ביימתחוק מניעת הטרדה מאלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

לשם הרישיונות וההיתרים הנדרשים  האישורים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם 3.7
 ע"פ הסכם זה.  ביצוע העבודות  

על פי הסכם זה ויפעל על  והקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי 3.8
 הסכם זה. ע"פ חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות 

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  3.9
   , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.1952 –

בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו ערך סקר, בדק את הקבלן מצהיר ומתחייב כי  3.10
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, 
מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים 

  על פי הסכם זה.  ולהם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי אשר יש או עשויה להיות

ההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה מחיר, הנקוב בכתב אחוז ההנחה שהוצע על ידו להקבלן מתחייב כי  3.11
נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות  המסומן כנספח ד' להסכם זה,הכמויות וכתב 

וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות 
בקשר, לרכישת החומרים עלויות היצור, הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, 

הוצאות שיגרמו לו במסגרת מתן שירותי קבלן ראשי , הוצאות  תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח,
וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או פיקוח  וניהול אשר ישולמו לחברה, 

 דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת למען הסר כל ספק 3.12
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא  שבעטיה תהיה לחברה  הזכות
 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   סירת העבודה:מ .4

החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על פי הסכם זה בהתאם  למפורט  .4.1
, 2, ג'1המוקדמות ן/אן במפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים והמסומנים כנספחים ג'בפרק 
ה' להסכם זה והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, והכל בכפוף למפורט בהיתר בניה ו/או כל היתר  -ד' ו

   שיון ו/או אישור על פי כל דין.יו/או ר

 הוראות המפרטים המפורטים להלן: את העבודות בהתאם ללבצע הקבלן מתחייב   .4.2

 המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ  (1)
)הפרקים הרלוונטים מפורטים  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( 1-המסומן כנספח ג' במפרט הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל  (2)

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 
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  _________________ 

 בנוסחן המעודכן 1988הבטיחות בעבודה בנייה תקנות  (3)

 חוק החשמל  (4)

  המפרטים המצורפים למסמכי המכרז (ב)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1המסומן כנספח ג' –פרק המוקדמות  (1)

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  2המסומן כנספח ג' –המפרט הטכני   (2)

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. המסומן כנספח ד' להסכם זה -כתב הכמויות  (3)

התוכניות המצורפות והמפורטות בטבלת התוכניות, המסומנת כנספח ה' להסכם זה  –תכניות  (4)
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

על כל שינוי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  .4.3
ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף גבוה  מזה שנדרש ביצוע העבודות רחיב את היקף המ

במסמכי המכרז כאשר התחשיב לביצוע התוספת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות למחיר ליחידה 
בניכוי ההנחה שניתנה על ידי המציע כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א'  המפורט בכתב הכמויות

 .להסכם  8.6ובכפוף לקבוע בסעיף  הימנולהסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד 

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.4

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  81תוך ו/או המפקח 

ממוחשב ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את  GANTבשיטת ms project בתכנת 

 אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

ל ובהעדר הסכמה, יחליט לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקוב (ג)
 המפקח.   

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  (ד)
העבודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע 

 ר. העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביות

 הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.    (ה)

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר  (ו)
אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת 

 עליו.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  (ז)
סיבות שאינן בחזקת כוח עליון, יחשב כהפרה יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מ

 )במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור,₪  5,000של וקובעים מראש בשיעור 
 וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.   

ען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע מובהר בזאת למ .4.5
 כניות לפי הצורך, לביצוע עבודות הבנייה.לרבות ת -שלימות עבודות הבנייה, הוראות מ
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לעיל, לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי במבנה  ובכל חלק  4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.6
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי אי ביצוע כלל עבודות בנייה המפורטות ממנו, לרבות 

ל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. והחברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 "פקודת השינוי"( הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:

  AS)", תכניות עדות לאחר ביצוע תיק מתקן הכולל: סיום העבודות הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר .4.7

MADE)" , כניות על גבי תוכנת תלרבותbim, יק של כל העבודות כולל מידות הכוללות תיאור מדו
 וכו'.   I.Lהמבנה, רומי קרקע, 

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.

מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני  .4.8
 כולל הוראות תפעול והחזקה.

האדריכליות ו/או התוכניות  תותוכניהעל פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.9
להסכם זה והמהווים  2, ג'1שאושרו ו/או פרק המוקדמות ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'
על חשבונו ות קן את העבודחלקים בלתי נפרדים הימנו, שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת

 מאושרות. ה ו/או למפרטים תולתוכני ןולהתאימ

ומר ו/או לכסות כל ו/או להזמין חהן או חלק מת תכנון ו/או עבודת בניה לבצע כל עבודהקבלן מתחייב לא  .4.10
הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר למען  .אישור המפקח, לפני קבלת עבודה

שהחברה אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ובכפוף לקבלת היתרי בנייה בהתאם לתכוניות 
   אלו.

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.11
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים , קטלוגים, תםגראפייכניים, לרבות תיאורים ט /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.12

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.13
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.14
, משרד  ת הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודההתקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחו

      .להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו י'התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .4.15
   .העבודה

ים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח את הציוד והחומרהקבלן מתחייב להזמין  .4.16
  .לביצוע העבודותהזמנים 

  זמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן.הלוח בכל שיבוש מובהר בזאת כי 

ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות )לרבות עבודת התכנון( יחולו על כ .4.17
 דו.  יעל הקבלן וישולמו 
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 ופן ביצוע עבודות  א .5

 התארגנות .5.1

פי  עבודותהלרשות הקבלן למטרת ביצוע אתר העבודה  החברה תעמיד את ה, צו התחלת עבודה עם קבלת 
 והקבלן יחל בפעולות התארגנות כמפורט להלן:הסכם זה, 

 ושערים היקפיתמיד עם כניסת הקבלן לאתר, ובתחילת התארגנותו באתר, ייבנה, יתקן ויחזק גדר  (א)
הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר כולה במשך כל זמן ביצוע למפורט בנספח י' להסכם זה. בהתאם 
כל עבודה , לרבות חידושה והעתקתה מעת לעת על פי הצורך ולהסירה בסיום ביצוע העבודות. העבודה

ייכות לחברה תהינה ש כל זכויות הפרסום על הגדר. זו היא על חשבונו של הקבלן ונכללת בתמורה
 .בלבד

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

גורמים אחרים את כל משנה מטעמו ו/או ל על הקבלן להתקין לעצמו ולקבלניבמידה וישנו צורך,  (1)
המסומנים במקומות שוזאת הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות 

ולהחזיקן במצב תקין ומסודר במשך כל תקופת  ,בכתבהעירייה ידי -בתוכניות שאושרו מראש על
  ביצוע העבודות.

לרבות תשלום לשוטרים ומאבטחים  הסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו (2)
 בשכר במידת הצורך. 

הקבלן אחראי לדאוג לכך, שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיינה הדרכים שבקרבת האתר ו/או  (3)
נתונות שלא לצורך לתנועה ו/או הפרעות אחרות אשר יקשו על התנועה הרגילה המובילות אליו, 

הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית . בהן
ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת 

ומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות עובדים להכוונת התנועה הד
  האמורות.

 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב והולכי (4)
הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או כלי רכב, 

 ם.בכפוף להסדרי התנועה המאושרי

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (5)
אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק 
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות 

 מים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.ולמשטחים קיי

לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן  (6)
מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע ילערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה

ידי המפקח -ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלך פי הצור-לבצע חפירות גישוש עלאותן עבודות, 
אחריות לקבלת אישורי חפירה  או הרשויות המוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה.

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל 
 חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. 

קבלת היתר  מיום ימים 7תוך גרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח מבלי ל (7)
התכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה  .אתרתכנית ההתארגנות ב הבניה, 
, שירותי עובדים, נקודות מקומות האחסון, משרדי אתרהסדרי תנועה זמניים, שילוט,  ממנו,

דרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. הזנת מים וחשמל הס
 התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  נקודות קבע (ג)

הקיים כפי שמשתקף  ישאמת את המצב הטופוגרפאלא לאחר ביצוע עבודות הקבלן לא יתחיל ב (1)
בתכניות. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נכונות הנתונים בתכניות 

 טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

של מקום ביצוע העבודות ולנכונותם של הגבהים  והמדויקהקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון   (2)
ירות, העמודים וכל אלמנט אחר במבנה  ומהמתקנים הנלווים או  האלמנטים הק והמרחקים בין

  .ועד למסירה הסופית של המבנה  מגרשמרגע קבלת ה השונים

יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
שירי מדידה מעולים באתר ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכמשנה ו/או  לקבלני

  שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי   (4)
המבנה  אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. במידה שאין אפשרות תיקון, 

 את על פי הנחיות והוראות המפקח.ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל ז

 , לצורך ביצוע העבודות חיבור לתשתיות חיצוניות (ד)

במשך תקופת ההתארגנות יבצע הקבלן על חשבונו את חיבורי רשת המים ורשת החשמל הזמניים  (1)
  .ויהיה אחראי לרציפות האספקה הדרושים לביצוע העבודות

הדרושים להעברת המים והחשמל למקום הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים  (2)
-להכין לוח חשמל תלת בכל אזור עבודה על הקבלן .השימוש בהם בכל מקום באתר ובמפלסיו

פאזי מוגן אשר משם יוכלו קבלני המשנה וקבלנים אחרים לקבל חשמל, באופן בטוח ובכמות 
 מספיקה.

ח במידה מספקת לביצוע עבודות כל הקבלנים, תאורה מספיקה במקום והקבלן יוודא קיום כ (3)
תאורה מיוחדת במקרה ל, במיוחד המבנה ביצוע העבודות, תאורת התמצאות מלאה בכל שטחי 

 .של ביצוע עבודות בלילה

התשלום בגין ההתחברות ואספקת המים ו/או החשמל ייעשה ישירות מהקבלן לגוף המספק  (4)
 ן וכו'( . )חברת חשמל, מי מודיעי

 שאייחשבון הקבלן ויכללו בתמורה. הקבלן -כל ההוצאות של שימוש במים וחשמל, יהיו על (5)
 החזקה לחברה.בהוצאות החשמל והמים עד למועד מסירת 

כמו כן במידה ויידרש הקבלן במסגרת הזמנת עבודה לבצע עבודות גינון, יישא בעלויות המים  (6)
ג( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על חשבונו )5.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

 הקיימת. מרכזת מיםלמים  ןשעו את כל הסידורים הדרושים לכך לרבות התקנת

  שילוט (ה)

בגודל, תוכן ובעיצוב גרפי כפי שיאושר  יםהקבלן יתקין ויתחזק באתר העבודה, על חשבונו, שלט (1)
יהיו בהתאם לתכניות ובהם יופיעו פרטי החברה, האדריכל והמהנדס,  יםע"י המפקח, השלט

היועצים והמפקח וכן שם הקבלן  וקבלנים אחרים בכירים וזאת לצד פרספקטיבה של המבנה  
במסגרת פרויקט שיזמה עיריית מודיעין מכבים רעות, כמו כן  הכי המבנה נבנ יםוכן יצוין בשלט

 שוטף ועל חשבונו את כל השילוט לאתר כמתחייב על פי דין.הקבלן יספק, יתקין ויתחזק באופן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מובהר למען הסר ספר כי הקבלן רשאי בהתאם לשיקול דעתו להקים שלט אחד אשר יכלול גם 
, והדבר יהווה כעמידה בתנאי 12/2016פירוט לגבי ביצוע מבנה מרכז התרבות במסגרת מכרז 

 סעיף זה. 

 אגרת שילוט כנדרש על פי כל דין. הקבלן יישא בתשלום הארנונה לשלט ו/או (2)

 שמירה (ו)

מיום העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודות השלמה  (1)
למבנה , יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע מכלליות האמור 

שהובאו על ידי הקבלן לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים 
למקום ביצוע עבודות הבנייה או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת 
חומרים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של 
 הקבלן ו/או הבאים מטעמו למבנה , ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על
חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה  במצב תקין ומתאים 

 בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק  (2)
התאם שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודות השלמה לעבודות ולמבנה , ב

 להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.

 מהנדס ומנהל עבודה .5.2

)רשום בפנקס  ורשוירשום  מהנדס מנוסה -לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
 חשבונו ובקביעות במשך כל תקופת הביצוע.  על מוסמך המהנדסים והאדריכלים( וכן מנהל עבודה 

 רת כמשמעו בהיתר הבניה.ואי על הביצוע ואחראי על הביקמהנדס מטעם הקבלן ימונה כאחר (ב)

הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצוען  (ג)
של עבודות הבנייה. המהנדס ומנהל העבודה יהיו באתר העבודה בכל שעות העבודה במשך כל 

 תקופת ביצוע עבודות הבניה.

הקבלן לא יעביר את המהנדס ו/או מנהל העבודה מאתר העבודה אל מקום עבודה אחר של הקבלן  (ד)
 בלי אישורו של המפקח. 

מינוי המהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  (ה)
 לבטלו מסיבות סבירות.

טעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מ .5.3
 5.2אדם המועסק על ידי הקבלן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף 

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין  -לעיל. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 בעקיפין

ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי  על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה .5.4
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 
היה ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת עבודות הבנייה בתקופת העיכוב. האמור 

השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי לעיל בדבר דחיית מועד 
 מטעמו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בטיחות  .5.5

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)
ושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, 

 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עולבצע כל עבודה 

אים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנמ (ב)
נספח הבטיחות המסומן כנספח י' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות 

 החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי.  ןרצון החברה ו/או המפקח, תית

הפסיק את עבודת לחברה רשאית א פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא הל (ג)
   הקבלן.

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .5.6
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  ניקוי אתר העבודה .5.7

את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר  העבודה  יסלק מזמן לזמן מאתרהקבלן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

מתחייב לפנותם על חשבונו בהתאם להנחיות הקבלן במידה וקיימים באתר פסולת וגרוטאות,  (ב)
 .העירייה המפקח והנחיות או אישור

את כל מתקני העבודה,  הםויסלק מהמבנה  ואת אתר העבודה את הקבלן מיד עם גמר הבניה ינקה  (ג)
נקי וא כשההמבנה  החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את 

 לשביעות רצונו של המפקח. ו ולמטרת םומתאי

 מתחילת העבודות ועד לסיומן.העבודות  לדאוג על חשבונו לניקוי שטח אתרהקבלן מתחייב  (ד)

 תיאום  .5.8

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים המפורטים 
 להלן: 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

 . ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (ב)

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 מי מודיעין. תאגיד המים  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין מכבים רעות.  (ז)

 . חברת חשמל (ח)

 ו/או כל חברת תקשורת אחרת אשר קו תשתית שלה מונח בקרקעחברת בזק  (ט)

 רשות העתיקות (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)

 הבנייה ו/או בציוד המותקןליקויים ופגמים בטיב עבודות התכנון ו/או   .5.9

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן במהלך ביצוע  (א)
 עליו ידווח לו על ידי החברהו ו/או פגם כל ליקוילתקן בתוך זמן סביר העבודות, מתחייב הקבלן 

 48, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינם בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם 
 שעות.   

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה 

או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/
 לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי האמור לעיל אינו מתייחס לשתילים ו/או עצים אשר  (ג)
מסירה  חודשים מיום)במילים: שלושה (  3 במשךלגביהם יהא הקבלן אחראי לקליטתם המלאה 

היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים ו/או שתילים שלא  .הקליטה"(  )להלן: "תקופת סופית
שיקבע על ידי המפקח בתוך זמן מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , נקלטו בתקופת הקליטה

  בעצים ו/או השתילים חדשים.

עם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור 
  .מחדש

 חומרים ומלאכהציוד  .5.10

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכל פריט אחר הדרושים הקבלן  (א)
בהתאם העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע העבודות לביצוע היעיל של 

 .הסכם זה ונספחיול

במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו  (ב)
ל ולספקו ו/או להחליפו על חשבונו, הכהקבלן , יהיה על העבודותמספיק ו/או אינו מתאים לביצוע 

לשביעות רצונו של המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי ובתוך תקופת הזמן שנקבע על ידי 
ה ילסטיהקבלן , וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את המפקח

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח  םמתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומריהקבלן  (ג)
 ל להנחת דעתו של המפקח.והכ -זה הסכם הזמנים שייקבע בהתאם להוראות 

אתר למקום קבלן מרים וציוד שהובאו על ידי הו"חומרים וציוד" פירושו: חהסכם זה ן ילעני (ד)
, לרבות אביזרים, מוצרים מוגמרים ושאינם מוגמרים, ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע העבודה 

 . מהמבנה הרב תכליתי במע"ר העיר מודיעין מכבים רעותומתקנים העתידים להיות חלק 

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה ללן קבחומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות מבנה  ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לאתר העבודה להוציאם מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אך ורק את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו  מאתר העבודה להוציא הקבלן הסכם זה רשאי 
 .םחומריהואת עודפי 

ידרש לביצוע עבודות נוספות יכל ציוד שהעבודה יהיה חייב להשיב לאתר לן מובהר בזאת כי הקב (ו)
 זה.הסכם כאמור ב

ולשמירתם הבטוחה של הציוד העבודה אחראי לבדיקת החומרים וקבלתם באתר הקבלן יהיה  (ז)
 .הסכם זהוהחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם אך ורק לצורך ביצוע ה

שאושרו על ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות הקבלן  (ח)
 מתחייב שהמלאכה שתיעשה תהיה ברמה משובחת.הקבלן , ובכמויות מספיקות. ידי החברה

 שאו תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי או תו הסמכה או סימן השגחה ככל שניתן.יהחומרים י (ט)

  לעיל.ו/או )ה( ( טם ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לאמור בס"ק )לא יובאו ולא ישתמשו בחומרי (י)

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (יא)
הנדרש ו/או הקבוע בתכניות ו/או במפרט, אלא אם כן השינוי או התוספת נדרשו על ידי המפקח, 

 זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. הקבלן  ובלבד שנקבע על ידי המפקח כי

מובהר למען הסר ספק כי סעיף זה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של מנכ"ל החברה בהתאם 
 סייפא.  8.1למפורט בסעיף 

אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על  עבודותמתחייב שלא ישתמש בביצוע ההקבלן  (יב)
  ידי המפקח.

, אין עובדה חברהלעיל, על ידי הו/או )ה( ( ט, העומדים בתנאי סעיף קטן )מסוימיםם סופקו חומרי (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבודהקבלן זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה הקבלן  (יד)
או אתר העבודה אמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם בוכן את כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר ה

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

הקבלן יבטיח כי הבדיקות יבוצעו בכמות ובמועד המתאים על מנת שתהליך הבדיקות לא יעכב את 
 .המהלך התקין של העבודות

או  הקבלן בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי בלבד הקבלן עלות ביצוע הבדיקות לדגימות תחול על 
היה תבגין הבדיקות  מהשילחברה היה וה .האו מטעמ חברה מטעמו ובין אם יבוצעו על ידי ה

 תהיה רשאיתבכל זמן שהוא וכן בלן לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע לק תרשאיחברה ה
  בכל דרך אחרת. הקבלןלגבותם מ

 וקביעתו תהיה סופית. החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

לא יוחל בביצוע עבודה תוך שימוש בחומרים כאמור בטרם הושלמו מובהר למען הסר כל ספק כי 
הבדיקות המוקדמות המתאימות והחומרים אושרו לשימוש, למעט עבודות יציקת בטון שתוצאות 

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

רשאי להורות על ביצוע בדיקות חוזרות ו/או נוספות מכל סוג ובכל כמות  על פי מבלי המפקח יהיה 
 שיקול דעתו הבלעדי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   QCבקרת איכות  (טו)

המקובלים אצל הקבלן וכפי שיאושרו  םבקרת איכות לפי הנוהליימערכת על הקבלן לקיים באתר 
האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת  בקרתע"י המפקח, כולל מינוי ממונה על 

האיכות באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות כולל ההערות הרשומות בהם. 
עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות, על הקבלן יהיה להציג את כל דוחות ההתאמה 

סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה  המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים
 הקבלן.האיכות של  בקרתחתומה ע"י ממונה 

  אישור מוקדם (טז)

למקורם של החומרים למינוי קבלני משנה וחייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח הקבלן 
בהם יש בדעתו להשתמש ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי 

משלוח חומרים ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים לפי שיקול דעתו מבחינת לפסול 
  טיבם.

אינם גורעים במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן החברה  מהנדסהמפקח ו/או אישורי  (יז)
לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או דוגמאות וכן לעבודות 

לא תהא החברה ו/או למפקח  המתבצעות תוך שימוש בחומרים המאושרים, ולחברה ו/או למהנדס
 כל אחריות ו/או חבות בקשר עם האמור לעיל, אף אם נתנו אישורם.

    ח אדםוכ .5.11

את ההשגחה עליהם ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י (א)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  דבר אחר הכרוך בכך. אמצעי התחבורה בשבילם וכל

 . "(ח אדםוכ)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ב)
שיון או יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זה. תוך המועד הנקוב לכך בהעבודות ביצוע 

   ין.ישיון או היתר כאמור לפי הענילהעסיק רק מי שרשום או בעל רהקבלן היתר לפי כל דין, חייב 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ג)
מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש 
נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 

עלולות להיגרם לחברה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו הסכם ביצוע 
     עקב כך.

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי  (ד)
ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות 

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

נאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ות (ה)
על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון 

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

, קבלןעל בסיס קבוע, כשכירים של ה קבלןח האדם יועסק על ידי הוכהקבלן מצהיר ומתחייב כי  (ו)
ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, י קבלןוה

 . ביטוחים, מיסים וכיו"ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ז)
 שיקבע מעת לעת.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סידורי נוחיות ומקומות ודות העבמתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ח)
לשביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות אתר העבודה אכילה נאותים ב

  ושוטף.

העבודה את מספר  נייציין ביומהעבודות כי במהלך ביצוע להחזיק יומן עבודה, ומתחייב הקבלן  (ט)
העבודות באתר ביצוע העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים ב

  .העבודה

 אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (י)
. אדם שהורחק לפי דרישה אתר העבודהבהקבלן ו/או קבלני המשנה  של כל אדם המועסק על ידי 

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו בהקבלן לא יחזור  -כאמור 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (יא)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה המסומן נספח י'' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה 

ה ו/או פיצוי והוא תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמור
    מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

  תיאום עם הזכיין של המסעדה/בית קפה  .5.12

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או נספחיו, מובהר הואיל ובמבנה מתוכננת מסעדה / בית קפה,  (א)
זכיין מטעמה להיכנס במהלך ביצוע העבודות, אפשר לשומרת לעצמה את הזכות להחברה כי 

בתיאום עם הקבלן, להתחיל לבצע את העבודות הנדרשות לזכיין לשם הכנת המסעדה/בית קפה 
 . "(ים/נים אחרן/קבל)להלן "של הזכיין משנה  ניקבלבאמצעות להפעלה 

ידי -לבצע את העבודות בתיאום ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות עלמתחייב הקבלן  (ב)
 ים./הקבלנים האחר

הקבלן מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן מתחייב  (ג)
לסייע לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות או עבודה כלשהי 

 ידי המפקח.-שאושרה על

הלי וסידורי בע בלעדית את נבמקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, המפקח יק (ד)
  .העבודה ביניהם וקביעתו תחייב את הצדדים

כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהתחייבות זו  ייחשב כהפרה  (ה)
לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה 

לכל תמורה ו/או פיצוי והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל 
 סוג שהוא בעניין זה. 

 מפקח  משרדי .5.13

 על באתר ולהתקין להקים הקבלן מתחייב, באתר העבודות ביצוע התחלת לפני ימים 10 מאשר יאוחר לא
כמפורט בפרק המוקדמות  ובשטח מסוג למפקח מבנה, החברה ידי-על לכך שיקבע במקום, חשבונו

 את ישלים לא והקבלן במידה כי מובהר. להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1המסומן כנספח ג'
 מחשבון סכום כל לקזז החברה רשאית תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת
 .השלמתם לצורך הקבלן

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .6

 בלןתה לקיח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא היוע"י כ עבודותהנגרם עיכוב בביצוע  .6.1
יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  העבודות.שינוי במועד השלמת הקבלן, תקופת ביצוע מ
 המנכ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל מובהר בזאת למען הסר ספק,  .6.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומישומרון וחבל עזה ו/או בשטחי  על ידה ביהודה

יה זו יודחבלן ע"י הודעה בכתב לקהעבודות  רשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של  .6.3
  עפ"י משך הזמן הנקוב בה.העבודות  לביצוע לוח הזמנים תהיה אישור לארכה 

רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של  )א( לעיל,4.6סעיף זמנים הקבוע בהמלוח  בלןקהחרג  .6.4
החברה להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י הקבלן לחייב את החברה 

  מפקח.וה

 קצב ביצוע העבודה .6.5

איטי מדי בכדי להבטיח את עבודות הבנייה המפקח בדעה שקצב ביצוע יהא אם בכל זמן שהוא  (א)
בכתב בלן יודיע המפקח לק - םבזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהמבנה  השלמת 

תוך זמן או תוך המבנה  ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת בלן וק
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. והארכה שנקבעה להשלמת

ינם מספיקים בכדי להבטיח את )א( א "קלפי סהקבלן היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם  (ב)
בכתב על בלן יורה המפקח לק - ובזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתהמבנה  השלמת 

מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים, לרבות בלן האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וק
  .הקבלןהעסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח 

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קים אחר התחייבותו לפי סימ 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא יהקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןאו מקצת ו, כולעבודות הבנייה

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות  תהיה רשאיחברה תוה .בכל ההוצאות הכרוכות בכך
לנכותן  תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן גיע לקשיחשבו כתקורה, מכל סכום שי 5%בתוספת 

זכות מלאה להשתמש חברה בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה להתמורה המגיע לקבלן מ
  .אתר העבודהבכל המתקנים והחומרים שנמצאים ב

הקבלן ישלם , הסכם זהתוך התקופה הנקובה בביצוע עבודות הבנייה את הקבלן אם לא ישלים  (ד)
)במילים: חמשת ₪  5000הסכם זה בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה ב חברה ל

. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה לכל יום איחור₪( אלפים 
 . או עפ"י כל דין

  השלמה, בדק ותיקונים .7

  תעודת השלמה לעבודה .7.1

העבודות  תחיל בבדיקת ילמפקח בכתב והמפקח הקבלן יודיע על כך  - הןאו חלק מ תועבודו ההושלמ (א)
יום מיום שהחלו בה. מצאו  14ימים מיום קבלת ההודעה. היועצים ישלימו את הבדיקה תוך  7תוך 

תן יי -ומשביע רצונם הסכם זה ונספחיו עומד בתנאי העבודות לרבות המבנה  המפקח והיועצים את 
רשימת תיקונים קבלן שלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לתעודת הקבלן כל אחד מהם ל

חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח בלן קההדרושים לדעתו ו
תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד בלן רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לק

ביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים שיבצע וישלים, לש הקבלןקבלת התחייבות בכתב מ
 ברשימה האמורה. 

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
   שיוכנו בתאום עם המפקח.העבודות שהושלמו, לרבות המבנה,  ( של כל חלקי AS MADEעדות )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

ת וכמושלמ נהין תקופת הבדק, תחשבילענהקבלן  התחייבויותעל פי הסכם זה, למעט הבניה ת ועבוד (ג)
 אם יתמלאו התנאים הבאים:

התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות  בניה,הלפי היתר מו הושלהמבנה  ועבודות הפיתוח  (1)
לוח שאושרו על ידי החברה המצורפים כנספחים להסכם זה והמהווים חלקים נפרדים הימנו, 

 . העירייהעל ידי  4פס וונתקבל ט הזמנים ויתר הוראות ההסכם,

מחובר לרשתות המים, הביוב, הגז, החשמל והטלפונים, כשרשתות אלה ניתנות המבנה  (2)
 להפעלה מיידית. 

 יוסרו הפיגומים ויוסדרו דרכי גישה בטוחות, תסולק פסולת חומרי הבניין  (3)

 .14.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (4)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .7.2

העבודות והמבנה תחיל ביום המסירה הסופית של ת, מניינה של תקופת הבדק סכם זהלצורך ה (א)
 .הקבלן לחברהמ

תוך תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה  מבנה,ב נתאווה (ב)
ים או בחומרבציוד , בלןאו שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק

ל לפי דרישת ולתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכהקבלן שסיפק, חייב 
חודשים  3 -לא יאוחר מבלן המפקח ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק

 .   מתום תקופת הבדק

המפקח והיועצים )להלן: החברה,  על ידי םחתובלן אישור בתום תקופת הבדק, ימסור המנכ"ל לק (ג)
, וכי כל הסכם זה ונספחיובהתאם ל םבוצע והושלהמבנה המפרשת כי  -"( הסכם"תעודת סיום ה

המלא של  הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם ל
  .חברהה

אשר סכם זה ת מהמהתחייבות הנובע הקבלןאינה פוטרת את בלן מסירת תעודת סיום החוזה לק (ד)
  מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

, כולה או מקצתה, לתיקון להלן 13.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ה)
 .    פגמים ו/או נזקים בתקופת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זה

 התמורה   .8

, לקבלן ישולם, ונספחיו זה הסכם פי על הנדרש כפי העבודות ביצוע לשם התחייבויותיו מלוא ביצוע תמורת .8.1
 בניכוי זה להסכם' א' כנספח המסומן ההצעה בכתב הנקובה( הפאושלית) הכוללת התמורה לסך בהתאם
 מ"מע בתוספת זה להסכם' א כנספח המסומן ההצעה בכתב והמפורט הקבלן ידי על שהוצע ההנחה אחוז

 "(.  התמורה: "להלן) כדין בשיעורו

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות ששכתב הכמויות משמש כמחירון בלבד ו מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן .8.2
הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, 

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מובהר כי בכתב הכמויות מצויים סעיפים אשר לא נכללו במסגרת הסיכום ואשר מצויין לצידם כמו 
הערה: "לא לסיכום". החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך כתב הכמויות 
בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר ניתנה על ידי הקבלן כאמור בכתב ההצעה 

 מן כנספח א' למסמכי המכרז.המסו

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  .8.3
 על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   

ני שירותים ויועצים כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נות (א)
 מכל שסוג שהוא, למעט תשלום לאדריכל הפרויקט

מרי עזר, וכל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וח (ב)
 הדרושים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. 

ויזיה בכבלים ו, בזק, הטלתיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת הגז, חברת חשמל (ג)
 וכיוצ"ב, כאמור בהסכם ההתקשרות ונספחיו.

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (ד)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ה)
 באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או למרחק  (ו)
סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 וממנו.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ז)
 למסירתם.

מדידה , ע"י מודד מוסמך, וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים  (ח)
 לשם כך.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ט)
עים או מעוגלים הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופ

ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או 
 מעוגלים.  

 כניות או מסמכים אחרים על פי הסכם ההתקשרות ונספחיו.ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (י)

) בין אם צורפו או כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו  (יא)
לא צורפו( לצורך ההתקנה בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 

 ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

 כל המתקנים.ת אישור מכון התקנים לדמי בדיקות וקבל (יג)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יד)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 הוצאות להצבת שילוט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (טו)



40 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רעות.   -מכבים-הוצאות הכרוכות במסירת המבנה  לעיריית מודיעין (טז)

 ות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב. הוצא (יז)

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה ונספחיו. (יח)

 כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם בדק ותיקונים בתקופת הבדק. (יט)

 רווחי הקבלן. (כ)

מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה  כל יתר ההוצאות המתחייבות (כא)
התקורה של הקבלן לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה 

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .8.4

תשולם לקבלן, בהתאם למפורט בלוח התשלומים המסומן כנספח יב' להסכם זה והמהווה חלק התמורה  .8.5
  :בלתי נפרד הימנו,  כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה כדלקמן

  ביניים/חלקייםחשבונות  .8.5.1

ן ביניים/חלקי במועד הקבוע בלוח התשלומים כמסומן כנספח יב' חשבואת  הקבלן יגיש (1)
 לביצוע העבודות הנדרשות מהקבלן בגין אותו שלב.ף בכפו, להסכם זה

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (2)

לבין עבודות תוכניות ו/או המפרט הטכני בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם ל (3)
 נוספות ו/או חריגות.

ועים בספר המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקב (4)
יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות  14הכחול ויקבע בתוך 

"(, וקביעתו החשבון המאושר" -שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 
 תהיה סופית.

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (5)
 תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן. דרישתה,

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (6)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 

ו כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/א
החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות 

 רצונם של המפקח והחברה.

חשבון יום מיום אישור המפקח את ה 90תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (7)
 "(.90)דהיינו: "שוטף +
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חשבון סופי  .8.5.2

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר על יסוד המכפלה של מחירי היחידה שבכתב 
הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן את 

 המסמכים הבאים: 

 י חישוב כמויות, מאושרים ע"י מודד מוסמך באם דרש זאת המפקח.דפ 

 ( תוכניות עדותAS-MADE תוכניות על גבי תוכנת ,)bim . ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  ידרש.י/או כל רשות אחרת כפי ש, אישור מכבי אש ו4טופס 

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

  החשבון את המפקח אישור מיום יום 90 תוך לקבלן  ישולם, לקבלן המאושר החשבון

 "(.90+ שוטף: "דהיינו)

על מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .8.6
היקף ההרחבה  /ירד או ביצוע עבודה חריגה, כל עוד לא עלה העבודותאת היקף  או מצמצם  רחיבשינוי המ

בכתב לתמורה הנקובה תשלם החברה בהתאם  מהיקף התמורה כאמור לעיל,  5%או העבודה החריגה על 
 ההצעה בניכוי אחוז ההנחה שניתן על ידי המציע כאמור בכתב ההצעה. 

מהיקף התמורה כאמור לעיל, תשלם החברה בהתאם את ההפרש  5%עלה היקף העבודה החריגה על  (א)
 בלבד. 5%שמעבר ל

לא יחול מובהר למען הסר ספק כי היה ובבקשת החברה לשינוי כדי להקטין את היקף העבודות, אזי  (ב)
 .5%שינוי בתמורה כל עוד היקף השינוי המבוקש לא יעלה על 

בניכוי  מחיר היחידה של אותו הסעיף בכתב הכמויותתמחור היקף השינוי / חריגה יבוצע בהתאם ל (ג)
     ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

במידה והקבלן יצליח לבצע את העבודות  מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף, מובהר בזאת כי (ד)
 ההנדסייםצרכים בהתאם למפרט הטכני ו/או התוכניות באופן יעיל, מבלי לפגוע בתכנון וב

אזי לא תדרוש החברה שינוי בתמורה כאמור  בהתאם לאישור החברה,  הנדרשים, והשימושיים
 לעיל.

לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים לקביעת ערכו של השינוי ולא ניתן לקבוע ערך השינוי  (ה)
על פי מחירון דקל בנייה באופן יחסי למחירים שבכתב הכמויות )"פרורטה"(, יחושב סכום השינוי 

 ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  15%בניכוי 

לאחר ניתוח מחירים שיבוצע על יקבע סכום השינוי  -בהעדר יחידות מתאימות במחירון דקל בנייה 
 . ידי המפקח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 להלן דוגמה: 

X –  עבודה / מוצר במחירון דקל 

 .₪ 100הינו:  X -מחיר יח' ל

  ₪ 85=   0.85*100:  %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

 15% הנחת הקבלן המפורטת בנספח א' להסכם זה הינה: 

חליט החברה לממש את זכותה בהתאם לאופציה הקיימת לה כאמור בסעיף תמודגש כי במידה ו (ו)
 )א( לעיל:8.6יופעל המנגנון הקבוע בסעיף  8.2

 לדוגמה: 

 ריהוט בבניין  30.01ריהוט בבניין , תת פרק  30פרק  –מתוך כתב הכמויות 

 

 סך הכל מחיר יחידה כמות יחידה תאור סעיף

מערכת כסאות  30.01.0010

מתקפלים/נאספים 

, 1לאולם מטיפוס 

כמתואר בתוכניות 

 ופרטי האדריכל

  ₪ 840,000  ₪ 2,100 400 יח'

תוספת מחיר  30.01.0020

למערכת הכסאות 

הנ"ל עבור ביצוע 

כסאות מתקפלים 

/נאספים לאולם 

במקום  2מטיפוס 

כמתואר  1טיפוס 

בתוכניות ופרטי 

 האדריכל 

 לא לסיכום  ₪ 50 400 יח'

תוספת מחיר  30.01.0030

למערכת הכסאות 

הנ"ל עבור ביצוע 

כסאות מתקפלים 

/נאספים לאולם 

במקום  3מטיפוס 

ר כמתוא 1טיפוס 

בתוכניות ופרטי 

 האדריכל 

 לא סיכום  ₪ 1,400 400 יח'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לא ₪  10,000,000לצורך הדוגמה בלבד, התמורה הפאושלית של  הפרויקט כולו לאחר הנחה הוא 
 כולל מע"מ

 אפשרות א

אזי עלות  2לעיל ותבקש כיסא מטיפוס  8.2במידה ותבחר החברה לממש את זכותה כאמור בסעף 
 ₪ 840,000( + 400*₪50 = )  860,000הכיסאות תהא: 

 

)א( לעיל, 8.6מהתמורה, אזי בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  5%הואיל וסך התוספת לא מגיע לכדי 
 לא תשולם תוספת בגין הפעלה האופציה.

 אפשרות ב

אזי עלות  3לעיל ותבקש כיסא מטיפוס  8.2במידה ותבחר החברה לממש את זכותה כאמור בסעף 
 ₪  840,000( + 400*₪1400 = )  1,400,000הכיסאות תהא: 

)א( לעיל, 8.6מהתמורה, אזי בהתאם למנגנון המפורט בסעיף   5%הואיל וסך התוספת עולה על  
 תשולם תוספת בגין הפעלה האופציה כדלקמן: 

 ₪  560,000כלומר תוספת של  10,560,000לאור ביצוע התוספת סך הפרויקט הצפוי הוא 

ת אזי תשלם החברה סך השווה ימסך התמורה הפאושל 5.6%וים גידול של מהו₪  560,000 -הואיל ו
 .)א( לא משולמת כל תוספת.86הראשונים בהתאם לאמור בסעיף  5% -הואיל ובגין ה₪  60,000 -ל

על שינוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ותחליט החברה  (ז)
העבודות, הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים שהורה לו המפקח צמצם את היקף מרחיב או המ

 .לבצע, מחמת אי קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/או דרישה בנדון שיהיו לו כלפי החברה

 התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה.  .8.7

עיכוב בהמצאה, לא יהא מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל  .8.8
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .8.9
 עבודות התכנון והבנייה בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  .8.10
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום   .8.11
נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו  אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה

חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני 
 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

יסודית של הסכם זה והחברה לא ימים לא יהווה הפרה  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .8.12
 יצוי.    פתהא חייבת ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קנסות  .8.13

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן 
 לפי חוזה זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  .8.13.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי ו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

יצויים קבועים ומוסכמים פהמפקח תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה 
מדד תשומות להסכום יהיה צמוד . המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 'לנספח יאבהתאם 

גרוע מיתר חיוביו של להבניה, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או 
 הקבלן עפ"י הסכם זה.    

כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת  .8.13.2
בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה.  מבלי לפגוע

 כמו כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של הקבלן שברשותה.

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .9

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .9.1
הסכם זה כדי בומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  .9.2
   קבלן בלבד.והם יהיו עובדיו של ה

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .9.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  סוג שהוא,ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל  לביטוח לאומי,
, 1963-ג"תשכ צויי פיטורים,יפיטורים כמשמעותם בחוק פ יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,

תשלומים , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  סוציאליות מכל וסוג שהוא,וכל תשלומים והטבות  והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, ד עם דרישתה הראשונה,מי הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .9.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

  חריות וביטוחא .10

 אחריות הקבלן לנזק .10.1

הציוד/מתקנים הקבלן אחראי לשמירת  ההיית השלמה, ומתן תעודמיום מתן צו התחלת עבודה ועד  (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

ו/או למבנה   ההתחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבוד
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  והנזק על חשבונמסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את 

במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה ו/או המבנה  השלמתן תהיינה העבודות 
  והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי  ו. אחריותותלקויות התקנה דעבוידו ו/או מ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות סמוכים לאתר העבודהמכל סוג בתחום השטחים הציבוריים ש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר ילנזקים כאמור לעיל, הקבלן 
 ההגנה המשפטית ובקשר לכך.  שא בהוצאותיילאמור וכן 

( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ב( , )אקטן )-הוראות סעיף (ג)
 .ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור 
נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 

 ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.בסכום או בסכומים שיקבעו על 

  אחריות לגוף או  לרכוש .10.2

היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל י –ביחסים בין הקבלן לחברה 
ל רשות מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכ

המצוי ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה 
ו/או לכל צד  ההמצוי מחוץ לאתר העבוד ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד ו/או כל מבנה הבאתר העבוד

העבודות על ידי הקבלן   שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע
ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי וו/או על ידי עובדי

ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותוו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי ומחדל של הקבלן ו/או עובדי
/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ויי. הקבלן בתקופת האחריות

היה הקבלן אחראי ישהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן 
לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין 

הקבלן מובהר כי   ד שלישי במהלך ביצוע העבודות.אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צ
, את החברה ו/או עובדיה מאת החברה מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב

בקשר לנזקים תדרוש החברה אשר החברה בחרה לשלמו במקום הקבלן ו/או שלוחיה בכל סכום אשר 
 .אשר הקבלן אחראי להם

  אחריות לעובדים .10.3

 וו/או הנמצאים בשרות וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 

חבלה כל  , לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/אווהנמצא בשירות
 שהם במהלך ביצוע העבודות .

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, יהקבלן 
חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 

שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע  ביצוע העבודות, בין
 ה, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהעבודות. הקבלן 

של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 
קרקעיים העוברים באתר  -ל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת מראש לקב

 .ההעבוד

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
לרבות ומבלי לגרוע מכלליות ו/או על פי כל דין, ו הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה
 דלעיל. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)
ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע  הסכםנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 
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הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה  (ג)
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי 

, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור להם
 הודעת צד ג' באותה תביעה. האו נשלחה אלי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו  (ד)
ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ימאת בית המשפט, 

של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  ווזאת מבלי לגרוע מחובת
הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל 

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

יב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה כמו כן, מתחי
שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 

 כל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.קבוע ב

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות  (ה)
שא ייאחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

 הוצאות כלליות של החברה. 20%ים האמורים בתוספת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק

היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה יכל סכום שהקבלן  (ו)
החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו 

חברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן מאת הקבלן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 ביטוח .10.6

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מאחריות הקבלן כמפורט לעיל, לעיל מבלי לגרוע  (א)
)המוקדם מבין שני  מגרשלערוך לפני תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהו בקבלן מתחייב ה

המבנה , ביטוחים המלא של בניית  וועד לסיומהמבנה  ת בניהמועדים הנ"ל( ולמשך כל תקופת 
' להסכם זה טהמסומן כנספח  טופס האישור על קיום ביטוח עבודות קבלניותבהתאם למפורט ב

, חבות קבלניותעבודות "טופס האישור על קיום ביטוח  הימנו )להלן:והמהווה חלק בלתי נפרד 
המצאת טופס הנדרשים לצורך הסכם זה. לל את כל התנאים וכהמוצר ואחריות מקצועית"(, אשר 

האישור על קיום ביטוח עבודות קבלניות מהווה תנאי יסודי בהסכם, אשר הפרתו תזכה את המזמין 
 .בתרופות בגין הפרת הסכם

וכי ולעירייה  חברהיועברו ל יםאישור קיום הביטוחמתחייב לכך שהעתקים נכונים של הקבלן  (ב)
 בכל תקופת קיומו של ההסכם.הפוליסות תהיינה תקפות 

חברה ו/או לא יהוו אישור כלשהו מהמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי קבלת העתקים אלו  (ג)
על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי מהעירייה 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על הקבלןשל לצמצם את אחריותו 

יכללו כמבוטח ישיר בפוליסות הביטוח, כי הפוליסות  חברהוה השהעיריימתחייב לגרום לכך  קבלןה (ד)
 מזמין.פי לכ בשיבויהיו ללא זכות 

 בכתב ומראש. החברהלא  יהיה רשאי לשנות את תנאי הפוליסות אלא בהסכמת הקבלן  (ה)

ת את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר יידרש מתחייב לקיים בדייקנו הקבלן (ו)
 .כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת הצורךחברה ו/או העירייה ידי ה-לעשותה על
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בעצמו יתקן את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המפקח ויקבל קבלן במקרה שייגרם נזק מבוטח, וה (ז)
, יהא הקבלן זכאי לקבל תגמולי ו/או לעירייה חברהאישור בכתב על כך מאת המפקח המופנה ל
 .פי הסכם זה-עלחברה ו/או לעירייה הביטוח בכפוף לזכויות העיכוב והקיזוז שיש ל

הקבלן לבדו אחראי על מובהר כי  מתחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד.קבלן ה (ח)
 .תשלום דמי הביטוחים הנ"ל

פי הסכם זה ו/או על -בלתי מבוטח, שהוא באחריותו על מובהר, כי הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק (ט)
לנזקים אשר פי הדין, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום השתתפות העצמית הקבועה בפוליסות, ואף 

מתכננים ו/או ו/או ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלן היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה
ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה 

 .הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים

רשאי לבצע ביטוחים נוספים קבלן הינם דרישות מינימום בלבד וה', ט  נספחבהביטוחים הנזכרים,  (י)
 לעיל.כראות עיניו על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר 

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםסודייפים סעי םהינ 10.1-10.6פים סעי .10.7
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  יסודית של ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .11

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .11.1
 )במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות ו/או הציוד שסופק  על ידו עד מועד 
 סיום ההסכם כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 ר. באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמו

זה  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .11.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

או ניתנה לגביה  נהל קבועמהחלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 
יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך 
 ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם זה לסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש מען הל .11.3
 לעיל.  11.2ו/או  11.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ל הקבלן, עחול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, י לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .11.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו או המגרשלתפוס את  תרשאיחברה הלעיל, תהא  11.2ו/או  11.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .11.5
או באמצעות קבלן  הלפי הענין, בעצמביצוע העבודות ממנו ולהשלים את  הקבלןחלקו ולסלק את ידו של 
 .אחר או בכל דרך אחרת

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .12

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .12.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  למען הסר ספק .12.2
 העבודות  הנדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .12.3
   פי כל דין ועל פי הסכם זה.ו/או צד שלישי כלשהו על חברה כלשהי כלפי ה

על הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .12.4
סכם מיום חתימת הבועיים תוך שקבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, ל
 .זה

המעידות כי  תודותע חברהעביר למשנה, להמתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני הקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.5
ם מראש בסך ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמי 1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  8.1מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  %15של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .13

כולן או  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .13.1
תשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

וסח נמסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ(  )במילים: עשרה אחוזים ( 10%בגובה  הבנייה 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ז'כנספח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      18למשך תוקף הערבות  .13.2

)א( לעיל, תהא 4.6מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .13.3
בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר ביצוע  13.1רשאית החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 העבודות נשוא הסכם זה.  

 ,ימציא הקבלן לחברה)א(, 7.1צוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף עם גמר בי .13.4
 )במילים: חמישה אחוזים ( 5%בגובה   למדד תשומות הבנייה לצרכןערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

חודשים מיום קבלת תעודת  12לתקופה של מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ 
)להן:"ערבות  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1ז'כנספח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן  וסחההשלמה. נ

  .בדק"(

כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.5
   להבטחה ולכיסוי של:זה  ו/או 

כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו

 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, (ב)
     בקשר עם הסכם זה.

קבלן בכל מקרה האין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .13.6
  יסודית של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו .13.7
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .14

העבודות על לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח לצורך הסכם זה .14.1
  .הןאו כל חלק מפי הסכם זה כולן 

המוצרים המסופקים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .14.2
אתר והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי וטיב 

וראות הסכם זה ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את ההעבודה 
 מנכ"ל ואת הוראותיו. , את הוראות הונספחיו

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 14.2סעיף מבלי לגרוע מכלליות האמור ב .14.3

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)
יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןלהוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, ו

. עבודות בהם יש הקבלןיום וכל ההוצאות תהינה על חשבון  14ולתקן את הליקויים תוך המפקח 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

מתאים, וכן להורות על חומר, הנראה לו כבלתי מוצר ו/או ציוד ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל  (ב)
  מתאימים במקום אלו שנפסלו.ו/או מוצרים ו/או ציוד  הבאת חומרים

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  (ג)
אין ו/או  או להוראות המהנדס יםבהתאם לתכניות, למפרט יתנעש העבודה דעתו אין 

ו/או המפורט במפרט הרלוונטי במפרט תכניות, ים תואמים את המפורט בהמוצרים/ציוד המסופק
 .להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2הטכני המסומן כנספח ג'

חומרים, המוצרים/ציוד/המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  (ד)
ום מעשה או מחדל מצד המפקח לא . שום דבר האמור בסעיף זה, ושןולאופן ביצועהעבודות לטיב 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןיפטרו את 
 על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

יתן הודעה מוקדמת למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו הקבלן  (ה)
ופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את א

הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 
 .הקבלןחשבון 

דרישות כספיות או  בלןאם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכותו כאמור לעיל תהיינה לק (ו)
, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה העבודותדרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע 

 למנכ"ל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 יומן העבודה .15

באתר  מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ןירשום ביומ הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי  עבודה ןיומ .15.1
    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, והקבלן ע"י 

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 ./מאתר העבודה באים לצאים ו/או המולמיניהם המו /מוצרים/ציודכמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהי מזג האויר השוררים בתנא (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .15.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןמסר לקיוהמפקח והעתק חתום ממנו יהקבלן כל יום על ידי ם חתיין היומ .15.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .15.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. חברהם אלה לא יחייבו את ה, אולם רישומיהעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  15.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .15.6
  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

ישמשו כראיה בין  15.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןרישומים ביומ .15.7
 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והצדדים על העובדות הכלולות ב

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .15.8
וכן לכל מקום שממנו מובאים  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ה העבודה

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

    י:ללכ .16

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .16.1
 תקדים למקרה אחר.  

במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או השתמשו הצדדים א ל .16.2
למוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים ל ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין
 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ביניהם והוא מבטל כל הסכם, ואת היחסים המשפטיים  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .16.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .16.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם כן איחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה, מפעולה מצד החברה לא  תרכה, ויתור, הימנעוא .16.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .16.6
או תשלום מן התמורה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .16.7

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .16.8
  כדבר דואר רשום.

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .16.9
 הכתובות החדשות.

16.10.  

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

 

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות דלעיל 
 מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 העיר מודיעין מכבים רעות מבנה רב תכליתי במע"רהקמת ל 12/2016מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
הנחוצים ובדתיים והמשפטיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש
 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

תי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מכרז קתי, לפני הגשת הצעדב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 ה ו/או דרישה כאמור. טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביע ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמאשר אינם  מצורפים מפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-המבוססות על איתביעות ו/או דרישות ו/או טענות 
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 שת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הצעתי זו מוג .5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  .6
  הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות במידה ויוכח קשר או תיאום  .7
   מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

מיליון ומאתיים  )במילים: ₪ 1,250,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים שקלים אלףוחמישים 

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על זכייתי וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  13כאמור בסעיף 

 במכרז. 

י הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על , אני מסכים כיה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה. יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בגין עבירה שנושאה  כתב אישום לבית משפט, עובד מעובדיהלי ו/או נגד מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
)להלן: "חוק  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים פלילית   עבירהאו   פיסקלי

לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 
מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, )עבירות 

, חוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או הוצא כנגדו 
 .2001-התשס"ב

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו מסכים  יאנ .19
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע 

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
תקשרות וכי לא כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההבמות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

הקמת מבנה  ביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו  רב תכליתי במע"ר העיר מודיעין מכבים רעות 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -עלי על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים צר .22
 עדת המכרזים:והבאת הצעתי לדיון בו-מכרז, עלול לגרום לאיהמסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי 

 

 

 :2016אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

 

 

 

 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ 1

(. "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

ן, עיר העתיד אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעי .3
 (.)להלן: "המכרז" 12/2016  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

1A.  :2  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

פרוט גודל מבנה ו   גודל מבנה ופרוט העבודת 
 עבודות:ה

 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   סיום  עבודות:מועד  

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 2'בנספח 

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
 בלבד(: 2016עד  2009עבורנו את הפרויקטים הבאים )בשנים 

 
 פירוט העבודות הפרויקטשם 

 
 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוננו 
 המלאה

העבודות בוצעו  – 2
 לשביעות רצוננו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוננו 

 החלקית
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _____________________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: 

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 הגורם המזמין: _________________

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 ביצוע הגדלות: _________________תאריך 

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

  היקף כספי כולל לאחר הגדלות: __________

 גודל המבנה: ___________________

 

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

אישור עדכני מעת המזמין, על הרכב העבודות וסכום ההוצאה הכוללת במקרה של  כתבי כמויות /. 2
 פרויקט תכנון ביצוע

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  רב תכליתי במע"רהקמת מבנה ל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ג'

 

 מ ו ק ד מ ו ת - 00פרק 

 

 תאור העבודה 00.01

 תאור העבודה   א. 

 להקמת מבנה רב תכליתי הכולל אולם מופעים מכרז / חוזה זה מתייחס לעבודות   

איש בעמידה כמפורט במסמכי החוזה ,בתכניות          800בישיבה ו  איש 400-ל

 ובמפרטים הטכניים.

 במסגרת עבודה זו יקים הקבלן  כחלק מהפרוייקט חלקי מבנה ברמת מעטפת:   

 חלל למסעדה וחלל לחדר בקרה אזורי.  

 עבודה  בקרבת תנועה קיימת 00.02

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעבודה מתבצעת במרכז העיר, לאורך  .א

 ובסמיכות לכבישים קיימים בהם תנועה רבה וסואנת. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם  .ב

של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולא לפגוע ו/או להפריע 

הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת  שלא לצורך לתנועת הולכי

 בכבישים הנ"ל, בכפוף  להסדרי התנועה המאושרים ע"י המשטרה.

על הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו,  .ג

 שלא יפגעו עקב מעשיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.

הקבלן אביזרים עפ"י התוכנית  להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב .ד

 המאושרות להסדרי תנועה בזמן ביצוע.

 

 תקופת הביצוע 00.03

( שמונה עשרה) 18על הקבלן לסיים את העבודה בהתאם למוגדר לא יאוחר מאשר בתום  

חודשים מהתאריך שנקבע ע"י המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע העבודה )"צו התחלת 

 העבודה"(.

 

 לתשלוםאבני דרך  00.04

 חשבונות חלקיים יוגשו לפי אבני דרך לא יותר מאשר פעם בחודש.

תנאי להגשת חשבון ראשון למבנה פאושלי לפי אבני דרך,  הינו הגשת לוח זמנים 

 לפרויקט כמפורט במסמכי המכרז.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קבלת העבודה ע"י המזמין 00.05

שלבי העבודה לרבות קבלת העבודה ע"י המזמין תבוצע רק לאחר ביצוע מושלם של כל  

 תיקונים במידה ויידרשו, הכנת תוכניות "לאחר ביצוע" וספר מתקן.

   

 פעילות שוטפת באתר 00.06

פעילות  תתבצעלתשומת לב הקבלן מובאת הידיעה כי בזמן ביצוע העבודה ע"י הקבלן  

. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים ע"י קבלנים אחרים להקמת מבנה חניון שוטפת באתר

 למנוע הפרעה למהלך הפעילות התקינה באתר. יש להתחשב בכך שהאזור הוא שטחכדי 

 . בהתאם לאישור העירייה. שעות העבודה מגורים

 

 מים וחשמל 00.07

 מים יסופקו בחיבור עירוני שיוזמן ע"י הקבלן. התשלום יבוצע ישירות לעירייה. 

 זמני לביצוע עבודות.חיבור חשמל יוזמן ע"י הקבלן כמקובל מחברת חשמל כחיבור  

  

 

 סדר עדיפויות לביצוע 00.08

המזמין יהיה רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות בהתאם לעדיפויות שיקבעו על ידו  

עבור כל שלב לרבות אלה הנובעות כתוצאה מעבודות של קבלנים אחרים בשטח. הקבלן 

ע ע"י המזמין. לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין קביעת סדר העדיפויות לביצו

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

כי יש לו את כל האמצעים, כח האדם, הציוד, החומרים ואמצעי המימון  א.

הדרושים על מנת להשלים את העבודה על הצד הטוב ביותר ובמועד שנקבע 

 במכרז/חוזה זה.

ביבותיו,  הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו במכרז, את אתר העבודה וס ב.     

את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את 

דרכי הדישה לאתר העבודה, ההובלה, מיקומם של מערכות תשתיות והחיבורים 

אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות 

זה זה. המחירים שיציע להם השפעה על הצעתו ו/או התחיבויותיו ע"פ מכרז/חו

הקבלן לביצוע העבודה, יחשבו ככוללים, בין היתר את כל ההוצאות הנובעות 

מהתנאים של אתר העבודה והסביבה, וכי הוא לא יהיה רשאי להעלות כל טענות 

 או תביעות כספיות או אחרות, שמקורן באי ידיעה או באי הבנה. 

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.09 

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול  

 להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע מיד  

 למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

בנוסף יוודא הקבלן כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות  

 מים וביוב וכד'. 

 

 סילוק פסולת 00.10

סילוק פסולת בנין מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן, בתדירות של פעמים ביום לפחות, אל  

ל אחריותו של מחוץ לשטח המחנה למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המקומיות, וזאת ע

 הקבלן ועל חשבונו. מכולות הפסולת יכוסו בבריזנט למניעת פיזור הפסולת בסביבה.  

 

 תאום מערכות במבנה 00.11

 

 BIM (Building informationבפרויקט זה בוצע תיאום מערכות בשלב התכנון ע"י מודל  

Modeling) המודל נבנה בתכנית .Autodesk Revit 2016  בהתאם לתקןBS 1192 . 

הופקו תכניות תיאום מערכות וחתכים ברמת פירוט גבוהה. עם זאת אין התיאום לוקח  

 בחשבון את החומרים הסופיים ושיטות הביצוע ודרישות היצרנים לאופן ביצוע העבודה.

בהתאם  BIM –על הקבלן להעסיק מתאם מערכות אשר ימשיך ויפתח את מודל ה  

לשיטות הביצוע שהוחלטו על ידו. מתאם המערכות מטעם הקבלן יהיה אחראי לקחת 

 בחשבון בין השאר:

 את המידות של הציוד והחומרים אשר יסופקו לשטח 

דרישות הגישה לתחזוקה של הציוד בהתאם למפרטי היצרן והתקנים )בדגש על מיזוג  

 אוויר ומתזים(

 הציוד ואלמנטי הגמר בהתאם לתקנים לרבות תקרות תותב.דרישות התליות והעיגון של  

 הדרישות הטכניות המיוחדות והתנאים הטכניים המיוחדים של חוזה זה 

 דרישות הגישה לתחזוקה של המזמין 

מתאם המערכות מטעם הקבלן יפיק חתכים תכניות ופרטים עבור הזרוע המבצעת אשר  

 רציף, איכותי וללא עיכובים.תואמים את כל הדרישות הנ"ל ויאפשרו ביצוע 

המודל המעודכן ישמש את הקבלן לצורך בניית תכנית עבודה, ולהצגת נושאים שונים  

 וחלופות מול המזמין.

 כמסמך עדות BIMמסירת מודל  

ברמת פירוט ובדמת דיוק   BIM –בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין את מודל ה  

 AS - Builtתכנית  -מושלמת התואמת את אשר נעשה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .ספר מתקן,תוכניות עדות וטופס איכלוס 00.12

 

 :הגשת ספרי המתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין .א

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת התפעול 

עותקים מושלמים  4 המתקנים לכל המאוחר, ארבעהוהתחלת תהליכי קבלת 

 ומעודכנים של ספר המתקן. ההגשה תהיה בשלושת הפורמטים כמפורט להלן. 

 

יצויינו דרישות נוספות פרטניות לגבי ספר המתקן עבור  2הבהרה : יתכן ובמפרט ג'

 נתונים ופרטים העוסקים במערכות השונות ויש לשלב דרישות אלו בספר המתקן .

 

 פורמט ההגשה .ב

כל החומר, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הקבלן יגיש את 

 הוראות  תפעול ואחזקה, בשלושה סוגי פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי  .1.ב.1

 כריכה קשה, כמפורט להלן.

 AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט  .2.ב.1

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן(   BIMובתוכנת 

 צרובים על סי.די.רום.

  PDFפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים וכל החומר הטכני הינם ב .3.ב.1

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( צרובים על 

 סי.די.רום.

ת יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בעלי החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסו .ג

 כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הקלסרים יהיו קשיחים ובעלי גוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים  .1.ג.1

 יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

 העמוד הראשון בתיעוד יכלול את הפרטים הבאים: .2.ג.1

 שם אתר. .2.1.ג.1

 לל מספרי טלפון.שם הקבלן הראשי וקבלני משנה, כו .2.2.ג.1

טבלה הכוללת את מכלול תאריכי תחילת/סיום אחריות בכל  .2.3.ג.1

 המקצועות שבמבנה לרבות באם צויינו בספר המתקן המקצועי.

 בעלי תפקידים  הקשורים לפרויקט. .2.4.ג.1

 תוכן העניינים )יופיע לאחר העמוד הראשון( ויכלול:    .3.ג.1

תוכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, תוכניות תאום מערכות  – 1פרק  .3.1.ג.1

של מכלול הפיתוח, המבנה והחצרות.  AS MADE)סופרפוזיציה(,  

 (1.6)כמפורט בסעיף 

 הוראות בטיחות למבנה כמכלול. – 2פרק  .3.2.ג.1

 תאור אופן הפעולה של מכלולי מערכות בעת אירוע משולב. – 3פרק  .3.3.ג.1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

טקטוניים כדוגמת רשימות ריצוף, רשימת חומרי גמר ארכי -4פרק  .3.4.ג.1

 צבע וגוונים, כמויות מומלצות לשמירה כרזרבה מכל רכיב.

בתחילת כל קלסר בודד יימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים  .4.ג.1

תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר 

 המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות כלליות הנוגעות על כריכת כל קלסר  .5.ג.1

למבנה כמכלול שייערך ע"י ממונה הבטיחות בפרויקט. כל חומר הדפים 

שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית פריט אחד 

בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת 

תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה חלפים . על כל שקית 

 ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. .6.ג.1

 

 פרוט התכולה בספר המתקן  .ד

 

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות להתנהגות כללית הוראות בטיחות  .1.ד.1

 ייערך ע"י ממונה הבטיחות בפרויקט. –סיכון  במבנה תוך ציון איזורי

. התכניות יהיו מעודכנות על פי הביצוע. תוכניות ארכיטקטורה וקונסטרוקציה .2.ד.1

התוכניות יכללו את תוכניות הפריסה וחתכים כולל כל שכבות המידות 

והפרטים של כל הנכלל במתחם הבניין ובין היתר חצרות, פרגולות, גדרות וכל 

. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל פרטי המבנה עצמו

תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן  את פרטיו ובין והיתר את שם מהנדס 

 הפרוייקט שגם יאשר את התכניות. 

.התוכניות יהיו מעודכנות על פי הביצוע. תוכניות תאום כלל המבנה והמערכות .3.ד.1

רידו בין שכבות המערכות ולבין התכניות לחצרות ולמבנה יהיו צבעוניות, יפ

השכבות הארכיטקטוניות והקונסטרוקטיביות ויכללו מקרא מפורט לציון 

סוגי הפריטים והשימוש בקווים מסוגים, עוביים וצבעים שונים. התוכניות 

המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף 

מהנדס הפרוייקט שגם יאשר את  הקבלן  את פרטיו ובין והיתר את שם

התכניות. תוגש בנוסף תכנית נפרדת לכל אחת מסוגי המערכות כגון בין היתר: 

מתקני תברואה, מתקני חשמל, מתקני מיזוג אוויר, תשתיות תקשורת, פיתוח 

האתר, גידור ושערים, סלילת כבישים ורחבות, קווי מים ביוב ותיעול                

 ת המזמין(.)בהתאם לשיקול דע

. מסמך מכלול הנחיות הבטיחות שניתנו בפרוייקט ואשר הנחיות בטיחות .4.ד.1

 ייערך ע"י ממונה הבטיחות בפרויקט. –יושמו בו
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התאור יהיה מפורט ויכלול את תאור תאור פעולה משולבת של מערכות.  .5.ד.1

הפעולה המשולבת של כלל המערכות במצבי פעולה בחירום שונים של המבנה 

מצב נעילה לב"כ )ביולוגי/כימי במידה וקיים(. התיאור לא לרבות מצבי אש ו

יכלול את אופן הפעולה הפנימי של כל מערכת וכפי שמופי בספר המתקן של 

 המערכת עצמה. 

הכרטסת תכלול טבלה שבה יפורטו  כרטסת פריטי מבנה ופריטים רזרביים. .6.ד.1

ם, כל פריטי הגמר בחצרות ובמבנה כדוגמת ריהוט חצר, גמר גדרות ושערי

ריצוף, חיפויי קירות חוץ ופנים, חיפויי תקרות, צבעים וכדומה. לגבי כל פריט 

ינתנו פרטי הספק, דגם ו/או מספר קטלוגי וכל נתון נוסף הנדרש להזמנת 

 הפריט וכן כמות רזרבית מומלצת לאחזקתו במבנה.

ההוראות תהיינה מותאמות לפריט ותציינה בין  הוראות אחזקה מונעת וניקיון .7.ד.1

את התכיפות המומלצת לטיפול בפריט ובאילו חומרים רצוי להשתמש  היתר

 לתחזוקתו ולניקיונו. 

העתקי כל תעודות האחריות, הערבויות  תעודות אחריות, ערבות וביטוח.  .8.ד.1

והביטוחים ירוכזו בקלסר אחד, גם אם עותק שלהם מצוי בתיקי המתקן 

 המפורטים למערכות ולציוד השונים.

 

  תוכניות העדות .ה

 

 תוכניות עדות,  יבוצעו על ידי מודד מוסמך. -עבודות המדידות לאחר ביצוע .1.ה.1

כוללת תכיל מצב קיים של התכנית, בינוי ופיתוח כל  as madeתכנית  .2.ה.1

 התשתיות התת קרקעיות שנמדדו במהלך העבודה.

-תכנית עדות  תכיל מצב קיים של קונטור המתקן וכל התשתיות התת .3.ה.1

העבודה וכן כל פרטי הבינוי והפיתוח, קרקעיות שנמדדו ובוצעו במהלך 

צמחיה, טופוגרפיה סופית, מבנים, גבהי רצפה, מס' קומות, גבהי חומות 

 וקירות, חשמל ותאורה, כבישים, חניות, ניקוז ותיאום מערכות.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ם במפות/תוכניות/תשריטים ייוחסו לרשת הקואורדינאטות כל הפרטי .4.ה.1

 העדכנית בהתאם להגדרות ולהנחיות של מנהל המרכז למיפוי ישראל.

 הגשת תכניות עדות סופיות ותקינות הן תנאי לאישור החשבון הסופי. .5.ה.1

 

 :טופס אכלוס  .ו

את כתנאי לקבלת המבנה ע"י המנהל, יידרש הקבלן הראשי )להלן הקבלן( למלא 

 . 4לרבות אישור כיבוי אש ולדאוג לקבלת טופס  4כל הדרישות לקבלת טופס 

היות שמתוכננות מערכות משותפות לפרויקט ולפרויקט חניון תת קרקעי הסמוך 

שיבנה ע"י קבלן אחר, יידרש שיתוף פעולה עם הקבלן האחר להשגת האישורים 

 .4לטופס 
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  _________________ 

 

 
 

 לוח זמנים  00.13

( ימים מיום התחלת העבודה, לוח זמנים מפורט 10הקבלן יגיש למפקח, תוך עשרה ) 

שנים לפחות בהתמחות  5בעל ניסיון מוכח של  גורםלביצוע העבודה, אשר יוכן ויעודכן 

  .בהכנת לוחות זמנים מהסוג הנדרש 

לוח הזמנים יראה את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות מועדים להגשת  

אות ותוכניות ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וחומרים ואספקתם, הפעלת ציוד דוגמ

 מכל סוג שהוא, שילוב העבודות עם קבלני המשנה ואת הנתיב הקריטי של הפרויקט.

בגירסה עדכנית הקיימת בשוק, ויועבר  MS PROJECTהלוח יוכן לפי שיטת גנט בתוכנת  

פקח, לאחר עדכונו בהתאם להתקדמות דיסקטים ובשלושה תדפיסים לידי המ 2-ב

 העבודה באתר, עדכון לוח הזמנים יעשה כל חודש.

 הגשת לוח זמנים ואישורו הינו תנאי להגשת חשבון ראשון. 

בנוסף לגנט יצוינו בתדפיס גם הנתונים הבאים בצורת טבלה: שם הפעילות, משך,   

לה מוקדמת, סיום התחלה בסיסית, סיום בסיסי, התחלה בפועל, סיום בפועל, התח

מוקדם, התחלה מאוחרת, סיום מאוחר, מרווח כולל, מרווח חופשי, פעילויות קדם, בצוע 

)באחוזים(. לוח הזמנים יאושר ע"י המזמין. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע 

 לקבלן סדר עדיפות בביצוע.

 

 מנהל עבודה 00.14

מנהל העבודה יהיה מנהל מוסמך ע"י  .על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מנוסה  .א

משרד  העבודה והרווחה, מאושר ע"י המפקח, והוא יהיה גם ממונה הבטיחות 

של העבודה. המפקח יאשר את מנהל העבודה וכן פועלים מקצועיים בעלי ניסיון 

ומתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפועל. הרשות בידי המפקח לסרב למסור 

בעל מקצוע או לקבלן משנה, שאינו מתאים מנקודת עבודה זו או אחרת לידי 

ראות מקצועית. על הקבלן לקבל הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לכל קבלן 

 משנה.

מנהל העבודה של הקבלן יעבוד בכפיפות להוראות המפקח, ומתן הוראות  ב. 

המפקח למנהל העבודה תחייב את הקבלן. בכל מקרה של בירור בין המפקח  

יהיה מנהל העבודה בעל סמכות מלאה  –ובהיעדרו של הקבלן  למנהל העבודה

לייצג את הקבלן וחתימתו  מחייבת את הקבלן. למרות כל האמור לעיל, יהיה 

הקבלן אחראי היחידי לכל העבודה שתבוצע על ידו ו/או לכל עבודה וחומרים  

 שיבוצעו ויסופקו ע"י קבלני המשנה שלו.

זמן ביצוע העבודה ע"י הקבלן ו/או קבלני המשנה                מנהל העבודה ימצא באתר בכל  ג. 

שיעסיק ובין שאר תפקידיו יהיה לבצע תיאום יומי מול המזמין של אישורי 

 הכניסה לעובדיו ביום שלאחר מכן.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 חומרים וציוד לאישור 00.15

יוד על הקבלן להמציא למפקח, תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה, חומרים וצ 

שיש לקבל את אישורם. ללא אישור המפקח לחומרים ולציוד, לא יאושר לקבלן שימוש 

 בהם.

מובהר בזאת כי תנאי להגשת חשבון ראשון הינו הגשה ואישור של חומרים וציוד וכן לו"ז  

 מפורט בפורמט גנט מאושר ע"י המפקח.

 

 העסקת קבלני משנה 00.16

כל קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן הראשי יקבלו אישור בכתב ומראש ע"י המפקח.  

 אין להעסיק קבלן משנה שלא אושר ע"י המפקח. 

 

 ניקיון המבנה וסביבתו     00.17

ניקיון האתר יעשה מידי יום ביומו. בגמר העבודה על הקבלן לנקות את האזור, ו/או  

חומרים עודפים, ציוד, אשפה, חומרים מיוחדים התשתית, וסביבתו מכל פסולת לכלוך, 

אחרים וכד', וימסור את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של 

המפקח. על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת האתר 

 וסביבתו מוכנים לשימוש מיידי.

 על הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ו 

 הצעתו.             

 

 עבודות בשעות חריגות 00.18

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו  

לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות. עבודה בשעות חריגות מחייבת את הקבלן לקבל 

  העירייה.אשור מראש ובכתב מהמפקח בתאום עם 

 

 הפסקות עבודה יזומות 00.19

תתקבל עבורם כול תמורה, ונחשבות כלולות הפסקות עבודה כלשהם ביוזמת הקבלן, לא 

 במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.

 

 תכולת העבודה 00.20

ובכלל זה: אחריות הקבלן לבטיחות באתר וניהול הבטיחות  1-עבור כל האמור במסמך ג' 

שלו ושל קבלני משנה מטעמו באתר, תכנון וביצוע דרכים, תאומים, שילוט התארגנות, 

, לא ישולם בנפרד  במסמכי החוזההדרישות וההוראות המפורטות אבטחה, וכל שאר 

אלא אם נרשם אחרת ועל הקבלן לכלול את כל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות 

 בהצעתו.
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 מבנה למפקח   00.21

 

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח  א.      

דרישות מפורטות והוראות המפקח, מבנה שיהיה מתאים  ולתחזק על חשבונו, לפי

לעבודה משרדית.  תכנון המבנה, עריכת בקשה להיתר המאמץ להשגת הרישיון 

ו/או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות ועל 

 חשבון הקבלן.

יהווה  אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המפקח, בתנאי שהוא

יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפקח משטח 

 כלי רכב לשימושם הבלעדי של נציגי החברה, המפקח ואורחיו. 4חניה עבור 

 -המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ

 .ימים קלנדאריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה 30

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות 

מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו 

 שימוש נאות ויעיל. 

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת. הוצאות התקנתו, 

בות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לר

חלות על הקבלן. המבנה  יחובר למערכת מים ולמערכת  -צריכת החשמל והמים 

 ביוב עירונית.

 :המבנה יכלול ב.

 המבנה יכלול:  (1)

מ"ר אשר ישמש בין  30.0 -חדר עבור משרדו של המפקח, בשטח נטו לא קטן מ -

 היתר גם כחדר ישיבות.

ננעל, שיכלול אסלה וכיור לשימושם הבלעדי של המפקח חדר שירותים  -

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

למים  4מטבחון כולל ארון מטבח + כיור, סוללה למים, מתקן כדוגמת תמי  -

 מטוהרים חמים וקרים.

 חלונות מסורגים בתוספת תריסים ווילונות ודלתות עם נעילה אמינה. (2)

 יקבע שלט המתאר את יעוד החדר. (  על דלת המשרד3)

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה יביל  (4)

יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו בריצוף 

 פרקט.

מתקני מיזוג אויר חדשים בגודל המתאים לפעולת איוורור, קירור וחימום  (5)

 דר.שיתאים לגודל הח
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ריהוט וציוד חדש, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש  (6)

 על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

 שולחן לחדר ישיבות. 

כסא מנהלים באיכות  -ס"מ, כולל מגירות  120/70שולחן משרדי במידות  -

 גבוהה כולל משענת וידיות.

 כסאות לשימוש המשרדים. 10 -

 ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים. 2 -

 ס"מ X 210ס"מ 80ארונות מדפים פתוחים לקלסרים במידות  2 -

 לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית התכניות. -

 ציוד משרדי. -

 מקרר משרדי   - 

  

 התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי למשרדי המפקח  ג.

 ולהתקין תחנת  עבודה וציוד היקפי לשימושו הבלעדי של המפקח.על הקבלן לספק 

 הדרישות טכניות מתחנת העבודה תהיינה כדלקמן:

 נייח + מדפסת אלחוטית וסורק ( מפרט  טכני  כדלקמן:\)מחשב נייד 

 

 

  

Win 10  מערכת הפעלה 

  גרפיקה

15.6 LED-backlit HD anti-glare גודל תצוגה 
1336x 768 רזולוציית תצוגה 

Intel® HD Graphics 4000 כרטיס גרפי 

YES מצלמת אינטרנט 

  לוח אם

Mobile Intel® HM76 Express ערכת שבבים 

  מעבד

Intel® Core™ i5-4200M מעבד 

2.60 GHz תדר 

  זיכרון

1333 MHz מהירות זיכרון 

2XSODIMM  חריצי זיכרון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה בשוק.עבור כל התוכנות    -תוכנות 

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 או שווה ערך Windows 10 מערכת הפעלה

 או שווה ערך Symantec אנטי וירוס

 או שווה ערך Msoffice 2013 ניהול משרד

  DWGצפיה בתכניות בפורמט 

מגה + חיבור לקו טלפון וספק שירותי  100קו גישה לאינטרנט מהיר. רוחב פס של 

 אינטרנט. 

 שירות ואחריות לחומרה ותוכנה במשך כל תקופת הביצוע.

 

 סורק\פקס \אספקת והתקנת מכונת צילום

, ובהתאם 4A  ,3Aסורק כולל מזין לגודל נייר \פקס\אספקת והתקנת מכונת צילום

 לטיפולים וכדומה.לדרישות החברה. הקבלן ידאג לתקינות הציוד לדיו לנייר 

 התייעלות בפרוייקט 00.21

תינתן אפשרות לקבלן להציע שינויים בפרויקט שעשויים לטייב או לייעל את החומרים, 

מערכות ואו נושאים אחרים ובתנאי ששינויי התכנון יהיו על חשבונו וכן כל הוצאה אחרת 

 הננגזרת מהשינוי המוצע.

 

 סתירות בין מסמכים .00.22

 

סתירה במסמכי החוזה, בין אם סתירה באותו מסמך או סתירה בין מסמכי  היה וקיימת

החוזה, יקבע הפקח את ההוראה אשר תחייב את הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 יהיה עליו למלא אחר ההוראה המחמירה מבחינתו.

 

 חשבונות חלקיים 00.23

ישקף את ביצוע כל  חשבונות יוגשו אחת לחודש בהתאם לטבלת התשלומים . החשבון 

 העבודות של החודש שאליו התייחס החשבון.

 לחשבון יצורף לוח זמנים עדכני  ויומני עבודה מאושרים וחתומים ע"י המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 עבודות עפר – 01פרק 

 תכולת יסודות  רדיואקטיביים במוצרי   הבניה. 5098כל חומרי הבניה יעמדו בתקן  – כללי

 

 כללי 01.1

אף  קרקע חציבה בכל סוג שלהמונח "חפירה" הנזכר במכרז/חוזה זה פירושו חפירה או  01.1.01

המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים  אם לא מוזכרת "חציבה" במפורש.

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל  ו/או לסלעים.

עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי  לרבות וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה ,מקרה

לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע  על הקבלן  המפקח. הוראות

  הקיימים במקום.

 

  הנחיות יועץ הביסוס 01.2

כל עבודות הפרוק שבתחום, כולל הובלתם לאתר שפיכה מורשה לכל מרחק שהוא עד  

. לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחיר החפירה לקבלת שטח נקי מכל פסולת שהיא

השפך באחריות הקבלן. הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות מקום 

המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת 

 במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

 

כל המדידות שידרשו מהקבלן, לפני תחילת עבודות החפירה, בסיומם, לאחר ביצוע  01.1.03

 לויים וכל מדידה אחרת שתידרש, תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.המי

 

 חפירה 01.2

 כללי 01.2.01

 הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה.  א.

זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של מכרז/חוזה המונח "חפירה" הנזכר ב ב.

 קרקע אף אם לא מוזכרת "חציבה" במפורש.

 "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים ו/או לסלעים.המונחים  

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה  

וכן לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי 

 הוראות המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקרקע הקיימים על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת לבדוק בעצמו את סוגי  

 במקום.

 :עבודות העפר כוללות ג.

אחסון מיטב החומר החפור באתר בהתאם להוראות המפקח לאחר מיון  .1

 משיירי הצמחיה ופסולת ו/או פיזורו במקום שיורה המפקח באתר.

במידה והמפקח לא יהיה מעוניין באדמת החפירה, תחשב אדמה זו    

 כפסולת ותסולק בהתאם לסעיף הבא.

לרבות אדמה  עומק החפירהב סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת .2

, הריסה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או לפיזור במקומות מילוי

וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה, לרבות חלקי 

 ו'. דמבנים, יסודות וכ

פסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י כל ה   

 ות. הרשוי

אם יש צורך בתמיכת החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות  .3

את כל ההוצאות  תחשב ככוללהצעת הקבלן תלפי הוראות המפקח ו

 הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, יסודות וכד'. 

או כבלים או צנרות יבצע הקבלן חפירות גישוש לגילוי לפני ביצוע החפירה,  ד.

מכל סוג שהוא בתוואי החפירה. כל נזק שיגרם יתוקן על ים קרקעיתת מבנים 

הצורך בחפירות, מיקומן והיקפן יקבעו ע"י המפקח לפני תחילת  חשבון הקבלן.

 הביצוע ובמהלכן.

 

 מפלסים ושיפועים 01.2.02

החפירה תבוצע בהתאם לתכניות, תוך הקפדה על דיוק ביצוע גבולות החפירה,  

שיפועי החפירה לפי הנחיות דו"ח הבסוס ובתאום עם המפלסים והשיפועים הנדרשים. 

יועץ הבסוס. החפירה תבוצע בשלבים, לפני ביצוע היסודות ולאחריהם, בהתאם 

ירה יותאמו, בין היתר, למפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח באתר. שלבי החפ

 למפלסי עוגני הקרקע.

 

 ציוד וכלי עבודה 01.2.03

הציוד לחפירה יבחר ע"י הקבלן לפי האפשרויות של פיתוח העבודה באתר. הקבלן יפרט  

למפקח באיזה ציוד חפירה הוא מתכוון להשתמש בכל שלב ויקבל את אישורו של 

 המפקח לכך.

ת מקום העמדת הציוד והמשאיות הדרושות הקבלן יתאם עם המפקח ועם הרשויות א 

 להוצאת העפר כאשר מקום זה נמצא על שפת האתר או מחוצה לו.

פסילה של השיטות והציוד ע"י המפקח, או אי אישור מקום נקודת העמסת העפר על ידי  

 הרשויות, לא תשמש כעילה לתביעה מצד הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התקלות באלמנטים שונים 01.2.04

ן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב, בכל מקום בו הקבל 

שמופיע בתוכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מופיע כלל בתוכניות, חל איסור 

להתקרב בחפירה לרכיב שנגלה גם כשהנ"ל נדרש בתוכניות. הקבלן יעצור את העבודה 

תחתית החפירה, יכתוב מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל  1.5במרחק 

הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור האמור  ביומן ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.

 בסעיף זה.

 

לאחר גמר ביצוע עבודות החפירה, יבצע הקבלן, לצורך ביצוע הכלונסאות, משטח אופקי  01.2.05

 ויציב )כורכר( בהתאם לתוכניות.

 

 ומי ו/או מובא ככול שיידרש.מילוי חוזר יבוצע באמצעות חומר מק 01.2.06

 

 חפירה מיותרת 01.3

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית,  

 .סלפי הנחיות יועץ הביסו ימלא הקבלן את עודף החפירה

 

 עבודות ניקוז 01.4

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים כדי  

למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית 

 למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח. 

אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות,  

עבודה חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע ה

וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח. כל אמצעי 

ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות 

 רצונו המלאה של המפקח.

רם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י כל נזק שייג 

המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו 

  המלאה.

 

 פסולתסילוק  01.5

אדמת החפירה/חציבה לאחר מיונה לפי הוראות המפקח כגון: כורכר, בזלת, דולמיט  

לוי חוזר וחומר שאינו ראוי למילוי חוזר כמו טין, חוואר, וכד' ו/או חומר אחר ראוי למי

ו/או יורחקו על ידי הקבלן לפי הוראות המפקח  יערמו וכל פסולת אחרת חרסית וכד'

 .למקומות שפך מותרים



- 77 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן להציג לפיקוח לפני התחלת עבודות החפירה אישור הרשות המקומית לאתר  

החפירות ועבודות הפירוקים מסמכים מתאימים הפינוי המורשה, ולהציג בתום ביצוע 

המוכיחים שפיכת הפסולת באתר זה. מחיר החפירה כולל כל העלויות הנובעות מפינוי 

 וסילוק עודפי החפירה כולל תשלום באתר השפיכה במידה ויידרש.

 

 בטון יצוק באתר עבודות - 02 פרק

 

הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע מומחה לבטון מזוין אשר יבדוק בדיקה של כל אלמנט לפני  – כללי

היציקה. המהנדס יוציא דו"ח בדיקה למפקח המאשר בדיקתו והערותיו. הקבלן יזמן את המתכנן 

 לפקוח עליון לפחות יומיים לפני היציקה.

 

 כללי 02.01

באתר לדרישות המפרט  צוקהילמפורט להלן, כפוף ביצוע עבודות הבטון  בנוסף .1

 .העדכני א/או כל פרק רלוונטי אחר ותקן הג"ו 02 פרק -הכללי 

 להלן. 14ראה גם פרק  -הנחיות לקירות הבטון כהכנה לחיפוי האבן  

כי התכניות שבידיו  אלמנטיוודא עם המפקח לפני התחלת ביצוע של כל  הקבלן .2

 הן מהדורתו האחרונה של המתכנן.

 לביצוע". מאושרחותמת " תוטבעהתכניות  על 

למערכות שונות או לקשר  השייכיםיציקת הבטון, כל האלמנטים המבוטנים  לפני .3

למערכות אלה.  היועצים עם פריטים אחרים, יחוזקו לתבניות ויקבלו את אישור

תיקון  וכלאישור היועצים בנדון לא פוטר את הקבלן מאחריותו לביצוע העבודה 

מחדל, טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש  עקב או שינוי או החלפה

 מתאימים יהיה על חשבונו של הקבלן. לא בחומרים

. ברמפות יש ובגגות יהיו מוחלקים בעזרת הליקופטרחניון בפני הבטון  כל .4

 להחליק בהליקופטר ובתום ההחלקה יש להבריש באמצעות מטאטא קוקוס.

 אין לחרוץ חריצים לרוחב הרמפה.  

קשירות הטפסים יהיו מסוג נשלף או נתיק. יש לקבל אישורו המוקדם של  .5

המפקח לסוג אביזרי הקשירה לפני השימוש. אם משתמשים באביזרים נתיקים, 

הניתוק חייב להיות בעומק הבטון עם גומיה נשלפת. אין להשתמש בחוטי קשירה 

 טות שטוחים הניתקים סמוך לפני הבטון. שזורים , ברזל עגול או מו

 כל הטפסות יהיו טפסות רב פעמיות .6

 

 ן ודרגת חשיפההבטו סוגי 02.02

 .30-בכל מקרה חוזק הבטון לא יפחת מב תוכניות.התאם לבהבטון  סוג 

לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה  הנדרשיםהבקרה  תנאי

 טובים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 918, לפי ת"י 3דרגת החשיפה של כל האלמנטים הבאים במגע עם הקרקע תהיה דרגה  

. לדוגמה, כלונסאות, יסודות, עמודי יסוד, קורות יסוד, קירות חיצוניים של 466ות"י 

גם אם , 40-המרתף, רצפת מרתף תחתונה וכד'. במקרה זה, חוזק הבטון לא יפחת מב

 .מצוין אחרת בתוכנית

, אלא אם כן צוין אחרת 2האלמנטים הפנימיים תהיה דרגה  דרגת החשיפה של

 בתוכנית.

 לדוגמה, עמודים פנימיים, קירות פנימיים, תקרות, קורות פנימיות וכד'. 

 

 בביצוע דיוק 02.03

דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להשתמש בשירותיו של מודד  להבטיחמנת  על 

 השונות כולל העמדת קירות, עמודים ותקרות.  הסימוןמוסמך בכל עבודות 

 תובטח מישוריות של משטחי הבטון, לאפשרות קבלת רצפת טרצו או בטון אדריכלי.          

 מ'. 3.0מ"מ בבדיקת סרגל באורך של  3המישוריות הנדרשת,  

 המשטחים ייושרו בסרגל.        

 במקרה של רצפות טראצו, תובטח מישוריות של משטחי הבטון כלהלן:                 

 מ'. המשטחים ייושרו בסרגל. 3.0מ"מ בבדיקת סרגל באורך של  3המישוריות הנדרשת,                  

   דרישה זו היא אופציונלית, למקרה של רצפות טראצו, אם, ורק אם יופיעו בתוכניות                  

 האדריכלות.                   

   

 TOLERANCES - סיבולות 02.04

לפי הנדרשת, אם לא צוין אחרת, באחד ממסמכי החוזה, תהיה  הסיבולת דרגת . 1 

 .789ת"י 

לפי ת"י ה נתהי, במסמכי חוזה אחרים ת, אם לא נדרש אחרתוהמותר ותהסטי .2  

789 . 

 סטיות! צבירתתורשה  לא 

סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, יהיה על הקבלן לשאת בכל  שיתגלומקום  בכל 

 , כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש.בתיקוןההוצאות הכרוכות 

מודד מוסמך  ייומן מדידות אשר ימצא באתר, היומן ימולא ויחתם ע" לנהלהקבלן  על 

 בכלפלסים מיקומם והמ ,והוא יאשר את אנכיות האלמנטים השונים באתראשר נימצא 

 לסטיות כמתואר לעיל. ויחסם קומה וקומה

הקבלן באמצעות מודד מוסמך לבדוק את קצוות התקרות והסטיות בין  על, כן-כמו 

והאנכי בקירות מחופים ולתקן את הסטיות בכל מפלס  האופקימפלס למפלס בקו 

 הקבלן. ח. התיקון לפי הנחיות המפקח ע"הבאבטרם תחל העבודה של המפלס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ליציקה הכנות 02.05

 שעות 48למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות  להודיעהקבלן  על 

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו  אישורלפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל 

 מועד.

 המזמין. ייציקות יוכן על טופס מיוחד שימסר לקבלן ע" ואישורביצוע  נוהל 

לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי לביצוע יודיע הקבלן למפקח  רקמקרה,  בכל 

 כי היציקה מוכנה.

 

 יציקה הפסקות 02.06

מיוחד בכתב של  אישור לפילהפסיק יציקות אלא באותם מקומות  רשאיהקבלן  אין 

המפקח.  באישורהמפקח. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה חייבים 

 תכנוןשבועות מראש ובכתב את בקשתו להפסקות יציקה, כולל  3הקבלן יגיש למפקח 

מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה 

הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים  יע" כמוצע

 מפקח.להפסקות אלו על פי קביעת ה הנלווים

בהפסקות יציקה נראות לעין יותקנו סרגלים לפי דרישות האדריכל. בתבניות פלדה  

 יחוזקו הסרגלים באמצעות סיליקון.

תביעות של הקבלן בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם  כלתוכרנה  לא 

נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע  הןלהנחיות המפקח, גם אם 

המפקח גם אם הן  יבמקומות שידרשו ע" שוניםת יציקה כתוצאה מאילוצים הפסקו

כל תוספת תשלום. בכל הפסקת  ללאחורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת 

לחיבור המשך היציקה. מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך  קוציםוצאו ייציקה 

ם מוכנים המורכבים בתוכניות העבודה( להשתמש באביזרי אובאחד ממסמכי החוזה 

וגם את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור  השקעבתבנית והמכילים בתוכם גם את 

עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי  ההתחברותבמפרט הכללי ינוקה הזיון באזור 

 בטון ומי צמנט.

אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר  יציקה בהפסקות 

 בטון חדש לבטון ישר. ביןפור הדבקות לשי

 

 'וכו, חריצים, שרוולים, אלמנטים מבוטנים חורים 02.07

את מיקומם המדויק של כל  ולוודאיציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר  לפני . 1

 החורים, החריצים, השרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש. 

 בבטון ללא תאום פרטני עם המפקח וקבלת אישורו בכתב. חציבהתורשה  לא 

המערכות ולברר עם המפקח  תוכניותהברורים יהיה על הקבלן לבדוק את  לצורך . 2

 ההכנותכל  את -וכל המתכננים וקבלני המשנה למערכות הנמצאים באתר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את התאמת תוכניות הבנין לתוכניות 

 '.וכו, החשמל ברואההתמערכות 

זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות  שאיןבזאת  מודגש 

גם את תוכניות המערכות של  לבדוקהקונסטרוקציה או האדריכלות ויש 

 המתכננים והקבלנים.

יכין הקבלן תוכנית של כל החורים, שרוולים, חריצים,  הבטוניםיציקת  לפני 

מראש, ויברר עם קבלני המערכות האלקטרו  כינםלהשקעים וכו' כדי שיוכל 

הקשורים בעבודתם כדי להכין  הפרטיםמכניות וכל שאר הנוגעים בדבר את כל 

 עבורם כל הנדרש.

המזמין( לצורך תאום המערכות,  ייעסיק באתר, מהנדס )שיאושר ע" הקבלן . 3

תמצא בתכניות  לוכל ההכנות הנדרשות. האינפורמציה הנ" השרווליםהחורים, 

יוודא התקנת  ל, הקונסטרוקטור והיועצים האחרים. הנ"האדריכלהשונות של 

, החריצים, אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים. מכל מקום כל השרוולים

 . הקבלןהיא על  להאחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"

הקבלן מכל  יופתח המופיע באחת מתכניות המערכות ולא בוצע ע" מעברחור,  כל 

קידוח או ניסור בתאום עם  יעל ידו לאחר היציקה ע" יבוצעסיבה שהוא, 

 הקבלן. חבכך תהיינה ע" הכרוכותהמפקח. כל ההוצאות 

 

 תבניות פירוק 02.08

לפרק תמיכות תקרה עד  אין 02068-ו 02067במפרט הכללי סעיף  לאמור בנוסף 

התקרה מעליה. דהיינו, קיימת אפשרות שקצב הביצוע יכתיב  שללהתקשות הסופית 

או יותר: זאת, מותנה בזמני הפירוק, משקל  תקרותדרישה לתמוך ברציפות שתי 

של הבטון  מהירההתקרות וסכמות ההשענה. הקבלן רשאי להוסיף ערבים להתקשות 

רשאי  קבלןהובתנאי שהבטון לא יאבד מחוזקו ולא יפגע מחום הידרציה גבוה וכדומה. 

 גם לבצע אשפרה מתאימה כדי לזרז את התקשות הבטון.

בהעדר הנחיות אחרות בתכניות, או במסמכי חוזה אחרים, פרוק הטפסות והתמיכות  

מועד רגיל. רואים את הקבלן אחראי על חוזק הטפסות  12טבלה  904לפי ת"י 

 והתמיכות בהתחשב בעומסים הפועלים עליהם.

 אם עקב העומס על הטפסות יש לתמוך יותר מתקרה אחת.לא תנתן תוספת תשלום  

 

 אשפרה 02.09

הקבלן לבצע אשפרה מתאימה  על 0205 פרק-, תת02במפרט הכללי פרק  לאמור בנוסף 

 -לתנאים כמפורט להלן:

 -ימים ליציקה: 7פורקו טרם מלאו  שתבניותיהםמשטחים  לגבי .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הנמצאים עדיין במצב לח יותז חומר חוסם התאדות המים מתוך  השטחיםכל  על 

. )מלבד היצרן, הכל לפי מפרט והוראות CURING-COMPOUNDהבטון הנקרא 

 על רצפות בטון(.

מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות  אינהזו  הוראה 

ולהחזיק את יוטה בשתי שכבות ספוגות במים  יריעותיציקה( עליהם יש לפרוס 

 ימים. 7 למשךמשטח הבטון במצב רטוב באופן רצוף 

 .CURING-COMPOUNDיציקה אין להתיז  הפסקותמשטחי  על 

תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר  העמודים אשפרת .2

 ימים. 5 במשךתישמר רטובה באופן רצוף 

מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין  פועליעסיק  הקבלן .3

ליבוש והרטבה לסרוגין הפוגעים בבטון וגורמים  הגורמתלבצע הרטבה לא רציפה 

 לסדיקה.

 

 הבטון וערב כנגד רטיבות צפיפות 02.10

הבאים במגע עם מים יש להקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו  האלמנטיםכל  ביציקת 

. אטימות הבטון תבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת בריכה רטיבותכנגד חדירת 

 אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד והאיטום. ומעקב, שעות 72על גגות למשך 

חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על  שלמקרה  בכל 

 לפי המלצת יועץ האיטום. תיקוןחשבונו את המקום הטעון 

 

 רצפות מונחות 02.12

לפי  ,50 פרק -הכללי  מפרטהלפי מונחות, במקומות בהם יצוין בתוכנית, יוצקו ת ורצפ 

אם . (')על כל המשתמע  שכבת שחיקה וכו 03סוג המשטח . שיטת השכבה האחידה

.  התפרים יהיו במרחקים שחיקה היא תבוצע בשיטת ההחדרה לשם כך שכבת שתידר

שעות  10מ' ניסור התפר מיד לאחר התקשות הבטון, מכסימום  4של  םמקסימאליי

אחרי היציקה. ההחלקה תעשה באמצאות סרגל ויברציוני והליקופטרים. אשפרה 

ימים  10ימים עם יריעות מסוג טיטקס. הבטון יישאר רטוב למשך  7תעשה למשך 

ונים )על חשבון לפחות, הרכב התערובת יקבע ע"י יועץ בטונים  בלתי תלוי בחברת הבט

 הקבלן( כך שתהיה מינימום סדיקה. חוזק הבטון לפי המפורט בתוכניות.

 

 הזיון פלדת  02.13

 ים, או רשתות מפלדהמצולע אוהזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים  מוטות . 1

על  4466ת"י הפלדה תתאים לדרישות . , כמצוין בתוכניותרתיכה או משוכה בקר            

מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים כל חלקיו הרלוונטיים. 

 בהחלט.

 העולים" קוציםהמשמשים " הזיוןהקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות  על . 2

 מעל מפלס התקרות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יספק רשימות ברזל בנפרד וכל  לאעל הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן  . 3

 כנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.הנושא של ה

לזיון במקומות שונים  פלדהויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות  במידה . 4

אישור המפקח  טעוןמאלה המצוינים בתוכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים 

 ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

, הן לצורך חפיה והן לצורך ברזל לריתוך איסור מוחלט חל - המפקחהוראות  לפי 

 .באתר ריתוכיםיבוצעו  לא -הארכה 

-בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ לקחתהקבלן  על

 .'מ 12

, יאושר השימוש לעילבמידה ולא ניתן יהיה להשיג ברזל זיון באורך המפורט   

יביים מתאימים שיאושרו בחיבורי מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקט

 על ידי המפקח. מראש

 מוטות הזיון השייכים ליציקה של" הקוציםכל יציקה יש להקפיד שכל " לפני . 5

 אחר. ומלכלוךהקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון 

אביזרים מפלסטיק וכמותם  כגוןהמרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי  שומרי . 6

 ן בכל השטח.תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטו

שיוגדרו  הקונסטרוקציההקבלן להתארגן להזמין את הברזל לפי תוכניות  על .7

. יש המכרזלביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתוכניות 

לצפות להשלמות של פרטי הזיון בתכניות הביצוע בסמוך למועד הביצוע, לא 

 על השלמות פרטי הזיון בנוסף למפורט בתכניות המכרז. בנוסףתשולם 

 

 ברשתות פלדה זיון 02.14

על  4466הרשתות יהיו מברזל מצולע משוך בקו, או מברזל מצולע רתיך, הכל לפי ת"י  

 כל חלקיו הרלוונטיים. 

הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, מטיל המזמין על  וסידור מאחר 

הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות  תכניותהקבלן את הכנת 

 .המפקחונתונים שיתקבלו מאת 

לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר  יוגשו התכניות 

 שה הסופית. ממועד ההג שבועות 3התכניות עד 

 

 

 בטונים טריים בדיקת 02.15

אשר תבצע בדיקות טיב  הבטוניםהבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת  תערובות . 1

, ת"י 118יבוצעו כל הבדיקות הנדרשות בתקנים הרלוונטיים, ת"י  של הבטונים.

26. 

 .118מס'  י"תהבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי  ביצוע . 2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לקיחת מדגמים מהבטון הטרי המעבדה שתיבחר הקבלן לתאם עם  של אחריותו .3

 מועד היציקה בפועל. לפני שעות 24בהודעה מראש של 

למהנדס ימים בהתאמה,  28ולאחר ימים  7בדיקות בטונים יועברו לאחר  .4

מעל העמודים במידה ולא יועברו  לא תותר יציקת הקומה. הקונסטרוקציה

 .תוצאות הבדיקות למתכנן

 

 גומיםיופ תמיכות 02.16

, קורות וקירות תקרותהקבלן לקחת בחשבון כי אפשר וידרש לתמוך  על . 1

 לשניהמסוימים באמצעות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת 

לא תנתן תוספת  וזאת על מנת לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.

 תשלום במקרה זה.

, ללא המפקח להוראותבהתאם  ,של התקרות יעשה לכל זמן שידרש התימוך . 2

 תוספת תשלום.

והפיגומים יבוצעו ויסופקו על ידי  התמיכותהעבודות והחומרים הדרושים לביצוע  כל .3

וחישובים סטטיים לאישור  לתמיכותהקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע 

, שלבי העמסה והסכמה ןהתק ימשרד העבודה והמהנדס על הבטיחות, הכל עפ"

לביצוע  האחראיהמהנדס  יהסטטית של המבנה, במצב הסופי והזמני, זאת ע"

 הקבלןהשלד, יצוין כי כל האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים חלות על 

 .ודרישה זו היא חלק יסודי ממפרט זה

 כל התבניות יהיו תבניות רב פעמיות. .4

 

 בטונים כיסוי 02.17

להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או  צריךהזיון  ברזל 

 המפקח. יע" אחריםבאמצעים מאושרים 

 עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: המינימליהבטון  עובי 

 .ומרתפים באלמנטי קירות חוץ מס" 4  -

 .חלקיבאלמנטים בפנים המבנה החשופים באופן  מס" 3  -

: כגוןבאלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף  מ"ס 2.5 -

 ריצוף וחיפוי.

 חשופים. שאינםבאלמנטים טרומיים בפנים המבנה, בחלקים  מס" 4 -

 זה לא מובטח בתוכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות. וכיסוי במידה

 

 בבטונים מיוחדים שימוש  02.18

 -מיוחדים בשל צפיפות זיון או מניעת סדיקה טרמית כגון: בטון  בבטוניםלהשתמש  יש 

 מיוחדבמקומות בהם יש צפיפות זיון או בטון  6, " 5)ללא פוליה(, עם שקיעה " ומיק

מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש  םלמניעת סדיקה עשיר באפר פחם וע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ייעוץ מוכח שיקול דעתו של הקבלן וב י/או אמצעים אחרים עפ"ובסופרפלסטיסייזר 

 המפקח. יע" מאושרבכתב מטכנולוג בטון 

 זאת כפוף למצויין בתוכניות או דרישת המפקח.                

 

 טונים אשר ישארו חשופיםב 02.19

 בטונים חשופים יבוצעו בהתאם למצויין בתוכניות ופרטי האדריכלות. .1

 הבטון יוצק כנגד תבניות מלוחות עץ מהוקצעים לפי תכניות ופרטי האדריכלות.           

 מישקים והפסקות יציקה, בתאום עם האדריכל.           

 מ'. 2.0/3.0הקבלן יכין על חשבונו דוגמה בגודל            

 .904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .2

האדריכל או המהנדס תבניות את כל הסרגלים, בהתאם לתכניות יש לסדר על ה .3

בהעדר ציון בסעיף  ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות. בהעדר סימון בתכניות או

מ"מ ו/או  15/15רשימת הכמויות, כל פינות הבטונים יועבדו ע"י סרגל משולש 

יים ו/או סרגלי חלוקה טרפז מ"מ, ו/או כל הנחיה אחרת של האדריכל, 20/20

  וסרגלים לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 שקוע. אופקיהפסקות יציקה תעשינה רק במקום בו מתוכנן סרגל  

במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס,  .4

האדריכל והמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, 

 וללא תשלום נוסף.תם הכל לפי דריש

במידה וגם לאחר בצוע התקונים והסדורים, עדין טיב העבודה אינו לשביעות  

בצע הקבלן, על חשבונו, טיח "בגר" ו/או טיח פנים, לפי הנחיות י ,רצון המפקח

 המפקח, עד לקבלת פני בטון לשביעות רצון המפקח.

להקטין את הסדיקה  על מנתוזאת  0.5-קטנה ממנת המים בבטון צריכה להיות  .5

 הפלסטית בקירות.

 יש להקפיד על אשפרה ברמה גבוהה כגון הרטבה ביריעות. .6

ס"מ באמצעות אביזרי פלסטיק  4-ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים ב .7

מיוחדים ומתאימים למוטות הזיון ובאמצעים מאושרים אחרים, שישמשו 

 ות.כשומרי מרחק. לא יורשה השימוש בשברי מרצפ

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים  .8

מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש באו לקשירתם. יש להשתמש לקשירת הטפסים 

כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו הגומחות הנוצרות בבטונים גלויים. 

 לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על ידי המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים. טפסים  .9

אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לגשת בצורה 

אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו 

הבטונים יפה לגבי יציקת קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי 

ה ויש לאחוז בכל האמצעים הדרושים לשם בשכבר ניצקו היא בעלת חשיבות ר

התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן פני 

הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו של המפקח, על הקבלן להגן 

 עבודות הבנין. על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע

אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות  .10

 בתבניות.

יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מכל פגיעה  .11

 באמצעים מאושרים על ידי המפקח.

אושרה אין לבצע תיקוני בטונים אלא לפי אישור המפקח ובאמצעות תערובת ש .12

 מראש. 

 

 מפרט טכני ליציקת בטון מוחלק 02.20

 על שומרי מרחק. 5/15/15הנחת רשת מרותכת  .1

 בגבהים מתוכננים. העמדת תבניות יציקה בעזרת מכשיר מדידה, .2

 מייקו עם סיבי נילון ]לריסון סדיקה פלסטית[ בין התבניות. B 300יציקת בטון  .3

מבוסס על קוורץ ]לשיפור ערבוב ויציקה )ברטוב על רטוב( חומר שחיקה  .4

 פיגמנט ניבחר. 4%מלט לבן +  50%הספיגה[+

 החלקה בעזרת מחליק מכני לשביעות רצון מזמין העבודה. .5

 ריסוס ננו ליטיום לצורך חיזוק הבטון ושיפור התכונות שלו. .6

 (. 2*2למחרת חיתוך תפרי הרפיה ,על פי צורך, ותכנון ) בגודל מומלץ של  .7

לאשפרה מתמשכת  תגאוטכני עליו ניילון וגבס או מזוניהנחת בד  ניקיון יסודי. .8

 ולהגנה מפני פגיעות.

ימים לפחות, פינוי ההגנות ,קרצוף עם מכונה מסתובבת וסבון מסיר  20לאחר  .9

מלחים, ייבוש יסודי ויישום בריסוס או גלילה סילר אקרילי על בסיס שרפים 

 פולימרים, איטום תפרים.

 הערות

 מ.ס" 10עובי יציקת הבטון  .1

במידה וקיימות תשתיות ברצפה יש לפזר שומשום לפני היציקה עד לגובה מינוס  .2

 ס"מ כדי שחתך יציקת הבטון יהיה אחיד, ללא גזירה תחתונה. 10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכן  תוספת סרגלי הפרדה במרחקים עפ"י תכנית אדריכליתהמחיר כולל  .3

 .דוגמאות של גוונים וגמר לבחירת האדריכל ביצוע 

 

 בטון טרום ודרוךעבודות  - 03פרק 

 

 כללי 03.1

העבודה בפרק זה מתייחסת לתכנון מפורט, ייצור, אספקה והרכבה של פלטות חלולות  

 פרטיהן.ו דרוכות שתבוצענה בהתאם למפרט הכללי, המפרט המיוחד להלן, התכניות

 

 לוחות דרוכים חלולים 03.2

 

 כללי  03.2.01

, 03, פרקים דרוךטרום והעבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון  . א

13. 

 .50-סוג הבטון ב . ב

 קדם. -הפלטות יוכנו במפעל מאושר ע"י המפקח לפי שיטת דריכת  . ג

בתכנון הפלטות יש לקחת בחשבון אפשרות של חיתוך כבל תחתון אחד וכבל  

 עליון אחד ) אם יש (.

של הפלטות  שתי, הקבלן יגיש לאישור המפקח תכנון מפורטלפני הביצוע החרו ד.

כנדרש בתוכנית ובמפרט  מלווה חישוב סטטי המוכיח שנלקחו בחשבון העומסים

 סימוני הפלטות השונות. עם 1:100וכן תוכנית הרכבה בק"מ 

 . גבוהים ביותרככלל כל הפלטות יחושבו בהתאם לעומסים ה 

והאלמנטים  נה מוסכמים בין הפלטותהקבלן יתאם עם המפקח פרטי השע . ה

 השונים הנושאים, לרבות השענה על קורות פלדה.

שהנ"ל ישפיע על  מבלי - מודגש בזה שמידות פרטי ההשענה עשויות להשתנות . ו

 המחיר הנקוב עבור קורות ראשיות.

יפים עם  הדרישה הינה לפני בטון בצד הנראה לעין של פלטות נקיים, חלקים,  .ז

 פינות אחיד וחלק. תפרים אחידים.קיטום 

הפלטות  מאחר ועל הפלטות הדרוכות נוצק "טופינג", על הפנים העליונים של . ח

להיות מחוספסים על מנת להבטיח אחיזה טובה של השכבה הנ"ל. החספוס יהיה 

 בניצב לאורך הפלטה. מ"מ לפחות. כיוון החספוס: 6בגובה 

 מילוי התפרים. פני יציקת טופינג, ולאחרקדיחת החורים עבור הצנרת תעשה ל  . ט

 .כל חיתוך או קידוח שיבוצעו בפלטות יידרשו את אישור המהנדס

היצרנים   ניתן לספק את התקרות עם פלטות טרומיות המיוצרות על ידי אחד . י

 המפורטים להלן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סולל בונה  -

 ספנקריט  -

 בטון בע"מ מוצרי אשקריט -

 כלל בטון -

 טרום רמט            -

 בתכניות מפורטות הפלטות לרבות מידות עקרוניות. יא.

על הקבלן לתכנן את התקרות לפי מידות של פלטות בהתאם למפעל המייצר  

ובאישור המפקח, התכנון מחדש יחול עליו, ויציקות הקשחה או יציקת שפה, 

 תשולמנה בדיוק לפי התכנון המקורי.

 

 דרישות ליצור פלטות טרומיות 03.2.02

 כנדרש. 50-חוזק הבטון לא יפחת מהחוזק המוגדר לגבי בטון ב  א.

 הזיון יעמוד בדרישות התקן הישראלי.  ב.

 לעיל. 02תחתית הפלטות, כלפי החניון, יהיה בגמר בטון חשוף כמפורט בפרק  ג.

 

 סיבולת יצור  03.2.03

 .5חלק  466לפי ת"י  

 

 סיבולת הרכבה  03.2.04

 מ"מ. 2הפלטות לא תעלה על הסטיה מהמקום המתוכנן של  

 מ"מ. 2הסטיה האנכית )התרוממות הפלטות( לא תעלה על  

 הרכבת הפלטות תעשה כך שהמישקים יהיו בקוים ישרים ורצופים. 

 

 הגבלת הכפף כלפי מעלה )"קמבר"(  03.2.05

 בזמן הדריכה ולאחריה מתהווה כפף אלסטי כלפי מעלה. 

הבטון בזמן שחרור כבלי או חוטי הדריכה. )קובע מידת הכפף תלויה בכח הדריכה, בגיל 

את מודול האלסטיות של הבטון( ובמשך זמן האחסון שלהן עד להרכבתן ויציקת 

הטופינג. ככל שמועד שחרור הכבלים או החוטים מאוחר יותר מבחינת גיל הבטון, 

 מודול האלסטיות עולה ושיעור ה"קמבר" יורד. ככל שמתארך משך הזמן בין היצור של

 הפלטות לזמן ההרכבה שיעור "הקמבר" גדל )זחילת הבטון(.

מ"מ. מידה זו תמדד  15, שתותר בכל סוגי הפלטות לא תעלה על המרבימידת הקמבר  

 במרכז הפלטות הדרוכות בזמן הרכבתן.

כדי לעמוד בדרישה זו חובתו של הקבלן לתאם עם היצרן את מועדי היצור וההרכבה  

 האחסון.כדי להקטין את זמן 

 

 תכן והרכבה דרישות   03.2.06

 התכן המפורט של הלוח"דים, כפוף לעומסים שיוגדרו על ידי המתכנן, יבוצע על ידי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ייצור של על הקבלן להכין, ולהגיש לאישור המפקח תכניות הקבלן ובאחריותו.                  

 , בהתאם1:50או  1:100הרכבה. התכניות תהיינה בקנ"מ הלוח"דים והן תוכניות 

 ויכללו את סידור הפלטות.לצורך,                 

בתכן הלוח"דים תלקח בחשבון אפשרות של חיתוך לפחות כבל אחד תחתון, וכבל אחד                 

 עליון.

מאמצי  וייווצרמודגש במיוחד שהפלטות הטרומיות יורכבו על הקורות בצורה שלא  

ו שיגרמו לה דפורמציות מיותרות. במידת הצורך פיתול שיסכנו את הקונסטרוקציה א

 יש לשלב תמיכות מתאימות כדי למנוע פיתול כאמור.

 הערמת לוחות על לוחות מורכבים לא תורשה. 

העתקים של תכניות ההרכבה יועברו לאישור המפקח תוך חודש ימים מיום חתימת  

תכנון באופן כללי. החוזה. את חתימת המפקח על תכניות ההרכבה יש לקבל כאישור על 

יחד עם זאת, אין הדבר משחרר את הקבלן מתיקון ועדכון תכניות ו/או תהליכי עבודה 

 אם יתגלה ליקוי לאחר מכן. הרשות בידי המפקח לשנות את תהליך ההרכבה המוצע.

 

 שונות  03.2.07

בכל פלטה דרוכה יוטבע בברור תאריך יצורה. בכל תחום מוגדר תורכבנה פלטות  . א

 וייווצרמסדרת יצור אחת מאותו גיל ומתהליך אשפרה מאותו מועד, כך שלא 

הפרשי גובה של תחתית הפלטות ובין הפלטות בגלל קימור לא אחיד או בגלל 

ה ויציקת קימור יתר בגלל זמן ארוך מדי ממועד היצור ועד למועד ההרכב

מ"מ במועד היציקה  15הטופינג. פלטות בעלות כפף יתר כלפי מעלה, העולה על 

של הטופינג, יפסלו ויוחלפו על חשבון הקבלן בפלטות תקינות עם כפף יתר 

 בגבולות המותר כמפורט לעיל.

אם בהתאם לתכנון יידרשו חיתוכים בפלטות מכל סוג שהוא, חיתוכים אלה  . ב

  תשולם תופסת עבור החיתוכים הנ"ל.נכללים במחיר. לא 

( שימלא באופן רצוף 1:2הרכבת הפלטות הדרוכות תבוצע על מצע דייס צמנטי ) . ג

את כל שטח ההשענה שבין הלוח"דים לאלמנטים הנושאים. לאחר גמר פילוס 

 הלוח"דים ינוקו עודפי הדייס מפני הקורות ויעוצבו בקו הקורות.

 ח בצורה לא מיושרת.  הדייס הצמנטי יונ            

על הקבלן לדאוג לקבלת פני לוח"דים בצד הנראה לעין )התחתון( חלקים ומלאים  .ד

 ויצוקים במפעל ע"ג תבניות פלדה נקיות וחלקות.

הקבלן יאטום אלמנטים בפקקים למניעת חדירת מים, בעת ההרכבה יוצאו  .ה

 הפקקים.

 

 מילוי מישקים  03.2.08

 ד לאחר הרכבת הפלטות. מילוי מישקים יבוצע מי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המישקים יהיו נקיים וחופשיים מכל חומר זר ויורטבו לפני המילוי. מילוי המישקים  

 עם אגרגט דק )שומשום בלבד(. 30-יבוצע בנפרד מהטופינג. חומר המילוי הוא בטון ב

 

 הצטברות מים בחללי הפלטות  03.2.9

אחראי לשחרור המים האלו ישנם מקרים שמים מצטברים בחלל הפלטות. הקבלן יהיה  

ולתיקון פני הבטון לאחר ניקובו, הכל בטרם יחלו בביצוע עבודות הגמר בתקרות 

 שמתחת כדי לא לגרום לנזקים של עבודות הפנים והגמר כתוצאה מהמים הכלואים.

 

 עמידות נגד אש 03.2.10

מרחקי הגדילים מתחתית האלמנט יהיו במרחק אשר יתאים לדרישות עמידות באש  

ד', תיקון תשנ"ב. וכן בהתאם להגדרת  7, 43.00לפי חוק התכנון והבניה תקנה 

 . 5חלק  466ההתנגדות לאש של אלמנט מבטון טרום דרוך, ת"י 

 הכל כפוף לאישור יועץ הבטיחות של הפרויקט. 

 

 פסי נאופרן 03.2.11

כל הפלטות הדרוכות והטרומיות בתפרים יונחו על רצועות פסי ניאופרן, המתאים  

 לשימושים סטרוקטוראליים. בשאר המקומות, ההנחה תהיה על טיט צמנט.

 עבודות בניה – 04פרק 

 

 כ ל ל י 04.01

או כל חלק רלוונטי אחר,  ,04העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק  

 הנוספות דלהלן : בהתחשב בהוראות

כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון ומפלדה, בהתאם  א. 

למצויין במפרט הכללי. יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטון ע"י הוצאה 

 בזמן היציקה של קוצים עבור שטרבות בטון.

הפנים ייבנו חורים וקירות  4כל קירות החוץ יבנו מבלוקי בטון חלולים בעלי  ב. 

חורים במיקום כמצויין בתכניות אדריכלות. כל  3מבלוקי בטון חלולים, בעלי 

 הבלוקים יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקן.

 חגורות בקירות הבניה יוצקו בתוך תבניות עץ. ג. 

 לא יותר השימוש בשברי בלוקים. ד. 

 לא יותר שימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם. ה. 

 קים יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(.הטיט במיש ו. 

 

 אופן הבניה 04.02

לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור  - 

 המפקח. 

 חיבור מחיצות חדשות בינן לבין עצמן ייעשה ע"י שינני קשר )שטרבות(.  - 



90 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שינני קשר  חיבור מחיצות או קירות אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת - 

)שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון 

 60ס"מ, באורך בולט של  40מ"מ, ברווחים של  8יבלוט זיון קשר )קוצים( בקוטר 

 ס"מ, שיוכנס אל הרווחים שבין שינני הקשר.

נט חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט צמ - 

 ס"מ. 1.5שעוביו לא יעלה על 

מלאים  –מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי  - 

 ואחידים בעוביים.

 

 הצבה  וביטון  משקופים 04.03

בפתחים בתוך קירות בנויים או יצוקים, ייוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר  א.

 הגובה בבטון.לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל 

הצבת המשקופים ייעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואנך,  ב.

תמוכים בפני סטיה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני 

 אחרת.ם לא צויין אמ"מ,  15הטיח ישאר רווח לפחות 

בכל מקרה יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדייס צמנטי.  ג.

שמילוי המשקוף לא יהיה מלא, יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על 

 חשבונו.

 

 

 קירות חוץ:    04.04

 בניה מחיצות בשינון )שטרבות(:

המפגש בין בלוקי קירות הפונים לחוץ וכל פינה לבין בלוקי בטון בקירות בניה פנימיים  

ללא הפסקות. המחיצה מבלוקי בטון יעשה כלהלן: קיר בלוקי החוץ יבנה לכל גובהו 

של המפרט  04.03חלולים תשונן במפגש עם קיר החוץ )שטרבות(, בניגוד לאמור בסעיף 

הכללי, והחיבור בין קיר החוץ והמחיצה יהיו באמצעות הוצאת קוצים מקיר החוץ 

 ויציקת שטרבות.

 "תחבושות" רשת:

מנטי בטון ובנייה, יש לבצע בכל בניית פנים וחוץ, בכל מקום בו יש חיבור בין אל 

 20"תחבושות" רשת אלקלי, החבישה תבוצע ע"י הנחת רשת אלקלי ברוחב מזערי של 

ס"מ, כשהוא מוספג בטיט צמנטי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה 

 לטיח חוץ ופנים.

 הצבה ובטון משקופים או משקופים עיוורים בקירות בנויים או יצוקים:

ופים או משקופים עיוורים תעשה תוך כדי הקפדה על מפלס וישור הצבת המשק 

 מוחלטים. המשקוף יתמך בפני סטיה מהאנך.

 משני צדדיה. -בצידי דלתות יש לצקת חגורות אנכיות מבטון לכל גובה הדלת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המשקופים יעוגנו לבטון באמצעות מסמרים או ברגים. 

בקו אחיד, ולא תורשה כל בליטה משקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת  2הצבת  

 או סטייה מהקו.

 

 אופני מדידה 04.05

לרבות שטרבות, חגורות בטון אופקיות מחיר עבודות הבניה כולל את כל האמור לעיל                  

מ"מ והחדרת  10ע"י קידוח חורים בקוטר   שלדואנכיות, הברזל לזיון והתחברות ל

 ס"מ, טבולים בדבק אפוקסי. 40מ"מ ובאורך  10קוצים ממוטות פלדה בקוטר 

 

 עבודות איטום – 05פרק 

 

 איטום פנימי ברצפת חדר מערכות בקומה א' .1

 הכנת  השטח .1.1

במקומות בהם מתוכננת בניית הקירות ע"י בלוקים יש לצקת בתחתית הקירות חגורת  

 ס"מ מעל פני רצפת הבטון. 10-בגובה כבטון 

יש לקרצף את פני השטח של רצפת הבטון עד קבלת משטח מחוספס. עומק החספוס  

 מ"מ. 1-יהיו של כ

" או 620בחיבור בין רצפה לקירות החדר יש לבצע רולקה באמצעות תערובת "ספיר  

 ס"מ. 3X3שו"ע במידות 

 " או שו"ע.340קסי "ספיר יש לתקן את הפגמים בבטון באמצעות שפכטל אפו 

יש לנקות את פני הבטון של רצפה קונסטרוקטיבית מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים  

 וכד'. פני הבטון יהיו יבשים לחלוטין לראות תחילת עבודות האיטום.

בסף דלת כניסה לחדר יש להרכיב פרופיל אל חלד לקבלת קצה האיטום. יישום החומר  

 יום מיציקת הרצפה. 14-יבוצע לאחר לא פחות מ

יש לדאוג לאוורור מאולץ של החדר בזמן ביצוע עבודות האיטום ולהשתמש בכל  

 האמצעים הנדרשים להגנת העובדים בעת יישום החומר. 

 

 פריימר .1.2

 ג"ר/מ"ר. 250" או שו"ע בכמות 300על פני רצפת הבטון מריחת פריימר אפוקסי "ספיר  

מ"מ. לאחר ייבוש הפריימר  0.3גרגט קוורץ בגודל על גבי הפריימר טרם יבש יש לפזר א 

 יש להוציא את הקוורץ שלא דבוק ע"י מטאטא.

 

 ציפוי אפוקסי .1.3

" או שו"ע. עובי שכבת הציפוי היבשה 330על גבי הפריימר ביצוע ציפוי אפוקסי "ספיר  

מ"מ. יישום החומר יהיה ע"י מרית משוננת. גוון הציפוי יהיה לפי הנחיות של  2.5יהיה 

 אדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 איטום רצפת מטבח 

חגורת בטון, לצורך  המטבח ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני 

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -של כ גובה החגורה יהיה יצירת "אמבטיה אטומה".

מתחת לתחתית ס"מ  1 -של כ דלתות מעבר לאזורים יבשים גובה החגורה יהיהבאזור  

על גבי החגורה מצידה הפונה למטבח יש לקבע פס אלומיניום לקבלת קצה  הריצוף.

 האיטום.

 

 הכנת השטח  .1.4

האלמנטים שמשפיעים על האיטום,  כללפני תחילת עבודת האיטום יש להשלים את  

לדוגמא: צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'. 

שטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי צריך להכין את המ

 ברזל וכו'. 

 

יש להכין שקעים למעבר צינורות בקירות המטבח. יש להחליק את דפנות השקעים  

 מ"מ. 8-" או שו"ע. עובי שכבת ההחלקה יהיה לא פחות מ620באמצעות תערובת "ספיר 

 באמצעות מדה מתפלסת.במידת הצורך יש לבצע בשטח הרצפה שכבת החלקה  

 

 מערכת ניקוז .1.5

" או DALLMER DELBITיש להרכיב קולטנים מסוג " בכניסה לצינורות לניקוז תחתון 

 שו"ע בעלי צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום.

מ"מ, בעלי  2בכניסה לצינורות עבור תעלות ניקוז יש להרכיב שרווי נירוסטה בעובי  

 לחיבור עם מערכת האיטום.ס"מ  10-שוליים ברוחב כ

הרכבת השרוול תבוצע ע"י ברגים אל חלד על גבי מצע של מסטיק פוליאוריטן מסוג  

"SAPIR THANE 230" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע " 

בין דפנות הצינור לשרוולי הנירוסטה ובין שרוולי הנירוסטה ליציאות של תעלות הניקוז  

 ומי למניעת מים חוזרים.יש להרכיב אטמי ג

 

 פריימר  .1.6

 GS"יבש לחלוטין יש למרוח פריימר ביטומני מסוג פני הבטון הקונסטרוקטיבי ל שטח ע 

 ג"ר/מ"ר.  300 בכמות של" או שו"ע 474

 

 שכבת ביטומן חם  .1.7

או שו"ע " 75/25ביטולסטיק יחות ביטומן חם מסוג "מרל גבי הפריימר יש לבצע ע 

 ק"ג/מ"ר(. 2 מריחה )סה"כ"ג/מ"ר כל ק 1 בכמות של
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יריעה ביטומנית לאטימה .1.8

. ההדבקה מ"מ 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" R5ביטומגום הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " 

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. החפיפות 

הסמוכות יהיו לא ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות  10-יהיו לא פחות מ

ההלחמה וההדבקה תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת  ס"מ. 20-פחות מ

 החומר. 

 

 גמר האיטום  .1.9

ופסקו היריעות על גבי שטח התקרה האופקית, בחיבור לשטח האנכי ילקראת הקירות  

יבוצעו מספר מריחות איטום ביטומני מסוג "מסטיגום ספיד" או שו"ע עד לקבלת עובי 

ס"מ ועל גבי  20-מ"מ. המריחות יחפפו ליריעות הביטומניות לרוחב של כ 5של  שכבה

ס"מ מעל פני הגמר הסופי של החדר )בחפיפה לאיטום  10השטח האנכי עד לגובה של 

 הצמנטי שעל הקירות(.

בחיבור לחגורות הבטון בספי דלתות מעבר לאזורים יבשים יעלה החומר הביטומני על  

 הוכנו.גבי פסי אלומיניום ש

ס"מ מעל פני  10-באזור השקעים למעבר צינורות יעלה האיטום הביטומני עד מפלס כ 

 הריצוף הסופי.

 

 איטום במעברי צינורות .1.10

יש להתקין אביזר אטימה  ברצפת המטבח 6עד " 3במעברי צינורות בודדים  בקוטר " 

"  בעל צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום DALLMER DELBITמסוג "

 בהלחמה. יש להדק את האביזר על גבי דופן הצינור ע"י חבק נירוסטה.

במקומות בהם הצינורות צמודים לקירות או עמודים יש לצקת מעטפת בטון מסביבם  

ס"מ מעל פני הריצוף הסופי. האיטום הביטומני יעלה על גבי דפנות  10-עד לגובה כ

 המעטפת עד לקצה העליון.

 

 בד גאוטכני .1.11

ג"ר/מ"ר  300 במשקל" או שו"ע "אורים מסוג בד גאוטכנים יש להניח על גבי האיטו 

 .  ס"מ 10של בחפיפות 

 

  בטון להגנה .1.12

 ס"מ. פני הבטון יהיו מוחלקים בסרגל. 5להגנה בעובי  20-על גבי הבד יש לצקת בטון ב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יריעת ניקוז .1.13

או " ISO-DRAIN 8 VLIES GEO" מסוג ניקוז  יש להניח על גבי בטון להגנה יריעת 

בעלת חללים בצורת קונוס " HITGH DENSITY"ילן תשו"ע, העשויה יריעת פוליא

מ"מ. הנחת היריעה  8-קטום ומכוסה בבד גאוטכני, עובי היריעה כולל הבד הגאוטכני כ

 .תהיה כך שהבד הגאוטכני יהיה מצידו העליון, כלפי המילוי

שיפריעו לזרימת המים יש לוודא כי היריעה נמצאת מתוחה ללא בליטות או שקיעות  

בצורה חופשית ולכן יש להניח אותה בצורה משופעת עם כיוון זרימת המים בצורה 

 חלקה.

 

 רצפת בטון עליונה .1.14

 יש לבצע מילוי קל ויציקת רצפת בטון עליונה בהתאם להנחיות של יועץ קונסטרוקציה. 

 הסופי. ס"מ נמוך יותר מפני הריצוף 2-פני רצפת הבטון העליונה יהיו במפלס כ 

 יש למלא בבטון את השקעים למעבר צינורות אנכיים שבוצעו בשטח קירות המטבח.  

 

 איטום צמנטי .1.15

מריחות של חומר איטום  3על גבי רצפת הבטון העליונה או מילוי הבטון יש לבצע  

 3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1" או שו"ע בכמות של 730צמנטי מסוג "ספירקוט 

 ק"ג/מ"ר(. 

 10-יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על גבי קירות, עמודים וכו' עד לגובה כהאיטום  

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.

 

 גמר .1.16

 ביצוע ריצוף בהדבקה על גבי דבק קרמיקה. 

 

 איטום רצפת חדרי שירותים ומסעדה בקומת קרקע ובקומה א'

החדר הרטוב חגורת בטון,  ףיש לבצע בהיק ,בניית הקירות על גבי רצפת הבטון לפני 

קטן יותר מרוחב  ס"מ 1-לצורך יצירת "אמבטיה אטומה". רוחבה של החגורה יהיה בכ

 הקיר על מנת להטביע רשת להחזקת הטיח במקום.

 ס"מ מעל פני הריצוף הסופי.  10 -פני בטון החגורה יהיו בגובה של כ 

 מתחת לריצוף במקום.ס"מ  1 -באזור דלת הכניסה, פני החגורה יהיו בגובה של כ 

 

 פריסת צנרת דלוחין .1.17

יש להרכיב צנרת דלוחין או אחרת המתוכננת לעבור ברצפת החדרים בהתאם למתוכנן.  

חול ומים  3 צמנט, 1 תערובת שלמעל הצינורות יש לבצע מעטפת בטון באמצעות 

(. עובי כיסוי הבטון מעל צינורות 1:3)מדולל במים ו שו"ע " אSAPIR M-140בתוספת "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ. פני הבטון יהיו חלקים, יציבים ונקיים לפני תחילת עבודות  2-יהיה לא פחות מ

 האיטום.

יש להקפיד על כך שדפנות של קופסאות ביקורת או מחסומי רצפה יהיו נקיים מכל  

 ום.ס"מ בכל היקפם לצורך חיבור עם מערכת האיט 2לכלוך לפחות 

מסביב לצינורות ביוב אנכיים הצמודים לקירות יש לצקת מעטפת בטון בגובה לפחות  

 ס"מ מעל פני הריצוף המתוכנן. 10

  

 הכנת השטח  .1.18

בכל לנקות את השטח מאבק, לכלוך, אבנים, שומן וכו' ולהכינו לקבלת האיטום.  יש 

המקומות בהם ישנם חורים, שקעים או כיסי סגרגציה יש למלא אותם באמצעות 

)מדולל במים ו שו"ע " אSAPIR M-140" חול ומים בתוספת  3 צמנט, 1 תערובת של

1:3.) 

 

 פריימר  .1.19

אפוקסי דו רכיבי על יש לבצע מריחת פריימר על פני הבטון נקיים ויבשים לחלוטין  

יש לערבב היטב את שני  ג"ר/מ"ר. 300 שלבכמות  שו"ע ו" אEP-W"מסוג  בסיס מים 

 .1:1יש לדלל את הפריימר במים ביחס  הרכיבים ולאחר מכן

 

 יטום א .1.20

באמצעות מערבל  1:1הכנת החומר ליישום תבוצע ע"י ערבוב שני הרכיבים ביחס  

 חשמלי.

מסוג  דו רכיבי ביטומני של חומר איטום פוליאוריטןת ועל גבי הפריימר יש לבצע מריח 

"PU-B " 2-יש ליישם את החומר ב . מ"מ 3עד לקבלת עובי שכבה יבשה של או שו"ע 

 שעות לייבוש בין השכבות. 6שכבות. יש להמתין לפחות 

 שעות לפני יישום שכבת הגנה. 8יש להמתין לייבוש החומר לפחות  

"מ מעל פני ס 10-האיטום יכלול את כל שטח הרצפה ויעלה על הקירות עד לגובה של כ 

  היצוקות בתחתית הקירות או בסף דלת. כל גובה חגורת הבטוןלהריצוף הסופי, כלומר 

 

 להגנה  נייר טול .1.21

על גבי שכבת האיטום יבשה יש לפרוס נייר טול שיכסו את כל השטח בו בוצעו עבודות  

 האיטום.

 

  גמר .1.22

 ביצוע ריצוף כמתוכנן בתוכניות אדריכלות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רטובים איטום קירות חדרים

סעיף זה כולל את כל שטחי הקירות בחדרים הרטובים: שרותים,  הערה:  

מקלחות, אמבטיות, חדרי אשפה וכו'. בניית הקירות תבוצע על גבי חגורות בטון 

 לעיל. 3בהתאם להנחיות שבסעיף 

 

 הכנת השטח  .1.23

יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' ולגרד את כל החומר  

 הלא מודבק )כמו חול(. 

יש להכין שקעים למעבר צנרת אנכית או אופקים בהתאם לתוכנית של יועץ 

 אינסטלציה.

 

 שכבת החלקה .1.24

 תערובת שלבקירות בלוקים המיועד לקבלת האיטום יש לבצע שכבת החלקה באמצעות  

 (.1:3)מדולל במים ו שו"ע " אSAPIR M-140ל ומים בתוספת "חו 2צמנט, 1

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג  

 10 ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה 60 וכד' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס במשקל

ס"מ מכל צד של קו החיבור. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה  5ס"מ והיא תוצמד 

 הצמנטית כמתוכנן. 

 

 איטום  .1.25

מריחות של  2על גבי שכבת ההחלקה בקירות בלוקים ועל גבי קירות הבטון יש לבצע  

ק"ג/מ"ר כל מריחה  1-" או שו"ע בכמות של כ730חומר איטום צמנטי מסוג "ספירקוט 

בגוון חומר שונה ע"מ להבטיח כיסוי מושלם של ק"ג/מ"ר(. כל שכבה תבוצע  2)סה"כ 

 שכבות האיטום. 2-השטח ב

מסביב למעברי צינורות יש לבצע לאחר מילוי וייבוש הבטון סתימה במסטיק  

" או SAPIR" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230פוליאוריטן מסוג "

 מ"מ. 10X10-שו"ע. הסתימה תבוצע בצורת רולקה משולשת במידות של כ

 

 

 בקירות גבס .1.26

 הכנת השטח  .1.26.1

חומר יש להכין את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלוך, שומן וכד' לגרד   

 שאינו דבוק ולנקות את שטח הקירות היטב לקבלת האיטום.

  לפני תחילת עבודות האיטום יוכנסו כל הצינורות הדרושים, מעברים וכד'.  

 פריימר .1.26.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

" או שו"ע GISOGRUNDמריחת פריימר מסוג "בכל שטח הקירות יש לבצע   

 ג"ר/מ"ר. 150-200בכמות 

 איטום .1.26.3

סביב הקירות, בחיבורים שבפינת מפגש קירות, מפגש בין רצפה לקירות, בחיבור   

בין בלוקי גבס לאלמנט אחר בטון או בלוקי בטון, חיבור בין לוחות גבס או כל 

של יריעה פלסטית מסוג חיבור אחר, יש להצמיד בין מריחות האיטום רצועות 

"PCI-DICHTBAND-OBJEKT או שו"ע, בעלת ציפוי פוליאסטר לכל אורכה "

 בשני צדדיה.

סביב הצינורות  היוצאים מהקירות יש להצמיד טלאים של יריעה פלסטית   

 ס"מ.  X10  10 " או שו"ע במידות שלPCI-WANDמסוג"

-PCIאקרילי מסוג "מריחות של חומר  2על גבי כל שטח הקירות ביצוע   

LASTOGUM ק"ג/מ"ר(.  1.5ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  0.75" בכמות של 

המריחות יכסו באופן מושלם את כל שטח הקירות ועל גבי הסרטים  בחיבורים   

 יבוצעו מספר מריחות עד לכיסוי הסרט באופן מושלם.

 '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטום יכלול את כל שטח הקיר  

 

 מר ג .1.27

 אריחי קרמיקה בהתאם לתוכניות אדריכל. חיפויביצוע  

" או SAPIR BOND 225ניתן לבצע את חיפוי הקרמיקה בעזרת דבק קרמיקה מסוג " 

 שו"ע המתאים לסוג חומר האיטום שבוצע על הקירות.

 

 איטום גג בטון מעל אולם 

ח הגג אין לבצע יציקת בסיסי בטון לציוד טכני לפני סיום עבודות האיטום בכל שט

ויציקת בטון להגנה. יציקת הבסיסים תבוצע על גבי בטון הגנה, בהתאם לתוכנית 

 קונסטרוקציה.

 

 הכנת השטח  .1.28

האלמנטים שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: כל לפני תחילת העבודה יש להשלים את  

מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, וכד'.  

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 ברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת מחסום האדים. 

 

יש לצקת חגורת בטון להגבהת מפלס האיטום ככול הניתן מעל שכבת גג, בספי יציאה ל 

בהתאם לתוכניות  תהיההאיטום הכללית וקרוב למפלס תחתית הדלת. גובה החגורה 

 האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מחסום אדים  .1.29

 על פני רצפת הבטון:  

רצפה, באמצעות "מ סביב הס X 3 3במידות של יש לבצע רולקות  .1.29.1

 " או שו"ע.620תערובת "ספיר 

 300שו"ע בכמות של " או 101"פריימר  למרוח פריימר ביטומני מסוגיש  .1.29.2

 ג"ר/מ"ר. 

ו " א75/25"ביטולסטיק  הפריימר יש למרוח ביטומן חם מסוג על גבי .1.29.3

 ק"ג/מ"ר כל אחד.  1 שכבות בכמות של 2"ג/מ"ר, יש למרוח ק 2 שו"ע בכמות של

 ום מסוגיש להצמיד על גבי הביטומן, יריעה ביטומנית עם שכבת אלומיני .1.29.4

ס"מ, הדבקת  20 ס"מ ולרוחב 10 " או שו"ע. חפיפה לאורךביטוגלס אלו "

 החפיפות תהיה על ידי הלחמה בעזרת אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. 

סום האדים, יכלול את כל שטח התקרה, הקירות, העמודים וכו' עד מח .1.29.5

מסביב  לגובה קצה האיטום. מערכת האיטום ומחסום האדים יתחברו ברולקות

 , לעמודים, לצינורות וכו'. גגל

 

 רמי תבידוד  .1.30

או  "מס 5 שו"ע בעוביאו  "L"פוליפאן" דגם "לוחות  על גבי מחסום האדים יש להדביק 

 אחר לפי יועץ תרמי.

   

 שיפועים .1.31

. עובי שכבת השיפועים 1.5%בשיפועים. שיפוע מינימאלי יהיה  20-יש לצקת בטון ב 

הבטון יהיו חלקים, נקיים, יציבים ויבשים לחלוטין  ס"מ. פני 4המינימאלי יהיה 

 לקראת קבלת האיטום.

 

 וקיטומים  רולקות .1.32

באמצעות תערובת מ ס" X 5 5ת יש לבצע רולקו , עמודים וכד'קירות, לקראת מעקות 

 " או שו"ע.620"ספיר 

 X 4 4-בקפיצות בין המפלסים יש לבצע קיטום בפינה של המפלס העליון במידות של כ 

 "מ. ס

 

 מערכת ניקוז  .1.33

שוליים או מסגרת המרזב ימוקמו בנקודה הנמוכה ביותר כך שיתאפשר כניסה של  

האיטום לשולי המרזב באופן רציף והמשכי עם כיוון השיפוע למניעת הצטברות מים 

 סביבו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

 צווארון ביטומניאו שו"ע בעלי דלביט" DALLMER-אביזרים לניקוז יהיו מסוג " 

ללא אפשרות חדירת מים חוזרים והמאפשרים לקלוט מים  האיטום, לחיבור עם מערכת

 להגנה.  בטוןממפלס האיטום וממפלס ה

 דגם המרזב, סבכות, נקזים וכל מערכת הניקוז יהיה בהתאם להנחיות יועץ אינסטלציה.  

 

 הכנת השטח  .1.34

חיפוי יש לוודא כי בחלקם התחתון של הקירות הפונים לגג לא בוצע חיפוי האבן או כל  

ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. השלמת החיפוי במקום זה  20אחר עד מפלס לפחות 

 תבוצע לאחר סיום עבודות האיטום בגג.

משפיעים על האיטום, לדוגמא: ההאלמנטים  כללפני תחילת העבודה יש להשלים את  

וכד'.  מעקות, צינורות החודרים לאיטום, מרזבים או צינורות ניקוז, שרוולים, פינות, 

צריך להכין את המשטח לקבלת האיטום, לנקותו מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, חוטי 

 . האיטוםברזל וכו' על המשטח להיות מוכן לקבלת 

ח שטוח אל חלד או פפרופיל אלומיניום, יש לקבע , על גבי החגורה גגבספי יציאה ל 

האיטום בחפיפה.  משקוף עיוור, כמתוכנן בפרטי יועץ אלומיניום, על מנת לקבל את

אלמנט זה יהווה את החלק העליון של מערכת האיטום באזור הדלת. עבודה זו תבוצע 

 ע"י הקבלן הראשי, תיכלל בעלות עבודת הכנת השטח ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

 פריימר  .1.35

"פריימר יש למרוח שכבת פריימר ביטומני מסוג ומוכן לקבלת האיטום  על גבי שטח נקי 

 ג"ר/מ"ר. 300 שו"ע בכמות של " או101

 

 שכבת ביטומן  .1.36

 1ו שו"ע בכמות של " א75/25ביטולסטיק ריחות של חומר ביטומני מסוג "מ 2ביצוע  

 "ג/מ"ר(. ק 2ק"ג/מ"ר )סה"כ כמות כללית 

 

 יריעת חיזוק .1.37

בחיבור לשטחים אנכיים של קירות, מעקות וכו', על גבי הרולקות יש להלחים רצועה  

ס"מ והיא תולחם בצורה  30. היריעה תהיה ברוחב מינימום של של יריעת חיזוק

 15-ס"מ יולחמו על גבי השטח האופקי ו 15ממורכזת על גבי הרולקה, כך שמינימום 

 ס"מ על גבי השטח האנכי. 

 מ"מ. 5בעובי  S.B.Sבסיס   על" 5Rביטומגום מסוג "יריעת החיזוק תהיה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יריעה ראשונה לאטימה  .1.38

ההדבקה מ"מ.  5בעובי   S.B.S על בסיס" 5Rביטומגום  ביטומנית מסוג "הלחמת יריעה  

למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי 

 10-הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מהחפיפות  למנוע חריכת החומר.

ס"מ.  20-ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא פחות מ

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.

 

 יריעת חיפוי תחתונה .1.39

י תחתונה. היריעה בחיבור לשטחים אנכיים, על גבי הרולקות יש להלחים יריעת חיפו 

תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית ותעלה על 

ס"מ מעל  3גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק ותעלה בהמשכיות עד לגובה של 

 יריעת החיזוק על גבי דופן השטח האנכי.

 "מ.מ 5 ביעוב S.B.S על בסיס" 5Rביטומגום "יריעת החיפוי תהיה מסוג  

 

 יה לאטימה יריעה שני .1.40

"מ. מ 5 עוביב S.B.Sאו שו"ע על בסיס " 5Rביטומגום  הלחמת יריעה ביטומנית מסוג " 

ההדבקה למשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות וההדבקות תהיינה ע"י אש 

הצדדיות לאורך היריעות הסמוכות יהיו החפיפות  מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר.

ס"מ, החפיפות לרוחב בשתי הקצוות של היריעות הסמוכות יהיו לא  10-לא פחות מ

 העבודה תתחיל במקומות הנמוכים ותמשיך כלפי מעלה עם השיפוע.ס"מ.  20-פחות מ

 

 יריעת חיפוי עליונה .1.41

נוספת של יריעת החיפוי. בחיבור לשטחים אנכיים,  על גבי הרולקות יש להלחים רצועה  

היריעה תולחם בצורה ממורכזת על גבי הרולקה, תחפוף ליריעה הביטומנית הכללית 

ס"מ מעל יריעת  5ותעלה על גבי השטח האנכי בחפיפה ליריעת החיזוק עד לגובה של 

 החיזוק.

 "מ.מ 5 עוביב S.B.S על בסיסבגמר אגרגט"  5Rביטומגום "יריעת החיפוי תהיה  

 : הערה

היריעה השנייה להיות מונחת בחפיפה ובהקבלה ליריעה הראשונה בתזוזה של חצי  על

 יריעה.

 

 גמר האיטום  .1.42

"מ ס 10-יש לקבע את דפנות היריעות הביטומניות בגובה של כ בחיבור לשטחים אנכיים 

הפס ומכופף. מ"מ,  10X30X5X1.5במידות של  פס אלומיניוםמעל פני גמר סופי עם 

 "מ. ס 20כל פלב"מ יקבע ע"י מסמרים או ברגים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

" או SAPIR THANE 230מסטיק פוליאוריטן מסוג " מעל הסרגל תבוצע סתימה ע"י 

 " או שו"ע.SAPIRשו"ע, על גבי פריימר מסוג "

 הקיר.  לדופןהמסטיק יחבר בצורה אטומה את היריעות הביטומניות  

חיבור היריעות הביטומניות למסגרת המרזב י יבוצע ע"גמר האיטום סביב הנקזים  

הנקז  באזורטום איבאופן אטום ביחד עם כיוון השיפוע. יש לוודא שלא נוצרת הגבהת 

 על מנת לא ליצור שלוליות מים עומדים. 

 

 

 איטום במעברי צינורות בגגות .1.43

 איטום במעברי צינורות קשיחים .1.43.1

ס"מ, דרך  50ומעקות לפחות במעברי צינורות קשיחים בודדים, מרוחקים מקירות 

דלביט" או שו"ע -DALLMERשכבות האיטום בגגות יש להרכיב אביזרי אטימה מסוג "

בעל צווארון ביטומני לחיבור עם מערכת האיטום. הידוק האביזר ע"ג הצינור יבוצע ע"י 

 חבק נירוסטה.

 

 איטום במעברי כבלים או קבוצות של צינורות .1.43.2

כבלים או תעלות בשטח הגגות יבוצעו דרך פירים מעברים של קבוצות צינורות,  

מסודרים בעלי גגוני בטון או גגונים קלים אטומים. הנחיות לאיטום גגוני הבטון מעל 

 לעיל. 6פירים ראה בסעיף 

במעברים של כבלים או צינורות לא קשיחים בודדים דרך שכבות האיטום יש להרכיב  

מ"מ, בעלי שוליים לחיבור למערכת  1.5אביזרי אטימה עשויים פח מגולוון בעובי 

ס"מ. קצה העליון של האביזר יהיה מכופף כלפי מטה על מנת  15-האיטום ברוחב כ

למנוע כניסת מי גשם לתוכו. הרכבת האביזר תבוצע על גבי מצע של מסטיק ביטומני 

 " או שו"ע.EASY GUMמסוג "

 

 איטום במעברי צינורות צמודים לקירות או מעקות .1.43.3

של צינורות אוורור או אחרים בודדים צמודים לקירות או מעקות יש לצקת במעברים  

 ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. 30-מסביבם מעטפת בטון בגובה כ

מ"מ. קיבוע הכיסוי על  2-מעל הצינור יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי לא פחות מ 

חלד ומסטיק גבי דופן הקיר או מעקה מעל קצה הצינור יבוצע ע"י ברגים אל 

" או SAPIR" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR THANE 230פוליאוריטן מסוג "

 שו"ע.

 

 איטום במעברי תעלות מ.א. .1.44

מסביב למעברי אנכיים של תעלות מ.א. בשטח הגג יש לצקת חגורות בטון בגובה לפחות  

 ס"מ מעל פני הגמר הסופי בגג. 30
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מסוג  EPDMבין דפנות התעלות לחגורות הבטון יש להדביק רצועות של יריעת  

"VARNAMO ס"מ, על גבי דבק מסוג  20-מ"מ וברוחב של כ 1.2" או שו"ע בעובי

"EPDM SIL.או שו"ע " 

מ"מ לפחות, בצורת "פעמון". מידות  2מעל המעבר יש להרכיב כיסוי פח מגולוון בעובי  

 בשטח.  הכיסוי יקבעו בהתאם למצב

 

 איטום במעברי צינורות, כבלים או תעלות בקירות הפונים לגג .1.45

מעל מעברים של צינורות, כבלים או תעלות דרך פתחים בקירות הפונים לגג יש להרכיב  

מ"מ. קיבוע הכיסוי על גבי דופן הקיר או מעקה  2-כיסוי פח מגולוון בעובי לא פחות מ

ס"מ עם דיבל פלסטיק מתאים. הרכבת  15מ"מ כל  60X6יבוצע ע"י ברגים פלב"מ 

" SAPIR THANE 230הברגים תבוצע בשתי שורות, על גבי מסטיק פוליאוריטן מסוג "

 או שו"ע.

 בד גאוטכני  .1.46

 300 במשקלאורים" או שו"ע " מסוג על גבי כל שטח האיטום יש להניח בד גאוטכני 

 . ס"מ 10של ג"ר/מ"ר בחפיפות 

 לפני יציקת המדה כך שיהיה רווי במים.יש להרטיב את הבד הגאוטכני  

 

 בטון הגנה .1.47

ס"מ להגנת האיטום. תערובת הבטון  5עם אגרגט שומשום בעובי של  20-יציקת בטון ב 

תהיה נוזלית למחצה כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. פני הבטון יהיו 

 מוחלקים בסרגל לשני כוונים.

 

 איטום גגוני בטון מעל פירים

 גבי גגון הבטון המשופע יש לבצע:על  

 

 הכנת השטח  .1.1

יש לנקות היטב את שטח גגון הבטון וכל היקף הקירות מכל לכלוך אבק וכד' לחתוך את  

ס"מ. יש לנקות חורי  2כל הקוצים, חוטי קשירה וכד' היוצאים משטח הבטון בעומק של 

חול, מים ותוסף על  3צמנט,  1סגרגציה ולסתום את כל החורים של המשטח בתערובת 

 .1:3ו שו"ע, מדולל במים ביחס " אSAPIR M-140מסוג " S.B.Rבסיס 

 

 פריימר .1.2

על פני המדה בשיפועים ובהיקף המרפסת, נקיים ויבשים לחלוטין יש למרוח פריימר  

 ג"ר/מ"ר. 200" או שו"ע בכמות של EP-Wמסוג "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 איטום .1.3

על גבי הפריימר יש לבצע מריחות של חומר איטום על בסיס פוליאוריטן מסוג "  

מ"מ. האיטום יכלול את  2" או שו"ע בעובי כולל  WATERTANK PU WTפוליאוריטן 

 10-כל השטח הפני הבטון המשופע ויעלה בהיקף על גבי השטח האנכי עד לגובה של כ

 ס"מ.

-PUלאחר התקשות השכבה יש לבצע מריחה נוספת של חומר פוליאוריטני מסוג " 

PROOF ג"ר/מ"ר. 300" או שו"ע בכמות של 

 

 קירות הפיראיטום מעבר תעלת מ.א. דרך  .1.4

סגירת מרווחים בין התעלות והצינורות היוצאים מדפנות הפיר תבוצע ע"י פח מגולוון  

 SAPIRמ"מ. בחיבורים בין הפחים תבוצע סתימה במסטיק פוליאוריטן מסוג " 1בעובי 

THANE 230" או שו"ע, על גבי פריימר מסוג "SAPIR.או שו"ע " 

ברים צפופים של צינורות ותעלות. יש במידת הצורך יש להרכיב גגוני פח מעל מע 

 להקפיד על כך שחלקם החיצוני של צינורות ותעלות יהיה משופע כלפי חוץ.

 

 סגירה סביב תריסי פיר האוורור .1.5

בחיבור בין דפנות הבטון של הפיר למסגרת התריס יש לבצע מריחות של חומר איטום  

" או שו"ע, על גבי פריימר  WATERTANK PU WTפוליאוריטני מסוג " פוליאוריטן 

 מ"מ. 2" או שו"ע. עובי שכבת האיטום יהיה EP-Wמסוג "

 

 איטום גג קל

 תשתית לקבלת האיטום .1.6

 הרכבת לוחות אקווה פנל בהתאם להנחיות של קונסטרוקטור.  

  יש לנקות את פני השטח המיועד לקבלת האיטום מכל לכלוך, אבק, חומרים רופפים 

 וכד'.

 

 איטום .1.7

חיבורים בין הלוחות יש להדביק רצועה של יריעה להדבקה עצמית מסוג לאורך  

"REASY AL B ס"מ. הדבקת היריעה תבוצע על גבי  5מ"מ וברוחב  1.2" או שו"ע בעובי

 .P100פריימר 

לאחר מכן בכל השטח של לוחות אקווה פנל יש להדביק יריעה להדבקה עצמית מסוג  

"REASY AL B ס"מ בצורת גג רעפים. 10-, בחפיפות של כמ"מ 1.2" או שו"ע בעובי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 איטום קירות חיצוניים

 בחיפוי אבן ו/או בלוקים יצוקים סעיף זה כולל את שטח הקירות החיצוניים בטון 

  וכד'. הצדדים המעקות משני ,פתחים פנותכולל ד וכד' טיחבגמר , בשיטה רטובה

  

  בקירות בטון הכנת השטח .1.8

וכד'. השטח יהיה נקי מלכלוך, בטון  של הקירות, מעקותיש להכין את שטח החיצוני  

יש לחתוך את כל הקוצים, חוטי קשירה וכד'  .אבק, שאריות חומר לא מודבק וכד'

באמצעות אזורי סגרגציה וכד'  ,לסתום את כל החוריםו ס"מ 2משטחי בטון בעומק של 

 " או שו"ע.620תערובת "ספיר 

 

 טיח החלקה בקירות בלוק .1.9

" או SAPIR M140חול, מים ו" 2צמנט,  1טיח החלקה באמצעות תערובת  ביצוע שכבת 

 מ"מ. 8. עובי השכבה יהיה 1:3שו"ע מדולל במים ביחס 

 

 איטום צמנטי  .1.10

מריחות של  3על פני קירות הבטון או על גבי טיח החלקה בקירות בלוקים יש לבצע  

 ק"ג/מ"ר. 3" או שו"ע בכמות כוללת 730חומר איטום צמנטי מסוג "ספירקוט 

לביצוע גמר טיח כנגד שכבת האיטום, תבוצע שכבת "שמנת הדבקה" בהתאם להנחיות  

 יצרן חומר האיטום.

בחיבור בין אלמנטי בטון כמו: קורות, עמודים, חגורות וכד' לקירות בלוקים, איטונג  

 10 ג"ר/מ"ר. רוחב הרצועה יהיה 60 וכד' יש להצמיד רצועה של רשת אינטרגלס במשקל

ס"מ מכל צד של קו החיבור. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה  5והיא תוצמד  ס"מ

 הצמנטית כמתוכנן. 

 

 בידוד תרמי .1.11

 יבוצע בהתאם להנחיות של יועץ תרמי. 

 

 עוגנים להרכבת חיפוי .1.12

 הרכבת העוגנים תבוצע תוך כדי טבילתם בדבק אפוקסי מאושר ע"י קונסטרוקטור. 

 

 חיבור למשקופי החלונות  .1.13

 החלונות יש לקבע משקוף עיוור בהתאם לתכנון יועץ האלומיניום.סביב  

יש להצמידה לשטח הכללי של , E.P.D.Mיריעת  קיימתמשקופים העיוורים בבמידה ו 

או שו"ע. המסטיק יחבר " SILIRUBהקירות, לאחר גמר האיטום, בעזרת דבק מסוג "

 לקיר האטום.   E.P.D.M – בצורה אטומה את יריעת ה



- 105 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 SELF" יש להצמיד יריעת סביב משקופי החלונות E.P.D.Mבמידה ולא קיימת יריעת  

ADHESIVE מסוג" על בסיס בוטילי "SCAPA TAPES SC-318 "או שו"ע ברוחב של כ-

 ס"מ על גבי המשקוף העיוור(.  10-ס"מ חפיפה לאיטום הקירות ו 10"מ )ס 20

 הערה: האטימות בין המשקוף הסופי למשקוף העיוור יהיה ע"י סתימה  

" או שו"ע על גבי פריימר מסוג  SAPIR THANE 230במסטיק פוליאוריטן מסוג " 

"SAPIR." .ובהתאם להנחיות יועץ האלומיניום 

 

 גמר .1.14

 ביצוע גמר תליית אבן או טיח כמתוכנן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נ ס פ ח  

  

 אחריות הביצוע  .1

 שנים החל מתאריך קבלת העבודה 10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך  

או חלקית( ע"י המזמין. קבלת אחריות זו תקבל ביטוי הולם במסמך מתאים  כללית

 בגמר העבודה, אחריות זו תכלול: 

 קון האיטום באזור הנפגע. תי .1.1

 תיקון האזור הנפגע )כגון: טיח, צבע וכו'(. .1.2

 ם למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום. כיסוי כל הנזקי .1.3

ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן, והמזמין אינו יכול מסיבות  אם 

שונות לספק את התנאים הדרושים לביצועם, יהיה הקבלן מחוייב לתקן את הליקויים 

אחריות  מים מהודעה שניתנה לו בכתב ע"י המזמין.י 7 מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ

 הקבלן תכלול הן את החומרים והן את כח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים. 

 

 לוח זמנים  .2

הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים, כח האדם מיומן ומספיק, כלים וכו' הנדרשים  

להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב. דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת 

של חומרים מיובאים, כדי למנוע מחסור כלשהו. הקבלן יוודא שעבודות ההגנה 

וא יפקח על ביצוע עבודות אלו, ויביא המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו. לצורך זה ה

 לפני המזמין ו/או המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו. 

 

 ביקורת על הביצוע  .3

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה  .3.1

למערכות האיטום המקוריות, על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום 

הסכמתו, וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על עם יועץ האיטום וב

 מערכות האיטום. 

אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות יועץ האיטום.  .3.2

בכל המקרים האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי )פנימי או 

ות איטום זהות חיצוני(. על הקבלן להבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכ

 או שונות ברצפות, קירות, שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם. 

 סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא:   

 ע"י גשם טבעי   

 ע"י הרטבה מלאכותית )התזות מים(.   

 ע"י סתימת יציאות המים והצפת השטח )בריכת מים(.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל אזור בו מבוצע עבודת איטום יבדק ע"י הצפה. בדיקת האיטום ע"י הצפה  .3.3

 כלולה במחירי היחידה. 

על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות. בדיקת  .3.4

 מכון התקנים כלולה במחיר היחידה. 

 

ח ובהתאם מספר הצפות במיכלי המים, מאגרים, בריכות שחיה וכד' יקבע על ידי המפק .4

 למצב בשטח.

 

בא לידי ביטוי  אינובכל מקרה שהדבר  .שכבות האיטוםאחראי על הרציפות של הקבלן  .5

באחריות הקבלן , וכדומה שטחפועל בבתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או ב

כיצד  ויועץ האיטום/המפקח, אשר יקבעאת בעוד מועד  לעצור את העבודה וליידע

 בלת הנחיות ובהתאם להן, ימשיך הקבלן בעבודתו.רק לאחר קלנהוג. 

 

שלב בכל שלב משלבי עבודות האיטום יבדק ע"י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל  .6

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת אישור  הבא של עבודות האיטום.

 המפקח על שלב קודם. 

 

יא לשטח את כל החומרים הנדרשים לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להב .7

 לאיטום ולאחסנם במקום, ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה. 

 

בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים, או חימום חומרים ביטומניים, הלחמת יריעות וכד'  .8

על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי, להרחקת חומרים דליקים מהאזור ולביצוע 

למניעת נזקים עקב דליקות. כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת  העבודה באופן זהיר

יריעות, או חימום חומרים דליקים וכד' על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש 

 במקום. 

 

 עבודות בתקופת החורף .9

במידה ועבודות האיטום תבוצענה בתקופת החורף או על משטחים רטובים, יש להודיע  

ליועץ האיטום מבעוד מועד, על מנת לקבל הנחיות לגבי התאמות ושינויים הדרושים 

בתכנון. התאמות אלה עשויות לכלול: החלפת חומרים, תוספת של שכבות שונות, 

 שימוש באלמנטים לאיוורור וכד'.  

בודות איטום גגות, מרפסות, מפלסי פיתוח וכד' בהם יעשה שימוש בחומרים לדוגמא ע 

 הרגישים למים כגון: חומרים ביטומנים, פוליאוריטנים ואחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערות כלליות  .10

העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי, אשר יקבל את אישורו של יועץ  .10.1

 האיטום. 

מחובתו של הקבלן, מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, לסגור את  .10.2

השטח ולא לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום, בדיקת איטום ע"י 

 הצפה או כל שיטה אחרת וביצוע שכבת הגנה. 

מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות  .10.3

פשר הדבר, הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע לפגיעה. אם לא יתא

 ההגנה. 

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על  

 עבודתו באופן מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע"י אחרים. 

 פרטי ביצוע, נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום.  .10.4

 

 דידה אופני מ .11

 אופני המדידה של עבודות האיטום יהיו בהתאם למצוין בכתב הכמויות:  

מדד ביחידת יאם למחיר קומפלט המוסכם. עבודה זו תבהת - עבודות לפי יחידה  .11.1

 קומפלט. 

מדד במטר יבהתאם למחיר למ"א המוסכם. עבודה זו ת -עבודות לינאריות  .11.2

 אורך. 

בהתאם למחיר למ"ר המוסכם. עבודה זו תמדד בפריסה כלומר -עבודות שטח  .11.3

תכלול: שטחים אופקיים, אלכסוניים, אנכיים או כל שטח אחר עליו בוצע 

 האיטום. 

 

 שיטות מדידה  .12

 היחידות למדידה הינם בהתאם למצוין בכתב הכמויות.  .12.1

ום בולטים איטום רצפות מרתף נמדדות במ"ר בפריסה, כלומר: כולל שטחי איט .12.2

איטומים משופעים  לצורך התחברות עם איטומים אחרים, איטומים בווטות

 וכד'. 

 תשתיות לאיטום כמו: בטון רזה נמדדות בנפרד במ"ר בפריסה.  .12.3

איטום קירות תת קרקעיים נמדדים במ"ר בפריסה. המחיר יכלול בתוכו עיבוד  .12.4

צפה וכד'( עיבוי פינות, חיבור לשאר האיטומים בחפיפה )כמו חיבור לאיטומי ר

 האיטום סביב צנרות, קיטומים וכד'. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

איטום גגות נמדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטחים אלכסוניים, עליה על  .12.5

שטחים אנכיים וכד'. מחירי היחידה יכללו בתוכם: חפיפות, בדיקת אטימות 

 הגגות וכד'. 

רד קיבוע היריעות בעזרת סרגלים, פרופילים או אלמנטים אחרים ימדד בנפ .12.6

 במ"א. 

 נפרד במ"ק. ב מדדי/או מדה ו שיפועים בבטקל .12.7

 מדדו בנפרד במ"ר. יבידודים תרמיים  .12.8

 מדדו בנפרד במ"ר. יהגנות איטום י .12.9

ימדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל עליה על גבי יאיטום רצפות חדרים רטובים  .12.10

 שטחים אנכיים, חפיפות וכד'. 

 מ'.  2מדד במ"ר בהשלכה אנכית עד לגובה של יאיטום קירות חדרים רטובים  .12.11

ביחידת מדידה אחת לכל  דדמיבדיקת אטימות מאגר מים ע"י הצפת המאגר ת .12.12

 מאגר. 

מדד במ"ר בפריסה כלומר: כולל שטח הקיר, שטחים יאיטום הקירות החיצוניים  .12.13

פתחים, מעקות משני צידם, חפיפות לשאר האיטומים  דפנותצרים, רצועות, 

 וכד'. 

י האיטום יכללו בתוכם הכנות השטח לקבלת האיטום, השלמות טיח, מחיר .12.14

עבודות טיט סתימת חורים או כל עבודה אחרת הנדרשת להכנת השטח לקבלת 

 האיטום. כמו כן עבודות כיסוי טיח להגנת קצוות האיטום וכד'. 

ידרש לתקנה או לבצעה מחדש, בגלל ימחירי האיטום יכללו כל עבודה שהקבלן  .12.15

י או ביצוע שלא בהתאם למסמכי החוזה ו/או התוכניות ו/או המפרט ביצוע לקו

 ו/או כתבי הכמויות. 

מחירי עבודות האיטום יכללו הן את מחיר החומר, הספקתו לאתר וביצוע  .12.16

העבודה עד לשלמותה כולל הגנות וכד'. שמירה על שלמות העבודה וניקיונה עד 

 למסירה. 

תוכניות ו/או במפרט ו/או בכתב ב יניםהמחירים יכללו כל פרט ו/או הוראה המצו .12.17

 הכמויות. 

במידה ויידרש מהקבלן הוספת חומרי איטום, אלמנטים לאיוורור וכד' עקב  .12.18

עבודה זו תימדד בנפרד,  -ביצוע עבודות בתקופת החורף או על משטחים רטובים 

 בכפוף למחירון המוסכם בחוזה, כגון: דקל או אחר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 2נספח 

 אחריות

 

 

אחריות היועץ בשלב פקוח עליון מותנית בכך שהמזמין ו / או מי מטעמו יודיע ליועץ מבעוד מועד, 

האיטום ו / או ביצוע האיטום, ו / או השטח לקבלת ובהתראה סבירה על מועד עבודות הכנת 

 הגנת האיטום כמתואר במפרט האיטום. בדיקת אטימות, ו/או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה   – 06פרק 

 

 ראה דפי רשימה בגליונות אדריכלות -דלתות מסגרות, דלתות נגרות, דלתות לנישות 

 

 כללי 06.01

יש לקרוא מפרט זה יחד עם התוכניות של האדריכל ותוכניות יתר היועצים. כל  .א

האמור ברשימות ובתוכניות מהווה חלק בלתי נפרד ממפרט זה. לפני ביצוע 

העבודה יבדוק הקבלן, בהתאם לתוכניות ובאתר הבנייה, את מידות כל הפתחים 

בהם יורכבו מוצרי המסגרות והנגרות ויודיע על כל אי התאמה למפקח. בכל 

מקרה של סתירה בין המפרט והתוכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של המפקח 

לרבות עובי להחליט איזה פתרון מחייב. לא תאושר סטייה מהדרישות בפרטים 

 פח במשקופים ובדלתות, גדלים, צורת כיפוף חומרי גמר וציפוי וכו'.

מידות הפתחים הינן מידות פתח בנייה. על הקבלן להתאים את מידות הפתחים  .ב

 לפני ביצוע לפתחי הבנייה  הקיימים במבנה.

לא יזכה   5%שינוי והתאמה במידות הפתחים )אורך, רוחב, שטח( בגבולות של  

 את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי.

"מסגרות חרש", של  - 19עבודות המסגרות תבוצענה גם בכפוף לאמור בפרק  ..ג

 המפרט הכללי לעבודות בנייה.

 

 דרואינג( ודוגמאות-הכנת תוכניות ייצור )שופ 06.02

שבועות מהיום הנקוב בצ.ה.ע., תכניות  3הקבלן יכין ויעביר לאישור המפקח בתוך   

ר מפורטות ושלמות של כל המוצרים, האביזרים והפריטים שיצורם נכלל במסגרת ייצו

העבודה בפרק זה )להלן הפריטים(. תכניות אלה תהיינה תואמות לרשימת הנגרות 

והמסגרות ולתכניות העקרוניות והפרטים המצורפות לחוזה זה, ותהיינה לפי  המפורט 

 במפרט הטכני המיוחד.

ביצוע כל שינוי או תיקון בתכניות הייצור האמורות כנדרש, המפקח רשאי להורות על  

 לפי שיקול דעתו, להתאמת ייצור הפריטים להוראות החוזה..

אישור תכניות הייצור ותהליך הייצור ע"י המפקח אינו פוטר את  הקבלן מאחריות  

 כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל  דין.

 

 כנף עץ 06.03

פלקסבורד מחורר לאורך בצורת  100%עשויה  -ס"מ   4עובי הכנף  -הכנף  .א

 גלילים.  

לכנף קאנט עץ בוק גושני סמוי  בדופן הכנף מלוטש היטב ויצופה  בשתי שכבות   .ב

 לכה פוליאוריטנית בגמר מט . 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 0.8טאפ בגוון לבחירת האדריכל משני הצדדים, בעובי  צפוי פורמייקה -חזית  .ג

 ,  מ"מ

 יים יורכבו אך ורק במצב של עיבוד סופי כולל גמר צבע ומוגנות מפגיעה.כל הכנפ .ד

 הכל לפי רשימות הנגרות המצורפות לחומר המכרז. .ה

 

 מלבנים לדלתות 06.04

מלבני פלדה לדלתות אלא אם צוין במפורש אחרת ברשימות ובפרטים, יהיו מפח   .א

וקופסת מגן + מ"מ עם טבעת פליז  3צירי פרפר בעובי  3מ"מ. עם  2מכופף בעובי 

גומיות בלימה.  המשקוף יהיה  מגולוון וצבוע. גוון לבחירת המפקח. מתוצרת 

 פלרז, רינגל, או שהרבני או ש"ע

חלל המלבנים בקירות בנויים או יצוקים ימולא בדייס צמנטי, באופן מלא  .ב

 ומוקפד במיוחד.  אין להשאיר חלל ללא דיוס.

הריתוכים לאורך כל חיבור בין חלקי אנכי כל חיבורי המלבנים ייעשו בגרונג.    

ואופקי של מלבן יושחזו וילוטשו היטב. המלבנים לא יתקבלו אם יהיו סימני 

 ריתוכים ובכלל זה סימני ריתוך בעוגנים כמפורט להלן.

כל  35/5עיגוני המלבנים לקירות יהיו פנימיים ללא סימני ריתוכים מבחוץ )בחתך  .ג

 ים חיצוניים או ביריות.ס"מ(.  אין להשתמש בעיגונ 50

הזמנת המלבנים תעשה לאחר בניית המחיצות ומדידת הפתח בשטח. מידות  

 המלבן ורוחב המלבן יותאמו למצב בשטח בגמר החיפויים.

המלבן יותקן מס' מ"מ מעל הריצוף למנוע היווצרות קורוזיה בפלדה. המרווח   

 ננטי מתאים.בין הריצוף למלבן ימולא במסטיק פולואוריטני חד קומפו

 

 מדלתות ממ" 06.05

תהיינה דלתות פלדה מאושרות ע"י פיקוד העורף  כדוגמת תוצרת פלרז   מדלתות ממ" 

 או ש"ע בגמר פח מגלוון וצבוע בתנור. 

 

 ארונות למערכות 06.06

הארונות הייעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'( יהיו עשויים דלתות  

פח מגולוון במידות המצויינות בתוכניות מתוצרת פלרז, רינגל, או שהרבני או שוו"ע, 

מ"מ.  הכנפיים מפח  2.0צבוע בתנור. המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי מינימלי של  

 מ"מ.  1.5מלי של מגולוון מכופף בעובי מיני

הפרזול: ידיות קפיציות סמויות, צירים סמויים, מנעול כלול בסגר, ובריחים בכנף הלא  

 פעילה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל הארונות הייעודיים, יכללו בין היתר שלטים צרובים, מודפסים או חרוטים על לוח  

 אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יהיו לפי הוראות הרשויות השונות

 ובהתאם להנחיות המפקח

מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם ייצורם עם הרשויות המוסמכות,  

 והמפקח , ויקבלו את אישורו לפני הביצוע. 

 פנים ארונות החשמל יצופו בגבס וורוד.  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שחלוקת הדלתות כפי שהיא מופיעה בתכנית הינה  

הסופית תתואם לאחר התקנת הציוד. הקבלן לא יזמין ולא יתחיל סכמטית. החלוקה 

בביצוע הארונות לפני שהציוד המיועד לארון הותקן בו ולפני שווידא שלא תיווצר שום 

הפרעה מכל סוג שהוא לתפעול התקין של הציוד ע"י דלתות הארון, חלוקתם ואופן 

ת הצעתו על גבי התכניות פתיחתם. במידה ונדרשת עקב כך חלוקה שונה יעביר הקבלן א

לאישור. במידה ותיווצר הפרעה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא יפרק הקבלן את 

 הדלתות ויזמין מסגרת ודלתות חדשות כשהן מובאות למצב הנדרש.

 

 דלתות פלדה 06.07

דלתות פלדה תהיינה )כמצוין ברשימות המסגרות(  מיצור חרושתי   מתוצרת פלרז,  

 ו"ערינגל, או שהרבני או שו

 

 מוצרי פלב"מ 06.08

ויהיו בגמר  L 316 כל מוצרי הפלב"ם, אם לא נדרש בתוכניות במפורש אחרת, יהיו  

 מוברש.

 

 מעקות, מאחזי יד וסורגים 06.09

ואחריות הקבלן לוודא שהמעקות  1142המעקות מאחזי יד וסורגים יהיו בהתאם לת"י  

האדריכל  ומהנדס עומדים בתקן. הקבלן יספק שופדרוינגס  לפני התקנה לאישור 

 .1142הבניין לרבות אישור  קונסטרוקטור לעמידה בת"י 

חיבור המעקות מאחזי יד וסורגים יכוסו ברוזטות מתכת ממאושרות  ע"י האדריכל  

 והמפקח. 

 אלמנטי פלדה )כללי(: פרגולה , סורג מיוחד  

 הקבלן יספק שופדרוינגס  לפני ההתקנה לאישור האדריכל  ומהנדס הבניין . 

  

 ריתוך 06.10

במידה ויהיה צורך בריתוכים יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים.   

הריתוך יהיה המשכי, שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים ומכל הבחינות 

 יתאים לדרישות התקן הבריטי.

בליטות הריתוך יבוצע בפינות ובנקודות, ולא יורשה חיבור פרופילים לאורך מקצועות.   

 הריתוך יופצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק לחלוטין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פירזול 06.11

יש להגיש לוח דוגמאות מלא של כל אביזרי הפרזול באמצעות המפקח לאישור  

 האדריכל לא יאוחר מאשר תוך חודש ממועד צו התחלת העבודה. 

 האביזרים המאושרים יופקדו אצל המפקח עד לסיום העבודה. 

 

 העץהגנת חלקי  06.12

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים וכד'.  טיפול  

כלורופנול מדולל בספירט -זה ייעשה ע"י טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו

 דקות לפחות,  או בכל חומר אחר מטיב דומה. 8מינרלי לפי הוראות היצרן למשך 

  921ות"י  755לפי ת"י  V 4.3שריפה בעמידות אש בדרגה  כל חלקי העץ יעברו טיפול נגד 

 

 מפתחות 06.13

מפתח" מסטר קי מפתח ראשי -כל מפתחות הדלתות בכל כניסה יהיו חלק ממערך "רב 

 לכל קומה.  

העתקי מפתח, ותעודה המאפשרת למזמין לשכפל  5לכל מנעול יימסרו במועד הקבלה  

 עותקים נוספים בעתיד עפ"י הצורך.

 מפורטת לגבי שיטות החלוקה למפתחות תימסר לקבלן בנפרד.הנחיה  

 רק לקראת מסירת המבנים למזמין, בתאום ובאישור המזמין. -התקנת המנעולים  

לצורך נעילת הדלתות בזמן העבודה,  ישתמש הקבלן במנעולים זמניים, משלו ועל  

 חשבונו.

 

 מעצורי דלתות ומגיני אצבעות 06.14

אצבעות כמפורט ברשימות האדריכל. מעצורי דלתות על לכל דלת יותקן מעצור ומגן  

 הרצפה יהיו עשויים יציקת אלומיניום עם גומי מורכב עם בורג בצורה סמויה

 

 גלוון  06.15

כל חלקי הפלדה שיסופקו ו/או יוצרו יהיו מגולוונים. האמור בסעיף זה עדיף על כל  

. הגלוון יבוצע ע"ג האמור ביתר הסעיפים של המפרט המיוחד, התוכניות וכתב הכמויות

 מוצרים מוגמרים לאחר עיבוד ריתוך והשחזה.

מ"מ עובי,  אשר לא ניתן לגלוונם גלוון באמבט חם )שכן  4מוצרי פלדה מפחים דקים עד  

מיקרון בתהליך חרושתי. כל יתר  80הם מתעוותים(  יגולוונו בהתזת אבץ חם בעובי 

מיקרון  80כשעובי הגלוון המזערי הוא מוצרי הפלדה יגולוונו גלוון חם בטבילה באמבט, 

 . 918לפי דרישות ת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צביעה 06.16

 להלן 11כל מוצרי הפלדה יצבעו כמפורט בפרק  

 

 אופני מדידה ותשלום 06.17

עבודות נגרות ומסגרות ימדדו בהתאם למפורט במפרט הכללי ויכללו גם את כל  

 המיוחד לעיל, ברשימות ובתוכניות, לרבות: המפורט במפרט

 מנעולים ובכלל זה מנעולים גליליים )צילנדרים( , רוזטות.פרזול,   .א

 צוהרים מזוגגים ותריסים בדלתות  .ב

 גילוון  וצביעה של מוצרי מסגרות,  .ג

 מגיני אצבעות .ד

 צביעה של מוצרי נגרות, לרבות טיפול נגד מזיקים ונגד אש. .ה

 מילוי מלבני פלדה בטיט צמנט. .ו

 מסטר קי -מפתח" -מערך "רב .ז

פלטקות  ורכיבים אחרים הנדרשים לעיגון הפריטים השונים זויתנים , עוגנים,  .ח

 בבטון.

 כל עבודות חיבור והאיטום. .ט

 מפרט נגרות

 התאמה למסמכים

  ,כל מרכיבי הריהוט יתאימו בצורתם ובפרטיהם למפרטים ולדרישות האדריכל

פרטי החיבור יהיו תקנים ומקצועיים, ובכל מקרה יבוצעו רק לאחר הצגתם בפני 

 שורו.האדריכל ואי

 

 התאמה למידות

  הקבלן יבדוק את כל המידות באתר, לפני תחילת הביצוע ויודיע לאדריכל על כל

אי התאמה שגילה בין המידות באתר לבין מידות הפריטים המופיעים בתוכניות 

 המאושרות או בכתב הכמויות.

  במקרה של אי התאמה, יורה האדריכל מהן המידות הקובעות. במידה והקבלן

יודיע לאדריכל, או יחליט על דעת עצמו, לגבי המידות הקובעות, תחול עליו לא 

 כל האחריות לרבות סילוק פריטים ורכיבים בלתי מתאימים והחלפתם באחרים.

 

 המחירים

 כל פריט ימדד בנפרד 

  ,המחירים כוללים בין היתר גם את כל ההוצאות להתאמת מוצרים, ייצורם

ים בבניין, תיקונים והחזרת המצב לקדמותו, הובלתם, התקנתם, עיגונם, סיתות

ניקוי, צביעה, גלוון, מילוי, פרזול, זיגוג, איטומים, ציפויים, גימורים, גופי 

תאורה, מפסקים, שקעי חשמל תקשורת לרבות כל החיווט וההתקנה וכל הנדרש 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאספקה והרכבת הפריטים במקום בצורה מושלמת למצב הפעלה תקין, על פי 

 יעות רצון האדריכל.התוכניות לשב

  מודגש בזאת שכל פריט כולל במחיר היחידה את כל הנדרש לביצוע מושלם וסופי

במקומו בבניין בהתאם לתוכניות ולמפרטים, וזאת גם אם לא באו כל הדרישות 

לידי ביטוי מלא במפרטים ו/או בתוכניות, אולם הם דרושים מכורח המציאות 

 הפריט במקום.לפעולתו התקינה וביצועו המשולם של 

  במחיר הכללי של הפריטים השונים נכלל, בין היתר, העברת נקודות קיימות של

חשמל, תקשורת וכדומה )המתכסות על ידי הפריטים(, והעברתם אל הפריטים, 

 או בסמוך להם על פי הנחיות האדריכל.

 

 דוגמאות

  וכדומה כל דוגמאות הפרזול הציפוי, הגוונים, הפורמייקות, הלוחות, הדיקטים

 יובאו לאישור האדריכל לפני הביצוע.

 

 הובלה, אחסנה והגנה

  לא יובא שום פריט לאתר לפני אישור הקבלן הראשי. הפריטים יובאו לאתר

כשהם מכוסים ומוגנים, ויאוחסנו בו עד התקנתם במקום סגור ומוגן בפני שמש 

 ורטיבות ובתנוחה נכונה.

 לפו באחרים.פריטים שימצאו פגומים לא יורכבו אלא יוח 

  האדריכל יהיה הקובע הבלעדי והפוסק האחרון לגבי טיב המוצר, התאמתו

 ומראהו.

 

 העץ התשתית וציפויי הגמר

  גמר חיצוני פורמאיקה למטבחון הוא גמר פורמאיקה טאפ )דגם כפי שמצויין

 מ"מ +פאזה. 2ברשימות( מכל הסדרות עם קנטים מודבקים בעובי של 

  לוחות התשתית )אלא אם צויין אחרת(  המכוסים הנגר רשאי לבחור את סוג

בציפוי הגמר ובלבד שהם יתאימו לרהיט מבחינת חוזק ועמידות בשימוש סביר 

 בהם,וזאת על סמך ניסיונו המקצועי ועל אחריותו הבלעדית.

  לפחות. עובי הלבידים לא 1ויהיו מסוג  37כל הלבידים יעמדו בדרישות ת"י ,

לבידים יהיו חדשים, אחידים במראם, חסרי מ"מ. ה 5-יפחת בשום מקרה מ

 כתמים, פגמים וליקויים כלשהם, הן על פניהן והן במקצועותיהם.

 

  פרזול

  מעלות,מתוצרת בלום 110צירי דלתות יהיו 

 .מגירות מתוצרת כנ"ל עם שליפה מלאה ומסילות טנדם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  דגם ידיות נירוסטה מצורף בדף הרשימה,הנגר יספק ויתקין לפי פריסה של

דריכל ידיות כגון אלה לכל דופן ארון,מגירה,וכל דופן נפתחת אחרת.לאחר הא

 שהנגר יציג דוגמא והיא תאושר האדריכל יפיק תכנית למיקום הידיות.+ .

 תומכי המדף יהיו סמויים לפי הפירוט בתכניות 

 .פרזול מיוחד כפי שמצורף בדפי הרשימה והתכניות 

 

 איכות העבודה 

  על ידי האדריכל אינם מפחיתים מאחריותו הבלעדית מודגש שבדיקה או אישור

 של הנגר לגבי טיב החומרים, העבודה והמוצר הסופי.

  .העבודה תבוצע בנגריה בעלת ניסיון בביצוע עבודות דומות 

  המידות המצוינות בתוכניות המאושרות הן המידות שלאחר ההקצאה והעיבוד

 הסופי. 

 גמאות שאושרו על ידי האדריכל, לפני הפרזול יתאים לתוכניות, ולמפרט וכן לדו

 שסופקו לאתר. 

 

 התקנה

 ,יוביל ויתקין את הנ"ל .הנגר יבדוק את  משמעות ההתקנה היא  שהנגר ימדוד

מתח נמוך בשטח ויתאם איתם את כל  מחיצות, הכנות הקבלנים של חשמל,

פתחים לחשמל  מידות, הקשור בהשתלבות עימם לרבות הכנת חיזוקים בקירות,

 ה.וכדומ

 

 איכות ההתקנה

  אם לא צוין אחרת, יהיו כל המשטחים והדפנות במישור ישר אחד. אסור לחבר

באמצע פרט לחיבורים בזוויות ופינות. הקבלן יהיה אחראי על ביצוע ברמה 

שתבטיח חוזק מתאים של כל חלקי המבנה. כל החיבורים יהיו חזקים וקשיחים 

יהיו מחומר ובגמר זהים לפריטים  וייושרו עד לקבלת שטח חלק. אביזרי החיבור

 )אלא אם צוין אחרת(.

  ,כל הפריטים יורכבו במקום המיועד להם על פי התוכניות, כשהם ישרים

 מאוזנים ומאונכים. הקבלן יבטיח קביעתם היציבה ופעולתם הסדירה.

 .כל הרגליים והמסדים יכללו גומיות פילוס מותאמות על פי דרישת האדריכל 

  הרהיטים הנוגעים בקירות העגולים לצורת הקיר.יש להתאים את 

 .צורת חיזוקם של פריטי הריהוט התלויים על הקיר טעונה אישור האדריכל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אחריות

  שנים לגבי דהיית צבע, קילוף ציפויים,  3הנגר ייתן אחריות לעבודתו למשך

התפרקות /ערעור יציבות/עיוות /שקיעה של פריט או חלק ממנו והכל כתוצאה 

 שימוש סביר בפריט ע"י המשתמש.של 

 

 שילוט לצרכי בטיחות אש :

 שילוט אזהרה:

על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו כתוב 'סכנה,   -

 חשמל!'

על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט שעליו כתוב 'הסנקת   -

 מים לצורכי כיבוי'.

 את מי הכיבוי יותקן שלט 'מגוף ראשי של מי כיבוי אש'.על הברז הראשי המוביל   -

 על פתח שחרור עשן יותקן שלט 'פתח שחרור עשן, אסור לחסום!'  -

 על לוח החשמל הראשי יותקן שלט 'מפסק זרם ראשי' )עם סימון בצורת ברק(.  -

 על לוח חשמל קומתי יותקן שלט 'מפסק זרם קומתי' )עם סימון בצורת ברק(  -

 ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב 'אש'.על   -

 על ברז הדלק יותקן שלט 'ברז דלק, סגור את הברז במקרה של שריפה'.  -

 על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב 'דלק' וכן יצוינו כמות וסוג הדלק.  -

 ליד מכלי גז יש להציב שלט שעליו כתוב 'גז, אסור לעשן!'  -

 פנל כבאים  -

 חשמל ראשי בכניסה למבנה מפסק  -

 ייעוד חדרים טכניים ומעבדות  -

 דלתות אש  -

 

 שילוט הכוונה:

יש להתקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היציאה.   -

)דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה וכן דלתות, פרוזדורים, פרוזדורים מקשרים, 

יות. באולמי אספות ובמתקני ספורט הן חדרי מדרגות ומערכות מדרגות חיצונ

כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל המושבים, מהיציעים, מחלל הבמה, 

 ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה.(

שלטי ההכוונה יהיו בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות 'יציאה' או   -

חץ המורה על 'ליציאה' או 'יציאת חירום'; במקרה הצורך יסומן על השלטים גם 

 כיוון היציאה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות מדרך היציאה מהבניין   -

)בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בירידות למרתפים 

וכד'( יש להתקין שלט שעליו כתוב 'אין יציאה'. שלט זה יהיה בעל רקע לבן 

 והאותיות ייכתבו באדום.

ס״מ לפחות  15עפ״י תקנות תכנון ובנייה גובה האותיות בכל השלטים הללו יהיה   -

 מ״מ לפחות. 15ועוביין 

בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט, לרבות מקור   -

 חשמל חלופי אמין.

אפשר לשלב את שלטי ההכוונה עם גופי תאורת ההתמצאות, כלומר למקם את   -

 גופי התאורה עצמם.השלטים על 

יש להתקין שלטים על דלתות אש המותקנות במעברים בין אגפי אש בהתאם   -

 לנדרש בתקנות התכנון והבניה.

 יש להתקין שלט ״חלון חילוץ״ מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות.  -

 יש להתקין שלט ״מעלית״ מעל דלתות המעלית בפיר המעליות  -

כיתה / חדר״ במיקום על פי הנחיית אדריכל / נציג יש להתקין שלט ״מספר   -

 הרשות המקומית

 

 ומתזים מתקני תברואה - 07פרק 

 

 כללי .1

 העבודה מתייחסת לבניית מרכז תרבות וחניון תת קרקעי במע"ר מודיעין. 

 
 העבודה המתוארת כוללת .2

 עבודות מים קרים, וכיבוי אש כולל מערכת מתזים. א.  

 דלוחין וניקוז מי גשם.עבודות שופכין,  ב.  

 עבודות ביוב וניקוז עם חיבור לתא עירוני. ג.  

 
 רשימת תכניות .3

 ראה במסמך רשימת תכניות 

 

 תנאים כלליים .4

המסמכים המפורטים להלן מהווים, כמכלול, את מסמכי החוזה אשר ינחו ויחייבו את  

 הקבלן בבצוע עבודה זו.

 מסמכים אלו כוללים: 

הקבלן ובין המזמין, על כל נספחיו ותנאיו הכלליים חוזה העבודה בין  א.  

 והמיוחדים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הצעתו המפורטת של הקבלן, כפי שאושרה ע"י המזמין. ב.  

 המפרט הטכני, רשימת הכמויות ותכניות העבודה המתארים עבודה זו. ג.  

 מפרטים ותכניות כלליים של הפרוייקט, שיש בהם עניין לעבודה זו. ד.  

אלה כחלקים בלתי נפרדים של מכלול מסמכי החוזה. כל דרישה,  יש לראות מסמכים 

הוראה או הנחיה אשר תופיע באחד המסמכים הנ"ל תחייב כאילו הופיעה בכולם. אי 

 התאמות בין הוראות המסמכים הנ"ל תיושבנה לפי קביעתו של נציג המזמין.

 
 חתימתו של הקבלן על מסמכי החוזה .5

מצידו באשר להכרתם המלאה והיסודית של מהווה אישור בילתי מסוייג  א.  

 המסמכים הנ"ל, על כל המשתמע ולפי כוונתם האמיתית.

 מהווה אישור מלא באשר להכרת העבודה ואתר העבודה על כל תנאיו ומגבלותיו. ב.  

מהווה התחייבות מלאה וחד משמעית באשר ליכולתו של הקבלן לבצע את  ג.  

המתארים אותה, ברמה מקצועית נאותה  העבודה במלואה ולפי כוונת המסמכים

 ובמסגרת לוח הזמנים הנדרש, כפי שיפורט במסגרת מסמכי החוזה.

 

 הקבלן .6

הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע, באמצעות כח אדם מקצועי מיומן,  

באמצעים ושיטות חדישים, תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה. העבודה 

החוקים, הצווים, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות  תבוצע בכפיפות לכל

ובהתאם לתקנים הישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים לעבודה זו. הקבלן יהיה 

אחראי ויבצע על חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים 

נדרשת מכוח חוק הכרוכים בה, לדרישות המפרט. הרשויות והתקנים וכן כל בדיקה ה

או תקנה תקפים כלשהם. אין הבדיקות ותוצאותיהן משחררות את הקבלן מאחריותו 

 לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותקנים על ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן.

 
 המפרט הטכני .7

שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים  

הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם לשימוש בפרויקט. 

אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, 

רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדוייקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או 

אי להגיש לאישור פעולות מסויימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמא באתר. הקבלן רש

חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או 

 דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של נציג המזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 תכניות .8

מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרוייקט.  

תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו לביצוע ע"י נציג המזמין. בנוסף, העבודה 

עשוי הקבלן להידרש להכין תכניות ביצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון 

אלמנטים שיש להם נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות הינו 

אחרים לטובת עבודותו של קבלן בעל  חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לביצוע ע"י 

 עבודה זו. תכניות ביצוע כנ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.

 
 שינוי בעבודות .9

החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם קיבל מראש הוראת שינוי בכתב  

 מאת נציג המזמין. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר, מערכת עדכנית ושלמה של

, השלמות ופירוט נוסף ומדויק של הוראת שינויכל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו 

 וסימון שוטף של התקדמות העבודה.המערכות שבביצוע. הוראות נציג המזמין 

 
 העסקת קבלני משנה .10

קבלני משנה בעבודתו, מחייבת קבלת אישור מראש לכל קבלן משנה ספציפי מאת נציג  

עסק ע"י קבלן עבודה זו, יפעל  אך ורק במסגרת חוזה העבודה, המזמין. קבלן משנה המו

על כל תנאיו ומגבלותיו, אולם יישאר באחריותו הבלעדית של הקבלן המעסיק. ללא 

יצירת התקשרות או מחויבות הדדית מכל סוג שהוא בין קבלן המשנה והמזמין באופן 

 ישיר.

 
 אישור ביצוע .11

אישר שהמבוצע עבורו מתאים לדרישות, אלא  עבור עבודה זו, רואים את הקבלן כאילו 

אם הודיע על אי התאמה מראש ובכתב, לפני התחלת ביצוע חלקו הוא בעובדה הנדונה. 

הקבלן יספק עבור עבודות מסוג זה תכניות ביצוע מפורטות, במידה ויידרש לכך, כאמור 

 בסעיף שלעיל וללא תמורה נוספת.

 תכניות עדות .12

עדות של כל המערכות כפי שבוצעו למעשה. הקבלן יסמן  יכין הקבלן מערכת תכניות 

וישלט פריטי ציוד, אביזרי שליטה ואלמנטים נוספים לפי דרישה. הסימון והשילוט 

יועתקו גם לתכניות העדות. למערכת תכניות העדות שתימסר למזמין יצורפו גם 

והציוד  קטלוגים, מפרטים, הוראות טיפול, אחזקה ותפעול, לכל המתקנים, הפריטים

 אשר הותקנו במסגרת עבודה זו.

 
 אחריות הקבלן לטיב העבודה .13

לקבלן אחריות לטיב עבודתו לאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על ידו, לתקופה  

של שנה אחת מיום קבלת המתקנים ע"י המזמין. במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן 

, ללא דיחוי, על חשבונו, כולל שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום
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תיקון נזקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות של ספקים ו/או יצרנים 

 אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

 
 כמויות ומחירים .14

יעת למפרט מצורפת רשימת כמויות לפי התכניות ועל הקבלן לבדוק אותם לצורך קב 

 מחיר אחד וסופי לעבודתו.

 מחירי היחידה הן לעבודות למדידה והן לעבודות שאינן למדידה כוללות: 

 .את כל המיסים החלים על הפריטים למעט מס ערך מוסף 

  את כל הוצאות הרכישה, הובלה, אחסנה, התקנה, חיבור וכל פעולה או פריטי

ובטוח כולל הוצאה עזר הנדרשים להבאת הפריט הנידון למצב פעולה תקין 

 ישירה ועקיפה הכרוכה בביצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכו'.

  מחיר הפריט שירשם לכל סעיף יהיה מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי

לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה 

במפורש וכל עוד הוא  במסגרת אוו סעיף אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר

 כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי.

 מפתח יחידות 14.1 

מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות בחלק שהינו למדידה   

 בלבד יהיה כדלהלן:

 מדידת אורך, במטרים, סימול מ"א  14.1.1  

 וכד'.המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות  א.    

 ללא התחשבות בפחת. ב.    

ספחים נכללים הן במדידה והן במחיר היחידה של צינורות עד  ג.   

 )כולל(ושל בידוד בכל הקטרים. 6קוטר "

 ספירת יחידות, סימול יח'.  14.1.2  

 מיון זה הינו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים שסתומים וכד'. א.    

במחיר היחידה פריטי עזר להתקנה כגון כל יחידה תכלול,  ב.    

 אוגנים, רקורדים וכד'.

סימול מכלל. ההגדרה  -פריטים מורכבים, מתקנים ומערכות -מכללים  14.1.3  

 מכוונת:

 .למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת אינטגרלית אחת 

 .למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל 

 כת המשרתת פריט למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מער

 עקרי כלשהו.
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 מחיר היחידה למכלל  14.1.4  

"יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כנדרש וההרכבה    

 לאלמנט אחד שלם ומוכן לתפעול.

 יחידות המדידה  14.2 

 יחידות המדידה לצנרת  14.2.1  

)כולל  )כולל(, אחודות, אוגנים ותמיכות בכל הקטרים 6כולל ספחים עד "   

ספחי שופכין ומי גשם(. במידה ויהיה צורך בתמיכות רציפות לצנרת 

 פלסטיק כלולה אף היא במחיר הצינור.

יחידות המדידה לשסתומים ואביזרים כוללות את כל אמצעי  א.    

 החיבור והפירוק.

עומק נמדד מתחתית הצינור  -יחידות המדידה לתאי ביקורת ב.    

 כלול במחיר התא. -סיםהנמוך, עיבוד קרקעית ומכ

ציפוי מגן וצביעה חיצונית נוספת מכל סוג נכללים במחיר  ג.    

 הפריט הנזקק לטיפול זה.

 
 מפרט טכני לעבודות אינסטלציה וכיבוי אש .15

 צנרת 15.1

 סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה 15.1.1 

ואופן יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי סוג הצינור   

 ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

 הצינורות 15.1.2 

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם וליקוי.   

הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים 

הנחת הצינורות, תמיכתם  הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש.

וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות 

תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר 

 אוורור וניקוז הרשתות.

 איכות הספחים  15.1.3 

רשת. יש להימנע  איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה  

לחלוטין מעירוב חומרים )בעיקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש 

להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכנת ספחים באתר 

 רק במקרים חריגים, באישור מראש של נציג המזמין.

 
 

 חדירות 15.1.4 

או פתחים מוכנים מראש.  חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים  

השרוולים יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים ומבחוץ 



124 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בפרוזין+ מיניום סינטטי+ צבע שמן סופי )או ציפוי ביטומני בהתקנה תת 

ס"מ  2 -קרקעית(. הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

 ופי )כולל ציפוי האלמנט כגון טיח(.מכל צד של אלמנט הבניה במצבו הס

פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבניה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו   

ס"מ(  2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2במסגרות עץ בעובי 

חדירות דרך קירות חוץ של מבנים יצוידו באטימה משוכללת נגד חדירת מים 

ים דוגמת ורטיבות, בהתאם לפרטים בתכניות, או בהעדר פרט ספציפי, ע"י אוטמ

SEAL – LINK. 

 עטיפת בטון 15.1.5 

במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או סימון בתכניות תבוצע סביב   

ס"מ, בעלת  15בתבניות, בעובי מינימלי של  200-הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

 חתך ריבועי. בכל מקרה צנרת תחת המבנה כוללת עטיפת בטון.

 רשתות הצנרת 15.1.6 

שתות הצנרת תכלולנה ציפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ללא ר  

תוספת מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים 

במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות 

 אלא אם נדרש אחרת במפורש.

 בדיקת לחץ 15.1.7 

רת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד כל רשתות הצנ  

שעות. צנרת שפכים ונזקים תעמוד  48אטמ', למשך  10בבדיקה בלחץ של 

 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3בבדיקה לחץ של 

 צנרת פלסטית 15.1.8 

צנרת פלסטית לאספקת מים גלויה תחת תקרות או בפירים תקבל תמיכות לפי   

 ולפי אישור המתכנן, כך שהקווים יהיו ישרים ככל האפשר. המלצת היצרן

 

 אביזרי צנרת  15.2 

אביזרי צנרת )שסתומים וכדומה( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא  א.  

כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות. לצורך טיפול, החלפת חלקים 

בהתאם למקרה, רקורדים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו 

קוניים כבדים, חצאי רקורדים, אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים, 

 דרסרים וכו'.

אביזרי הצנרת  יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לחיבורי  ב.  

הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת, האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן 

 ו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.הן משרתים ויכלל

חיבורי אביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש( בהברגה. אל  ג.  

 חוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.
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 קרקעית -התקנת צנרת תת 15.3 

ס"מ נוספים למטה  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -החפירה לצנרת תת א.  

חתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה מת

ובהתחשב בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה תבוצענה 

הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכד' )ללא תשלום 

 נוסף מעבר למדידת האורך של החפירה(.

לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה  לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת ב.  

 שונות. החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הביצוע הנדרשים.

כל הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות שפכים וביוב  ג.  

יונחו בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם 

 בתכניות. לגבהים המסומנים

ס"מ. צינורות שפכים וביוב  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  ד.  

יצוידו בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מוצקה, לפי הנחת מצע החול. לאחר 

הנחת הצינורות וביצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליהם 

 ס"מ. 15דיפון וכיסוי חול, בעובי 

ס"מ תוך  30מילוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  . ה 

ס"מ מעל פני  15הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

 הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות תהיינה ללא אבנים.

ו מהודק כהלכה הנחת צינורות שפכים וביוב בקרקע בלתי יציבה ו/או מילוי שאינ ו.  

ס"מ שמעליו יונח ריפוד  50X 30 -תבוצע על גבי משטח בטון "דבש" בחתך של כ

החול כמפורט לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ובהתאם להחלטת נציג 

 המזמין באתר, יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר יסומן עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, בנוסף  ז.  

 בתכניות כדורש עטיפת בטון.

 

 התחברות לביוב עירוני וניקוז עירוני  15.4 

מחיר ההתחברות לביוב העירוני יכלול את פתיחת הכביש, מדרכה וכדו', במידת הצורך,  

התחברות לתא העירוני, קבלת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הדרושים לביצוע 

החיבור והפעולות הקשורות אליו לרבות תשלום ו/או פיקדון בגין הביצוע כלפי הרשויות 

)ח. חשמל, בזק, משטרה, שיפור פני העיר וכו'(, כיסוי ותיקון הכביש, האספלט 

והמדרכה והבאת החיבור למצב הדרש ע"י הרשויות ולשביעות רצונם המלאה כולל 

 קבלת אישורם לגמר הביצוע.

 
 ות לצינור מים עירוניהתחבר  15.5 

מחיר ההתחברות כולל חיבור לצנרת עירונית, וכל האביזרים כפי שמופיעים בתכניות,  

 קבלת כל האישורים והרשיונות הדרושים לביצוע החיבור והפעלות הדרושות.
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 ביוב וניקוז 15.6 

  HDPE" לביוב ותיעול. 6הצינורות למערכות אלו יהיו צינורות פי. וי.סי "עבה  

 התקנה 15.6.1 

ההתקנה תהיה מדויקת, תוך שמירת רצף השיפוע, מהלכים ישרים ומניעת 

 שקיעות.

 ביצוע תאי הביקורת 15.6.2 

תאי ביקורת יבוצעו במידות הרשומות בפרטים שבתכניות ולפי הוראות הל"ת   

, התאים יהיו בנויים מיחידות טרומיות עם זיון דוגמת "רייכרט" או, 1250ות"י 

אלטרנטיבית, מיציקת בטון מזויין באתר. התאים לביוב ולניקוז יבוצעו באופן 

ס"מ  15זהה, למעט עיבוד קרקעית )תעלות( לתאי ביוב ותחתית משקעים של 

מ' ומעלה  1.00)הנמכת רצפה מתחתית הצינור הנמוך( לתאי ניקוז. תאים בעומק 

 יצוידו בשלבי יצקת ברזל להקלת כניסה ויציאה.

 מכסים לתאים 15.6.3 

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן:  

 'ב עם טבעת ומסגרת יציקה. -מכסים טיפוס ב -בשטחי גינון, אדמה וכד

 (.103.3טון לפי ת"י  5)

 (.103.2מכסי יצקת בינוניים )למדרכה(. )ת"י  -בשבילים ומדרכות 

 (.103.1מכסי יצקת כבדים )ת"י  -בכבישים ודרכי רכב 

 וניים או כבדים בהתאם למיקום )מכסים בינ -מכסי שבכה לתאי ניקוז

 מיצקת(.

  1205קוטר הפתח )הפקק( יהיה לפי קוטר ועומק התא עפ"י ת"י. 

 רשימת סווג צנרת 15.6.4

עם מחברים  HDPEהצינורות למערכות אלו יהיו צינורות  -צנרת שפכים, דלוחין  

 ואביזרים מקוריים של היצרן.

הרכבתה תבוצע  HDPE ה תהיה צנרתצנרת שפכין בחללי תקרות, ומתחת למבנ  

לפי הנחיות של היצרן באופן שיאפשר גישה ופירוק בעתיד. הצנרת תותקן עם כל 

החיזוקים, התליות, הפרדה בין מתלים לצנרת ואפשרות ביקורת לכל חלקי 

  °45חצאי זווית  2הצנרת והאביזרים. כל מעבר צנרת אנכית לאופקית יעשה ע"י 

. 

 וציוד בטיחותארמטורות,  15.6.5

כל האלמנטים המסופקים יהיו באיכות מעולה ומסומנים בתור שכאלה  א.   

 ע"י היצרן )סוג(.

 .316אלמנטים מאלחלד יהיו מפלדת אלחלד  ב.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פריטים מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי,  ג.   

פריטים מיובאים יצוידו באישור מכון התקנים כפי שמתחייב מן 

 התקנים שבתוקף.

 פריטי הציוד כמפורט ברשימת סיווג בהמשך מפרט זה. ד.   

 
 פריטי ציוד כיבוי אש 15.7

 עמדות כיבוי אש כוללות 15.7.1 

  מ' קוטר  25גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך

ריסוס טיפוס "שטורץ". לגליל המתכת תנועה  -, עם מזנק סילון3/4"

ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי.  אופקית סביב

חיבור ההזנה לתוף יהיה חיבור גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי 

 .1קוטר "

 " (.2ברז זווית עם חצי מצמדת "שטורץ". נושא תו תקן )ברז שריפה 

  30ארון פח צבוע X 80 X 130 .ס"מ 

  20ובאורך  2יילון בקוטר "ק"ג, צינור מאריג נ 6שני מטפי אבקה יבשה 

 . )במחיר העמדה(.2, כולל מצמדות שטורץ "2מ' ומזנק סילון ריסוס "

  כל הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, לדרישות הג"א ורשויות

 הכיבוי.

 ברזי שריפה חיצוניים וברזי הסנקה 15.7.2

ים, ברז ברזים מאושרים ע"י מכון התקנים ורשויות הכיבוי, בשני דגמים טיפוסי  

, דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס".  4/ " 3/ " 4, וברז משולב "3בודד בקוטר "

כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה. ברזי השריפה יותקנו בגובה )קצה 

ס"מ מעל פני הקרקע. זקף החיבור לברז יצויד באביזר שבירה  70עליון( של 

 קע. ס"מ מעל פני הקר 20 -. גובה החיבור ב4בקוטר "

 
 צנרת ואביזרים 15.8 

 רשימת סווג צנרת 15.8.1 

 הערות חבורים ספחים סוג הצינור יעוד
רשתות מים תת 

קרקעיות 
ורשתות מים 
 4מעל קוטר "

צינור פלדה שחור 
, עובי 530לפי ת"י 
 32/5דופן "

SCH40 

ריתוך  פלדה
חשמלי. 
שימוש 
במשחת 
 סיליפוס

. צפוי פנימי של בטון 1
 קולויאדלי.

 -. צפוי חיצוני חרושתי2
 -עטיפת בטון לצנרת תת

 P.V.Cקרקעית, צפוי 
 לצנרת בבנין.

רשתות מים עד 
כולל.  4קוטר "

 במבנה או גלויה

צינורות סקדיול 
מגולוון ללא  40

 A120תפר 
ASTM-B88   

יצקת 
חשילה 
816.4 
ANSI 
816.1 
ANSI  

הברגה  2עד "
 4" מעל

ריתוך 
 חשמלי

יש לבצע הפרדה בין 
מתכות כאמור בצנרת 
נחושת. ריתוך צנרת 

מגולבנת יעשה 
 באלקטרודות ייעודיות.

 מחברי לחץ אביזרים  SPצינורות צנרת זעירה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הערות חבורים ספחים סוג הצינור יעוד
מיוחדים  לחלוקת מים

לצינורות 
SP 

עם אביזרי 
קצה 

 תואמים
קווי דלוחין 

 כללי
HDPE )אביזרים  )גבריט

HDPE 
מיצרן 

 הצינורות

 התקנה לפי הוראות היצרן ריתוך

קווי שפכים 
תחת מבנה 
ובתקרות 
 כפולות 

HDPE  )אביזרים  )גבריט
HDPE 
מיצרן 

 הצינורות

עם עטיפת בטון מזוין לפי  ריתוך
 המסומן בתכניות

 

 אביזרי צנרת 15.8.2 

 שסתומי ויסות אל חוזרים מסננים שסתומים יעוד
ברזים  3עד קוטר " - רשתות מים

כדורים "שגיב" עם 
 רקורד.

"רפאל" דגם  3מקוטר " -
3- B  תמסורת חלזונית

 או שווה ערך מאושר.

KIM 

ARMSTRONG 
מיציקת פלדה 
עם רשת אלחלד 

, או שווה 1/16"
 ערך מאושר

GESTRA 

DISCO RK 
כולל  41/44

זוג אוגנים, 
או שווה 
 ערך מאושר

 

 רשימת אביזרי עזר לצנרת 15.8.3 

 נתונים, הערות דגם יצרן 

רשתות מיציקת ברזל כולל 

 ס"מ  30מסגרת לתעלות רוחב 

  ירדן וולפמן

תחום מדידה בהתאם למקום  -           מדי תע"ש מד לחץ

ההתקנה. חבור באמצעות 

"ספון" ושסתום רב מצבי. חוגה 

 לציוד. 3" -4לצנרת " 2בקוטר "

או שווה  L&G ברזי ניתוק חשמליים

 ערך מאושר

 מפעילברז פרפר ממונע כולל  

-B-750 "ברמד" שסתום מילוי מאגר מים

66 

"4 

 כולל צינור השואה ומצופים

 BRAUKMAN ברזי אוויר אוטומטים

 או שווה ערך

AE22 כולל ברז סגירה 

  S-FLEX מחברים גמישים למשאבות

 או שווה ערך

 מתאים לטמפרטורות עבודה 

או  DALMER קופסת ניקוז גגות

HARMER 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אש אוטומטית עם מתזים -עבור מערכת כיבוימפרט טכני  .16

 

 כללי  16.1

מכרז זה מטפל בהתקנת מערכת מתזים )ספרינקלרים( . הקבלן יספק, יתקין ויחבר  

בשטחי המבנה כמפורט  (sprinklersמערכת מושלמת לכיבוי אש בעזרת מתזים )

 בתוכניות על כל חלקיה ואביזריה.

התכניות, הנחיות רשויות הכבוי ומהנדס הבטיחות וכן המערכת תבוצע לפי המפרטים ,  

 Wet pipe. המערכת תהיה מסוג רטוב )1596ותקן ישראלי   NFPA-13לפי תקן 

system.) 

 –הקבלן מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלום נוסף , להזמין בדיקת מכון התקנים  

 רכת.להתקנה בלבד ולבצע את כל הנדרש עד הבאת אישורם בכתב לביצוע המע

 
 המערכת  16.2

המערכת תותקן בכל השטחים המפורטים בתוכניות ותתאים לרמת הסיכון כפי שרשום  

 בתכניות.

 

 
 

 חלקי המערכת  16.3

 ראשי מתזים 16.3.1 

וכן טמפ' UL-ו  FMראשי המתזים יהיו ויישאו עליהם אישור מוטבע של  

 הפתיחה.

  דגם המתזים באזורים השונים יהיה בהתאם למפורט בהמשך. בכל

מקרה יתאימו הדגמים בתכונות)קוטר נחיר , מקדם ספיקה וכדומה(, 

בשטח ההגנה ובטמפ' הפתיחה לרמת הסיכון באזור ההתקנה כמפורט 

 .NFPA -13-ב

 .המתזים יהיו מתאימים לדרגת סיכון עם תגובה מהירה 

 צנרת 16.3.2 

 10וסקדיול   1מגולבן בקוטר " 40ת מתזים תהיה מפלדה  סקדיול צנרת למערכ  

 .4ועד קוטר" 1מעל קוטר "

הצנרת תגיע צבועה חרושתית בצבע אדום או שחור לפי הנחיות האדריכל. מחיר   

הצבע כלול במחיר הצנרת לרבות תיקונים והשלמות, ככל שידרשו לאחר 

 ההתקנה.

 חיבורי הצנרת יהיו כמתואר: .א

 " יעשו החבורים בהברגה לפי תקן   1לצנרת בקוטר

ASME/ANSI  .או בריתוך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

איטום ההברגות יעשה בפשתן וצבע יסוד צינקכרומט. שיירי  

הפשתן יוסרו במלואם. יש לנקות באופן מושלם את שיירי 

החיתוך מחלקו הפנימי והחיצוני של הצינור. יש לתקן צבע 

 בחיבורים לאחר ריתוכים.

 "יעשו החיבורים ע"י אביזרים  4ועד" 1בקטרים מעלQUICK 

COUP. 

 בדיקת צנרת  .ב

אטמוספרות למשך  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחץ    

 נפילת לחץ וקבלת אישור המפקח. –שעות עד למצב של אי  2

 שטיפת צנרת .ג

לאחר ההרכבה ולפני חיבורה למערכת מדידה תישטף הצנרת באופן    

 NFPAיסודי להוצאת כל הלכלוך בכמות ובמהירות מים הנדרשת ע"י 

מטר/ שניה. הקבלן אחראי לחיבור המים  3-ובכל מקרה לא תקטן מ

לצורך השטיפה ולניקוזם אל מחוץ לאזור ההתקנה למערכות ניקוז 

 הסביבה.

 תלית צנרת .ד

. אביזרי התלייה יהיו NFPA – 13-ב 2.6צנרת תתבצע עפ"י פרק תליות ה   

" או שווה ערך מאושר ובכל מקרה יוגשו TOLCOכדוגמת תוצרת "

 אביזרי התלייה לאישור המתכנן לפני הביצוע.

 מרחקי התלייה המקסימליים המותרים יהיו כלהלן:   

 8      6     4      3    2-1/2     2     1-1/2    1-1/4       1קוטר הקו         

   4.5   4.5   4.5     4.5     4.5     4.5   4.5  3.6     3.6צנור פלדה       

כן תמצא בנוסף לנ"ל תליה משני צידי כל מחבר במרחק שלא יעלה  -כמו   

 ס"מ. 30על 

ס"מ תתימך. סוג התמיכה ימנע  40הסתעפות למתז באורך העולה על    

 לת המתז.תנועת צנרת עקב הפע

 צביעת צנרת .ה

הצנרת תהיה צבועה חרושתית בצבע אדום או שחור. השלמות ותיקונים    

יצבעו בצבע יסוד מאושר בשתי שכבות כדוגמת "ווש פרימר" של 

"טמבור" וצבע גמר סופי )גוון סופי זהה לגוון המערכת המרכזית( בשתי 

 שכבות כדוגמת "סופרלק" של "טמבור" או שווה ערך מאושר.

 טי התקנהפר .ו

פרטי ההתקנה יבוצעו בהתאם לתכניות ובהתאמה לדרישות המוצגות    

 .NFPA -13 –בתקנות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תיעשה הקפדה יתרה על הפרטים הבאים:

  לא לעלות על המרחק המכסימלי בין המתזים בהתאם לרמת

 הסיכון הרשומה בתכנית 

 13  -מרחק מכשול אנכי ואופקי בהתאם ל NFPA 

  מ"מ מתקרה חלקה ולפי הנחיות  305-25מיקום המתז במרחק

13- NFPA.)למעט באזורי תקרה אקסוטית( . 

 מ'. 1.8 -תוספת מכוונים במקרה שמרחק בין המתזים קטן מ 

 " עם ברז מאושר  2צינור לבדיקת מערכת התראה וניקוז בקוטר

 כמתואר בתוכניות להורקה ובדיקה תוצרת 

SHURE-TEST 

  המערכת והשלמת הביצועאישור  16.3.3

 הקבלן יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיים:  

 הבאת דו"ח בדיקת מכון התקנים מאושר וחתום ללא כל הערות לתיקון. .א

 החתמת טופס אישור בדיקות )רצ"ב( עבור המערכת. ב. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טופס לאישור בדיקות

 . החברה המבצעת: ________________1

 מטעם החברה המבצעת _________________. מהנדס אחראי 2

 . חתימת המהנדס _____________________3

 . תיאור המערכת הנבדקת ___________________4

 סוג הספרינקלרים: 

 טמפ' פתיחה מקדם ספיקה קוטר נחיר שנת יצור דגם יצרן

      

      

      

      

      

 

 . סוג צינור _________________5

 סוג אביזרים __________________. 6

 . שסתום אלחוזר / אזעקה:7

 מקסימום זמן נמדד עד התראה דגם יצרן

 מכנית                                            חשמלית                                           

   

   

 

 . בדיקת לחץ:8

  אטמ'(:  13.6לחץ בדיקה )לפחות______________ 

  שעות(: _______________ 2משך הבדיקה )לפחות 

 _____________ :אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה 

 : _______ NFPA – 13. אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ"י  הנחיות 9

 . נמסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש: __________10

 ________________. הערות: _____________11

  ___________________________ 

 . מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות:12
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 אביזרי מערכת המתזים  16.4

 כללי 16.4.1

 .NFPAכמוגדר בתקני  FM/ULכל האביזרים יהיו מאושרים  

 
 שסתומים  16.4.2

 שסתומי ניתוק ראשיים .א

במערכת המרכזית והן בראש מערכת כמפורט בסכמות הן בחדר המכונות   

השסתומים   O.S. & Y   ובתכניות, יהיו שסתומי "שער" אינדוקטיביים מסוג

)בכל הגדלים( אינדיקציה חשמלית למצב השסתום ע"י בקר  כוללים במחירם

להתקנה על הברז בהתאם לקוטר  O.S. & Y -דגם GEM" "2"חשמלי, כדוגמת 

 הברז ועפ"י הנחיות היצרן.

 שסתומי ניתוק קומתיים .ב

לרבות אינדיקציה למצב  FM/ULמאושרים  "GEM"יהיו ברזי פרפר כדוגמת   

 הברז הן ויזואלית והן חשמלית לרבות חיווט.

 ראש מערכת .ג

 הכולל: F200דגם  "GEM"בראש מערכת יהיה אל חוזר / אזעקה כדוגמת 

  פעמון אזעקת מים הידראולי(WATER MOTOR ALARM.) 

  התרעה חשמלית(PRESSURE ALARM SWITCH.) 

  תא השהיה(RETARD CHAMBER.) 

האל חוזר יכלול את כל האביזרים האינטגרלים )מדי לחץ, שסתומי ניתוק, ניקוז 

 כללי וכן ניקוז מפעמון האזעקה וכדו'(.

 רגש זרימה קומתי .ד

ומותאם לקוטר הצינור לרבות  VSR-Fדגם  "POTTER"יהיה כדוגמת תוצרת   

 חיווט חשמלי.

 שסתום בדיקה וניקוז קומתי .ה

 ויכלול במחירו: "SHURETEST"כמפורט בתכניות ובסכמות יהיה כדוגמת   

 שסתום עם חריר (ORIFICE.) 

 .שסתום ניתוק 

 .)מד לחץ )על קו ההזנה לקומה 

 המכלול יהיה בקוטר המצוין אחרת בתכניות.  

 )בנוסף ללוח הראשי( ALARM PANELלוח אתראות מרחוק  ו.  

 ידי המזמין, לרבות חיווט וכולל:-מותקן במרכז הבקרה או במקום שייקבע על  

 . אספקת מתח.1  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . ברזים סגורים/פתוחים2  

 . מתזים בפעולה באזור מסוים3  

 . נפילת לחץ במערכת מים עירונית4  

 
 

 מד לחץ )כללי( 16.4.3

אפק" במילוי גליצרין לרבות -כדוגמת תוצרת "מגו 3.5הלחץ יהיו בקוטר מינימלי "מדי  

 .74אפק "-וברז תלת דרכי "מגו 52אפק "-צמצם מתאים "מגו

 

 מתזים 16.4.4

 PENDENT)מוסתר( באזור תקרות כפולות או  "RECESSED"מתז מסוג   - 

תוצרת  F °135לטמפ'  SIDEWALL ,NPT- "1/2באזור ללא תקרה כפולה או 

CENTRAL  5.6ומקדם=K  באזוריםLH ו- OH .ועם תגובה מהירה 

ראה תכניות  –של חניון תת קרקעי  -4חדר משאבות מתזים מותקן בקומה  - 

 החניון.

 

 מתקני חשמל – 08פרק 

 

 מוקדמות 

מרכז תרבות רב תכליתי מע"ר עבודות חשמל ומתח נמוך הצעת מחיר / חוזה זה מתיחס לביצוע 

 מודיעין

 

 

 תיאור העבודה של מכרז/חוזה זה     00.01

 העבודות של מכרז/חוזה זה כוללות בין היתר את העבודות הבאות 

 

 בצוע מערכת חשמל וכלל אביזרים וקופסאות חיבור 08.02.01

 בצוע מערכת תאורה בתוך המבנה ובפתוח כולל גופי תאורה 08.02.02

 בצוע מערכת תאורת חרום 08.02.03

 וכיבוי אוטומטי בלוחות חשמל. מערכת גילוי אש ועשן  ביצוע  08.02.04

 לוחות חשמל  . ייצור והתקנת לוחות מתח נמוךביצוע,  08.02.05

 בצוע קווי הזנה בין לוחות חשמל והצרכנים השונים 08.02.06

 בצוע מערכת מצלמות במעגל סגור 08.02.07

  כריזת חרום ותפעוליתמערכת ביצוע  08.02.08
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ן העברת ביקורת מכובצוע מערכת גילוי אש ועשן, כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל  ו 08.02.09

  התקנים 

לוחות חשמל למיזוג אויר , ללוח חשמל  –ביצוע קווי הזנה:  ליחידות מיזוג אויר  08.02.10

 מעליות, ללוח חשמל משאבות  וכל הצרכנים הנוספים.

 בצוע תשתיות )צנרת(  למערכות במה, מערכת מוסיקה ומולטימדיה. 08.02.11

 בצוע הארקות. 08.02.12

 העברת מהנדס בודק לחשמל . 08.02.13

 

 מהנדס" –בעל רשיון "חשמלאי  קבלן חשמל  -תנאים חוזיים    08.02

 . ISO9000תעודת הסמכה לתקן איכות  .1

 מהנדס. -מנהל העבודה בשטח יהיה לפחות בעל רשיון חשמלאי  .2

 

 כללי  08.03

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות, כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון: חברת חשמל, 

 בזק, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. 

הסעיפים להלן מהווים השלמה ו/או תיקון לסעיפים דומים במפרט הכללי שמספריהם מצוינים 

 ת הינה כוללת. בסוגריים, כאשר לא מופיע מספר בסוגריים, ההתייחסו

 

 

 

 המפרט  08.04

תנאים  - 00למפרט הכללי לעבודות בניה לרבות פרק  לתוספתהמפרט הטכני בהצעה זו מתייחס 

, המתייחס לעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה 2015משנת  08פרק מוקדמות,  -כללים 

הממשלתית הבינמשרדית, ובנוסף למפרט כללי הנ"ל משמשים הסעיפים המובאים בהמשך, כחלק 

בלתי נפרד מהצעת מחיר זה, ובכל מקום שתמצא סתירה כל שהיא בין המפרט הכללי לסעיפים 

 כתב הכמויות ואין להתחשב בסעיפים הסותרים שבמפרט הכללי. 

 בודות שלגביהן יש דרישות, תקנות כללים וכד' של רשות מוסמכת כגון: ע

 חברת חשמל, בזק תקנים ישראלים, דרישות חוק החשמל  וכד' תבוצענה לדרישות, תקנות  אלו. 

 

 יחידות מידה   08.05

 להלן יחידות המידה וקיצוריהן במסמכי מכרז/חוזה: 

 מטר ארוך, מטרים, מטר עומק.  -מ"א 

 יחידות.  -יח' 

 קומפלטים, מוצרים מושלמים.  -קומ' 

 ".08" -נקודה קומפלט כמוגדר ב -נק' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תיאום וביצוע   08.06

 כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם המפקח בשטח. 

אין להתחיל את העבודה לא תיאום מוקדם עימו. כל שלב ושלב בביצוע העבודה יתואם איתו 

 קבלני המשנה.  וזאת כדי למנוע הפרעה לשאר

על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה. כל נזק ו/או פגיעה בבני 

 אדם ו/או לרכוש תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.

 

 מהלך הביצוע  08.07

על הקבלן לתאם את כל עבודותיו בבנין מראש עם המזמין באמצעות המפקח של המזמין.  כמו כן 

מתחייב הקבלן להעמיד כל צוות וכמות אנשים שידרשו על ידי המפקח ולבצע את העבודה 

 תברציפות או לא ברציפו

דתו את בכל יום על הקבלן לפנות כל שאריות חציבות ופתיחת ריצוף, ולהשאיר אחרי סיום עבו

 השטח נקי מכל פסולת. כמו כן ידוע לקבלן כי העבודה תתבצע בשלבים בהתאם לדרישות המפקח.

 

 בדיקה סופית של מתקן החשמל  08.08

על ידי קבלן החשמל ועל  נושיוזממהנדס בודק לחשמל  גמר העבודה יהיה לאחר העברת ביקורת 

 חשבונו , ואישור גמר העבודה ע"י המזמין והמתכנן. 

 

  טיב הביצוע  0908.

המתקן יבוצע לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בו אך ורק פועלים מקצועיים מעולים. המהנדס 

והמפקח יהיו רשאים לבקר את ביצוע המתקן בכל עת ולדרוש את השיפורים במקרה שימצאו 

 ליקויים בטיב הביצוע. 

 

 תוכניות  08.10

 למכרז / חוזה זה התוכניות הינן למכרז בלבד ואינן מהוות תוכניות מעודכנות לבצוע. 

 

  עבודות מיוחדות  08.11

במקרה של תוספות או עבודות שלא נכללו בתוכניות ובמפרט עליהם לא נחתם הסכם, על הקבלן 

 להציע מחיר מראש ולקבל עליהן אישור המפקח לפני ביצוע העבודה. 

 

  החומרים והציודטיב    08.12

 מאושרים על ידיכל החומרים והציוד שישתמשו בהם בביצוע המתקן יהיו חדשים מסוג מעולה 

 . הקבלן יהיה רשאי להציע המתכנן ו/או הזמין ומטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

 לשימוש חומרים וציוד מתוצרת חוץ שאין להם אישור מטעם מת"י, אולם יוכל להתשמש בהם אך

 ורק אחרי אישור בכתב מאת המתכנן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שצויין בכתב הכמויות או בתוכניות שם יצרן החומרים או הציוד, על הקבלן להשתמש לגבי 

הפריט הנזכר בתוצרת של היצרן הנדרש בלבד וזאת מטעמים של אחידות ציוד, מלאי לחלפים 

או בציוד של יצרן וכו', אלא אם כן יקבל אישור בכתב מהמפקח או מהמתכנן לשימוש בחומרים 

 אחר. 

 

 יומן עבודה   08.13

 הקבלן ינהל יומן עבודה בו תרשם התקדמות יומית והוראות לשינויים. 

בכל יום בסוף הדף היומי ביומן. המתכנן רשאי לעיין מדי פעם ביומן העבודה  המפקח יחתום

 לבדיקתו. 

 

  ברגים וקונסטרוקציות ברזל  08.14

ות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל המותקנים באביזרים כל הברגים, האומים והדיסקי

במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי פח שיהיו מאלומיניום וזאת 

 במידה והתקנתם תאושר. 

 

  חיזוק והגנה על צנורות וכבלים  08.15

חיזוק משותף לצנורות וכבלים סמוכים זה לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל נקוב במידות 

. הגנת צינורות וכבלים תבוצע על ידי פח מגולבן בניגוד 080112מגולבן בניגוד לאמור בסעיף  20/20

 עם ידיות הרמה מצופות בניקל.  080113לאמור כבסעיף 

 כבלים אוריגינליים של יצרן הלוח. בתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי 

 

  מהלך קוים  08.16

כל הקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים שיותקנו 

 יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו מאולתרים. 

 

 כבלים ומוליכים לחשמל  08.17

. כבלים על סולמות יחוזקו N2XYפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס פרט אם נדרש אחרת במ

מ"מ ומעלה יחוזקו בחיזוק  50באמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך. לכבלים בקוטר 

 נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאמו למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי לסקטורלי ללא אילתורים. 

מ"מ יצויין מס' המעגל, תדירות ומתח, חתך  4בה אותיות כל כבל יזוהה ע"י שלט סנדוויץ חרוט גו

 מ' לערך.  10הכבל וייעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל 

 ממ"ר יהיו מוליכים מסוג "שזור" ולא מגיד יחיד.  6מעל חתך 

 לא תותר התקנת מופות חיבורים בכבלים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת. 

 DIN 46329שתמש אך ורק בנעלי כבלי אלומניום מובדל מיוצרת לפי תקן בכבלי אלומיניום יש לה

 המיועדת לכך. 

ס"מ. בכל  50ק"ו, הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים, ומידי  1כבלי פיקוד יהיו לבידוד 

 גידים סמוכים בעל בידוד כחול וחום יתר הגידים יהיו אפורים.  2שכבה יהיו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ממ"ר, יותקנו מפלגות פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן. 50לכבלי הספק בחתך מעל 

בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל, ובחיזוק של מספר כבלי 

 נחושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. 

 על ידה. כבלי טלפון יהיו מתוצרת טלדור ויהיו לפי תקן חברת בזק ומאושרים

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות ומיוחדות )למוליכי 

אלומיניום(, שלטי סנדוויץ סימון לכבלים ולמוליכים, חבק, חיזוקים, סגירות מגן, קופסאות 

'. ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד 16הסתעפות משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עם חתך 

 אורך הכלים והמוליכים יקבע על פי אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או מושחלים. 

 

 סולמות כבלים  08.18

סולמות הכבלים במתקן זה יהיו כולם מפרופילים מגולבנים תוצרת מפעל "אטקה" או "שגב" או 

אלמנטיים  "לירד" מורכבים ע"י ברגים. כל הברגים, אומים, דיסקיות, מוטות הברגה ושאר

מתכתיים )פרט ללוחות חשמל( יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום, פניות, זויות ושינוי מפלס 

 יבוצעו בדירוג לפי רדיוס הכבלים שיותקנו עליהם.

 ק"ג למ"א. 50סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של 

סולמות זה ליד  2 -חב גדול יותר הוא יורכב מס"מ. במקום שנדרש רו 60רוחב הסולם לא יעלה על 

 זה כל אחד חצי הרוחב הכולל. 

לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך קירות 

 ותליות מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. 

 

 תעלות רשת לכבלים   08.19

יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם מבוצעים לפי סטנדרט אטקה או נילי  תעלות רשת לכבילים 

 מ"מ. הגילוון יבוצע רק לאחר ביצוע הריתוכים.  6.5מחוטי רשת בקוטר 

 פניות ושינוי מפלס  בתעלות יבוצעו בדירוג בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים אוריגינליים. 

תכת כשהם מותקנים לאורך קירות ותליות לתעלות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרו

מהמתקרה ועל ידי מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק מהקירות. התמיכות יותקנו 

 מטר.  1במרווחים מירביים של 

 

 תעלות כבלים מפי. וי. סי   08.20

מ"מ לפחות מבוצעות לפי סטנדרט "נובה פלסט" עם  3התעלות תהיינה בעלות עובי דופן של 

 כסה קפיצי. מ

 כל הפניות ושינויי מפלס יהיו "בגירונג". בקצוות יש לבצע פלנשים סופיים. 

מ"מ מגולבן מכופף בצורת  20ס"מ פס נקוב  40בתעלות המותקנות אנכית או על צידן, יש לבצע כל 

U  ס"מ מרווח עד לדופן העליונה וזאת למניעת נפילת כבלים מהתעלה החוצה.  4עם 

 התעלות תבוצענה מחומר כבה מאליו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל תעלה תכלול הכנה למחיצה פנימית אוריגינלית וכל הפינות והסופיות תהיינה אורגינליות של 

 יצרן תעלות הכבלים.

 

 מגשי כבלי חשמל מפח  08.21

המגשים יהיו מתוצרת "לירד" עפ פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ וחריצי 

 מיקרון לפחות. 50התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ בעובי של אוורור. 

מעלות בשום  90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45כל הפניות, הזויות ושינויי המפלסים יהיו בדירוג של 

 מקרה, ויבוצעו בגירונג. 

 בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניקל. 

ס"מ לחיזוק  40נקובים כל  Zים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי במקומות שהמגש

 הכבילים בפני נפילה. 

 למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות.

 כל התעלות תצויידנה במכסים מכופפים פעמיים. 

ם חריצים בכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיה

ס"מ כ"א וזאת  3ס"מ זה מזה וברוחב של  30אובליים לכל הגובה משני הצדדים במרחקים של 

 לאפשר יציאת כבלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. 

 אאוט" לשימוש עתידי.  -החריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יהיו סגורים על ידי "נוק

 

 קופסאות הסתעפות  08.22

מקומות בהם תותקנה תקרות אקוסטיות שאינן פריקות, לא יותקנו קופסאות הסתעפות בחלל ב

התקרה אלא אם כן הן צמודות לגופי התאורה מעליהם עם פתח מתאים בגופים עצמם ללא צורך 

 . הקופסאות תותקנה בקירות למטה מתחתית קו התקרהבפירוק התקרה. 

כן יותקנו מהדקים קפיציים על מסילה. כמות הקופסאות יהיו מדגם פלסטיק משוריין ובתו

המהדקים בקופסאות יהיה מתאים למספר הגידים בהתחשב שבכל צד של המהדק יהיה רק גיד 

 אחד והגישורים יהיו פנימיים. 

 

 פתחים ומעברים  08.23

פתחים ומעברים בקירות ו/או בתקרות עבור צנרת ו/או כבלים ו/או תעלות וסולמות כבלים, 

מחירי היחידה של אותם אביזרים ועל הקבלן לדאוג לביצועם במסגרת עבודתו בבנין. כלולים ב

 ביצוע הפתחים גם עיבוד שולי הפתחים ותיקוני טיח וצבע.

 

  אטימת פתחים  08.24

אטימת פתחים הקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע בחומרי אטימה 

סייף" או שווה ערך מאושר מבוצעים בריכוז ובכמות -"פירועמידי אש כדוגמת "פליימסטיק" או 

הדרושים לפתחים אלו. סיווג גודל האטימות יעשה לפי קבוצות גודל הפתחים וכוללת גם תבניות 

 דרושות על פי היצרן וכד'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לוחות חשמל 08.33

ח מודולריים עשויים מקונסטרוקצית פרופילים מפ לוח החשמל יהיה מיוצר מתאים תעשיתיים

 80הלוח יצבע בצביעה אלקטרוסטטית, עובי כל השכבות יהיה לפחות  מ"מ 2.0דקופירט בעובי של 

 מיקרון. הצביעה תיעשה במלואה מבפנים ומבחוץ.

את העבודות  שמבצע שחייב להוכיחהלוח יבוצע אצל יצרן אשר נמצא תחת השגחת מכון התקנים 

לוחות החשמל שיבוצעו    . לתו תקן 22ת"ת  1חלק  62349ותקן ישראלי   ISO 9001לפי תקן 

לוחות )     TTA/PTTA/EXTRAPOLATION  נבדקו בבדיקת טיפוס ובדיקות טיפוס חלקיות

ומאושר כיצרן לוחות ע"י (    TYPE TESTED ASSEMBLY החשמל מיוצרות בצורה מתועשת

 ותקן בו אביזרים המזמין. הלוח ייוצר לפי מתכונת אחידה עם הלוחות הקיימים כפי שצויין לעיל י

מתוצרת זהה )לדוגמא: מכשירי מדידה, מאמ"תים ומפסיקי זרם( מסוג גודל וצורת הרכבה 

  ובהתאם לסטנדרטים הנהוגים אצל המזמין, כמצויין בתכניות ובכתב הכמויות. 

 לתוספת ציוד בעתיד. 30%מבנה הלוח יכיל רזרבת מקום של 

תהיה כזו שלא יהיה צורך לגשת לברגים מאחורנית בלוחות עם גישה מהחזית בלבד התקנת הציוד 

 לשם פירוקם והרכבתם והיא תהיה ללא כל קושי.

. יהיו והאחורית פנלים פנימיים ודלתות בחזית הקדמיתמבנה הלוח הראשי יהיה בעל תאים עם 

  מחיצות הפרדה מפח בין התאים לכל גובה הלוח.

שבויים בפנל ואומים -ברגים חופשיים חיזוק הפנלים הפנימיים למבנה הנ"ל יהיה באמצעות

 קבועים במבנה הלוח.

מאחורי הדלתות  שבחזית האחורית יהיה פלטות שקופות פוליקרבונט )בלתי דליק( מחוזקות 

 למסגרת התא באומי פרפר וממוספרות להקלת התאמה וההרכבה.

 כעקרון תאי הלוחות יחולקו לשלושה איזורים:

 וציוד המדידה. עבור פסי הצבירה - תא עליון  א.

 עבור ציוד ההגנה והניתוק. -תא אמצעי  ב.

 (.עבור ציוד העזר )שנאי פיקוד, מהדקים וכו' - תא תחתון  ג.

   ללוחות יהיו טבעות הרמה מתברגות.

מבני הלוחות יבוצעו באופן שניתן יהיה להאריכם והפנלים הצדדיים יהיו ניתנים לפירוק. וכן 

י גז כיבוי בגג הלוחות. בכל תא ותא יש להכין בגג פתח עם מכסה יאפשרו התקנת גלאי עשן ומתיז

 מ"מ. 200X200מתפרק 

 מסיבי ברזל מקצועי בתחתית הלוחות להגדלת היציבות.U10 הלוחות כוללים גם פרופיל 

פסי הצבירה יהיו בלתי צבועים, מנחושת אלקטרוליסטית, ניתנים להארכה, חתך פסי הצבירה 

 .בפזות ובאפס יהיו שווים

 מאז"ים יחווטו ע"י פסי צבירה מבודדים, "מסרקים".

 בחזית הלוח תותקן דיאגרמת מימוק מפסים פלסטיים דקים מודבקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ציוד בלוחות החשמל    08.33.1

 הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן: 

 אמפר  1,250)מאמ"ת( מעל  -מפסק אויר  –מפסק זרם חצי אוטומטי  

 .AIRBREAKERהמאמת"ים יהיו מטיפוס  

 ק"א סימטרי לפחות. 50כל המאמת"ים יתאימו לזרם קצר  

 .IEC 947-2המאמת"ים, לרבות התקנתם, יתאימו לתקן  

 כל מאמ"ת יכלול בתוכו את המערכות והרכיבים המפורטים להלן: 

 מערכת הגנות אלקטרוניות. 

 VAC220מנוע דריכת קפיץ  

 סליל הפעלה 

 פסקהסליל ה 

 BAT+ADיח' אגירת אנרגיה חשמלית  

 מ"ז מסכם גם לאפס הגנת קצר לאדמה 

 מפתח נעילה 

 מד פעולות 

 מגירת שליפה 

 כיסוי פלסטי שקוף לפנל חזית 

 ציון קפיץ דרוך מכני וחשמלי 

 נעילה למצב "טסט" 

 מגעי עזר לפיקוד 12 

 הגנת קצר לאדמה 

 ABMהתקן לאביזרים  

 וגם מגעי עזר LED ציון פעולת הגנות ע"י 

, ואילו המפסק למעגל היציאה יהיה נשלףראשי לוח  AIRBREAKERהמפסק מטיפוס  

 יהיה מהטיפוס הנ"ל, אך דגם קבוע )לא נשלף(.

 , מולר,  מרלן ג'רן,  סימנס. ,  ABB-SACE ,  דגמים: 

 

 אמפר 1250מפסיק חצי אוטומטי )מאמ"ת( עד וכולל  א. 

מפסיקים חצי אוטומטיים אלקטרוניים בלבד )טרמי ומגנטי( בלוחות יהיו מסוג                

MOULDED CASE  סימנס ,  ,   מולר ,מתוצרת סצ'ה    

בעלי יתרות זרם תרמיות ומגנטיות ניתנות לכוון, יתאימו לטמפ' סביבה ויהיו                  

הם יהיו לזרם קצר . כמו כן יכללו גם ידיות מצמד ומגעי עזר לכולם. 40של 

 וולט 400ק"א  50סימטרי 

תקע לחיבור מגעי הפיקוד -למאמת"ים נשלפים יותקנו כבל פיקוד + שקע  

למערכות הלוח. ההגנות הדרושות תקבענה בנפרד. המאמת"ים והתקנתם, 

 .IEC 947יתאימו לתקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מא"זים ב. 

 )מפסקים אוטומטיים זעירים(  

 או ש"ע  , S270 S280 ABB-STOTZ, או AZ מא"זים יהיו מתוצרת קלוקנר דגם  

לפי  .B.C, אופיינים IEC 898לפי תקן  ק"א 10כושר ניתוק המאזים יהיו בעלי 

מ"מ לפזה ויהיו ניתנים לגישור, להוספת  17.5דרישה ובעלי רוחב מודולרי של 

 מגעי עזר וסלילי הפסקה תמורת תוספת כספית עבורם.

 מפסקים בעומס ג. 

אמפר יהיו מאמ"תים ללא הגנות מתוצרת זהה  63X3מפסקים בעומס מעל   

אמפר יהיו מסוג פקט תוצרת ברטר או   63X3למאמת"ים. מפסקים בעומס עד 

P3 .תוצרת ק"מ 

 מגענים ומתנעים ד. 

או יונדאי   ABBמגענים יהיו מתוצרת טלמכניק, או קלוקנר מילר או שילה או   

מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה  3 -ל AC3הם יהיו בעלי אופיין 

 ויסווגו לפי הספק המנוע בקוו"ט.

 המתנעים יכללו גם בנוסף: יתרות זרם דיפרנציאלית ניתנות לכוון.  

 תקע-ממסרי פיקוד שקע ה. 

הממסרים יהיו מתוצרת רלקו או איזומי ומחירם כולל גם: בסיס לחיווט ע"י   

אמפר ודגלון  10 -ם, סידור לסימולציה ידנית, מגעים למגעים מחליפי 3ברגים, 

 לציון פעולה.

 ממסרי זרם פחת לאדמה .ו 

מ"א דגם  30הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המא"זים ויהיו בעלי רגישות 

A. 

 מפסקי פקט לפיקוד ז. 

. מחירם כולל גם: TELSAהמפסקים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר, או ברטר, או   

 מצמד ורוזטות חרוטות.ידיות 

 (HRCנתיכי כ.נ.ג. ) ח. 

נתיכי כ.נ.ג. יהיו מטיפוס מנתק נתיכים עם ידית שליפה משותפת הכלולה   

 במחירם ויהיו בעלי תאי כיבוי קשת, מתוצרת לינדר או ז'אן מילר.

 שעוני מיתוג ט. 

רדר שעוני מיתוג יהיו דיגיטליים בעלי שתי תכניות )יומית ושבועית( מתוצרת ש  

או תבן או גרסלין או מרלין ג'רן ויכללו רזרבה מכנית לשעונים מכניים ורזרבה 

 שעות לפחות. 100 -חשמלית לשעונים אלקטרוניים, הרזרבה תהיה ל

דרגות לדרגה ושעונים שבועיים יהיו  15שעונים יומיים יהיו בעלי רזולוציה של   

 שעה לכל היותר. 1.5בעלי רזולוציה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לחצנים י. 

ומתוצרת  IP55מ"מ בעלי דרגת אטימות  22.5לחצנים יהיו עגולים בקוטר   

אמפר. הדקי  10קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. מגעי הלחצנים יהיו לזרם 

 החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים לפי דרישת התקן האירופאי.

 

 מנורות סימון יא. 

וולט עם נורות מולטי  250מ"מ למתח  22.5מנורות סימון תהיינה עגולות בקוטר   

 נורות סימון על מסילה תהיינה מודולריות ומטיפוס ניאון.. לד

ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפות ללא תוספת מחיר. המנורות   

תהיינה מתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק או ברטר. הדקי חיבור המנורות יהיו 

 פאי.משוקעים לפי דרישת התקן האירו

 מכשירי מדידה יב. 

ויהיו במידות הנקובות  CELSAאו ארדו או  IMEמכשירי מדידה יהיו מתוצרת   

 מ"מ(. 96X96בסעיפי כתב הכמויות )

 ו"א לפחות. 10אמפרמטרים כוללים במחיריהם מש"ז   

וולט  0-500מצבים לתחום  7וולטמטרים כוללים במחיריהם בורר פזות בן   

 לינאריים יכללו סקלת קצר להתנעה.אמפרמטרים שאינם 

 קבלי שיפור כפל הספק יג. 

וולט שלוב, תלת פזיים, לתדירות  460קבלי שיפור כפל הספק יהיו למתח עבודה   

הרץ, בעלי הפסדים נמוכים, עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו גם את כבלי  50

 החיבור ללוח.

 מגיני מתח יתר יד. 

וולט למתח   280להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פזי מגיני מתח יתר בלוחות   

 ק"א. עם אינדיקציה על פעולת ההגנה. 10וולט. זרם פריקה  1000בדיקה 

 

 תיאום הגנות 08.33.2

על הקבלן לספק עקומות מפורטות ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות בהגנות  

החלוקה במתח נמוך. ק"ו( וכלה במפסקים בצד  22שבמתקן החל בצד מתח הגבוה )

 וזאת עפ"י נתוני הציוד שהותקן.

 

 לוח שיפור כפל הספק 08.33.3

 הרץ. 50וולט,  460הלוח יהיה בהספק עיוור מירבי כמפורט בתוכנית ,  א.

דרגות של הספק קבלים כ"א כמפורט בתוכנית. עם נגדי פריקה,    6הלוח יכלול  ב.

 הקבלים עצמם יהיו בעלי הפסדים נמוכים.

לוח יהיה אוטומטי לחלוטין, ויקבל את מדידת הזרם הראשי באמצעות מש"ז ה ג.

 עבור לוח זה בלבד שיותקן על פס צבירה ראשי בלוח ראשי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אמפר ויחובר ללוח ראשי מ.נ. באמצעות כבלים. 600 -הלוח יכלול פ"צ ראשיים ל ד.

א', מגען  100X3בכל דרגה יהיו: קבלים בהספק כמפורט בתוכנית, מבטיחי כ.נ.ג.  ה.

אוטומטי, חווט -מופסק-מיליון פעולות, מפסק פיקוד יד 3 -מתאים לקבלים ל

 גמיש.

או  "CIRCUTOR"בלוח יותקן בקר אוטומטי לשיפור כפל הספק כדוגמת תוצרת  ו.

EMC  אשר בו יהיו: כיווני רגישות, כוון של כפל הספק רצוי, נוריות בקורתLED ,

כפל הספק בנוי בתוכו וכן יכלל מאז פיקוד  לחצנים לשליטה ביד על הדרגות ומד

 ראשי.

מבנה הלוח יהיה מבנה נפרד ויבוצע על פי הנחיות בניית הלוח. כניסות מלמעלה,  ז.

ס"מ, צבוע בצבע סופי גם מבפנים. מבנהו יהיה זהה  90-80דלתות בחזית, רוחב 

 ללוח הראשי.

תח מחברת   יש להכין מהדקים וחווט לחיגור פעולת הלוח רק עם אספקת מ .ח

 החשמל.

 

 זיהוי מוליכים בלוחות 08.33.4

יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספור יופיע גם  

בתוכניות הבצוע של הלוחות. כמו כן יותקן מספור זיהוי ע"ג המוליכים בכבלים 

בגובה  היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. מספור זה האחרון יבוצע באמצעות לטרסט

 מ"מ. 2אותיות 

 

 תוכניות יצור לוחות לאישור 08.33.5

 התוכניות שעל הקבלן להגיש לאישור תכלולנה גם: 

 .1:10מראה חזית וחתך הלוחות בק.מ.  

רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן, דגם, יתרות זרם, הספקים,  

 מוצע עומד בדרישות החוזה.מתחים, תדירויות ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד ה

 פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח. 

 פרטים מלאים לגבי פסי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד. 

 פרטים לגבי צביעת הלוח. 

 חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים בלוחות. 

 .A3כל התוכניות תוגשנה ע"ג גליונות בגודל  

הפרוייקט ימסור הקבלן את קבצי שרטוטי לוחות החשמל ע"ג דיסקט כפי שידרש בסוף  

 ע"י המזמין.

 רק לאחר קבלת אישור המזמין לתכניות יצור הלוחות יתחיל הקבלן ביצורם. 

 לאחר גמר יצור הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיקתן ואישורן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שילוט בלוחות החשמל    08.33.6

כמתואר  ע"י ברגים בלבד יבוצע מסנדוויץ' פלסטי ויחוזקשילוט בלוחות החשמל  

מ"מ.  4במפרט  הכללי לכל מא"ז ו/או מאמ"ת שלט נפרד. גודל מינימלי של אותיות 

מ"מ. שלטי אזהרה במתקני מתח גבוה יהיה שלט נפרד  6לשלטי אזהרה גודל מינימלי 

 משלו שגם יחוזק בנפרד לפנל. 

י ממסרים, פסי צבירה, נתיכים וגודלם, למקורות כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתא 

 ההזנה, אזהרה בפני מתחים זרים וכד'. 

שיחוזק  מצד ההפעלה וגם במקומו הפיסי בלוח לכל אביזר בלוח יהיה שלט חרוט נפרד

 בלבד! ע"י ברגים

שדות הלוחות שיש להם מקורות הזנה שונים, מתחים שונים, תדירויות שונות וכד'  

  השילוט בצבע שונה מיתר השדות.יהיה להם כל 

לכל הזנה יש להתקין שלט עם ציון מקור ההזנה, מיקומה הגיאוגרפי באתר, המעגל 

 המזין וגודלו באמפרים. 

 שילוט למאמת"ים יכיל גם את ציון תחום הכיול של ההגנות המתכוונות שלהם.  

 שילוט הציוד יהיה: על הדלתות, על הפנלים ועל הציוד עצמו.  

 

במתן המחירים עבור לוחות החשמל, יש לקחת בחשבון את הארקת הלוח אשר עבורה  08.33.7

 לא תשולם כל תוספת, אלא אם צויין במפורש אחרת.

 הארקת הלוח תתבצע כדלקמן: 

 ע"י מוליך הארקה לפס השוואת פוטנציאלים. א.  

בקו  באמצעות מוליך נחושת מבודד פי.וי.סי בחתך המתאים לחתך ה"אפס" ב.  

 מזין.

 

עם גמר העבודה, על הקבלן להתקין בכל לוח נרתיק מפלסטיק ובתוכו לשים את  08.33.8

 התוכניות המעודכנות של הלוח.

 

 אין לחבר חשמל ללוח לפני בדיקת בודק מוסמך. 08.33.9

 

  ברגים וקונסטרוקציות ברזל 08.33.10

כל הברגים, האומים והדיסקיות השונים וכן קונסטרוקציות הברזל  

המותקניםבאביזרים במסגרת עבודה זו יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום פרט לברגי 

 פח שיהיו מאלומיניום וזאת במידה והתקנתם תאושר. 

 

  חיזוק והגנה על צנורות וכבלים 08.33.11

לזה לא יבוצע מפס נקוב כי אם מפרופיל  חיזוק משותף לצנורות וכבלים סמוכים זה 

. הגנת צינורות וכבלים תבוצע 080112מגולבן בניגוד לאמור בסעיף  20/20נקוב במידות 

 עם ידיות הרמה מצופות בניקל.  080113על ידי פח מגולבן בניגוד לאמור כבסעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בתעלות פי. וי. סי יותקנו חיזוקי כבלים אוריגינליים של יצרן הלוח.  

 

  מהלך קוים 08.33.12

כל הקוים יבוצעו בתוואי הקצר ביותר האפשרי לביצוע לדעת המפקח. צנורות וכבלים  

שיותקנו יהיו מקטעים שלמים ולא מחתיכות, והחיבורים בין קטעים אלו לא יהיו 

 מאולתרים. 

 

 כבלים ומוליכים לחשמל 08.33.13

. כבלים על סולמות N2XYפרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס  

מ"מ ומעלה  50יחוזקו באמצעות חיזוקים דגם "אטקה" או שווה ערך. לכבלים בקוטר 

יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל. נעלי הכבל יתאמו למוליכים: עגול לעגול, סקטורלי 

 לסקטורלי ללא אילתורים. 

המעגל, תדירות  מ"מ יצויין מס' 4כל כבל יזוהה ע"י שלט סנדוויץ חרוט גובה אותיות  

 מ' לערך.  10ומתח, חתך הכבל וייעוד. התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל 

 ממ"ר יהיו מוליכים מסוג "שזור" ולא מגיד יחיד.                                    6מעל חתך  

 לא תותר התקנת מופות חיבורים בכבלים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת.  

יניום יש להשתמש אך ורק בנעלי כבלי אלומניום מובדל מיוצרת לפי תקן בכבלי אלומ 

46329 DIM  .המיועדת לכך 

 50ק"ו, הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים, ומידי  1כבלי פיקוד יהיו לבידוד  

 גידים סמוכים בעל בידוד כחול וחום יתר הגידים יהיו אפורים.  2ס"מ. בכל שכבה יהיו 

ממ"ר, יותקנו מפלגות פלסטיות מתכווצות בחום בכל  50ק בחתך מעל לכבלי הספ 

 קצותיהן.

בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל, ובחיזוק של  

 מספר כבלי נחושת לאביזר יחיד יש להשתמש בלשוניות פסי צבירה מתאימות. 

 כבלי טלפון יהיו מתוצרת טלדור ויהיו לפי תקן חברת בזק ומאושרים על ידה.     

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בקצותיהם, נעלי כבל רגילות  

ומיוחדות )למוליכי אלומיניום(, שלטי סנדוויץ סימון לכבלים ולמוליכים, חבק, 

ינות אטומות, מהדקי הסתעפות עם חיזוקים, סגירות מגן, קופסאות הסתעפות משורי

ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'. אורך הכלים והמוליכים יקבע על פי אורך  16חתך 

 התעלות והמובילים בהם הם מונחים או מושחלים. 

 

 מחורצות סולמות כבלים  08.33.14

סולמות הכבלים במתקן זה יהיו כולם מפרופילים מגולבנים תוצרת מפעל "אטקה" או  

"שגב" או "לירד" מורכבים ע"י ברגים. כל הברגים, אומים, דיסקיות, מוטות הברגה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ושאר אלמנטיים מתכתיים )פרט ללוחות חשמל( יהיו מגולבנים או מצופים קדמיום, 

 ג לפי רדיוס הכבלים שיותקנו עליהם.פניות, זויות ושינוי מפלס יבוצעו בדירו

 ק"ג למ"א. 50סולמות הכבלים והמתלים עבורם יבנו לנשיאת כבלים במשקל כולל של  

 2 -ס"מ. במקום שנדרש רוחב גדול יותר הוא יורכב מ 60רוחב הסולם לא יעלה על  

                  סולמות זה ליד זה כל אחד חצי הרוחב הכולל.                                   

 לסולמות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת, כשהם מותקנים לאורך  

 קירות ותליות מהתקרה וע"י מוטות הברגה מגולבנות כשהם מותקנים רחוק מהקירות.  

 

  תעלות רשת לכבלים   08.33.15

דרט אטקה תעלות רשת לכבילים יהיו מגולבנים בטבילה באבץ חם מבוצעים לפי סטנ 

 מ"מ. הגילוון יבוצע רק לאחר ביצוע הריתוכים.   6.5או נילי מחוטי רשת בקוטר 

פניות ושינוי מפלס  בתעלות יבוצעו בדירוג בלבד ואילו הקטעים יחוברו ממחברים  

 אוריגינליים. 

לתעלות יותקנו תמיכות מלמטה מקונסטרוקציה מרותכת כשהם מותקנים לאורך  

קירות ותליות מהמתקרה ועל ידי מוטות הברגה מגולבנים כשהם מותקנים רחוק 

 מטר.  1מהקירות. התמיכות יותקנו במרווחים מירביים של 

 

 תעלות כבלים מפי. וי. סי  08.33.16

מ"מ לפחות מבוצעות לפי סטנדרט "נובה פלסט"  3התעלות תהיינה בעלות עובי דופן של  

 עם מכסה קפיצי.                                                                                             

 כל הפניות ושינויי מפלס יהיו "בגירונג". בקצוות יש לבצע פלנשים סופיים.       

מ"מ מגולבן  20ס"מ פס נקוב  40ידן, יש לבצע כל בתעלות המותקנות אנכית או על צ 

ס"מ מרווח עד לדופן העליונה וזאת למניעת נפילת כבלים  4עם  Uמכופף בצורת 

 מהתעלה החוצה. 

  התעלות תבוצענה מחומר כבה מאליו.                                                                         

למחיצה פנימית אוריגינלית וכל הפינות והסופיות תהיינה כל תעלה תכלול הכנה  

 אורגינליות של יצרן תעלות הכבלים.

 

 מגשי כבלי חשמל מפח   08.33.17

המגשים יהיו מתוצרת "לירד" עפ פרפילי חיזוק, ויהיו לפי סטנדרט היצרן עם חירוץ  

 50בעובי של וחריצי אוורור. התעלות תהיינה מצופות בגיליון אבץ חום בפנים ובחוץ 

 מיקרון לפחות.

 90 -מעלות לכל היותר ולא ב 45כל הפניות, הזויות ושינויי המפלסים יהיו בדירוג של  

 מעלות בשום מקרה, ויבוצעו בגירונג.                                                                 

 ל. בקטעים אנכיים תותקנה למכסי התעלות ידיות לנשיאה מניק 

 40נקובים כל  Zבמקומות שהמגשים יותקנו על צידן ואנכית, יותקנו בתוכן פורפילי  

 ס"מ לחיזוק הכבילים בפני נפילה.                                                                       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 למגשים אלו יותקנו מחברים פנימיים וכן פלנשים בקצוות. 

 כל התעלות תצויידנה במכסים מכופפים פעמיים.  

בכל התעלות שתותקנה בחללי תקרות אקוסטיות ובפרוזדורים יבוצעו בדפנותיהם  

 3ס"מ זה מזה וברוחב  של  30חריצים אובליים לכל הגובה משני הצדדים במרחקים של 

 ס"מ כ"א וזאת לאפשר יציאת כבלים וצנרת מדפנותיהן לתוך החדרים ולחלל התקרה. 

אאוט" ה לשימוש  -יו סגורים על ידי "נוקהחריצים לא יהיו פתוחים מלכתחילה אלא יה 

 עתידי. 

 

 פתחים ומעברים   08.33.18

פתחים ומעברים בקירות ו/או בתקרות עבור צנרת ו/או כבלים ו/או תעלות וסולמות  

כבלים, כלולים במחירי היחידה של אותם אביזרים ועל הקבלן לדאוג לביצועם במסגרת 

 שולי הפתחים ותיקוני טיח וצבע. עבודתו בבנין. ביצוע הפתחים גם עיבוד

 

  אטימת פתחים  08.33.19

אטימת פתחים הקירות ו/או בתקרות עבור תשתיות חשמל ותקשורת תבוצע בחומרי  

סייף" או שווה ערך מאושר -אטימה עמידי אש כדוגמת "פליימסטיק" או "פירו

ה לפי מבוצעים בריכוז ובכמות הדרושים לפתחים אלו. סיווג גודל האטימות יעש

 קבוצות גודל הפתחים וכוללת גם תבניות דרושות על פי היצרן וכד'.

 

 תיבות מעבר, הסתעפות והתקנה 08.33.20

כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו/או בחלל תקרות אקוסטיות  .1 

או  לפחות, כדוגמת "לגרנד" IP 55יהיו מסוג קשיחות כבות מאליהן, ואטומות 

 "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות מסוג מרירון כלל."גוויס" או 

אם לא צויין במפורש אחרת, אזי ליד כל תיבת מעבר והסתעפות יהיה שלט  .2 

 סנדביץ שיורה את מספר המעגל בצורה:

 

 .-----------------מלוח מס'  ------------מעגל מס'   

 

 שירותפאזיים ל-מפסיקים למאור, לחצנים ובתי תקע חד 08.33.21

 כל האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה עה"ט, אלא אם צויין במפורש אחרת.  .1 

 האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות.   

וולט, בתי התקע יהיו תלת קוטביים  220א' ולמתח  10מתאימים לזרם   

 וולט. 220 -א' ול 16 -מותאמים ל

התקע נמצאים במקום אחד, יש להשתמש בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי  .2 

 במכסה עליון משותף )התקנה ב"הרכבים"(, אלא אם מצויין במפורש אחרת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבור אלמנטים מסוג "הרכבים" לא תשולם כל תוספת.  

ליד כל אביזר גמר לחשמל יותקן שלט סנדביץ כתב שחור על רקע לבן ובו יצויין  .3 

 ברגים.  2חוזק לקיר באמצעות מס' המעגל ומס' הלוח המזינים, השלט י

 )לא ע"י הדבקה(.  

 

  גופי תאורה 08.34 .1

 

    לדיםוהתקנת גופי תאורה עם נורות  אספקת

 י"וע, החיים ולבעלי, לאדם מכסימלית בריאותית בטיחות לאפשר כדי, הינם והדרישות הנתונים

 חיים איכות ליצירת, ויוצרים מתכננים שאנו לסביבה איכותית ביולוגית-פוטו התייחסות מתן

 .יותר ובריאה טובה אדריכלית

 ועמידה המחיר הצעת למילוי הספק מאחראיות נפרד בלתי חלק המהווים, מטה הנתונים

 .זה ואיכותי ייחודי לפרויקט המפרט בדרישות

 

 כל כולל, גבוהה בסטנדרט איכותיים לד בטכנולוגיית ת"ג יסופקו:  תאורה גופי אספקת כללי

, פריקה הובלה כולל, אחרת אפשרות וכל תקרה ואו לקיר חיבור, תליה, להשקעה העזר אביזרי

 . קומפלט הכול, הלקוח במחסן וסידור

 

 ישראלים תקנים: כולל, החשמל ומהנדס, האדריכלים, התאורה מתכנן בדרישות עמידה

 . הכמויות ובכתב זה במפרט המפורט פ"וע, במלואו החשמל וחוק, ואירופאים

 

 המותאמת באיכות להיות נדרשים ת"ג לפיכך, חוץ לתאורת הינו הפרויקט :חוץ לסביבה עמידות

, קוריוזית לסביבה לעמידות בתנור כפולה צביעה, IP65-67 למים אמידות דרגת, זו לסביבה

 בשוק עמידה, ורוחות קיצוניות בטמפרטורות עמידה יכולת, קוריוזיות לסביבה גבוהה עמידות

 .     שנים 5 -ל אחריות. וזעזועים טרמי

                                                      

                                                            

 .קומפלט במלואם אלו בדרישות לעמודנדרש  הספק

  כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם ואישור של

 מכון התקנים הישראלי.

  כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט המתאר

 את הנדרש במפרט.

 צילום, זה במפרט כנדרש גבוהה מאיכות יהיו והדרייברים הספקים, הלדים, ת"ג 

 והדרישות הנתונים כל, בלבד וצורה דגם של עקרונית ולהמחשה עקרוניים הינו קטלוגי

 לתת צרכים והלדים התאורה הציוד כל. זה ובמפרט הכמויות בכתב שמופיע כפי הינם

 .מלאה להפעלה הנלווים הרכיבים כל כולל קומפלט פתרון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ותכלול את כלל אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן : אחריות

 כמו כן יש לקבל אחריות ישירה מהחברה היצרנית בחו"ל. האביזרים לחמש שנים,

2.  

 LM70, LM79, LM81.: תקן, ZAGA זגה תקן: מתבקשים תקנים

 עצמו והדרייבר ת"ג, הלד של מוסמכת אירופאית מעבדה של הבדיקה תוצאות ח"דו לצרף יש

                                                                                                                                                       .באופןעצמאי

 היצרן של מקוריים PDF ודפי, תאורה לחישובי ממוחשבים קבצים יהיה המוצא ת"ג שלכל חובה

 . בלבד

 

  :נלווים וציודים תאורה גופי אישור

, מחברים, סופיות) נלווים לאביזרים: כולל. והאדריכל תאורה מתכנן י"ע בכתב אישור לקבל יש

                                                                          (.                                              קומפלט הנדרש דבר וכל, דרייברים, ספקים, שנאים, צבירה פסי

                                                                   .         בכתב מאדריכל ישירות לקבל יש ת"ג צבע לכל ישורא

 . מחיר הצעת הגשת לפני התאורה מיועץ התאורה גופי של ראשוני אישור לקבל יש

 

 מערכות משולבות לדים יענו על הדרישות הבאות:  -דרישות להארת מבנים 

שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה,  5ספק הלדים יהיה בעל נסיון של  .1

שנים  5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב  20אספקה ותחזוקה ויספק רשימת 

 האחרונות מבוססי מערכת לדים דומה .

בעל  תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן ספק הלדים בארץ  יהיה  .2

 שירות, אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.

)לרבות ,  CE -ו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .3

IEC 61347-2-13    ו60825ת"י ,- IEC 62471   כמו כן תקן )LM79/LM80  והמערכת

 .energystar 2008  -ו  20ת"י בכללותה תענה על דרישות 

,המסמיך על עמידה ( Military standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) .4

,מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעות vibration-מכותב

מעבדה בלתי תלויים אלקטרו מגנטיות וקצרים חשמליים,כל זאת בכפוף לממצאי 

 ביצרן הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.

לפחות,בעמידתם בפני רוחות קיצוניות ומכות ממכרסמים או   IK8ג"ת יהיו בעלי דרגת .5

 מזיקים, כולל עמידה בחומציות של שלשלת יונים.

על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי  .6

 .התאורה,ספקים ובקרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)לא יתקבל ג"ת  IP65-67על גוף התאורה בשלמותו קומפלט, להיות בדרגת הגנה של   .7

ולא הגוף בשלמותו(, ללא תוספת מעטפות  -66IP- שבו רק הלד יהיה בעל דרגת ההגנה 

 . WET LOCATIONו/או אביזרים חיצוניים  כלשהם,

יצרן גופי של שמש ישירה,  מאושר ע"י   UV גוף התאורה יהיה חייב לעמוד בדרגת .8

 התאורה, מלווה בדו"ח מעבדה מוכר בעולם.

לכל לד יהיה גוף קירור יעודי  עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן  .9

 הלד.

ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות   לכל  הלדים יסופקו נתונים פוטומטריים 

לעוצמת האור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת 

המיועדים  LDT או   IESהמצורף(. כמו כן, הנתונים הפוטומטריים יועברו בפורמט 

 DIALUX/RELUXלחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגון:

 חשמליים, המכניים והתרמיים.לכל הלדים יסופקו כל הנתונים ה .11

 (.binning כל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל .11

בהתאם לנתוני  -לפחות ליציבות צבע האור והעוצמה  שנים 5ל היצרן יספק אחראיות  .12

 .lumen depreciation)היצרן )כדוגמת טבלת 

בתוך  LED-הלדים,בדיקת אורך חיי העל הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים,יצרן  .13

 ,ע"י מעבדה חיצונית.50%-הגוף כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ

14.  50,000 hrs L50 at 25ºC 

  טמפרטורת עבודת ג"ת בסביבה קיצונית 

 -20ºC to 40ºC (-4ºF ~104ºF) start-up temperature 

 -40ºC to 40ºC (-40ºF ~104ºF)   temperature 

  - או ש"ע  CREEאו   PHILIPSתוצרת   LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  .15

 כל הרכיבים יענו על דרישות על פי המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד( 

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא  .16

 הכוח, בקרים והדרייברים.יתקבלו  לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי 

מגולוון( צבוע בגוון העמוד ע"פ  304הכבילה תעבוד בתעלת נירוסטה )מינימום  -כבילה .17

RAL  לבחירת הלקוח, התעלה חייבת להיות בתא בנפרד ללד, בהתאם לחוק החשמל

 הנהוג למעבר כבילה בתנאי חוץ.

פול(  לכל ספקי הכוח , בידוד כ2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .18

יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצא 

 יוגן מפני זרם יתר.

 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  .19

 קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כוח. .21

ואו ע"פ דרישת מהנדס  IP65  יעודית בעלת דרגת הגנהכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה  .21

 החשמל. הקופסה תאושר ע"י ספק התאורה ונציגו בישראל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מיום מסירת  שנים 5יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך נדרשת אחריות  .22

 הפרויקט.

על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי חום סביבתי אשר  .23

י אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר מראים את שינוי

 . 50%-מ

בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים והפרעות  FADE–בתכנות תרחיש  .24

 תקשורת.

( מקורי של היצרן באורך הנדרש ע"י המערכת המסופקת, LEDER CABLEכבל הזנה ) .25

(, כמות הינה באחריות הספק ע"פ  Leader Cableמקורי של היצרן ) IP65מוגן מים 

 .הנדרש להפעלה מלאה של המערכת קומפלט, כבל  מוגן מיים נאופרן צבע לבן או אפור

בגג הבינין או במקום ע"פ הצורך, לריכוז בקרים  IP65ארון חשמל מישני מוגן מיים  .26

ספקים של מערכת השליטה על התאורה, מידת גודל באחריות הספק הן מבחינה תקנית 

וחוק החשמל, והן להכלת כל הציוד הנדרש לו, חובה לחבר בין כל לוחות החשמל בכבל 

CAT-5 כולל מערכת השליטה, הכול קומפלט. 

ה של  פסי לד, המותקן בגג המבנה בלוח חשמל משני להפעל IP 66בקר ספק לעמעום  .27

מוגן מיים והמיועד לתקשורת שליטה, כמות הינה באחריות הספק ע"פ הנדרש להפעלה 

 /מלאה של המערכת קומפלט

כתובות  100הכולל  עד   ETHאו  DMXמערכת שליטה ובקרה מרכזית בטכנולוגית   .28

 .LFMכדוגמת קלור קינטיקס 

 עד להפעלה מלאה של המערכת ע"פ דרישת יועץ התאורה והלקוח.זיהוי תכנות וליווי  .29

התקנה חיווט והפעלה קומפלט של הלדים, ארונות חשמל, עבודה בגובה עם אנשי  .31

 מקצוע מוסמכים עם תעודות אישורים וביטוח קומפלט ע"פ חוק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

3.  

4.  

5.  

 :הנדרשים ותקנים רמה לקבלת נוספים ונושאים דרישות ריכוז .6

  התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ מוצאם ואישור של כל גופי

 מכון התקנים הישראלי.

  כל אביזרי התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט המתאר

 את הנדרש במפרט.

  אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר

 שנים, כמו כן יש לקבל אחריות ישירה מהחברה היצרנית. לחמש

  ע"פ תקן  100%נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאביזר תהיה

 ( מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו.lm, כאשר בדיקת תפוקת האור )L79אירופאי 

  70אורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יהיו בתקןL  שעות עבודה  50,000עם

המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמת פיזור החום, כלומר כמות האור לא 

 לאחר משך אורך החיים שהגדיר היצרן. 70%-תפחת מ

  :62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים ,Photo biological Safety IEC EN: וכן ,

 קסימוםמ 19-24בטווח של:  RG.  URG 3ברמה של קבוצת סיכון עד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  רמת מסירות הצבעCRI  ובמקרים ספציפית ,80%תהיה במינימום שלCRI 90. 

 MacAdam לפי אליפסות  3: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימוםMacAdam 

 עבור תאורת פנים וחוץ.

 חוזק התנגדות המכאנית של כיסויי הזכוכית יהיה לגופי הצפה וע"ג עמודים,IK 08  

 .IK 06ולגופי תאורת קיר 

  אמינות: תקלות נוריות הלד יהיו ברמה שלF10 כלומר כמות נוריות הלד שמתקלקלות ,

 מהנוריות הקיימות בגוף. 10%במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על 

7.  

 ZHAGA כל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מיצרנים החברים בארגון :ZHAGA הווה ,

באם יש צורך, דבר המונע את אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד 

 הצורך להחליף את גוף התאורה בשלמותו. 

  כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך חיים

 מוצהר של חמש שנים.

  :יאושרו רק גופים עם קבצים ממוחשבים לחישוב תאורה, כדוגמת קבציLDT  אוIES ,

  היצרן בלבד.יתקבלו קבצים אוריגינלים של 

 

 08גופי התאורה יסופקו בהתאם למתואר במפרט כללי למתקני חשמל ואופני מדידה פרק 

 .2015עדכון משנת  –הוצאת משרד הביטחון/ההוצאה לאור ב

 

אישור מכון     20ת"י  -על הקבלן לספק תעודת בדיקה מלאה והתאמתה לכל סעיפי התקן 

 :התקנים  כמפורט להלן

 תעודת בדיקה מספר _______________                         

  1953 -לחוק התקנים תשי"ג  12בהתאם לסעיף   

 סעיף

 בתקן

 התכונה הנדרשת

 ותקציר הדרישה

 התאמה

 לתקן

 מתאים הוראות בדיקה כלליות 1.2

 מתאים מיון נורות 1.4

 מתאים סימון 1.5

 מתאים מבנה 1.6

 מתאים ומרווחי אוירמרחקי זחילה  1.7

 מתאים אמצעי הארקה 1.8

 מתאים הדקים 1.9

 מתאים תיול פנימי וחיצוני 1.10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתאים הגנה מפני הלם חשמלי 1.11

 מתאים בדיקות קיום ועליית טמפרטורה 1.12

 מתאים עמידות באבק ובלחות 1.13

 מתאים התנגדות הבידוד וחוזק דיאלקטרי 1.14

 מתאים באש ובנתיבותעמידות בחום,  1.15

 התקן הדוגמא שנבדקה מתאימה לדרישות

 

 מיום הוצאתה. שנים 4יהיה  -בדיקה מלאה  - תוקף התעודה

 

 מדבקות הכוללות: שם היצרן )חו"ל ( + שם הספק בישראל )שם    ופרטים( - הכוונה בסימון

 

העזר, כגון: ברגים, אספקה והרכבת גופי התאורה. מחירם כולל את כל חומרי העזר ועבודות 

 כבלים, מהדקים, סרט בידוד, נורות וכד', עד אשר העבודה תהיה מושלמת )כולל מתקני תליה(.

 על הקבלן לקבל אישור "אב טיפוס" של כל גוף תאורה מהמתכנן, המזמין והאדריכל

 

 שליטה על מעגלי תאורה   -מערכת בקרה 

 כללי .1

נדרשת הצעת מחיר לאספקת ציוד, הפעלה ותכנות של מערכות חשמל חכם  .1.1

  .פרויקט השיאפשרו שליטה על מעגלי תאורה  במסגרת 

הקבלן יספק את מרכיבי המערכת בהתאם לכמויות והדגמים כמופיע במפרט  .1.2

 הטכני ובכתב הכמויות.

הקבלן יהיה אחראי להפעלה מלאה של המערכת כולל התממשקות למחשב  .1.3

 DMXות הפעל

הקבלן יציג לפני תחילת העבודה ליועץ מטעם המזמין, תכנון פרטני של העבודה  .1.4

כולל תרשים המפרט את כלל  ) AUTOCAD/VISIOהנדרשת על גבי תרשימים )

 החיבורים הנדרשים במערכת.

 הקבלן יהיה אחראי לאישור לוחות החשמל במפעל היצרן לפני העברתם לשטח. .1.5

 התשתיות על ידי החשמלאי בשטח. הקבלן ינחה ויפקח על ביצוע .1.6

כל הפריטים יועברו לאישור היועץ לפני ההתקנה. ציוד שלא יאושר, יוחלף על ידי  .1.7

 הקבלן על חשבונו באם יידרש.

 הקבלן יצרף טבלת הענות לפי סעיפים בהתאמה אחד לאחד למפרט הטכני. .1.8

 

 תיאור העבודה .2

 .במבנההקמת מערכת חשמל חכם לשליטה על מעגלי תאורה  

 DALIהמערכת תאפשר שליטה על גופי תאורה  

 DMXהמערכת תאפשר התממשקות למחשב בקרת תאורה בתצורת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המערכת תישלט באמצעות מפסקים ייעודיים שיותקנו במתחם ובאמצעות אפליקציה  

 שתותקן על גבי מכשירי סמארטפון ומחשב טאבלט.

כפי שייקבעו על ידי  באחריות הקבלן לספק את ציוד הלוח ליצרן הלוחות במועדים 

 המזמין.

 באחריות הקבלן לספק את כבל התקשורת והמפסקים לחשמלאי. 

באחריות הקבלן לבצע הפעלה מלאה של המערכת כולל תכנות והתממשקות למערכת  

DMX  שתסופק על ידי המזמין 

 דרישות המערכת  .3

 על כל רכיבי המערכת לעמוד בדרישות התקנים המפורסמים של מדינת ישראל. .3.1

 תקניים DINכל רכיבי המערכת להתקנה על פסי  .3.2

 ליצור לוחות חשמל, 1419לוח החשמל יורכב ויחווט ע"פ תקן ישראלי  .3.3

 (14543)ת"י  KNXכל רכיבי מערכת הבקרה יהיו בפרוטוקול פתוח ותקני מסוג  .3.4

לכל פריט ורכיב שליטה יהיה עוקף ידני לגיבוי ונורת חיווי לצורך חיווי סטטוס  .3.5

 הערוץ.  

 פשר שליטה מלאה על כל מעגלי התאורה במתחם ע"פ המפרט הטכני.תתא .3.6

המערכת תאפשר התחברות חיצונית למערכת ע"י האינטרנט ואפשרות הפעלת  .3.7

( וקבלת דיווח על IPHONE/IPADתרחישים שונים במתחם ע"י מכשיר הטלפון )

 מצב ההפעלות.

וע הפעלת אפשרות לבצע פעולת תרחיש על ידי לחיצת כפתור אחת לדוגמא ביצ .3.8

 מספר מעגלי תאורה שונים במקביל באמצעות ללחיצה בודדת.

או בעמעום  on\off-ביצוע הפעלות ושליטה מקומית ומרכזית על מעגלי התאורה ב .3.9

בהתאם  DALIותאפשר שליטה על גופים בפרוטוקול   DMXו/או בטכנולוגיית 

  לדרישות יועץ החשמל ולתכנון.

 תשפיע על שאר היחידות.תקלה באחת מהיחידות במערכת לא  .3.11

 המערכת תוגן בפני קפיצות מתח רגעיות וקצרים .3.11

 שנייה 0.5המערכת לא תושפע בפני הפסקות מתח לפרק זמן של  .3.12

המערכת תכלול את כל והמרכיבים לפעולה מושלמת לרבות ספקי כח, מתאמים,  .3.13

 בקרים ואפליקציות.

 מרכיבי המערכת .8

 כולל צ'וק מובנה אינטגרלי.  .3.13.1

 ,AC 120…230V, 50…60Hzמתח כניסה:  .3.13.2

 ,DC 29Vמתח יציאה:  .3.13.3

 ,640mAזרם יציאה  .3.13.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עם חיבור מהיר למתח הכניסה למחברים ללא ברגים,  .3.13.5

 עם חיבור מתח היציאה לפס נתונים או למחבר רשת תקני, .3.13.6

 תקני. DINהתקנה על גבי פס  .3.13.7

 5WG11251AB21דגם:  Siemensיצרן:  .3.13.8

 יציאות למערכת חשמל חכם: 16בקרי  .3.13

, זרם AC230Vכל בקר יכלול מגען אינטגרלי לכל ערוץ, מתח פעולה  .3.14.1

 . 10Aפעולה 

 , AC230Vעם ספק כח אינטגרלי לאלקטרוניקה הפנימית בחיבור למתח  .3.14.2

 עם לחצן לבחירה בין הפעלה ידנית להפעלה על ידי תקשורת,  .3.14.3

 צהובה לחיווי בזמן הפעלה ידנית.  LEDעם נורת  .3.14.4

 ולת כל ערוץ בנפרד. אדומה לחיווי פע LEDעם נורת  .3.14.5

במוד פעולה ידנית  AC230Vעם לחצן לכל ערוץ להפעלת המגען במתח  .3.14.6

 גם כאשר אין מתח רשת או שהרשת לא פעילה. 

עם יכולת בחירה בין תכנות אחיד לכל הערוצים או תכנות כל ערוץ  .3.14.7

 בנפרד, 

עם יכולת בחירת אופן הפעולה לכל ערוץ בנפרד )פעולה רגילה או מפסק  .3.14.8

 זמן(. 

 (, NCאו מגע  NOעם בחירת אופן הפעולה לכל יציאה )מגע  .3.14.9

 עם יכולת קביעת השהיית הפעלה בכיבוי או בהדלקה,  .3.14.11

 ( בין שני אובייקטים, AND/ORעם בחירה של פעולה לוגית ) .3.14.11

עם יכולת הגדרת ערך התחלתי לכל שער לוגי בחזרת תקשורת  .3.14.12

 מתקלה.

עם אפשרות להוספת אובייקט לילה לכל יציאה להפעלה  .3.14.13

 מוגדרת בזמן בשעות הלילה, 

עם יכולת הגדרת זמן השהייה לאובייקט לילה או לפעולת  .3.14.14

 מפסק זמן, 

עם אפשרות לבחירת סוג ההתראה לפני כיבוי האור במוד לילה  .3.14.15

או בפעולת מפסק זמן על ידי הבהוב התאורה שלוש פעמים לפני 

 כיבוי. 

פשרות להוסיף אובייקט נוסף לכל יציאה לחיווי מצב עם הא .3.14.16

 ההפעלה על גבי הרשת, 

עם יכולת שליחת אובייקט החיווי אוטומטית לאחר שינוי או  .3.14.17

 באופן יזום לפי בקשה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וחיבור כל יציאה  8Bitעם בקר תרחישים מובנה לתרחישים  .3.14.18

 תרחישים שונים.  8בבקר לעד 

 עם שמירה על סטטוס היציאות בתקלת תקשורת,  .3.14.19

עם יכולת בחירת מצב ההדלקה )דלוק, כבוי או מצב אחרון(  .3.14.21

 לאחר חזרה מתקלת תקשורת, 

 עם מודול תקשורת מובנה,  .3.14.21

עם יכולת חיבור לרשת התקשורת על ידי מחבר תקשורת תקני  .3.14.22

 תקני.  DINאו על ידי פס נתונים על גבי פס 

 .מודולים 8גודל הרכיב:  .3.14.23

 5WG15671AB22דגם:  Siemensיצרן:  .3.14.24

 יציאות למערכת חשמל חכם: 8בקרי   .3.13

, זרם AC230Vכל בקר יכלול מגען אינטגרלי לכל ערוץ, מתח פעולה  .3.15.1

 . 16Aפעולה 

 , AC230Vעם ספק כח אינטגרלי לאלקטרוניקה הפנימית בחיבור למתח  .3.15.2

 עם לחצן לבחירה בין הפעלה ידנית להפעלה על ידי תקשורת,  .3.15.3

 צהובה לחיווי בזמן הפעלה ידנית.  LEDעם נורת  .3.15.4

 אדומה לחיווי פעולת כל ערוץ בנפרד.  LEDעם נורת  .3.15.5

במוד פעולה ידנית  AC230Vעם לחצן לכל ערוץ להפעלת המגען במתח  .3.15.6

 גם כאשר אין מתח רשת או שהרשת לא פעילה. 

עם יכולת בחירה בין תכנות אחיד לכל הערוצים או תכנות כל ערוץ  .3.15.7

 בנפרד, 

עם יכולת בחירת אופן הפעולה לכל ערוץ בנפרד )פעולה רגילה או מפסק  .3.15.8

 זמן(. 

 (, NCאו מגע  NOעם בחירת אופן הפעולה לכל יציאה )מגע  .3.15.9

 עם יכולת קביעת השהיית הפעלה בכיבוי או בהדלקה,  .3.15.11

 ( בין שני אובייקטים, AND/ORעם בחירה של פעולה לוגית ) .3.15.11

עם יכולת הגדרת ערך התחלתי לכל שער לוגי בחזרת תקשורת  .3.15.12

 מתקלה. 

עם אפשרות להוספת אובייקט לילה לכל יציאה להפעלה  .3.15.13

 מוגדרת בזמן בשעות הלילה, 

עם יכולת הגדרת זמן השהייה לאובייקט לילה או לפעולת  .3.15.14

 מפסק זמן, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עם אפשרות לבחירת סוג ההתראה לפני כיבוי האור במוד לילה  .3.15.15

ת מפסק זמן על ידי הבהוב התאורה שלוש פעמים לפני או בפעול

 כיבוי. 

עם האפשרות להוסיף אובייקט נוסף לכל יציאה לחיווי מצב  .3.15.16

 ההפעלה על גבי הרשת, 

עם יכולת שליחת אובייקט החיווי אוטומטית לאחר שינוי או  .3.15.17

 באופן יזום לפי בקשה. 

וחיבור כל יציאה  8Bitעם בקר תרחישים מובנה לתרחישים  .3.15.18

 תרחישים שונים.  8קר לעד בב

 עם שמירה על סטטוס היציאות בתקלת תקשורת,  .3.15.19

עם יכולת בחירת מצב ההדלקה )דלוק, כבוי או מצב אחרון(  .3.15.21

 לאחר חזרה מתקלת תקשורת, 

 עם מודול תקשורת מובנה,  .3.15.21

עם יכולת חיבור לרשת התקשורת על ידי מחבר תקשורת תקני  .3.15.22

 י. תקנ DINאו על ידי פס נתונים על גבי פס 

 מודולים. 8גודל הרכיב:  .3.15.23

 5WG15111AB02דגם:  Siemensיצרן:  .3.15.24

 מפסק חכם: .3.13

 לחיצים 8מפסק חכם בעל  .3.16.1

לכל  on/offהמאפשר מיתוג כפול  55מובנה. להתקנה בקופסא  BCUבעל  .3.16.2

 לחצן, 

 כולל נוריות חיווי וזיכרון לתרחישים הנשמרים במפסק.  .3.16.3

 System M plusלבן קוטבי  MTN617419דגם:   Schneider Electricיצרן  .3.16.4

 : 1016..1ערוצים בשליטה  8בקר הפעלות/דימר  .3.13

קבוצות הדלקה נפרדות של תאורת פלורסנט עם  8למיתוג ועמעום של  .3.17.1

 ( הניתן לעמעום,ECGמשנק אלקטרוני )

 ,DC 1-10Vעמעמים חיצוניים בשליטה  8לשליטה על  .3.17.2

 ,AC 230 V/ 50/60 Hz, 16A p.f=1יציאות  8למיתוג  .3.17.3

 עם מגען אינטגרלי לכל ערוץ,  .3.17.4

 עם מפסק )עוקף ידני( לכל ערוץ לפעולה ידנית כולל חיווי הפעלה, .3.17.5

עם יכולת בחירה בין תכנות אחיד לכל הערוצים או תכנות כל ערוץ  .3.17.6

 בנפרד, 

עם אובייקט פקודה לכל ערוץ למיתוג הדלקה/כיבוי, עמעום בהיר  .3.17.7

 יותר/כהה יותר, וקביעת ערך עמעום,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לכל ערוץ לחיווי מצב מיתוג ומצב  8Bitו  1Bitסטטוס של עם אובייקט  .3.17.8

 עמעום,

 עם יכולת הגדרת השהיית זמן פעולה לכל ערוץ במצב תאורת לילה, .3.17.9

שניות לפני כיבוי התאורה במצב תאורת לילה על  30עם התראה  .3.17.11

 מהערך הנוכחי לכל ערוץ, 50%ידי עמעום התאורה ל 

בפעולת עמעום בהיר יותר עם חיבור או ניתוק גלווני לכל ערוץ  .3.17.11

 או כהה יותר,

 עם יכולת הגדרת ערך עמעום בהדלקת תאורה לכל ערוץ, .3.17.12

 עם יכולת קפיצה לערך עמעום חדש שנקבע, .3.17.13

 100%ל  0%עם זמן עמעום הניתן להגדרה בין  .3.17.14

וחיבור כל יציאה  8Bitעם בקר תרחישים מובנה לתרחישים  .3.17.15

 תרחישים שונים, 8בבקר לעד 

ייקט חיווי לכל ערוץ אוטומטית לאחר עם יכולת שליחת אוב .3.17.16

 שינוי, באופן מחזורי או באופן יזום לפי בקשה. 

עם יכולת הגדרת מצב לכל ערוץ לאחר חזרה מתקלת תקשורת  .3.17.17

 או נפילת מתח,

 עם אלקטרוניקה פנימית המוזנת על ידי רשת התקשורת, .3.17.18

 עם מודול תקשורת מובנה,  .3.17.19

תקשורת תקני עם יכולת חיבור לרשת התקשורת על ידי מחבר  .3.17.21

 ,EN60715תקני לפי תקן  DINאו על ידי פס נתונים על פס 

 מודולים. 8גודל הרכיב:  .3.17.21

 5WG15261EB02דגם:  Siemensיצרן:  .3.17.22

 

 :LCDכולל צג  DALIבקר  .3.13

 16-משנקים ב 64בעל יכולת שליטה על  .3.18.1

קבוצות הדלקה שונות כאשר כל הדלקה מתפקדת ומבוקרת באופן  .3.18.2

 עצמאי 

 כולל חיווי מצב כל נורה  .3.18.3

 MTN680191דגם:   Schneider Electricיצרן:   .3.18.4

 כבל תקשורת: .3.13

 YCYM 2x2x0.8mm – 14543כבל תקשורת לפי תקן  .3.19.1

 ,0851ו  DIN VDE  0207כבל תקשורת תקני בצבע ירוק ע"פ תקן  .3.19.2



- 161 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)שחור, אדום( לתקשורת והעברת  0.8mmעם זוג גידים קשיחים בקוטר  .3.19.3

 מתח פיקוד,

 )לבן, צהוב( לגיבוי, 0.8mmעם זוג גידים בקוטר  .3.19.4

 עם בידוד מתכתי ונותב, .3.19.5

 kV 4עם בידוד של לפחות  .3.19.6

עם יכולת התקנה קבועה בסביבה פנימית יבשה, לחה ורטובה, בתוך או  .3.19.7

 על קירות, בתוך צינורות מריכף, בצמוד לכבל חשמל )בעל בידוד תקני(,

גע ישיר עם קרני עם יכולת התקנה קבועה בסביבה חיצונית ללא מ .3.19.8

 השמש,

 בכניסה לקופסאות, 7mmבצינורות ו  30mmעם זווית כיפוף מותרת של  .3.19.9

 

 KNXתוספות למערכת  .3

 :DMXבקר  .3.1

בעל ממשק גרפי הכולל שעון אסטרונומי  KNXמערכת הכוללת שרת  .4.1.1

  DMXלמערכת  KNXבקרה לוגית למגוון תרחישים ושליטה בין מערכת 

דרך  3השרת יאפשר ניהול ושליטה מכל מחשב/טאבלט או טלפונים דור  .4.1.2

 בשרת.  IPכניסת 

 Webserverדגם:  Maestroיצרן:  .4.1.3

 דימרים למערכת חשמל חכם: .4.2

 . 1KWבקר דימר כולל דימר  .4.2.1

הבקר יכלול שליטה על עקומת העמעום כולל הגנה מפני עומס יתר. כולל  .4.2.2

 דין -עוקף ידני ונוריות חיווי לכל יציאה. להתקנה על פס

 MTN649310דגם:  Schneider Electricיצרן:  .4.2.3

 

 חיווט ותכנות לוחות החשמל .3

חיווט לוחות החשמל יבוצע ע"י קבלן החשמל בפרויקט לאחר אישור תכניות  .5.1

 חות, בהתאם להנחיות ובפיקוח קבלן החשמל החכם.תכנון הלו

חיווט לוחות החשמל יבוצע על ידי חשמלאים מוסמכים בלבד במפעל תעשייתי  .5.2

המתמחה בחיווט לוחות חשמל ובעל אישור מכון התקנים לסימון לוחות לפי תו 

 תקן.

תכנות הבקרים ואביזרי השטח יבוצע על ידי מתכנת מוסמך ובעל ניסיון שעבר  .5.3

 KNXמלאה בתכנות מערכות בתקן  הדרכה

 תכנות המערכת יבוצע ע"פ פרוגרמה שתוסכם עם המזמין. .5.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לכריזת חרום ותפעוליתמערכת קולית 

                  

 א.  מטרות המערכת ודרישות תפעוליות

 מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חירום, הודעות  , ומוסיקת רקע. .   1

ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות מערכת רמקולי  .  2

HI-FI  .מקצועית 

 שעות ביממה . 24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .   3

 שידור ההודעות יעשה באמצעות  מעמדת המודיעין , הקיימת, בכניסה לבנין. .   4

צלילים, וישודר  3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל   .   5

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 המערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות וכריזת חרום על פני מוסיקת הרקע. .   6

 כגיבוי למשך שעה VDC 24וכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  .   7

.  ההעברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית  ומחצה

 כל שהיא.

,אשר יאפשרו הפעלת   Maintenance Freeהמערכת תכלול מצברי חירום ללא טפול .   8

דקות שידור רצופות ללא רשת החשמל, וכן  90המערכת   ללא מוסיקת רקע במשך 

החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מהירה, לפי  מטען, אשר יטעין את המצברים ברשת

 הצורך.

 !כגיבוי UPSלא תתקבל מערכת  

 .70.7Vאו  100V במתח של Constant Voltageהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .  9

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " . 10

 

 ב. מפרט טכני למרכיבי המערכת

 

 מסד מרכזי .1

 , יותקן כאמור כל הציוד מרכזי.19אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "במסד המרכזי       1.1

 מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של       1.2

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה   1.3

 25%ות מקום פנוי של ( ועוד תוספ1 3/4יותקנו              שלבי אוורור בגובה  ) "

 כרזרבה. 

דפנות המסד תהינה עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות להסירן בשעת    1.4

 הצורך.   כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.

 

כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס     1.5

 או באבקה.אפוקסי בהתזה נוזלית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בגב המסד ובחזית  תותקנה דלתות עם צירים ומנעולים המאפשרים נעילת   1.6

 המסד.

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו. סוג הגלגלים יקבע בהתאם              1.7

 לפחות. 20%לעומס  ויכלול רזרבה של 

ם, נוריות לציון עם מפסיקי הפעלה ראשיי AC/DCבתחתית המסד יכלול פנל       1.8

אספקת המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת 

 זרם ישר למערכות המיתוג והבקרה.

, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר 5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול " 1.9

 או לדים.  3מגברים, ומד עוצמה בגודל "

 

 מגברי הספק .2

 או,     Ω4בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת מוצא  , W RMS250הספקי יציאה:  2.1

 .V50 ,V70 ,V100מוצא במתח קבוע 

 .VAC220 ,VDC24מתחי האספקה  2.2

 .KHZ20- HZ50תחום היענות לתדר  2.3

 , בהספק מוצא מלא.KHZ1, בתדר 0.4%-אחוז עיוותים מתחת ל 2.4

 .DB97-יחס אות לרעש גדול מ 2.5

 האספקה, התחממות יתר.הגנות לעומס יתר, קצר, נתק, עליה/ירידה במתחי  2.6

כל הכניסות והיציאות יהיו באמצעות שקעים ותקעים, לצורך חיבור וניתוק  2.7

 המערכת בזמן שירות.

                              טל בע"מ-תוצרת שוויץ מסופק ע"י חברת רמ G+Mמתוצרת המגבר יהיה   

 או ש"ע., BO -250דגם 

 

 מטריצת כניסות/יציאות .3

תכלול יחידה ראשית לעיבוד, תכנות, קביעת עדיפויות, קביעת המטריצה   3.1

קבוצות, אזורים ותתי אזורים, המרת אותות אנלוגיים לדיגיטליים, בקרה 

 וזיכרון בלתי מחיק של הפונקציות.

המטריצה לא תגביל את כמות הכניסות )מקורות( למערכת ההגברה, תאפשר   3.2

יפיים, ניווט של כל המקורות אל שליטה מלאה באיכות הצליל וכיוונים ספצ

 האזורים והקבוצות הנבחרות, והעברה של האותות ליציאת המגברים הנבחרים.

 .APS-01 דגם, Ω200בעכבת  -63dBMכניסה מיקרופון ברגישות של    -

 .APS-02דגם    ¿47K, בעכבת – dBM10כניסה קו ברגישות של   -

 . APS-09כניסת גונג ואזעקות, דגם    -

 .APS-19-1, דגם MB1קבצים כל אחד MP3 ,15מערכת   -

 APS-74:4.מודול יציאה לחלוקת אזורים ומגברים, דגם    -



164 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .APS-64:4מודול לויסות עוצמה,  דגם   -

 .APS-18.1מודול כניסה משלוחת טלפון, דגם   -

    APS-177.2.מודול ראשי לניטור, דגם  -

 .APS-01 EVמודול לניטור מיקרופונים, דגם    -

 .APS-78מודול לניטור קווי רמקולים ורמקולים, דגם    -

 .APS-79מודול לניטור מגברים והעברה אוטומטית למגבר רזרבי, דגם    -

 APS-65:4.מודול וסתי עצמה,  דגם   -

 APS -37    FEEDBACKמודול לטיפול במשוב חוזר  -

בוד ראשית וכוללת כיחידת עי APS 990דגם  G+Mהמטריצה תהיה מתוצרת   

 מודולי משנה כרשום לעיל, או ש"ע.

 

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה   .4

בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקולים ושנאי הקו על גבי גרילים אקוסטיים  4.1

 מפלסטיק לבן  שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית.

 Double)בעל משפך כפול ) Full range, מטיפוס 6.5, "8הרמקול יהיה בקוטר "    4.2

cone      

 ובאחוז עיוותים נמוך.          

 (. Oz 8גרם ) -220לרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת    4.3

 אוהם.  8עכבת:    4.4

 . 65Hz-16KHzתחום הענות:     4.5

 .R.M.S  12Wקיבול הספק:     4.6

  ˚110.זווית פיזור:    4.7

כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם מינימום סנפים של      4.8

10W,1W,2W,5W. 

 או ש"ע. 20F-053H / 16 " דגםDAINTYהרמקול מתוצרת "        

 

   להפעלה מקומית - שנאי משתנה -וסתי עוצמה  .5

 V.C.Tוסתי העצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה: 5.1

 בהתאמה לעומס הנצרך.   35W/100Wהספק השנאי המשתנה יהיה  5.2

  30dBהנחתה כללית  5.3

 לדרגה בתוספת מצב מופסק. 3dBדרגות להנחתה של  10 5.4

5.5    "A הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום לOff-         

ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום הווסתים מתוצרת               5.6

TLAS-SOUND דגם "AT35/AT100 .או ש"ע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכת אספקת זרם חירום  . 6

  Maintenance free.המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים,   6.1

  90מערכת ללא מוסיקת רקע, במשך למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת ה 6.2

 דקות שידור רצופות.      

המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של              6.3

המערכת ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה             

 שעות. 6מהירה בפרק זמן שלא יעלה על 

 המערכת תכלול בקרה והתראה על נפילת מתח החירום מתחת לסף שיקבע.  6.4

 

 עמדת הפעלת כריזה ראשית להתקנה על שולחן .7

בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית  7.1

באופן  שיאפשר דיבור אל המיקרופון  Goose-neckעל גבי             צוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5קרוב ככל             האפשר  )ממרחק 

 מאוזנת עם שנאי  200-600עכבת:      7.2

 50Hz-12KHzתחום הענות:  7.3

 0.2Mvרגישות: מיקרו בר/ 7.4

 מאוזן 0DB/600Ωמתח יציאה:  7.5

 :בלוח ההפעלה יותקנו 7.6

 לחצנים מוארים כמספר האזורים, בתוספת לחצן לכריזה כללית, א(   

חופשי של כל לחצן ובתוספת לחצני הודעות מוקלטות וצפירות לתכנות 

 חירום.

  Push to talk).לחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב(   

 נוריות לסימון "תפוס", "זמין".  ג(   

 העמדה תכלול כיווני עוצמה וגוון הצליל. ד(   

טל בע"מ או -יבואן רמ MILLBANK   DPM 820עמדת הכריזה תהיה כדוגמת 

 ש"ע.

 

 בקרת מצברים  .8

מעצם היעוד של מערכת הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת מטען ומצברים לגיבוי  

 בחירום.

 למצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים מתחת לסף מסוים. 

או ע"ג עמדות ההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורי שיופיע בפנל התראה במסד 

 הכריזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  קובץ הודעות דיגיטליות . 9

שאינן ניתנות למחיקה  MP3,במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות דיגיטליות בקבצי  

 עם נפילת מתח למערכת.

קטעים שישמשו להשמעת סירנות  15המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד  

 .  MP3, אשר תועתקנה מהמחשב בקבצי  1MBוהודעות כ"א בגודל של  

ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה,  

 או מלחצן יעודי מעמדות הכריזה.

 נוסח ההודעות יימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע. 

 

 מערכת ההודעות תכלול  וסתי עוצמה. 

 APS-19.1.דגם  G+Mהמערכת תהיה כדוגמת  

 

 מבוטל .10

 

 מערכת בקרת קווים, רמקולים, מגברים, מיקרופונים, הודעות צרובות  . 11

בשל חשיבות מערכת הכריזה ויעודה העיקרי לשמש ככריזת חירום, ומכיוון שתשתית  

החיווט פרוסה על שטחים גדולים נדרשת מערכת ניטור ובקרה שתתריע על תקלות 

במיקרופונים, במערכת ההודעות הדיגיטליות ובמתחי במגברים ובקוי הרמקולים, 

 העבודה.

יח' הבקרה תכיל פנל אינדיקציות שבו יהיה חיווי נורי וקולי לציון המגבר או הקו או כל  

אלמנט במערכת בהם התגלתה תקלה, וכן יופעל מגע עזר יבש שיאפשר התרעה למערכת 

 בקרה מרכזית ו/או להפעלת מגבר חלופי.

 ת יבדקו את קווי הרמקולים באמצעות השוואת העכבת.מעגלי המערכ 

 את הזמזם ניתן יהיה להשתיק. 

 .19פנל האינדיקציות יותאם להתקנה במסד " 

במידה ובמערכת הכריזה  תשולב מערכת לשידור מוזיקה לאזורים נבחרים, הפועלת  

 דרך וסתי עצמה השראתיים, תדע מערכת ניטור ובקרת הקווים לבצע פעולתה מבלי

 שתיפגם יכולת הבקרה.

 APS-177.2 ,.APS-77/78/79דגם   G+Mהמערכת תהיה כדוגמת  

 

 כבלים  . 12

  כבל רמקולים   12.1

 כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית  

 0.8מ"מ לפחות, להתקנה בשטחי החוץ, להתקנה פנימית בקוטר    2.5בקוטר של 

       מ"מ לפחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  כבל מיקרופון    12.2

ממ"ר כל  0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מארבעה מוליכים שזור בחתך של   

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך  7x0.25אחד, בהרכב 

ב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סבי

 אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 

  תוכניות עדות וספר המערכת . 13

בגמר העבודה יהיה על הקבלן להכין תוכניות כפי ביצוע של מערכת הכריזה, אשר  .1

בה יסומנו בפרוטרוט כל מרכיבי המערכת כפי שבוצעו הלכה למעשה, לרבות 

צנרת, חווט, מיקום קופסאות מעבר והסתעפות. התוכניות יהיו סימון 

 משורטטות על ידי שרטט מומחה בשפה העברית.

העתקים  -3תוכניות הביצוע יהוו חלק מספר המערכת שיוגש על ידי הקבלן ב .2

 למזמין. ספר המערכת יכלול גם את כל המפורט להלן:

 .1בסעיף תוכניות כפי ביצוע של המערכת כפי שתואר  א. 

 הוראות הפעלה של המערכת. ב. 

 הוראות אחזקה של המערכת. ג. 

 טבלת איתור תקלות. ד. 

 רשימת חלקים ומרכיבי המערכת לרבות מס' קטלוגיים ודגמים. ה. 

 רשימת חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן. ו. 

 תרשימים חשמליים ואלקטרוניים לכל פריט מהמערכת. ז. 

 וקטלוגים לכל פריט מהציוד המותקן.ספרות טכנית  ח. 

 כריכה אסתטית עם הדפסת שם המתקן ותוכן עניינים וכן שם החברה ט. 

 שביצעה את העבודה לרבות מס' טלפון.

כל הכתוב בספר המערכת יהיה מודפס בשפה העברית, למעט קטלוגים ונתונים  .3

 לית.טכניים של היצרן המצורפים לספר, אשר ניתן לצרפם גם בשפה האנג

שבועות לפני  2על הקבלן יהיה להגיש לאישור המתכנן טיוטה של ספר המערכת  .4

תאריך גמר העבודה שיצויין בצו התחלת העבודה. למתכנן תהיה הרשות 

והסמכות לדרוש שינויים, תוספות, הבהרות וכו' לספר המתקן, ועל הקבלן יהיה 

 לבצעם ללא שום ערעור מצידו.

כפי שתוארו לעיל, לא יקבל הקבלן שום תוספת מחיר  עבור כל ספרי המערכת .5

 מיוחדת, והכל כלול במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.

 

דגם המערכת יקבע על ידי  – ( אנלוגיתADDRESSABLEמערכות גילוי אש ועשן ממוענת ) 08.35

 החברה הכלכלית למודיעין

 כללי .1

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן. המערכת  1.1 

 F ,E ,D ,C ,B ,A 72NFPA -תתוכנן, תותקן, תבדק ותוחזק בהתאם ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו להיות סוכן מורשה של יצרן  1.2 

 הציוד.

 לוי אש/עשן.המערכת תהיה מתוצרת חברת בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גי 1.3 

 ומכון התקנים הישראלי.  ULרכיבי המערכת ישאו אישור  1.4 

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מן הצד האלקטרוני והן כל   

המרכיבים האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ"ל, ומופיעים בפרסומים 

 האחרונים של מכוני תקינה אלו.

תוכניות גילוי אש ועשן שסופקו לקבלן הינן תוכניות מנחות בלבד! על הקבלן  1.5 

  1220הישראלי  התקןלספק למתכנן תוכניות עבודה )ביצוע( שיתאימו לדרישות 

שעל פיהן תבוצע העבודה בפועל. התוכניות הנ"ל ימסור   04/2015 – האחרון

 למכון התקנים לביקורת לפני תחילת הביצוע בפועל.

 

 סמכים ישימיםמ .2

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 

מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה  2.1 

  ניסוי ואחזקה.

אישור הועדה לאנרגיה אטומית על כשירות הגלאים הרדיואקטיביים לשימוש  2.2 

 במבנה.

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  2.3 

 

 תאור המערכת .3

 כללי 3.1 

( אנלוגית. לא ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת מכותבת  )  

 תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית מכותבת.

אנלוגי עם תושבת אחידה  כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום( יהיו מסוג  

 שתאפשר התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת.

המערכת תתאים לכמות הגלאים, הכיבויים + הגילויים בלוחות חשמל,                    

 אינדיקציות ממערכת מתזים והדממות/הפעלות של מערכת איוורור ומיזוג אויר.

 

 לוח הפיקוד והבקרה 3.2 

 ע"י המתכנן ומכון התקנים הישראלי. תמאושר תהייה מרכזית גילוי האש א.                                  

חוגי בקרה,  2אנלוגית עם  ADDRESSABLEהמרכזיה תהיה מסוג    

אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים,  127( יחוברו LOPכאשר בכל חוג )

כתובות   254דת עבור צופרים,  וכדומה(. סה"כ המרכזיה תהיה מיוע

 החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש אזורי גילוי    

 קולקטיביים כאשר החיווט לכל איזור הוא בעזרת שני מוליכים.

על הקיר  לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה .ב

 למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.בהתאם 

יחידות הבקרה יהיו מודולריות בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה  .ג

המורכבים על כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם 

 לדרישות המתכנן.

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו  .ד

ת למקרה של נתק, קצר, או מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית" מתמד

 תקלה אחרת.

חזותית ברור על הלוח שתבדיל -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית 

 בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.

ידי מי שלא הוסמך -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על .ה

ו, וכן מטען, צופר לכך, את הפסקת פעולתו של הלוח כולו או אזורים ב

 וכו'.

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה  4למערכת יהיו  .ו

 אל הלוח לצורך ניתוקו או ניטרול חלקים ממנו יוכל 

להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה, מתאים וגם אז  .ז

 הניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים.

 לוח הבקרה יכלול: .ח

תווים  80 -שורות ו 2של  בעברית בלבדאלפא נומרתית  LCDתצוגת  .1

לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה 

תציין את המיקום המדוייק והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים 

 ממרכיבי המערכת השונים.

 BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  .2

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך, של 

האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך ביצוע 

 שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.

למניעת  VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תכנה  .3

 התראות שווא.

לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של מרכזית הגילוי תכלול מערכת  .4

 המערכת ומרכיביה השונים.

   בלי שיפריע הדבר לקליטת  TESTניתן יהיה להעביר כל איזור בנפרד למצב  

 אזעקות מאיזורים אחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ניתן יהיה לחבר למרכזיה לוח התראות משני בעזרת קו תקשורת של שני  .5

מכל האזורים  מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות

 המחוברים אל לוח הבקרה הראשי.

מרכזיית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו:  .6

הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוומטי, הפעלת צופרים, הפעלת 

 מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.

 בעברית תכלול המרכזיה: LCDבנוסף לתצוגת  .7

למתח הפעלה, אזעקה במקרה של נורות בקרה      .8

שריפה, סימון תקלה וכו'. כמו כן כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, 

 וכו'. RESETלמצב בדיקה 

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל      .9

באמצעות יחידת מצברי חירום אשר יאפשר המשך פעילותה של 

 שעות. 72המערכת למשך 

זיסטורי מיוצב עם אפשרות מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען טרנ .10

לטעינת זליגה בהספק הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת 

המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה של 

 המצברים בכל עת.

המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים  .11

 ולהיפך, ללא הפרעה בפעולת המערכת.

רום תכלול מצברי ניקל קדמיום ובהספק אשר יאפשר יחידת מצברי החי .12

 24 -שעות פעולה במצב "היכון" )הפעלת גלאים, לוח בקרה וכו'( ו 72

שעות פעולה במקרה של תקרית )הפעלת צופר אזעקה, חייגן וכו' וזאת 

 ללא כל נזק למצברים(.

13.  

אשר יאפשרו לחבר את  RS-232יציאות  2מרכזיית גילוי האש תכלול  .14

 , מדפסת ארועים וצד גראפי.IBM-PCאל מחשב מסוג המערכת 

 וזיהוי המצבים הבאים: לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות .ט  

 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. .1

 אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. .2

במקרה זה תידלק נורית אזהרה לאות שמערכת הצפירה  

 מנותקת.

השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת בכל מקרה של פעולת  

אזעקה, הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת תחזור האזעקה 

 הקולית ותפעל באופן אוטומטי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על  

תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת 

 חזותית.-הגילוי וההתראה הקולית

 .RESET -מערכת למצב פעולה לאחר אזעקה אפשרות החזרת ה .3

 אפשרות להשתלבות במערכת חרום: .4

יתאפשר חיבור שני גלאים מאוזרים נפרדים בהצלבה כך     

שהגלאי הראשון שיפעל יפעיל את מערכת האזעקה אך הפיקוד 

להפעלת מערכת החרום לא יפעל אלא רק לאחר שיפעל גלאי 

 נוסף בכל אחד משני האזורים.

השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החרום בפועל.  תינתן    

 שניות. 120עד  30את השהייה ניתן יהי לכוון בין 

בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני  .5

רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, קבלת 

אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני 

 מדפסת.

רות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו אפש .6

 יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים וכדומה.

אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות  .7

 בהתאם למשטרי עבודה משתנים.

"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר  .8

 תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית/חזותית.

ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת  הפעלה לצורך .9

אוטומטי תוך מספר שניות לאחר  RESETכל גלאי, אולם יעשה 

הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח 

 למצב פעולה רגיל.

ניתן יהיה להפסיק אזור מסויים ללא תלות באוזרים אחרים.  .10

 הפיקוד והבקרה.הפסקה כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח 

 

 

 צופר אזעקה. .11

צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקר יתריע מפני שריפה.     

במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו 

באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פעולת הצופר תידלק 

 נורית סימון ויופעל זמזם תקלה.

 הפעלת חירום בעת אזעקה. .12
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר לוח הפיקוד     

ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה ידיליק נורית 

משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מהפעולות ישארו עד 

לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב 

 בהגיע אזעקה נוספת.

וטומטי אשר יחובר אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן א .13   

 בהתאם לדרישות המפקח.

מינויים אשר יקבעו,  4 -חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית ל    

 וימסור הודע מוקלטת של שריפה בבנין הנדון.

 ההודע תימסר ללא הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני.    

הארועים האחרונים  600המערכת תאגור בזכרון הפנימי את  .14   

לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של  אשר ניתן יהיה

גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, ארועים שטופלו בציון מועד 

וזמן, מערכות חירום שהופעלו בציון מועד וזמן, תקלות 

 במערכת, ארועים שלא טופלו בציון מועד וזמן.

 

 גלאים 3.3 

 UL - 268גלאי עשן יוניזציה אנלוגי מכותב נושא תו תקן  3.3.1  

I.  הגלאי יהיה גלאי כתובתי- 

 .UL - 268אנלוגי נושא תקן 

II. הגלאי מוגן ברשת מסביב על-

מנת למנוע חדירה של חרקים או 

חלקיק אבן גדולים אשר גורמים 

 לאזעקות סרק.

III.  הגלאי יעבוד באופן יציב

בתנאים משתנים של 

טמפרטורה, לחות ורעשים 

הנובעים משדות 

אלקטרוסטטים הנמצאים 

 בקרבתו.

IV.  הגלאי מצוייד בנורית קבועהLED  אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי עד

 מלוח גילוי האש. RESET ALARMשיבוצע 

V.  מיקרו אמפר נומינאלי. 56הגלאי צורך זרם בזמן רגיעה שאינו עולה על 

VI.  ראש הגלאי מובטח בנעילה

מיוחדת לבסיס על מנת לא 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לאפשר לאנשים שלא הוסמכו 

 לפרק את הראש מהבסיס.

VII.  מצוייד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.הגלאי 

VIII.  הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס

עם  ADDRESSABLEמסוג 

 מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי.

IX. .מכל גלאי קיימת אפשרות להתקין נורית אזעקה מרחוק 

X.  מקבוצת גלאים ניתן לחבר

נורית אזעקה מרחוק משותפת 

 לכולם, באמצעות שני מוליכים.

XI.  הגלאי והבסיס של כל אחד

    UL 268בנפרד נושא תו תקן 

 כנדרש.

XII.  טמפרטורת העבוד והלחות

שעומדת בהם הגלאי הם 

 - 268עפ"י   דרישות התקן 

UL   41פרק .VARIABLE 

AMBIENT 

TEMPERATURE  TEST. 

 גלאי אופטי אנלוגי מכותב 3.3.2  

I.  הגלאי יהיה גלאי כתובתי- 

אשר  UL - 268אנלוגי נושא תקן 

יאפשר למערכת  ביצוע בדיקות 

רגישות, תיקון אוטומטי של 

הרגישות בהתאם לתנאי 

הסביבה המשתנים ועבודה 

במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: 

 יום/לילה וכדומה. 

II.  הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי עם מקור קבוע של אלומת

 אור המופק מפוטו דיודה. 

III.  הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן

 לעשן אפור.

IV.  הגלאי מצוייד במנגנון עצמי

 המונע אזעקות סרק.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

V.  המעגל החשמלי של הגלאי

מוסכך על מנת למנוע הפרעות 

חשמליות כאשר מותקן בלוחות 

מ"ג או בקרבת מוליכים 

 חשמליים.

VI.  הגלאי מוגן מפני הפרעותRFI 

העשויים להגרם ממשדרים 

 אשר עושיים להמצא במקום.

VII. הגלאי מצויד ביחידה טרמית 

אשר מפעילה אותו בטמפרטורה 

מעלות צלזיוס ללא כל  57של 

 קשר לעשן.

VIII.  בסיס הגלאי יהיה בסיס זהה לבסיס לגאי היוניזציה או החוםר ויהיה

 עם מנגנון לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח. ADDRESSABLEמסוג 

  גלאי חום וקצב עליית טמפרטורה אנלוגי 3.3.3

מעלות צלזיוס בנוסף לכך הגלאי יגיב לעלית  57 הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של  

מעלות מעטל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על  6.7טמפ' של 

 דקה אחת.

 .U.L 521 -ו F.Mהגלאי נושא תו תקן   

בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 

ADDRESSABLE. 

 

 לפני תחילת הביצוע –התקנים הישראלי הערות לביצוע בכפוף לאישור מכון 

מ' מפתחי היציאה של מיזוג  1.5 -אין להתקין גלאי עשן במרחק קטן מ .1

 אוויר.

 מ' מקיר או קורת בטון. 0.5 -אין להתקין גלאי עשן במרחק קטן מ .2

 כל החיווט יועבר בתוך צנרת בצבע אדום. .3

גם  מ'. 2צנרת שאינה אדומה תסומן במדבקות "גילוי אש" אדומות כל  .4

 קופסאות המעבר יסומנו במדבקות.

 ס"מ. 60צנרת תחוזק בשלות מתכת כל  .5

גלאי יותקן רחוק מקורה או מכשול אחר )תעלות מ.א.( לפחות בגובה  .6

 הקורה/מכשול.

 יש להתקין את הגלאים כך, שנוריות הסימון יופנו אל הכניסה לחללים. .7
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 י אזורי אש.לפ 2( 2*  0.8הצופרים יחוברו אחד לשני בקו נפרד ) .8

 בכל הבנין תותקן מערכת ספרינקלרים. .9

 ( מלוח בקרה.2*  0.8לכל מיכל כיבוי להעביר זוג ) .10

 ( לניתוק הלוח.2*  0.8לכל לוח חשמל שיש בו כיבוי, להעביר זוג ) .11

מפסקי זרימה ומגעי עזר לברז מים יחוברו לקו הגילוי ע"י יחידת כתובת  .12

 .I.Cבקופסת 

 

 ללוחות חשמל: 200FMבגז מערכת כיבוי אוטומטית  

 FMאו  ULאו  VDSאו  CNPPאו  EPAמאושר ע"י  200FMהכיבוי האוטומטי יהיה בגז  

 .NFPA –ויהיה תואם לסטנדרטים המפורטים ב 

 מיכלי הגז ימולאו בכמות גז על פי הכמות הדרושה לפי נפח הלוח. 

יחידת הפעלה מכנית המערכת תכלול מיכל כיבוי, שעון לחץ מקומי, לחצן הפעלת כיבוי,  

 ( להעברת אינדיקציה על ירידת לחץ במיכל ללוח הבקרה.S.Pידנית, ורגש לחץ )

שסתום ההפעלה או הנפץ החשמלי יבוקרו בלוח הבקרה וחיווי על הפעלתם או אי  

 תקינותם יתקבל בלוח הבקרה עד לתיקונם.

או  1131DOמסוג גלאי עשן אלקטרו אופטיים  2בכל לוח חשמל בעל חלל משותף יותקנו  

 ש"ע ונחיר פיזור.

כל האביזרים שיותקנו בלוח החשמל יותקנו בצורה חיצונית. טיפול או פירוק הגלאי  

יבוצע מהצד החיצוני של הלוח בלבד וזאת על מנת למנוע סכנת התחשמלות בזמן טיפול 

 בגלאים או בנחירים.

 2עולת גילוי של למניעת הפעלת שווא של המערכת תהיה הפעלת המיכל רק לאחר פ 

( או במקרה Cross Zoningגלאים לפחות המחוברים לאזורים שונים )הצלבת אזורים 

 (.Verificationגלאים יבוצע אימות ) 2ולא ניתן להתקין 

למערכת הכיבוי ניתן יהיה לחבר גם לחצן הפעלת כיבוי להפעלה חשמלית מקומית.  

מלחצן אזעקת אש וישולט בצורה  לחצן זה יהי הלחצן בעל הפעלה כפולה, בצבע שונה

 ברורה להגדרת אופן הפעלתו.

 מגולוון עם נחירי פיזור. 40צנרת פיזור הגז תהיה נחושת או פלדה סקדיואל  

חישובי תכנון המערכת לרבות צנרת ונחירים יוצג למזמין לאישור וימצאו ברשות  

כוז חומר כיבוי על הקבלן על פי כל דרישה של המזמין. בכל מקרה החישוב יתבסס על רי

 לגז הרלוונטי. NFPAפי הגדרת 

 10חישובי הצנרת והנחירים יתבססו על שחרור הגז בלוח החשמל תוך פרק זמן של עד  

 שניות לכל היותר.

מיקום המיכל יהיה על קיר קרוב ככל האפשר ללוח החשמל, במקום מוגן ומאושר ע"י  

 המתכנן והמפקח באתר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תאום עם גורמים אחרים

הקבלן יבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, וכן  

ימנע הפרעות לעבודת קבלנים אחרים ו/או מבצעים אחרים העלולים לבצע עבודות 

 שונות בבנין.

 שלמות המערכת 

המערכות תותקנה בצורה משולמת, מחוברות ומוכנות  .1

לשימוש. המערכות תכלולנה את כל החלקים, 

החומרים והעבודות הדרושות אף אם לא פורטו 

 במפורש בסעיפי כתב הכמויות.

הקבלן יכין על התוכניות הבסיסיות תוכנית מדוייקת  .2

בעזרת מחשב אשר לפיה יעבוד. התכנית חייבת להיות 

 .ULמאושרת ע"י 

על הקבלן לבקר את התוכנות הבסיסיות ובכל מקרה  .3

יודיע למזמין שתמצא טעות או סטיה בתוכניות אלה, 

 כוחו אשר יחליט כיצד תבוצע העבודה.-או לבא

 כוחו. -את תוכניות הביצוע יש להגיש לאישור המזמין או בא .4

 הכבלים יעברו בצנרת פ"נ כבה מאליה )שיהיו או שיותקנו ע"י הקבלן(. .5

 

 ארגון והפעלת המערכות 

יהיו לה סידורי המערכת תופעל אוטומטית עם גילוי עשן, ע"י גלאי פוטו/חום וכן  .1 

 הפעלה נוספים:

 לחצן הפעלה חשמלי. א.  

 הפעלת חירום ידנית. ב.  

 

 מפרט טכני 

 המערכת תשולב במערכת גילוי העשן והיא תפעל במשולב. .1 

 המערכת תכלול את החלקים האביזרים המפורטים להלן שיהיו כולם כנדרש   .2

 ומאושרים בהתאם. NFPA - 2001-ב 

 .ASTMמיכל גז כיבוי בכמות שתפורט עפ"י דרישת  2.1  

 שסתום פריקה מהירה דיסקית מתפרצת. 2.2  

 מפעיל חשמלי נפץ. 2.3  

 יציאה לעיגון מטה. 2.4  

 תושבת למיכל. 2.5  
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 או נחושב, בקוטר כפי שיפורט. 40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  2.6  

 10פרק זמן שלא יעלה על נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך  2.7  

 שניות.

 מתג חשמלי להפעלה ידנית. 2.8  

 צופר אתרעה באזור )החדר( המוגן. 2.9  

התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי  2.10  

 מהאזור המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.

 דקות. 10הגז צריך להישאר באזור המוגן, לפחות  .3 

 

 

 סידור הפעלה 

 הפעלת המערכת תיעשה: .1 

באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. תהיה ביקורת תקלה  1.1  

עצמית קבועה ונורית סימון תקלה. התראת סימון קבלה תהיה שונה מזו 

של אזעקת אש ותנתן במקרה של נתק או קצר במרכזת או במערכת 

 החיווט.

לחצן חשמל שיפעיל את המערכת דרך לוח הבקרה של באופן ידני ע"י  1.2  

 מערכת גילוי העשן.

המערכת תורכב באופן שגם במקרה של הפבקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן  .2 

 עש"י מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.

ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר שגלאי העשן יכנס לפעולה ויפעיל את הסימון  .3 

 יקוד של מערכת גילוי העשן.המתאים בלוח שפ

הקו יהיה מבוקר וכל האותות עליו יעברו תמיד ללוח הבקרה שיהיה במקום  .4 

שעות ביממה או שיהיה לו סידור להעברת אותות למקום המאוייש  24מאוייש 

 שעות ביממה )מוקד(. 24

 .NFPA - 2001 -איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה  .5 

 .D.O.T   .S.U -המיכל יהיה כנדרש ע"י ב  .6 

 מיקום המיכל יהיה כמפורט בתכנית או על פי תאום בשטח. .7 

 מעלות צלסיוז. 2אטמוספירה בומפרטורה של  25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ  .8 

כל האביזרים )השסתום הגמיש המחבר אותו אל הצנרת( יהיו בעלי נתונים  .9 

שניות, ויהיו  10פיכת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על הידראוליים שיאפשרו ש

 כנדרש בתקן הנ"ל. T.P.Nותבריג  LB300מסוג 

 

 מסירה 

 עם גמר התקנה המערכת יודיע הקבלן על גמר ביצוע. .1 

 הקבלה תעשה: .2 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כשהצנרת הותקנה וחוזקה כנדרש וכמתוכנן. -חזותית  2.1  

 בדיקת הפעלה. 2.2  

    אישור מכבי אש. 2.3  

 

 הוראות הפעלה ואחזקה 

עם הגשת ההצעה יספק הקבלן סט תוראות הפעלה וכן מפרט לאחזקה של  .1 

 המתקן על כל חלקיו כולל דפים קטולוגיים של כל הציוד שיסופק של ידו.

בגמר העבודה ידריך הקבלן את נציג המסמין בתפעול ואחזקה המערכת ויספק  .2 

 תכניות עבודה מעודכנות.

הקבלן מתחייב להבטיח אספקת חלפים במשך כל תקופת השרות והאחזקה ולא  .3 

 שנים. 10פחות מאשר לתקופה של 

 

 

 מפרט לאטום מעברים מפני מעבר אש

 

האיטום נעשה בכדי לבודד את חדרי החשמל והקומות בפני אש, עשן ומיים ע"י סתימה  1.1

אש, עשן ומים במקרה של  פתחים ופירים בין החדרים והקומות, כל זאת למניעת מעבר

 שריפה בהתאם לתקני כיבוי אש.

או שווה ערך,      "FLMMASTIK K.B.S"חומר האיטום יהיה חומר חסין אש כדוגמת  1.2

 2ס"מ או שווה ערך. עובי החומר מינימום  5מצופה על מזרון צמר סלעים בעובי לפחות 

 90יחזיק מעמד לפחות מעלות צלזיוס החומר  1000מ"מ לאחר יבוש. בטמפרטורה של 

 דקות.

על שני צידי המעבר לאחר החדרת צמר  FLMMASTIK K.B.S -יש למרוח את חומר ה  1.3

 הסלעים בתוך הפתחים.

המריחה תהיה ”FLMMASTIK K.B.S“ מריחת הכבלים הנכנסים אל המעבר בחומר  1.4

ם גדולים ס"מ משני צידי כל פתח שנאטם. כמו כן יש להעזר בתמיכות )פתחי 50באורך 

 יחסית( ובחומרי עזר לפי הצורך.

 " מעל פני ערימת כבלים על פי הוראות היצרן.”FLMMASTIK.K.B.Sציפוי  חומר  1.5

מ"מ לפחות, מגשי  16" או שווה ערך, בעובי VERMIPANיש לאטום בלוחות כדוגמת " 1.6

 כבלים בין הקומות.

להקפיד לתאם את עבודתו ולא העבודה תבוצע בתוך מתקנים עובדים ועל הקבלן  1.7

 להפריע למהלך בתקין של העבודה.

לפני תחילת העבודה על הקבלן להגיש למהנדס תוכנית ביצוע לעבודה ורשימת חומרים  1.8

 לאישור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן, בגמר עבודתו בכל אתר, להפנות את שטח עבודתו מכל פסולת ולכלוך  1.9

 שנגרמו על ידו.

 חיים ויש לעבוד לפי כללי הבטיחות. העבודה מתנהלת במתקנים 1.10

על הקבלן להקנות ידע לעובדי האחזקה בבנין לצורך ביצוע תיקונים קלים באטימה  1.11

 וציפוי כבלים.

 הקבלן לא יתחיל עבודתו לפני שיקבל אישור לכך בכתב מהמפקח. 1.12

 מהמפקח. יום מיום קבלת אישור תחילת עבודה 30 -הקבלן יסיים עבודתו לא יאוחר מ 1.13

 ק"ג לממ"ק. 150משקל סגולי של צמר הסלעים הוא  1.14

 מ"מ לפחות. 50עובי לוחות צמר הסלעים  1.15

מ"מ שך בשום מקרה לא  5החומר יושם כך שיכסה את שטח הסתם בעובי מינימלי של  1.16

 ישארו חללים ריקים הנראים לעין.

וח בעזרת תמיכות מפסי ברזל ס"מ יש לתמוך את הל 60 -במידה והפתח רחב מעל ל  1.17

מ"מ, אשר יעוגנו לשפת הפתח בעזרת ברגי  3מ"מ ובעובי של  70-80שטוח ברוחב של 

 ס"מ. 15 -פיליפס או מסמרות. אורך התמיכה יהיה כ 

מ"מ, כל השטח המצופה חייב להיות בגוון החומר  2עובי ציפוי הכבלים יהיה לפחות  1.18

 לציפוי ללא כתמים צבע הכבלים.

 מ"מ. 16לוחות לכיסוי מגשי כבלים יהיו בעובי לפחות  1.19

כל חומרי האיטום והציפוי צריכים לענות לדרישות של לפחות אחד התקנים או  1.20

 המעבדות המוכרות כגון:

  UNDERWRITER LABORATORIES UL 263 (ASTM E199). 1 

       NEPA 251. 2 

      FACTORY MUTUAL .3  

          ISO - R - 834 

          DIM 4102 : FOC - A.0 

כחומר מגן נגד אש לכבלי חשמל לשימוש חיצוני ולאיטום מעברים למניעת   

 מעברי אש, עשן ומים.

 החומר יהיה מבודד טרמי וחשמל, לא ישנה את תחונותיו במגע עם מים או נוזלים  1.21

 אחרים.

 גדרת כבלים נוספים במידת הצורך.החומר יהיה גמיש, קל וניתן לה 1.22

, 755במגע עם אש לא יורשו פליטת גזים רעילים. רמת הרעילות לפי תקן ישראלי מס'  1.23

הדרגה הזאת לא נחשבת קטלנית לבני  4העונה על דרגת הרעילות מס'  0-1תהיה בין 

 אדם.

רך וכן לא ק"ג למטר או 1 -החומר המוצע לציפוי לא יגרום להעמסת הצופה מעבר ל 1.24

יתקוף את חומר הבידוד של הכבל ואת מתכת התעלות בהן עוברים הכבלים. הציפוי לא 

 .10%ימנע את פיזור החום הטבעי של הכבל בשיעור העולה על 

 דקות. 90 -מעבר לכל האטימות נגד אש ועשן יבוצעו להחזיק מעמד  1.25

 מים. חומרי האטימה המוצעים יהיו מהסוג העומדים בפני התזת 1.26
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חומרי האטימה והציפוי לא יגרמו להקטנה כושר העברת הזרם של הכבל. 1.27

 חומר הציפוי צריך להיות גמיש כדי לעמוד בתנועה סבירה של הכבל. 1.28

 ישום החומר יעשה לפני תום חיי המדף שלו ושל מרכיביו. 1.29

ה בנוכחות הקבלן יספק את החומר סגור באריזתו המקורית האטומה ויפתח אות 1.30

 המפקח.

חוץ מהחומרים המוזכרים במפרט זה, הקבלן רשאי להציג חומרים שווה ערך, ביצורף  1.31

 כל המסמכים הנדרשים.

רק מהנדס החשמל רשאי לאשר את יצרן החומרים לביצוע העבודה וזאת לאחר בדיקה  1.32

וקבלת כל האישורים הדרושים להוכיח עמידות החומרים במפרט זה והתקנים 

 המוזכרים.

אין המזמין מחוייב לקבל את היצרן ו/או החומרים המוצעים ע"י הקבלן ושומר לעצמו  

 את הזכות לחייב שימוש בחומרים שעונים על דרישות טיב, איכות ותקן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום .9

יורחב הכיסוי מוצהר ומוסכם בזאת שבכפיפות למונחים, לחריגים ולהתניות הכלולים בפוליסה, 

 לאובדן או נזק כתוצאה ישירה או עקיפה מאש או התפוצצות, רק אם נתמלאו הדרישות דלהלן:

 לא תבוצענה "עבודות בחום" בתחום אתר העבודות אלא בהתאם למפורט בנוהל זה. .1

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך או חיתוך    .2

 ם או שימוש באש גלויה.באמצעות    חו

כל קבלן או קבלן משנה אשר ביצע עבודותיו כולל "עבודות בחום" ימנה אחראי מטעמו  .3

)להלן "האחראי"( אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם 

 לאמור בנוהל זה.

בטרם תחילת עבודות החום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום  .4

מטר ממקום ביצוע  10ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 

העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטה 

 בלתי דליק.

האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן "צופה אש"( המצוייד באמצעי כיבוי    .5

הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. מתאימים לכיבוי החומרים 

תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול 

 מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור.

קות  ד 30יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום  צופה האש .6

 לפחות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

למען הסר ספק מובהר כי אי קיום נוהל זה על ידי קבלן החשמל עלול לפגוע בזכויותיו  .7

 על פי פוליסת הביטוח אשר נערכה בגין ביצוע הפרוייקט.

 

 אופני מדידה מיוחדים 

 

 כללי  08.38

 .  08-2001 -ם אלו הינם בנוסף לאמור בסעיפי המפרט המיוחד   ואופני מדידה מיוחדי

כל עבודה תימדד נטו )אלא אם צויין אחר להלן( בהתאם לפרטי התכניות, כשהיא גמורה מושלמת 

ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכד' ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר 

ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במידה ואותם חומרים ו/או עבודות אינם 

 נפרדים. נמדדים בסעיפים 

מתקנים סמויים שלא נמדדו לפני כיסויים ואשר נמדדים לפי מ"א, ימדדו לאחר מכן לפי קוים 

 ישרים בלבד, בתוואי הקצר ביותר האפשרי לדעת המפקח.

קטעי מתקן שלא בוצעו בדרך הקצרה ביותר, יימדדו כאילו בוצעו כך ולא ילקח בחשבון העודף 

 בזמן המדידה. המחירים כוללים התקנה בכל מקום וגובה שהוא ובכל צורה שתידרש. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 התחשבות עם תנאי החוזה  08.39

ים )כתובים רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורט

 ומשורטטים( במפרט טכני, כתבי כמויות ובתכניות. 

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם, וכן בכל התנאים המעשיים באתר, לרבות תנאי חברת 

לשהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי חשמל, חברת בזק, וחברת הכבלים אי הבנת תנאי כ

המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג 

 שהוא. 

 

 מחירי ההצעה  08.40

 מחירי ההצעה המוצגים ייחשבו ככוללים את ערך: 

נם נכללים כל החומרים )בכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאי .1

 בה( והפחת שלהם. 

כל עבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי ותיאורי המפרט הטכני, כתב הכמויות  .2

 והתכניות. 

 השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים וכד'.  .3

הובלת חומרים, כלי עבודה וכו' המפורטים בסעיפים דלעיל, אל מקום העבודה, ובכלל  .4

 זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו', שמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.  .5

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכו'. .6

של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  וצאותיו הכלליותה .7

 המקוריות.  המוקדמות

הוצאות האחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר התנאים וההוראות של המפרט, ה .8

 התכניות   וההזמנה מחייבים אותן. 

 ווחי הקבלן. ר .9

 

 הלוואיבסעיפים בהן התיאור מצויין "קומפלט", תכלול העבודה את כל עבודות  08.41

 והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, לרבות הבדיקות השונות, חיבור חשמלי, הפעלה 

 והרצה. במידה ויחול שינוי בהיקף הפרוייקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי 

 באופן יחסי לערכו, על סמך ניתוח מחירים. 

 

 מכני והפעלה, פרט למקרים כל הסעיפים כוללים אספקה, התקנה, חיבור חשמלי ו/או    08.42

 שצויין "הספקה" או "התקנה" בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

עבודות בשיטת רג'י יובאו בחשבון אך ורק אם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין או    08.43

 כוחו.  בא

 

 תערך מדידה של הכמויות.  -מדידה  08.44

 

  רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון בהצעתו את הנושאים הבאים: 08.45

כקבצי תכנית לאישור ו"כפי שבוצעו". כאשר תכניות לוחות יוגשו בסוף העבודה  .1

 מחשב משורטטים ב"אוטוקד". 

כל הבדיקות לרבות מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים,  .2

 בדיקת המתקן. 

 התקנות עזר ואמצעים למיניהם, הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. .3

סנדוויץ בלבד לכבילים, שילוט לוחות, גופי תאורה, תעלות, סימון זיהוי בשלטי  .4

 סולמות, מפסקי זרם, בתי תקע, שקעי טלפון לוחות שרות וכו'.

 תיאומים עם שאר הקבלנים אשר יעבדו במבנה.  .5

חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור שישה  .6

 חודשים לאחר הפעלת המתקן. 

עבור צנרת או אביזרים, בבטון ובבניה מכל סוג שהיא וכן תיקוני  חציבת חריצים .7

 טיח לאחר מכן כלולה במחירי העבודות ולא תשולם בנפרד.

 

 תכולת המחירים  08.46

פרט אם צויין אחרת במפורט, כוללים המחירים אספקה, התקנה וחיבור וכן בדיקה והפעלת כל 

תנאי שהותקנו ע"י הקבלן(. תאור העבודה חלקי המתקן השונים גם אם סופקו ע"י אחרים )ב

 בכתב הכמויות הינו כללי בלבד, המחיר יתייחס לגבי המצויין במסמכי החוזה. 

 

 תיאומים   08.47

מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התאומים השונים הנחוצים לשם 

אלו ללא הבדל באם התאום הינו ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תאום 

 אם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן או רשות כלשהיא.

 

 תכניות ופרטים  08.48

אותן תכניות שתתוספנה במשך העבודה לשם הבהרות ופרטי ביצוע תיחשבנה כאילו הופיעו 

 במכרז והינן כלולות במחירי היחידה שעליהם התחייב הקבלן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 אביזרי עזר  08.49

 רי ההצעה כוללים גם את: מחי

כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב 

הכמויות. כולל פרופילי ברזל מגולבנים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן. המחיר 

כולל גם את כל החבקים, חיזוקים, מהדקים, סגירות, חומרי בידוד וכן את כל שאר חומרי העזר 

אי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן, הפעלתו ועבודתו ועבודות הלוו

התקינה של המתקן. כמו כן כלולות תיבות הסתעפות משורינות עם מהדקים, בולצים, פסי צבירה 

 ממ"ר.  16וכד' עבור כבלים בחתך עד 

 

 ציוד חליפי  08.50

במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז / חוזה  זה זכאי המפקח לדרוש 

ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעלי נתונים שהם בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר 

 לנדרש במכרז / חוזה זה. 

 דוגמאות  08.51

שהן הוכנו עבורם ולא תימדד הכנת דוגמאות למיניהם כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים 

בנפרד. עבור דוגמאות ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה 

 ושימוש. 

 

 הארקות  08.52

ביצוע גשרי הארקה בחיבורים השונים כלול במחירי היחידה של אותו אביזר, במוליכים מתכתיים 

 ם גמישים בין קטע לקטע. תובטח רציפות הארקה לכל אורכם על ידי גישורי

 

 צינורות  08.53

 צינורות פלסטיים כפיפים כוללים גם:  .1

מ"מ  3.0קופסאות הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי משיכה מניילון בקוטר של 

מ"מ ומעלה  36באותם מקומות שלא מושחלים בהם מוליכים. בצינורות בקוטר של 

 .מ"מ 8.0המחיר כולל גם חוט משיכה בקוטר של 

 צינורות פלסטיים קשיחים מסוג "כ" )קשיח כבד( כוללים במחיריהם גם:  .2

קופסאות הסתעפות ומעבר משוריינות מגולבנות, חוטי משיכה, קשתות סטנדרטיות 

 ומיוחדות לפי הצורך.

 צינורות מגולבנים כוללים גם: .3

תיקוני צבע עשיר אבץ, קופסאות כנ"ל, תרמילים סופיים, חוטי משיכה, קשתות, 

 מופות, ניפלים וכד'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מחיר הצינורות כולל גם חציבה בקירות וברצפות קיימות, פתיחת מעברים וקדיחת  .4

 חורים בקורות, תקרות ורצפות קיימות בתאום ובאישור המפקח.

כלול במחירי הצנרת לרבות  08.010מחיר המעברים המתוארים במפרט הכללי סעיף  .5

 חי מעבר בקירות.סגירות מגן אטומות ותרמילים סופיים וכן פת

מחירי המעברים ובריכות לכבלים וכן אביזרים בקרקע כוללים גם את כל עבודות  .6

 החפירה, הכיסוי ושאר עבודות הלוואי הנחוצות לשם כך. 

 

 כבלים ומוליכים  08.54

כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם: חיבורם בכל קצוותיהם, נעלי כבל רגילים ומיוחדים 

יום(, שלטי סנדוויץ, חבקים, חיזוקים סגירות מגן, קופסאות הסתעפות )למוליכי אלומינ

 ממ"ר, השחלה, הנחה, חיזוק וכד'.  16משוריינות אטומות, מהדקי הסתעפות עד חתך 

 אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמובילים בהם הם מונחים או מושחלים. 

כולל המחיר גם את איסוף שאריות הכבלים,  במקרים של כבלים המסופקים על ידי המזמין

 גילגולם על התופים והחזרתם למחסן המזמין עם ציון אורכם. 

 

 תעלות כללי   08.55

מחיר תעלות וצנרת כולל ביצוע פתחי חדירה עבורן דרך הקירות ) פרט למסגרות אטומות לאש, 

 רצפות צפות וכד'(, פניות בגירונג ושינויי מפלס לא ימדדו בנפרד ולא ישולם בנפרד. 

 

 תעלות כבלים מפי. וי. סי   08.56

מכסים קפיציים ויכללו פס נקוב מ"מ עם  3.0תעלות כבלים מפי. וי. סי יהיו בעלות עובי דופן של 

מ"מ מכופף לפי התכניות לחיזוק הכבלים. הפניות תהיינה בגירונג.  20ס"מ,  50מגולבן כל 

מטר  1.5התקנתן תהיה עם זויות ופניות בגירונג עם מכסים בקצוות וכוללות מתלים וחיזוקים כל 

והכנות למחיצה פנימית  וקיר ולתקרה מקונסטרוקציה מגולבנת. כמו כן כוללות מכסים בקצוות

 אורגינלית כל הסופיות והפינות תהיינה אורגינליות של היצרן.

 

 תעלות כבלים מפח  08.57

מטר,  2.0התעלות כוללות במחיריהן גם: מכסים מכופפים, מתלים ותמיכות מגולבנים כל 

יות תקע בקטעים, גילבון וצביעה לפי הדרישה בפנים ובחוץ, פנ-הארקתן, ביצוע בצורת שקע

 בגירונג, זויות, שינויי רוחב מדורגים בתעלות אנכיות. 

 ס"מ לפחות.  4.0המתלים לתעלות/סולמות הכבלים יבוצעו מזויתנים או פרופילים בעלי צלע של 

לתעלות כבלים מרשת אין צורך במכסים. המתלים לתעלות יתאימו למשקלן יחד עם משקל 

 הכבלים שמונח בהן על אחריות הקבלן. 

 אנכיות כוללות ידיות ניקל למכסים.  תעלות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פרופילי תעלה  08.58

תעלות "שרשרת" כוללות מתלים, עיגונים לקירות, מחברים פנימיים וכד' מגולבנים או מצופים 

 וכן "פיליפסים" בתקרה וכמו כן במידה ונדרש מוטות הברגה מצופים לתליה. 

 

  ארגזי פח  08.59

ארגזי פח כוללים גם: דלת שקועה בחזית עם סגר וסידור למנעול תליה, אטם ניאופרן, ידית 

פתיחה מצופה ניקל, צירים פנימיים "אוזניים" לחיזוק לקיר, שלט זיהוי חרוט, צביעה בפנים 

 ובחוץ, בורג הארקה, פתחים לצנרת ותעלות הנכנסות לתוכן, מהדקים קפיציים וחיווט. 

 

 י. וי. סי.  ופוליאסטר משוריין לבזק למתח נמוך ארגזי פ  08.60

 הארגזים כוללים: מנעולים סטנדרט

 , צירים פנימיים, הלבשה מסביב והתקנה שקועה בקיר. 920חברת בזק, כולל רב בריח דגם 

עבור: בזק, גילוי אש ועשן ומערכת מסופי  30/30/20ארגזים במידות  3בכל ארון מתח נמוך יהיו 

 מחשב. 

 

 ארגזים פלסטיים אטומים   08.61

הארגזים כוללים במחיריהם גם: פלטה פנימית להתקנת הציוד, מהדקים קפיציים על מסילה, 

 צירים למכסים, שלט חרוט, כניסות כבל וחיזוקים מגולבנים לקירות. 

 

  פרופילי ברזל  08.62

פרופילי ברזל כוללים גם: ריתוכים שומים, ניקוב, גילבון בטבילה  באבץ חם, ברגי חיזוק, 

 פיליפסים, פלטות עיגון לרצפה וכד'. 

 

 

 תעלות רשת ומגשים לכבלים  08.63

 1.0תעלות רשת ומגשים לכבלים כוללים גם: מחברים פנימיים, מתלים ותמיכות לגג ולקירות כל 

ברזל, פתחי מעבר עבורם בקירות עם גימור השוליים והארקתן. המתלים מטר מפרופילים וזויתני 

 יותאמו למשקל הכבלים המיועד להם. 

 

 צביעה   08.64

 צביעה ותיקוני צבע לאחר התקנה כלולים במחירי האביזרים. 

 

 חומרי עזר  08.65

חומרי עזר כגון קטעי כבלים, מוליכים, צינורות הדרושים לחיבור האביזרים כלולים במחיריהם, 

 לרבות ברגים, אומים, דיסקיות וכד'. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  סימון אביזרים  08.66

מחיר האביזרים והנקודות כולל גם סימון כל מ"ז, לחצן, בית תקע שקע טלפון, שקע מחשב וכד' 

מספר המעגל החשמלי אליו הוא מחובר ולא תשולם עבור זאת  על ידי שלט סנדוויץ' האביזר את

 כל תוספת כספית שהיא. 

 מקום החריטה על האביזר יקבע על ידי המפקח באתר. 

 כמו כן כלולים במחיר שלטי סנדוויץ' חרוטים, במקומות שהדבר נדרש לזיהוי יעוד האביזר. 

 יץ' פלסטי חרוט. לאביזרים גדולים כגון ארגזי שקעים יותקנו שלטים מסנדוו

 

 סולמות כבלי חשמל  08.67

סולמות כבלי חשמל כוללים במחיריהם גם: מחברים, פניות, זויות וכד' מבוצעות בדירוג, גילבון 

ס"מ לפחות  4.0באבץ חם בטבילה, חיזוקים ותמיכות לקירות, תליות למסבך הגג מזויתנים של 

 מטר לכל היותר.  2.0כל 

 למשקל הסולמות עם הכבלים על אחריות הקבלן. המתלים והתמיכות יותאמו 

 

  לוחות חשמל  08.68

לוחות חשמל כוללים במחיריהם גם: הגשת תכניות ייצור לאישור, חיווט, מהדקים  .1

קפיציים, פסי צבירה מנחושת, שילוט, מקומות שמורים והכנות עבורם, כפתורי נשיאה 

מתכתיים וידיעות נשיאה לפנלים, דלתות לנתיכי כ. נ. ג. צביעה בצבע סופי בפנים ובחוץ 

ע הגבה ותעבורם ברצפה ועיגונים לקירות. חיזוק ללא הבדל, מחיצות פנימיות, ביצו

ברגים לאחר הובלה וזאת בנוסף לאמור במפרט המיוחד, חריצי אוורור וידיות ניקל 

לדלתות, וכן עטיפתם ביריעות ניילון עם חומרי שימור לשם הובלה והחסנה עד 

 להתקנתם במקומם והפעלתם. 

 יתם כמצויין בכתב הכמויות. מבני לוחות חשמל ימדדו כקומפלטים או לפי שטח חז .2

המתכנן רשאי לסמן בתכניות הלוחות שהוגשו לאישור, שינויים במראה הלוח 

ובמידותיו, ללא השפעה על מחיר הלוח, פרט להתחשבנות בהתאם לשטח, כפי שיבוצעו 

 ויאושרו על ידי המפקח. 

 

ל לוח במחירי האביזרים המותקנים בלוחות למיניהם כמפורט בכתב הכמויות לגבי כ .3

 כוללים גם את המוליכים וחומרי ההתקנה והחיבור, הכל לפי המפרט המיוחד. 

 

 ביקורת מהנדס בודק    08.69

מחירי העבודה כוללים גם: הזמנת ותשלום עבור ביקורת של הגופים הנ"ל למתקנים שבוצעו על 

ל המתקן ידי הקבלן, וזאת גם אם תידרש לשם כך יותר מביקורת אחת  עד לאישור סופי של כ

שבוצע. כן כלולות כל העבודות וההוצאות הנילוות הנחוצות לשם ביצוע ביקורות אלו, ההכנות 

לקראתן, והתיקונים אחריהן ובעקבותן, לרבות ביקורת למתקנים הקיימים במידה והדבר ידרש 

 על ידי הבודק גם אם לא בוצעו על ידי הקבלן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בקורת חברת חשמל  08.70

קן החשמל בביקורת חברת חשמל כולל, הקצאת אנשים וכל שתדרוש חברת הקבלן יעביר את מת

 חשמל. 

 מחיר הביקורת יהיה על חשבון הקבלן. 

הקבלן יתן לחברת החשמל את כל העזרה הדרושה וציוד שיידרש להשלמת הביקורת ויתקן את כל 

 הדרוש, אם יידרש ע"י חברת החשמל. 

מחיר התאום עם מנהל עבודה של חברת חשמל למיקום לוח חשמל הראשי ומקום ארון המונים, 

ההכנות שדורש מנהל העבודה של חברת חשמל, הזמנת ביקורת חברת חשמל, תאום הרכבת 

 המונים, העזרה לחברת החשמל וכל הדרוש להעברת ביקורת תהיה ע"ח הקבלן. 

 

  אביזרים  08.71

מחירי התקנת אביזרים שונים יכללו גם את אספקת וביצוע קטעי כבלים או מוליכים וצנרת 

 הקצרים והדרושים לאביזר, לחיבורו ולתפעולו התקין, לרבות אומים, דיסקיות, ברגים וכיו"ב. 

 גופי תאורה הרמטיים יחוברו דרך סגירות מגן פלסטיות אטומות בפתחים המיועדים לכך. 

ת אקוסטיות בהם הותר לקבלן לבצע תיבות הסתעפות על התקרות עצמן במקרים של תקרו

יבוצעו חיבורי גופי תאורה אל התיבות באמצעות כבלים גמישים עם קצוות מוליכים מולחמים. 

 הכבלים יכללו במחיר חיבור הגופים עצמם. 

 על הקבלן לתאם את גמר הכבלים השונים עם מרכיב הציוד ועפ"י הנחיותיו. 

 

 . כל האביזרים יהיו מתוצרת "ד. י. ג." מודולוקס -כללי  -נקודות   08.72

מחיר הנקודות כולל תמיד גם את הקוים והצנרת מלוח החשמל או ארגזי חלוקה , ללא הבדל באם 

הם מבוצעים בכבלים נ. וי. וי בתעלות, צנרת ביציקות ובחללים עם מוליכים בתוכם, מעבר דרך 

 יהוט וכד'. פרופילי ריהוט שבין התקרה לר

 

 נקודות בתי תקע סמויות  08.73

מ"מ ומוליכי נחושת  16נקודות בית תקע סמוייה כוללת גם: צנרת סמוייה פ"נ בקוטר מינימלי של 

מבודדים מושחלים בהם, כבלי נ. וי. וי בתעלות פי. וי. סי צרות, קופסאות מעבר והסתעפות 

צים עבורם בקירות, רצפות ותקרות בחללי משוריינות, צינורות פ"נ סמויים כאמור וחציבת חרי

תקרות והקירות. בתוך הריהוט, עם מוליכים מנחושת מבודדים בפי. וי. סי. אביזרי בית תקע 

מותקנים בקופסה עם ברגים ללא הבדל במספר הנקודות על מעגל אחד וכן תיבות מיוחדות 

 להתקנה בגבס. 

 באורך הקוים. הנקודות כוללות קוים עד ללוחות החלוקה ללא הבדל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  נקודה למזגן אויר בהתפשטות ישירה )מפוצל או מיני מרכזי(    08.74

 ממ"ר ממעגל חד או תלת פזי בכבל  4נקודת בית תקע למזגן אויר כוללת גם: קו חשמל בחתך 

 מ"מ . 23נ. וי. וי או במוליכים ללא הבדל וצינור פ"נ 

 

 נקודה למפוח נחשון עם גוף חימום   08.75

פזי -פזי או תלת-ממ"ר ממעגל חד 2.5נקודת בית תקע למפוח נחשון כולל גם: קו חשמל בחתך 

מ"מ ובית תקע בריטיש סטנדרט  16או במוליכים, ללא הבדל, בצינור "כבה מאליו"  NYYבכבל 

 אמפר ליד מפוח הנחשון. 16על הטיח 

 

  נקודות מאור    08.76

מ"מ, כבלי נ. וי. וי  16סמוייה פ"נ בקוטר מינימלי של מחיר נקודות מאור סמויות כולל גם: צנרת 

בתעלות פי. וי. סי צרות, מוליכים מנחושת מבודדים בפי. וי. סי, קופסאות מעבר והסתעפות 

משורינות בחלל התקרה, חציבת חריצים בקירות, רצפות ותקרות קיימות, צינורות פ"נ סמויים 

ת הסתעפות בכל נקודה, מ"ז למאור, מספר בקירות, בחללי תקרות וקירות חלולים, קופסאו

הדלקות נפרדות כנדרש ללא הבדל באורך הקוים ובמספר הנקודות על מעגל, הכל לפי הצורך, וכן 

 כוללות קוים עד ללוחות החלוקה. 

 

 נקודת לחצן הדלקה  08.77

נקודת לחצן הדלקה כוללת את כל המתואר לגבי נקודת מאור לפי סוגיהן וכן לחצן זוהר רגיל. 

 עבור לחצן משוריין או מוגן מים תשולם תוספת מחיר כפי שהדבר ישולם לגבי מ"ז נקודות מאור. 

 

  נקודת טלפון  08.78

גיים סטנדרט בזק זו-מ"מ, כבלים דו 23נקודת טלפון כוללת גם: צנרת סמוייה פ"נ בקוטר של 

עם אביזר טלפון תקן בזק בהתקנה סמויה  55מטר ותיבה  15מ"מ, קופסת מעבר כל  0.5בקוטר 

 בקיר או גלויה בריהוט. בצידו השני יגיע החיווט לריכוז הקרונות המקומי כולל חיבור לפסיס.

 

  נקודה למסוף מחשב לא כוללת חיווט ואביזרי קצה  08.79

מ"מ מארגז תקשורת מסופים עד  23מחשב כוללת גם: צינור פ"נ בקוטר נקודת תקשורת למסוף 

לכל נקודת מסוף סופית בהתקנה סמוייה, ביציקות תה"ט מעל תקרות אקוסטיות, בחציבות 

בקירות כלשהם, בחציבות ברצפה קיימת, קופסאות מעבר פלסטיות מכל הסוגים, סימון קצוות 

מ"מ שבו יופיע בחריטה מספר  15*15ן בגודל של הכבל על ידי שלט סנדוויץ שחור על רקע לב

 העמדה ואורך הכבל במטרים וקשירת השלט לצינור על ידי סרט פלסטי מתאים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  נקודת גילוי אש ועשן  08.80

מ"מ עם כבלים תקניים  23 -ו  16נקודת גילוי אש ועשן כוללת גם: צנרת פ"נ אדומה בקוטר 

 ים. ותיבות הסתעפות ומעבר במקומות הדרוש

על הקבלן לתאם סופית את מהלך הצנרת וכן את המעגלים השונים עם קבלן מיזוג אויר ולהרחיק 

 את הגלאים ככל שניתן ממפזרי מיזוג אויר. 

 

 נקודה במערכת כריזה   08.81

מ"מ עם כבלים תקניים ותיבות  16נקודה במערכת כריזה כוללת גם: צנרת פ בצבע צהוב בקוטר 

 מות הדרושים.הסתעפות ומעבר במקו

 הצנרת תעבור מנקודה לנקודה.

 

 נקודה למערכת בטחון    08.82

מ"מ עם חוט משיכה  16נקודה במערכת בטחון )אזעקה( כולל גם: צנרת פ"נ בצבע חום בקוטר 

 ניילון ותיבות הסתעפות ומעבר במקומות הדרושים.

 נקודות בטור )גלאי נפח(. 5הצנרת תועבר מנקודה לנקודה עד 

 

 נקודה לטרמוסטט     08.83

בקיר ועד מיקום מפוח  55מ"מ החל מקופסא  16נקודה לטרמוסטט כוללת: צנרת פ"נ בקוטר 

 נחשון.

 

 נקודה לאינטרקום    08.84

מ"מ עם כבלים תקניים ותיבות  16נקודה במערכת כריזה כוללת גם: צנרת פ בצבע צהוב בקוטר 

 הסתעפות ומעבר במקומות הדרושים.

 תעבור מנקודה לנקודה.הצנרת 

 

 נקודה לטלויזיה    08.85

וחיבור  55מ"מ, כבל טלויזיה תיקני, שקע טלויזיה תיקני, קופסא  16כוללת צנרת פ"נ בקוטר 

 למפצל בארון מתח נמוך הקרוב לנקודה.

 

  כללי -גופי תאורה   08.86

כן שלט פלסטי חרוט כל גוף תאורה שיסופק על ידי הקבלן כולל במחירו גם את הנורה הדרושה ו

 עם מספרו הסידורי ומספר המעגל המזין אותו. 

 חיזוק השלט יהיה על ידי ברגים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  התקנת גופי תאורה  08.88

במקומות שבהם התקנת גופי תאורה משולמת לקבלן במסגרת סעיף נפרד מאספקתו ההתקנה 

כוללת גם: התקנת הנורות שתסופקנה עם הגופים, כיוון זוית הגופים כפי שתידרש, שימוש 

במתלים ואביזרי תליה וחיזוק מקוריים של היצרן, תאום והכנת פתחים וחיזוקים מתאימים 

הכנת חיזוקי תליה לגופים אל תקרות הבטון שמעל התקרות בתקרות אקוסטיות בבנין, 

האקוסטיות, הובלת הגופים ממחסן שבו הם מאוכסנים לפי הוראת המפקח, פירוקם מאריזתם 

 וסילוק האריזות הריקות והפסולת למקום שיורה המפקח. 

הם במקומות שהתקנת הגופים כלולה במחירי היחידה של הגופים כוללים גופי התאורה במחירי

 את כל האמור לעיל. 

 

 פס השוואת פוטנציאלים  08.89

 40%פס השוואת פוטנציאלים כולל גם: ברגים מתאימים למוליכים )גם של חברת החשמל(, 

רזרבה לתוספת בעתיד, הרחקה מהקיר, שלט זיהוי חרוט לכל פס החיבור יהיה מגולבנים ובחתך 

 מ"מ.  4*  3.5של 

 

  גשרי הארקה  08.90

קנה חיבורי וגשרי הארקה בחיבורי כבלים והתקנת אביזרים למיניהם כלולים  אספקת והת

במחיר התקנת אותו חלק. יש לדאוג כי במובילים מתכתיים תובטח רציפות הארקה לכל אורכם 

 על ידי גשרים גמישים או מחברים קשיחים. 

 

 

 עבודות טיח -  09ק פר

 

 כללי 09.01

 המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט להלן. של 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 

 הכנת השטחים 09.02

בכל המקומות שידרשו יש להניח על הרצפות יריעות פוליאטילן לפני ביצוע  א.

 עבודת הטיח כהגנה.

במקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  ב.

ס"מ לפחות.  15רוחב הרשת יהיה הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. 

 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט   12גודל החור יהיה 

 ויכוסו לפני השטח. 13חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט  ג.

ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת לולים  15במקומות שרוחב החריץ עולה על   

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 10הנ"ל ברוחב 

 .דת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועדעם התחלת עבו ד.

 



192 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פינות וחריצי הפרדה 09.03

. כל הקנטים יהיו חדותהפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה  א.

 לחלוטין לפי סרגל בשני השטחים. חדים וישריםוהגילופים יהיו 

מ"מ, לפי קביעת  5-10מ"מ וברוחב  10בין קירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  ב.

 המפקח.

 

 טיח פנים 09.04

מ"מ לפחות. הטיח  15טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות, כמפורט במפרט הכללי בעובי  

 גמר לבד. -יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה. את  2יש לאשפר את השכבה התחתונה  

ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית  3במשך הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח 

 והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות.

 

 פינות מתכת 09.05

  פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים. פינות מתכת יבוצעו 

. בתוך המבנה והן מחוץ למבנהאופקית ואנכית )לכל הגובה( הנראית לעין, הן בכל פינה 

 עבור הפינות הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי הטיח.

 

 כמצע להדבקת אריחים יוחדפנים צמנט מטיח   09.06

פנים צמנט מיוחד יבוצע כמצע להדבקת אריחים קרמייים, במקומות שיקבעו על טיח  

 ידי המפקח.

 

 

 טיח חוץ בגמר שליכט אקרילי   09.07

שכבות סרגל בשני כיוונים לרבות שכבת הרבצה להגנה ואיטום יבוצע בשתי בטיח חוץ               

וגמר  שליכט אקרילי צבעוני כדוגמת "רב גמיש" תוצרת "טמבור" או ש"ע במרקם 

ע"ג שטחים מישוריים בחזיתות. היישום בהתאם  הביצוע ובגוון לבחירת האדריכל.

 להנחיות ומפרטי היצרן. 

 

 טיפול בסדקי קיר     09.08

 סדקים שיתגלו עד מסירת המתקן יטופלו כדלהלן: 

 לעיל. 09.02סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף  .1

 סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כלהלן: .2

תבוצע סתימת החריץ בפוליפילה  -אם בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 ע צבע על גבי התיקון.ויבוצ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יוסר הטיח, תבוצע חבישה  -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 ותיקון הטיח.

 

 תכולת העבודה 09.09

 ט הכללי.רפמי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במחיר 

 על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש. טיח . 1

בשטחים קטנים ,בכל ות ברצועות וטיח בלר םח במשטחים צרים ו/או עגוליטיו    . 2

 גובה ובכל מקום שידרש.

 ת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.הכנ . 3 

כבה ראשונה על השטחים              ש לאחר צביעת ונים והשלמות טיח כולל תיקוניםתיק . 4 

 המטוייחים.

 ים ומוספים.דבק . 5 

 –כיות לכל גובה הקומה ( אופקיות ואנXPM.       חיזוק כל המקצועות בזוויתני רשת )6 

 בתוך המבנה ומחוצה לו. 

 יפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.הסע . 7 

 

 תהערו

 ד.פרימדד בנילא וצמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי  טיח 

 

  עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 

 כללי   10.01

הקירות יהיו כולם מאותה סדרת יצור ולא יהיו ביניהן הבדלי המרצפות ואריחי חיפוי  

המרצפות תהיינה בעלות תעודת יצרן  גוון, צורה, גודל וטקסטורה בתוך אותה סידרה.

ו/או ספק אשר מעידה על עמידותם בתקנים ישראלים לשחיקה, ספיגה, חוזק לכפיפה 

 ההתנגדות להחלקה.וללחיצה אשר תואמים שימוש במבני ציבור בהיבט רמת 

והמפרט  תקנים ישראלים תקפים רלוונטים, בכל מקרה היישום יהיה לפי מפרט הספק, 

 הכללי.

 מורכבות פריסות בריצוף ובחיפוי הקיר:

 חיפוי קירות:

מאחר ועבודות החיפוי תהיינה מורכבות, ותבוצענה לפי פריסות שימסור האדריכל אשר  

ונים, ובגדלים שונים. יש לקחת בחשבון כי חלק  תכלולנה שילוב של אריחים בגוונים ש

ליון ימהאריחים יהיו אריחים מחולקים או אריחים בגוונים עזים, לפי המודגם בג

 .הפריסות

 עבודות הריצוף:

 גם היא תבוצע ע"פ פריסה ובשילוש של אריחים בגוונים ובגדלים שונים.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ואופן הימנעות מהם, ותאום יש לתאם עם האדריכל נק' תחילת ריצוף, חיתוך אריחים  

 מעבר בין גוונים וסוגי ריצוף.

 טיב החיתוך

טיב החיתוך של אריחי גרניט פורצלן יובטח ע"י שימוש במכונת ניסור בעלת מסור דיסק  

המאפשר חיתוך איטי תוך צינון מים. אין לעשות שימוש בחיתוך ע"י מתקן חיתוך אשר 

אחר כך. במקרה של טיב חיתוך ירוד מבצע שריטה בשכבת הגמר לשם שבירת החומר 

 יהיה על המבצע ללטש את הפאזות עד לקבלת מישור רציף.

 הרוב

או שווה ערך. המבצע  MAPEIמתוצרת  ULTRACOLORשתיושם תהיה מסוג  ההרוב 

יימסר לכל המאוחר תוך  ההמתאים עבור כל גודל מישק. גוון הרוב היזמין את סוג הרוב

תיושם לפי הוראות היצרן. הקבלן יציג את האריזות ה כדי ביצוע הריצוף. הרוב

 המקוריות הסגורות לאישור המפקח טרם היישום.

 פנלים

 פנלים יבוצעו על כל הקירות אלא אם צוין אחרת ומפורשות בתוכנית. 

 פנלים יבוצעו מחומר הריצוף.  

 מישוריות ופילוס הריצוף

ע"י המבצע, וזה ידווח את  לפני תחילת היישום תבוצע בדיקת מישוריות של הבטון 

תוצאותיה לאדריכל. מובהר כי יתכן ועבודת ההדבקה תכלול עבודה לא לפי פלס אלה 

תוך כדי שמירת מרחק שווה מהריצוף או לחילופין תוך כדי מילוי אזורים מקומיים 

 במדה בעובי כלשהוא, הכול לפי החלטת האדריכל לאור תוצאות בדיקת המישוריות.

 

 ומעבר:פרופילי סיום 

 בחיפוי קירות: 

בקצה אזור מחופה יותקן פרופיל קצה מאלומיניום בגוון לבחירת האדריכל. במפגש  

 .פינה בין פרופילים אנכי ואופקי יבוצע חיתוך בגרונג של הפרופיל

 ס"מ 4אלומיניום משופע ברוחב גישור מ, יש ליישם פרופיל ףבכל מעבר בין סוגי ריצו 

לפחות מאלומיניום בגמר טבעי אשר ימנע קפיצה במפלסי הריצוף. דוגמא של 

של אייל  RENO, כדוגמאת פרופילי גישור מסדרת הפרופילים תאושר ע"י האדריכל

 . ביצוע הסף בהתאם להנחיות יצרן.APציפויים, דגם 

 

 גרניט פורצלן ריצוף באריחי  10.02

 האריחים יהיו מסוג ודגם כמפורט בכתב הכמויות.   - 

בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי הגרניט פורצלן מסוג א' במידות ובגוון לפי  - 

 בחירת האדריכל כמתואר בכתב הכמויות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי הריצוף אשר בכוונתו  - 

 להשתמש. 

 רו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. הדגמים המאושרים ישא  

כל חומרי הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו   

 בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  - 

ריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע ה

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

ק"ג צמנט למ"ק חול  200יישום האריחים יעשה ע"ג תשתית חול מיוצב בכמות  - 

" המשווק ע"י "אוראנטק גטאור" 290עם  טיט צמנטי חד רכיבי מסוג "לטיקריט 

 או ש"ע.

 לפי התוכנית או לפי הנחיות האדריכל.  – צורת הנחת האריחים  

מסוג המישקים ימולאו ברובה מ"מ.  3הריצוף יבוצע עם מישקים )פוגות( ברוחב   

 דגם וגוון כמצויין בכתב .

לפני יישום הרובה יש לנקות היטב את המישקים באמצעות שואב אבק מכל   

 לכלוך או פסולת.

 ות היצרן.הכנת תערובת הרובה ויישומה יהיו לפי הורא  

  מיד לאחר יישום הרובה יש לנקות את שיירי הרובה מפני האריח.  

הקבלן ידאג שלא יעלו על הרצפה לפני גמר הייבוש המלא של הרובה וניקוי סופי   

  של האריחים, לפי הוראות יצרן הרובה.

לאחר גמר העבודה בקטע ריצוף מסויים ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי   

 , רובה וכו'.טיטריות לחלוטין משא

 מחיר ריצוף בגרניט פורצלן כולל את כל האמור לעיל.  - 

 

 

 קרמיקה / גרניט פורצלן חיפוי קירות באריחי  10.03

במסגרת מכרז/חוזה זה יבוצע בין היתר גם חיפוי קירות באריחי קרמיקה / גרניט              

 פורצלן בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.

יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף קרמיקה / גרניט פורצלן  קירות באריחיחיפוי  

 שבמפרט הכללי. 10051

 1ICכדוגמת "לטיקריט על ידי דבק קירות בטון ו/או קירות בנויים ההדבקה תעשה על  

" או ש"ע. המחיר כולל שכבת טיח מיישרת כהכנה LATICRETE" תוצרת "335

 בקירות הבנויים. –להדבקה 

באמצעות מרית משוננת )גודל השיניים בהתאם  הקירהדבקה ימרח על פני טיט ה 

 להוראות היצרן(.

את האריחים יש להדק אל טיט ההדבקה כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה בעובי של  

 מ"מ. 5-6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מ"מ, מילוי המישקים עם רובה אקרילית 3יבוצע עם מישקים ברוחב  יהחיפו 

                "MAPEI" בגוון לבחירת האדריכל או ש"ע.  

 

 .P.V.C / באריחי  יגלילריצוף ב 10.04

 התשתית 

המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה לחלוטין,  משטחים מדורגים(פני התשתית ) 

לכן על הקבלן להוריד בליטות, לסתום חורים וגומחות ולמרק את התשתית במרק מסוג 

 " או ש"ע בשתי שכבות שיוחלקו היטב.117"פוליסטיק 

 

 / אריחים הדבקת היריעות 

יהיה נקי מאבק, משמנים וכיו"ב.  .P.V.C-ה / אריחי השטח המיועד להדבקת יריעות 

תמרח על התשתית ועל תחתית  / האריחים שכבת דבק מדולל משל יצרן היריעות

על התשתית תוך חפיות קצותיהן. לאחר מגן  יונחו / האריחים . היריעות/אריחיםהיריעות

 .Vיחתכו קווי המגע בצורת האות הלטינית 

  ותיהן בעזרת משקולת או לכבשן במכבש יד , יש ללחוץ על קצו/ האריחים לייצוב היריעות 

 גלילי.              

 בועות אויר ישוחררו ע"י ניקוב בכלי חד. 

לפני ההלחמה ינוקו היטב קווי החיתוך. לאחר ההלחמה, ובעוד החומר חם, יוסרו  

 המישקים בסכין מיוחד.

  הביצוע בהדבקה בתצורת  עבור על פני כל השטח./ האריחים ת יריעותההדבקה של ה 

 של "אייל ציפויים" או ש"ע. SIמדרגות. המחיר כולל פרופילי מדרגה מדגם               

 

 ריצוף באריחי שטיח 10.05

  ט בכתב הכמויות.כמפור , דגם וגווןהריצוף יבוצע באריחי שטיח מסוג 

  .משטחי בטון מפולסיםהריצוף יבוצע בהדבקה ע"ג  

 כדלקמן:הריצוף יבוצע  

 , יש לנקותה מאבק ולכלוך.מפולסת לצורך חיפוי בשטיח על גבי רצפה .1 

 מרוק בשכבת מרק המומלץ ע"י יצרן השטיח. .2 

 חסין אש, המומלץ על ידי היצרן. רב פעמיהדבקת שטיח בדבק  .3
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 10.06

בין היתר גם את כל האמור לעיל, את אספקת דוגמאות  ויכלל והחיפוי ריצוףה עבודות 

חומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, העיבודים וההתאמות סביב אביזרי 

ניקוז קיימים מרצפה וכדומה, וכל יתר העבודות, החומרים וחומרי העזר הנדרשים על 

       מנת לקבל ריצוף וחיפוי מושלם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

        

ירי הריצופים והחיפויים את כל פרופילי הגמר למיניהם כמו כן כוללים מח 

)מאלומיניום/פליז( אופקיים ואנכיים לרבות כל פרופילי ההפרדה בין ריצופים שונים 

לעיל. בהעדר הוראה אחרת יבוצעו פרופילים כדוגמת הפרופילים  10.01כמפורט בסעיף 

 ן לבחירת האדריכל.ציפויים", תוצרת "שלוטר" או ש"ע, בגוו-המשווקים ע"י "אייל

 

 פרק 11 - עבודות צביעה

 

 כללי 11.01

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  .1 

 צויין אחרת במפרט המיוחד בכתב הכמויות.

צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  .2 

 ובמקומות שיורה המפקח במפורש.מהמפקח לביצוע צביעה, 

 עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות יצרן הצבע. .3 

 .הכלליבמפרט  יבוצעו כמפורטצביעת אלמנטי פלדה ועץ  .4 

 מספר השכבות יהיה שלוש לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. .5 

כל הצבעים יהיו מוכנים מראש ויסופקו לאתר בהיותם ארוזים באריזותיהם  .6

 המקוריות והחתומות במפעל הייצור.

לכל הצבעים עבור כל האלמנטים, לרבות הצבעים שנצבעים במפעל, יהיה סיווג  .7

ויענו לדרישות המתאימות  755מתאים לגבי התגובה בשריפה ע"פ התקן ת"י 

 .931ות"י  921אשר בתקנים ת"י 

ל סוג הצביעה תבוצע בהקפדה על כל הדרישות של מפרט היצרן לאותו צבע, כול .8

וכמות חומרי בדילול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי לגבי מספר 

 השכבות שיידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.

 דוגמאות: .9

הקבלן יכין דוגמאות צביעה בכל הצבעים המוזמנים, בגוונים ובתגמירים  .10

שור. מ"ר כ"א, לשם קבלת אי 1הדרושים, טרם ייגש לביצוע העבודה, בשטח של 

רק לאחר קבלת אישור של האדריכל על הדוגמאות, יורשה הקבלן להתחיל 

בביצוע העבודה רק ע"פ הדוגמאות שאושרו לביצוע. שום אישור אינו פוטר את 

הקבלן מכל אחריות שהיא ע"פ סעיפי החוזה. הדוגמאות שאושרו לביצוע ישמרו 

 מאות.עד לאחר מסירת הבניין. לא תשולם כל תוספת בגין הכנת דוג

 

 צביעה בסופרקריל 11.02

תבוצע צביעה בצבע אקרילי גמיש בעל רמת  הוגדר צבע על גבי טיח,בהם ש במקומות 

הדבקות גבוהה ומרקם מגורען )דהיינו: הצבע יכיל אגרגטים( בדרגת חספוס שאותה 

 יקבע האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הצביעה תבוצע בצורה הבאה: 

 ניקוי השטח מלכלוך, שומנים ואבק. .1 

טרפנטין, או לחילופין שכבת  30%-צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב .2 

 "טמבורפיל".

 שעות. 24המתנה לייבוש  .3 

צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של  .4 

 מיקרון. 25-כ

 

 עבודות אלומיניום - 12פרק 

  

 12.00  סףהתנאי ומוקדמות. 

 מיומנות הקבלן. 12.00.01

ומנוסה בייצור  מיומן כי הואונסיון וידע מצהיר מראש כי הוא בעל  הקבלן 

בהתקנת ובאחזקת מלבני הפלדה האלומיניום והזכוכית )להלן 

 "המלבן"/"המלבנים"( הנדרשים לפרויקט זה, והמוגדרים במפרט זה, להלן.

 הקבלן המועמד יעמוד בכל התנאים הבאים: 

בשלוש השנים האחרונות עבודות אלומיניום וזכוכית המועמד ביצע  א.

 מ"ר או יותר במבנים שאינם מיועדים למגורים. 20,000בשטח של 

המועמד ביצע קיר שכולו זכוכית המזוגג בזיגוג מבני ומותקן על גבי  ב.

 מ"ר או יותר. 750קונסטרוקצית פלדה וששטחו המצטבר הוא 

 ל לכל הפחות:צוות העובדים הקבוע של המועמד יכלו ג.

 רתך בעל תעודת הסמכה, כעובד שכיר מטעמו. (1

 .שנים בביצוע עבודות אלומיניום 10בעל ניסיון של מפקח  (2

 מחלקה טכנית המיומנת בהכנת תוכניות ייצור וחישובים סטטיים. (3

נעזר הקבלן בקבלני משנה, יהיה עליו ראשית כל לקיים אחר הדרישות  12.00.02

 הבאות:

 .המזמיןינקוב בשם של קבלן המשנה, ויקבל עליו את אישור  הקבלן א. 

הקבלן ימנה את אחד העובדים השכירים במפעלו, המיומן בעבודות  .ב 

 .המזמיןויקבל עליו את אישור , הרכבה כמפקח מטעמו באתר

נוכח באתר, בכל שעות הפעילות של קבלן  יהיה המפקח מטעם הקבלן ג. 

 המשנה באתר.
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 12.01  הפרויקט והגדרות.הקיף 

 דרישות סטטיות. 12.01.01

 המקסימליות, הטרחות הכבידה, הרוח הטרחותיעמדו ברכיבי המלבן,  א.

יידרש לעמוד , בהם הכפף.  באתר כל ההטרחות האחרות השוררותוב

 15-ולא יותר ממן המפתח,  1/200 במחמירה מבין שתי הדרישות להלן:

הזכוכית, והן סביב הציר הניצב הן סביב הציר המקביל למישור מ"מ, 

 מ"מ או פחות. 2.0השקיעה האנכית בכל משקוף של פתח, תהיה   לו.

הטרחות הקיצון של הרוח, על מעטפת רכיבי הזכוכית, ואשר נמשכות  ב.

 .Pa1,630שנה, עומדות על  50-שניות אחת ל 3למשך 

מפרט זה, הרכיבים המופיעים בתרשימים הנספחים להמלבנים הינם כל  12.01.02

הפלדה, האלומיניום, המילואות, האגפים  להלן כגון: הטכניומוגדרים במפרט 

הנפתחים / הנגררים, המעקים, המחסומים והרכיבים הנלווים להם, ובכללם 

 , האיטום, הברגים, הטכנולוגיההחסימותמסגרות העזר, העוגנים, הפרזול, 

 ב.וכיו"

המלבנים  על ידי קבלן שהכל פעולה הנדרשת להלן, בשביל המלבנים תיע 

קבלן יכלול את עלות הייצור וההתקנה של רכיבים אלה )להלן "הקבלן"(.  ה

בהצעתו הכספית לפרויקט זה, אלא אם נרשם במפורש כי רכיבים אלו ייעשו 

 על ידי אחרים.

על פי רב רכיבי בניה כגון יציקות וקירות הביטון, הריצוף וכו', אינם בתכולת  

 המלבנים, זולת אם כאמור לעיל, נרשם אחרת.עבודת קבלן 

קבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל המפרטים הטכניים המתיחסים ה 12.01.03

 לפרויקט, וכל ההוראות הנוגעות בדבר, והבין אותם במלואם.

 מיסים והיטלים. 12.01.04

קבלן יכלול במחיר שיוצע על ידו, את כל המיסים וההיטלים, החלים על ה 

או על מרכיביו, שהיו תקפים ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך , המלבן

 מוסף.

הובלה, ה, הייצורחומרים, ה עלותמחירי היחידה כוללים את למען הסר ספק,  

 ,כלים, מכונותההרכבה, וכן אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון , השינוע

ות וכו'.  הקבלן ישא בעלויות בדיקת איכ הרמה מתקניגומים, סולמות, יפ

 הפיגומים ומתקני ההרמה, לרבות אישורי הרשויות הנדרשים לתיפעולם.

הכנת תוכניות עבודה, הוצאות מחירי היחידה כוללים גם את שכר העובדים,  

אחרת  ההוצאכן כל ו ,קבלןהרווחי  ,, עלויות ביטוח סוציאליות וכו'אש"ל

 .תקין של העבודההמלא והצוע יהנדרשות לב

בתכניות ובתרשימים הנספחים למפרט זה  במפרט זהמודגש כי כל המתואר  

 לא נרשם ו/או הודגש כך.כלול במחירי היחידה, גם אם 
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 תזמון הביצוע 12.01.05

כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים, בשלוב עם כל העבודות של ציפוי  

על פי הוראות  -הקירות וגימורם, והעבודות האחרות המתבצעות בפרויקט 

כל העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם עבודות  .הפרויקטמנהל 

 .מנהל הפרויקטקונסטרוקציה, מיזוג האויר והחשמל, על פי הוראות ה

את חומרי הגלם הנדרשים לו מספקי  להזמיןהקבלן למען הסר ספק, על  

לביצוע לוח הזמנים הארכת שלא יגרמו ל המשנה שלו מבעוד מועד, ובאופן

 ממלאכתם מאידך. קבלנים אחרים ו/או ישביתוו ולא יעכבהעבודה מחד, 

המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל כליל, כמויות פריטים בכל סעיף  12.01.06

וסעיף של רשימת הכמויות, והדבר לא ישנה, שינוי כל שהוא במחירי היחידה 

 של הפריטים הנדונים, ו/או הפריטים הנותרים.

מחד,  5%בשיעור שאינו עולה על או אורכו יט הקטנת או הגדלת שטח הפר 12.01.07

, לא יגרום לכל מ"ר/מ"א מאידך )הקטן מבין שניהם( 5-ובלבד שיהיה קטן מ

 שינוי במחיר הפריט הבודד.

גדל או קטן שטח הפריט בשיעור העולה על השיעור הנ"ל, יעודכן מחיר הפריט  

 מימדים הגיאומטריים.בשיעור היחסי של השינוי ב

 

 

 שטחי המלבנים. 12.01.08

של המלבן לשטח הפנים  יםבכתב הכמויות, מתיחס יםהנקוב יםהשטח 

   החשוף לעיני הצופה.

מידות של מלבנים אחדים, גדולות ממידות השטח החשוף לעיני הצופה  

)בו נדרש  12וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה ולמשל פריט אל 

ועד לגג הקל(.  –חרים אשר תיעשה על ידי א -הקבלן לאטום את חסימה  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין שטחים אלו הסמויים מן העין 

 והוא יכלול את עלותם ואת  עלות התקנתם בהצעתו לרכיבים.

(, ו/או Copingהכותרת )את  יםכולל םאיננים הנקובים בכתב הכמויות שטחה 

הכיפופים ו/או  וקיבועםהשולים, ו/או האדן, ו/או החשפים, הרכבתם 

וקיבועם.  ייצורם, הרכבתם  היקף המלבן או חיפוי הפח, לשםהנדרשים ב

 םעלותאת קבלן יכלול ה.  בגינםקבלן איננו זכאי לכל תמורה המודגש כי 

 י היחידה אשר ינקוב בהצעתו.במחיר
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 12.02 חומרים, חוקים, תקנות, תקנים ובטיחות. 

 דרישות יסוד. 12.02.01

 הנדרשים במפרט זה, יעמדו בדרישות: כל המלבנים 

 .תקנות של הרשויות המוסמכותוההוראות החוקים, ה א.

 .ת"י, מפמ"כ או תקן זר החל עליהם ב.

, בהוצאת הועדה 12המפרט הכללי לעבודות אלומיניום, פרק  ג.

 של "הספר הכחול"(. 12, )להלן פרק הבינמשרדית המיוחדת

אם הם משובצים בסריג של קיר  האגפים הנפתחים במעטפת המבנה, גם ד.

 .1068מסך, יעמדו לכל הפחות בדרישות ת"י 

ייחשבו ואלה , לייצור ולהתקנת המלבניםהן דרישות היסוד  אלהדרישות  

 הוגדרואלא אם והחוזה שבין המזמין והקבלן, מפרט מהכחלק בלתי נפרד 

 .במפרט זה דרישות מחמירות יותר

 אישור מקדים. 12.02.02

ללא מומים תפקודיים ו/או , יםבלתי משומשים וחדששלמים,  ויהי המלבנים 

 חזותיים.

הבקשה ברצונו להשתמש, בהם  יאשר באופן פורמלי את המלבניםקבלן ה 

 תכלול:

מ"ר, הגדול מבין  0.36מ' ו/או בשטח של  0.30-דוגמא פיזית באורך של כ א.

 השנים.

 מפרט טכני של המלבנים. ב.

יעמדו בהנחיות סעיף דרישות היסוד, לעיל.  די הקבלן, על י ויסופקהמלבנים ש 

הקבלן יישא כל ההוצאות הישירות והעקיפות לסילוק מלבנים שלא יעמדו 

 בדרישות אלה, מן האתר, והחלפתם במלבנים מתאימים.

 

 התקנת המלבנים. 12.02.03

לחוקים לתקנות התקנים תבוצענה בהתאם  הפעולות להתקנת המלבניםכל  

רשות הכפיפות לדרישות ולכללי המקצוע הטובים, וכן בלמפרטים לתכניות, 

 .על העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה לפקח מוסמכתהרשמית ה

וכנדרש התאמת העבודות לדרישות, אותה רשות,  יידרש לאשר אתהקבלן  

 .כלולה במחירי העבודההמלבנים בדיקות לעלות להלן במפרט זה.  ה

 בטיחות. 12.02.04

בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות  נוויותק ויסופקהמלבנים  

העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש 

לכל מתאימים ואבטחה כמו כן יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה  בהם. 

.  פגיעה באנשים כדי למנוע את נפילתם ו/או, המלבנים והאמצעים להרכבתם
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רשות הדרישות הבטיחות העדכניות של יקיימו אחר אלה אמצעי הגנה 

 סמכותה הרשמית. בתחום ינןאלה ה סוגיותש

 חלופות. 12.02.05

בכל מקרה שהוגדרו פריטים אלטרנטיביים או גימורים אלטרנטיביים, יציע  

 קבלן מחירים מפורטים ונפרדים לכל אחת מן האלטרנטיבות.ה

 הפרזול. 12.02.06

או  Savio, Siegenia ,Sobinco של חברתמיניום יהיה פרזול מלבני האלו 

 ולפי אישור מנהל הפרויקט.כמותם 

 .מכלולי הפרופילים 12.02.07

נדרשו פרופילים חדשים נדרשים לפרויקט זה.  עם סיום הפרויקט, פרופילים  

חדשים אלה יהיו נחלת הכלל, ולא רשומים ע"ש הקבלן המבצע, היזם או כל 

יהיה לעשות כל שימוש בפרופילים אלה, מבלי שתחול כל  גורם שלישי.  ניתן

 מגבלה שהיא, על השימוש בהם.

 

 12.03 הדוגמאות והדגמים מלבניםהוראות לביצוע לפני התחלת ייצור ה. 

 תוכניות יצור.  12.03.01

-Shopמלא ) "מקבלן תוכניות עבודה בקנהיגיש קודם שיתחיל בייצור,  

drawingsהדוגמאות  והפרטים בשביל המלבניםן החתכים ( לכל אחד מ

 במסגרת פרויקט זה. על ידווהדגמים אשר יבוצעו 

התוכניות יכללו את זיהוי הפרופילים, האביזרים, חומרי האיטום, דרכי  

גימור הקירות ל והרכיבים םחומריההזיגוג, פרטי ההרכבה, פרטי ההשקה עם 

למען הסר ספק האחריות הכוללת   בצד פנים., ובצד חוץהרצפות והתקרות 

 על התכן והתכנון של מעטפת המבנה הינה של הקבלן.

 להלן:תוכניות העבודה יקיימו את כל האמור  

ויועברו אל היועץ פיזית,  4A  /3Aהתוכניות יופקו על גבי גיליונות של  א.

 .PDFבצירוף קבצים במדיה מגנטית, בפורמט 

על ידי הן לאחר שיהיו חתומות רק  ,ביצוע יקבלו תוקףהתוכניות  

קבלן להכין תוכניות מפורטות היועץ.  באחריות ההאדריכל והן על ידי 

כל הנדרש לביצוע, לרבות כל המימדים הגיאומטריים, ולכלול בהן את 

וכן את כל פרטי המבנה ההרכבה והעיגון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי 

 הבניה והגימור של הפתח.

ודם שמהנדס המבנה, יאשר את החישובים לא יאושרו התוכניות ק 

 הסטטיים.

קבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, ההתוכניות אשר יגיש  ב.

קבלן יכלול ההמוגדרות במפרט, ואשר יידרשו על ידי מנהל הפרויקט.  
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את עלות עיבוד התוכניות, הכנתן והפקתן, במחירים הנקובים על ידו 

 בכתב הכמויות.

פחים למפרט הם סכמתיים ונועדו לצרכי הסבר התרשימים הנס 

 והמחשה.

קבלן יתאים את תוכניות הייצור שלו, לרכיבי הבנין המבניים ה ג.

קבלן יאמת כי לא חל הי הקבלן הראשי לכל פתח ופתח.  "ע המיועדים

 כל שינוי בתכנון רכיבים אלה.

יהיו תואמים את שרטוטי האדריכלות, דרישות המפרט  המלבניםפרטי  ד.

בכל מקרה של אי התאמה , והתרשימים הנספחים למפרט זה.  הטכני

 בין דרישות המסמכים הנ"ל, יכריע המסמך המחמיר ביניהם.

קבלן רשאי להציע פרטי מבנה השונים מן המוגדר במפרט זה, ובלבד ה ה.

.  הצעתו תיבדק, ושרמת איכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר ב

קבלן הוהתשובה על הצעתו תינתן.  באם התשובה תהיה שלילית, יהיה 

מודגש מחוייב לבצע את פרטי הגימור וההרכבה המוגדרים במפרט זה.  

 .אותן יציעשא בעלויות תכנון החלופות ייקבלן ה, כי

הקבלן ימנה מודד מוסמך למדוד את שלד המבנה, מדידה מרחבית  ו.

בלן יעדכן את תוכניות הייצור שלו, ואת ייצור המלבנים ממוחשבת.  הק

בהתאם למדידותיו באתר.  המידות הנקובות בשרטוטים ובמפרטים הן 

מידות מקורבות בלבד, ואין לראותן כהוראות לביצוע העבודה.  הקבלן 

יבצע קדחים ייעודיים, בכל אחת מרצפות המבנה, להעברת קווי ייחוס.  

ו אנכית, ויסייעו לקבלן לאתר את הצירים קווי ייחוס אלה, יתנשא

 התיאורטיים להצבת רכיבי האלומיניום.

התאמה בין התכנון לבין העשוי -הקבלן יתריע בפני המתכננים על כל אי ז.

באתר.  הקבלן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבה קודם שיקבל 

ההתאמות אשר התגלו -את הנחיות המתכננים ביחס לסטיות ולאי

.  התקדם הקבלן בביצוע קודם שהתריע כנדרש, יהיה עליו לשאת באתר

בכל ההשלכות הישירות והעקיפות של מעשיו, ובכלל זה סילוק מלבנים 

 בלתי מתאימים מן האתר.

הקבלן ישמור בתוכניות הייצור על מספרי הפריטים מחד, ועל מספרי  ח.

ערכי;  חד -החתכים של התרשימים הנספחים מאידך.  הסיפרור יהיה חד

לא ישתמש הקבלן באותו מספר לשני פריטים שונים ו/או לשני חתכים 

שונים.  חתכים נוספים אותם יציג הקבלן, ואשר לא הוצגו בתרשימים, 

 .SDיסומנו בקידומת 

לכל הגשת תוכניות ייצור ייצרף הקבלן דו"ח סטטוס, וכדוגמת המוצג  ט.

 בטבלא להלן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 סטטוס מיום מהדורה מס' חתך גיליון הפריט

אושר בסייג      

 נדחה

אושר בסייג      

 נדחה

אושר בסייג      

 נדחה

 החישובים הסטטיים. 12.03.02

הקבלן ילווה את תוכניות הייצור שלו בחישובים סטטיים.  החישובים  

 שנות נסיון לפחות. 10הסטטיים יוכנו ויחתמו ע"י מהנדס בניין רשוי בעל 

חישובי העומסים, החוזק של רכיבי המבנה את הקבלן יציג לאישור מהנדס  

על ידו, המיתדים המושחלים בקירות, מקומותיהם  יםהמוצע הסריג

 עליהם. הפועלות הטרחותוה

החישובים הסטטיים המסמכים הנלווים להם, תיקוני החישוב  עלות הכנת 

י תהיה כלולה במחיר הנקוב על יד ככל שיידרשו עד לאישורם, ויישומם בבנין,

 לפרויקט זה. , בהצעתוהקבלן

 (.Mock-Upדוגמא חזותית ) 12.03.03

חזותיים מותקנים במעטפת  שני מלבניםבפני נציגי המזמין  ידגיםקבלן ה 

.  והשני בשביל מעקה 12המבנה.  האחד בשביל קיר פלדה וזכוכית, פריט אל

תיים תהיה כמוראה בתרשימים . מיקום ופרישת המלבנים החזו1פריט מע

 הנספחים למפרט זה.  

 תכלול לכל הפחות ארבע שמשות ְראּות   12הדוגמא החזותית בשביל פריט אל

(Vision מרסנות קרינה. כל השמשות שיודגמו יעמדו בביצועים ,) 

 הפיזיקאליים המפורטים בפרק הזיגוג להלן מחד, ויהיו בגוון החופף את 

 אידך.המשאלות האדריכליות מ

 תנאים מקדימים. 12.03.04

 , אלא:המלבניםקבלן בייצור הלא יתחיל  

לאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על גבי תוכניותיו לפרטי  א.

 ם, אביזרי הפרזול, הזיגוג וחמרי האיטום.המלבניהמבנה וההרכבה של 

 המלבנים החזותייםלאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על  ב.

 לעיל. םהמפורט

 לאחר שיקבל את אישור מהנדס המבנה על החישובים הסטטיים שהגיש. ג.

הקבלן יבחן באתר את תפקוד המעקה באמצעות מעבדה מוסמכת,  ד.

למעקים  1142ויוכיח באמצעותה את התאמתו לדרישות ת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ומחסומים, וזאת בטרם תחילת הייצור וההתקנה הסדרתית של 

 המעקים.

של  החזותיות ו/או התפקודיות ותההרכבה והבדיקכל הוצאות הייצור  .ה

.  קבלן בהצעתוה, יהיו כלולות במחיר הנקוב על ידי המלבנים החזותים

הקבלן יכלול בהצעתו גם את עלות התיקונים והשיפורים הנדרשים 

במלבנים חזותיים אלה, ככל שיידרש עד לשביעות רצון מלאה של 

 המזמין, ואישור בכתב של המתכננים.

יתוי הקמת המלבנים החזותיים המלבן החזותי והבדיקה המעבדתית, ע ו.

על ידי הקבלן יתחשב בכל הדרישות לעיל, ולא ישפיע על לוח הזמנים 

 להשלמת הפרויקט במועד. 

 אישור המתכננים. 12.03.05

 הייצורבאישור המתכננים לתוכניות  מותניתזה  מן התמורה בפרויקט 10% 

(Shop Drawing של )בביצוע הבדיקות יםהחזותי מלבניםבאישור ה קבלן,ה ,

"הפעולות הפורמליות , המעבדתיות, ובהגשת ספר מתקן, כמפורט בפרק

מהערך העבודה  10%לא תבוצע אחת מפעולות אלו, יקוזזו  בסיום הפרויקט".

 הנקוב בחוזה של הקבלן, ולקבלן לא תהיה כל השגה על כך.

 

 12.04  שטחפני הגימור. 

 גימור; 12.04.01

השיקה יציקת ביטון בפרופיל אלומיניום, יקפיד הקבלן להגן על הפרופיל  א.

בצבע  תוחימשקודם היציקה מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות 

 ביטומני.

לפי בחירת  –ייעשה באילגון או בצבע משופר האלומיניום  פרופילי גימור ב.

האדריכל.  הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת מחיר בגין בחירת חלופה זו או 

 אחרת.

גימור פרופילי הפלדה הנחשפים יהיה צבוע בתנור והסמויים באמצעות  ג.

 טבילה באבץ וכמפורט להלן בהמשך פרק זה.

 אחידות גון הגימור. 12.04.02

ן המלבנים הנדרשים גוון הומוגני אחיד יהיה לפני השטח של כל אחד מ 

(.  12כנדרש בפריט אל –לפרויקט זה )בין אם הם של אלומיניום או של פלדה 

 לא יהיה ניכר כל הבדל בגון גימור בפני השטח, בין חלקי המלבן השונים.

קודם שיתחיל בייצור, יבדוק הקבלן ויוודא את אחידות גון פני השטח.   

טיב ואיכות הצביעה של הקבלן יקיים לשם כך מערכת בקרת איכות על 

חומרי הגלם מיד עם אספקתם בשער המפעל שלו, קודם שיתחיל בעיבוד 

 ובייצור של המלבנים הנדרשים לפרויקט זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נחשף כשל בגימור פני השטח, ו/או ניכר הבדל גוונים בין חלקי המלבן  

השונים, יחליף אותם הקבלן, כדי להעניק להם חזות הומוגנית אחידה, 

 יל.וכמפורט לע

הסמכות הקובעת בנושא זה יהיה היועץ ובחתימתו על מפרט זה, מסכים  

 הקבלן לתנאי זה, על כל השלכותיו.

 טיב ועובי הגימור בשביל מלבני האלומיניום. 12.04.03

 חותמת זיהוי תוטבע על גבי הפרופיל המגומר.  ההחתמה תיעשה אחת   א.

הגימור, והן את  מ"מ בקירוב.  החותמת תזהה הן את שם מפעל 500-ל

על  העבודהחותמות עד למעמד קבלת הקבלן את הלא יסיר סוג הגימור.  

 ידי המזמין.

 .4402יהיה תקני ומבוקר, ויקיים את דרישות ת"י  הגימורתהליך וטיב  ב.

 תהליך וטיב הצביעה יעמוד גם בדרישות: ג.

1) 2605-05 AAMA .לחמש שנות מבחן פלורידה 

 .40µm≤t≤150µmיהיה לצבע רגיל:  עובי הצבע האבקתי  ד.

 .µm20≤tעובי הצבע הנוזלי יהיה  ה.

, וכמפורט 75µm≤tת לפרופילים תהיה אלקטרוסטטי 2PVDFצביעת  ו.

 להלן:

 .10µm≤t≤20µm(, בעובי Epoxy Primerשכבת בסיס ) (1

 .µm25-(, בעובי מינימלי של:  כIntermediate Coatשכבת ביניים ) (2

 .µm25-( , בעובי מינימלי של:  כMain Coatשכבה עיקרית ) (3

 .µm15-(, בעובי מינימלי של:  כTop Clear Coatשכבת מגן שקופה ) (4

 גימור פני השטח של רכיבי הפלדה. 12.04.04

קבלן יותקנו כתמיכות ועזרי הרכבה, הכל רכיבי הפלדה שייעשו על ידי  א.

קרה, או צבועים , פסיבציה יהיו מצופים אבץ על ידי טבילה באמבט חם

 בתנור.

מיקרון או יותר יידרש לציפוי של טבילה באמבט  80גימור שעוביו  (1

 חם.

 מיקרון או יותר יידרש לציפוי בפסיבציה קרה. 40גימור שעוביו  (2

 גימור של צביעה בתנור יהיה כמפורט בסעיף משנה ד', להלן. (3

יתוך, הכיפוף, כל פעולות העיבוד במסגרות הפלדה ובעוגנים כגון הר ב.

גימור פני השטח של רכיבי הפלדה, וכמפורט והחיתוך יושלמו קודם 

 בסעיף זה.

ציפוי שיפגם בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן, יתוקן  ג.

.  על ידי צביעה, בצבע עתיר אבץ, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת



- 207 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפלדה, ישחיז  פילפרוקבלן יסיר את כל שרידי הריתוך )גרדים( מפני ה

 ויחליק כל חריגה שנותרה עליה.

, יתבססו על הרכבה קרה באמצעות רכיבי הפלדה הנחשפים לעיני הצופה ד.

ברגים בלבד וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.  גימור רכיבים 

 אלה יהיה של צבע בתנור, וכמפורט להלן:

של חברת  503 מיקרון עוביו, כדוגמת 40צביעה בצבע יסוד פנולי,  (1

 לט.-ניר

של חברת  Metal Rustמיקרון עוביו כדוגמת  40צביעה בצבע גמר,  (2

 לט.-ניר

 גון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל. (3

יישום שכבות צבע היסוד וצבע הגמר יהיה בהתאם להוראות  (4

 היצרן.

שעות לאחר ניקוי מסגרות  4גימור רכיבי הפלדה יעשה לכל המאוחר  

רגרי פלדה )"התזת חול"( ייעשה למסגרת השלמה.  הניקוי הפלדה, בג

 .SIS 055900, וכמפורט בתקן השוודי 2.5SAייעשה עד לדרגה 

לא תיעשה כל פעולת עיבוד חיתוך, קידוח, ריתוך וכדומה ברכיבי הפלדה  

 לאחר השלמת הצביעה.

, L316( אם וכאשר יידרשו יהיו עשויים נתך של Stainlessכל רכיבי הפלב"מ ) 12.04.05

 מגנטי.-בלתי

פני השטח של רכיבי הפלב"מ הנחשפים לעיני הצופה, יהיו בעלי גימור של  

 משי.-ליטוש מט

הגנה מפני הופעת כתמי חלודה תיעשה לפני השטח של רכיבי הפלב"מ.  ההגנה  

 תהיה של פסיבציה או של צביעה בלכה.

 ., בשביל רכיבי האלומיניוםע משופרגימור בצבה 12.04.06

ההסמכה תנאי  לפי, 2000Interpon Dצבע אבקתי משופר יהיה כדוגמת  א.

 , למצבעה בה יבחר הקבלן.Akzo-Nobel של

 הקבלן יציג למזמין תנאי הסמכה של ספק הצבע למצבעה בה יבחר. ב.

 בחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו.היה מתכתי, יגון הצבע י ג.

הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של  ד.

 הפרופיל.

הצביעה בנוזל תכלול פריימר כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של  

 הפרופיל.

 אילגון:בגימור ה 12.04.07

 .Stanium ה כדוגמתבשיטייעשה האלומיניום אלגון  א.

ל ידי מברשות סרטים, יעשה עת, וSatin finishהיה מסוג של ת ההברשה 

 או מברשות מתכת עדינות.

 .גון האילגון יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו ב.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .  גוון האילגון יהיה אחיד.4402האילגון יקיים את דרישות ת"י  ג.

 כמפורט להלן:, ו325ת"י את דרישות גם טיב האילגון יקיים  ד.

 

מין 

 הציפוי

עובי ממוצע 

 [µmמינימלי ]

מקומי  עובי

 [µmמינימלי ]

 

25AA 25 20  

 

 12.05 השמשות 

 מפתח הזיגוג: 12.05.01

מבנה השמשה )רבדים, בידודי( עוביה וסוגה )שקופה, מרסנת קרינה(  א.

 נקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה ומוגדר להלן.

, מ"מ 11 -החורג מעבר לאופקי עובי הזכוכית המונוליטית ימנע בה כפף   ב.

הטרחת משב הרוח המקסימלי וכמוגדר בסעיף הדרישות הסטטיות, ב

 לעיל.  

כל השמשות ורובדי השמשות הנדרשות בפרוייקט זה יהיו מחוסמות  ג.

 וזאת ללא יוצא מהכלל.

 הנחיות הזיגוג. 12.05.02

לוחות זכוכית  -( 1)חלק  938לא יהיו פגמים בזכוכית, כמוגדר בת"י  א.

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה.שטוחה לשימוש בבנינים, 

לא תוצב שמשת זכוכית ישירות על פני שטח המתכת, אלא על צמד  ב.

אורך הכפיס .  Shore Aיחידות  85כפיסים העשויים חומר פלסטי שקושיו 

מ"מ או יותר מעובי  2-, רוחבו יהיה גדול במ"מ או יותר 75יהיה 

 .השמשה

צי גזירה בין לוחות השמשה אופן הצבת הכפיס, ימנע התפתחות של מאמ ג.

הכפיסים יורחקו מן הפינות, הבידודית, ו/או בין לוחות שמשת רבדים.  

 .מרוחב המילואה ¼כדי 

 סימון שמשות באיזורי הסכנה של השטחים ציבוריים. ד.

קיימא, -זכוכית באיזורי הסכנה תודגש באופן בולט, שריר, ובר (1

תהיה של התזת חול,  .  ההדגשה4חלק  1918ובהתאם לדרישות ת"י 

דיבקית מיוחדת, או של צביעה קירמית.  סוג ההדגשה עיצובה, פן 

 השמשה בה תיושם, ייקבע על ידי המזמין.

 ההדגשה תהיה של שני סימנים: (2

 ס"מ. 160÷150ס"מ, והשני כדי  100÷90סימן אחד יוגבה כדי  

 150המרחק האופקי בין שני סימנים סמוכים לא יעלה על  

 רים.סנטימט
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל סימן יהיה בעל שני צבעים בעלי ניגוד חזותי ובשטח דומה,  (3

 ממוקמים זה בתוך זה או זה לצד זה.

 מ"מ או יותר. 140קוטר כל הסימן יהיה  (4

פרופיל, ו/או אבזר פרזול, ייחשבו כסימן בלבד שיהיו בעלי צבע  (5

ס"מ מעל מפלס הריצוף  160÷130בולט לעין מחד, ויוגבהו כדי 

 ך.מאיד

בזיגוג מיכאני, לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין השמשה לבין הרכיב  ה.

המבני האוחז בה;  אטמי זיגוג יחצצו ביניהם.  אטמי הזיגוג יהיו של 

, ובגוון לפי בחירת האדריכל, ועל פי EPDMפרופילי ניאופרין ו/או 

אישורו.  האטמים יהיו קבועים היטיב במקומם ומשיקים זה בזה 

 בפינה.

פיאות מילואות הזכוכית הנחשפות לעיני הצופה יהיו מושחזות  .ו

 ומלוטשות.

 רבדים, יהיו מושחזות. שמשת חשופות שלפיאות  

 טיפול תרמי. 12.05.03

זיגוג חלונות  - 1099ת"י כל השמשות בפרוייקט זה, ימלאו אחר דרישות  

זכוכית שטוחה לוחות  -( 3)חלק  938ודלתות בבנינים, ובהתאם לדרישות ת"י 

 .זכוכית בטיחות -לשימוש בבנינים 

סימן בלתי  תזוהה באמצעות (FT "Fully Tempered"זכוכית מחוסמת ) .א

מ"מ  530חק יורסימן על ידי מעבד הזכוכית.  ה .  הסימון ייעשהמחיק

 , ויעיד כי הטיפול התרמי בוצע בהתאם לדרישות התקן.מפינת השמשה

בבנין יהיה אחיד, אופקי או אנכי, הכל לפי כיוון החיסום של כל השמשות  .ב

זכוכית מחוסמת תהיה מושחזת ומלוטשת בכל   בחירת האדריכל.

 היקיפה.

 הגליות לאורך ולרוחב לוח של זכוכית מחוסמת: ג.

 מ'. 0.30מ"מ לכל  0.1בשמשה שקופה תימדד גליות מקסימלית של  (1

מ"מ לכל  0.2בשמשה מרסנת קרינה, תימדד גליות מקסימלית של  (2

 מ'. 0.30

וכן גם בשביל המעקות, את  12הקבלן יכלול בהצעתו בשביל פריט אל ד.

( וכל 12עלות טבילת כל רובד מרובדי הזכוכית הבידודית )בפריט אל

 - Heat Sock Testרובד מרובדי זכוכית הרבדים )במעקות(, באמבט חום )

HST( כדי לחשוף בה זיהומי ניקל סולפיד  )Nickel sulfide.) 

המחיר יכלול גם את העלויות הישירות והעקיפות של  תיעוד מלא  

 לפעולה זו מחד, והעברת תיק התיעוד ליזם מאידך.

  



210 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 (.IGU" Insulating Glass Unit"השמשה הבידודית ) 12.05.04

עשויה שני לוחות המרוחקים זה מזה בשיעור  a+AIR+bשמשה בידודית  א.

 מ"מ. AIRשל 

 a  הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילוb .הוא הלוח הפנימי בה 

יהיה  3793DCכדוגמת  ןאיטום של פולאוריתן, פוליסולפיד או סיליקו 

 תווך שבין שני הלוחות.בהיקף המשוך 

בעל מילוי של חומר סופח לחות  סרגל אלומיניום כלפי יימשךהאיטום  

(Hygroscopic.) 

 מט, או אחר, ולפי בחירת האדריכל. יהיה שחוריום האלומינגון סרגל  ב.

היו פיאות השמשה הבידודית חשופות לקרינת שמש ישירה, ו/או במגע  ג.

ישיר עם עיסת איטום סיליקונית, האיטום בהיקף הזכוכית יהיה 

 , בלבד.3793DCסיליקוני וכדוגמת 

 ההרחקה תהיה בהתאם לנקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה.  ד.

 .(LGU" Laminated Glass Unit"שמשת רבדים ) 12.05.05

עשויה שני לוחות זכוכית המודבקים זה אל  a.b.n(XXXשמשת רבדים ) א.

 זה.

 a  הוא הלוח החיצון ו/או העליון בשמשה, ואילוb .הוא הלוח הפנימי בה 

 n  מספר היריעות מסוגXXX  ,באמצעותן מודבקים הלוחות זה אל זה

 כמפורט להלן וכנקוב בתרשימים הנספחים למפרט זה:

1) PVB (Polyvinyl Butyral הידרופונית; עובי היריעה הבודדת ,)0.38 

 מ"מ.

2) (SGP )SentryGlas®Plusשל  , פולימריתDupont עובי היריעה ;

 מ"מ. 0.89הבודדת 

דים, תהיה כנקוב בסעיף הטיפול הגליות לאורך ולרוחב שמשת הרב ב.

 התרמי, לעיל.

( שקופה בעובי כנקוב SGPמליא המעקה יהיה של זכוכית רבדים ) ג.

 בתרשימים הנספחים למפרט זה. 

 .מבניהזיגוג ה 12.05.06

, כמוראה (Structural Glazing)יהיו מילואות אשר יזוגגו בזיגוג מבני  א.

 בתרשימים הנספחים למפרט זה.

ישרות, ניצבות  פאותבעלי מחוסמים חיסום מלא, לוחות הזכוכית יהיו  ב.

 מושחזות ומלוטשות בהיקפן. זו לזו

יציג את פרטי הזיגוג המוצעים, לספק הידע, לבחינה, ויקבל את  הקבלן ג.

 .גימור פני השטח של המלבןאישורו קודם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יכין וינקה את משטח  קודם שהקבלן תיושם ההדבקה המבניתלא  ד.

 יצרן, והוראותיו.הההדבקה בהתאם להנחיות 

יצרן  למפרט( ייקבעו בהתאם Structural Glazingפרטי הזיגוג המבני ) .ה

 .  Dow Corningשל חברת  895, למשל הדבק המבני הדבק

הנקובה לעיל בסעיף  להטרחת הרוח המבנית יותאםרוחב ההדבקה  .ו

 הדרישות הסטטיות.

יציב את השמשה על גבי שתי תושבות של אלומיניום, וכנדרש  הקבלן ז.

לתמוך בכוחות הכבידה שלה.  השמשה לא תפעיל כל כוח גזירה על 

 ההדבקה המבנית.

לא יהיה כל מגע ישיר בין השמשה לבין תושבות האלומיניום.  כפיסים  

 של פלסטיק, יחצצו ביניהם, וכמפורט לעיל.

בכל היקיפה, תהיה אחוזה מכנית במקומה  מילואה המזוגגת זיגוג מבני ח.

באמצעות תפשניות אחיזה, כמוגדר להלן, במפרט הכללי לקיר מסך 

שכולו זכוכית.  האחזים יבטיחו כי באירוע כשל, תתרסק השמשה 

לעשרות פיסות קטנות, ולא תתנתק כיחידה שלמה אחת במלואה.  

לקיים, שנה או יותר, לטיב,  20לחלופין יספק הקבלן אחריות של 

 ולתפקוד של ההדבקה המבנית.

הדפסה קירמית תצניע את פיאות השמשה הבידודית חשופות לעיני  ט.

הצופה בצד חוץ, ואשר יודבקו בהדבקה מבנית. ההצנעה תיעשה 

# גון ההדפס יקבע לפי בחירת 2באמצעות הדפסה קירמית אטומה בפן 

 האדריכל.

 זיגוג בפרופילי חביקה. 12.05.07

יהיו של המבנה השונים  םרות בציפויולוחות הזכוכית החדהפיאות של  

מ"מ עוביו.   L316 ,2.0 (Stainlessחבוקות בתוך פרופיל "ח" של פלב"מ )

 הפרופיל יהיה מרופד בפסי ניאופרין בתוכו ויתאים לעובי הזכוכית.

מ"מ לכל הפחות,  10לוחות הזכוכית יהיו חדורים בפרופיל החביקה כדי  

 בתרשימים הנספחים למפרט זה.וכמוראה 

הפרופיל ייקבע במקומו בעזרת עוגנים.  המרחק בין שני עוגנים סמוכים יהיה  

לא יחרגו ברגי העיגון ממישור הפרופיל, ולא ייחשפו  מ"מ או פחות. 500

 אמצעי העיגון בתום ההרכבה.

שפת פרופיל החביקה תתווה למזמין את קו הגימור לציפויים השונים.   

לאורך ל החביקה ייקבע במקומו קודם שייעשו עבודות הציפוי השונות פרופי

 .התואי המיועד להתקנתו

 קו ההשקה בין שתי שמשות סמוכות. 12.05.08

.  לצד זהמ"מ לפחות יהיה בין לוחות זכוכית המשיקים זה  6÷10ריווח של  

עיסת איטום סיליקונית תהיה משוחה לאורך קו ההשקה שביניהן, ותצור 

 ר אטום.חיבו



212 
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הסיליקון יהיה מוחלק יפה בעזרת סמרטוט לח ונקי, בעודו רך ונוזלי למחצה,  

קודם שיתמצק.  לא יהיה כל זיהום של עיסת סיליקון ליד קווי ההשקה של 

בפן הפנימי ואף לא בפן החיצון של השמשה, ולא על פני לוחות הזכוכית, לא 

 רכיבי ההקשחה המשיקים בה.

של הזכוכית ורכיבי יוכשרו פני השטח שינוקו ו לא תימשח העיסה קודם 

 בעזרת נוזל מותאם, על פי המלצות יצרן הסיליקון.ההקשחה המשיקים בה 

  Dowשל  797כדוגמת העיסה , אפור ו/או אחר, מילוי של סיליקון שחור

Corningותסמוכ שתי שמשות בידודיותקו ההשקה שבין  , יהיה לאורך  . 

 השמשה לבוא במגע עם ( Compatible)מילוי הסיליקון יהיה מותאם 

 האיטום  .  מילוי הסיליקון לא יחולל ריאקציה ולא ישחית אתהבידודית

 .  האיטום יותאם בהרכבו לתנאי האקלים שמחוץהשמשה הבידודיתשבהיקף 

 .Dow Corningשל  3793של סיליקון כדוגמת העיסה , ולכן יהיה למבנה

 

 

 כשל בשמשה. 12.05.09

לאחר מסירת העבודות, יהיה הקבלן אחראי להחליף ללא כל תמורה, כל  א.

שמשה שחדלה להיות מותאמת לייעודה, תהיה הסיבה לכך, אשר תהיה.  

הקבלן יכלול בהצעתו בכל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות 

הכשרת  באחריותו להחלפה זו כגון, הפיגומים, אמצעי השינוע הנדרשים,

הפתח לקליטת השמשה החדשה, וסילוק שיירי השמשה שכשלה מן 

הפתח.  תקופת האחריות תהיה כמפורט להלן בפרק  "הפעולות 

 הפורמליות בסיום הפרויקט".

להלן דוגמאות אחדות לאירועים בגינם תחדל השמשה להיות מותאמת  ב.

 לייעודה:

 השמשה התרסקה לעשרות פיסות קטנות. (1

 סדקים ניכרים בתוך השמשה.סדק ואו  (2

השמשה הבידודית, איבדה את שקיפותה באופן חלקי ו/או מלא  (3

בגין עיבוי, בגין התפרקות הצבע של רפפות התריס הונציאני או בגין 

 כל סיבה אחרת.

 ( נצפו בשמשת הרבדים.Delaminationכתמי היפרדות ) (4

במגע עם צצה בשמשה קורוזיה הנעלמת זמנית, בשעה שהיא באה  (5

 מים.

 שריטות ו/או זיהומים בלתי ניתנים להסרה ניכרים בשמשה. (6

אירע הכשל בשל פגיעה מכנית, יהיה הקבלן זכאי לתמורה כספית בגין  

 החלפה זו.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ימי עבודה.  קבלן יהיה  5שמשה שכשלה תוחלף בשמשה זהה בתוך  ג.

רשאי לקבוע תחתיה שמשה חליפית בתוך תקופה זו, ולהשאיר את 

ימי עבודה.  עד תום  28כוכית החלופית בפתח לתקופה מקסימלית של הז

תקופה זו, ולא יאוחר ממנה, יחליף הקבלן את השמשה החלופית 

 בזכוכית המקורית אשר יועדה לאותו מקום מלכתחילה.

 שמשה מרסנת קרינה. 12.05.10

תידרש בכל הרכיבים המותקנים קרינת השמש, את  שמשה בידודית המרסנת 

, והדפנות האלומיניום 12פת המבנה, ובכלל זה קיר מסך פריט אלבמעט

 את מעבר והזכוכית המותקנות במעטפת המבנה.  השמשה תותאם לסנן

 המאפיין שמשהאת אפקט המראה  ולא תחולל, מחד החום אל הבנין פנימה

 רפלקטיבית.

דרישות השמשה תעמוד בדרישות סעיף השמשה הבידודית, ותעמוד ב 

 :להלן הפיזיקאליות

 

 ערך הסבר תיאור קוד

SF Solar Factor  410מקדם קרינה לפי EN 0.38≥ 

SC Shading Coefficient [ 100/87מקדם הצללה מחושבSF*] 0.44≥ 

RO Reflective Out 14% החזר אור חוצה≥ 

RI Reflective In 14% החזר אור פנימה≥ 

LT Light Transfer  70% אורמעבר≤ 

U [Air] U-Value [Air 

Filling] 

 ≤EN 1.3 673[ לפי ºK2W/mמוליכות ]

CF Ceramic Frit 20% הדפס קירמי של נקודות בגון שחור 

dB)A( Sound Reduction 44 הנחתת מטרדי תחבורה סביבתיים≤ 

 .AGCשל חברת T72 Visionניראות השמשה שתיבחר תהיה כדוגמת 

יציג  יועץ, לאחר שהקבלןה, האדריכל והמזמיןהשמשה תיקבע לפי אישור  

 .מ' 1.20x1.00בפניהם דגם שגודלו 

לא יציג הקבלן את דוגמת הזכוכית קודם שיקבל את אישור היועץ על  

 של השמשה המוצעת.הביצועים הפיזיקאליים 

יכלול בהצעתו בשביל הפריט המזוגג בזכוכית זו,  המחיר אותו ינקוב הקבלן 

 .ועוד (FTאת עלות השמשה, את כל הטיפולים הנדרשים בה  כגון החיסום )

 זכוכית רבדים מודפסת קירמית תותקן בחשפים של הדפנות. 12.05.11

 שכבות שתי וערב. 2-הצביעה הקירמית תהיה אטומה,  ותיושם ב א. 

 גון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל ולפי אישורו. ב.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

# של שמשת רבדים, בה הלוח החיצון יהיה של 2בפן ההדפסה תיושם  ג.

 (.Low Ironזכוכית דלת ברזל )

 לוח של זכוכית מונוליטית שקופה דלת ברזל יעמוד בדרישות הבאות: ד. 

 ערך הסבר תיאור קוד

Fe Ferrum  תכולת הברזל- Parts Per Million 140>Fe>80 

RO Reflective Out 8% החזר אור חוצה≥ 

CI Color Index 99% גון השמשה≤ 

LT Light Transfer 90% מעבר אור≤ 

  

 12.06  בפתח המלבניםהרכבת 

 בצד חוץ ובצד פנים. קירות הבניןפרטי גמר שונים יהיו ל 12.06.01

סוג הגימור של הקירות נקוב בתוכניות האדריכלות;  אף על פי כן, הקבלן  

יאמת את הדברים באתר, ויתאים את פעולותיו לצרכי הבצוע של הבניה בכל 

 .מנהל הפרויקטפתח ופתח, לפי הנחיות 

יוצבו בפתח, כנדרש על פי התוכניות, ולפי פלס.  המלבן יהיה ם המלבני 12.06.02

 וי מידותיו וצורתו הגיאומטרית.  חפיפה או שסע יהייפה בפתח לפ םמותא

 שפת הקיר. המלבן לביןבקו ההשקה בין 

 

פרטי ההרכבה יהיו נבדלים זה מזה .  לגימור הקירות תותאם ת המלבןהרכב 12.06.03

 לפי סוג גימורם, כמוראה בתוכנית האדריכלות.

 במלבן. המלבן יהיה מעוגן כלפי מסגרת העזר.  העיגון ימנע כל עיוות 

היה מוצק ויציב אל קירות הבנין, בעזרת ברגים, או עוגנים י חיבור המלבן 

 מתאימים.

 .המלבניםההגנה על  12.06.04

ואחרי  םבכל תקופת איחסונ יםם המזוגגהמלבנייעטוף ויגן על  הקבלן א.

 לאחריות המזמין. םבפתחים, עד למסירת םהרכבת

עבודות הגמר בתוך  השלמת קודםתתבצע  המלבניםיתר על כן, התקנת  ב.

.  יהםלהגן על כדיבכל האמצעים הנדרשים  הבנין.  לפיכך, ינקוט הקבלן

 .פלסטיק קשיח יריעת ייעזר הקבלן בכיסוי הגנה כדוגמת, לשם כך

ברכיב  לעיל, יחליף אותו הקבלן כמוגדר לא היה מוגןש במלבןנפגע רכיב  ג.

 זו.חדש, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין פעולה 

 והביקורותאת כיסוי המגן לצרכי הבקרה  במהלך הביצוע יסיר הקבלן .ד

לאחר השלמת בדיקת הרכיב ו/או ביצוע הטיפולים הנדרשים בו .  באתר

הרכיב עד למסירתו לידי  להגנתאת הכיסוי יחזור הקבלן ויפרוש 

 המזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ניקוי המלבנים ערב המסירה. ה.

 ה הקבלןינקבאישור היועץ בכתב, ובמועד הסמוך ביותר לסיום העבודה,  

.  פעולת יסודי ומעמיקיחיד, שהותקנו על ידו, ניקוי את כל המלבנים 

הניקיון תקיף את מלבנים הנחשפים לעיני הצופה מתוך המבנה, ואף את 

אלה הנחשפים לו מחוץ למבנה.  בתום הניקיון, יתעד הקבלן את השלמת 

ניקיון נעשה לשביעות רצונו, הניקיון מחד, ויקבל מן המזמין אישור כי ה

לא יוותרו שאריות צמנט או זיהום כלשהו מאידך.  בתום הניקוי 

פגמים ו/או נזקים  ,כתמיםלא יחולל שריטות, .  ניקוי הרכיבים במלבנים

יאפשר את בדיקתם הסופית, איתור פגמים אחרים במלבנים.  הניקוי 

 נזקים אחרים.או ליקויים בגימור המלבנים, מכנים, תפקוד לקוי, 

יכלול בהצעתו את עלות האמצעים לשמירת רעננות ונקיון  הקבלן .ו

את מלאכת ומחד,  לאחריות המזמין םעד למסירתים המזוגג המלבנים

 ן כאמור לעיל מאידך.נקיוה

הקבלן יציב את מסגרות העזר ויעגנן בפתחיהן קודם שתעשה עבודת גימור  12.06.05

לעגינתן על פי לוח הזמנים של עבודות הבניה יקבע את העיתוי  הקיר.  הקבלן

ועבודות הגימור;  הרכבת המסגרות תיעשה בתיאום מתמיד עם הקבלן 

 .מנהל הפרויקטהראשי, ובהתאם להוראות 

מסגרת העזר להרכבת המלבן תהיה של פלדה, סמויה וקשיחה, בעלת עובי  12.06.06

 מ"מ או יותר. 2.0דופן של 

 וצבת בהקפדה, לפי פלס.העזר תמסגרת  12.06.07

 

מ"מ  L316 ,8( Stainlessהמסגרת תהיה מעוגנת בעוגנים ובברגים, של פלב"מ ) 12.06.08

בתוך קירות הבטון.  הברגים יהיו חדורים במיתדים בתוך הבטון  עוביים,

מ"מ או יותר משפת הבטון  40, ובמרחק של מ"מ או יותר 40לעומק של 

של בטון, או של איטונג, יהיו הברגים חדורים .  היה הקיר בנוי בלוקים בפתח

 במיתדים מתאימים כדוגמת המיתד "טורבו".

מ"מ או  40מ"מ או יותר, ורוחבו  2.5העוגנים יהיו של פס פלדה שטוח שעוביו  12.06.09

של  6.2.2, וכנדרש בסעיף מ"מ 500יותר.  המרחק בין העוגנים לא יעלה על 

 מוי(.)עיגון המלבן הס 1חלק  4068ת"י 

 .מ"מ 150א יעלה על להמרחק בין העוגן ופינת המסגרת  

 .רוגיןי, לסהעזרהעוגנים מרותכים משני צידי מסגרת לפי הצורך, יהיו  

העזר דרך מסגרת )"ג'וזונים"( ו/או מסמרות  , מוטותלא ייעשה עיגון בברגים 12.06.10

 אל תוך הקיר במישרין, ויימנע כל עיווי במסגרת.

או ו/הגדלת עוביים,  יוקשחו באמצעותמ"מ,  150כם גדול מאשר עוגנים שאור 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית אם והקשחה זו תידרש.  .עיצובם

כל פעולות העיבוד בעוגנים כגון הריתוך, הכיפוף, והחיתוך יושלמו קודם  12.06.11

 שייעשה הציפוי עליהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לא יעשו כל פעולות ריתוך באתר הבנין. 

 וויסות העוגנים 12.06.12

העוגנים יהיו מפוצלים ויאפשרו את קביעת מסגרת העזר בדרך מבוקרת, בלי  

שתהיה מושפעת מן הסטיות הגיאומטריות, שסטו הבנאים.  העוגן המפוצל 

יהיה שתי פיסות של זויתני פלדה, האחוזות והמחוברות זו בזו באמצעות 

ישתמש בזויתנים בעלי  ברגים וחריצים מתאימים העשויים בהם.  הקבלן

יצייד  חריצים מתאימים שיקנו לעוגנים כושר ויסות בשלושה צירים.  הקבלן

את המרכיב בזויתנים בגדלים שונים ככל הנדרש בגין הסטיות הגיאומטריות 

 הצפויות באתר.

מ"מ תהיה מושחלת מתחת בורג  3מ"מ ועוביה  25דיסקה עגולה שקוטרה  12.06.13

יוחדר דרך שני חלקי העוגן המפוצל, וימנע כל הזחה  העיגון.  פין קיבוע

( Stainlessביניהם לעומת הבורג, אחרי קביעתו.  פין הקיבוע יהיה של פלב"מ )

L316 מ"מ. 3.0.  קוטרו 

 , לצורך זה.Shims)לא ייעשה כל שמוש בפיסות מרווח ) 12.06.14

מפולסת ומותאמת מסגרת העזר ועוגניה תורכב בהתאם לתוכנית, ותהיה  12.06.15

היטב בפתח.  לא יהיה עיווי במסגרת.  בתום ההרכבה לא ייחשף שום חלק 

 ממסגרת העזר לעיני הצופה בצד חוץ ולא לעיני הצופה בצד פנים.

 .L316( Stainless, יהיו של פלב"מ )המלבןלהתקנת  םברגיההדיסקאות ו 12.06.16

קודם שייקבעו  המלבן גבס בצד פנים, לעולם יורכבלוחות בפתחים המצופים  

 לוחות הגבס סביב הפתח.

גימור הקיר.  הסימון יהיה לקו העיצוב מסגרת העזר ודרך הצבתה, יסמן את  12.06.17

 קיימא ונוח להשלמת הבניה.-ברור, מהימן, בר

העוגנים יקנו למסגרת העזר קשיחות נאותה ויציבות מספקת, כדי לעמוד בכל  

פויות במהלך כל שלבי עבודות הבניה, ועד הפגיעות של העובדים וכליהם, הצ

 בתוכה. המלבןלהרכבת 

 פרופילי האלומיניום העשויים פרופילי קירות מסך.העוגנים ל 12.06.18

מ"מ או יותר,  6יהיו של פסי פלדה או פרופילי פלדה, שעוביים העוגנים  א.

 ורוחבם 

 .מ"מ או יותר 40

מ"מ,  12על ידי ברגי מכונה של  המבנה בשלדהעוגנים יהיו מחוברים  ב.

כל מתאימים וחדורים  L316( Stainlessפלב"מ )המוברגים במיתדי 

הקבלן מן ימנע .  לשם העיגון, מ"מ או יותר 80 לעומק שלאורכם 

 .(Shimsהשימוש בפיסות מרווח )

יקנו קשיחות לחבוריו,  פרופילי הסריגהעוגנים והחבורים הקובעים את  ג.

.  בפרופיל המעוגן על ידם של פיתול וכל כפף של "בננה" וימנעו כל עיוות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לא ישמיעו חריקות, שריקות  הסריגשטחי המגע של העוגנים ופרופילי 

או נקישות, אגב הזזה הדדית בגין משבי רוחות, או שנויי טמפרטורה.  

 פיסה של לוח פלסטיק קשיח תבודד ביניהם.

צירים ביחס לבנין, מבנה העוגנים יאפשר את הסטתם בשלושה  ד.

ובשעורים המספיקים לספוג את כל הסטיות הגיאומטריות שימצאו 

 , וכמפורט לעיל.בשלד הבנין, ואלה שייעשו במהלך ההרכבה

קיבוע ייעשה במערכת העוגנים בתום הצבתם והידוקם במקומם, על ידי  ה.

ם מ"מ.  הפין יוחדר דרך העוגני 3שקוטרו  L316( Stainlessפלב"מ )פין של 

 וימנע כל הזחה הדדית ביניהם לאורך ימים.

חיבור סריג קיר המסך כלפי העוגנים, ייעשה אך ורק בברגי פלב"מ  ו.

(Stainless.) 

 יהיו מוצנעים מעיני הצופה בתום ההרכבה.וכל עזרי העיגון  הסריג עוגני ז.

 .12בדיקת עקירה, לפריט אל 12.06.19

של קיר  האוחזים את זויתני העיגוןבדיקות עקירה מדגמיות יעשו לברגים  

 עשרהמדגם הבדיקה יכיל .  .  הבדיקות יעשו במהלך ההתקנה12מסך אל 

ברגים לפחות. הברגים ייבחרו אקראית, ויבדקו בבנין.  ההטרחה, בבדיקה 

פי חמישה מהטרחת התכן על המדגמית, תועלה בהדרגה ותגיע עד לשיעור של 

, יעשו התיקונים הדרושים בעיגון, על ידי נראה שינוי כל שהואבורג העיגון.  

העיגון  עמד פרט.  בבדיקה חוזרתיועץ, ועגינתם תיבחן ההקבלן, לפי הנחית 

 בבדיקה החוזרת, תתקבל דרך ההרכבה.

כל הבדיקות יעשו על ידי הקבלן בנוכחות נציגו של המזמין, ובתיאום עם  

 יועץ.ה

פרטי אל ובטיחותית ה יתקין פיגומים מתאימים ותהיה גישה נוח הקבלן 

 הנבדקים. העיגון

כל הוצאות הבדיקה, והמתקנים לביצוע הבדיקות המדגמיות לבקרת איכות  

 ההתקנה, יהיו כלולות במחיר הנקוב על ידי הקבלן בהצעתו.

 

 12.07  בידוד וניקוזאיטום 

 איטום המלבנים. 12.07.01

 המלבנים יהיו אטומים להתגנבות מים ו/או רוח דרכם. 

 הקבלן יאטום גם את קו ההשקה בהיקף המלבנים, וכמפורט להלן 

גם , והקבלן יאטום את קו ההשקה שבין הבנין לבין מסגרת העזר מחד א.

 לבין המלבן מאידך.מסגרת העזר את קו ההשקה שבין 

להתגנבות מים אל פנים התורפה בנוסף יאטום הקבלן את כל קווי  ב.

להשלים את יריעת האיטום עד לגג בו נדרש  12הבנין, ולמשל בפריט אל

המבנה, וכמוראה בתרשימים הנספחים.  החסימה תהיה כלולה במחיר 

 הפריט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, וייעשה ביריעות מתועשות המותאמות רצוףהמשכי והאיטום יהיה  ג.

 לייעוד זה, ובעזרת עיסות מותאמות וכמוגדר להלן בפרק זה.

 יריעות האיטום. 12.07.02

תיפרש  חסימהיחסמו את התגנבות המים.  היריעות איטום מתועשות  א.

כל טיפת מים על פני קירות הפתח הבנוי מזה, ובמלבן האלומיניום מזה.  

 תתנקז חוצה.ו בחסימה,ש"תתגנב", תלכד 

היה טיח מיועד לגימור הפתח, יתבסס האיטום על סרט שבגבו מודבקת  ב.

של  FLEECEBAND 0318רט גיזת פוליאסטר לא ארוגה, וכדוגמת הס

Hodgson ."המשווק על ידי "דבטק 

החסימה בהיקף הפתחים תיעשה על ידי הקבלן, ותהיה כלולה בהצעתו  ג.

 בשביל הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.

יריעות האיטום יהיו נתמכות מכנית לכל אורכן ורוחבן באמצעות פח  ד.

 מ"מ עוביו. 0.7 מגולוון פלדה

ליועץ האיטום ויקבל את אישורו וחומרי האיטום יציג את פרטי  הקבלן ה.

 עליהם.

 עיסות האיטום. 12.07.03

האיטום בהשקות של פרופילי האלומיניום זה בזה, תהיה של עיסה  א.

, או עיסה Dow Corningשל חברת  911סיליקונית כדוגמת העיסה 

A1Sikaflex  של חברתSika. 

היה של עיסת סיליקון יקירות הבנין, יןהמלבן לבהאיטום בהשקות בין  ב.

 .FC11Sikaflex, או Dow Corningשל חברת  917ניטרלית, כדוגמת העיסה 

העיסה תהיה משוחה בשכבה אחידה, שטוחה וחלקה, אחרי ניקוי  

 המתאים לעיסה. Primer)השטחים הנמשחים בעזרת חומר קמאי )

, המלבןעיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק בקירות המבנה, ובפרופילי  

, אינו אוגר רטיבות ואינו מפריש שמנים, או חומרים בהםאינו פוגע 

 המזהמים את קירות הבנין.

חומרי האיטום יקיימו את תכונותיהם לאורך שנים,  בתנאי טמפרטורה  ג.

 משתנים.

ל סיפי הפתחים, ובמקרי הצורך גם במזוזות חסימות נוספות יהיו פרושות ע 12.07.04

 .הפתח, מתחת לצפויי הקיר לסוגיהם

פרישת החסימות תהיה רצופה, וחפיפות יהיו בין קצות יריעות האיטום בקוי  

לעולם יופשלו שולי היריעה העליונה מבין השתיים, על גבי שולי :  השקתן

 היריעה הנמוכה מביניהן.

ות החסימה יהיו נתמכות תחתיהן, ותמנע בהם כל יריעות החסימה ורצוע 12.07.05

הקוות של מים "בכיסים".  היריעות הפרושות במזוזות יהיו מודבקות 

, בשוליהן בעזרת חומר הדבקה, המומלץ על ידי יצרן יריעת האיטום לייעוד זה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שולי  ,.  בנוסףSoudalשל חברת  Black EPDM Sealnetוכדוגמת העיסה 

ידוק מכני בעזרת פרופיל שטוח.  הפרופיל השטוח הבאחוזים יהיו היריעה 

 מ' או פחות זה מזה. 0.60יהיה מחובר בקירות הבנין בברגים המרוחקים 

שולי היריעות בסיפים יהיו מופשלים מעלה, על מזוזות הפתח, וכן על גבו של  

הסף, עד מעבר לקיר הבטון בצד חוץ.  יריעות האיטום ימנעו כל התגנבות של 

 עבר לחסימה.טיפת מים מ

 פרישת יריעות האיטום. 12.07.06

מחד והרכבת המלבן  הקירלחיפוי פעולות ה קודםפרישת היריעות תיעשה 

למועד ביצוע הפעולות סמוך מאד בפתח מאידך.  פרישת היריעות תתבצע 

 .  יריעות האיטום לא תנטשנה חשופות, ויימנע כל נזק וכל פגיעה בהן.לעיל

יקפידו על שלמות יריעות האיטום ולא יפגמו בהן  ותהקיר מבצעי חיפוי

 בפרישתן ולאחריה. 

 בדיקת טיב האיטום. 12.07.07

טיב פרטי האיטום בהיקף מלבני האלומיניום המורכבים באתר, ייבדק  

 בהתאם להוראות אחד משני התקנים להלן:

בדיקת אטימות מים על מעטפת הבניין:  קירות :  2חלק  1476ת"י  א.

 .ופתחים חיצוניים

 .מותקנים באתר אלומיניום חלונות ותריסי:  1חלק  4068נספח א' בת"י  ב.

 ההחלטה על חלופת הבדיקה תיקבע על ידי המזמין, ולפי שיקול דעתו.

התעורר חשש לכשל באיטום יהיה המזמין רשאי להורות לקבלן ליישם את  

נוספות ואחרות .  שתי שיטות הבדיקה לעיל, גם יחד, ו/או בדיקות ממוקדות 

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין דרישה זו.

 

 12.08 שונות 

כל המחברים וקווי ההשקה בין פרופילי המלבן, ייאטמו.  חומרי האיטום יהיו  12.08.01

מתאימים לסתימת חריצים צרים, לא יפגעו בפרופילי המלבן, ולא בגימור פני 

 קורוזיה בגין חיתוך הפרופילים. השטח שלהם, וכנדרש למנוע מחוללי

 גון האביזרים. 12.08.02

 הנתונים בהם, וצבע סרטי האיטום הגמישים, במלבןהאביזרים המותקנים  

 על פי אישור האדריכל.ויהיו בעלי גוונים תואמים, 

לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין פרופילי האלומיניום לבין אביזרי פלדה.  פס  12.08.03

PVC  ,מ"מ עוביו, יחצוץ ביניהם. 1.0קשיח 

 פיקוק קצות הפרופילים. 12.08.04

האנכיים  Bull-Nose-פרופילים חלולים הפונים חוצה כגון פרופילי ה 

, יהיו פקוקים בשני קצותיהם, כדי למנוע 12המתנשאים בחזית פריט אל

 ממשב של רוח החולף דרכם לחולל בתנועתו מטרד אקוסטי של צליל צורמני.
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קק לעיני הצופה בתום ההרכבה, ישתמש הקבלן באביזר ייעודי נחשף הפ 

פקק של המותאם בעיצובו לפרופיל החלול.  לחלופין רשאי הקבלן להשתמש ב

פקק יהיה מכורסם בשוליו המ"מ עוביו.   36H5052AA 2.5פח אלומיניום 

השגת השקה דקה חלקה ואטומה.  ל, וכנדרש הפרופיל החלולבהתאם לעיצוב 

 מודבק בשוליו בדבק אפוקסי אל הפרופיל.הפקק יהיה 

 ס"מ. 10יהיה מדרך רגל האגף הנפתח יוגבל לפתיחה מקסימלית של  12.08.05

 .קירות נמשכים 12.08.06

היו בבנין פתחים המשיקים בקירות הנמשכים פנימה אל תוך הבנין, יעצב  

הקבלן את מסגרת העזר כך שבסוף המעשה, יתקבל גימור אחיד בכל היקף 

 המלבנים, לאורך כל פיאותיהים ובפתחים השונים.

 חיבור התקנים. 12.08.07

פלב"מ  בברגי ויחובר ההתקנים והפרזולים הנדרשים במלבן ו/או באגף, א.

(Stainless) L316 אלומיניום תהחודרים לתוך ביטנ. 

ההתקן.  הבטנה תהיה באורך כמידות הבסיס של יהיו  הבטנה מידות ב.

 .או יותרמ"מ  8 עוביה"מ; ומ 300מינימלי של 

תהיה מחוברת חבור ו הבטנה תהיה מוצנעת בתוך פרופיל האלומיניום, ג.

או לחלופין בברגי פלב"מ אפוקסי  וקשיח בו:  באמצעות שרףקבוע 

(Stainless )L316. 

למפרט , נקובים בתרשימים הנספחים האגפים הנפתחיםכיווני הפתיחה של  12.08.08

 .מאידך האדריכלותובתוכניות זה מחד 

אלה, ולקבל כיווני פתיחה  ותוכניות הייצור שלב לסמןהקבלן  על, אף על פי כן 

 את אישור האדריכל בכתב.עליהם 

 פרופיל מפוצל. 12.08.09

פרופיל החולף לצד תפר התפשטות בבנין, וחוצה אותו, יהיה של פרופיל  

 תפשטות בלבד.מפוצל.  הפרופיל המפוצל יהיה מקובע בצד אחד של תפר הה

הפרופיל המפוצל יהיה בעל כושר הזחה הדדית של רכיביו.  קו הפרופיל יהיה  

 המלבןאטום למעבר רוח וגשם, ויהיה בעל מידות חוץ זהות לפרופילי 

 המקבילים לו.

 דלתות במעטפת שטחים ציבוריים. 12.08.10

 מ' או יותר. 2.10גובה המעבר החופשי דרך פתח הדלת יהיה  א.

מ"מ או פחות יהיה במפתן הדלת, בין מפלס  10ש מפלסים של הפר ב.

 הריצוף בתוך המבנה לבין מפלס הפיתוח.

בכל פתחי הכניסה של הדלתות האוטומטיות, שטיח יהיה פרוש  ג.

המשובצות במעטפת המבנה.  השטיח יהיה פרוש בפן הפנימי שלהם.  

טפוף עם השטיח יהיה משוקע בתוך הריצוף;  גב השטיח ייקבע במישור 

 פני הריצוף.
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השטיח יהיה של מברשות לבד המושחלות בחריץ מותאם בתשתית של  

 PVCפרופילי אלומיניום המחוברים זה אל זה באמצעות פרופילי 

 גמישים ומחוררים.  

 מכלול השטיח, וגונו, ייקבע וייבחר על ידי האדריכל. 

ומקו מ' מרוחב המעבר החופשי בדלת, וע 1.00-השטיח יהיו ארוך ב 

 מ'. 3.00בניצב לה, יהיה 

בו משולבות דלתות הזזה יכלול גם  12המחיר בו ינקוב הקבלן לפריט אל 

את עלות השטיח, ופרישתו במפתן כמוראה בתרשימים הנספחים 

 למפרט זה וכאמור לעיל.

 בקרת אגפים נפתחים. 12.08.11

כל אחד מן האגפים הנפתחים במעטפת המבנה  יצוייד בחיישן חשמלי  

(Micro-Switch:ייעודים אחדים יהיו לחיישן חשמלי זה כגון  .) 

 חיווי מצב האגף הנפתח לחדר הבקרה, וכנדרש מטעמי הביטחון. א.

חיסכון באנרגיה:  פתיחת האגף בחדר מסויים, תשבית את פעולת המזגן  ב.

 בו.

הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את הקדחים, ההכנות והחיווט הנדרש  

בקר החשמלי.  התקנת הבקר החשמלי, והחיבורים החשמליים להתקנת ה

 ייעשו על ידי קבלן המתח הנמוך.

 מכניים.-מכלולים אלקטרו 12.08.12

הקבלן יספק מכלולים אלה, מצויידים בחיווט חשמלי, כמפורט להלן.   א.

הקבלן יהיה אחראי לחיבור הקצה האחד של החיווט למכלול החשמלי, 

בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית ולהשחלתו, לכל אורכו 

 הסמוכה.

חיבור הקצה השני של החוט אל מתג ההפעלה ומערכת החשמל תיעשה  ב.

על ידי חשמלאי מוסמך.   מיקום מתג ההפעלה ייקבע במקום עליו יורה 

 האדריכל.

הקבלן יכלול בהצעתו, את כל הנדרש לצורך פרישת צינור החשמל מחד,  ג.

קיבל הקבלן יהיה מחיר סופי בין אם בו ינקוב המחיר דך.  והחיווט מאי

באתר, ובין אם דרישה זו הגיעה  ההתקנה קודםחיווט את הדרישה ל

ים ומוצנעים מן סמוי והחיווט יהילאחר ההרכבה באתר.  צינור החשמל ו

באמצעות , ייעודיצינור העין.  החיווט יושחל בתוך פרופילי המלבן, בתוך 

 כדי, שני קצותיוחוט הקשירה יאובטח ב  ל בתוכו.מושחהחוט קשירה 

 .היעודה שלף בשגגה ממקומו, קודם השעהישלא י

מיכאניים כוללים את החיישן -למען הסר ספק מכלולים אלקטרו ד.

החשמלי, את  הדלתות האוטומטיות החשמליות המשולבות במעטפת 

 המבנה, ושילוב המנעול החשמלי בדלתות המילוט.
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  15משולבת בגב פריט אל – אקוסטיתהחסימה ה 12.08.09

  החסימה תיקבע בהמשך למחיצת הגבס, בינה לבין זקופות קיר המסך.  א.

 2 פלדהמ"מ עוביים, ופח  9החסימה תהיה סנדויץ' של שני לוחות גבס 

לא יהיה כל חיבור מכני בין רכיבי החסימה לבין   מ"מ עוביו ביניהם.

 סריג קיר המסך.

טית בגב הזקופה תבוצע על ידי הקבלן לעבודות הגמר.  החסימה האקוס 

הקבלן ינחה את קבלן עבודות הגמר בפרטי הביצוע של החסימה 

 האקוסטית, וכמפורט להלן.

פרטי המבנה וההרכבה של החסימה יהיו מותאמים לספוג את  (1

התזוזות האופקיות והאנכיות של זקופות קיר המסך, מבלי ליצור 

 סדקים בלוחות הגבס.

 לא יהיה כל חיבור מכני בין החסימה לבין סריג קיר המסך. (2

 הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את עלויות ההנחייה והדרכה, 

 כמפורט לעיל.

 פרופילי החוטם. 12.08.10

חזית , יהיו משולבים בנכיתאהמתנשאים ( Bull-Noseפרופילי חוטם ) א.

 ט זה., וכך מוראה בתרשימים הנספחים למפר12פריט אל

פרופילי החוטם יהיו מקובעים במקומם כנגד כוחות השליפה, באמצעות  ב.

 חיבור מכני של בורג.

קוי הקיטוע בין פרופילי החוטם יהיו מינימליים ולפי הנחיות האדריכל.   ג.

פס שטוח של אלומיניום ייקבע בקו ההשקה שבין שני נדרש קו קיטוע,  

השקה דק ומהודק ובמישור טפוף.  פרופילים סמוכים, כנדרש לקבלת קו 

 קו ההשקה שבין שני פרופילים סמוכים יהיה אטום.

הנחשפים, וכנדרש  קצוות פרופילי החוטם וההצללותפיקוק ייעשה ב ד.

 .לעיל

שלוש דלתות אוטומטיות של שני אגפים נגררים, ואגפים קבועים לצידן  12.08.11

. אגפי הדלתות והאגפים הקבועים לצידן יהיו כדוגמת 12ישולבו בפריט אל

(.  כל רכיבי הדלת בהם ייעשה heavy duty)  TORMAX 2201WINהמכלול 

 שימוש יהיו אורגינליים של יצרן המכלול.

וש, בשביל האגפים הקבועים והנגררים, רכיבי המכלולים בהם ייעשה שימ 

יהיו מקוריים של יצרן  -מסילות ועגלות ההסעה , מנגנון ההינע וכיו"ב  

 המכלול.

מסילות הרצפה של האגפים יהיו רציפות, וישתרעו לכל רוחב האגפים  

 הנגררים והקבועים לצידם.

 מכלול הדלת יהיה מתאים לשאת את משקל האגפים הנגררים בו.   
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ההרכבה לא ייחשפו החלקים הנושאים בדלת, ואף לא ברגי העיגון.   בתום 

הינע הדלת והרכיבים הנושאים בו יהיו מותקנים בתוך ארגז של פרופילי 

 אלומיניום אשר נועדו ועוצבו למטרה זו.

ארגז ההינע ישתרע על כל רוחב הפתח, יהיה משיק במזוזות בקצותיו, ויהיה  

 ה כל קיטוע בפרופילי הארגז.חסום על ידן בצדדים.  לא יהי

מכסה יהיה לארגז בצד פנים, ויהיה נפתח להתיר גישה חופשית אל מערכות  

ההינע והבקרה של הדלת, בשביל כל פעולת תיקון, או אחזקה אשר תדרש 

סגרים מתאימים יהיו במכסה ויקבעו אותו סגור, ומהודק במקומו,  בהן.

 בשעת הפעולה התקינה של הדלת.

מונולטית שקופה והאגפים הקבועים שלצידם יהיו של זכוכית  אגפי הדלת 

ומחוסמת כמוגדר לעיל בפרק הזיגוג, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט 

 זה.

האגפים יהיו ניתנים לויסות כנדרש בשביל לקבוע אותם בקו אופקי ומקביל  

 לרצפה.

נוכחות גוף יהיו בדלת, כנדרש לפתיחתה ולמניעת הגפתה במקרה של גלאים  

 ובתחום האגפים הקבועים.  זר בתחום המסילה

, אשר יהיה ממוקם מערכת ההינע תהיה מצוידת בבורר מצבים דיגיטלי 

.  המכלול יהיה מצוייד במצבר גיבוי שיאפשר את המשך בדלפק השומר

 שעה. ½הפעולה התקינה של המכלול במשך 

רכת ניטור לתצוגת .  לוח הבקרה יכלול מעעמדת השומרלוח בקרה ייקבע ב 

תנטרל את  ,מערכת הבקרה של הדלת תקלות, ומתג להפעלת הדלת ממרחק.

 הפעולה החשמלית של הדלת בזמן קריסת האגפים הנגררים.

האגפים  שלאגפים קבועים של זכוכית יהיו בכניסה מתחת ארגז ההינע,  

 הנגררים.

 כמוגדר לעיל בפרק הגימור.גימור הדלת יהיה  

 השומר.דלפק יה מבוקרת במקביל על ידי מתג שיותקן בפתיחת הדלת תה 

 

 12.09 צירי בממ"ד-אגפים נפתחים  צירי צד ו/או משתפע )פנימה וחוצה( ו/או דו 

 מבנה האגף הנפתח יהיה: 12.09.01

 (.Kipp ,Tiltמשתפע פנימה ) א.

 (.Turnצד )-נפתח פנימה סביב צירי ב.

 צירי נוטה וסב.-חלון ממ"ד של אגף דו ג.

 (.Kipp ,Tiltאגף מזוגג זיגוג מבני משתפע חוצה ) ד.

פינת האגף, ופינת המלבן תהיה מהודקת כל ארכה, הן במישורים הפנימיים  12.09.02

וברג יפינת מילוי מותאמת,  כלפיוהן במישורים החיצוניים.  החיבור ייעשה 

 מ"מ, או 50ודבק בשרף אפוקסי.  אורך השוק של פינת המלוי יהיה יבברגים ו

 , ובמישור טפוף.מהודק ,יהיה דקוהמלבן יותר.  קו ההשקה של פינות האגף 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ייקבע בפינות האגף  ,1713-, וכדוגמת המכלול קלילאביזר מגן של פלסטיק 

 הפינות החדות שלו. להגן על הדיירים מפני כדיהנפתח, 

 , יהיו אטומים בחומר איטום הממלא אתוהאגף המלבן בפינותוי ההשקה וק 12.09.03

לאחר ניסוי גם .  הידוק הפינה לא יתרופף -803.2AAMAדרישות המפרט:  

מלוא מלוא פתיחתו ו יתפועל האגף הנפתחמחזורי פעולה, בהם  5000של 

 ., חליפותהגפתו

 

 

ויעצור את חדירת המים.  האטם יהיה של  אגף הנפתחאטם פנימי יהיה ל 12.09.04

EPDM תאמת במלבן ויקיף את או ניאופרין יהיה מושחל בתוך תושבת מו

מהלך הגפת האגף.  .  האטם לא ימעך ולא יתקמט בהנפתח בכל היקפו האגף

הידוק האטם כלפי אגף האגף הנפתח ייעשה אך ורק בשעה שהרוח מכה 

 במלבן, וכמקובל לאטם פנימי.

האטם יהיה מחובר בפינתו בתהליך של גיפור, או יהיה מצויד בפינות  

 מ"מ או יותר. 70האטם יהיה  טרומיות.  אורך שוקי פינת

שני גיזומים ייעשו באטם הפרוש .  מלבן בצד חוץהאטם הגפה ייקבע בהיקף  12.09.05

 .מלבןהבפיאה העליונה של 

 20-.  אורך כל גיזום יהיה כמלבןמ"מ מפינות ה 30הגיזומים יורחקו כדי  

 מ"מ.

, 16אל 11ים אלאגף הנפתח של פריטידית סיבובית של אלומיניום תהיה ב 12.09.06

.  ייעשה באילגון או צביעה, ולפי בחירת האדריכל.  גימורה 19אל-, ו17אל

חלקים ופאותיה יהיו  הידית פניעיצוב הידית ייקבע על פי אישור האדריכל.  

 .מוקהות לנוחיות הלפיתה בכף היד

 הפרזול ונקודות הנעילה. 12.09.07

ייקבע כך שהאיטום צפיפות נקודות הנעילה בהיקיף האגף הנפתח,  א.

נקודות הנעילה יהיו אקצנטריות, יהיה מושלם.   מוגףבהיקיף האגף ה

וניתנות לויסות, ככל שיידרש בגין הסטיות שבין האגף הנפתח לבין 

 המלבן.

יהיה מוצנע מעיני הצופה שעה שהאגף מוגף.  הפרזול ואופן  הפרזול ב.

ומתאימים  יהיו יציבים ואיתנים את האגףואחיזתו חיבורו במלבן 

עשה בידית יתופתיחה הנעילה אגף הנפתח.  של ה וורוחב ולמשקל

 .יחידה

או כמותם  Siegenia ,Sobincoשל חברת פרזול מלבני האלומיניום יהיה  ג.

 ולפי אישור האדריכלים והיועץ.
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  _________________ 

באגף פרטי מבנה הציר ואחיזתו .  יהיה של אלומיניום האגף הנפתחציר  12.09.08

 אגף.היהיו יציבים ואיתנים ומתאימים ליעודו ולמשקלו של  הנפתח

מ"מ או  5.  קוטר הפין יהיה L316( Stainlessב"מ )פין של פלב הציר יצוייד 

יותר.  הפין יסוב בתוך תותב של ניילון.  הצירים יהיו מותקנים בתוך תושבת 

 .די התושבתיומהודקים בבורג, בצ, מותאמת

 15לאגפים משתפעים משתפע פנימה, המשולבים בפריט אלדרישות נוספות  12.09.09

 .17ואל

 Top Vתיעשה באמצעות זרוע מנוף כדוגמת המכלול  אגףפתיחת ה (1

 .Sobincoשל חברת 

לא ייקבעו המספרים בשני צידי אגף הנפתח.  תחתם  במקרה זה (2

ייקבעו בפיאתו התחתונה, שני צירים אופקיים, הנחשפים לעיני 

 הצופה העומד בתוך החדר.

זרוע פלב"מ  פתיחת האגף הנפתח לזוית הרצויה תוגבל באמצעות (3

(Stainless )L316 . 

 .15בפריט אלצד, המשולב -דרישות נוספות לאגף נפתח סביב צירי 12.09.10

 אנכיים.צירים  צמדהאגף יסתובב סביב  א.

 .מייצב בעל כושר ויסות יהיה לאגף אשר ימנע את טלטוליו במשב רוח ב.

 אגףמגביל של זוית פתיחה יהיה לאגף אשר יגביל את פתיחת הבנוסף,  

 לזוית הרצויה.

 .°105הצירים יהיו סמויים, והאגף ייפתח בזוית מקסימלית של  ג.

הפתיחה של האגף הנפתח, תושפע בין השאר גם מן המיקום של  זוית ד.

 המלבן ביחס לפני הקיר, ולדרישות והנחיות האדריכלים.

 דרישות נוספות לחלון ממ"ד. 12.09.11

 יותקן במסגרת הפלדה, בפן הפנימי של דלת ההדף.אטום גזים  מלבן א.

 .צירי נוטה וסב-האגף הנפתח יהיה של חלון דו ב.

 .4583-, וכדוגמת קלילהמוכר על ידי פיקוד העורף של מכלולהיה י המלבן ג.

נבדק  הואכי  ה, המעידפיקוד העורףשל  תמיוחד את תויתישא  המלבן ד.

את שלים ת זו .  תויתועמד בהן ובבדיקות המיוחדות הנדרשות מטעמ

אישור הניתן על ידי מעבדת מכון התקנים, על הבדיקות שנעשו בו ה

 .4422ולת"י , 1068בהתאם לת"י 

שני   פיקוד העורף. וכנדרש על ידי, 4.4.4רבדים  בשמשת האגף יזוגג ה.

 מ"מ עוביה. 4( Annealedלוחות שמשת הרבדים יהיו של זכוכית רפויה )

 דיבקית לזיהוי יצרן המלבן, תודבק על גבי הפן הפנימי של השמשה. ו.

:  2חלק  4068יהיו בהתאם להוראות ת"י  המלבןפרטי ההרכבה של  ז.

 התקנת חלונות ותריסים, חלונות ביטחון פנימיים מאלומיניום.

 עיצוב המלבן יצניע את מסגרת הפלדה שבהיקף הפתח. 

 האגף.דיבקית להדרכת המשתמש בתפעול  השמשההקבלן יקבע על  ח.
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 דרישות נוספות לחלון מזוגג זיגוג מבני, משתפע חוצה. 12.09.12

האגף ישתפע חוצה בעזרת מערכת מספַרִים המותקנת בשני צידיו.   א.

.  המספַרִים יתירו פתיחה L316( Stainless) המספַרִים יהיו של פלב"מ

מדורגת של האגף.  המספַרִים לא ילחצו על מערכת האטמים בשעה 

 שהאגף מוגף.

מ"מ,  90יגבילו את פתיחת האגף, לשיעור מקסימלי של המספַרִים  ב.

 .בפיאותו התחתונה

 או כמותם. Siegenia ,Sobincoיהיו של חברת  האגףכל פרזולי  ג.

טריקת האגף את המספַרִים יעמדו בהלם של משב רוח פתאומי וימנעו  ד.

 .הפתוח

פיאות , יהיו מוצנעים בהאגףיתקפלו בהגפת  המספרים והמייצבים ה.

 אטמיב יפגעו ולא לא ימעכו ,לא ילחצו לא יקמטוו הצדדיות של המבלן,

 .בשעה שהאגף מוגף המלבן

 הזיגוג המבני יהיה כמוגדר לעיל בפרק הזיגוג. ו.

 

 12.10 מעקה שכולו זכוכית 

 מעקה שטוח ואופקי. 12.10.01

המתנשא, בין מפלס כן  מבנירכיב ייחשף המעקה יהיה כולו זכוכית.  לא  א.

יהיה ריתום מליא המעקה בבסיסו .  המעקה מסעד המעקה לבין מפלס

 מבוסס על הידוק יבש.

כמפורט לעיל בפרק הזיגוג  מליא המעקה יהיה לוח של זכוכית רבדים ב.

הזכוכית תהיה מושחזת   וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

 בהיקיפה.  שני הרבדים יהיו של זכוכית מחוסמת.

 , או יותר,מ' 1.10יהיה  מעל מפלס המדרך המשיק בוגובה המעקה  ג.

 .למעקים ומסעדים 1142על פי ת"י כנדרש ו

 למפלס הרצועהאלומיניום הקבוע מתחת המעקה יהיה של פרופיל ַכן  ד.

כלפיה.  הדפנות המאונכות של כן המעקה לא  המשיקה במעקה ורתום

 שאינן משיקות במליא המעקה יהיוהַכן  דפנות  .ייחשפו לעיני הצופה

קיפה קורוזיבית של מפני ת הןבצבע בטומני סמיך להגן עלי ותמשוח

, לא ותיהיו נקי המשיקות במליא המעקההַכן דפנות הביטון והטיט.  

 כל משיחה. ןתעשה בה

רכיבי גימור הרצועה המשיקה בו.   עםטפוף  גב כן המעקה ייקבע במישור ה.

שקוע  ה, ולא יהימפלס הגימור של רצועה זו ג מעלולא יחרגב כן המעקה 

מועד סמוך ל, ובתום עבודות הבניהב ומובמק כן המעקה ייקבע. מתחתיו

 המעקה. התקנת
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 500-המרוחקים זה מזה כבעזרת עוגני פלדה, ריתום כן המעקה ייעשה  ו.

כנדרש על פי ת"י ו ,מעקה קשיחות נאותהכן היקנה ל.  פרט הריתום מ"מ

.  דרך העיגון תהיה מותאמת אל פרטי הבנין שברצועה הצמודה 1142

 מ"מ, או יותר. 12בביטון יהיו של למעקה.  ברגי העיגון 

 או יותר. מ"מ 75עומק של המעקה לבַכן  ורתומההזכוכית תהיה חדורה  ז.

מעקה יהיה קטוע בפינות המעקה, ובמקומות שעליהם יורה המליא  ח.

יהיה לא .  מ"מ יושם בין לוחות הזכוכית השכנים 5האדריכל.  ריוח של 

 שכנים. כיתלוחות זכושני אמצעי בין -בלתיכל מגע 

 לאורך הפיאה העליונה של מליא המעקה. ייקבעמסעד  ט.

לא המסעד ישתרע ברציפות, בקו אופקי המשכי וישר לאורך כל המעקה;  

מקומות שעליהם יורה קיטוע פרופיל המסעד ייעשה ביהיה בו קיטוע.  

 האדריכל.

קצות פרופילי המסעד השכנים יהיו מחוברים זה אל זה, בעזרת פיסות  י.

מילוי החדורות בתוך פרופיל המסעד, ומהדקות את קצותיו.  קו ההשקה 

וחלק.  פני פרופיל המסעד משני עברי קו הקיטוע יהיו מהודק דק  יהיה

 במישור טפוף.

 מעקה שטוח ונטוי לאורך גרם מדרגות. 12.10.02

 המעקה יהיה נטוי בזוית לפי השפוע של גרם המדרגות ומקביל לו. א.

 לעיל.פרטי המבנה של הַכן, עובי הזכוכית, דרך העיגון יהיו כמוגדר  

 .המדרגה על מפלסמ', מ 0.90מוגבה כדי המעקה יהיה  

הַכן יהיה מוצב על מסד של ביטון, היצוק בצדי גרם המדרגות, וסמוך  

 לגחונו.

לוח הזכוכית שצורתו הגיאומטרית מקבילית, יוצב בתוך הַכן ויעלה בקו  ב.

 רצוף, במישור מקביל, לגרם המדרגות.

קוי ההשקה בין לוחות הזכוכית יהיו לעיל.  עובי הלוח וגימורו יהיו  

 חופפים את קו המדרגות, ויקבעו על פי הוראות האדריכל.

 

 12.11  ,של אלומיניום וזכוכיתלמילוט דלת נפתחת חוצה סביב צירים 

של  12U, וכדוגמת (Structural Glazing)הדלת תהיה מזוגגת זיגוג מבני  12.11.01

 של קליל או מכלול דומה אחר. SG4900אקסטל, או 

מ"מ, או יותר, ועובי  57המזוזה והמשקוף יהיו עשויים פרופיל בעל עומק של  

מ"מ.  פרופיל המזוזה והמשקוף יהיה חלול;  פרופיל פתוח מותר,  2.0דופן של 

 ה מוצק, ומחובר אליו.אם הוא צמוד לכל אורכו אל הקיר של מבנ

גב הפיאה של אגף הדלת יהיה חלק ללא להבים, או בליטות על פניו.  חריצים  12.11.02

 לאטמים, אם יהיו בו, ימולאו באטמים המתאימים.

 גב הפיאה יהיה חלק של פרופיל הפיאה, או מרותק אליו. 

 גב הפיאה.חשופים לחיבור ו/או אמצעי חיבור לא יעשה כל שמוש בברגים  12.11.03
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מ"מ לפחות.   2.0מ"מ או יותר, ועובי הדופן  40רוחב הפרופיל של הפיאה יהיה  12.11.04

מבנה האגף ורוחב פרופיל הפיאה יהיו מספיקים כדי להתקין בתוכו את 

 המנעול בצורה סמויה לחלוטין.

אטמי ההגפה יהיו רצופים, מחוברים בפינותיהם ומהודקים בקצוות  12.11.05

 די למנוע את גלישתם, או הסרתם.בתושבת, כ

האגף לא ישמיע רעש של נקישות, חריקות, או זמזום בפתיחתו, או בסגירתו,  12.11.06

 ובהשפעת לחצי רוח משתנים, או מתחלפים, כאשר הוא מוגף.

 פינת האגף תהיה מהודקת ואטומה למעבר מים ורוח. 12.11.07

מ"מ או  70החודרת לכל פיאה החבור יעשה על זוית מלוי מותאמת ומהודקת,  

יותר.  החבור יעשה בעזרת ברגים, ריתוך או צירופיהם, ויהיה מודבק בדבק 

 אפוקסי.

 .מהודק ובמישור טפוף דקיהיה  ,קו המגע בין הפיאות בפינת האגף 12.11.08

מברשת מוך לאיטום בין האגף והרצפה תהיה מורכבת בצורה סמויה, תחת  12.11.09

האגף הנפתח.  המברשת לא תכביד, ולא תפריע לתנועת  הפיאה התחתונה של

 פרופילהפתיחה והסגירה של הדלת. המברשת תהיה פונה, ואוטמת אל 

הקבוע ברצפה במפתן הדלת, והמפריד בין מפלס  Stainless L316)הפלב"מ )

 , וכמוגדר להלן.הרצוף בפנים והמפלס בחוץ

 לא יהיה חציץ לרוחב אגף הדלת הנפתחת. 12.11.10

 הזיגוג יהיה מבני, וכמוגדר לעיל בפרק הזיגוג.  12.11.11

ב"מ הצד של הדלת יהיו עשויים פרופיל אלומיניום ויסובו על פין פלצירי  12.11.12

(Stainless )L316  בתותב של אוקולון.  הצירים יהיו של שני חלקים הניתנים

להפרדה, ויאפשרו לשלוף את אגף הדלת ממקומו, בלי להסיר את הצירים 

 .מעליו.  הצירים יהיו חודרים בתוך הפיאה ובתוך המזוזה

או אחרת, מוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה קבועה תהיה כהידית ה 12.11.13

ית תהיה ניצבת לאגף הדלת מצד חוץ;  לא יהיה בה היד  כבחירת האדריכל.

 כל רכיב המקביל למישור אגף הדלת.

בברגים בעלי ראש ואום כתר, ותהיה מהודקת היטב  תחובר בדלתהידית  

 במקומה.  הידית לא תפגע במזוזה, ולא בשום חלק ממנה, תוך פתיחת הדלת.

 ידית המילוט תהיה כמוגדר בפרק זה להלן. 

 מגיף אוטומטי יהיה לכל אגף של דלת. 12.11.14

המגיף האוטומטי יהיה בעל כושר בקרה של מהירות הסגירה ושל מהירות  

(, Hold Openההגפה בנפרד, יהיה בו התקן ליצב את האגף הפתוח במקומו )

תאים לגודל יטיפוס המגיף   (.Back checkולעמוד מול הלם פתע של משב רוח )

 .רןלפי הוראות היצהדלת והאגף 

 .בפן הפנימי של אגף הדלת יורכבהמגיף העילי  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של  -5000TS המכלולמוגפת; כדוגמת המקבילה לדלת בעל זרוע מגיף עילי  

GEZE , 93אוTS-  של חברתDorma  ; 

 הדלת תובא לאתר גמורה ומורכבת לאחר סיום כל עבודות הבניה. 12.11.15

במישור ורטיקלי, בלי פתח הבנוי ויוצג בתוכו ה תואם אתמלבן הדלת יהיה  

 אילוצים, ובאופן המאפשר התפשטות בגין שנויי הטמפרטורה.

הרצפה באיזור הדלת ובתחום הפתיחה של האגף תהיה מפולסת.  הסטיות מן  12.11.16

 10מ"מ.  פני הרצפה בפנים הבית יהיו גבוהים  2.0על  יעלוהמישור האפקי לא 

 מ"מ מעל פני הרצפה בחוץ.

יהיה מעוגן היטב בקצוות המזוזות ובאיזור הצירים, המנעול והבריח.  המלבן  12.11.17

 מ"מ. 700המרחק בין העוגנים לא יעלה על 

מזוזות הדלת תהיינה חודרות מתחת פני הרצוף.  קצה המזוזה החדור ברצפה  12.11.18

 יהיה משוח בצבע בטומני.

ר ברצפה בין שתי יהיה חדו L316( stainlessרופיל ריבועי של פלב"מ )פ 12.11.19

המזוזות, וישתרע ברציפות בין שתי המזוזות, גם במפתן האגף הנפתח, וגם 

בין הרצוף בפנים הבית והרצוף במפתן האגף הקבוע שלצידו.  הפרופיל יפריד 

 יזוויתניהיה מעוגן בשני צידיו לסירוגין בעזרת פיסות של  פרופילה.  בחוץ

מו על ידי מרכיב הדלת קודם ייקבע במקו רופילפלדה ברצפת הבטון.  הפ

מפלס במישור טפוף עם הייקבע  רופילשיהיה ריצוף ברצפה.  גובהו של הפ

אשר יותווה על ידי סימון ובהתאם לצד פנים, ב ןתוך הבניירצפה בהמיועד ל

 .מנהל הפרויקט

 )סטופר( יהיה לכל אגף בדלת הנפתחת.מכני מקבע  12.11.20

 מילוט.דלת דרישות נוספות עבור  12.11.21

  .זהבפרק לעיל פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של הדלת, יהיו כמוגדר  .א

הדלת תהיה מצויידת במנעול אלקטרו מכני המשלב מנעול "נטרק ננעל" 

וכדוגמת המכלול  Eff-Effמכני וזוויתן חשמלי ממונע תוצרת חברת 

Mediator -MTL .המשווק על ידי חב' מולטילוק 

הקבלן יבצע הזויתן החשמלי, אם והדבר יידרש.  ניתן יהיה להשבית את   

לעיל בפרק את כל הקדחים, החיווטים וההכנות כמוגדר באגפי הדלתות 

 שונות בסעיף מכלולים אלקטרו מכניים.

ידית מילוט תהיה בעלת מוטות הברחה חשופים ומנעול חבוי, תיקבע  ב.

 כות.המיובא על ידי עמית מער WSSבאגפים הנפתחים כדוגמת המכלול 

ידית המילוט תתפעל שני בריחים:  האחד במשקוף הדלת והשני במפתן  ג.

 הדלת.

 צלינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ. ד.

מצויידת בנצרה, אשר תמנע את הברחת בריח  תהיהידית המילוט  ה.

 המילוט, בשעה שהדלת משלימה את הגפתה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וייקבע בהתאם  רוחב הפתח הפתוח לרווחה יהיה כנדרש למילוט ו.

 להוראות יועץ הבטיחות ובאישורו.

לא יימצא כל מכשול בתחום המעבר, לא בגין פתיחת האגף ולא בגין  .ז

 האביזרים או הפרזולים המותקנים עליו.

אמצעי החיבור של הידית הקבועה בצד חוץ, לא ייחשפו על גבי מלבן  .ח

 הדלת שבצד פנים.

מ"מ או  6המשקוף והמפתן חדירה של לשון ידית המילוט תחדור לתוך  .ט

 יותר.

שלט המנעול בצד חוץ, יהיה בעל גימור מדוייק ונאה, ויקיף את המנעול  י.

 .L316( Stainlessעל פני האגף.  השלט יהיה של פלב"מ. )

מנעול של המבנה יהיה מתאים לתפעל גם את  (Master Key)המפתח -רב יא.

 .דלת המילוט

 

 12.12 ת בסיום הפרויקטהפעולות הפורמליו 

 Asתוכניות עדות "במעמד מסירת העבודות יעביר הקבלן לידי המזמין  12.12.01

Made"  . בשלושה עותקיםבמדיה מגנטית ובנייר תוכניות העדות יוגשו  :

הראשון יופקד בידי המזמין, השני אצל מנהל הפרויקט, והשלישי יימסר 

 ליועץ.

או  word( ובפורמט פתוח )PDFסגור )קבצי המדיה המגנטית יועברו בפרמט  

Autocad.) 

 ם בפרויקט, כמפורט להלן:המלבנינתונים כללים אודות  12.12.02

מספר 

 הפריט

תאור 

 הפריט

יצרן 

 הפרופילים

כינוי מכלול 

 הפרופילים

פרטי גימור הפרופילים: 

 שם המפעל, השיטה הגוון

כל אחד מן  לנתונים אלה יהיה מצורף התיעוד של בדיקות השדה, עבור 

 המכלולים בהם נעשה שימוש בפרויקט זה.

 נתונים טכניים מקיפים אודות השמשות המזוגגות בבנין, כמפורט להלן: 12.12.03

מספר 

 הפריט

פרטי 

 1זיהוי 

 כמות פנימי לוח חיצון לוח

 לפריט עובי מידות עובי מידות
לפרויק

 ט

הזכוכית, הביצועים שם יצרן הזכוכית, השם המסחרי של  -פרטי זיהוי  (1

 התרמיים של הזכוכית, שם היבואן ודרכי התקשורת אליו.

 , וכמפורט בפרק הזיגוג לעיל.Heat Sock Test-תיק התיעוד של בדיקת ה (2

ם כגון מכלולים מכניים, מלבנימכלולים והמערכות המשולבים בלקטלוגים  12.12.04

יהיו הקטלוגים  מכניים וכו'.-אלקטרומכלולים חשמליים, מכלולים 

יכילו את כל רשימות הרכיבים המשולבים במכלולים אלה, את שם מפורטים, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, וכן דפי מידע להדרכת המשתמש היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליו

 באופן תפעול המכלול.

 הקבלן יצרף לתיק המוצר הצהרת ביצוע, בנוסח להלן: 12.12.05

כי כל פרטי המבנה ההרכבה עם סיום ביצוע העבודה באתר, הנני מאשר " 

, מקיימים את דרישות המתכנן כלשונן, ואחר כל והזיגוג של המלבניםהעיגון 

 דוחות הפיקוח העליון שלו.

 כתבי אחריות. 12.12.06

שסיפק לפרויקט  הקבלן יעביר למזמין, כתבי אחריות למלבנים ולמכלולים 

 :זה, כגון

יהם חשופים המוצרים מכתב מן המצבעה כי המבנה ותנאי האקלים אל א.

ידוע לה.  המכתב יפרט את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמוצרים יעמדו 

 להלן. 4בקיים הנקוב בסעיף ב' 

 אחריות המצבעה לגימור, האחריות תכלול: ב.

 דהיית הגימור.-התחייבות לאי (1

 התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד. (2

 ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות.התחייבות כי הגימור לא  (3

שנים לצבע  10-שנה לצבע משופר ו 15תקופת האחריות תעמוד על  (4

 צבוע בתנור.

 שנים לאירועי כשל בשמשות, וכמפורט לעיל בפרק הזיגוג. 3של אחריות  ג.

 שנים לזיגוג המבני, וכמפורט לעיל בסעיף הזיגוג המבני. 10אחריות של  ד.

שנים, לכל המכלולים ו/או המלבנים הנדרשים במסגרת  3של אחריות  ה.

מפרט זה, ואשר אינם מפורטים לעיל, ובכלל זה פרזולים, אטמים, 

 התפקוד התקין של הדלתות הנפתחות, וכו'.

 מנין שנות האחריות, יחל ביום סיום תקופת הבדק, וכמוגדר להלן. ו.

תחל במאוחר מבין שנים, ו 3תקופת הבדק של הקבלן תתפרש על פני  12.12.07

 המועדים להלן.

 (.4מועד קבלת אישור הרשויות לאיכלוס המבנה )טופס  א.

 מועד קבלת תעודת הגמר מן המזמין. ב.

 בתקופת הבדק, יהיה הקבלן אחראי: 12.12.08

 לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת  והחלפת חלקים. א.

לו בתכולת עבודתו, לשם לבצע עבודות אחזקה בכל הפריטים שנכל ב.

 תפקודם התקין.

שירותים אלה יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים  ג.

לרבות טיפול מונע תקופתי, בהתאם להוראות היצרנים, וספר המתקן 

 לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הבדיקות, הפעולות, החלקים, הבלאי, וכד' כלולים בעבודות השירות  ד.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת   והאחזקה אותן יעניק בתקופת הבדק.

 כספית בגינם.

השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק אינם כוללים נקיון קיר  ה.

 המסך אך יכללו כאמור לעיל, את הניקיון הראשון לפני מסירה למזמין.

, הזכוכית, אטמי הזיגוג, וכו'.  מערך למלבניםמערך האחזקה המומלץ  12.12.09

יטת הנקיון, שכיחות הנקיון, וכן לטיפולי אחזקה שוטפת, האחזקה יתיחס לש

 .המלבניםיזומה, ומונעת, כנדרש לתפעול התקין והשוטף של 

 

 12.13 אופני מדידה 

מבלי לגרוע מן הדרישות הנקובות במפרט הטכני, ובהסכם ההתקשרות,  12.13.01

 מפורטים להלן הסברים כללים לגבי אופני המדידה בפרויקט.

 תכולת המחירים: 12.13.02

כמויות ייחשבו ככוללים הבסעיפי כתב  הנקובים על ידי הקבלןמחירי היחידה  

 את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למפורט במפרט, בתוכניות ובחוזה.

למסירה  המוכנ יאהמושלמת כשה העבודערך האת  מהווהמחיר היחידה  

 סופית למזמין.

ע באמור במסמכים אחרים של הזמנת מבלי לפגוו, מבלי לפגוע באמור לעיל 

בסעיפי כתב  הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן

 הכמויות ככוללים, בין היתר, גם את ערך העבודות הבאות:

גם אם לא נאמר  ,כל הנדרש מהקבלן במפרט הטכני לספק ו/או לבצע א.

 הקבלןנדרש במפורש כי הדרישה כלולה במחירי היחידה, אלא אם 

 לנקוב בכתב הכמויות בנפרד, בסעיף מיוחד, את עלות אותה מלאכה.

הטכני וביתר מסמכי ההצעה,  מפרטכל המפורט והאמור בתכניות, ב ב.

עלויות הייצור לגבי הסעיפים השונים.  לרבות השימוש בכלי העבודה, 

, העזרים הנדרשים לשם והאחסנה, ההרכבה הזיגוג, האיטום השינוע

אות הביטוח, וכן כל העלויות הישירות, העלויות העקיפות, ביצועה, הוצ

 והרווח בגין ביצוע העבודה.

לכלוך, אבק,  עליות ההגנה על הפריטים וחומרי הגלם שלהם מפני ג.

אויר, שטפונות, נזקים מעבודות -פגיעות מכניות, שריטות, השפעת מזג

בות , לרקבלנים אחרים, כנדרש לשם מילוי דרישות בטיחות, וכיו"ב

 עלויות התיקון ו/או ההחלפה של הפריטים בגין נזקים אלה.

טיפולים ותיקונים הנדרשים בפריטים בתקופת הבדק ו/או בתקופות  .ד

 האחריות.

, לרבות דוגמאות צביעה ככל צביעת כל המלבנים כנדרש ובמפרט .ה

 שיידרשו, עד לאישורם על ידי האדריכל.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, ובכלל זה השדה הנדרשות קותבדי לרבותאיטום מושלם של המלבנים  .ו

הקדחים והפינויים בלוחות הגבס, אם וכאשר יידרשו, לרבות השבת פני 

 הקיר למראה המקורי שלו בתום הבדיקה.

הנדרשים לעיל, ותיקונם ככל שיידרש עד  דוגמאותהדגמים וביצוע ה .ז

 לאישורם על ידי האדריכל והיועץ.

 נדרשות לעיל.ההבדיקות   .ח

( מלאות בקנה מידה Shop Drawingתוכניות עבודה )שובים, מדידות, חי .ט

 לאישור המתכנן. מלא

 וצביעתה כנדרש במפרט הטכני. פלדההגלוון  י.

, או על מרכיביו, התקפים מלבןהמיסים האגרות וההיטלים, החלים על ה .אי

 ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך מוסף.

 .תרשימיםב/או ו הטכני כל הפרזולים הנדרשים במפרט .בי

, ולחיבור רכיבי הלוואי הנדרשים ובמקומ המלבןזרים לעיגון יכל האב .גי

 .םולציד םבה

 כל החיווטים החשמליים הנדרשים. .יד

 שיועד לכך על ידיהקבלן, למקום  לה גרםקיון האתר מכל פסולת ינ .טו

 הרשות העירונית.

 רצון המזמין.ניקוי יסודי של המלבנים בשלב מסירת העבודות, לשביעות  טז.

 מדידת הכמויות: 12.13.03

לאופני המדידה , סעיפי כתב הכמויות להלןלהכמויות ימדדו בהתאם  

, על חלקיו השונים.  1861ובהעדרם בהתאם לת"י  מפרט הטכני,המפורטים ב

 הכמויות הן מקורבות בלבד. -אם לא צוין אחרת 

לשנות את הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה,  מנהל הפרויקטהזכות בידי  

הקטנה וכן על ידי ביטול של סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות 

הסופיות של העבודות שנעשו בפועל ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי 

 .מנהל הפרויקטכפי שאלה יבדקו ויאושרו על ידי  הקבלן

בכתב הכמויות, בגין  ם על ידי הקבלןלא יחול כל שינוי במחירים הנקובי 

השינוי בכמויות שיוזמנו, גם אם יוחלט על השינוי במהלך העבודה וגם אם 

 יתברר הדבר רק בסיום העבודה.

 עבודות אבן – 14פרק 

 

 תקנים ובדיקות 14.01

 14על הקבלן למלא את דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים, המפרט הכללי לפרק  

 2378ותקן ישראלי טחון ומשרד הבינוי והשיכון ישבהוצאת משרד הבעבודות אבן  -

 קירות מחופים באבן טבעית.-1,2חלק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סוג האבן 14.02

מיד עם חתימת החוזה עם הקבלן, ימציא הקבלן דוגמאות אבן לאישור  .1 

 האדריכל.

הקנט סביב יחידת החיפוי נקי בלא בליטות, שיניים, סימני משור בולטים  .2 

)בבדיקה ע"י מישוש(, אחידות במבנה הקנט )צד האבן( בלא סימני גידים, סדקים 

 או חורים.

כל הפינות יהיו מודבקות ומהוקצעות לאחר הדבקתן. ההדבקה תעובד באופן  .3 

שסימניה יעלמו לחלוטין. ההדבקה תעשה עם חלקי אבן מאחורי זוית הפינה 

 הגלויה.

מ"מ, אחידות ומלאות אם לא צויין אחרת  35-30יחידות החיפוי יהיו בעובי  .4 

 בתוכניות ו/או בכתב הכמויות.

  90מידות יחידות החיפוי היו בהתאם לתוכניות והן תהיינה חתוכות בזויות של  .5 

 בלא סטייה מהמידה הנדרשת.

אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצא מהאתר או תפורק מקיר  .6 

 הציפוי.

 ם יהיו כמסומן בתוכניות האדריכל או לפי דרישות האדריכל. גודל האבני .7 

 

 תכונות האבן 14.03

 ק"ג/מ"ר. 2600 -משקל סגולי מרחבי מינימלי  

 . 1% -ספיגות מקסימלית  

 .60 -חוזק ללחיצה מינימלית )מגפ"ס(  

 .5 -חוזק לכפיפה מינימלית )מגפ"ס(  

 .2378תקן ישראלי שיטות הבדיקה יהיו לפי הנחיות  

 

 עיבוד האבן 14.04

העיבוד יהיה אחיד על כל פני האבן הגלויים למעט הקנטים. לא תתקבל אבן שעליה  

 סימני פינוי וניסור.

 

 סיבולת במידות לוחות האבן 14.05

 הסיבולת במידת לוחות האבן לא יעלו על המפורט להלן: 

 מ"מ  0.2 אורך ורוחב  

 מ"מ  0.5   עובי 

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האבן.  0.3חריגה מניצבות  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האבן.  0.25חריגה ממישוריות   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בדיקות 14.06

תקן ולפי  14לוחות האבן עצמם יעמדו בדרישות המפרט הכללי הבינמשרדי, פרק  

 ובכלל זה: 2378ישראלי 

 .ASTMעמידות בספיגות קפילרית או  .1 

 .1%הספיגות לא תעלה על   

 ק"ג/סמ"ר. 50חוזק מזערי לכפיפה של  .2 

 ק"ג/סמ"ר. 600חוזק לחיצה מזערי של  .3 

תעודת בדיקה של מעבדה מוכרת על איכות האבן, עמידותה ככל האמור לעיל  .4 

והתאמתה לתנאים הסביבתיים המיוחדים המאפיינים את האיזור בו מבקשים 

 לחצוב, לרבות שחיקת רוח. 

 

 תכנון עבודות החיפוי 14.07

מערכת הציפוי על כל מרכיביה, לרבות המחברים, העוגנים וכו' תהיה באחריותו  .1 

 ל הקבלן ותתוכנן על ידו ועל חשבונו.ש

התכנון יכלול חישוב לעמידה בפני רעידות אדמה בפני כוחות רוח ללחיצה ויניקה   

 עפ"י התקנים הישראליים המתאימים ומשקל האבן.

 לפחות. 2טחון לחישובים אלה יהיה ימקדם הב  

נון הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא ובצורה כוללת לעובדה שהתכ .2 

והפרטים שלו תואמים את הדרישות הארכיטקטוניות של הבנין ובמיוחד יהיה 

אפשרות הביצוע שלהם, חוזקם הסטטי, קיום ועמידות  אחראי לנכונות הפרטים,

החומרים, הגימורים והצביעה, למרווחים ולטולרנסים ולהתאמתם לתכנון 

 הכולל ולתנאים בשטח ולהתאמתם למידות בבנין.

י הקבלן להתאמת עבודתו בהתאם לכל חוק ותקן רלוונטיים לרבות כמו כן אחרא  

 לעמידות לכוחות רוח ועומסים וכד'.

 

 תוכניות חיתוך האבן וקביעת שיטת המספור 14.08

הקבלן יכין, על חשבונו, באמצעות מהנדס מורשה או אחר בהתאם לאישור המפקח,  

 ת ולפרטים השונים.בן אשר יוכנו בהתאם לתוכניות החזיתואתוכניות חיתוך ל

מסר לעיון המפקח והאדריכל לקבלת הערותיהם אך בכל מצב הקבלן יהיה יתוכנית זו ת 

אחראי הבלעדי לגבי כל נושא הזמנת האבן, המידות, הזויות השונות, החיתוכים 

 והכמות.

הקבלן ינחה את ספק האבן לגבי שיטת המספור של לוחות האבן והמשלוחים הרצויה  

 לו.

 

 ואיטום קיר הרקע הכנת שטחי החיפוי 14.09

עבודות  – 05הכנה ואיטום השטחים המיועדים לחיפוי , ראה המפרט המיוחד פרק  

 איטום .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בקירות בין השלד לבין חיפוי האבן –רשת ברזל  14.10 

מ"מ,  150X150 במרווח בין קירות שלד לחיפוי האבן תורכב רשת בעלת גודל עין .1 

 .918, לפי תקן ישראלי מיקרון 100מ"מ, בגילוון חם ובעובי  5בקוטר 

 הרשת תמצא במרכז המרווח שבין האבן לקיר.  

 בכל כיוון.  ס"מ  60חפייה בין רשתות משבצת אחת לפחות. הרשת תחובר כל   

עיגון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י ברגי פיליפס. סוג הפיליפס יאושר ע"י  .2 

 . ברגי העיגון מגולוונים.המפקח

לאלמנטי הבטון, מידות הרשת, חייבים לקבל אישור  עיגון הרשת וחיבור .3 

 מהמפקח/המתכנן, בכתב.

 

 קישור בין החיפוי לשלד הבנין 14.11 

לעיל שיאושרו על ידי המפקח  14.09אחרי ביצוע עבודות ההכנה כמתואר בסעיף  .1 

 החיפוי עם עוגני חיבור/חיזוקאפשר יהיה להתחיל בהרכבת לוחות 

 החיפוי. מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין שלד בנין לחומר  

ס"מ בהתאם לצורך מאחורי לוחות האבן  5-המרווח שבו יוצק הבטון הוא כ .2 

חול ים גס. אפשר להוסיף  2-צמנט ו 1והתערובת תהיה דלילה "שמנת" ביחס של 

אטום למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר  מוספים כדי להפוך את הבטון

 לספיגת הבדלי התפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין האבן.

הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להתפשט ולמלא לגמרי את החלל שבין  .3 

 לוח האבן לבין השלד.

 על הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא יגרמו לכתמים על בן החיפוי. .4 

קטע  את הנ"ל עליו לבדוק לפי בדיקות מעבדה ו/או לפי בדיקות ניסוי של דוגמת   

מחופה. לפני השימוש במוספים עליו להתאים )תוך התייעצות עם יצרני 

המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוג האבן שיבטיח העדר 

 כתמים.

 

 ירוץ פני צד ההדבקותשיפור הדבקות לוחות החיפוי לשלד הבנין ע"י ח 14.12 

מאחר וצד הדבקות האבן לשלד הבנין חלק )מסיבת חיתוך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט  

יהלום( ומצב זה דוחה התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, חייבים 

ליצור מקדמי בטחון ברמת ההדבקות )בלא כל קשר לעיגון מכני( ומקדמים אלו נקבל 

יתות הלוחות. חיספוס זה נועד לשיפור מנגנון ההדבקות בין האבן לבטון ע"י חירוץ או ס

 היצוק.

 החירוץ  או הסיתות יבוצע בהתאם לפירוט הבא: 



- 237 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ"מ ובכיוון  2-חירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כ - 

 אופקי או אלכסוני.

דת החיפוי ויבוצע ע"י משטח פני הדבקות של יחי 70%-החירוץ יהיה לא פחות מ - 

 החלשת מבנה וחוזק חומר החיפוי.-חירוץ מכונה או חירוץ יד, אך בבקרה על אי

 

 טיפול ביחידת החיפוי של האבן לפני חיפויה על קיר השלד  14.13 

 בדיקת טיב ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים. .1 

קיון מכל ידקות ונ 10-בטיה במשך כהספגת חומר החיפוי במים ע"י טבילה באמ .2 

חומרי זיהום ואבק. ההספגה היא דרך יעילה יחסית למניעת היווצרות כתמים 

בחזית יחידות החיפוי וגם דוחה בזמן הראשון של התקשות בטון המילוי את 

 החומרים המזהמים שיעברו לפני לוחות החיפוי.

 10-למשך זמן מה )כ לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים .3 

דקות( לייבוש בהתאם למזג האוויר. מצב זה של רוויה מונע ממים אחרים )מי 

התקשרות( להיספג לכל עובי הלוח. את הלוחות יש לשים לייבוש על משטח נקי 

 ולמנוע כל זיהום.

כמו כן על הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעומדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח  .4 

יוצקים את מילוי הבטון ומובן שבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל והן כאשר 

 אחורי הלוח, שכן יש בכך כדי לשפר אתה היצמדות בין הבטון לבין אבני החיפוי.

 

 חומר העיגונים )אנקרים( 14.14 

כל עיגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם חומרים זרים העלולים  

ומרים כימיים או אחרים המומסים או המותקפים מרטיבות או להימצא סביבו, כגון: ח

 ממי גשמים )לא מותקפים בקורוזיה(. 

יהיו בעלי עמידות מכנית מעולה ועל הקבלן  מ"מ 4ובקוטר  316מפלב"ם עוגנים  

לצפותם/לכסותם ולעטפם בבטון בזמן היציקה מבלי להשאיר חבקים גלויים של עוגנים 

 לא מכוסים בבטון.

  

 צורה והתחברות העוגן ללוח/אריח החיפוי 14.15 

עוגנים, עוגנים נושאים ועוגנים תומכים. מיקום  4-כל לוח חיפוי חייב להיתמך ב .1 

קידוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר לצד הצד החיצוני של הלוח )פני הלוח( כך 

שהמחיצה הפנימית שעליה מופעל המאמץ המירבי תהיה בעלת עובי מירבי 

 החיצונית תשמש לחפות על העוגן. והמחיצה

מ"מ ועומק  5מ"מ יוחדר לקידוח חור בקוטר  4.0-עיגון בעל קוטר של לא פחות מ .2 

מ"מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפשר לנקודת החיבור  8-ל 6הקידוח בין 

לקבל את מרווח ההתפשטות הנדרש. כאמור עובי חיפוי לוח האבן יהיה לא פחות 

יחוייב להישמר הכלל כי כל עיגון המתחבר לשלד הבנין לא יוצמד ס"מ.  3מעובי 

 בדבקים לחומר החיפוי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס"מ מתחת לקצה  1-ל 0.8וט העיגון היוצא מחור הקידוח חייב להימצא בין מ  

 יחידת החיפוי ולא באיזור מרווח החיבור או במרווח הפוגה.

, בחלק העליון של יש למקם את העוגנים ששניים ישמשו כעיגון תומך, כלומר .3 

ס"מ  7הלוח והשניים האחרים בחלק התחתון ישמשו כעיגון נושא, במרחקים של 

  מפינת היחידה.

העיגונים יבוצעו בצורה מדוייקת, כך שבשום מקום לא תהיה בליטת מתכת לתוך  .4 

 מישק הפוגה בין לוחות/אריחי החיפוי.

 

  דוגמאות 14.16

 דוגמאות אריחי החיפוי. על הקבלן להגיש לאישור המתכנן .1 

על הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר  .2 

מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטים הטיפוסיים של החיפוי לרבות  5-בשטח של כ

 מסביב לפתח טיפוסי בהתאם להוראות המפקח.

 

 פוגות וכיחול 14.17 

 האדריכל ותוכניות החזיתות.רוחב הפוגות יהיה בהתאם לדרישת  

 הפוגות יהיו חתוכות עם דיסק וינוכו לפני הכיחול. 

הכיחול בכוחלה מוכנה תוצרת חברת "שחל" או שווה ערך מאושר, בגוון המאושר ע"י  

 .10C -ול בטמפרטורה מתחת לחהאדריכל. אין לבצע את הכי

 היה ברובה גמישה.הכיחול ימטר לרוחב הבנין,  8ועד מטרים לגובה הבנין  3בכל  

 

 אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים 14.18 

ובנוסף במפרט הכללי  1400.02מחירי עבודת האבן כוללים בנוסף לאמור בסעיף  

 גם את המצוין להלן:למפורט בכתב הכמויות 

יתנים, ברזל ואת החומרים ואביזרי העזר הדרושים להרכבה, כגון: עוגנים, זו .1 

מחברים ואביזרי נירוסטה, פרופילי נירוסטה, ריתוכים ולוונות, רשתות מגשטוח, 

וכיו"ב. עיבוד פינות, חיתוך בגרונגים כנדרש, התאמות שונות וחיתוכי אבן 

 למידות הדרושות. קידוח חורים בגב האבן לעיגון במידה ויחסר.

 גילוון חלקים מפלדה הנדרשים לביצוע תליה וחיבור מושלם. .2  

כל המישקים בין הלוחות וביניהם לחומרים  1Aאיטום במסטיק סיקפלקס  .3 

אחרים )ומלבד האיטום בין מוצרי האלומיניום והאבן הכלול בעבודות  

 האלומיניום(. 

שימוש בלוחות במידות שונות, גם במידות שונות מהמצויין בסעיפי כתב  .4 

 .הכמויות ושילוב של לוחות בגדלים וסוגים שונים

 ימים לפחות. 3כיחול ואשפרתו לתקופה של  .5 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ניקוי, מירוק וליטוש האבן כשהיא על הרצפה ועל הקיר לאחר הכיחול. .6 

 ניקוי, סתימות לוחות האבן בכל שטחי החיפוי. .7 

 10הכנת דוגמאות לחיפוי לאישור המפקח בכל מידה וגודל שיידרש בשטח של עד  .8 

 מ"ר.

ור במפרט ו/או הדרושות לביצוע עבודה גמורה כל עבודות העזר בהתאם לאמ .9 

 ומושלמת.

מחירי החיפוי יכללו את כל המפורט במפרט המיוחד, לרבות פיגומים לכל גובה  .10 

שיידרש, שינוע החומרים וכל הדרוש להשלמת העבודה במלואה, תוך שמירת 

 רציפות ואחידות עם שטחי חיפוי סמוכים שבוצעו על ידי קבלני משנה אחרים.

לדלתות מחיר החיפוי יכלול ביצוע פרטים ספציפיים לחיבורים בין חיפוי האבן  .11 

וחלונות, לרבות השלמות בשיטת הרכבה רטובה עפ"י פרטים שיאושרו אצל 

 הפיקוח.

מ"מ לצורך  70/70/7יש לעגן במפלסים שונים זויתנים מגולוונים במידות של  .12 

 לא ימדדו בנפרד.הנחת האבן בשורה הראשונה. זויתנים אלה 

 40של  -אבן ראשונה המונחת על גבי זויתנים מגולוונים תהיה בעובי גדול יותר  .13 

 מ"מ אולם אבן זו לא תמדד בנפרד ומחירה כלול במחירי האבן.

 

 מתקני מיזוג אויר ואוורור - 15פרק 

 

 רשימת התקנים למכרז זה.

 כל התקנים הישראלים ) ת"י ( במהדורה העדכנית. .א

 יצור והתקנת מזגני אויר. -994ת"י   -ובהקפדה מיוחדת 

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

 הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר. -1001ת"י                 

 תקנות החשמל ) חוק החשמל תשי"ד (                

 פקודות הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש (                

 תקנים זרים: .ב

 מדריך האגודה האמריקנית למהנדסי חימום ואיוורור. .1

ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK- EQUIPMENT 

 SMACNAהוראות  .2

SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS 

NATIONAL ASSOCIATION 

 N.F.P.Aהוראות  .3

 NATIONAL FIRE PROTECTECTION ASSOCIATION 

 במקרה של סתירה בין דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע הדרישה המחמירה. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כללי 15.01

 הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח. 

 . 1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן  

 הציוד המסופק כגון:הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור  

ויעבירם  מפוחים, לוחות חשמל, חדר מכונות, יחידות מיזוג אויר, אביזרי צנרת וכדו', 

 לאישור המתכנן והמפקח לפני התחלת הביצוע.

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

 תנאי סף לקבלן מיזוג אויר:

 לפחות . 2-ב 170הרשום אצל רשם הקבלנים בסיווג הקבלן יהיה קבלן מיזוג אויר 

 עבודות מיזוג אויר בסדר גודל )היקף כספי( וציוד דומה. 5הקבלן יפרט לפחות 

שנים  4צוותי טכנאי מיזוג אויר מוסמכים, עםן ניסיון מוכח של  4לקבלן יהיו לפחות 

 במערכות הרלוונטיות שהם עובדיו של הקבלן ואינם קבלני משנה.

 

 תאור הפרויקט 15.02

 העבודה המתוארת בתוכניות במפרט הטכני ובכתב הכמויות מתייחסת להתקנת 

ימוזגו ע"י מאיידים  -אזור  מוסיקה חדרים ולובי - מערכות מיזוג אויר ופינוי עשן:

 . VRFעיליים מחוברים למערכת 

 DDCימוזג  ע"י יחידות פק'ג עצמאיות עם בקר    -אולם רב תכליתי - 

 .VSD-מחוברים לומנועים 

 .DDCימוזג  ע"י יחידת פק'ג עצמאית עם בקר                            -אזור במה - 

 .DDCימוזג  ע"י יחידת פק'ג עצמאית עם בקר        -אזור מסדרון פואיה עליון - 

ומנוע  DDCימוזג  ע"י יחידת פק'ג עצמאית עם בקר  -אזור פואיה תחתון קומת כניסה - 

 .VSD-מחובר ל

ימוזג  ע"י מאיידים מינימרכזים שיחוברו למערכת   -אזור הבר בקומת כניסה - 

VRF .מרכזית 

מעלות למשך  250-באמצעות מפוחי עשן ציריים ל       -מערכת פינוי עשן - 

 שעתיים.

 ע"י מפוח צנטריפוגלי בגג המבנה.      -מערכת אוורור שירותים - 

יסופק אויר צח מטופל למבנה באמצעות יחידות הפק'ג               - מערכת אויר צח - 

 השונות.

 VRFבחדר בקרה ראשי יותקן בקר מרכזי של מערכת   - מערכת בקרת מבנה - 

                                             ובנוסף יסופק מחשב   

מסכים ע"י חב' הבקרה אשר יקבלו נתונים  ויותקנו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

                                      מכל הציוד קרי:                      

 יחידות הפק'ג ,מפוח שירותים וכו'.

 

 :נתונים לתכנון 15.03

 :תנאי חוץ א. 

 :קיץ  

  C35.0   60%טמפרטורת מד חום יבש.  לחות יחסית. 

 :חורף  

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

 : תנאי פנים ב. 

 1.5C    ±23.0Cטמפרטורת מד חום יבש:   

 

 :מניעת רעידות ורעש 15.04

הקבלן ידאג שהציוד המותקן על ידו לא יעדה רעש ולא יגרום לרעידות מעל רמה  

סבירה. לשם כך יתקין הקבלן את האלמנטים הבאים בסוגי הציוד השונים: יסודות 

רעידות קפיציים, מתלים קפיציים לצנרת, בידוד מופרדים או צפים לפי הצורך, בולמי 

אקוסטי למעברי צנרת ותעלות דרך קירות ורצפות, בידוד אקוסטי ומשתיקים לתעלות 

 וכו'.

במידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעתו של המהנדס לרעש או רעידות מופרזות, יבצע  

וספת משתיקים, הקבלן על חשבונו שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון: ת

 בולמי רעידות, איזון, החלפת חלקי ציוד וכו'.

א.       יחידות פקג' בגג יסופקו עם מפוח+ מנוע ע"ג קפיצים. מתחת ליחידה יונחו                 

 רפידות גומי עבה.

 . עבה רפידות גומייונחו ע"ג  VRFעיבוי יחידות  ב. 

הציוד לאולם רב תכליתי חייב להיות שקט למניעת העברת רעשים לאולם.  .ג 

יהיה על הקבלן במקרה של חריגה מרמת הרעש הנדרשת ע"י יועץ אקוסטיקה 

 להוסיף אלמנטי השתקה עד לקבלת רמת הרעש הרצויה. ועל חשבונו

 

 :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים 15.05

נקודת ניקוז בקרבת כל מזגן, תבוצע על ידי קבלן אינסטלציה של המזמין.  .א

דופן עבה בהדבקה,  PVCההתחברות מהמזגן עד לקו מאסף מעל התקרה, בצנרת 

מ"מ ועד למחסום רצפה לרבות תיאום מיקום נקודת  50התחברות לקולטן 

 הניקוז ע"י קבלן מיזוג האוויר.

מעל לתקרה אקוסטית ביצוע צנרת ניקוז  ביחידות מיזוג עיליות או המותקנות .ב

על ידי קבלן האינסטלציה. חיבור יחידת מיזוג  1%אופקית מבודדת בשיפוע של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אויר כולל סיפון לצנרת ואטימת החיבורים עם אטם ייחודי קוני המשמש כמעבר 

 קוטר, באחריות קבלן מיזוג האוויר.

זרם לכל מעבה, שקע פאזי למעבים הכולל מפסק ראשי ומנתקי -הזנת חשמל תלת .ג

              שרות חד פאזי ליד כל מזגן פנימי, יבוצעו על ידי קבלן החשמל של המזמין. 

על ידי ועל חשבון חיבור הקווים אל תוך המעבים הנ"ל ואל היחידות הפנימיות 

 קבלן מיזוג האוויר.

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

ביצוע פתחים או קידוחים ושרוולים ואטימות למעבר צנרת גז או תעלות בתקרות,  .ד

יהיו כלולים במסגרת מחירי היחידה של עבודת קבלן   מבטוןרצפות וקירות 

 .מיזוג האוויר

 

 :תנאים להכנת העבודה 15.06

יום ממועד קבלת ההזמנה, נתונים על גודל, טיב,  14הקבלן מתחייב למסור תוך  א. 

תצרוכת החשמל, גודל היסודות, משקל המתקנים ותכונות אחרות. כמו כן עליו 

להמציא תוכניות, פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד שהנו מספק לפי דרישות 

המתכנן. על הקבלן לספק תוכניות עבודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, 

 מהלך הצנרת, יסודות וכו'.

מין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי הקבלן יאפשר לנציג המז ב. 

העבודה השונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים 

לרמה מקצועית מקובלת לפי דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם המזמין, 

חלקיו. ההחלטה לגבי  בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל

מתואר לעיל תהייה בידי המתכנן והחלטותיו תחייבנה את דחייה או קבלה של ה

 הצדדים.

על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם  ג. 

בין הגורמים הקשורים בביצוע המתקן. נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן 

 מיד לאחר קבלת ההזמנה.

י המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה על קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלנ ד.

אצל מנהל הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. קבלנים אותם יש לאשר אצל מנהל 

 הפרויקט:

 יצרן יחידות מיזוג האוויר.  

 קבלן בידוד צנרת.  

 קבלן תעלות.  

 קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל  

 ספק מערכת הבקרה והרגשים.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 :תנאי בצוע 15.07

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע  א. 

כל שנוי ללא אשור מוקדם של המפקח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור 

יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם 

 עמו.

לקבלן המשנה, יהיה עליו במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה  ב. 

לקבל על כך הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תינתן, לא 

 תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה.

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל  ג. 

לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה יתר הרשויות המוסכמות, כמו כן בהתאם 

הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז. 

 .ASHRAEבהעדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של 

על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין. העבודה תבוצע במהירות  ד. 

וח המזמין. הקבלן יחזיק באתר האפשרית וברציפות ובהתאם לדרישות בא כ

באופן קבוע צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות על 

 התקנת המתקן.

הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות והתעלות  ה. 

ם דרך קירות, רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'. הקבלן יתא

עבודה זו עם הקבלן הראשי על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי 

ההרכבה והחבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. 

 אין להשתמש ביריות.

כל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים, למעט משאבות ומנועים ינקו על  ו. 

לודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת ידי מברשת פלדה להסרת ח

 .-ZRCצינקרומט ושתי שכבות צבע. מקומות מגולוונים יצבעו ב

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר  ז. 

 שהקבלן יגיש תוכניות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף.

 

 :אחריות ושרות 15.08

למערכת המיזוג וכל זה מיום קבלת חודשים  24של הקבלן יהיה אחראי לתקופה  .א

חודשים למערכת  36של אחראי לתקופה  ובנוסף יהיה המתקן על ידי המתכנן.   

VRF       .וכל זה מיום קבלת המתקן על ידי המתכנן 

לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו. במשך תקופה זו עליו להיענות לקריאת  

לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא  שעות 6המזמין  בתוך 

כל תשלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחרר את הקבלן 

רבות בנקאית לפי מאחריות זו. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן בידי המזמין ע

דרישות המזמין למשך תקופת האחריות והבדק. כמו כן מתחייב הקבלן לספק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במשך התקופה המתוארת לעיל את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה 

 תקינה ויעילה של המתקן.

הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל  ב. 

 או יאבד, בלי תוספת מחיר.חלק אשר יינזק 

הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל  ג. 

ובעל מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות עיניו, 

תכנון המתקן או חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב 

מתכנן את הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על הקבלן להעביר ולברר עם ה

 המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד  ד. 

אש )כיבוי אש(. עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד בדרישות 

 .על הקבלןהנ"ל. האחריות בנושא בטיחות ובכללן שרפות, 

רשאי תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא יהיה  ה. 

להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה 

 כל שהיא.

במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל חלקי  ו. 

המתקן. השירות יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, ניקוי מסננים, החלפת 

ת רצועות, הוספת גז קירור ושמן, שמנים, החלפת מסנני אויר ומייבשי גז, החלפ

 ניקוי, צביעה, בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקוד, בדיקות עונתיות.

פעמים בתקופת הבדק. במסגרת זו יבדקו  6הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן  ז. 

 הנושאים הבאים:

 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.  

אוויר צח ויחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן   

 חדשים תחול על הקבלן בתקופת הבדק.

 כיוון משטר הלחצים במערכת.  

ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות, בדיקת תקינות ציוד המיתוג   

וההגנות בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות 

 מספר התנעות מדחסים, לחצי עבודה.עבודת המערכת, 

 בכל חלל.  בדיקת פקוד טמפרטורת אויר  

 תקינות מערכת הניקוזים.  

 ויסות כמות אויר במפזרים וכמות אויר צח.  

עם השלמת בדיקת המערכת יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את   

וחלפו. ביקורת כל הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שה

ובדיקה תחשב כאחת שנעשתה רק לאחר חתימת נציג המזמין או נציגו על גבי 

 דו"ח הביצוע שיוגש על ידי הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  "PACKAGEDת מיזוג אוויר " ויחיד    15.09

בגג המבנה יותקנו מס' יחידות בהתאם לתוכניות . היחידות יורכבו ע"ג בסיס בטון על  

 הגג .  

היחידות יופעלו במפעל היצרן כנגד עומס . הקבלן יעביר דוחות ועקומות בדיקה בכל  

 מצבי הפעולה לא דף קטלוגי . 

או   PCP  ", מדגםיוניקתוצרת "דוגמת מוצר מוגמר של ייצרן מוכר וידוע  ההית ההיחיד 

מעלות  , לקירור או חימום במשאבת  35"אוריס" או מ.ק.מ בלבד  בתנאי טמפ' חוץ של 

 חום . 

מעלות ללא תקלה וללא פריקת דרגות  40היחידה תוכל להמשיך לפעול גם בטמ' חוץ של  

 מעלות ללא תקלות . 2מדחסים , ובטמפ' חוץ בחורף של 

בפרוטוקול "פתוח" לקריאת נתוני היחידה  DDCבלוח חשמל של כל יחידה יותקן בקר  

 במחשב בחדר בקרה ראשי .

 כדלהלן :  לכל הדרישות והנתוניםבנוסף , היחידה תתאים  

 

 -מבנה  

 עם פרט למניעת גשרי קור  TTC2היחידה תיבנה מפרופילים מאלומניום  .  1 

DOUBLE SKIN  מ"מ.  10  ופנלים מגולונים בעובי מ"מ  2.5בעובי מינימלי של

  עם גגונים והפנלים  יבודדו בבידוד יתאים לתנאי עמידה בחוץכל מבנה היחידה 

 . 2צמר זכוכית "  

כל דלתות הגישה תהיינה עם אטם גומי איכותי. דלתות הגישה של היחידה  .  2 

תהיינה עם צירים וסגרים כבדים תעשייתיים )לא קוסמוס( ויכללו : דלתות גישה 

לתות גישה משני הצדדים להוצאת מסננים ,דלת גישה למיסב, ד  למנוע, דלת

 לגופי חימום.

 10fpiללא תפר וצלעות אלומניום  5/8נחשון מאייד יהיה עשוי צינורות נחושת " .  3 

מהודקות בהרחבה מכנית. נחשון הקירור יהיה תוצרת "לורדן" או ש"ע מאושר 

 .R-410Aה מסוג  לעבודה  עם קרר ירוק ידידותי לסביבשורות עומק  6ויכלול 

 הנחשון יותקן על מסילה.   

    שורות עומק 3יהיה תוצרת "לורדן" או ש"ע מאושר ויכלול  נחשוני העיבוי י .4

 .R-410Aלעבודה  עם קרר ירוק ידידותי לסביבה מסוג  

 .עם ציפוי בלייגולדנחשון העיבוי יהיה    

ותכלול דלתות לניקוי הבריכה בנגישות נוחה.  316Lמפלב"מ בריכת ניקוז תהיה  . 5 

 על צינור הניקוז לצאת מבריכת הניקוז דרך סיפון מגולבן.

מאוזנים סטטית  –מטיפוס צנטריפוגלי, עם כפות נטויות קדימה המפוחים יהיו  . 6 

. מוצא בתוך היחידהרצועות וימוקמו על גבי בולמי זעזועים  2עם הנעת ודינמית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ספיקת אויר תהיה כמסומן בתוכניות   באמצעות גמיש חסין אש.יחובר  היחידה 

 .2נגד לחץ סטטי של " 

 שעות עבודה. 100,000-המיסבים יהיו כדוריים מתצייבים מעצמם מחושבים ל .7

 סבל"ד. 1450 -מנוע מאייד יהיה תוצרת "ברוק קרומפטון" או שו"ע מאושר ל .8

יקרון לפחות עמיד בפני מ 60היחידה תצבע בשתי שכבות של צבע אפוקסי בעובי  .9

 קורוזיה.

 

 חסים :המד א.   

הרמטיים,  המדחסים יהיו מדחסים עצמאיים ונפרדים .  2בכל יחידה יהיו לפחות   

 .ירוק  גז יפעלו עם ו

      כל מדחס יכלול שני שסתומי ניתוק אינטגרליים. כל מדחס יצויד במשאבת שמן   

למניעת נוזל  יהמדחסים יצוידו עם מפרידהפועלת באופן זהה בשני כווני סיבוב. 

מכות נוזל בכניסה למדחס. כל מדחס יצויד במחמם אגן שמן בגודל מתאים לפי 

קפיציים למניעת מעבר  הנחיות ייצרן. כל מדחס יועמד ע"ג בולמי רעידות 

רעידות אל הסביבה. המדחסים יצויידו במסרי השהיה למניעת התנעה תכופה, 

 .PUMPDOWNבפעולת  – והפסקת פעולת מדחסים

לכל מדחס יהיו הגנות לחץ שמן , לחץ גבוה ו הגנת לחץ נמוך . ביחידה יהיו שעוני   

 לחץ . 

 . 0.92היחידה תכלול קבלים לשיפור כופל הספק  ל   

 לכל מדחס יהיה מתנע רך לפי חוק החשמל.  

 כל מדחס יצוייד בסידור למניעת דליפת נוזל קרור לאגן השמן .   

 וסטטי לחץ שמן יהיו מקוריים תוצרת יצרן המדחסים . פרס  

 מ"מ ומילוי סקלה בגליצרין .  100יהיו שעוני לחץ בקוטר   

 המדחסים יהיו בתא מבודד אקוסטית .  

 

 מפוחים: ב. 

 במפרט הכללי וכן בהתאם למפורט: 15המפוחים ייוצרו לפי הוראות פרק   

 .2של " ספיקת אויר תהיה כמסומן בתוכניות  נגד לחץ סטטי   

מ"מ לפחות, מטיפוס צנטריפוגלי, עם כפות  2המפוחים יהיו מפח מגולוון בעובי   

 מאוזנים סטטית ודינמית.  –נטויות קדימה 

 100,000המיסבים יהיו כדוריים מתייצבים מאליהם בעלי אורך חיים מחושב של   

 שעות.

התמסורת תהיה ע"י רצועות טריז מחזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת מגם   

 .HCדגם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ויעבדו ויחווטו סל"ד סגורים לחלוטין דוגמת "אושפיז" 1450 -המנועים יהיו ל  

 .ABBלווסת מהירות 

שיונח ע"ג קפיצים "מייסון"  בסיס אינרטי משותףהמפוח והמנוע יותקנו ע"ג   

 .1לשקיעה "

 

  מסננים: ג.    

  כהמסננים יהיו ליעילות נמו-דרגה ראשונה –תא מסננים יכלול שתי דרגות סינון   

המהירות ע"פ  .FARR30X30+ מסנני  2בעובי " רחיצהלדורלאסט מטיפוס 

 .  FPM 350המסננים לא תעלה על 

  נחשונים: .ד

 . שורות עומק 6תכלול  –סוללת המאייד   

ובעלי עובי דופן  ASTMנחשונים יהיה מצינורות נחושת קשיחים עשויים לפי תקן   

. הצלעות יהיו מאלומיניום. מעגלי הקירור של שני 5/8לצינור בקוטר " 0.02"

יהיו משולבים. אגן הניקוז יהיה מתחת לכל שטח  –המדחסים שבכל יחידה 

 הנחשון עם ציפוי זפת ועם שיפוע ויציאה בצד היחידה.

 חשוני העיבוי יהיו עם ציפוי בלייגולד. נ  

 אביזרים נוספים הכלולים ביחידה :  .ה

 כל יחידה תכלול :    

 מערכת שמירת לחץ ראש .  -  

 קבלים לשיפור כופל הספק .   -                           

לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי עם מפסק ראשי אשר יכלול כל הנדרש    -  

 היחידה .לפעולה ובקרה של 

 VSDווסת מהירות למנוע    -  

 מתנעים רכים למדחסים ולמנוע מפוח מאייד.   -           

 ציפוי "בלייגולד" למעבה.   -  

 

 :VRFיחידה מעבה  10.15

ליצור ציוד מיזוג מוכר ובעל ניסיון תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל  המעבהיחידת  

-ISO-9001תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי . היחידה תהייה בעלת אויר

מאושרת על ידי היועץ. היחידה ,או שוו"ע מאושר,  LG," מיצובישי" כדוגמת 2002

הפועלת עם קרר ירוק ידידותי לסביבה מסוג   , לקירור וחימוםVRV, או VRFמטיפוס 

R-410 ום על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל הח

 .12.0°C (20.0°F)-הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות של כ

                 :מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן 

 .היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה . 1 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מונח על  על גבי בולמי רעידות מטיפוס שוקולד גג המבנה יחידת העיבוי תוצב על .2   

 ושתי שכבות של יריעות זפת מתחתיהן.  30/30מרצפות רחוב 

ובמידה ותהיה חריגה ברמת הרעש המותר בתקן על  שקטההיה יחידת העיבוי ת .3   

 הקבלן יהיה להתקין אלמנט השתקה על חשבונו במידה ויידרש.

       נתונים טכניים של היחידה כמפורט בתוכניות ובטבלאות הציוד.  .4 

    :תנאי טמפרטורה .5 

 היחידה תיבחר לתנאי העבודה הבאים:  

 38.0C חוץ קיץ:  

 C -1.0 חוץ חורף:   

 23.0C טמפ' אויר חוזר:   

  4.0°C טמפרטורת איוד:  

אשר מתוכננת  מבודדת, גז המערכת תהייה מושלמת מכל הבחינות ותכלול צנרת .6 

על ידי ספק היחידה בתוכנת היצרן עם פירוט מרכיבי צנרת, אורכים, קטרים, 

אביזרים ומפצלים הכל במטרה להבטיח עבודה רצופה ותקינה של הציוד לאורך 

 שנים וללא דליפות גז.

מילוי קרר מפצלים, אביזרים בין המדחס לסוללת הקירור והמעבה, יותקנו כל ה  

R-410C הגנת  לרבות: ומפוחים. הבקרה תכלול את כל ההגנות על המדחסים

מערכת לשמירת לחץ ראש  ,לחץ גבוה ונמוך לחץ שמן דיפרנציאלי עם השהייה

  אל חוזר.ומפריד שמן , בתנאי עבודת חורף

, מפסק ראשי, מבטיחים, מתנעים, נורות אינטגרלי ביחידה לוח חשמל מושלם .7 

 ס השהיות,  לרבות מערכת בקרה ופקוד.סימון, הגנות למדח

 סוללת העיבוי תהייה מצופה בהגנת "בלייגולד" או שווה ערך. .8 

 הרץ. 50וולט  400היחידה תתאים לרשת חשמל תלת פאזית  .9 

של היצרן עם תכנות  יאורגינאל הפעלת היחידה באמצעות לוח הפעלה מרחוק .10 

. ית הפעלה וכיבוי יומית שבועיתלכל יחידת מיזוג פנימית, שעון שבת לתוכנ

 . טרמוסטט חוטי מקובע לקירהפעלת כל יחידת מאייד באמצעות 

 יחידת המדידה : קומפלט  :אופני מדידה ומחירים 

, מפצלים, מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל מחברים וקופסאות הסתעפות 

לחיבור  מסוכךופקוד לצנרת הגז, צנרת גז מבודדת כנדרש, כבלי חשמל ופקוד  חנוכיות

 , מפסק בטחון חיצוני מוגן מיםים ובין המעבה לבקר המרכזיבין יחידת המעבה למאייד

שעות  48ביצוע טסט  וואקום, ביצוע, כולל חיווט בין המפסק ללוח חשמל של המעבה

 ,מילוי גז ושמן והפעלה. PSI 600ללחץ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נסתר  מטיפוס VRFמאייד יחידת  11.15

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל ליצור ציוד מיזוג אויר, בעלת  

. היחידה מטיפוס עילי כדוגמת ISO-9002תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי 

 על ידי היועץ. היחידה תפעל כמשאבת חום לקירור מאושראו שוו"ע " מיצובישי"

וחימום. על הקבלן להבטיח כי שטח החלפת החום במעבה יתאים לסילוק כל החום 

 .12.0°C (20.0°F)-הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות  של כ

 מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.                 

 מוכנה להפעלה.היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא  . 1 

במקום ובמפלס המסומן בתוכניות. הזנת  תקרהיחידת המזגן תתחבר אל ה . 2 

   החשמל תעשה אל שקע הצמוד אל יחידת המאייד הפנימית. 

 הרץ. 50וולט  230היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית  .3 

 . לוחית הפעלה על הקירהפעלת היחידה באמצעות  .4 

 יחידת המדידה: קומפלט   :אופני מדידה ומחירים 

כבל חשמל ופקוד רב גידי לחיבור בין  מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל: 

יחידת המעבה למאייד, קופסאות פקוד למערכת הגז, התחברות לניקוז באמצעות סיפון 

של היצרן, מילוי גז ושמן, לאחר וואקום, מערכת בקרה מושלמת ולוחות  ליאוריגינא

 הפעלה.

 

  VRFמאייד עילי יחידת  12.15 .11

יחידת מיזוג האוויר תהיה מוצר חרושתי מושלם של מפעל ליצור ציוד מיזוג אויר, בעלת  

 . היחידה מטיפוס עילי מאושרISO-9002תו תקן והסמכה של מכון התקנים הישראלי 

 על ידי היועץ. 

 מחיר היחידה וההתקנה יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשר יפורטו להלן.                 

 היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה. .1

במקום המסומן בתוכניות. הזנת החשמל תעשה  תותקן על הקיריחידת המזגן  . 2 

     ניקוז מקצועי עם פיית אטם. אל שקע הצמוד אל יחידת המאייד הפנימית.

 הרץ. 50וולט  230היחידה תתאים לרשת חשמל חד פאזית  .3 

 . לוחית הפעלה על הקירהפעלת היחידה באמצעות  .4 

 יחידת המדידה: קומפלט   :אופני מדידה ומחירים 

כבל חשמל ופקוד רב גידי לחיבור בין  מחיר היחידה כולל את כל הנאמר לעיל כולל: 

יחידת המעבה למאייד, קופסאות פקוד למערכת הגז, התחברות לניקוז באמצעות סיפון 

של היצרן, מילוי גז ושמן, לאחר וואקום, מערכת בקרה מושלמת ולוחות  ליאוריגינא

 הפעלה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכת הפיקוד: 15.13

על הקבלן לספק ולהרכיב מכשירי הפיקוד והויסות להפעלה אוטומטית של מתקני מזוג  

 האוויר על מנת לשמור על התנאים הנדרשים ובהתאם להסבר שלהלן. 

כל מכשירי הפיקוד הדרושים יסופקו עם כל האביזרים הדרושים להרכבתם או ייצובם  

 בין אם הם מפורטים ובין אם לאו.

 פנל הפעלה מרכזי ליחידות העיבוי והמזגנים הפנימיים תכלולד מערכת הבקרה והפקו 

 . מערכת הבקרה תהייה מרכזית של יצרן המערכת. עם לוחות זמנים

  

 הבקרהמערכת  15.14

 מערכת הבקרה מיועדת לאפשר את הפעולות הבאות מהבקר המקומי: 

 מצב והצגה של מצבי פעולה של כל יחידת מיזוג במערכות המבנה. .א

 מרחוק של המערכות המבוקרות עם חיבור מגע יבש לבקר.פיקוד  .ב

 הפעלת המערכת על בסיס תוכנית זמן יומי/שבועי/שנתי. .ג

 

 :VRFליחידות  מרחוקבקר הפעלה מרכזי  15.15

 לכל יחידת מזגן פנימית תסופק לוחית הפעלה חוטית מותקנת על קיר החדר. 

הנחיית מפקח( לרבות פנל הפעלה בחדר בקרה יותקן בקר מרכזי של יצרן הציוד )לפי  

ראשי השולט על הפעלת כל יחידת מיזוג אוויר פנימית, קביעת טמפרטורת סט פוינט 

למזגן, שעת הדלקה וכיבוי על פי לוח זמנים לכל מזגן ולכל יחידת עיבוי, הפסקת פעולת 

  מזגן פנימי אפשרי מפנל הפעלה ראשי או בעזרת לוחית הפעלה מקומית בחדר.

 

 מפוחים ציריים לאוורור ועשן  15.16

 מפוחים ציריים יהיו לספיקות אויר בלחצים ובסבל"ד כמתואר בתוכניות. 

 מטר. 3בשדה חופשי במרחק  dbAרמת הרעש תבחן ע"פ  

המפוחים יהיו מתוצרת "שבח" או שווה ערך מאושר בתנאי שיענו לקטרים לספיקות,  

 כניות.ללחצים לסבל"ד, להספקים ולרמת הרעש כנדרש בתו

 המפוחים יותקנו במקומות ובצורה כמתואר בתוכניות.                

המפוחים יהיו עם גוף ארוך ועם אמצעים לתליה מהתקרה או לתמיכה מקיר או  

 מהרצפה לפי נסיבות ההתקנה.

 מהירויות. 2המנועים יהיו בעלי גוף יצקת עם                 

 לפחות. 20%כל המפוחים יבחרו עם רזרבת ספיקה של                 

המפוחים יהיו לאוורור שוטף יומיומי ולשאיבת עשן במקרה שריפה ויעמדו בתנאים של  

 מעלות לפחות למשך שעתיים לפחות. 250

הקבלן יצרף אישור בדיקת תנאי העבודה הנ"ל ע"י מעבדה מוסמכת או מכון תקנים  

 שויות כבוי אש.מוכר, ע"י ר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המפוחים יהיו מגולבנים  בטבילה חמה ויסופקו עם אחריות היצרן לגבי הגלבון לתקופה  

 שנים לפחות. 10של 

 

 משתיקי קול עם ליבה  15.17

משתיקי קול יהיו אורגינליים עם ליבה, מיוצרים ומסופקים ע" יצרן מוכר כגון ח.נ.א או  

 בלייברג.

ם של המפוח+ המשתיקים לפי הנחיות יועץ בטיחות היצרן יספק נתוני רעש משולבי 

 מצורפות.

המשתיקים יהיו מגולבנים בטבילה חמה והיצרן יספק אחריות לגבי עמידות הגלבון  

 כנ"ל לגבי המפוחים.

הקבלן יצרף אשור בצועי הנחתת רעש של המשתיקים ע"י מעבדה מוסמכת או מכון  

 תקנים מוכר.

המשותפים של המפוחים+ המשתיקים כמתואר הקבלן יהיה אחראי לבצועים  

 בתוכניות וכמוצהר ע"י היצרן שיאושר.

 

 לוח פקוד כבאים 15.18

וולט בלבד. הלוח יבנה כארגז פלדה מוגן מים עם  24לוח פקוד כבאים יפעל במתח  

 דלתות קדמיות, ידיות ומנעול.

 בחזית הלוח יותקנו:                

 אוטומטי לכל מפוח בנפרד לשאיבת עשן והכנסת אויר  -מופסק -בורר: מופעל

 בחניונים.

 נורה ירוקה לציון פעולת כל מפוח 

 נורה אדומה לציון תקלת כל מפוח 

 נורה צהובה לציון מתח קיים בלוח 

 

 משנה מהירות 15.19

 הקבלן יתקין משנה מהירות לכל המנועים לפי דרישה. א.  

 משנה תדר.משנה המהירות יהיה אלקטרוני מסוג  ב.  

משנה מהירות יותקן בתוך תא אורגינלי של היצרן עם אוורור מאולץ וצלעות  ג.  

משנה המהירות יהיה צג דיגיטלי ולחצני  c 45°קירור, מיועד לטמפ' חוץ של עד 

 הפעלה.

לכל משנה מהירות יותקן עוקף ידני בלוח, באופן כזה המונע השארת הוסת תחת  .ד

 מתח במצב עוקף.

מדגם שעובד גם בטמפ'  ABB  65-IPמשנה המהירות יהיה מתוצרת דנפוס או  .ה

 גבוהה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תעלות אויר  15.20

כללית תעלות האוויר ובדודן וכן אביזרי תעלות ושבכות אויר יהיו בנויים  א. 

של המפרט הכללי וכן לפי מדריך עבודות פחחות  1506, 1505ומותקנים לפי סעיף 

.  GUIDE ASHRAE של  ההוצאה העדכנית ארה"ב והמלצות SMACNA של

 .במידה ויהיה צורך לסטות מהמלצות אלו יעשה הדבר רק בידיעת ובאשור היועץ

כל התעלות יבוצעו מפח מגולוון באיכות משובחת, הגלוון יהיה אחיד ללא  ב.

כתמים ובלתי מתקלף גם לאחר כיפוף חוזר ונשנה של הפח. עובי שכבת הגלוון 

 . מיקרון 30 -מיפחת   משני צדי הפח לא 

 :עובי דפנות הפח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למידות חתך התעלה כדלקמן  

 

 הערות עובי  הפח )מ"מ( רוחב צלע גדולה

 מ"מ 0.80סרגלים בעובי  0.70 ס"מ 45עד 

 מ"מ 0.90סרגלים בעובי  0.80 ס"מ 85 - 46

 מ"מ 1.0סרגלים בעובי  0.90 ס"מ 135 - 86

 1.00 ס"מ 210 - 136
מ"מ עם  1.0סרגלים בעובי 

 תפר  עומד

חיבור שני חלקי התעלה יבוצע באמצעות שיכטות. החיבור יבטיח אטימה מלאה   

 .שקוף  RTV בין שני חלקי התעלה. דליפות אויר יאטמו במרק

 .כולל עובי הבידוד פחמידות המידות של התעלות, המסומנות בתכניות הן   

תעלות סילוק עשן בתוך אזור האש יהיו מטיפוס "לחץ גבוה". קטעי התעלות   

. האוגן יהיה כחטיבה אחת C°300יחברו ביניהם באגן עם אטם מאסבסט לטמפ' 

עם התעלה כשבפינות מורכבת זווית פלדה. חיבור האוגנים בברגים דגם האוגנים 

 עץ בטיחות.מ"מ. כל הנ"ל כפוף לאישור יו 1.25יוגש לאישור בעובי פח 

עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחבור התעלות, יבוצע  .ג 

והמפרט  ASHRAE GUIDE ותקן  SMACNA בהתאם להוצאה האחרונה של

 .הבינמשרדי

התעלות תהיינה קשיחות, לא תרעדנה בעת העבודה ולא "תנשומנה" בעת הפעלת   

ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות.  35או הפסקת המפוח. תעלות שרוחבן עולה על 

ס"מ תחוזקנה בנוסף לנ"ל על ידי זוויתיים במידות  75תעלות שרוחבן עולה על 

35 X 35  נה אטומות לחלוטין מ"מ. פרטי החיזוקים לפי ההוראות. התעלות תהיי

  .לדליפות אויר, חלקות וללא מכשולים לזרימת האוויר מבפנים

מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי  1.5קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס של   

שבמישור הרדיוס. במידה והמבנה אינו מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר 

מדפי חלוקה בתוך ס"מ ועם  15יבוצעו הקשתות עם רדיוס מינימאלי פנימי של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

. כנפי SMACNA הקשת  בעלי דופן כפולה ואווירודינמית בהתאם לדרישות 

 .או שווה ערך מתוצרת "דורו דין" 8הכוון יהיו ברוחב "

בכל מעבר תעלה דרך קיר מחיצה או תקרה, יותקן בנוסף למסגרת עץ או פח, גם   

ר כולל הטיח שרוול מחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת שתתואם לעובי הקי

 .והתעלה

מסגרות עץ שתותקנה ותסופקנה לפי מפרט זה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל  .ד 

 .רקב, או חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח

ס"מ  2.0חבור התעלות למפזרים יבוצע באמצעות צווארונים עם שוליים של  .ה 

ס"מ ובמידות הפנימיות  4.0ס"מ ועומק  2.0ו/או מסגרות עץ ברוחב  לפחות

מתאימות. המפזרים יחוברו למסגרות, על ידי ברגיי עץ ואטמי גומי ספוגי 

 .ארמופלקס דביק

הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ תהיה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור   

 היועץ. 

הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל אחת משני   

. כמו כן יגיש תוכניות עבודה עם ציון המקום המדויק לכל מפזר הדרכים הנ"ל

 לאשור המהנדס או האדריכל. 

ס"מ לפחות. לא תאושר  10בתעלות אופקיות גלויות, יש לבצע צווארון באורך של   

 .בליטת המפזר פנימה אל תוך התעלה

תעלות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כולל בדוד ושריון היקפי על מנת     

 להבטיח את חוזק התעלה. 

 הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מוגן בפויל אלומיניום בלבד.   

 .או שווה ערך M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת   

 .755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י   

השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב אישור בכתב של ככלל  *  

 היועץ.

במקרים מיוחדים כגון: תוואי מפותל, או ציוד קצה הדורש זאת יותקנו  *  

 באורכים מינימאליים. תעלות גמישות

הבידוד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעובי נדרש  *  

ה מחסום אדים אינטגראלי עמיד, הבידוד התרמי יהי ועל גבי 1לפחות "

ואלומיניום ע"ג רשת סיבי זכוכית  בלתי דליק עשוי פילם על פוליאסטר

 וציפוי אלסטומרי.

רגל לדקה  2500תעלות גמישות, תתאמנה למהירות זרימת אוויר של  *  

 מעלות פרנהייט. 40 – 180וטמפרטורה של   2של " פנימי חיובי

"כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך תעלות עגולות תהיינה מתוצרת   

 9רציף חרושתי, עם בדוד פוליאתילן מוקצף פנימי בהדבקה ובעובי מינימאלי של 

 מ כמפורט בכתב הכמויות.”מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כאשר התעלות משמשות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר של מזגן,   

פרס". ביצוע וויסות -"מטליש להתקין מדף וויסות אויר עגול כולל ידית של 

כמות האוויר יעשה לפני ההתחברות אל תעלת/קופסת אויר חוזר. מחיר המדף, 

             יחושב בנפרד.

קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים בכל סוגי הקירות, המחיצות, התקרות  .ו 

 והרצפות. 

ות ההלבשה עם סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקונים הבנויים ועבוד  

והאטום לאחר התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. במידה 

והתעלות מחייבות הפרדה ובדוד אקוסטי לרעש יבצע הקבלן הסגירות על פי 

 פרטי יועץ האקוסטיקה המצורפים לתוכניות מיזוג האוויר או האדריכלות.

לב"ם, בקוטר תלית התעלות תבוצע במוטות הברגה  מגולוונים או במוטות פ .ז 

כאשר אורך מוט ההברגה  5/16מטר ובקוטר " 1.5 -כאשר אורך המוט עד לכ 1/4"

מ'. תמיכת התעלה מעל לתקרת האולם, תבוצע בפרופיל פח  1.50 -גבוה מכ

, או פרופיל זוויתן חרושתי מגולוון Uלפרופיל  מ"מ מכופף 2.0מגולוון בעובי של 

עלה מרוחקת מנקודת התלייה מ"מ. במקומות שבהם הת 40X40X2.5במידות 

מ"מ כולל מותחנים  4תאושר תלית התעלות בכבלי פלדה מגולוונים, בקוטר 

  ואביזרים. כאשר התעלות מפלב"ם תהיינה כל התליות מפלב"ם כמפורט לעיל.

 :המרחק בין המתלים של תעלה אופקית לא יעלה על המידות שלהלן  

 .מ"ר 0.35 לתעלות שחתך זרימת האוויר עד -מ'   2.40  

 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.80  

 .מ"ר ומעלה 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'   1.20   

בנוסף למרווחי התלייה דלעיל, יש להתקין מתלים נוספים ליד קשתות,   

 הסתעפויות, קצות תעלה ובכל מקום נחוץ לפי החלטת המפקח.

 

התעלות בסרטי פח מגולוון וחיבורי ניטים לתעלה. המרחק בין לא תאושר תלית  .ח 

 שני המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר יהיו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או  .ט 

"טרוקס" המפזר יכלול ווסת כמות. בתריסי אוויר חוזר תקרתיים יותקן מסנן 

 "מ דורלסט.מ 20אוויר בעובי 

תעלות חיצוניות עם בידוד פנימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש  י. 

שכבות של  2 -לאטום את התפרים בסיליקון עמיד בשמש כולל צביעה ב

 אלסטוסיל.

קופסאות פלנום לחיבור בין תעלות גמישות למפזרים תקרתיים, קיריים או  .אי 

מ"מ צווארון עגול או אליפטי  25בעובי  קווים תכלולנה בידוד אקוסטי פנימי

 ודמפר וויסות עגול.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :מפזרים, תריסים, אביזרי תעלות  15.21

וערב וכאשר  -מפזרי אויר קיריים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי .א

 או מטלפרס. יעדהקדמיים  אנכיים. הם יהיו כדוגמת תוצרת 

 המופעלת ע"י בורג מהחזית.כל מפזר יהיה מצויד במצערת רבת להבים   

מפזרי אויר טיפוס ג'ט יהיו מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מטלפרס  או יעד  .ב

 ומצויידים בוסתים . 

. תריסים   45תריסי אויר חוזר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של ' .ג

 אלה לא יצוידו במצערות אלא אם צוין אחרת.

מיקרון לפחות  25ובעובי  325אולגנים באלגון לפי ת"י כל חלקי האלומיניום יהיו מ .ד

בגוון שיבחר ע"י האדריכל. מפזרי ומחזירי אויר הקיריים יורכבו בקיר על 

ס"מ שתסופק ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו.  2מסגרת עץ מהוקצע בעובי 

במקרים בהם מסומנת בתכניות מסגרת פלדה עם הוראה מתאימה, יספק ויתקין 

 רת כזו.הקבלן מסג

ובעובי  266כל חלקי המתכת הברזליים במדפי הויסות יהיו מצופים קדמיום לפי ת"י  .ה

מיקרון לפחות. המדפים ייוצרו בהתאם להנחיות תכניות הסטנדרד  12.5

 המתאימה.

 800החיבורים הגמישים בכניסה וביציאה ממזגנים ומפוחים יהיו עשויים בד ברזנט  .ו

החיבור יהיה כמצוין. החיבור הגמיש יורכב  גרם למ"ר שעבר אימפרגנציה. מבנה

 ".DURODYNEרפוי במידה מה. החיבורים יהיו חרושתיים דוגמת תוצרת "

11.  

 פתחי גישה:  15.22 .12

פתחי גישה יותקנו בתעלות אוויר, כדי לאפשר גישה לבדיקה וטיפול באביזרים  

 המותקנים בתוך תעלות האוויר כגון:

 גופי חימום    

 וויסותמדפי פילוג  

 מדפי אש 

 אביזרי בקרה ושליטה וכו'. 

 פתחי הגישה יהיו תקניים מיצור של מפעל מאושר מתוצרת "מטלפרס" או "טרוקס", 

 ס"מ לפחות ויצוידו באטמים, בצירים ובידיות סגירה. X 30 30ל ש במידות

 תריסי אוויר המשמשים גם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסתובב. 

 גישה המשמשים גם כחלון הצצה, יותקנו לפי מפרט מיוחד.פתחי  

 כל פתחי הגישה יסומנו בשילוט מתאים.   

 עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטים במקום נראה לעין. 

 מחיר פתח הגישה כלול במחיר מ"ר תעלה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 : אופני מדידה ומחירים

לכבל הפעלה, חבור מגעים לחיווי מחיר המדף כולל אספקה התקנה, חבור מנוע חשמלי  

 סגור.-מצב המדף פתוח

 

 מערכת בקרת מבנה  15.23

 אור כללי:ית א. 

 הקבלן יספק ירכיב יחבר יחווט ויפעיל מערכת מושלמת לבקרת מבנה .1  

   (Building Msnagment Systen.) 

אשר יותקנו   DDCמערכת בקרת המבנה המבוקשת תתבסס על בקרי    

 ביחידות הפקג' והמפוחים                   

 בהתאם לתנאי הסף הבאים:   

o  2000המציע הוא בעל אישור בתוקף ממכון ישראלי מורשה לתקן 

:9001 ISO . בתחום מערכות בקרה 

o  תקשורת ציוד הבקרה המוצע ע"י קבלן הבקרה יופעל בפרוטוקול

 PROTOCOLלפי מפרט  LON TALK"פתוח"  

SPECIFICATION  EIA/CEA 709.1-B-2002   תקשורת ,

ותקשורת    KB/SEC78הנתונים בין בקרים לא יקטן ממהירות 

TCP/IP MB/SEC 10 

o ציוד המוצע מובנה מאושר ע"י יצרן ה על הקבלן להציג מסמך

ללא הנ"ל ותאימות לתקן תקשורת לפי אינטגרטיבית בפורט 

הציוד המוצע בפרויקט מעיד על בדיקת הציוד ו מתאמים

 .ע"י  ספק הציוד במעבדה מוסמכת 

o  , קבלן הבקרה יציג אישור הסמכה עדכני מיצרן הציוד להפצה

 התקנה, תמיכה ושרות של הציוד המוצע על ידו.

o  בקרה יציג תעודה סיום הסמכה להתקנה עבור מערכות הקבלן

רה ומאושרת על ידם המוצעות , על ידי ספקי ויצרני ציוד הבק

 בכתב וממנה אותו כנציגה ונותן השרות לציוד המוצע בארץ.

o  המערכת תהיה מודולארית ותושתת על ארכיטקטורה מבוזרת

 בקרה מרכזית.וההשליטה  מחשבמומבוקרת 

o  ספק הבקרה לא יעסיק בשום אופן קבלן משנה לעבודות הבקרה

 .אלא עובדיו הקבועים בלבד

o  לתמיכה שרות ותיקונים )למעט יום כיפור(  7/24למציע מוקד שירות

 .במערכת הקיימת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

o  שנה לפחות כחברה רשומה  15ספק הבקרה יהיה בעל וותק של

 בתחום הבקרה.

o  המציע יצרף להצעתנו רשימת פרויקטים כולל תקציר הפעילות

המוכיח כי יש   בפרויקט, שמות אנשי הקשר, תפקיד וטלפונים

 .את הדרישות הנ"לניסיון בביצוע פרויקטים הכולל 

 .המערכת תהיה מיועדת לשליטה מרכזית מלאה על כל מערכות האנרגיה

 הביצוע הציוד שיספק הקבלן יהיה הציוד העדכני החדיש ביותר בזמן   

 כמו מחשבים, אבזרי קצה, רגשים וכו'.

 האינטגרציה תיושם באמצעות ציוד הבקרים בלבד וללא תלות כלשהיא   

 .PCבמחשב המרכזי או מחשב אחר מסוג  

נתוני המערכות המפוקדות יוצגו בתכנת מרכזי הבקרה ובמידה ויידרש  .2  

במחשבי בקרה נוספים. התכנה תאפשר לכל מחשב הצגת פרמטרים  גם

מלאים או חלקיים ושליטה לפי תכנון. אופן הפעולה יהיה כך שניתן 

 אחת. לעבוד מול המערכת בכל המחשבים בעת ובעונה

 חומרה: ב. 

חברת "אפקון"   TAC-XENTAכדוגמת   DDCהבקרים יהיו מסוג  .1  

או שווה ערך  SIMENSבהתאם להגדרות לעיל או יישומי בקרה או 

מאושר המיועדים לבקרת אנרגיה, בקרת מבנים ומיזוג אויר, שתפקידם 

, ON\OFFיהיה לקבל את החיוויים מהשטח כולל אותות דיגיטליים 

 ואותות אנלוגיים של טמפ', לחץ, לחות וכו'.פולסים 

 נתונים טכניים: .2  

 TCP-IPהבקרים יהיו בעלי ממשק תקשורת למחשב בפרוטוקול  א.   

 אחד מהבקרים שיסופקו חייבים להיות בעלי יכולת מוכחת  וכל

 לתקשורת ברשת זו.    

הנדרש ממנו  I\Oכל בקר יהיה בעל יכולת שליטה על מכלול  ב.   

. רק בקרים עם כניסות/יציאות 30%מקום של  ספתבתו

 .15%תוספת מקום שמור של  אוניברסליות יהיו עם

אשר מונע את מחיקת  FLASHהבקרים יהיו בעלי זכרון  ג.   

הפרמטרים והמשתנים בזמן הפסקת חשמל ממושכת   התוכנה

בזמן וללא תלות בסוללת גבוי בעלת אורך חיים  ללא תלות 

 KLASH-והמשתנים יישמרו בזיכרון ה ריםמוגבל. כל הפרמט

אוטומטי ובנוסף, תוכנת הבקרים תאפשר  פעם ביום באופן

לפי  FLASH-ומשתנים לזיכרון ה רמטריםפ שמירות יזומות של

 תכנון.

הבקרים יהיו בעלי התחברות מקומית של מסופון/מקלדת,  .ד   

 שינויים, הפעלה וקבלת נתונים ואילוץ כניסות/יציאות לביצוע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במקרה של פעולת אחזקה או נפילת תקשורת עם מרכז   מקרוב,

 הבקרה.

הבקרים יאפשרו תקשורת והעברת נתונים בינם לבין עצמם  .ה   

לבקר המרכזי, ההתקנה תאפשר החלפה באופן קל פשוט  ובינם

 שניה. 0.5וזמן תגובתם לביצוע המשימות לא יעלה על  ונוח,

ללא  STAND-ALONEכל הבקרים יעבדו גם בצורה עצמאית  .ו   

במחשב המרכזי במקרה של נפילת התקשורת ו/או נפילת  תלות

 המרכזי עצמו. המחשב

 הבקרים יעבדו לפי הנתונים האחרונים הטעונים בהם.    

במצב הנ"ל תועברנה הודעות ממערכת התקשורת למחשב     

שר אינם הבקרה המרכזי אשר תאפיין את הבקרים וא

 בתקשורת.

במצב הנ"ל תועברנה הודעות ממערכת התקשורת למחשב     

הבקרה המרכזי אשר תאפיין את הבקרים אשר אינם 

 בתקשורת.

כל הבקרים יהיו מתאימים ותואמים לחבור אל אביזרי פיקוד  .ז   

ומבנה סטנדרטיים כגון: מנועים לברזים ומדפים  למ"א

VCA\DC  24 0-10, 

 ,MA 0-20אום, רגשי זרם אקטיביים  1000רגשי טמפ. כגון ניקל     

 או VDC 0-12, ממסרי פיקוד VDC  0-12רגשי מתח אקטיביים 

VDC 0-24 מגעים יבשים, כניסות פולסים בקצב של ,HZ 60 ,

 וכו'.

התקשורת בין הבקרים תהיה באמצעות פרוטוקול פתוח בכדי  ח.     

י אחרים. היישום של לאפשר תקשורת עם המערכת על  יד

 EIA/CEAלפי מפרט  LON TALKפרוטוקול תקשורת "פתוח" 

709.1- PROTOCOL SPECIFICATION     B-2002  

 78KB/SECתקשורת הנתונים בין בקרים לא יקטן ממהירות                            

 10MB/SEC TCP/IP ותקשורת 

הגדרת כניסות כל הבקרים יהיו ניתנים לתכנות מלא כולל  .ט   

 ויציאות.

 לא יאושר בקר בעל תכנה מובנית שאינה ניתנת לשינוי.    

לכל בקר תהיה אפשרות של תכנות קבוצת נתונים לתצוגה  י.   

במסך גרפי או בטבלה. הנתונים יהיו ערכים של נקודות באותו 

בכל בקר אחר ברשת. הבקר ירכז ויעדכן את הנתונים  בקר ו/או

כך שכאשר מתבצעת בקשה לתצוגה ממחשב שוטף  האלה באופן



- 259 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הערכים יופיעו בבת אחת וללא צורך בסריקת  הבקרה, כל 

 הרשת.

 צבירת נתונים עבור גרפים וטבלאות היסטוריים תתבצע ע"י .אי   

הבקרים עצמם ולא במחשב בקרה כך שהצבירה תימשך גם 

כשהמחשב כבוי. צבירת הנתונים תתבצע בזמנים קבועים או 

(. ניתן לתכנת את זמן ההעברה event driven) אירוע לפי

 הנתונים אל המחשב לצורך שמירה בדיסק. האוטומטית של

 תאפשר ייצוא של נתונים היסטוריים בפורמטים HMI-תכנת ה    

, בכדי לאפשר את השימוש HTML, CSV, EXCELהבאים: 

 בתוכנות אחרות. בהם 

נים ממערכת הבקרה המגיש נתו  Web Serverבקר  קהקבלן יספ .בי   

 ולא HTMLומעבירם ברשת מקומית ו/או באינטרנט כדפי 

 . ניתן יהיה לייצור קשר עם המערכת, לקרואבאמצעות מחשב

 נתונים, ולצפות בתצוגות גרפיות וגרפים היסטוריים מכל מחשב

 אחרת. בלי כל צורך בתוכנה ישומית  Explorerבאמצעות דפדפן 

 הבקרים יכילו את סוג הנקודות הבאות, ובכמות מתאימה לכל בקר,  .3    

 לביצוע האפליקציה: 

  DI -  .)'כניסות דיסקרטיות )מצב פעולה, מצב בורר וכו 

  DO -  .)'פיקוד דיסקרטי )הפעל/הפסק, פתוח/סגור וכו 

  AI -   מדידה אנלוגית )טמפרטורה, לחץ, לחות, זרם, מתח

 וכו'(.

  AO -  י )שינוי טמפרטורה מרחוק, וויסות ברז, ווסת אנלוג

 תריס וכו'(.

  PI -   כניסת פולסים )ספירת פולסים ממונה חשמל, מונה

 מים וכו'(.

  PWM- יציאת פולס ברוחב משתנה )ווסת כמוAO  באמצעות

 מתמר(.

  DA -  .)כניסה דיסקרטית להתראה )רגיל, התראה 

  DC -   הפעלת פיקוד דיסקרטי עם צפיה להיזון חוזר(

 עומס(.

  DM -   כניסה דיסקרטית לנקודהDC  ,מגע יבש(FLOW 

SWITCH .)'וכו 

 רגשים: .4  

 מתמר מתח/זרם. א.   

   מתמר מתח/זרם כניסהVAC  /220A5-0. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   :יציאהMA 20-4. 

   :0.2דיוק. 

 מתמר הספק ב.

  .מתמר הספק תלת פאזי לרשת לא מאוזנת 

   :כניסותVAC380 ,A5-0. 

   :יציאת הספקMA20-4. 

כמוגדר במערכת בקרת מבנה כדוגמת    תוכנת מרכז הבקרה ג.

PULSE / PCIM 

תוכנת המחשב תבוסס על מחולל ישומים גרפי הפועל  .1

המחולל יציג  I\NETכדוגמת  2010בסביבת חלונות 

בצורה גרפית ובצבעים את כל הפרמטרים הנמדדים 

 והמחושבים במערכת.

תמיכה מלאה של תסריטים  מחולל הישומים יסופק עם .2    

 בעברית ויתמוך בעכבר.

למחולל הישומים תהיה אפשרות העברת התראות  .3    

או סלולרי( ואפשרות העברת  קוליות לטלפון )קווי

של  UNICALLכדוגמת  EMAIL-הודעות טקסט ל

חברת "ישומי בקרה" או "אפקון" או "טקסל" או שווה 

 ערך מאושר.

מוד מאחורי התוכנה הינו פשטות הרעיון המרכזי שיע .4    

(. התצוגה חייבת להיות HMI) מכונה-הקשר אדם

 פשוטה להבנה ולהפעלה.

 צורות עיקריות: 5-הנתונים יוצגו במערכת ב .5    

 .שירטוט גרפי וקטורי של אזורים נשלטים 

 .הצגת נתונים בטבלאות ואפשרות להפעלות 

  דוחות ואיסוף נתונים עם אפשרות תצוגה והדפסה

ואפשרות עיבוד ועריכה בתכנת גליון  בצורך גרף/טבלה

 .EXCELחישובים גרפי כדוגמת 

  דו"ח התראות ואירועים רגעי והיסטורי עם רישום

 תאריך ושעת התפרצות האירוע/תקלה.

  מסכים )אזעקות,  5אפשרות הצגתם בו זמנית של עד

שיח עם המחשב, כולל הפעלת מקשים, -ודזמן ותאריך, 

והודעות מהמחשב, תצוגה ע"י גרפיקה הוראות 

 טקסטית/טבלאות(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   צבעי מסך כולל "שורות המלל" יהיו עפ"י  –כללי

 הנחיות המפקח.

   התכנה הגרפית של מערכת הבקרה תוכל לתמוך

בתכנת "אוטוקד" כדי להכניס תרשימי מבנים מוכנים 

 או תרשימים חדשים.

נוהל הצגת האירוע בעת אירוע תקלה ו/או התראה כל שהיא יהיה  .5  

 כלהלן:

  על המסך תופיע שורה המציינת את סוג התקלה )אין משמעות

 באיזה  מסך נמצאים(.

  תתבצע הדפסה של ההתראה/התראות כולל ציון השעה

 והתאריכים המדוייקים.

  ההתראה תכנס לדו"ח התראות עם ציון השעה והתאריך

 המדוייק המצויין בצבע של תקלה פעילה.

  יהיה לאשר את התקלה.על המפעיל 

 .תצוגה ורישום של התקלה על הדיסק בקובץ ההיסטורי 

 .ניתן יהיה לאשר או לבטל את התקלה 

 המערכת תספק חבילות תוכנה מוכנות עבור: .6  

  .בקרת שיא ביקוש והשלת עומסים 

   תכנת תזמון אוטומטי לפי שעות, ימים, חגים וימים מיוחדים

(ATS.) 

  ( אופטימיזציה של זמן ההפעלה/הפסקהSSTO.) 

 ( בקרת טמפרטורה על פי רמות איכלוסATC.) 

 ( תוכנת בקרת אירועיםEIP.) 

 .ביצוע לוגיקה וחישובים 

 .התניית התראות 

  בקרתDDC .ע"י בלוקים מוכנים של בקרה 

 אפשרות התראה במערכת הינם: .7  

   כל התראה תגרום להתראה ולהודעות מתאימה, כולל דו"ח זמן

 קבלת ההתראה, מצייני מערכת, נקודה ותנאי ההתראה.

  למפעיל תהיה האפשרות לקבוע בכל זמן שהוא באיזה מצב/ערך 

יחושבו התראות ואיזה התראות תגרומנה לחיוג חיצוני 

 אוטומטי.

 יתן יהיה תוצג. נ-דעה של כל התראה קריטית או שינוי מצבה

ההודעות האחרונות על המסך  100מחדש את כל  להראות

 שנקבעה על ידי המפעיל בכל עת. ומודפסות במדפסת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  יוגדר זמן השהייה אוטומטית על ידי המשתמש בזמן הפעלת או 

 הפסקת הציוד, בכדי למנוע מטרד או התראות שווא.

  עיכוב התראות מיוחדות על נקודות כניסה אנלוגיות, על מנת

 מנוע ל

 התראות "מרחפות".

  למפעיל תהיה היכולת להציב הכוונת התראות מיוחדות לתחנות 

הבקרה  LANהראשי, או על  LAN-עבודה מיוחדות, או על ה

 ו/או 

 לתמונות מיוחדות.

  התראות שלא יאושרו ימשיכו להבהב אפילו אם יחזרו למצב

 הרגיל. 

 ההתראה.רק אישור המפעיל יכול למחוק את הוראות הבהוב 

 רשת תקשורת בקרים: ד.

 ברשת TCP-IPהבקרים יהיו בעלי ממשק תקשורת למחשב בפרוטוקול  .1  

ETERNETכל אחד מהבקרים שיסופקו חייב להיות בעל יכולת מוכחת . 

 לתקשורת ברשת זו.

 התקשורת בין הבקרים תאפשר גלובליזציה, כך שכל בקר יוכל לעשות  .2  

 אחר ברשת.שימוש בכל נתון בכל בקר  

  

  אחריות ושרות 15.24

 שנתייםעם קבלה סופית של המתקן, תחל תקופת הבדק והאחריות, שתהיה  -א

 מיום קבלה סופית  ועפ"י המפורט בחוזה.

במשך כל תקופת הבדק והאחריות, יעניק הקבלן שירות ותחזוקה מלא למתקן  

 כולל החלפת כל חלק פגום לרבות מנועים.

הקבלן מתחייב לענות לקריאת שירות מיידית ושלא תעלה בגילוי תקלה במתקן  -ב

שעות למכלול המתקנים וזאת ממועד קבלת קריאת  24 -שעות לציוד חיוני ו 6על 

 השירות במשרד הקבלן או במכשיר הקשר  של טכנאי השירות מטעם הקבלן.

במקרה של קלקול, פגם ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו,  -ג

 תקופת הבדק והאחריות, על כל המתקן או על חלק ממנו. תוארך

הקבלן מתחייב לטפל באופן רצוף לתיקון התקלה, עד להחזרת כל המתקנים  -ד

לפעולה מלאה ותקינה וכן למלא אחר כל הוראות יצרני הציוד לסוגיהם השונים 

 להבטחת אחזקתו התקינה של הציוד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תוך תקופת הבדק ויספק הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי ב -ה

ויתקין חלק חדש ותקין במקומן. חלקי ציוד פגומים שניטלים לתיקון, יוחלפו 

 זמנית בחלקי ציוד אחרים, שיאפשרו הפעלת המתקן במשך תקופת התיקון.

כמו כן ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן  -ו

 הפעלתו ואחזקתו התקינה.

צע הקבלן את עבודות השירות וינהל לגביהן רישום בספר במשך תקופת הבדק יב -ז

 מתקן שינוהל על ידו, ספר המתקן ישמר בצמוד למתקן.

 אספקה והחלפה של מסנני האוויר לסוגיהם השונים וניקוי תקופתי. .1

 בדיקה של כמות גז הקרור והוספת גז ושמן קרור כנדרש. DXבמתקן  .2

 האומים וכו.בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים,  .3

 בדיקה וניקוי של לוחות החשמל ואביזרי הפיקוד. .4

 בדיקה, גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים לפי הנדרש. .5

 בדיקת תקינות פעולה כללית וויסותים וכיולים כנדרש. .6

הקבלן יערוך במשך תקופת הבדק, ביקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן  -ח

 יהיה קטן מאשר שש לשנה. ופעולתו התקינה. מספר הביקורות לא

לא יבוא הקבלן לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות  -ט

על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים 

ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות. לרבות קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או מימוש 

 ערבות הבדק

 

 חלקי חילוף 15.25

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו חלקי חילוף, מחומרים וציוד, העשויים להיות  -א

דרושים מפעם לפעם לתיקון תקלות אפשריות לרבות במסגרת תקופת הבדק 

 שהקבלן חייב לתת למתקן.

במקרה והקבלן לא יספק חלקי חילוף וציוד כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות  -ב

באמצעות עובדים אחרים או קבלנים על רכישת החלקים ועל ביצוע העבודות 

אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות, לרבות קיזוז מחשבונות הקבלן ו/או 

 מימוש ערבות הבדק.

 

 עבודות חשמל :      15.26

וכן לפי  08כל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט פרק  .א

 שות חברת חשמל.התקנים הישראליים, בהתאם לחוק החשמל , ולכל דרי

ועליו לתקן  על חשבונובגמר המתקן, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמך,  .ב

את כל הערותיו אם תהיינה. לא ישולם בנפרד עבור בדיקה זו, ועל הקבלן לקחת 

 זאת בחשבון במחיריו האחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לוחות החשמל יתאימו לתקן אירופאי הן מבחינת מתח ותדר, והן יכללו מאמתי"ם  .ג

 .  1419)לא נתיכים( וכל שאר דרישות התקן. הלוחות יבוצעו לפי ת"י 

 מפרט ללוחות חשמל  :                                                    .ד

הן מבחינת מתח ותדר, והן  1419ישראלי לתקן לוחות החשמל יתאימו  -

 יכללו מאמתי"ם )לא נתיכים(, וכל שאר דרישות התקן.

 מעלות .  45כל ציוד החשמל יתאים לטמ' סביבה עד  -

 הרץ .  50פאזות ואפס ,  3וולט ,  10% + 400כל הציוד מיועד למתח  -

כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון ומורכב ומחובר  -

ת בחשבון כי בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו במקומו . יש לקח

 אם כל הציוד הפנימי לא פורט .

תוכניות מפורטות של לוחות החשמל עם ציון התוצרת של כל אלמנט  -

המורכב בו , יוכנו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור לפני תחילת הביצוע . 

 הלוחות יתאימו לציוד הקיים ולכבלים הקיימים .

 .1:20הלוחות יהיה בקנ"מ תוכניות ייצור של 

מ"מ קלוי בתנור , מתוצרת ייצרן מוכר  2מבנה הלוחות יהיה מפח צבוע  -

שנים בייצור לוחות חשמל ופיקוד של מתקני מיזוג  10ומנוסה לפחות 

 אויר . שם הייצרן יוגש לאישור מוקדם.

הלוח יכלול דלת פנימית בנוסף לפנל החזיתי החלק . בדלת הפנימית 

 המתגים , נורות , אמפרמטר , וולטמטר וכו' .יורכבו כל 

 הלוח יכלול חריצי אוורור נמוכים . -

 בכיס מיוחד בדופן הלוח יהיו תוכניות חשמל כמבוצע .  -

כל המעגלים יהיו משולטים , עם שלטים מלוחות סנדויץ מוברגים . כל  -

 הגידים ומהדקים יהיו ממוספרים . 

על הקבלן לבדוק את מקום הרכבת הלוח ע"מ להבטיח התאמת הלוחות  -

שהוא מייצר לבנין ולמקום ההרכבה מבחינת המידות , השינוע , וכיווני 

 ההזנות אל ומהלוח . מפסק ראשי יהיה בצד הנוח לגישה . 

מפסיק ראשי יהיו מסוג הרכבה מאחורי לוח פח עם ידית בחזית , יכלול  -

 לזרם הנומינלי .  סליל הפסקה , ומתאים

או ABB ,SCHNEIDER  ,MOELLERהמפסקים יהיו מתוצרת  

LEGRAND   . 

 או ש"ע . AEGמאמ"תים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר  או  -

 לכל יחידה יהיו הגנות תרמו מגנטיות .  -

 .     KA 25הלוח יבנה לעמידה בזרם קצר של  -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ירוק לנורות מ"מ . צבע  22נורות סימון יהיו מסוג מולטי לד  בקוטר  -

 פעולה ונורות וצבע אדום לנורות תקלה .

 לחצנים בלוח יהיה דוגמת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 מעלות בין מצב למצב .  60מתגים בוררים יהיו מטיפוס פקט בזוית  -

 קונטקטורים וממסרים יהיו מתוצרת קלוקנר מילר או ש"ע . -

 קבלים יהיו מתוצרת אלקו או ש"ע ויהיו עם נגד ריסון  . -

תכניות מערכת פיקוד מושלמת על כל אביזריה, והחווט החשמלי עם  -

סימון כל המגעים כנדרש במפרט, תסופק בתוך לוחות החשמל עבור כל 

 לוח לבד מתוכניות שיצורפו לספר מתקן.

 

תוכניות של לוחות חשמל ופיקוד תוואי כבלי חשמל ופיקוד של מתקני   -

עץ מיזוג אויר ושל יועץ יוגשו אישור מוקדם של יו–מיזוג ואוורור 

 החשמל של המבנה.

 כל ציוד המתקן יאורק לפס השוואת פוטנציאלים בבניין.  ו. 

 ממ"ר  10יבוצע באמצעות מוליך בחתך  לפחות  –הארקת תעלות מיזוג אויר   

 

 אישור ציוד ותכניות ביצוע: 15.27

הציוד ושל לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של  א. 

 החומרים והאביזרים העומדים להיות מותקנים.

החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר.  בכל  ב. 

מקרה לא יפעלו מבחינת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים 

 במפרט ובתוכניות.

, אבל בתנאי שהם יהיו הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר ג. 

 בעלי אותה איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.

משיקולים של שמירה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו לא   

 לאשר ציוד שווה ערך  בשונה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכני.

אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אינם תואמים את הנדרש כמפרט   

ההתאמה.  -ובתכניות, על הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי

כל הגשה לאישור שלא מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הקבלן, 

 ות.או החומרים ולנדרש במפרט ובתכני    על התאמה מושלמת של הציוד 

לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים שיש  ד. 

בהם בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון 

דפים קטלוגים, עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, 

 סכמות חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.

ייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על קבלן לא יתחיל ב ה. 

 מפרטי הציוד והחומרים שהגיש לאישור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא  ו. 

אל אתר הבנייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן  את הציוד

 אישור על כך מהמפקח.

ן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד כמו כ ז. 

 והחומרים העומדים להיות מותקנים במערכת.

התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם   

הציוד ואופן  מידותהמצב והתנאים האמיתיים בבניין.  הקבלן יתאים את 

ות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, העברתו והרכבתו בבניין, למיד

 .והשארת מעברים לגישה, טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'

 

 על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ: 

, אוויר צחברזים ואביזרים, יחידות מגדלי קירור ,משאבות מים, מפרט וקטלוג ל .1 

למי רעידות, ו, מפוחי פינוי עשן, מפוחי יניקה, קפיצים, באווירמיזוג יחידות 

, אישורי עמידות תעלות שרשוריות, חומר הבידוד לתעלות וגמישים יחידות עיבוי

 ., ציוד פקוד ובקרה1001ן קבת

תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד ומתקנים אחרים המיוצרים לפי  .2 

 לן.הזמנה או תכנון של הקב

 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס. .3 

אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם  .4 

משחררים את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה 

הנכונה של הציוד, להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה 

  ישות המפרט והתכניות.לדר

אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב המוצר   

שיסופק מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא 

 יתאימו לצרכיי העבודה.

 

 סימון ושילוט: 15.28

 דויץ' חרוטים.על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנ א. 

מזגני אוויר מפוחים,  מגדלי קירור, מחליפי חום, משאבות מים,כל הציוד כגון:  ב. 

אוויר וכד' יזוהו על ידי שלטי סנדויץ' חרוטים בגודל מתאים,  מיזוג, יחידות צח

 בהתאם לסימנם בתכניות.

 מסמרות.שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים, כגון:  ברגיי פטנט או  ג. 

 ם יכלול:יאוויר ומפוח מיזוגשלט של יחידת  .1 

 סימון היחידה. - 

 תפוקת קירור ט.ק. - 

 .CFM -ספיקת אוויר  - 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אינטש. -לחץ סטטי כולל של המפוח  - 

 כוח סוס המנוע, כולל דגם וסבל"ד. - 

 דגם ואורך רצועות ההנעה. - 

 יצרן היחידה ושנת ייצור - 

 חשמל, יכלול:שלט גופי חימום  .2 

 הספק כולל בקוו"ט. -   

 הספק של כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר האלמנטים. -   

 מתח עבודה של כל אלמנט. -   

 שם היצרן. -   

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם  ד. 

 בתכניות. לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם

'' חרוט, סנדויץכל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות  ה. 

ועליהם המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו 

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם,  4בפועל. הדסקיות יהיו בעלות קוטר של 

 ויחוזקו על הברזים באמצעות שרשרת מתכתית.

הצינורות יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג  .ו 

 הנוזל הזורם בתוכם.

צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות   

 המפקח.

מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו ע"י  ז. 

 וערב של תקרה אקוסטית-ל מסגרת שתישילוט לבן שיודבק ע

 

 ניקוי בדיקה ויסות והרצה: 15.29

הקבלן יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנרת, וכן  א. 

ע לפחות שבוע מראש על יפעולות בדיקה והרצה של כל המערכות.  הקבלן יוד

 צא לנכון.מאם הוא י כוונתו לבצע פעולות אלה, בכדי המפקח יוכל להיות נוכח

הקבלן יוסיף לצנרת חומר מיוחד להסרת אבנית ונקיון הצנרת כלול במחיר                   

 העבודה.

הקבלן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם  .ב 

 לנדרש.

עם גמר הבדיקות והויסותים יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו וידגים את   

 בפני המפקח ונציג המזמין. הפעולה

לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במשך   

. במשך תקופה זו ידריך וינחה הקבלן את משבועיים רצופיםתקופה של לא פחות 

המפקח וצוות ההפעלה והאחזקה של המזמין, בכל הקשור בטיפול, הפעלה 

  ואחזקה של מתקן.

 ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח.עם גמר ההפעלה  .ג 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית, בין היתר, בגמר כל עבודות התיקונים   

 וההסתייגויות שנמסרו לקבלן על ידי המפקח ו/או היועץ.

בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אוויר  ויכין דפי דיווח אותם יגיש  .ד 

 יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות: לאישור היועץ. בדפים אלו 

 ,מנועי המשאבות. זרם חשמל במנועי המפוחים -  

 .ספיקות מים -  

 מים בכניסה וביציאה של מחליפי חום.טמפרטורות  -  

 טמפרטורת מי עבוי הספקה לבניין. -  

 , מערכת טיפול במים.VSDהפעלה וויסות מערכת  -  

 שיורה המפקח.כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי  -  

כמו כן, יבצע הקבלן ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן מכשירי ההגנה   

 והביטחון של המערכת.

הקבלן יודיע למפקח שבעה ימים מראש, על כוונתו לבצע את הבדיקות הנ"ל  ו. 

 בכדי שהמפקח יוכל להיות נוכח.

 שבועיים ימיםת עם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפו ז. 

 ללא כל תקלות יוזמן היועץ לקבלת המתקנים.

 

 מסירת העבודה למזמין: 15.30

הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת  

המתקן שביצע בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע 

 המזמין והמפקח.הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות הקבלן, 

קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים,  

נבדקו כל מרכיבי המתקן, תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן, 

 ונמסרו תוצאות בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.

מותנים בפעולתם התקינה של כל כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין,  

המערכות ולאחר שהתקבלו אישור נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות 

 שהתקין הקבלן.

יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך  

ומסודר באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היועץ 

  ותאריך.

 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

  תאור המתקן ומערכותיו. א. 

  שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה. ב. 

  דפי הראות הפעלה. ג. 

  דפי איתור תקלות. ד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה  ה. 

לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים,  והטיפול לכל שלב. רשימת כתובות הקבלן

  טלפונים סלולרים, ביפר, שם אחראי מחלקת השרות.

רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב  ו. 

  ציוד.

 .DWG, לרבות דיסקט תוכניות בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן  ז. 

 במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.טבלת מדידת כמויות אוויר  ח. 

כולל דוח מהנדס בודק המאשר את , AS MADEתוכניות לוחות החשמל והפקוד  ט. 

 תקינות מתקן החשמל של מערכת מיזוג האוויר.

 גיבויים לבקר.  .י

 מסירה סופית ותחילת תקופת האחריות תהיה רק לאחר תיק מסירה מסודר.  .יא

 להשלים תיק התיעוד.כל פרט אינפורמטיבי אשר בא  יב. 

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר היועץ לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת  

האחריות. תיקונים שלפי דעת המהנדס אינם מעכבים שימוש במבנה, יירשמו 

 בפרוטוקול הקבלה והקבלן יתקנם במסגרת לוח זמנים כפי שיקבע היועץ.

 

 מעליות – 17פרק 

 מעליות

 כללייםתנאים  א.

 כללי .1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי ההכרחי לצורך  א.

בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכנון מפורט ובעבודות הרכבה 

 ותאום שיהיו באחריות הקבלן.

 
וונה היא לכך בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכ ב.

איזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע עבודה הש

 מושלמת ע"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

 
 בכל המקומות בהם מוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן המעלית. ג.
 
 כוח היזם.-לבא, הכוונה או "אדריכל"  בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" ד.
 
 ראשי או היזם לפי המקרה.הבכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכוונה לקבלן   .ה
 
 

 תכניות .2

עותקים לאישור. תכניות אלו תכלולנה שני על הקבלן להגיש למהנדס תכניות עבודה מפורטות ב

שורן את כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. לאחר בדיקתן וא

 יוחזר עותק אחד מתכניות אלו לקבלן לצורך תיקון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עותקים נוספים עם התיקונים, יוחזרו למהנדס לבדיקה ואשור נוספים. פעם נוספת, יוחזר  שני

עותקים מתוקנים לפי העותק  שלושהלקבלן עותק אחד לתיקון ולפיו ישלח הקבלן למהנדס 

 המאושר האחרון.

ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת התכניות אין לבצע כל עבודה או חלק ממנה 

 המאושרות.

 כל התיקונים, תוכניות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.

 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:

 ם.נתונים טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליי  -

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  -

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  -

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  -

 בתכניות.ים שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע -

 רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגיים. -

 הוראות אחזקה מפורטות. -

 לה רגילה ובזמן חרום.הוראות שמוש במעלית בפעו -
 

. לפי דרישת המזמין )וללא תוספת שני עותקיםכל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין וב

 במחיר( החומר הנ"ל, יועבר גם במדיה מגנטית. 

כמו כן, מתחייב הקבלן להגיש למזמין את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת צורת 

 לחצנים וכו' והכל ללא תשלום נוסף.הדלתות, משקופים, גוונים, 

 

 מידות .3

 על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום, כפי שהנן במציאות ולא להוציאן מהתכניות.

 
 
 דו"ח מהלך העבודה .4

 הקבלן ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

 
 
 עבודות בנין .5

 לפי התכניות המצ"ב.  פיר המעלית יבנה

כל העבודות האחרות כגון סבלות, חציבת חורים וסתימתם, וחומר הבידוד עבור יסוד המכונה 

 ידי הקבלן.-על חשבון ועל יבוצעו ויותקנו החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי המעלית נעה בפיר גלוי, לפיכך עליו לבצע את כל העבודה 

ויים לעין בצורה יפה ומסודרת כולל צביעה בצבע יסוד וסופי של כל ולספק את כל החלקים הגל

 החלקים הגלויים, הכל לפי דרישות האדריכל. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל .6

מפסיק זרם ראשי עם  לרבות פזות, הארקה ואפס עבור כח ומאור 3המזמין יספק חבור של 

 "ל למתקן המעלית, יסופקו ויבוצעו ע"י קבלן המעלית.בטחונות. כל החבורים מהמפסיקים הנ

 
 
 ב ט ו ח .7

הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו או 

כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או כתוצאה  -כשהמזמין יהיה חייב בתשלום לפי החוק 

רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או קבלני מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או 

המשנה שלו. כמו כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת ההרכבה שלו ותקופת 

 השרות על ידו, לכסוי כל הנזקים. הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק הפוליסה.

 

 אחריות ושרות .8

המעלית ע"י משרדנו. תקופת  תקופת האחריות תהיה מתאריך קבלתה הסופית של תחילת

מהתאריך הנ"ל ותחילתה במועד הנקוב בטופס תחילת תקופת  חודש 24 -ל האחריות היא

המצ"ב. כל החלקים, המכשירים והחומרים אשר יסופקו  -נספח א'  -האחריות והשרות למעלית 

לפעולה ללא על ידי הקבלן יהיו חדשים ומבוססים על הטכניקות החדשות ביותר. הקבלן אחראי 

 הפרעות של המעלית על כל חלקיה וציודה.

הקבלן יטפל במעלית על כל חלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה תמיד במצב תקין ונקי. את 

 24כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו הוא, לכל המאוחר 

המזמין ו/או בא כוחו, אינם משחררים שעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניות וקבלת המתקן ע"י 

האחריות תיעשה קבלה שניה של המעלית והקבלן חייב לתקן  בתום תקופתאת הקבלן מאחריותו. 

פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו וכדומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. 

תקופת האחריות באורך לאותם החלקים שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת 

לא תחול על נזקים כתוצאה מפעולת כח עליון, שמוש שאינו מתאים  ,אחריות הנ"ל המקורית. ה

 והפרעות חשמל.

במחיר  כלולהמעלית ועלות שרות זה תהיה לשרות ההקבלן את  יבצעבתקופת האחריות הנ"ל 

לת תקופת , על הקבלן לבצע גם את השרות מתחילת השימוש במעלית עד תחיבנוסףהמעלית. 

 . כלול במחיר המעליתהאחריות )קבלתה הסופית של המעלית ע"י משרדנו( וגם מחיר זה יהיה 

הבודק המוסמך אשר מכון התקנים/ נציג להיות נוכח בבדיקתעל חשבונו הקבלן מתחייב לשלוח 

יוזמן על ידי המזמין. כמו כן הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקת בקרת השרות 

 צע ע"י נציג משרד לוסטיג )היועץ לבקרת שרות(.שתבו

פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, לשמן 

בו ירשמו כל  -ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. בחדר המכונה ימצא ספר "שרות" 

קון או השרות. יר יבצעו את התהקלקולים, עבודות וזמני העבודות. בספר יחתמו המרכיבים אש

ותאושרנה על ידם. הקבלן  שלושה חודשיםהרשימות הנ"ל תיבדקנה ע"י המזמין, או בא כוחו, כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מתחייב בזה להחזיק במחסנו חלקי חילוף אוריגינליים למתקן המעלית בכמות סבירה. כן מצהיר 

 הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה.

 

לאחר שישה חודשים מיום ההפעלה של המעלית ומסירתה למזמין לפעולה שוטפת  א.

מתחייב הקבלן לאחזקת המעלית במינימום תקלות כך שמספר התקלות המירבי בשנה לא יעלה 

תקלות המשביתות את פעולת המעלית. לשם כך ינהל מחזיק המעלית יומן תקלות שיפרט  6על 

לא איש השרות של הקבלן את סיבת התקלה ופתרונה. במדוייק את מהות התקלה ולצד זה ימ

 תקלות קובעות לא תחשבנה תקלות הנובעות מהסיבות הבאות: 6 במניין

 

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. (1

 תקלות בגין לכלוך. (2

 סדירה. שאינהתקלות בגין אספקת חשמל  (3

 תקלות בגין מפגעים בבנין כגון נזילות מים. (4

 ת מבלאי כגון נורות שרופות.תקלות הנובעו (5

 ע"י המשתמשים. שנגרמו תקלות במעלית (6

 תקלה החוזרת יותר מפעם אחת שפתרונה עדיין לא נמצא. (7

 תיקונים שבוצעו בתורנות לילה. (8

 תקלות בשעת חרום. (9

 

היועץ, לאחר שיבדוק את רשימת התקלות שביומן, יפסוק מהן התקלות הרלוונטיות  ב.

 והנובעות ממתן שרות ו/או ציוד פגום ו/או הרכבה והפעלה. להשבתת המעלית

 
המועד שנקבע לתחילת הרשום לגבי מספר התקלות הוא שישה חודשים לאחר מסירת  ג.

 המעלית למזמין.

 מספר התקלות יחושב על בסיס ממוצע התקלות בכל מעליות החברה שבטיפול משרד לוסטיג.

 
 
 צביעה .9

וסופי פעמיים, לפי  פעמיים כימי או ניקוי חול ויצבעו בצבע יסודכל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי 

 דרישתו של המזמין.

 
 
 שלטים .10

ובלוחות )גם שלטי האזהרה  בכל המקומות, בתאהקבלן יספק את כל השלטים הדרושים 

 והוראות השמוש(. כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 הרכבת ומסירת המעלית .11

תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה יהיה הרכבת המעלית 

במקום מנהל עבודה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חומרי העזר, העבודה ומכשירי 

ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים 

 בצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה.להרכבת המעלית. כמו כן על הקבלן ל

חשמל וכן בודק ת בודק מוסמך ללאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין הקבלן בדיק

מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על חשבון 

 הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו. 

 

 

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, באם יידרש 

 ק מוסמך למעליות, או המהנדס.ע"י חברת החשמל, בוד

, גם היא תהיה על חשבון מכון התקניםבמידה והבדיקה הראשונה ו/או השניה, תתבצע ע"י 

 הקבלן.

בדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות הבדיקות 

חר בדיקת המזמין חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים לא

 ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.

 , לרבות הדרכת חילוץ.הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש במעלית במצב רגיל וחרום

 

 טיב העבודה .12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או המקובלים. 

צועיים במספר הדרוש לו לסיום מתקן המעלית במועד, בכדי עליו להעסיק במקום פועלים מק

למנוע עכובים בגמר הבנין. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם 

 מתאימים מבחינה מקצועית או אישית.

 

 פגיעות בבנין .13

ן ישיר הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין, למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו באופ

על ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים, או הנזקים הנ"ל בשלמותם. 

 הקבלן אינו רשאי לחצוב במבנה, בעמודים, בקורות ובתקרות, ללא אשורו של המזמין.

 

 בצוע עבודות נוספות או חלקיות .14

יקבע מחיר העבודה ע"י המזמין  באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות,

 בהתאם להערכתו, על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם החלקים.

כמו כן, תהיה בידי המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן בלבד, במחיר 

 המופיע בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קבלני משנה .15

א כוחו, למהנדס, את כוונתו למסור איזה חלק על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או ב

שהוא מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול קבלן משנה זה, באם 

לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל 

 ישות.קבלן משנה באם לפי דעתו אינו מבצע את העבודה לפי הדר

 

 ערבויות .16

 הקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות, לטיב הציוד ופעולת המעלית, בהתאם לדרישת המזמין.

 

 זמן ההספקה .17

לרשות  דחודשים לאחר הזמנתה בתנאי שפיר המעלית יעמו 7מעלית יהיה הזמן ההספקה והפעלת 

חודשים לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל שהיא, יתארך  3הקבלן 

חודשים כנזכר, מיום העמדת  3זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המעלית ישאר 

 הפיר לרשות הקבלן.

 

 הגנות כנגד הצפת מים עד מועד המסירה .18

יוודא הקבלן כי בתום כל יום עבודה, המעלית  לא נדרש אחרתבמהלך הרכבת המעלית וכל עוד 

. מצב זה יושג ידנית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את המעלית עליונהה תחנה בתחנה

 ומחנה אותה בתחנה העליונה המשורתת ע"י המעלית. מקומה תחתונה

 

 תנאי שרות לאחר תקופת האחריות .19

 עיריית מודיעין.ב המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל

 

 תכולת העבודה .20

 

 מבנה תרבות 

 (.1מעלית נוסעים אחת )מספר  -
 (.5במת הרמה לפסנתר )מספר  -

 

 

 חניון

 (.2+3שתי מעליות נוסעים )מספר  -
 מעליות ובמת הרמה אחת. 3סה"כ בפרויקט                             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (17.07.2016-0-7409תאור טכני ) ב.

 כללי.          1

 מקרא/הסבר         1.1

 בתאור הטכני שלהלן קיימות טבלאות לתאור תמציתי לפרקים השונים.

 בטבלות אלו קיימים סימנים שפירושם כדלקמן:
 

 סימן "+" מציין שהתאור כלול בהספקה. *

 

 סימן "ח" מציין שהתאור כלול כחלופה בלבד. *

 

 כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה. כשאין *

 

  את  יש לכלול, בטבלותואין לכך תאור  במפרטבמקום שיש תאור  *

 הדרישה בהספקה. 
   

   פרטי וחומרי גמר שיש לקחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה  *

 המתאימה )בתאור שבגוף המפרט, מופיע המבנה שלהם בלבד(. 

', יועברו לאדריכל בכל מקרה, תוכניות הקבלן לתא, דלתות, טבלות, לחצנים, אינדיקטורים וכו

 והן תהיינה ע"פ דרישותיו ותוכניותיו אם תצורפנה וביצוען יהיה רק לאחר אישורו בכתב.

 

 רמה ואופי השימוש במעלית        1.2

רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא המעלית 

אביזרים "תלישים" ו/או בעלי פינות ודלתותיה יתאימו לשימוש וונדלי, ז"א לא יהיו בהם 

 העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים.

 בלבד. HEAVY DUTY , תתקבל מעלית המתאימה לשימוש לתשומת הלב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תאור טכני כללי .2
 

 מעלית             
 מס'                   

 תאור
    

 
1 
 

 MRL    סוג המעלית

 נוסעים    שימוש

 800    כושר הרמה )ק"ג(

 10    מספר הנוסעים

 1.0    מהירות )מ/ש(

 V.V.V.F    שיטת הנעה

GEARLESS 

 5    אי דיוק בעצירה )מ"מ(

 180    הנעות לשעה

 2:  1    תילוי

 למעלה, בתוך הפיר    מיקום חדר מכונות

 4.93    גובה הרמה )מ'(

 2    מספר התחנות

 בצד אחד 2    מספר הפתחים

 2.10×2.55    מידות הפיר )מ'(

 1.35×1.40×2.30    גודל התא )מ'(

 0.90×2.10    גודל הדלתות )מ'(

    סוג הדלתות
 אוטומטיות
 מרכזיות 

 HEAVY DUTY    רמת השימוש בדלתות

 2.3    זמן סגירת דלת )שנ'(

 89×62×16    גודל פסי תא )מ"מ(

 70×70×9    גודל פסי מ.נ. )מ"מ(

 אוניברסלי    סוג הפיקוד

 +    דלתות פיר שקופות 

 +    דלתות תא שקופות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 תאור תמציתי  לפיקוד והפעלות .3
 

                                        

 מעלית   מס'                                             

 תאור  

       1 

 +        עומס מלא

 +        זמזם ונורית בתא( עומס יתר )עם

 +        מראה קומות וכוון בתא )מעל כל דלת(

         מראה קומות וכוון בתחנה הראשית

         מראה קומות וכוון בתחנות נוספות

 +        מראה קומות וכוון בכל התחנות

 +        גונגים בכל התחנות

 +        דלת מוטרדת עם נורה וזמזם בתא

 +        ביטול סגירת דלתות )מפתח(

         ישיר )מפתח(

         העמסה )מפתח(

 +        אוטומטיתLED   תאורת

         ע"י מתג LEDתאורת  

 +        ע"י מפתח LEDתאורת  

 +        טבלת לחצנים גבוהה )בתא(

         קופסא לטלפון בטבלת הלחצנים

 1        בתאמספר טבלות הלחצנים 

 +        פתיחה מוקדמת

 +        לחצן "פתח דלת"

 +        לחצן "סגור דלת"

 +        פלוס מחדש למפלס הקומה

 +        כבוי  אש )הפעלה תלת מצבית(

 +        מתג מפתח למאורר

         דלתות נשארות פתוחות במנוחה

         פתיחה סלקטיבית של הדלתות

 
 לחצני התא והקומות, עם רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואנטי וונדליים. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו מתגי מפתח בנוסף ו/או במקום לחצנים. -
 

 תאור תמציתי  למתקן החשמל .4
 
 

                                                              

 מעלית מס'                                       

 תאור

       1 

 +        מוניטור ראשי לבקרה/מודיעין

         פסיבי(-מוניטור נוסף )משני 

 +        אינטרקום/קשר

         מרכזת נוספת לאינטרקום

 +        הפסקת פקוד

 +        פקוד הפעלה ע"י גנרטור

 +        התאמה לנגישות לבעלי מוגבלות 

         מ"מ 50X 50לחצנים בגודל  

         מ"מ 75מראי קומות בגובה  

 +        זיהוי מקום המעלית

 +        EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי 

 +        MRLחילוץ חשמלי במעלית 

         פקוד שבת

         השבת(מראי קומות בדירות )למעלית 

         מראה קומות "רץ" )ממוחשב(

         פקוד סניטרים

         הפעלה ע"י כרטיסי קרבה מגנטיים

         סדורים  למעלית כבאים

         ירידת חרום אוטומטית ע"י מצבר/מטען

ירידה אוטומטית לקומה תחתונה לאחר 
         השהיית זמן

         הקומותנעילת הדלתות בין 

         הכנות וחווט לטמ"ס

         מניעת הפרעות מהרמוניות חשמליות

         1.15עמידות למים לפי סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 אור תמציתי  למתקן המכניית   .5       
 

                                                              

 מעלית מס'                                       

 תאור

       1 

         לפלוס מחדש תמנוע/משאבה הידראולי

         מתקן לצינון השמן

         גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 +        מפוחים לאוורור התא

 +        משקופים עוורים

 +        משקופים חיצוניים )"עוטפים"(

 +        תפיסה הדרגתי לתא התקן

         התקן תפיסה מיידי לתא

         התקן תפיסה למשקל הנגדי

         קורות ורשתות להפרדה

 +        ווים/קורות בראש הפיר

 +        מניעת רעידות בתא

 +        מניעת רעש ורעידות כללי

 +        מספור המעליות בקומות 

 +        פיגומים להרכבה

         משטח עבודה וסולם בבור

         איתור מעלית באזור ללא תחנות

         הגנות מפני רעידות אדמה

         הגנות מפני שטפון

         מסירת מעלית לשימוש מוקדם בבניה

 +        ווים + וילונות הגנה על קירות התא

         דלת שרות בבור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 תמציתי לחומרי/פרטי גמראור ית .     6   

 

 מעלית             
 מס'                   

 תאור
   1 

 פלב"ם    טבלות לחצני תא

 פלב"ם    טבלות לחצני קומות

 פלב"ם    מראי קומות בתא

 פלב"ם    מראי קומות בתחנות

     

 זכוכית שקופה    דלתות בקומות

 פלב"ם    משקוף עיוור בקומות

 פלב"ם    משקוף חיצוני בקומות

 פלב"ם    פחי כיסוי בין הדלתות

     

     תא המעלית

 אריחי אבן/גרניט     רצפה

 פלב"ם/עץ    "סוקל"

 פלב"ם/עץ    מעקים

     מגיני קירות

 +פלב"םRIGID    קירות

 אופקיים/אנכיים    פנלים לקירות

 +    תקרה גבוהה

 +    תקרה מונמכת

 +    לובר מעוצב

 ישירה + עקיפה    צורת התאורה

 +    מראות קריסטל בלגי

 RIGID    חזית התא )מבפנים(

 זכוכית שקופה     דלת התא )מבפנים(

     פתח חרום
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 המערכותאור ית .ג

 

 אור מערכת החשמלית.       1

 

 פקוד אוניברסלי     1.1

  

מהבהבת כשהמעלית בנסיעה עם נורית לרשום הקריאה ) בכל מבוא, ארגז לחצנים עם לחצן אחד

 .(כשהמעלית תפוסה לאחר הרישום ודולקת רצוף

 
קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין -ארגז מורכבים רםה בחלק העליון של  .ארגז לחצנים -בתא 

 בזמן לחיצת לחצן האזעקה, מופעלת מהתא מערכת האינטרקום. ולוח הפקוד.

  
 

 בלוח הפיקודי אש, שהפעלתו מקומה ראשית ו/או ע"י "מגע יבש" ופיקוד כבהפיקוד כולל גם 

 לגילוי אש/עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה. 

 
 אלקטריים.  -הדלתות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו 

במקרה ונוסע עומד זמן ממושך על סף הדלת ומפריע לסגירתה, הדלת תסגר במהירות נמוכה 

 ורית יופעלו להתראה.וזמזם עם נ

 

 תקשורת ומוניטורינג למעליות 1.2

כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם פקוד  , 27צבעוני " LCD יותקן צג בבקרה/מודיעין ,

המעליות. באמצעות הנ"ל ניתן לבצע שינויים בפקוד, לאתר תקלות ולקבל דו"ח על תקלות באופן 

סטטיסטיים כגון זמני המתנה, התפלגות קריאות כן, תהיה אפשרות לקבל נתונים  אוטומטי. כמו

וזמן תגובה עבורן. הקבלן נדרש לפרט בהצעתו את תאור הפונקציות המתקבלות ממערכת 

 התקשורת.

תהיה אפשרות לראות בצג את כל המעליות )מיקומן וכו'( בו זמנית ו/או ליצור קשר, לבצע 

 שינויים וכו' בכל אחת מהן.

ין/בקרה תותקן גם מדפסת לייזר שחור/לבן  המאפשרת קבלת פלט בנוסף לצג ולמקלדת במודיע

 מודפס באופן אוטומטי בנוסף לנתונים המופיעים על הצג.

הצג יכיל פונקציות כגון מראה קומות וכוון, מראה קומות קריאת חוץ וכונן, מצב דלתות, סטטוס 

גים כגון עומס יתר, המעלית, תקלה, אזעקה, עומס יתר, הפסקת המעלית, זמזמים לארועים חרי

דלת מוטרדת וכו'. בטול פעולת מעלית באמצעות המקלדת, יהיה בהליך פשוט וקצר. הפונקציות 

שצורתו ואופן חיבורו לדלפק  שלא תכללנה בצג או הללו שהמזמין ידרוש, תותקנה בפנל נפרד

 יקבעו ע"י המזמין.

 קבלן.הע"י  מהבקרה/מודיעין עד ללוח הפיקוד, תבוצעצנרת ומוליכים 

 לתשומת הלב:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

      עבור המוניטור הראשי UPSעל הקבלן לספק ולהתקין בחדר הבקרה מערכת  .1

 אשר תבטיח המשך פעולת המוניטור בעת הפסקת חשמל.     

 (.2+3. המערכת תשולב יחד עם מעליות החניון )מספר 2

 

 מראה קומות בתא 1.3

לפי דרישת המזמין( ומראה כוון נסיעה )מהבהב  DOT MATRIXמראה קומות דיגיטלי )או 

מ"מ  50כשהמעלית בנסיעה(. רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 

 לפחות. 

 מ"מ לפחות. 4בעובי יהיו המכסים לארגזי הלחצנים בחוץ ובתא ולמראי הקומות 
 

 בקומותוגונג איתות         1.4

)או המשך כוון נסיעה לפי דרישת המהנדס וללא  כוון מהבהבמראה קומה )כמו בתא( ומראה 

 תוספת מחיר(.

לכוון בכל קומה בנפרד. כ"כ, הגונג יהיה  נתנית שלו הצליל שעוצמת מוסתר אלקטרונייהיה גונג ה

 )שונה בכל כיוון( שניתן לישמם בקומות שונות. סוגי צליל שניבעל 

 ת ורוחב השלט לפי דרישת האדריכל.מ"מ לפחו 50 ,גובה אות או ספרה במראה הקומות

 

 לוח הפיקוד       1.5

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על הטכניקות החדשות ביותר -בנוי בטכניקת מיקרו

המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון מכסימלי, ללא אחזקה מיוחדת. הרכיבים 

 .הלוח כולל את כל המכשירים הדרושיםוהמגענים פועלים על זרם ישר המיוצר ע"י מיישר זרם. 

אין להשתמש בציוד ללא אשור מראש. המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח סגור 

עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי, מכשיר הגנה מפני חוסר והפוך פאזות, מגע יבש לחיווי 

 צורך(.לפחות )במידת ה 0.92 -תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל

חיצוניות, יהיו השים לב, "המגעים היבשים" לחיוויים הנדרשים למערכות פקוח או בקרה 

הדפנות ויותקנו בצורה יציבה, בולטת ומוגנת, עם מלוח על אחת הבאמצעות שורת מהדקים בתוך 

 ציון מודגש )שישמר לאורך זמן( לסוג החיווי או המגע.

 ידות שעוביו כפול לפחות מעובי הפח.הלוח כולו ודלתותיו ימרחו בחומר בולע רע

 

 הגנת המנועים 1.6

 יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי והבטחונות.

המנוע עם הגנה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגנה הטרמית, המעלית ממשיכה לתחנה 

, ניתן RESETק לאחר הפעלת הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה. ר

 להפעיל את המעלית מחדש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תאורת התא 1.7

ע"י מתג מפתח ותאורה לשעת חרום  LEDקבועה, תאורת  LEDתותקנה נורות עבור תאורת 

 .LEDהמפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה )החלפת נוריות וכו'( יהיה קל ומהיר ללא צורך בפרוק פנלים ו/או 

 מורכבות.פעולות 

 ה חשמליתאינסטלצי 1.8

ובתא, בצנורות משוריינים או פלסטיים, לפי דרישת המהנדס וחברת  בכל המקומותתיעשה 

 החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

מתוצרת מוכרת מארה"ב, גרמניה או  DUTY HEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת 

הספקת הקבלן תכלול גם חווט לטלפון, למערכת כריזה ולמוזיקת   שוויץ באישורו של המזמין.

 רקע עד ארגזי הלחצנים בתא.
 

 

 

 /קשראינטרקום 1.9

ומודיעין/בקרה )עם קשר מכל  , מוקד שרות ארציתא לוח הפקוד,תותקן מערכת אינטרקום בין 

קדמיום, יתר התחנות(. המערכת תכלול מטען אוטומטי ומצברים ניקל כל תחנת אינטרקום ל

וחייגן אוטומטי לשלושה  מנויים המאפשר "דילוג" בניהם במקרה של  לרבות מגבר נפרד בתא

 "תפוס" או שאין מענה.

המרכזת במודיעין/בקרה, תכלול גם נורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על האזעקה וכן שפופרת 

 מופסקת. טלפון שרק עם הרמתה פעולת הזמזם

 המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין. מידות והחומר ממנו בנוי פנל

 הקבלן.תותקן ע"י  לוח הפקודצנרת וחווט מהבקרה/מודיעין עד 

 

 הפסקת פקוד  1.10

מתג מפתח לביטול פעולת המעלית. הפעלת מתג  שבקומת הקרקע יותקן  בטבלת הלחצנים

 המפתח "תמשוך" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות סגורות. 

 

 פעולה על תחנת כח עצמית      1.11

 יספק חשמל למעלית.  )אם קיים(  במקרה של הפסקת חשמל, דיזל גנרטור

לפי דרישת  המעלית, לאחר שתעצר, תחל לפעול ותנוע עד לתחנה הראשית או לתחנה אחרת 

 התחנות, לפי דרישת המזמין.לשרת את כל  ושם תעצר או תמשיךהמזמין, 

 

 לנגישות משתמשים בעלי מוגבלות ותהתאמ       1.12

, 1918, לת"י 2481-70הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקני הנכים בהתאם לת"י 

חוקי התכנון והבניה, דרישות הרשויות המקומיות והארגונים הרלוונטיים ובאישור והחלטת 

 המזמין והאדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ליד לחצני ההפעלה  ומובלטת גדולהורה יותקנו בצ , סימנים מיוחדים וחיצים , מספרי הקומות

 )בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוני ברייל תקניים(.

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציינת את מקום המעלית, כוון נסיעתה הצפוי, כינויי 

הקומות, הודעה על דלת נסגרת ומעלית בקומה וצליל )צפצוף( בכל עת שהמעלית חולפת על קומה. 

המערכת אלקטרונית, עם קול נשי או גברי )להחלטת המזמין( הניתנת לתכנות בצורה קלה 

הגעת המעלית לקומה.  לפניוההכרזה תתבצע עוד  , עם אפשרות כוון עוצמת הצלילומהירה

 הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.

לשימוש הציבור, יהיו בתחום סידור הלחצנים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצנים 

 מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1שבין 

   

3.11 FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE 

את הזמן הדרוש לכל מעלית לנסיעה מקומה  ,על הקבלן לפרט במקום המתאים ברשימת הציוד

 70%לקומה. הזמן הנ"ל ימדד מהתחלת סגירת הדלתות בקומה טפוסית כל שהיא, ועד לפתיחת 

 דלתות בקומה טפוסית אחרת.מרוחב ה

הזמן הנ"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא נומינלית ובשני 

 הכיוונים.

 

 קום המעליתיזיהוי מ        1.14

המופעלת בכל עת שהמעלית  )בולטת ומאירת עיניים( בלוח הפיקוד של המעלית תותקן נורית

בתחום הקומה. הנורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל )לצורך זה, תותקן גם סוללה 

 מתאימה מסוג ניקל קדמיום שאינה דורשת טיפול ובעלת אורך חיים גדול כולל מטען מתאים(.

 

 

 

  MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל במעלית          5.11

ספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו )בהפסקת חשמל/תקלה( תא המעלית ינוע על הקבלן ל

עד לקומה  ויפתח את דלתותיו. הפעולה ניתנת לבצוע גם באמצעות לחצנים מלוח  אוטומטית

הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים ניקל קדמיום יבשים )ללא 

 טיפול( לרבות מטען מתאים. 

 
 
 תהמכני מערכתהתאור  .2

 

 MRL – ללא תשלובת חלזונית F.V.V.V-תאור המכונה ב 12.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 רמההמכונת ה

 .40למנוע, גלגל הנעה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי 

 המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי.

 

המעצור יופעל על ידי אלקטרומגנט הניתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו". בזמן הפסקת 

הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם צריך להבטיח עבודה שקטה 

ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השני לשאת את 

 כל העומס.

 

לפי הצורך(, מותאם לתדר משתנה המתאים  -המנוע מיוחד למעליות )עם מאוורר חיצוני מיוחד 

פעלות לשעה. התאוצה, הנסיעה וההאטה מבוקרים ועם התנעות רכות. העצירה הסופית ה -180ל

 ועם פלוס מחדש. APPROACH DIRECTחשמלית עם 

המנוע מצויד בכל המסננים החשמליים הדרושים על מנת למנוע הכנסת רעשים חשמליים 

לה תקינה של והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרוניות של המעלית ושל הבנין )לרבות פעו

 הדיזל גנרטור(, הכל לפי הדרישות והתקנים.

 הקבלן מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטנדרטיות לבחירת המכונה.

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או הפרעות בפעולה  10%המכונה יכולה לשאת 

 התקינה של המכונה ושל המעלית כולה.

 

והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת המכונה, יבודדו  עידותהמכונה מורכבת על בדוד כנגד ר

 מהמבנה.

 

 (UCMמערכת למניעת תנועה בלתי מבוקרת )

( UCMפיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תנועה לא מבוקרת של תא המעלית סביב הקומה )

 .2481-1ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י 

מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל במערכת פתיחה וסגירה התקנת המערכת נועדה למנוע בלאי 

 של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את הכשל.

( מזהה כשל, תנועת המעלית תופסק, דלתות Unintended Car Movement) UCM -כאשר מערכת ה

 תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.

ת בלבד. ניתוק זרם החשמל והפעלתו מחדש על החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכנאי השירו

 ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית.

  



286 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הנעת התא ביד

המכונה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחנה הקרובה. הקבלן יספק את כל המכשירים 

פעולת החילוץ תתבצע  .הדרושים לצורך חילוץ במקרה של הפסקה בזרם החשמל או קלקול

תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא  בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו' מהמכונה.

 כי פעולת החילוץ )מלוח הפקוד( תהיה קלה, מהירה ובטוחה.

 

 נגדיהמשקל המובילי התא ו 2.2

 " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה.Tמיוחדים למעליות, פרופיל "

 להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד.את הפסים יש 

 

 משקל נגדי ונעלי הובלה 2.3

 מכושר ההרמה ויהיה כולו מפלדה ע"י ועל חשבון הקבלן. 50%המשקל הנגדי יאזן 

התא והמשקל הנגדי מובלים על ידי נעלי החלקה בעלות מקדם חיכוך נמוך או נעלי גלגלים 

 המתאימים לכוחות המופעלים.

 

 כבלי התליה 2.4

. עשויים מחוטי פלדה קונסטרוקצית "סיל" עם פנים 12, עם מקדם בטחון פי 3מינימום  מספרם:

 פשתן. הקצוות מבודדים ומצויידים בבורג מתיחה.

 יותקנו מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. כן

 

 גלגלי תליה והטיה 2.5

שלא יהיה בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקנו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך 

 צורך לטפל בהם.

   

 סוגי הפלב"ם 2.6

בגוון , הכוונה לפלב"ם עם טקסטורה RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או 

)דגם  או ש"ע והמבנה יהיה כדלקמן FSCאו  POLIGRATאו תוצרת  RIGIDמתוצרת  טבעי

 :הטקסטורה יקבע ע"י האדריכל (

 מ"מ לפחות. 0.8פלב"ם דקורטיבי )או פלב"ם( בעובי  מ"מ מצופה פח 1.5פח פלדה  - דלתות

 מ"מ לפחות. 0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  - תא

 מ"מ עובי. 2.0במקרה של פלב"ם, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא, 

 מ"מ לפחות. 2.0, עובי מלאפח פלב"ם  - משקופים

 שיש ברצפת התא 2.7

מ"מ. השיש  30שעוביו יהיה עד  את משקל השיש לקחת בחשבון שיש ברצפת תא המעלית, יש

 אולם כל ההכנות עבורו תבוצענה ע"י הקבלן. הזמין,ע"י יסופק ויותקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טבלת לחצנים גבוהה  2.8

הכוונה לטבלה לכל גובה התא, הנפתחת על צירים וללא ברגים ופני שלט הטבלה מיושרים עם פני 

 מחוברת.היא הקיר שאליו 

 

 מפוחים לאוורור התא 2.9

  :מפוחי יניקה בעלי הנתונים הבאים שנייותקנו 

 תחלופות אויר בשעה )במהירות הגבוהה(. - 70 60ספיקתם תבטיח כ א.

    נמוכה עם העם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות  שתי מהירויותלמפוחים תהיינה  ב.

 מהספיקה. -50%כ              

  רמת הרעש המירבית שתמדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תהיה  ג.

              45dB(A) .כאשר התא והדלתות במנוחה 

 להפחתת רמת הרעש, על הקבלן להעזר בצנורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות בין המפוח  ד.

 ידי -פני פגיעה מקרית עללפתח שבתא המעלית. הצנורות ו/או התעלות יהיו מוגנים ב              

 הטכנאים.               

 הפעלת המפוחים תהיה ע"י מתג מפתח )או עם רשום קריאה( והפסקתם לאחר השהיה  ה.

 דקות. 105של               

 מבנה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר  בצורה קלה ומהירה   ו.

 בתא יהיו מרוחקים זה מזה.ללא עבודות מורכבות והפתחים 

 

 משקופים "עוורים"   2.10

סביב כל דלת פיר יתקין הקבלן "משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י המזמין. המשקוף 

 .ותהיה על פי דרישותיו מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל 2.0העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 

 למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למנוע עיוותו. ,שים לב

 

  )"עוטפים"( משקופים חיצוניים 2.11

במסגרת המתכתית של הדלת בתחתיתם ובגובה )מראש(  ויחוזקוהמשקופים ה"חיצוניים" יותקנו 

 כדי למנוע תזוזה ביציקתם.מ'  1.0 -של כ

 יציקתם. אופןהקבלן להדריך את המזמין על  באחריותהמשקופים ימולאו בבטון ו

 בכל תחנה באופן נפרדעל"פ מדידת קיר החזית  ויבוצעועומקם רוחב המשקופים החיצוניים 

 .וצורתם תקבע ע"י האדריכל

במידה ולוח הפיקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקוף יחד עם לוח הפקוד, יכסו את כל רוחב 

 הפתח בבניה.

לוח הפיקוד יופרד מחזית המעלית ויותקן במקום שיקבע ללא כל שינוי לפי דרישת האדריכל, 

 דרש להתקין את כל הנחוץ )"תקנית"( לשם כך.יבמחיר והקבלן י
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 להפרדה ורשתות קורות הרמה וקורותווים,      2.12

וכן את  הפיר קורות הפלדה להרמה בתקרתהווים ועבודת הקבלן תכלול אספקה והתקנה של כל 

 לרבות ההפרדה בבור ולכל גובה הפיר לפי הצורך. ההפרדה בפיר לחיזוק הפסיםואמצעי כל קורות 

 

 מניעת רעידות בתא    2.13
 

 הסידורים הבאים: יבוצעו
 

קירות וגג התא, כנפי דלתות התא )במקום שאפשר( ודלתות הפיר ימרחו בשכבות חומר  א.

 )לפחות( מעבי הפח שעליה היא מרוחה.בולע רעשים. עובי השכבה  כפול 
 

 מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף יהיה במרכז הכובד של התא והמשקל הנגדי. ב.
 

 יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: ג.

 התא יורם לאמצע הפיר ונעליו יוסרו. -
יתווסף משקל בתא )בתחתיתו בתוך סל מיוחד( כך שרצפתו תהיה  -

ן סף דלת הפיר לסף דלת התא ישאר לפי אופקית והמרחק בי
 המתוכנן.

 תחוזקנה.המשקלות הנוספות  -
עם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדנו אישור אבטחת איכות של  -

 הקבלן בדבר ביצועו.
 

 

2.14  
 מניעת רעש ורעידות

 הסידורים הבאים: יבוצעו
 

דפנות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת שכבת חומר  .א

 פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי הפח.-" מתוצרת "אסקר54ביטומני כדוגמת "פזופון 

 

 המנוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבנה )ע"י הקבלן(. ב.

 

 ה.הבצוע יותאם גם לדרישות יועץ האקוסטיק ג.

    

 מספור המעליות בקומות 2.15

 במספר כפי שיקבע המזמין.  ובכל קומה  כל מעליתעל הקבלן נדרש למספר 

המספור יבוצע כאמור מעל כל דלת )או לצידה לדרישת המזמין( באמצעות ספרות  גדולות 

 קיימא הכל כפי שיקבע המזמין.-וברורות מחומר בר

  



- 289 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פיגומים להרכבה 2.16

 בו לצרכיו.  המזמיןהקבלן יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש  

 בתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין, הקבלן יפרק את הפיגום ויפנה אותו מהאתר.              

 

 ווי תליה ווילונות הגנה 2.17

 ה   הקבלן יספק ויתקין ווי תליה מיוחדים מפלב"ם על קירות התא ויספק סט וילונות הגנ 

 מיוחדים לתליה על קירות התא ובגודל המתאים להם.              

 

 תאור הדלתות והתא .3
 

 זכוכיות דלתות  3.1

 

 לפי התקן והדרישות. מזכוכיתהדלתות אוטומטיות 

עם מסגרת פלב"ם,  כנפי הדלתות מזכוכית שקופה בטיחותית לפי התקן ודרישות האדריכל

 בהתאם לדרישות המזמין.

 

הפיר נפתחות ומופעלות יחד עם דלת התא ע"י מנגנון מיוחד לפתיחה וסגירה. הדלתות עם דלתות 

גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה קרה" או מלוטש. הדלתות בעלות 

"בופרים" עשויים גומי. הדלתות תצויידנה במנעול אלקטרומכני לפי התקן ולפי הדרישות. בכל 

 טבעת פלב"ם למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך.דלת פתח קטן )עם 

 

סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם 

 בלי צורך ביציקתו.

 

 אגפי הדלת עם סגירה עצמית עם חבור מכני ועם מגע ומנעול על כל אגף.

 

ינתן ע"י המזמין רק לאחר הגשת האשור הסופי למתקן הדלתות ומנגנון הפתיחה והסגירה 

התכניות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמנגנון הנ"ל. בדלתות יעשו כל הסדורים כדי 

 להבטיח שהתקנת אביזריהן תבוצע בצורה חזותית נאותה ולפי דרישות האדריכל.

 

הקבלן יספק את כל הכסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות 

 שקוע ומעוצבוכיסוי מתחת לתא כנגד פגיעות. כן יותקנו פחי כיסוי בין הקומות וסולם ירידה 

 לבור.

 

 .במשור אחדיהיו  הפלב"ם בכנף מבנה כנפי דלתות הפיר יהיה כזה שהזכוכית ומסגרת ,שים לב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 א לנוסעיםת     3.2

 

התא בהתאם לתכניות. התא בנוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל. על המסגרת 

תפיסה, נעלי התא, מנגנון הדלת האוטומטית, המורכבים: מנגנון התליה של הכבלים, מתקן 

 מנגנון השקילה ועקומה נעה.
 

 .מ"מ לפחות 2.0פלדה דקופירט בעובי קירות התא בנויים מפח 
 

מפוחים וחרום התאורת  ה,תאורהובתוכה תותקן  תתאים לנשיאת שני אנשים לפחותתקרת התא 

 שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג התא.

 מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה מונמכת שצורתה והחומר ממנו בנויה,יקבעו ע"י האדריכל.

 שירה.מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או י

 הנורות בתקרת התא תכוסנה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאינה ניתנת לפרוק בנקל.
 

 מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו. 5.0מפח פלדה בעובי רצפת התא 

 .סביב הרצפה והקירות יהיו מגינים ומעקה
 
 

)רגישותו ניתנת התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה 

כאשר הדלת נסגרת. בכניסה, על דלת התא  לתא לכוון( שתפקידו למנוע פגיעה בנוסע אשר נכנס

 אלקטריים.-תותקן מערכת טור תאים פוטו

מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מנוע חשמלי. פעולת הסגירה והפתיחה הסופית 

 ם מדי.איטית יותר, כדי למנוע זעזועים ודפיקות חזקי

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קילקול במנגנון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את הדלת ביד 

 מהתא.

 

"השדות" ברצפת התא וכיסויה וסיפי דלתות התא והפיר, יתוכננו ויבוצעו כך שיתאימו להעמסה 

 באמצעות מלגזה ידנית המפעילה עומסים נקודתיים מתחת לגלגליה.

 
 

 ומקדמי בטחוןתקנים, מתקני בטחון  .4

 
 תקנים 4.1

 

 )האחרון( ותקני  הנגישות המצוינים. 2481המעלית תיבנה לפי תקן 

הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, )בין מעליות, בין תא למשקל 

 נגדי( וכו', יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו, גם אם לא צוין במפורש במפרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 מפסיק זרם סופי 4.2
 

מופעל ע"י המשקל הנגדי או התא בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או בתחתונה. הזרם 

 יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי תקני.

 
 
 

 מ"ז פיקוד 4.3
 

מפסיקי זרם פיקוד לאנשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על כן יותקנו 

מטר מגג התא  1.8לחצנים לשרות על גג התא. הלחצנים הנ"ל פועלים במכסימום עד מרחק של 

 לבין תקרת הפיר. כן יותקנו מפסיקי זרם סופיים במעגלי הפיקוד.

 
 

 פגושות 4.4
 

 והם יותקנו בבור על יסוד פלדה. דגם הפגושות לפי התקן

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, ניתן יהיה להנמיכם מבלי הצורך לקצר 

את כבלי ההרמה )קיצור הכבלים בפעם הראשונה, בין אם בוצע בתקופת האחריות ו/או אחריה, 

 חשבונו(.-יבוצע ע"י הקבלן ועל

 
 

 מנעולי הדלתות         4.5
 

המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. הלשונות מפלדה. 

המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה חונה 

ע"י התא נתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים ע"י עקומה נעה. כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום 

 .מפתח מיוחד

 

 
 פעמון אזעקה         4.6

 

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצנים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת ומורכב מחוץ לפיר ע"י 

 הדלת או במקום אחר אשר ידרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל את מערכת האינטרקום.

 שני. למגעון יהיו לפחות בלוח הפיקודלחצן האזעקה יכיל מגע נוסף המפעיל מגעון  ! שים לב

 בינם לבין מערכת בקרת המבנה."מגעים יבשים" נוספים שהמזמין יוכל להתחבר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 ווסת המהירות 4.7

 

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הנסיעה של התא מגיעה למהירות הפעלתו לפי 

 התקן.

 .את ווסת המהירות ניתן לבחון תוך כדי פעולה

 נוסף מיוחד לבדיקה.לווסת, נעיץ 

 
 

 מתקן תפיסה 4.8
 

 בנוי בהתאם לתקן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות הפעלתו לפי התקן.

 המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד.

 
 
 
 מקדמי בטחון 4.9
 

מעבר למצויין  לפחות %10של בעת קביעת מערכת ההנעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה 

 של יצרני המערכות. DUTY TABLES -ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 .       מעלית מספר _________.1

 

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות )לאחר אישור מכון  .2

התקנים/משרד העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלית 

 ( הוא: _________ .תהסתייגונמסרה ללא כל 

 

בי "אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לג 8בהתאם להוראות סעיף  .3

 המעלית הנ"ל הינו בתוקף החל מ _________  וזאת לתקופה של ____ חודשים .

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 

 

 _____________ _____________ 

 הקבלן המזמין  

 

  

 תחילת תקופת האחריות -נספח א' 

 למעלית
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על

 

 

 

 שים לב

 תחילת התכנון. לפניעל הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. לוסטיג 

 הבלעדיתותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

 של אינג' ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.

 

 

 

 

  

רשימת   -נספח ב 

 הציוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2:1מ/ש,  1.0ק"ג,  800, ללא כננת F.V.V.V -ב, MRLת מעלי .1

 
   שם היצרן  וארץ היצור טיפוס החלק

   
 

 א. מכונת הרמה )דגם והספק( ______________ _________

 ב. טכודינמו ______________ _________

 ג. אינדוקטור ______________ _________

 ד. מווסת מהירות ______________ _________

 ה מתקן תפיסה   ______________ _________

 ו. פסים לתא ______________ _________

 ז. פסים למשקל הנגדי ______________ _________

 ח. מנעולים ואביזרי דלתות ______________ _________

 ט. אלקטריים-טור תאים פוטו ______________ _________

 י. )שקופה( דלת הפיר ______________ _________

 יא. תא ______________ _________

 יב. מפוחים לאוורור התא ______________ _________

 יג. לוח חשמל ופיקוד ______________ _________

 יד. פגוש ______________ _________

 טו. מראה קומות ______________ _________

 טז. האוטומטיתמפעיל הדלת  ______________ _________

 יז. אינטרקום ______________ _________

 יח. אביזרים, לחצנים וכו' ______________ _________

 יט. מערכת שקילה ______________ _________

 כ. F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________ _________

 כא. זמן נסיעה לפי התאור ______________ _________

 כב. משקל נגדי ______________ _________

 כג. צג/מוניטור _______________ __________

 כד. משקל תא משוער _________________________ק"ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 מעליות   -  17פרק  

 

 

 

 

 החומרים  המחירים המוצעים ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את כל החלקים, 

 המיסים למעט מ.ע.מ. כולל הובלה, הרכבה, רווח הקבלן וכל יתרוהעבודות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  כתב כמויות   - ד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 במת הרמה לפסנתר

  תנאים כלליים א.

 
 כללי .1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך הינו כללי ומפרט את הציוד העקרי  א.

ההכרחי לצורך בצוע העבודות אך אינו מכסה את כל הפרטים הקשורים 

 ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות הקבלן.בתכנון מפורט 
 

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופיינים בלשון יחיד, הכוונה היא  ב.

לכך שאיזכור הנ"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שנדרש לצורך בצוע 

 עבודה מושלמת ע"י הקבלן ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור הנ"ל.

 

 המתקן.ת בהם מוזכר "קבלן" הכוונה לקבלן בכל המקומו ג.
 

 כוח היזם.-בכל המקומות בהם מוזכר "מהנדס" הכוונה לבא ד.

 

בכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכוונה לקבלן ראשי או היזם לפי  ה.

 המקרה.

 

 לבמת הרמה. " הכוונה גםמתקןבכל המקומות בהם מצוין " ו.

 
  תכניות .2

על הקבלן להגיש למזמין תכניות עבודה מפורטות לאישור. תכניות אלו תכלולנה את 

כל החלקים והציוד השונה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הבניה. לאחר בדיקתן 

ואשורן ע"י המזמין תוחזרנה תכניות אלו לקבלן ותשמשנה לו כאסמכתא לבצוע. אין 

חלקים ולייצר אותם, לפני קבלת לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין 

התכניות המאושרות. במידה והתכניות לא תאושרנה, חייב הקבלן להגישן, על 

בארבעה חשבונו, פעם נוספת עם כל התקונים שידרשו ע"י המזמין. כל הגשה תיעשה 

 מכל תכנית.עותקים 

 
 נוסף על התכניות והפרוטים חייב הקבלן להגיש את כל החומר כדלקמן:

 ם טכניים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכניים והחשמליים.נתוני -

 .MADE ASשרטוטי הרכבה  -

 .MADE ASתכניות פקוד ותרשים מתקן החשמל  -

 .MADE ASתכניות חווט חשמלי  -

 שמות החלקים החשמליים והמכניים ותפקודם כפי שמופיע בתכניות. -

 הקטלוגיים.רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם  -

 הוראות אחזקה מפורטות. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בפעולה רגילה ובזמן חרום. במעלוןהוראות שמוש  -

 
. כמו כן, מתחייב בשלושה עותקיםכל החומר הנ"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין 

הקבלן להגיש למזמין לפי דרישתו את כל התכניות והדוגמאות הדרושות לבחירת 

 א תשלום מיוחד.המתקן, הגוונים, לחצנים וכו' והכל לל

 
 
  מידות .3

על הקבלן למדוד את מידות הבנין במקום, כפי שהנן במציאות ולא הבנין קיים, 

 והצעתו תתבסס על נתונים מהשטח. להוציאן מהתכניות

 
 
  דו"ח מהלך העבודה .4

 הקבלן ימסור למזמין אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.

 
 
  עבודות בנין .5

לפי התכניות המצ"ב. כל העבודות האחרות כגון: סבלות, יבנה  המתקן עבור חללה

חציבת חורים וסתימתם וכו', תבוצענה ע"י הקבלן. כל החיזוקים יעשו ע"י ברגי 

 פיליפס על חשבון הקבלן.

 

  מכשירי חשמל ואינסטלציה עבור הספקת החשמל .6

 פזות, הארקה ואפס.  3של  בלבד)הזנה(  חבורהמזמין יספק 

, יסופקו למתקןמפסיק זרם ראשי עם בטחונות לכח וכל יתר החבורים הנחוצים 

 המתקן.ויכללו במחיר  ע"י הקבלןויבוצעו 

 

  ב ט ו ח .7

הקבלן ישא באחריות המלאה ויתחייב לפצות את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו 

כתוצאה מבצוע עבודתו של הקבלן או  -או כשהמזמין יהיה חייב בקנס לפי החוק 

כתוצאה מחמרים פגומים אשר השתמש בהם או באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה 

קבלן לדאוג לבטוח למשך כל של עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו. כמו כן מתחייב ה

 תקופת עבודת ההרכבה שלו ותקופת השרות על ידו, לכסוי כל הנזקים. 

 הקבלן מתחייב להמציא למזמין העתק הפוליסה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
  אחריות ושרות .8

ולא  במתקןתקופת האחריות תקבע מתאריך התחלת השמוש היום יומי  תחילת

מהתאריך  חודש 12-לת היא מתאריך קבלתו ע"י הבודק המוסמך. תקופת האחריו

כלומר  -הנ"ל. המזמין חייב לפי בקשת הקבלן למסור את תאריך התחלת השימוש 

התחלת האחריות. כל החלקים, מכשירים, חומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו 

על כל המתקן חדשים ומשוכללים ביותר. הקבלן אחראי לפעולה ללא הפרעות של 

 חלקיו וציודו.

 
על כל חלקיו במשך תקופת אחריותו ויחזיקו תמיד במצב תקין  במתקןהקבלן יטפל 

ונקי. את כל ההפרעות שתחולנה בתקופת האחריות יסלק הקבלן מיד ועל חשבונו 

ע"י  המתקןשעות לאחר ההודעה. בדיקת התכניות וקבלת  24הוא, לכל המאוחר 

תו. לאחר גמר האחריות המזמין ו/או בא כוחו, אינם משחררים את הקבלן מאחריו

והקבלן חייב לתקן פגמים ולהחליף חלקים שנפגמו  המתקןתיעשה קבלה שניה של 

וכדומה וכמו כן לתקן את כל הליקויים שנתגלו לאחר השמוש. לאותם החלקים 

שיוחלפו בתקופת האחריות תנתן אחריות נוספת של שנה. האחריות הנ"ל של הקבלן 

 והפרעות חשמל. שאינו מתאיםלת כח עליון, שמוש לא תחול על נזקים כתוצאה מפעו

 
פעמים בשנה  12בתקופת האחריות הנ"ל חייב הקבלן לבצע את השרות בתדירות של 

 .המתקןבמחיר  כלולהיום. עלות שרות זה, תהיה  20÷40לפחות ובמרווחי זמן של 

הקבלן מתחייב לשלוח על חשבונו נציג להיות נוכח בבדיקת הבודק המוסמך אשר 

כן  יקבע כי פרט לקלקולים אשר חייב הקבלן לסלק כנזכר, חייב יוזמן ע"י המזמין. 

הקבלן, לפחות פעם בחודש, לבדוק, לשמן ולבצע את כל העבודות הקשורות בשרות. 

ירשמו כל הקלקולים, עבודות וזמני בו  -"בחדר המכונה" יש להתקין ספר "שרות" 

העבודות. בספר יחתמו המרכיבים אשר יבצעו את התקון או השרות. הרשימות הנ"ל 

ותאושרנה על  שלושה חודשיםהמזמין, או בא כוחו, כל  תועברנה ע"י הקבלן לבדיקת 

ידם. הקבלן מתחייב בזה להחזיק חלקי חילוף אוריגינליים למתקן במחסנו בכמות 

 ן מצהיר הקבלן שחלקי החילוף הנ"ל עומדים לרשותו בזמן הגשת ההצעה.סבירה. כ

 
 
 צביעה .9

 מיקרון 65 -של ככל חלקי הפלדה ינוקו ניקוי כימי או ניקוי חול, יגולוונו בעובי  

 וסופי פעמיים, לפי דרישתו של המזמין. פעמיים ויצבעו בצבע יסוד לפחות

 
 שלטים .10

הדרושים )גם שלטי האזהרה והוראות השמוש(. כל הקבלן יספק את כל השלטים  

 . השלטים לפי דרישתו של המזמין

 , כל השילוט יהיה על גבי חומרים קשיחים )לא מדבקות(.שים לב          
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 ומסירתו  המתקןהרכבת  .11

תיעשה ע"י מומחים ואנשים בעלי נסיון רב בהרכבה. בזמן ההרכבה  המתקןהרכבת 

דה האחראי על העבודה. הקבלן יספק את כל חמרי העזר, יהיה במקום מנהל עבו

העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על הקבלן לחצוב ולסתום 

את כל החורים הדרושים להרכבה. כמו כן על הקבלן לבצע את כל עבודות הסבלות 

 הקשורות בהרכבה.

 
מטעם חברת החשמל  על כל ציודו, יזמין הקבלן בדיקההמתקן לאחר גמר הרכבת 

לפי דרישת המזמין. הבדיקה על  -וכן בודק מוסמך מטעם משרד העבודה. הבודק 

חשבון הקבלן. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן, הן על חשבונו. 

לאחר הבדיקות הנ"ל חייב הקבלן לתקן ולשנות ללא תשלום נוסף חלקים מהמתקן, 

 מוסמך, או המהנדס. באם יידרש ע"י חברת החשמל, בודק

 
, תיעשה ע"י המזמין. תוצאות המתקןבדיקה נוספת על הבדיקות האמורות וקבלת 

הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין. במידה והקבלן חייב לתקן או לשנות חלקים 

 לאחר בדיקת המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבונו הוא.

 
 במתקן.הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשמוש 

 
  טיב העבודה .12

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקנים הקיימים או 

המקובלים. עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים ממדרגה ראשונה במספר הדרוש 

במועד, כדי למנוע עכובים בגמר הבנין. למזמין הזכות לבקש המתקן לו לסיום 

 דעתו אינם מתאימים מבחינה מקצועית או אישית.להרחיק מהמקום פועלים של

 
 
 

  פגיעות בבנין .13

הקבלן אחראי עבור כל נזק שיגרם לבנין, למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו 

באופן ישיר על ידו, או בעקיפין ע"י פועליו. הקבלן חייב לפצות את כל הנזוקים, או 

במבנה, בעמודים, בקורות,  הנזקים הנ"ל בשלמותם. הקבלן אינו רשאי לחצוב

 בתקרות, ללא אשורו של המזמין.

 
 בצוע עבודות נוספות או חלקיות .14

באם ידרש הקבלן לבצע עבודות שאינן כלולות בכתב הכמויות, יקבע מחיר העבודה 

ע"י המזמין בהתאם להערכתו, על יסוד העבודה והחומר שהושקע בבצועם של אותם 

 החלקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המזמין האפשרות להזמין את כל העבודות שמפורטות או חלקן כמו כן, תהיה בידי 

 בלבד במחיר המופיע בכתב הכמויות.

 
  קבלני משנה .15

על הקבלן להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהנדס, את כוונתו למסור 

איזה חלק שהוא מהעבודה לקבלן משנה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול 

ה, באם לדעת המזמין אינו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות קבלן משנה ז

בידי המזמין להפסיק עבודתו של כל קבלן משנה באם לפי דעתו אינו מבצע את 

 העבודה לפי הדרישות.

 
  ערבויות .16

, בהתאם לדרישת המתקןהקבלן ידרש לתת ערבויות מתאימות, לטיב הציוד ופעולת 

 המזמין.

 
  זמן ההספקה .17

חודשים לאחר הזמנתו בתנאי שהחלל עבורו  3יהיה  המתקןזמן ההספקה והפעלת 

 המתקןחודש לפני תום התקופה הנ"ל. במידה ומסירת חלל  1יעמוד לרשות הקבלן 

תתאחר מסיבה כל שהיא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת 

 הקבלן.חודש כנזכר, מיום העמדת החלל לרשות  1ישאר המתקן י

 
  תנאי שרות לאחר תקופת האחריות .18

  בעיריית מודיעין. המזמין והקבלן יחתמו על חוזה שרות כמקובל 

 

 (18.07.2016-0-7409)תאור טכני  ב.

 

 י לבמת הרמה ללא לווי תאור טכני כלל .1

 

 1.01 כושר הרמה - ק"ג 800

 1.02 מהירות עליה - מ/ש 0.1

 1.03 בעצירהאי דיוק  - מ"מ מכסימום 2

 1.04 שיטת הרמה - הדראולי משולב עם מספרים כפולים

 1.05 מקום מכונת הרמה - לתאום

 1.06 זרם החשמל - הרץ 50פזות  3וולט,  380

 1.07 )מ'( גובה הרמה - 1.00

 1.08 מספר התחנות - 2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1.09 מספר כניסות - ( ממול 1+  1) 2

 1.10 )מ'( מידות החלל - 2.04×2.28

2.00 X 2.00  -  1.11 המעלון )מ'(גודל משטח 

 1.12 דלתות פיר - כנף, ידניות על צירים

 רוחב 2.00
 

 1.13 מידות הפתחים )מ'( -

 1.14 מעקים - "מתפרקים", מול כל פתח.

 
 

 במהלך כל הנסיעה )עליה  הבמהשל  תנודה אופקיתמנגנון ההרמה יבטיח מניעת  .א
 וירידה(.      

 התנועה כלפי מטה )וגם מעלה( תהיה ללא "נפילה" ו/או "מכה". התחלת .ב

 בעת "כניסת" הבמה לתחום במת האולם, יהיו "מובילים" שיבטיחו כניסה מדויקת כך   .ג
 מ"מ. 3.0שהמרווח בשולי הבמה לא יעלה על       

 

 
 
 

 תאור מתקן החשמל .2
 

 

 המתקןפיקוד  2.1

 מהתחנות. חיצוניהפיקוד אוניברסלי 

בכל תחנה תותקן קופסת הפעלה עם לחצן הרמה, לחצן הורדה ולחצן עצירה 

 וזמזם עם נורית המופעלים בכל עת שקוראים לבמה והדלתות פתוחות. 

המשקופים או על גבי עמודים במקום שיקבע בהספקת גבי -הקופסה תותקן על

 הקבלן.

 על לחצן המשלוח או הקריאה לחיצה רצופהתנועת המשטח מתבצעת ע"י 

 ומסתיימת אוטומטית בעת הגיעו לתחנה או הרפיה מהלחיצה.

בעת קלקול או הפסקת חשמל, ניתן יהיה להוריד את המשטח לקומה בצורה 

 קלה ומהירה בלי אמצעים מיוחדים.

כן יכלול הפיקוד הגנה להפסקת פעולת המנוע לאחר זמן קצוב )"קוצב 

 .מערכת"(

)יסוכם מראש( יותקנו מתגי מפתח הלחצנים מדגם אנטיונדליים. לפי דרישה 

 .בנוסף/במקום לחצנים

 

  לוח פיקוד 2.2

המכשירים מתאימים לפעולה שקטה, עם . עם דלת בעלת נעילהבארון בנוי 

בטחון מכסימלי ללא אחזקה מיוחדת. הריליים והקונטקטורים פועלים על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ון זרם ישר מיוצר ע"י מישר זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים, כג

וולט זרם ישר  125שנאים, בטחונות, מהדקים וכד'. מתח הפיקוד מכסימום 

נגד אדמה. כן יספק הקבלן בלוח מ"ז לכח )מפסיק ראשי(. ידית מ"ז כח 

 בולטת מהלוח.

 המבטיחים מדגם חצי אוטומטים. אין להשתמש בציוד ללא אישור מראש.

 

 הגנת המנוע 2.3

עבור המנוע אחרי המפסיק הראשי  יותקן מזיז אוטומטי עם הגנת יתרת זרם

 והבטחונות בתוך לוח הפיקוד.

-, הגנה ליתרת זרם ומתנע כוכבבליפופיםכמו כן, תותקן הגנה טרמיסטורית 

 משולש.

שניות לכל היותר מעת הגעת המשטח  שתיפעולת המנוע תופסק בכל מקרה 

 לתחנה קיצונית.

 

 אינסטלציה 2.4

תבוצע בצנורות משוריינים לפי דרישת המזמין וחב' החשמל. אין להסתעף 

 ללא קופסאות הסתעפות. 

     

 

 תאור המתקן המכני .3

 
 ("מספריים" תאור המכונה )הידראולית 3.1

 
 יחידת ההרמה א.

ס/ד  2800ס/ד או  1500בנויה ממשאבת שמן עם מנוע חשמלי, בעל 

במקרה שהמנוע טבול באמבט שמן. המכונה בנויה כך שעבודתה אינה 

כאשר ישנם הבדלים בעומס ז.א. השנוי  -10%משתנה יותר מאשר ב

כאשר המשטח נוסע עם או בלי  10%במהירות המשטח לא יעלה על 

עומס. יש אפשרות להוריד את המשטח ביד בזמן קלקול בצורה מהירה 

 וללא פעולות מיוחדות.

ידת ההרמה תפעל בצורה שקטה ותסופק עם דוד שמן, ועם יח

השסתומים האלקטרומגנטיים והמכניים הדרושים להפעלה רגילה 

 והפעלת עומס יתר.

 היחידה תורכב על בידוד.

 
 הבוכנה ב.

יחידת הבוכנה תהיה בגודל ובאורך הדרוש. הבוכנה תבדק לפי התקן 

בדיקת חוזק ונזילות. הבוכנה כוללת את כל הסידורים הדרושים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לחזוקה אל קונסטרוקצית הפלדה ושסתום המונע בריחת שמן 

 מהבוכנה במקרה של נזילה או פיצוץ בצנרת השמן.

 
מן בין הבוכנה כן יספק הקבלן את כל הצנורות עבור אינסטלצית הש

עם בדוד נגד  הצילינדרוהמכונה. הצנורות הם מיוחדים ללחץ שמן. 

 החלדה.

 
 תאור מנגנון ההרמה ג.

זוגות "מספריים" שצידם האחד קבוע )לבור ולמשטח(  2בנוי בצורת 

 וצידם השני נע על גבי מסילות מיוחדות באמצעות גלגלים מתאימים.

 
הבוכנה ונסגרים עקב המשקל המספריים נפתחים באמצעות דחיפת 

 העצמי של המשטח.

 
מבנה המספריים יבטיח עליה וירידה חלקים וימנע "נדנוד" אופקי 

 בעיקר במקביל לציר המשותף של  זוגות המספריים.

 

 דלתות ובמת ההרמהה, המשקופיםתאור  .4

 
 בקומות ומשקופים דלתות 4.1

כנף על צירים  )מול היציאה/כניסה למשטח( תותקנה דלתות התחתונהבתחנה 

)ע"י המזמין(, הדלתות משולבות "אינטרלוק" עם במת ההרמה ובאחריות 

 הקבלן לתאם את שיטת הפעולה.

הדלתות ניתנות לפתיחה רק אם המשטח נמצא בקומה זו ורק נעילתן תאפשר 

 מטר לפחות. 2.20את עזיבתו מהקומה. גובה הדלתות במפלס התחתון יהיה 

תותקנה דלתות כנף על צירים /כניסה למשטח( )מול היציאה עליונההבתחנה 

 )ע"י הקבלן(  מפלב"ם או צבע גמר, לבחירת האדריכל.

מ"מ לפחות המכסים את כל רוחב חלל  2.0המשקופים יהיו מפלב"ם בעובי 

 מטר מעל למפלס העליון. 1.20המתקן עד לגובה של 
 

דיקטטור  כל כנף תכיל ידית למשיכה, על צירים.ידניות הדלתות מדגם כנף 

ומנעול אלקטרומכני לפי התקן ולפי הדרישות,  להחזקת הכנף במצב מהודק

 כנזכר בסעיף "מנעולי הדלתות".

 הדלתות ניתנות לפתיחה רק אם המשטח נמצא בתחום הקומה. 
 

 .החלק הפנימי של הדלתות צריך להיות חלק לחלוטין ללא בליטות כלשהן

באמצעות מפתח ת הצורך מיוחד לפתיחתה בשע במנגנון מצוידתכל דלת 

 .מיוחד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על חיזוקים מתאימים לנשיאת העומס הנדרש גם בלי  נויותק ותהדלתיפי ס

 .םצורך ביציקת
 

 

 המעלוןתאור משטח  4.2

פלב"ם המשטח לפי התאור והמידות המופיעות בתוכניות, עשוי מבנה פח 

 לחזוק עם מקדמי בטיחות מתאימים.עם פרופילי פלדה  מבחוץ

מטר לפחות.  1.20בשולי המשטח )בצדדים( יותקנו קירות קבועים בגובה של 

 המבנה שלהם, החומר וכו' יהיו זהים למעקים ודלתות הפיר.

מול הכניסה/יציאה מהמשטח יותקנו מעקים/מחסומים הניתנים לפירוק. 

 המעקים יכללו נעילות ומגעים כמצוין בהגנות הנדרשות בכנפי הדלתות.

, יותקנו מוטות נעים המנתקים מגעים ומונעים את טח מלמטהסביב רצפת המש

 המשך ירדת המשטח בעת התקלות המוטות בהתנגדות.

תחתית המשטח תכיל את כל החלקים עבור חיבורו "למספרי" ההרמה ולבוכנה 

 ההדראולית.

 צבעי גמר, מבנה וכו' לפי דרישת האדריכל.

 

 

  תאור מתקני הבטחון .5

 
  תקנים 5.1

,  לתקנים הישראליים הקיימים ""TUVאים לתקן דרישות יתהמתקן 

 ולדרישות משרד העבודה.

המכשירים, חלקי החשמל וחמרי החשמל צריכים להתאים לתקנים שפורסמו 

בארץ מוצאם, לפי דרישת המזמין על הקבלן למסור תעודות בדיקה ממכון 

על התקנים הישראלי המאשרות את הנ"ל. ההוצאות לתעודות הנזכרות הנן 

 חשבון הקבלן.

 

 

  מפסיק זרם סופי 5.2

מופעלים ע"י המשטח בזמן שאינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם 

 המתקן.יופסק מקו ההזנה ע"י מפסיק זרם סופי המפסיק את פעולת 

 

 

 מנעולי הדלתות 5.3

המנעולים האלקטרומכניים בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. 

הלשונות מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגנים היטב כנגד לכלוך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל דלת אפשר לפתוח  נתנת לפתיחה. המשטחואבק. רק דלת שמאחוריה חונה 

 .ע"י מפתח מיוחדבשעת חרום 

 

 

 מגעי בטיחות 5.4

מלמטה, יותקנו כמתואר "סינרים" משופעים שתפקידם בתחתית המשטח  

 למנוע הלכדות בין המשטח לשפת הבור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)לאחר אישור משרד  ע"י המזמין הסופיתוקבלתה  תאריך תחילת תקופת האחריות .1

נמסרה ללא כל  שבמת ההרמהמוסמך והמפקח  העבודה, ביקורת בודק חשמל

 ( הוא: _________ .תהסתייגו

 

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות  8בהתאם להוראות סעיף  .2

 12וזאת לתקופה של מהתאריך הנ"ל  הנ"ל הינו בתוקף החל במת ההרמה לגבי 

 חודשים .

 

 

 

 תאריך: _________

 

 

 

 

 _____________ _____________ 

 הקבלן המזמין  

 

 

 

 

 

 

 

 

במת ל תחילת תקופת האחריות -נספח א' 

 הרמה



308 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 הקבלן נדרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת 

 ידו.-וטיפוס החלקים השונים המסופקים על

 

 

 

 שים לב

תחילת  לפניעל הקבלן להגיש את רשימת הציוד לאישור אינג' ש. לוסטיג 

 התכנון.

ותתכן פסילתו, הכל על"פ  לא יתקבלסיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, 

של אינג' ש. לוסטיג ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון  הבלעדיתהחלטתו 

 מראש בעת קביעת מחיריו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת   -נספח ב 

 הציוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 ק"ג 800מ/ש,  0.10במת הרמה הדראולית, משולבת  עם מספרים כפולים,  .1

 

 
  תאור החלק היצורשם היצרן וארץ  טיפוס החלק 

    
 א.  יחידה הידראולית )דגם וספיקה( ________________ ________

 ב. מנוע )דגם והספק( ________________ ________

 ג. יחידת שסתומים  ________________ ________

 ד. מערכת הבוכנה )קוטר( ________________ ________

 ה. סופי מפסיק ________________ ________

 ו. משטח הרמה ________________ ________

 ז. לוח חשמל ופיקוד ________________ ________

 ח. לחצנים וכו' ________________ ________

 ט. מנגנון "מספריים" ________________ ________

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 במת הרמה  -  17פרק  

 

 

 

 

 החומרים  המוצעים ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את כל החלקים,המחירים  

 המיסים למעט מ.ע.מ. והעבודות כולל הובלה, הרכבה, רווח הקבלן וכל יתר

 

 

 

  כתב כמויות  - ד  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מסגרות חרש וסיכוך – 19פרק 

 

 כללי  -עבודות מסגרות  19.01

 מטרת העבודה לבצע את חלק קונסטרוקציית הפלדה של הפרויקט. 

 לפי תוכניות הקונסטרוקציה, האדריכלות ושאר התוכניות הרלוונטיות. זאת 

רואים את הקבלן כמומחה לבצוע הקונסטרוקציות והכסוי ולכן המסמך הזה  

  GOODכוללים את אותם הפרטים והעבודות הנחשבים אינם  והתוכניות

ENGINEERING PRACTICE. 

בין משרדי )הספר הכחול(  המפרט הטכני הכללי הרואים את הדרישות המפורטות  

 ובמסמך הזה כדרישות מינימום.

רואים את האמור לעיל כהנחת יסוד ולכן אם יבצע הקבלן עבודה שאינה עונה על  

הקריטריונים כנ"ל לפי קביעתו הבלעדית של המפקח והיא תפסל יידרש הקבלן לתקנה 

 המפקח. על חשבונו לפי הוראות 

 דה הינה קונסטרוקציה מרחבית.קונסטרוקצית הפל                

 רואים את הקבלן שלקח זאת בחשבון, ולא יהיו לו שום תביעות בגין עובדה זו.                

 

 ( ע"י הקבלןDRW WORKSHOPהכנת תוכניות עבודה מפורטת ). 19.02

הנדסיות תכניות אלא  אינן תוכניות עבודה מפורטות המצורפות למכרזתוכניות ה .א

כל הפרטים  ,ע"י הקבלןפרוט אלה הן ברמה המחייבת  כלליות. תכניות 

 של הקונסטרוקציה מדויקלבצוע  -והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה 

(DRAWINGS WORKSHOP). 

, 1225תקן ישראלי לביצוע יוכנו ע"י הקבלן בכפוף לאמור בהתכניות המפורטות  

 רו לאישור המפקח.תכניות לייצור ולהקמה, ויועב - 4.5, 4.4, 4.3סעיפים  , 1חלק 

לפני תחילת בצוע  פקחעבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המהתכניות את קבלן יכין ה .ב

 לפי הפרוט: הקונסטרוקציה

 .1:20תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  (1

 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (2

 .1:5פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  (3

 פרטי ייצור, הובלה והרכבה. (4

 .1:100או  1:50תכניות הרכבה בקנ"מ  (5

לחיפוי הגג וסיכוך תכניות בית מלאכה בנוסף לתוכניות הנ"ל, יספק הקבלן  .ג

 הכוללות: הקירות

 .1:50תכנית הרכבה בקנ"מ  (1

 .1:50חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ  (2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .1:5פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ  (3

לפני שהושלמו תכניות ועבודות הסיכוך והחיפוי לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה  .ד

יותר לקבלן שימוש בביצוע, רק בתוכניות עבודה  .פקחאושרו ע"י המוהעבודה 

 כנדרש לעיל. פקחעל ידו ויאושרו על ידי המ שהוכנו 

 

 תכנון פרטי החיבור ע"י הקבלן 19.03

התכנון המפורט של כל פרטי החיבור יעשה על ידי הקבלן. התכנון יכלול את  .א

בלן. המזמין יימסור לקבלן את החישובים של חישוב פרטי החיבור ע"י הק

 הקונסטרוקציה,  ועל סמך חישובים אלה, הקבלן יחשב ויתכנן את פרטי החיבור.

 הקבלן יגיש את החישובים הנ"ל לאישור המפקח. .ב

 הקבלן יגיש את תוכניות הפרטים הנ"ל לאישור המפקח, לפני תחילת הבצוע. .ג

 הקונסטרוקציה הינה, כאמור קונסטרוקציה מרחבית. פרטי החיבור צריכים  .ד

 להתאים למרחביות זאת. על הקבלן לתכנן את הפרטים בהתאם. לא תתקבל                            

 שום תביעה עתידית בגלל סיבוך אפשרי של פרטים אלה.                           

  

 מידות 19.04

מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק  על חשבונו, ,הקבלן יעסיק בשטח 

מידות הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת 

 ית הפלדה.יקונסטרוקצ

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור,  

 ית הפלדה.ילצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצ

 

 סיבולת 19.05

 כללי .א

, להלן 1225בת"י  11.10במפרט הכללי ולסעיף  19025בהמשך לאמור בסעיף    

 פירוט הסיבולת הנדרשות:

 סיבולת ייצור .ב

 מ"מ.±  2 –עמודים במידת האורך  .1

 מ"מ.±  2  -קורות במידת האורך  .2

 מ"מ.±  3קורות מבניות במידת האורך  .3

 מ"מ.±  3 -אלמנטי הקשחה  .4

 מ"מ. 5+  1 –אורכי ריתוך  .5

 סיבולת הקמה והרכבה .ג

 מ"מ באורך כל האלמנטים. 1יה של עד ימותרת סט .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אלמנטים שאמורים להיות מחוברים בקצותיהם לחלקים ארוכים  .2

-מ לאלמנטים קצרים מ"מ 1.2עד  יה מהמתוכנן שלייכולים לקבל סט

מ"מ  3ה של עד ימ' יכולים לקבל סטי 9.0-מ', אלמנטים ארוכים מ 9.0

 ביחס למתוכנן.

 

 ריתוך 19.06

 סוגי האלקטרודות .א

 .1338האלקטרודות תתאמנה לדרישות התקן הישראלי ת"י 

 סוגי האלקטרודות לריתוך יהיו כמפורט להלן:

 

 Fe360 (ST-37)לפלדה  (1)

כדוגמת  6011-, א6010-אלקטרודות בציפוי צלולוזה מקבוצות א   

UN6010 ,z160א ,6103-, או אלקטרודות בציפוי רוטלי מקבוצות א-

 .UN411 ,z11 ,z18 ,UN44 ,    UN62כדוגמת  6024

 Fe430 (ST-42)לפלדה  (2)

 , כדוגמת:6024-, א6103-אלקטרודות בציפוי רוטילי מקבוצות א   

   , UN411, z11, z18, z26, UN44   

 מ"מ 20ולפחים בעובי מעל  Fe360(ST-37)פלדלת  (3)

, z4, כדוגמאת: 1708-אלקטרודות דלות מנגן בציפוי מבסיסי מקבוצות א  

UN58. 

 מגולבנת Fe360(ST-37)לפלדה  (4)

, UN26 ,UN46, כדוגמת: 6103-אלקטרודות בציפי רוטילי מקבוצת א   

z66. 

 מגולבנת ולפחים עבים מגולבנים (Fe510, Fe430)לפלדה  (5)

, z4, כדוגמת: 7018-אלקטרודות דלות מנגן בציפי בסיסי מקבוצה א   

UN58. 

 אישור אלקטרודות .ב

לפני התחלת עבודת הריתוך יגיש הקבלן לאישורו של המפקח רשימה של סוגי   

האלקטרודות אשר בהן יש בדעתו להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג 

 וסוג.

לגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו   

 של הקבלן לאיכות האלקטרודות ולטיב הריתוכים המבוצעים באמצעותן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בקרת איכות הריתוך 19.07

 בדיקה חזותית .א

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך בבדיקה  19037בהמשך לאמור בסעיף    

 להלן:, כמפורט BS, בדרגה 1טבלה  DIN 8563 ןחזותית יהיו לפי תק

 מ"מ. X .01  +1> רוחב הריתוך    a1∆גודל קימור התפר  (1)

 מ"מ. X 0.02  +0.2>  עובי הפח   a2∆גודל קיעור התפר  (2)

 גודל התזוזה בין מישורי הפחים: (3)

 X 0.15> עובי הפח  eכשהריתוך משני צידי הפחים  -

 מקסימום. eמ"מ =  3 

 X   0.10 > עובי הפח  eכשהריתוך מצד אחד של הפח  -

 מקסימום. e=  מ"מ 2 

  X> עובי הפח  eגודל התזוזה בין דפנות הפחים  -

 מקסימום. eמ"מ =  2 

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך. –סדקים בריתוך  (4)

 קריטריונים לפסילת הריתוך .ב

י פיתוקנו    יפסלו ל DIN 8563סטיות גדולות מהמותר כפי שמפורט בתקן   

  הנחיות המפקח.

 גודל המדגם לבדיקת הריתוך .ג

 בבדיקה חזותית יבדקו כל הריתוכים בקונסטרוקציה.  

 בדיקות ללא הרס .ד

כמפורט בסעיף  בדיקות ללא הרס ייעשו בקונסטרוקציות מרותכות (1)

 במפרט הכללי. 190372

גודל המדגם לבדיקות הריתוכים יהיה לפחות בדיקה אחת של ריתוך  (2)

 טון או לפי החלטת המפקח בהתאם לתוצאות הבניין. 2לכל 

 יבוצעו באתר ייבדקו ללא יוצא מן הכלל.הריתוכים ש (3)

 הברגים .ה

 .8.8מפלדה  יוהברגים לחבורים הקונסטרוקטיביים יה  

 שטחי הגזירה של הברגים יהיו ללא הברגה.  

 1225לדרישות תקן ישראלי  הברגים יתאימו בכל תכונותיהם  

מיקרון לפחות או   15בשיטה אלקטרוליטית בעובי  באבץהברגים יהיו מצופים   

 ע. ו"ש

יה מתחת ידיסקיות )האחת מתחת לראש והשנ 2כל אחד מהברגים יסופק עם   

הבורג יבלוט מעבר  השרטוט מראה אחרת(.אם לאום( ועם שני אומים )גם 

 לתחום האומים לפי דרישות התקן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

דיסקיות ועם אום אחד שיהיה מאובטח כנגד  2במרישים הברגים יהיו עם   

 בשיטה מאושרת.פתיחה 

 . סגירת  הברגים תעשה בצורה פנאומטית  

 ברגים לא דרוכים יהודקו עד ליצירת מגע הדוק בין המשטחים המחוברים.  

  . 1225בת"י  11.8ברגים יידרכו בהתאם להנחיות סעיף   

 

 כללי –יצור הקונסטרוקציה 

 כללי .א

 נתוכניות., אלא אם כן צויין אחרת Fe360סוג הפלדה במבנים יהיה   

 כל אחד מהאלמנטים ייוצר בדייקנות רבה מאלמנטים גדולי ככל האפשר של   

 הגלם. חומר 

 SHOPלשרטוטי חיתוך  ובהתאם המכרזהייצור יעשה בהתאם לתכניות   

DRAWINGS .מאושרים 

כל החלקים המוכנים מראש יצוינו ויסומנו באופן ברור במטרה לאפשר זיהוים   

 ומקום חיבורם לחלקים השונים. במקומם בקונסטרוקציה

חיתוך האלמנטים יבוצע במשור או בכלי מכני בלבד. אין לחתוך במבער. שטחי   

 ישרים ובלי חריצים ובמידת האפשר יהיו חלקים. והחיתוך בכל מקרה יישאר

 חבורים לאורך האלמנט יעשו בהתאם לפרט המאושר.  

פח רקע שעוביו יקבע ע"י כאשר הארכה היא ע"י תפר השקה יעשה הדבר ע"ג   

 נורות שרוול רקע פנימי(.ימפקח )בצ

מספר החיבורים האלו לאורך יהיה מזערי והם יאושרו רק באותם המקרים   

 שאורך האלמנט עולה על אורך חומר הגלם הניתן לקניה.

החבורים יבוצעו במקום שם ההטרחה באלמנט היא מזערית. המקום של החבור   

ל המפקח. בצוע חבור הארכה ללא אישור מראש עלול באלמנט טעון אישור ש

 להביא לפסילה של האלמנט.

 חירור .ב

חירור האלמנטים יעשה בצורה מדויקת ביותר.החורים יעשו בקדיחה או בשיטה   

 אחרת שתאושר מראש.

קוי מושלם של הסיבים הנוצרים סביב החור ועל עבוד שפת ייש להקפיד על נ  

 קטנה.זה אהחור משני צידי הפח בפ

מיקום החורים יקבע ע"י המפקח ויפורט ע"י הקבלן במסגרת שרטוטי חיתוך   

 החומר.

לאור העובדה שיצרנים מסוימים מבצעים חירור מרישים בצורה מאורכת יודגש   

 שחירור זה פסול וחובה לחורר את המרישים בחורים עגולים בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבוד הקנטים .ג

תוך יעובדו עם פזות ישרות, משולשות ירכל הקנטים של האלמנטים המיועדים ל  

 או עגולות בהתאם לתכניות ו/או שרטוטי חיתוך מאושרים.

כל הקנטים החופשיים של הפחים יעובדו עם השחזה קלה )כך שהפינה לא תהיה   

 חדה(.

 ריתוך .ד

 הריתוך יבוצע בצורה מעולה וגם יפה.  

בהתאם לתקן ישראלי תוך יבוצע אך ורק ע"י רתכים מוסמכים שעברו בחינה יהר  

 בחצי השנה האחרונה.

אם יתברר שחלק כלשהו של העבודה בוצע שלא ע"י רתך מוסמך עשויה עבודה זו   

 להיפסל.

תוך קונסטרוקטיבי הוא בעובי של יאם לא נאמר אחרת העובי המזערי של ר  

 האלמנט המרותך.

 מ"מ. 6ברתכי פינה העובי המזערי   

מ"מ לפחות גם אם הדבר לא צוין  4תוכי השקה חובה לבצע פח רקע בעובי יבר  

 .שצורף למכרזבשרטוט 

מ"מ ומעלה יש לבצע פזה משולשת  8תוכי פינה, במקום שם עובי הפח הוא יבר  

 או פזה דו צדדית.

 בכל מקרה, עובי וסוג הריתוך יצויינו בתוכניות הייצור.  

בהיקף המלא של המגע בין האלמנטים אם לא נאמר אחרת, הריתוך יבוצע   

 המרותכים.

תוך או פגמים אחרים יחובה להקפיד על כך שבגמר העבודה ינוקו כל נתזי הר  

 תוך.ישנוצרו בר

תוך יהיה מסביב כדי לאטום את יבמקום הצמדה של פח אחד לפח שני הר  

המרווח ביניהם ולא לאפשר חדירת אויר למרווח. במקרה שלחבור אין תפקיד 

 תוך מלוי דק.יתוך יהיה ריונסטרוקטיבי הרק

תוכים שיהיה הכרח לבצע באתר באשור יהקפדה יתרה יש להקדיש לאותם הר  

 תוך.יהמפקח. אם באלמנט המרותך צבוע יש להסיר את הצבע לפני הר

 אם אחד מהאלמנטים המרותכים מבוטן יש לחמם היטב את המקום.  

 יה.יבשטח יהיה נחות מזה שבמסגר תוךיעם כל הקושי שבדבר אסור שטיב הר  

 יתר הפרטים ראה תקן ישראלי.  

 פחיםחבורי  .ה

 תשומת לב מיוחדת יש להקדיש ליצור מדויק של פלטות חבור בין  האלמנטים.  

ריות ו/או אינן מרותכות בצורה ומקרים בהם פלטות החבור אינן מישלא יאושרו 

 מדויקת לאלמנט כשהן ניצבות לחלוטין לצירו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאלמנט עלול לגרום לעוות שלו )של  פחתוך של היבמקומות שם קיים חשש שהר

תחילה אל פלטת חיזוק זמנית ולבצע את הריתוך  ח( יש לתפוס את הפחהפ

 בטכניקה כזו שלא תגרום לעוות הפח.

צביעת האלמנטים ואם המפקח ימצא  לפניבדק יצבותם תים ונחימישוריות הפ

 ולהרכיב אחר במקומו. פחבלן לפרק את הסטיות מהאמור לעיל יהיה על הק

ים שלהם אינם צמודים לחלוטין, בכל חהיה ובאתר יורכבו אלמנטים שהפ

מישורם, יהיה על הקבלן למלא את המרווח ביניהם ע"י הזרקה של אפוקסי לתוך 

מוש במכשור מתאים(, ית סדקים )אטימה מסביב ושקהמרווח בטכניקה של הזר

 הכל על חשבונו.

 יצוריבקרה על ה .ו

לגילוון או ה לפני העברתם יבדיקת האלמנטים המיוצרים תעשה במסגרי

 לצביעה.

 המידות והריתוכים. –יבדקו בעיקר שני נושאים 

 הריתוכים יבדקו בדיקה ויזואלית ובדיקה ללא הרס.

 .AWS-D1.1בדיקת הריתוכים תעשה בהתאם להמלצות התקן אמריקאי 

 ומאושרת.הבדיקה תעשה ע"י מעבדה מוסמכת 

תוכים של אלמנטים שהעומסים הפועלים ילהלן ההמלצות העיקריות לבדיקת הר

 -עליהם הם סטטיים:

 תוכי מלאת תעשה הבדיקה בשיטה מגנטיתיבר

 תוכים.ימכל הר 10%הקף הבדיקה 

ברכיבים עליהם מופעלים עומסים דינמיים )של העגורנים או אחרים( הקף 

 -להלן:הבדיקות לא יהיה קטן מהמפורט 

תוכי יבאלמנטים מתוחים או כאלה שמופיעים בהם מומנטי כפיפה יבדקו כל ר

תוכי מלאת בשיטה מגנטית או יסונית וכל ראהשקה בשיטה רדיוגרפית או אולטר

 הכל לפי החלטת המפקח. ,(100%רדיוגרפית לכל אורכם )

תוכי ימר 10%-תוכי השקה ולימר 25%-באלמנטים לחוצים תעשה הבדיקה ל

 .מלאת

 האחריות לבדיקה היא של הקבלן עצמו.

בגמר הייצור על הקבלן להמציא למפקח אישור של מהנדס הביצוע שלו ביחס 

לבדיקת המידות של כל האלמנטים ואישור של מעבדה מוסמכת על כך 

תוכים במבנה נבדקו על ידם ונמצאו עונים על הנדרש בתכניות בתקנים ישהר

 ובמפרטים.

יחס לטיב הריתוכים הוא רשאי לדרוש מהקבלן אם למפקח יהיו ספקות ב

 בדיקות נוספות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לצביעה רק אותם האלמנטים שאושר כגמורים ע"י לגילוון או מותר להעביר 

 המפקח.

 

 הרכבה 19.08

ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי  ןבבניי לסיירעל הקבלן  .א

לפני תחילתה  םשבועייהאפשריות. שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן   ההרכבה

 תוך שהיא חייבת לקבל מראש, את אישורו של המפקח.

על הקבלן לקחת בחשבון את קשיי העבודה, את העובדה שהעבודה מבוצעת  

באזור עם קווי רכבת פעילים, ומעל מרתף קיים ,)במקרה של רציף התדלוק ( ולא 

תב  ניתן להעלות כלים כבדים על תקרתו. כל כלי הרמה חייב לקבל אישור בכ

מהמפקח והמפקח לפני הכנסתו לאזור העבודה. כמו כן, על הקבלן לתאם את 

 העבודה עם גורמי הרכבת המתאימים ולקבל את אישורם.

על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות  .ב

 ושלמות חלקי המבנה הקיימים. הקונסטרוקציה 

הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי זמני הולם,  לתמוךבעת ההרכבה יש לדאוג  .ג

מערכת  של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. למנוע התהוותם 

האישור הנ"ל אינו פוטר  אישורו של המפקח. התמיכות הזמניות וכיו"ב טעונה 

את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי הקונסטרוקציה במשך כל 

ו בעת ההרכבה יהיו על אחריות הקבלן ועל כל הנזקים שיגרמ תקופת ההרכבה.

 חשבונו.

בהרכבת קונסטרוקציה בגבהים, הקבלן יעשה את כל ההכנות כפיגומים זמניים,   

 תמיכות וכו', כדי לבצע את העבודה תוך עמידה בדרישות הבטיחות.

 

 חיבורי עיגון 19.09

מגולוונים עיגון  יברגי, יבוצעו באמצעות לבטון חיבורי עיגון של חלקי הפלדה .א

ובאורך המסומנים בתכניות ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח. הקצה העליון  בקוטר

של הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג 

שני אומים ודיסקיות. כלוב ברגי העיגון ייוצר באופן מדויק מעליו באמצעות 

ו ומיקומו המדויק ויציבותו בכל ויכלול  שבלונות וחיזוקים שיבטיחו את מידותי

 שלבי העבודה והיציקה.

לפני הרכבת קונסטרוקציית  הפלדה, יש להבריג אומים לפילוס, שמיקומם יהיה             

מתחת לפלטת הבסיס של  רכיב הפלדה. יש לפלס את הרכיב ולמקמו במדויק 

 לרבות בדיקת מודד מוסמך מטעם הקבלן.

ית הפלדה יק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצהקבלן יספבמקומות שיידרש , .ב

לשם ביטונם לבסיסי הבטון ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל העוגנים 

 ת הפלדה.יקציואליהם מיועדת להתחבר קונסטר - ןבבניי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ברגי העיגון המעוגנים בבטון על ידי מיקומם לפני היציקה, יסופקו וימוקמו  .ג

ת קונסטרוקצית הפלדה  ובאחריותו. במקומם על ידי קבלן המשנה המבצע א

 הכל לפי התוכניות.

 כנ"ל לגבי פחים המעוגנים בבטון. .ד

  מסוג: ברגי העיגון שיעוגנו בבטון קיים, יעוגנו בבטון על ידי דבק כימי .ה

  HILTI HIT-HY 200   או שו"ע. בכל מקרה, ברגי העיגון וסוג הדבק יאושרו ע"י

 המפקח.

דיוק במיקום, או אי התאמת -כתוצאה מאיציה קבעיות בהתקנת הקונסטרו .ו

 .העוגנים הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מהן

 

 דייס צמנטי 19.10

 ימולא בדייס צמנטי בלתי מתכווץ בעוביוקונסטרוקציית הפלדה  המרווח בין הבטון  

הדיוס לפני ביצוע מגפ''ס לפחות, מסוג שיאושר ע''י המפקח . 60בחוזק  לפי התוכניות

 יש לנקות את פני הבטון ולהרטיבו במים.

העיגון ואת  יברגיהדייס יהיו דליל דיו, בכדי למלא לחלוטין את נפח השרוולים של  

 המרווח שבין פני הבטון ותחתית פלטת הבסיס.

השעות אחרי השלמת  5 -ימים, החל מ 4-3אחרי השלמת הדיוס יש להשקותו במשך  

 הדיוס.

 

 לווןיג 19.11

 כללי .1

 100-עובי הגילוון  באבץ חם ע"י טבילה.כל חלקי הפלדה יהיו מצופים  .א

 מיקרון.

 החומר המגיע לגלוון יהיה ללא סייגי ריתוך )שלקה( וללא שיירי צבע. .ב

גודל האלמנטים הנשלח לגלוון יתואם עם המפקח ועם המפעל, כך שניתן  .ג

 יהיה לצמצם במכסימום את הצורך בחיבורי ריתוך באתר לאחר הגלוון.

יש לוודא ביצוע קדחים בחלקי הקונסטרוקציה לשם שחרור כיסי אויר  .ד

 לפי הוראות המגלוון ובאישור המפקח. -וניקוז האבץ 

במידה ולא ניתן לבצע קדחים כנ"ל יש לתאם לפני הייצור עם מפעל  .ה

 הגלוון את הצעדים שיש לנקוט להבטחת ביצוע הגלוון.

בהוצאתו  918קן ישראלי יהיו כפי שהם מוגדרים ע"י ת הגלווןתהליכי  .ו

 האחרונה.

 השטח המצופה באבץ צריך להיות אחיד רצוף וחלק. .ז

 האבץ והברזל צריכים להיות בלתי ניתנים להפרדה. .ח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חומרים .2

פלדה העומדת לגלוון תבחן להתאמתה מבחינת ההרכב הכימי לתהליך הגלוון וכן   

של תבחן התאמתה להשקעה באמבטיות הגלוון מבלי שיווצרו בה תופעות 

פריכות. בדיקות אלה יבוצע לפני התחלת יצור הקונסטרוקציה. פלדות הנרכשות 

עם צבעי מגן כלשהם יש לבחון שניתן להוריד שכבות אלה בנקל לפני שיוחל 

 בפעולות הגלוון של הפלדה.

 לווןיתהליך הג .3

החומר יעבור תהליך של הסרת שומנים וצבעים מכילי שומן בעזרת  .א

סיבה שהיא לא יושג הניקוי הדרוש של ממיסי שומנים. באם מכל 

  .חול שלה יניקוהפלדה יהיה על הקבלן לבצע 

לאחר מכן יעבור החומר צריבה בחומצה לשם הסרת קשקשת הברזל  .ב

וחלודה ושטיפה במים. אפשרויות נוספות הן על ידי ניקוי חול או צורה 

דומה. במקרים אלה יש לוודא שפעולת הניקוי לא תפגע בחומר ודרגת 

 לבנה" לפי הגדרתיקיון תהיה "עד למתכת הנ

(S.S.P CCOUNCIL )STEEL STRUCTURE PAINTING. 

מיד לאחר גמר הניקוי או הצריבה יש לטבול את החומר באמבט תלחים  .ג

(FLUX) .ולדאוג לייבוש החומר בטרם הטבילה באמבט האבץ 

החומר יעבור טבילה באמבט אבץ נוזלי הנמצא בטמפרטורה שאינה  .ד

מעלות. על המפקח לוודא את דרגת החום של התנור ועל  455עולה על 

הספק מוטלת החובה להציג בפני המפקח את רישומי הטמפרטורות של 

 אמבט האבץ המתאימים לזמני ביצוע העבודה הנ"ל.

 בדיקת בצוע איכות הגלוון .4

המגלוון יבדוק והמפקח יאשר קבלת סחורה במידה שהתוצאות של הבדיקות   

 ת.תהיינה חיוביו

 בדיקה חזותית .א

החלקים צריכים להיות מצופים בצורה אחידה ורצופה ללא בועות אויר,    

כתמים, סדקים ומקומות בלתי מצופים. במקום שפני השטח לפני הגלוון 

 מותרת אי חלקות בשטח המגלוון. -לא היו חלקים 

במקרים של תכולת צורן גבוהה בפלדה או פני השטח מחוספסים    

ציפוי עם כתמים אפורים אבל כל עוד הוא צמוד לפלדה  במיוחד, יהיה

 אין זאת סיבה לאי קבלה.

 בדיקת עובי הציפוי בשיטה המגנטית .ב

 3%לא תעלה על  ההסטייהמפקח יבדוק את עובי הצפוי במכשיר שבו    

מהערך הנקרא במכשיר. כיול המכשיר יעשה במדיד בדוק שסטייתו 

  ל המכשיר לפני הבדיקה.. המפקח יוודא את כיו2%אינה עולה על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ריתוכים .5

הקונסטרוקציה תגולוון באמבטיות המאפשרות אורך חלקים מכסימלי  .א

להקטנה למינימום של מספר הריתוכים הדרוש להשלמת האלמנטים 

 לאורכם המלא לאחר הגלוון.

 כל ריתוך שיידרש לאחר הגלוון יקבל אישור מראש של המפקח. .ב

מקומות הריתוך האלה ינוקו היטב מסייגי ריתוך ויצבעו לאחר מכן  .ג

הצביעה לפי הוראות מסוג שיאושר ע''י המפקח.  בצבע עשיר אבץ 

 היצרן.

 צביעה כנ"ל תבוצע במקומות קטנים בהם הגלוון פגום. 

 

  ית הפלדהיקונסטרוקצאלמנטי צביעת  19.12

 כללי -צבע  .א

 מוסתרים ייצבעו לפי בחירת האדריכל.כל אלמנטי הפלדה המגולוונים שאינם   

במפעל לפני הגעת הפלדה לאתר. באתר יבוצעו כל עבודות הצביעה תתבצענה   

 תיקוני צבע בלבד.

יש להקפיד כי כל שכבה משכבות הצבע, תכסה את חלקי הקונסטרוקציה, כיסוי   

 קשה.מלא, לרבות שקעים וחריצים אשר הגישה אליהם 

 צביעה על גבי גילוון .ב

פוליאוריטן  –ביעה על גבי גילוון תבוצע באמצעות מערכת דופלקס אפוקסי צ  

המתאימה לפלדה מגולוונת. נדרשת מערכת איכותית עמידה בתנאים קשים של 

מעלות צלזיוס,  120שמנים ולכלוך, סביבה רטובה, שטיפה בלחץ, טמפרטורה עד 

 ושחיקה.

יניים אפוקסי פוליאמיד רב המערכת תכלול יסוד אפוקסי לפלדה מגולוונת, צבע ב  

 עובי, וצבע עליון פוליאוריטן.

 מיקרון )לא כולל גילוון (. 200 –סה''כ עובי פילם יבש   

 גוון לפי בחירת האדריכל.  

 ביצוע לפי הוראות היצרן.  

 מערכת הצבע תובא לאישור המפקח.  

 יבוצעו בדיקות לטיב הצבע וההדבקה לתשתית.  

 תיקונים בצבע .ג

לבדוק היטב, לאחר ההובלה, את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את יש   

את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל  מקומות הפגיעה בצבע.

חשמלית מסתובבת, או באופן מכני אחר, עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד 

 ונקי. רק אז, יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  גיעה תעשה ע"י המפקח.קביעת מקומות הפ  

אחרי  כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע, לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.  

 ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.

 הקונסטרוקציה הצבועה אחסון .ד

אין להניח חלק על חלק ללא  בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. האחסון  

ב להיות בסדר מופתי, לפי לוח הזמנים של הבאת חיי האחסון הם.יהפרדה בינ

מנת לאפשר צביעה בפרקי זמן נכונים )למקרה -חלקי הקונסטרוקציה לאתר, על

של צביעת חלקי קונסטרוקציה באתר( או בתאום עם שלבי ההרכבה של חלקי 

 הקונסטרוקציה.

חלקי  אחסוןיש להקפיד על ביצוע התיקונים, לאחר ההובלה, בעת   

 ציה.הקונסטרוק

 

  הגנה נגד אש 19.13

דקות. הכל 60אלמנטי הפלדה בגג  המבנה יצופו במערכת הגנה נגד אש, עמידות של  

דקות, הכל  120או  60בהתאם לתוכניות. עמוד י הפלדה  יצופו במערכת הגנה של 

בהתאם לתוכניות. המערכת תיושם בהתאם למפרט היצרן, הציפוי יעשה במפעל. 

 באתר. תיקונים יעשו, בהתאם לנדרש,

 שכבות: תיתורכב משהגנהמערכת ה  

שכבת יסוד, אפוקסי דו רכיבי אנטי קורוזיבי, מתאים לשימוש על פלדה  א.  

 מגולוונת.

                   ותעובי השכבלפי המפורט בתוכניות. דקות,  120או  60-שכבה מעכבת בעירה ל ב.  

 יצרן.המפרט  לפי 

 ר גבוהה, וגמ  שכבת צבע עליון פוליאוריטני ברמת אלמנטי פלדה גלויים, יקבלו בנוסף 

 גוון לפי בחירת האדריכל.  כלומר ברמה של שוויוניות ורציפות מלאה, חלק ומבריק

 כל המרכיבים של המערכת יאושרו על ידי המפקח. 

 יישום המערכת לפי הוראות היצרן ובהדרכתו. 

המדידה לאלמנטי הגג, גם של מערכת ההגנה, וגם של הצבע, אם יידרש, תעשה לפי               

 משקל ) טונה ( קונסטרוקציה. 

             לפי מטר אורך פרופיל, של העמודים, הן מערכת ההגנה והן הצבע, תעשה המדידה  

 לפי סוג הפרופיל.

  הקבלן יכין על חשבונו דוגמה לאישור האדריכל. 

 

 הובלת הקונסטרוקציה והרכבתה באתר 19.14

 הובלת האלמנטים תעשה בצורה שתבטיח את אי היפגעותם. 

אסור בשום פנים להעמיס את האלמנטים על המוביל או לערום אותם אחד ע"ג השני  

 בלי להפריד ביניהם הפרדה מוחלטת ע"י קרשים ובאמצעים אחרים.

 יבואו במגע עם האלמנטים.קשירת הסלינגים תעשה באופן כזה שהכבלים לא  



322 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הקבלן הינו אחראי לאי היווצרות עיוותים כלשהם במבנה תוך כדי ההובלה וההרכבה. 

צורך ההרכבה על הקבלן לספק את אותם המנופים המאפשרים את העבודה בצורה  

 הנוחה הבטוחה ביותר.

יובאו לאתר לאחסון ביניים יש להכין את המקום לכך בהתאם ע"י  םאם האלמנטי 

 הנחת תושבות עץ או פתרון דומה.

 אסור בשום פנים להניח חלקי קונסטרוקציה על הקרקע. 

על הקבלן לספק אל חשבונו תמיכות זמניות, שומרי מרווח זמניים, כבלי קשירה וכל  

 י ההרכבה השונים.אלמנט זמני אחר לצורך אבטחת יציבות המבנה בשלב

שלבי ההרכבה. התכנון יכלול את הציוד ואת חומרי העזר  על הקבלן לתכנן מראש את 

 בהם הוא מתכוון להשתמש.

לאור מקרים שקרו בארץ בעבר יודגש שהאחריות הבלעדית ליציבות הקונסטרוקציה  

 בכל שלבי ההרכבה היא של הקבלן )ע"י מהנדס אחראי לבצוע(

זמניות לקונסטרוקציה ככל הדרוש ולחבר אותה ל"עוגנים" יציבים חובה לבצע תמיכות  

 עד גמר ההרכבה.

 

 קירוי הגגות  19.15

 הסיכוך העליון של הגג יהיה סיכוך מטפוס "קלזיפ" או שווה ערך. .א

 סיכוך זה יונח על קסטות המונחות על הקונסטרוקציה הראשית של הגג.       

 בחלק הגג המקרה את החלל הפנימי הקסטות יכללו בדוד טרמי.       

 החלק המקרה הנמצא בחוץ, יכלול קסטות ללא בדוד טרמי.       

 הכל לפי תוכניות ופרטי האדריכלות.    

  SHOP DRAWINGSהקבלן שיבצע את הסכוך, יכין תוכניות ופרטי ייצור )    

AND  DETAILS    די האדריכל והקונסטרוקטור.(. אלה יאושרו על י 

 

 או שו"ע.  אלמנטים אלה ייתלו HPLהקרוי התחתון של הגג יורכב מאלמנטי  .ב

 ממרישים מגולוונים הצבועים בשחור. הכל לפי תוכניות ופרטי האדריכלות.     

 הקבלן שיבצע את הקרוי,    הצבע לפי הסעיף המתאים במפרט המיוחד.     

 (.    SHOP DRAWINGS  AND  DETAILור ) יכין תוכניות ופרטי ייצ    

 .אלה יאושרו על ידי האדריכל והקונסטרוקטור    

   

 חיבורים שונים .ג

פרטי החיבור בין הסיכוך לקונסטרוקציה, הן העליון, הן התחתון, יאושרו על ידי 

 .האדריכל והקונסטרוקטור

חיבורים בתחתית השיפוע במפגש עם תעלות מי הגשם וחיבורים במפגש עם  

 הקירות יבוצעו ע"י אביזרים סטנדרטיים .
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במידה ולא קיים אביזר סטנדרטי יש לייצר אלמנט מתאים מפח ולאטום עם 

 ספוגי אטימה.  יש לקבל אישור המפקח לאביזרים הנ"ל.

 מ"מ. 0.75בעובי  P.V.D.F –פלשונגים יהיו מפח מגולוון וצבוע ב 

 כל פרטי החיבור והאביזרים יאושרו על יד האדריכל והקונסטרוקטור. 

 

 ניסיון אטימות .ד

כדי לבדוק אטימות הגג כנגד חדירת מי גשמים יש לבצע המטרת מים על הגג  

שעות ותקיף את כל חלקי הגג. רצוי   6באמצעות ממטרות. ההמטרה תימשך 

 ממקום למקום במהלך ההמטרה.להזיז את הממטרות מדי פעם 

 ההמטרה תהיה בנוכחות המפקח באתר. המפקח יסמן את נקודות חדירת                          

 המים ויקבע את שיטת האיטום בכל מקרה ומקרה. לאחר התיקון תבוצע                           

 .המטרה מחדש                         

 מזחלות פח מגולוון בגג 19.16

 2המזחלת בנויות לפי החתכי האדריכל. המזחלות בנויות מפח מגולוון בעובי  .א

מ"מ, מכופף ע"פ החתכים, ומצופה בשכבת "היפרדסמו". הכל לפי תוכניות ופרטי 

האדריכלות. כל חיבורי התעלה יבוצעו בחיבור ע"י ברגים, לא יותרו ריתוכים 

 במקום.

  

  

לפני הנפת התעלה והתקנתה, תבוצע כחלק מתומכות התעלה, הקונסטרוקציה  .ב

התומכת ומייצבת את התעלה . הקונסטרוקציה תתוכנן על ידי הקבלן, ותאושר 

 על ידי הקונסטרוקטור והאדריכל. 

 ס"מ 10ק"ג למ"ר תעלה, לכל  100תשומת לב המבצע לעומס השימושי של            

 ק"ג/מ"ר. 200וללחץ צידי על דפנות התעלה של  של   עומק תעלה           
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אלמנטים מתועשים בבנין - 22רק פ

 

 תקרות:    22.01

 תקרות תותבות:

 כללי:

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  .1

 מתועשים.

 

תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, בתקרות ישולבו אמבטיות  .2

 הכול בתאום ובאחריות הקבלן. -מתזים ומערכות אחרות אשר יורכבו ע"י אחרים 

 

 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים. .3

להתקנת  על הקבלן המבצע לספק את כל החומרים, הציוד, השירותים הדרושים, 

התקרה בהתאם לתכניות עבודה מאושרות. על הקבלן להגיש לאישור המפקח 

והאדריכל דוגמאות החומרים בהם הוא עומד להשתמש וכן דו"חות מבחן ואישורים 

 לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(, סוג גמר וגוון.

 

 :תכניות עבודה ופרטים

תכניות ביצוע מפורטות מתוכננות ע"י מתכנן הקבלן, הקבלן ימציא לאישור המפקח  .1

המראות את שיטת התליה, החומרים בשימוש, וכן פרטי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג 

 אויר, כיבוי אש, ספרינקלרים וכו'.

תקרות תותב תתוכננה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר  יעביר מראש  

ר המפקח וכן יפקח אישית על ביצוען ויהיה תוכניות ופרטים מאושרים על ידו לאישו

אחראי על יציבותן. המהנדס מטעם הקבלן יעביר בסוף העבודה אישור למזמין כי 

התקרות תוכננו על ידו, בצוען לווה על ידו  והן יציבות מבחינה סטטית וראויות 

 לשימוש. 

 

פרופילי גמר עבודת הקבלן כוללת סימון קוים וגבהים באמצעות לייזר, הספקת והתקנת  .2

מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח מגולוון צבוע, בחיבורים שבין התקרה לקירות 

 וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר ואביזרים אחרים.

 

. T-לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה .3

 .Z+L-לחיבור יהיה בצבע פרופיל ה. צבע הניטים L-ו Zהפרופילים יהיו מסוג 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל האביזרים החודרים את התקרה/מגשים/תותבים, יהיו במיקום סימטרי או עפ"י  .4

 בחירת האדריכל.

 

 ס"מ. 40יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על  L-פרופילי ה .5

 

ללא חיבור לקיר. במידה ומופיע פרט אדריכל  L-יהיו מונחים על פרופילי ה Z-פרופילי ה .6

 שונה, הביצוע יהיה לפי הפרט.

 

כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מזוג אויר, כיבוי אש וכיוצא  .7

מותאמים למימדים ולצורת האביזרים, כאשר חיבורי פינה  Lבאלה, יעובדו בפרופילי גמר 

 או עפ"י המצוין בפרט. -45מבוצעים ב

 

 אלמנטים שונים. לא יראו חיבורים מחלקה הגלוי של התקרה בין .8

 

 גמר עליון:

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות 

 כלשהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או שאינם מותקנים.

 

 אמצעי חיבור, ברגים וכו':

של האדריכל לרבות אמצעי  כל אמצעי החיבור והאביזרים חייבים באישורו המוקדם .1

עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם 

 הם נראים לעין.

 

מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור  .2

מסמרות )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, 

 וכו'.

 

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות ו/או  .3

יהיה הבורג המחבר,  -תקרות. בעיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

מ"מ. הבורג  60מ"מ לתוך מיתד )"דיבל"( שיוחדר לבניה קשה, לפחות  50מוכנס לפחות 

 ל"( בהברגה.יוחדר לתוך המיתד )"דיב

 

לא יותרו עיגונים אשר נסמכים אל הפח המכופף בתקרה. כל העיגונים יהיו מוחדרים  .4

 מ"מ. 6אל הבטון שבתקרה באישור. מוטות הברגה יהיו בקוטר 

 

 אין לתלות בשום מקרה את התקרות לתעלות אוורור, תעלות חשמל וכו'. .5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ית תקרת תותב מאריחיםתליל קונסטרוקציה .6

 ואופןמהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת  ייתכנן ע" הקבלן 

או חיבורה לקונסטרוקציה. למרות התכנון, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי \תלייתה ו

 התקרה על כל מרכיביה.  לטיב

 הקבלן ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכון התקנים. 

צבוע בתנור מסוג ו מגולוון מפח  Tילי האריחים תעשה על גבי מערכת פרופ תליית 

"CLIX "עש" או ,"אורבונד" בשיווק"  ריכטרחברת " של. 

, מ"מ 6Øמוט הברגה או מוטות תלייה מגולוונים  באמצעות תעשה Tפרופילי  תליית 

 העומדים, ע"ש או, ריכטר' חב של  TWISTER מתכווננת תליה ממערכת חלק המהווים

 .ג"ק 40  של מותר תלייה בעומס

 התליה הבטחת כולל, באתר המפקח או היצרן הוראות לפי במרווחים ימוקמו המתלים 

 תלויים בהם במקומות -( T-ה פרופיל לכוונון מחורר מתלה" )נוניוס" מתלי בעזרת

 על יעלה לא מהקיר הראשון המתלה מרחק. התקרה על נוסף עומס או שונים אביזרים

 . מ"מ 200

, היסוד קונסטרוקצית\מתקרת עצמאית תהא ,אחרות מערכות או תאורה גופי התקנת 

 תליה תותר לא.   התותב לתקרת ישירה תליה יאפשר התותב תקרות יצרן אם אלא

 המתלים את לקבוע אפשר אי אם.  כפיפים פח סרטי או דקים פלדה חוטי באמצעות

 יש, אחרים מכשולים בגלל או שרות ציוד של הימצאותו בגלל המומלצים במרווחים

 למנוע מנת על היטב שיתמוך, נאותים גישור ביצועי בעל משני נושא בשלד להשתמש

 .צידית תזוזה

 התותב תקרות את הנושאת המערכת לחיבור הקבלן י"ע תינתן מיוחדת לב תשומת 

 התותב תקרות את הנושאות המערכות בין החיבור אמצעי. הבניין של לקונסטרוקציה

 בבניין הקונסטרוקטיביים האלמנטים לבין עצמה הנושאת המערכת שבין החיבורים וכן

 ובצורה באורך"(,פיליפס" כדוגמת) עוגן של מבנה בעלי ממתכת להיות חייבים

 לבניה יוחדרו אשר התותבת לתקרה מתאים נשיאה כושר בעלי, למטרתם המתאימים

 התליות כאשר, מפקחה באישור יעשה ל"הנ כל .מ"מ 40 לפחות( בלוק או בטון) הקשה

 .היצרן בהוראות כמפורט והחיבורים

 שמורכבות השונות המערכות לפי יותאמו התליה שנקודות בחשבון לקחת הקבלן על 

 לאישור וחיזוקיו הנושא השלד של עקרונית תוכנית להציג הקבלן על. אחרים י"ע באתר

 לא חיבורים ומניעת התקרה יציבות יבטיח זה תכנון. העבודות תחילת לפני המפקח,

 .הפרופילים בין סטנדרטיים

 יהיו הבניין של לקונסטרוקציה חיבורה או/ו תלייתה ואופן הנושאת המערכת פרטי 

 באישור אין אולם, ובאישורםמטעם המזמין  האדריכל או/ו המהנדס לתכניות בהתאם

 חוזקה, התותבת התקרה לטיב הקבלן של הבלעדית האחריות הסרת משום זה

 .מרכיביה כל על ויציבותה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

)אין לאפשר שימוש  מאלומיניום Z+L  פרופילי יהיו( התקרה בהיקף) הגמר פרופילי 

 פינות חיבוריב. התקרה ומיקום לתכנון בהתאם העשוי מיחידה אחת( L+Zבפרופיל 

 יהיה וכן רווחים ללא, מדויקים בחיבורים(, גרונג) מעלות 45 בזוית הפרופילים יחוברו

 .הפרופיל לחיזוק פינתי עיבוי בהם

 ".ירייה"ב הפרופילים את לחבר אין. העין מן סמויים יהיו החיבורים כל 

 פרופילי כל, התקרה ולפילוס לתמיכה הנדרשת הקונסטרוקציה כל את כוללת ההתקנה 

L+Z+T  של הביצוע יפרט פיל - הכל,  התכנית לפי קצה אריחי חיתוך וכוללת, הנדרשים 

 .היצרן

 כוללת, כנדרש אחר וציוד שילוט, חורים, תאורה תעלות/תאורה לגופי פתחים הכנת 

 '.וכו אויר מיזוג גריל כגון שונים לאלמנטים התאמה לרבות, כנדרש וגשרים חיזוקים

 :פתחים וחורים בתקרות 

עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש  

 מכאניות(.-וכל יתר המערכות האלקטרו )לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש

העבודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים  

וחורים כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי 

 הכול כנדרש לביצוע מושלם של העבודות. -אלומיניום וכו' 

 היה כלול במחירי התקרה.מחירי החורים, הפתחים וכו' י 

 

 :דוגמאות 

הקבלן יכין דוגמא מכל סוג של תקרה וסינור על כל מרכיביו לאישור הסופי והבלעדי  .1

של האדריכל. הדוגמא תהיה בגודל כפי שיקבע האדריכל, אולם בשום אופן לא 

מ"ר, ותכלול את כל המרכיבים, לרבות כל סוגי  -5תהיה קטנה בשטחה מ

 סטיות, סגירות צד בפח וכדומה.התעלות, חסימות אקו

כל דוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדויק את דרישות האדריכל,  .2

 הוראות המפרטים ותוכניות העבודה כפי שאושרו על ידי האדריכל.

הביצוע הכולל של העבודה ייעשה רק לאחר אישור סופי של הדוגמא על ידי האדריכל  .3

רשו. גווני הצבע של התקרות חייבים באישור והכוללת את כל השינויים כפי שייד

 האדריכל מראש.

הוצאות הקבלן בגין הכנת והתקנת הדוגמאות וביצוע כל השינויים שיידרשו  .4

 יכללו במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. -בדוגמאות 

 

 :תקרות תותב מגבס וסינרי גבס

לסגירות אופקיות ואנכיות כולל  מ"מ 12.5קרומי בעובי -תקרות תותב מלוחות גבס חד .1

, במפגש עם קירות. גמר CORNER BEAD VSGמ"מ  15/15מגני פינות וזוויתנים 

שפכטל, הכול לביצוע מושלם עפ"י ת"י ומוכן לצבע עליון. הקונסטרוקציה תהיה 

 מ"מ עפ"י הצורך. 50ממסלולים וזקיפים מפח מגולוון מינימום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

ואלמנטים אחרים ככל הנדרש )לתאורה, מיזוג  תקרות תותב תכלולנה פתחים, חורים .2

 אויר, כיבוי אש, תקשורת וכו'( ומחירי ביצוע החורים וכו' יהיה כלול במחירי התקרה.

 

מ"מ, הכול מגולוון. מרחק בין  0.6מ"מ ובעובי מתכת מינימאלי  50מסילות בגודל  -תליה  .3

 ס"מ בין אחד לשני. -40מסילות לא יותר מ 

 

 תקרות:בידוד אקוסטי של 

" ובמשקל 1מעל כל התקרות )פרט לתקרת אריחים מינרלים( יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי של 

 ק"ג/מ"ק. המזרונים יהיו עטופים בניילון לפי הנחיות יועץ בטיחות 24של 

 

 גמר תקרות:

 פאזות +שפכטל מלא על כל התקרה 4תקרות יבוצעו מפלטות 

 

 תקרת גבס מחורר:

עם המשווקים ע"י "אורבונד", " INBAU"מתוצרת  יםגבס מחוררהתקרה עשויה מלוחות 

 מ"מ בין מרכזי החורים(, עובי 18מ"מ במרחק  6)קוטר  6/18Rממברנה אקוסטית. חירור עגול 

מ"מ מודבקת לגב האריח ומעליה  0.2ממברנה אקוסטית בעובי המחיר כולל  .מ"מ 12.5 הלוחות

 .משני צידי המזרניםק"ג/מ"ק עם גיזה שחורה  24ובמשקל  2מזרוני צמר זכוכית בעובי "

 )נמדד בנפרד(. גוון לבחירת האדריכל -גמר צבע סופרקריל 

תואר בפרטי כמ J-TRIMהמחיר כולל פרופילי . בלבד   F47או  C60שום ע"ג מערכת פרופילים יי

 אדריכל.

 .יש להקפיד על מיקום מדוייק של הפלטות המחוררות

 הביצוע ע"פ הנחיות יצרן.

 

 :ס"מ 30מחורר ברוחב  תקרת מגשי פח

מ"מ, מחורר, ובגמר  40מ"מ מכופף בגובה של לפחות  0.6מלוחות פח  ,ניםתקרת מגשי פח מגולוו

 צבע מגורען בתנור בגוון לבחירת האדריכל.

מעל תקרה זו  גיזה אקוסטית  ני כולל גיזה שחור בגב הלוחוחירור יהיה חירור מיקר–החירור 

ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות  25ובמשקל  1"סאונדטקס" ועליה מזרני צמר סלעים בעובי "

)בגודל המדויק של כל מגש(, ברצועות שהן בגודל כל לוח  מיקרון 30בעובי  פוליאטילן כבה מאליו

 בדיוק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פח בשיטת המגירה:  התקנת מגשי

לצורך מניעת ונדליזם והתרוממות המגשים תבוצע התקנתם בשיטת המגירה שנועדה לקבע את 

 המגשים ללא שימוש בברגים נראים לעיין.

 ראה פרט בגיליון תכניות התקרה.

 150הפוכים באורך ש  L+Zההקפיים ואל פרופילי החלוקה יחוברו פרופילי  Z+Lאל פרופילי ה 

ס"מ. התקנת המגשים תבוצע בהשחלה אל המרווח שבין הפרופילים. באזור  50ים של ס"מ וברווח

בו לא מותקנים פרופילים עליונים יבוצע עיגון של המגש אל הפרופיל ההקפי באמצעות בורג שטוח 

 בגוון זהה לגוון מגשי הפח.

שים פרוק מגשי התקרה יעשה ע"י פתיחת הברגים, הורדת המגש כלפי מטה ואז שליפת המג

 האחרים "כמו מגירה" מבין "מסילת" הפרופילים.

 

 "ECOPHON" תוצרת "SOMBRA A" דגםמ ת אריחי צמר זכוכית דחוסתקר

 תקרה א.

מאריחי פיברגלאס )צמר זכוכית דחוס( הניתנת לפרוק חצי שקועה תקרה אקוסטית  

. ", יבואן: "יהודה יצוא יבוא בע"מ"SOMBRA A" מדגם "ECOPHON" תוצרתמ

 .  מ"מ 20ובעובי  מס" 60/60 אריחים במידותה

 חיתוכי שוליים של הפנל יש לצבוע ע"י צבע מתאים שיסופק ע"י היצרן. 

 פרופילים לתליית התקרה ב.

 .המשווקים ע"י ספק התקרה 24T  מפרופילי מערך הפרופילים יהיה 

 גמר ליד הקיר ג.

 . בהיקף הקירות  L+Zפרט פרופילי גמר   

 התקרה והאריחיםמערכת  .ד

 2rd 2תוצרת שבדיה, דור   SOMBRA Aמערכת תקרת תותב מסוג אקופון   

Generation)  מ"מ.  עובי  600/600לפחות חומרים ממוחזרים במידות  75%( מכילה

)היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש   αw= 1.00מ"מ,  20האריחים 

מפלדה מגולוונת  CONNECT T24/15ים מסוג .(  מנשאים ראשיים ומשניPכדוגמת 

בעלי החזר אור   ברק, פני האריחים בד צמר זכוכית בצבע שחור 20%בצבע שחור מט 

נמוך ביותר כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על בסיס מים, החומרים והשרפים 

  PVAcממרכיבי התקרה על בסיס מים מסוג  2%והדבקים בייצור התקרה יהוו עד  

( ע"פ התקנים האירופיים ו/או VOCנדיפות רעלים וסולבנטים אורגניים  )בעלי 

האמריקאיים.  אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים 

הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון 

לפחות.   M1יבה ירוק בעלת סיווג ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות סב

התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, 

המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, 

יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן  )קונסטרוקטור( מטעם הקבלן ועל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התקרה תותקן בהתאם   רוקטור ימסר למפקח ע"י הקבלן.חשבונו. אישור הקונסט

 . M119 M271 להוראות יצרן 

 

 Eתקרת אקופון מאסטר 

 תקרה א.

מאריחי פיברגלאס )צמר זכוכית דחוס( הניתנת לפרוק חצי שקועה תקרה אקוסטית  

. ", יבואן: "יהודה יצוא יבוא בע"מ"MASTER E" מדגם "ECOPHON" תוצרתמ

 .  מ"מ 40ובעובי  מס" 60/60 אריחים במידותה

 חיתוכי שוליים של הפנל יש לצבוע ע"י צבע מתאים שיסופק ע"י היצרן. 

 פרופילים לתליית התקרה ב.

 .המשווקים ע"י ספק התקרה 24T  מפרופילי מערך הפרופילים יהיה 

 גמר ליד הקיר ג.

 . בהיקף הקירות  L+Zפרט פרופילי גמר   

 מערכת התקרה והאריחים .ד

 2rd 2תוצרת שבדיה, דור  MASTER Eמערכת תקרת תותב אקוסטית מסוג אקופון  

Generation)  1200לפחות חומרים ממוחזרים,  במידות  75%( מכילהX600  מ"מ, עובי

היצרן יישא סימון תו תקני להדירות נתון הנחתת רעש  )  αw= 1.00 מ"מ, 40האריחים 

משקל   /CONNECT T24ים מסוג .( התקנת האריחים באמצעות  מנשאPכדוגמת 

בצבע לבן בעלי החזר אור    AKUTEX FTק"ג/מ"ר, פני האריחים מסוג 5המערכת כ 

לפחות( ללא שינוי גוון התקרה כתוצאה מהיטלי אור  99%לפחות ( ופיזור אור ) 85%)

(  Retro Reflection Coefficient 63mcd@ m – 2lx-1 gloss<1)  מסוג וזווית שונים.

כל הצבעים של אריחי התקרה  SILVER SHADOW  NCS S4502-Y ין בצבע לחילופ

יהיו על בסיס מים, אריחי התקרה יהיו נקיים מאלרגנים, בשמים, חומרי ריח, וחומרים 

הגורמים לגירוי, דוחי לחות ואנטי מיקרובייליים, אריחי התקרה יהיו ארוזים בקרטון 

לפחות.   M1ביבה ירוק בעלת סיווג ממוחזר, על התקרה להיות מסומנת בתו איכות ס

התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה והתקנה, 

המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו בנפרד ע"י הקבלן, 

התקרה תותקן   קונסטרוקטור(,)יתאימו לדרישות התקן ויאושרו על ידי המתכנן  

 . M 58  בהתאם להוראות יצרן

 

 אריחים מספוגים אקוסטיים

 ( כדוגמת "סונקס" 5-3-3אריחים מספוגים אקוסטיים העשויים ממלמין מוקצף חסין אש )סיווג 

 מ"מ, צבועים בגוון לבחירת האדריכל, מודבקים לתקרה בדבקים מקוריים  100או ש"ע בעובי 

 בפרטים ובחתכים.הממולצים ע"י היצרן וכן התקנה משלימה, כמתואר בתכנית תקרה וכן 



- 331 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 צמר עץ אריחי – TROLDTEKT AKUSTIK חיפוי קירות 

המשווק ע"י "יהודה יצוא יבוא", מאריחי  - TROLDTEKTחיפוי קירות בלוחות סלנית מדגם 

 60x120צמר עץ אשוח וצמנט בגוון טבעי, תוצרת דנמרק מדגם נסתר עם ברגים גלויים, במידות 

מ"מ. מעכב בעירה מתאים  15מ"מ, עובי הלוחות  1יב מעלות. עובי הס 45-ס"מ עם פאזה ל

. הכל קומפלט כמתואר במפרט אקוסטיקה וכמתואר בתכניות ובפרטי 921לדרישות ת"י 

 האדריכל.

 

 :מחיצות וציפויי גבס

 כללי

 22 -כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  .1

, 220350 -ו 22030, 22035 -ככלל ובהתייחס לסעיפים אלמנטים מתועשים בבניין 

ובהתאם למדריך לביצוע מחיצות גבס של מרכז הבניה הישראלי בהוצאת  220358

 משרד השיכון.

 

תוקף או ש"ע. -תקן ישראל בר-ונושאים ת 1490לוחות הגבס יהיו בהתאם לתקן הישראלי  .2

 המצורפים.כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים 

 

פרק זה כולל אספקת והתקנת המחיצות, את גימורן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות  .3

ונגרות )כגון: דלתות, חלונות או פתחים אחרים(, המורכבים בתוך קירות הגבס או 

 נוגעים )גובלים( בהם או מהווים חלק מהם.

 

 שיטות ופרטי ביצוע .4

 עזר הדרושים להרכבת שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי ה

 כולם חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב. -המחיצות 

  לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח תכניות ו/או חוברות הדרכה של

 יצרן לוחות הגבס אותן מייעד הקבלן לספק באתר, לצורך קבלת האישור כאמור.

  האינפורמציה הדרושה למפקח התכניות ו/או חוברות ההדרכה תכלולנה את כל

לצורך קבלת החלטה. במידת הצורך ולפי דרישת המפקח, יוסיף הקבלן 

 אינפורמציה זו או אחרת כפי שיידרש.

  לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו/או פגמים בפניהם או

במקצועותיהם. לוחות פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים 

 ללא פגמים.

 פק הלוחות ומקום ייצור הלוחות יאושרו מראש ע"י הפיקוח.ס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הביצוע: .5

 מבנה הקונסטרוקציה: .א

 .השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון 

  ס"מ אלה אם צוין אחרת . 40המרחקים בין הניצבים לא יעלה על 

  קרומי לא -ס"מ דו 15ס"מ לקיר  10עובי המתכת לניצבים ומסילות

 ס"מ. 40מ"מ, כל  0.8 -יפחת מ

  0.6 -קרומי לא יפחת מ-ס"מ חד 10עובי המתכת לניצבים ומסילות לקיר 

 ס"מ. 30מ"מ, כל 

  מודגש בזאת שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת

 חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם לפרטים.

  שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י

 הנחיות המפקח.

 מ' יש להוסיף חיזוק אופקי המחבר את  3ה וצפוי שגובהו מעל בכל מחיצ

 מ'. 2.10הניצבים ומחזק אותם בגובה של 

 לוחות גבס .ב

  מ"מ כדוגמת תוצרת  12.5לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימאלי של

O.S.Gאו אורבונד . 

  המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע

הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש למידות ולצורות 

בשיירי לוחות או איחוי של מספר לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים 

 וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.

 

 בידוד אקוסטי/תרמי .ג

 ק"ג/מ"ק. 24בצפיפות של  2המחיצות תכלולנה מזרוני צמר סלעים בעובי "  

ס"מ לכל  80את מזרוני הצמר יש לחבר לשלד הנושא בנקודות במרחקים של   

 היותר.

 

 ביצוע וגימור המחיצות .ד

  50מ"מ וברוחב  10יש להקפיד על הנחת פס קומפריבנד או פלציב בעובי 

מ"מ לפחות מסביב לכל המחיצות והציפויים, כלומר, בכל שטחי המגע 

כו'(. פס הקומפריבנד או עם בניה קשיחה )הרצפה, קירות בניה, תקרה ו

 פלציב ילחץ בין המסילות והזקיפים לבין הבניה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  לוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפות או לתקרות או לקירות, יש ליצור

מ"מ אותו יש למלא במסטיק אלסטי דוחה פטריות  -10מרווח של כ

 ולכסות בסרט שריון.

 וסו הוראה זו תקפה גם בתחתית המחיצות והציפויים אפילו אם יכ

 בשיפולים )פנלים( אלא שניתן לוותר על הסרט.

  קווי חיבור מכל הסוגים ומשקים בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד

ויכוסו בסרט שריון. עבוד קווי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שתבטיח 

פני מחיצה חלקים למשעי מוכנים לצביעה מבלי לגלות את קווי האיחוי 

 ו/או ראשי הברגים וכו'

 

 גימור המחיצות והציפויים .ה

  שבמפרט  220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף

הכללי. גימור המחיצות והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( 

יעשה באופן שייווצר ויושאר משטח אנכי רצוף וחלק, ללא כל סימנים 

איטום מלא במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן, יובטח 

בין המחיצה/ציפוי לבין המלבנים, המשקופים, הקורות הקשיחות, בין 

 מחיצה למחיצה ובין מחיצה/ציפוי לתקרה ו/או רצפה.

  האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדרך כלל. שלב ראשון: איטום תפרים

וחורים במקומות שיקוע הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין 

, האיטום יעשה באמצעות מרק. שלב שני: לאחר לוחות ולוחות עצמם

ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט 

( מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן. TYPEרציף )

יש לשים לב שבפינות חיצוניות יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם 

יח" עם מקצוע ממתכת. שלב שני סרטי מתכת היוצר מעין "פינת ט

שלישי והאחרון: ישמש המרק שבשלב הראשון בתור "מרק סיום". 

התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה חייב להיות משטח חלק מוכן 

 לקבלת צבע.

  מודגש בזה כי כל חומר או פתח או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם

אלמנט העובר צידיהם והרווח ל -4יוקפו באמצעות ניצבים ומסילות מ

בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימאלי ויסתם באמצעות 

 מסטיק אלסטי.

 

 הכנת דוגמאות .ו

 מ"ר לדוגמא, זאת  -5הקבלן יכין מחיצה מכל סוג שיידרש, במידות של כ

כדי שניתן יהיה לבחון את חוזקה, את אופן חיבור המחיצה לרצפה 

 ולתקרה וכן את בידוד ואיטום המחיצה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יפורים, שינויים והערות לגבי ביצוע העבודות הכרוכות בהקמת ש

מחיצות עשויות מלוחות גבס, בהתאם לתכניות ולמפרטים, ייושמו ללא 

 שינוי במחירי היחידה.

  כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה, לרבות פירוק וסילוק

המחיצה לדוגמא ייחשבו כנכללים במחירי היחידה המתאימים ולא 

 שולמו בנפרד.י

 

 ציפוי קירות ועמודים: .ז

  לא יעשה באומגות אלה ע"ג קונס' פח מגולבן )מסילה וניצבים( ברוחב

מ"מ בחלל שבין הלוח והקיר תיושם  12מ"מ ולוחות בעובי  37כולל של 

" .רק אם צוין בתכנית יבוצע הציפוי על 2שכבת צמר סלעים בעובי של 

 בהדבקה ישירה לבטון או טיח .

  בלוחות גבס מחורר:אך ורק לפי הפריסות שבתכנון  .שימוש 

  בכל פינה חיצונית של מחיצה או ציפוי )אלה אם צוין אחרת בפרטי

המבנה של הגבס( תיושם מגן פינה מפח מגולבן כדוגמת הדגם של "גולד" 

ע"י הדבקה במרק כך שהנ"ל יהיה סמוי ומתחת למרק. דוגמא מהנ"ל 

 ום.תוצג לאישור האדריכל לפני הייש

 

 בידוד אקוסטי בין חדרים: .ח

כל מחיצה תצופה בגבס עד תקרת הבטון ,לא יושארו פתחים מראש עבור   

צנרות,עבור כל מעבר של צינור יוכן חור מתאים בלוחות הגבס כך שניתן יהיה 

לבצע השלמת איטום אל הצינור אשר מגשרת על סנטימטר מרווח לערך. כל חור 

 .אשר יחוברו לשלד הקירמעבר יוקף בניצבים מכל צדדיו 

 

 פתחים עבור דלתות: .ט

באחריות המבצע להכין את הפתחים עבור דלתות בתאום עם ספקי הדלתות   

המידות הקובעות יהיו המידות של יצרן היחידה אשר  זכוכית, / והאלומיניום

בהיקף כל פתח יכין המבצע עצים לפי דרישת מתקין הדלת  יתואמו עם המפקח.

היכן שיידרש ע"י המפקח תוכן מסגרת צינורות פלדה  לשם חיבור ברגים.

 שתקובע לרצפה ותקרה לצורך ייצוב המחיצה באזור הדלת

 

 החלפת פלטות גבס שניזוקו: .י

פלטות כנ"ל אשר נרטבו מגשם והצפות לפני תחילת העבודות ובמהלכן יוחלפו   

 בחדשות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חוזק מחיצות שלא מגיעות לתקרה .יא

 שלא מגיעות לתקרה.הקבלן אחראי לחוזק מחיצות   

 עליו להוסיף כל סוג חיזוק שיבחר בין אם עמודוני פלדה או אחר.  

 

 מערכות ציפוי וגמר קירות: .יב

  :שפכטל 

ידיים עד לקבלת מישור חלק  3או  2ביצוע שפכטל על קירות מטויחים    

 ואחיד בטקסטורה שלו.

 :גמר קירות ותקרות בצבע 

בה ראשונה בונד אקריל או ש"ע שכבות, שכ 2צביעת קירות גבס וטיח ב   

)תחליף לשימוש כנ"ל הוא מריחת שפכטל על כל קיר הגבס( ושכבה 

צביעה ברולר  –שנייה סופרקריל רגיל מגוון לפי מספר טמבור מיקס 

 2גוונים והקבלן יכין  4עבה". לסוג צבע זה יבוצעו -טקסטורה "גסה

דוגמאות מכל גוון סופי במיקום מואר היטב עם תחילת העבודות 

 לאישור האדריכל ,ביצוע לפי הוראות היצרן

 

 אישור מכון תקנים:

  .יומצא אישור מכון תקנים לתליית כל התקרות

 

 ניקיון ותיקונים סופיים:

 באחריות הקבלן לבצע  ניקיון של כל שארית צבע מן הרצפה וממשקופי אלומיניום

 של חלונות קיימים ושל החלונות שיותקנו. וממכסי פלסטיק של אביזרי חשמל וידיות של דלתות

באחריות הקבלן  לחזור ולתקן תיקוני שפכטל וצבע נזקים אשר יגרמו ע"י התקנת נגרות, 

 הן אם הוא נעשה ע"י קבלני משנה שלו או של המזמין.אלומיניום, וכל גורם אחר 

 

 

 

 וה פאנל.ולוחות אקאלמנטים מ

 כללי:

כמפורט בכתב הכמויות ו/או סוגי גמר שונים  ייושמו AQUAPANEL -על גבי לוחות ה •

 כדלקמן:

 גמר בצבע חלק. •

 גמר מגורען )שליכט צבעוני, שפריץ או שכבה מחוספסת אחרת(. •

 קרמיקה.הכנה להדבקת  •

 הכנה לחיפוי פנלי אלומיניום. •
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הכנות עבור גמר חלק/מגורען מערכת קירות חוץ. 3.1

 ניקוי יסודי של פני הפנלים ושל המישקים. •

 ס"מ. 10והתקנת סרט שריון ברוחב  מ"מ( 3-5מילוי מישקים )מילוי המישק  •

 ג'/מ'ר160 מ"מ בשילוב רשת 5בעובי כולל של  (BASECOAT) יישום שכבה צמנטית •

 ליטוש עדין של פני הלוח לאחר יבוש מלא של השפכטל. •

 שתי שכבות "סופר גמיש" של "נירלט" או שווה ערך.                                              –ישום הצבע  •

 ק"ג / מ"ר לפחות. 0.8שתי שכבות מלאות במשקל       

 

 גמר מגורען:  3.2

 

 " )שכבה מכסה( של נירלט".Xר  ישום "צבע יסוד פריימ •

 ישום שליכט צבעוני גמיש  ,תוצ' "נירלט" בגוון לפי בחירת האדריכל. •

 

 הכנה להדבקת קרמיקה / פסיפס למערכת קירות פנים  3.3

 , מילוי המישקים יש לבצע:AQUAPANEL -לאחר התקנת לוחות ה

 

 צעות רולר או מברשת .תוצ' פזקר באמ -  mater wallשכבות פריימר מסוג  2יישום   •

 תוצ' אורבונד  TILCO C-2 TEהדבקת אריחים תתבצע באמצעות דבק  צמנטי מסוג  •

 ק"ג/מ"ר. 50חיפוי  אריחי קרמיקה / פסיפס. משקל האריחים לא יעלה על  •

 

 ב' מפרט לבניית קירות פנים בחדרים רטובים.  3.5

וב עם קונסטרוקציה עובי דופן התקנת לוחות אקווה פאנל בחלק הפנימי של החדר הרט .1

 200ס"מ לפחות( עובי גילוון  40מ"מ לפחות. )ניצבים כל  50מ"מ לפחות, רוחב כתף הפרופיל  0.6

 גר'/מ"ר.

 התקנת הלוחות יורכבו בצורה אופקית.

 אורבונד. – AQUAPANELהוראות ההתקנה בהתאם למפרטים 

 

    AQUAPANEL, תוצרת חב' PU –במהלך התקנת הלוחות יש ליישם  במיישקים דבק  .2

 SN-39ע"פ מפרטי אורבונד. חיבור הלוחות לקונסטרוקציה יתבצע באמצעות ברגי מקסי   -----

MM    

 

 טרם הדבקת האריחים יש ליישם פריימר. .3

 לאחר מכן הדבקת אריחים.

 מפרט הפריימר והדבק בהתאם למפרטי אורבונד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 / מ"ר. ק"ג 50הגבלת משקל האריחים הינו עד  .4

 

 גמר עליון כתשתית  לצבע ע"ג לוחות אקוה פאנל בחדרים רטובים:יש ליישם:  .5

 פריימר תוצ' אקוה פאנל.  א.

מ"מ.)עפ"י  5גר'/מ"ר(בעובי כולל  160בשילוב רשת )  SKIMCOATשפכטל צמנטי  ב.

 מפרטי אורבונד(

 

 ע"פ הנחיות יצרן הצבע  בלבד.-יש ליישם צבע גמיש .6

 

 ת לוחות אקוה פאנל  )תקרות(מפרט  להרכב

 

 עפ"י מפרט אורבונד.  C-60הרכבת קונסטרוקציה דגם  א.

 )בחפיפה בין הלוחות( SN-39 MMהתקנת לוחות אקוה פאנל באמצעות ברגי מקסי  ב.

 Jointמ"מ לצורך מילוי ב"מרק אקוה פאנל"  3-5בין הלוחות יש להשאיר מרווח של  ג.

Filler gray               

 ס"מ במיישקים בשילוב "מרק  אקוה פאנל" 10יישום רשת שריון  ד.

 שעות לאחר יישום "מרק אקוה פאנל במיישקים" 24יישום פריימר  ע"ג כל הלוחות  ה.

בשילוב רשת חיזוק חיצונית על פני כל הלוחות  SKIMCOATיישום שכבה צמנטית פנים  ו.

 מ"מ. 4גר'/מ"ר. סה"כ עובי כולל של השכבה  160

 משולב רשת. pvcמעלות, יש להשתמש בפינה  90מפגשים/זוויות ב ז.

 החלקת הלוחות באמצעות נייר לטש כהכנה לגמר צבע. ח.

 הנחיות לביצוע בהתאם לייצרן הצבע.–צביעת הלוחות יעשה בצבע גמיש בלבד  ט.

 

 הערות:

 הרכבת/התקנת  לוחות אקוה פאנל בהתאם למפרטי אורבונד בלבד. .1

 יעוץ/הנחיה טרם הרכבת הלוחות מנציג חברת אורבונד.יש לקבל  .2

 מ"א )עפ"י מפרטי חברת אורבונד.( 15חובה ליישם תפר התפשטות כל  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :AQUAPANEL -מפרט לקיר חיצוני עם לוחות  

 כללי: 

 

 בנית קיר חוץ כוללת: .1

 

 שלד פלדה.)בהתאם לתכנון קונסטרוקטור( 1.1

מ"מ לפחות)עפ"י  0.6ס"מ.עובי דופן הפרופיל  40ית כל מערכת "סטדים" פנימית וחיצונ 1.2

 גר'/מ"ר. 275החלטת מהנדס בנין( רמת גילוון 

 על גבי הסטדים החיצוניים כמחסום אדים. TYVEK –יריעות  1.3

 בכל מפגש עם בניה קשיחה.-פס איטום 1.4

 חיצוניים. AQAPANELלחות    1.5

 במרכז הקיר. 2בעובי "ק"ג/מ"ק עטופים  80מזרוני צמר סלעים  1.6

 תופסני סרט לייצוב מזרוני הבידוד. 1.7

 יריעת פוליטילן.-מחסום אדים 1.8

 מ"מ רגיל/עמיד מים )לפי בחירת המזמין(כחיפוי פנימי.  16לוחות גבס  1.9

 

 :  AQUAPANEL -התקנת מחסום האדים ולוחות ה  .2

 הנחיות יצרן להלן תאור קצר:יבוצעו לפי  AQUAPANEL -ולוחות ה TYVEK -התקנת יריעות ה

 

 ס"מ בין היריעות. 10יותקנו אופקית, מלמטה למעלה, עם חפיפות של   TYVEKיריעות  2.1

יותקנו אופקית בצורה של בנית בלוקים )כך שלא יהיה מצב   - AQUAPANELלחות ה  2.2

 של מפגש בין ארבעה פנלים בנקודה אחת(.

שהמפגשים עם חלונות יבוצעו לפי הנחיות היצרן. ההתקנה יש לתכנן מראש את סידור הפנלים כך 

מ"מ בין הלוחות, מרווח שישמש    3 – 5בעזרת ברגים לפי הנחיות היצרן. יש להבטיח מרווח של 

 למילוי מרק.

 

יש לטפל במישקים על ידי מילוי במרק. על גבי המישק יש למרוח מרק. כאשר המרק  2.3

 ס"מ. 10)רשת אינטרגלס(. רוחב הרשת  – AQUAPANELל  עוד רטוב יש להטביע בו סרט שריון

טיפול בפינות ניצבות )חיצוניות ופנימיות( בדומה לטיפול במישקים ובתוספת פינות    2.4

PVC  )משולב רשת עפ"י פרט אורבונד( 

 מ"מ בשילוב  5(בעובי כולל של BASECOATיישום שכבה צמנטית) 2.5

 גר'/מ"ר . 160יישום רשת          

 המשך טיפול בפני שטח הלוחות לפי הגמר המתוכנן.2.6

 

 .3.1,3.2ראה סעיף:



- 339 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 "  TS700התקנה גלויה" –  HPL( בלוחות חיפוי חוץ)חלקי מעטפת הבניין  חיפוי

 

מסוג  HPL הפרק מתייחס לחיפוי חלקי מעטפת הבניין אופקיים ומשופעים בלוחות  

ערך, בעלי מראה שיאושר ע"י המפורט במפרט לעיל או לוחות מסוג אחר שווה 

 האדריכל והיועץ. חיבור החיפוי יהיה בהתקנה גלויה.

 

 תאור מערכת החיפוי

  תוצרת הולנד מסוג: TRESPAמסוג HPL  הקירות החיצוניים יחופו באמצעות לוחות

METEON   .או ש"ע 

תקן  UV ולפי עמידות   EN 438 Fמיוצרים על פי התקן הבינלאומי הלוחות שיסופקו יהיו 

 4-5שעות ברמת העמידות  3000עם חשיפה למנורת קסנון Grey scale ISO 105 A02  פלורידה 

שמעניק ללוחות פני שטח בעלי תאים     EBCמוקשים בהמצאות טכנולוגיה  ו. הלוחות יהי 5מתוך 

יח סגורים וספיגות נמוכה. ) קל לניקוי מלכלוך טבעי וגרפיטי ו עמידות לזיהום סביבה כגון פ

הגנה  םארוך, עלטווח ומרפסות  קירות  עבור אפליקציות של חיפוייואוויר מלוח בסביבה ימית(. 

   (.UV,אש וקרינה אולטרה סגולית )מוגברת כנגד פגעי מזג האוויר

  הקבלן יספק עבודת תכנון ביצוע ,הוא יתכנן על חשבונו ובאמצעות מתכננים מטעמו את

פרטי המפגש בינם לבין עצמם ובינם לחומרי  פריסת הלוחות ואת אופן תלייתם ואת

גמר אחרים והמבנה הקיים ,הכל בהתאם לתכניות המנחות של האדריכל ובשיתוף 

 פעולה צמוד עם האדריכל עד לאישורו הסופי.

 באחריות קבלן ה-HPL  לתאם את הקונסטרוקציה המשנית של הלוחות מול קבלן השלד

 של הגג. 

  הקבלן יספקSHOPDRAWING  .בחתימת חוזה לאישור האדריכל 

 במדינת ישראל בתכנון ההנדסי של החיפוי  יהקבלן יעסיק מהנדס קונסטרוקציה רישוי

הנ"ל, המהנדס הנ"ל יהיה אחראי לעמידות מערכת החיפוי בכל העומסים הצפויים 

 והמחויבים חישוב על פי כל תקן.

 של פני החיפוי על ידי של הלוחות לאישור הגוונים והצורות  תהקבלן יספק דוגמאו

 האדריכל 

 .העבודה תבוצע לפי פרטי וכל הנחיות של ספק הלוחות 

  .גוון לקונסטרוקציה יבחר ע"י האדריכל לפי הצורך 

 .סידור הברגים על פני החזית יוצג לאישור האדריכל בשרטוט 

  תמגיליונולבידים המיוצרים  יהיוהלוחות ( נייר שלמים ורציפיםCrattPaper בלחץ )70 

באר למ"ר  ומחוזקים על ידי תערובת שרפים פנויים בטכנולוגיות מן המתקדמות 

 באירופה ובעולם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או סיבי נייר דחוסים  לא פתיתי נייר ומניירות שלמים ורציפים  תיעשהליבת הלוח   

 .שונים ) לא יתקבלו לוחות מפתיתי נייר דחוסים(

  של  עובי הלוח  -לחיפוי פנים המבנהHPL   מ"מ ובגוונים  13בעובי בשיטת התקנה גלויה

לצורך אקוסטיקה על  CNCיבוצעו עם עבודת ולפי החלטת האדריכל. הלוחות  מיוחדים

 .פי קובץ שיועבר מהאדריכל

  של  עובי הלוח  - -לחיפוי חוץ המבנהHPL   מ"מ ובגוונים 10 בעובי בשיטת התקנה גלויה

 ולפי החלטת האדריכל. מיוחדים

  המרווחים בין הלוחות יסגרו באמצעות פרופילי עזר צבועים בגוון שחור או בגוון אחר

 לבחירת האדריכל. 

  בכדי לקיים סעיף האחריות יש לבצע עבודות בלוחותHPL  ע"י מתקין מורשה מטעם

יהיה בעל  ןהספק ו/או מתקין חיצוני שקיבל הנחיות מהספק לביצוע העבודות. המתקי

פרויקטים לפחות ובהיקף של לפחות  3-לוחות כנ"ל או שווי ערך ב נסיון מוכח בהתקנת

 מ"ר בכל פרויקט.  500

 ה לוחות-HPL  יחתכו ויעבדו במפעלי ציוד מתאים ומכונותCNC   ע"פ הוראות היצרן

לעיבוד ברמת גמר מדויק לקנטים ופאזות ללא גרדים , על מנת למנוע חיתוכים 

 ועיבודים באתר הבנייה.

 מ"מ  2.5תהיה וצות מקסימאלית של  הלוחות בעקבות שינויי הלחות התפשטות/התכו

 לכל מטר אורך.

  בעלות תכונות  יהיוהלוחותscratching resistance  )עמידות בפני שריטות(. 

  גרפיטיוצבעי  טבעי  סביבתי לניקוי מלכלוך יםקלהלוחות יהיו. 

  יהיה מפולס. ס"מ במידה ו הקיר 2מרחק מנמלי של קונסטרוקציה מהקיר יהיה 

   חירור הלוחות עבור הניטים או ברגים יאפשרו תנועה של הלוחות בהתרחבות והתקבצות

 של הלוח.

   קונסטרוקציה. 25%בחיפוי תיקרה עם הלוחות יש להוסיף עוד 

  מ"מ  13או  10חירור הלוחות מומלץ ע"י היצרן בעובי של 

  ת שלמהלוח לפי הגדרות מדויקו 50%ניתן לחורר את הלוחות עד  TRESPA  .או ש"ע 

  FSC  ו PEFCהלוחות יעמדו בתקנים ירוקים 

 

 בתקנים הבאים: יעמדוהלוחות כול 

 עבור לוחות מחוררים יסופקו לוחות בעלי תקן אש ללוח ללא בדיקת אש עבור חירור.

 :755מת"י תקו אש 

  V (5)דרגת התלקחות 

 4צפיפות עשן      

    3עיוות צורה        
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מאפיינים

 

 פרטים תקן בדיקה הגדרות

 פגמים, לכלוך, כתמים EN 438-2 : 4 השטח פני איכות

  ASTM D5420-04 עמיד בנגיפה

  EN438-2:29 עמידות גבוהה באימפקט

 EN 438-2 : 15 רטובים לתנאים עמידות

ASTM D2247-02 

ASTM D2842-06 
 

 עמידות ללחות

 עמידות למים

 ספיגת מים
 

  EN 12524 תרמית מוליכות/  התנגדות

דהייה  UVעמיד בתנאי מזג אוויר ו 

 של צבע

ISO105 A02-93 תקן כללי 

העמידות לתנאי מזג אוויר וקרן 

UV .לפי אירופה 

EN 438-2 : 29 Grey scale 

ISO 105 A02 Grey scale 

ISO 105 A03 

 3000ניבדק במנורת קסנון 

 .UVשעות חשיפה ל 

 .5מתוך  4-5רמת העמידות 

העמידות לתנאי מזג אוויר וקרן 

UV .לפי פלורידה 

Grey scale ISO 105 A02 

Grey scale ISO 105 A03 

 3000ניבדק במנורת קסנון 

 .UVשעות חשיפה ל 

 .5מתוך  4-5רמת העמידות 

, צפיפות Vבדרגת התלקחות  ת"י. 755 תקן אש

 . 3, עיוות צורה  4עשן 

 

 וריקבון. דייה ,לכתמים TRESPAע"י חברת  שנים אחריות 10

 

 פרטי חיבור עקרוני להתקנה גלויה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הגדרות ניטים: 

▪ Aluminum or stainless steel rivet for 6, 8 and 10 mm Meteon® panels  (according to 

applicable certificates, standards and regulations). 

▪ Shank diameter of the rivet is    5 mm. 

▪ Head diameter of the rivet is  16 mm. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כלונסאות קידוח ויציקת  – 23פרק 
 
 

, לפי מפרטי יועץ הביסוס והתקנים ת"י 23הכלונסאות יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק  .1

 .1378, ת"י 940

 הקבלן יעסיק על חשבונו מודד שיבצע מדידה ויוציא תכניות סטיית כלונסאות. .2

במקרה של סטיות גדולות מהמותר, כמפורט במפרטים הרלוונטיים, יהיה צורך לבצע  .3

 פרטי תיקון, לפי הנחיית הקונסטרוקציה.

 

 תכנון הפרטים הנ"ל וביצועם יהיו על חשבון הקבלן המבצע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ריהוט – 30פרק 

 תנאים מחייבים להגשת ההצעה לטריבונות נאספות; -כללי 

 

 שנים לפחות, בתחום הנדרש.  8חברה בעלת ניסיון מוכח במשך  מגישת ההצעה תהיה  .1

 

מגישת ההצעה תכלול אישור מהספק בגיבוי יצרן הטריבונה על הסכם לתחזוקת הטריבונה  .2

 שנים לפחות . 5ואחריות למשך כ 

 

מגישת יספק אישור קונסטרוקטור על מבנה הטריבונה ואישורים רלוונטיים ובהעדם  .3

 לכיסאות מרופדים 5419נים אירופאים או אמריקאים ולפי דרישת מכון התקנים לת"י בתק

 

 על המגישה לכלול המלצות לעבודותיה בתחום זה . .4

 

או  CITATIONדגם  SEATING COMPANY  IRWINסא אודיטוריום תוצרת  ימפרט כ 30.01

millennium  מטיפוס  2655566-052יבואן: מרקטוויז פרודאקטס בע"מ, איש קשר: אילן מרדכי(

 בכתב הכמויות( 3

 

 מרכב .13

על פינת מדרגת היציע הטלסקופי עם מנגנון מיוחד לקיפול גבות הכיסא אחורה הכיסא מורכב 

 גבות לצורך סגירת המערכת.  3-4בקבוצות של 

 

 גב 

 גב הכיסא מורכב מהחלקים הבאים:

עם חומרים מעכבי דהייה כתוצאה  high impact linear polyethyleneקליפת פלסטיק מסוג  

הקליפות הפלסטיות  לדחיית אבק ולכלוך. יםנה אולטרה סגולה וחומרים אנטי סטטיימקר

ס"מ לתמיכה אופטימלית של היושב. הגב מקומר  84גיע לגובה יהגב  .צבעים 15 -בתהיינה זמינות 

  ומעוצב לתמיכה נכונה של הגב.

+ ס"מ 3בעובי    polyurethaneמ"מ מצופה בספוג 12בעובי  שכבות( 5פנים הגב כולל פנל עץ לבוד )

  .   Sherpa Shireמסוג ובבד 

 24או  20, 16שלוש זוויות ישיבה ) ותי כנפי פלדה המאפשרתות שעמצאהגב מורכב למרכב פלדה ב

מעלות(. גב הכיסא בנוי באופן המאפשר בקלות יחסית להחליף כל אחד ממרכיבי הגב )בד או ספוג 

 ( במקרה של נזק ללא צורך להחליף את הגב כולו או להשבית את הכיסא.'פה וכואו קלי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 20שקי חול במשקל  2של טילטול הגב על ידי  BIFMAגב הכיסא יעמוד במבחן עמידות על פי תקן 

 פעם ללא כל נזק לכיסא או ליושב עליו. 100,000ק"ג כל אחד המכים בגב מאחור ומלפנים 

 נקיים מכל מחבר ובורג גלויים לעין.פני הגב מאחור יהיו 

 

 מושב 

 מושב הכיסא מורכב מהחלקים הבאים:

עם חומרים מעכבי דהייה כתוצאה  high impact linear polyethyleneסוג  ת מקליפת פלסטי

לדחיית אבק ולכלוך.  קליפת המושב מכסה  יםנה אולטרה סגולה וחומרים אנטי סטטיימקר

 עם אפשרות של פרוק וגישה נוחה לצורך החזקה.ומגנה על מנגנון הרמת הכסא 

 .צבעים 15-בהקליפות הפלסטיות תהיינה זמינות  

המושב מעוצב לתמיכה נכונה ונוחה ליושב. עיצוב המושב מאפשר ישיבה ממושכת ונינוחה 

 במיוחד.

מושב הכיסא בנוי באופן המאפשר בקלות להחליף כל אחד ממרכיבי המושב במקרה של נזק ללא 

 להחליף את המושב כולו או להשבית את הכיסא.צורך 

ממוצע בעובי    polyurethaneמצופה בספוג בסיס קשיח מעוצב ארגונומית פנים המושב כולל פנל

לפי ריפוד מעולה ובבד  מבנה הגוףלחלוקת העומסים הנובעת מבהתאם המשתנה  מ"מ 75של 

 בחירה. 

 

מספר הכיסא ושורה מוטבעים בלוחית מתכתית. המספרים מושקעים בחזית הכיסא ואחוזים 

 בניטים מתכתיים תואמים. 

בה יכולה להצבט אצבע במנגנון הכיסא בזמן  (Pinch Pointאסורה בתכלית כל נקודת צביטה )

 פתיחתו.

 300,000פחות  שנבדקו לעמידה בל מושב הכיסא מתרומם על ידי מנגנוני פלדה חזקים במיוחד

ת עצמאיות של קפיצי פלדה, בולמים, וחלקי וקיפול המושב מתבצע על ידי מערכמחזורי קיפול. 

 על הקיפול להתבצע בשקט רב.ניילון שאינם זקוקים לשימון ואחזקה. 

 מושב הכיסא חייב לעמוד במבחנים הבאים:

 ס"מ מחרטום הכיסא. 8ק"ג המרוכז כ  300לחץ סטטי של  .1

 .שנות שימוש( 30ישיבות וקימות )כ  300,000מבחן מנגנון קיפול הכיסא השווה ל  .2

 פעמים.  25,000ק"ג על  המושב והגב  20מבחן הפלת או הטלת שק חול במשקל  .3

 

 משענת יד .14

 משענת היד מותקנת ישירות למרכב רגל הפלדה הנושאת את כל העומסים המופעלים על הידית. 

משוריין עם מעוצב לנוחות מכסימאלית של היד, עמיד לסביבות משענת יד מיוצרת מפולימר 

 שימוש קשות וקל לניקוי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

צבעים לתאימות מושלמת לצבע קליפות הפסטיק וחלקי  15משענות היד יהיו זמינות בלפחות 

 הפלדה.

 

 בד ריפוד .15

. על הריפוד להיות חסין אש על פי תקן ישראלי  Olfinעל בסיס סיב   Sherpa Shireבד ריפוד דגם 

-Wyzenbeek ASTM, ועמידות לחיכוך )לפי מבחן Class 5ברמה הנדרשת. התנגדות לדהיה  5419

D-4157 מחזורי חיכוך כפולים,  250,000( של לפחות 

 על סיב הבד לדחות כל לכלוך ונוזלים.

 שנים. 10אחריות יצרן הבד לפחות ל 

 

 : בכתב הכמויות( 2מטיפוס )מפרט למערכת מושבים נאספים    30.02

 

 , תוצרת דרום קוריאה HOSOO Co.ltdיצרן: 

   telescopic seating systemדגם: 

 050-7891911איש קשר: מוטי מלכה, 

 

 טלסקופיים –מושבים נשלפים   .1

   רכתמערכת טריבונות מושבים טלסקופיים נשלפים ונאספים חשמלית. כולל מע      

   מדרגות המתחברות עם המעברים הקיימים.       

 המושב יהיה ממתכת עם משענת גב,ויותקן על מערכת הטריבונה הנעה.      

 מושבים. 400גושים כמתואר בתכנית, בכמות כוללת של כ -המושבים הטלסקופיים יותקנו ב      

 חלוקת הגושים עפ"י תכנית, כמו כן מהלכי המדרגות שונים בכל גוש.       

למושבים   דרויינג מהחברה היצרנית של המושבים המותאמת-תכנית שופ  הספק המבצע יכין

 והפריסה האפשרית באולם.

       

 תכנית לביצוע תאושר רק לאחר בדיקת ואישור אדריכל האולם.      

 

 משלושה מרכיבים:המושבים בנויים 

 המערכות הנעות. .1

 השלדה. .2

 המושבים והציפויים. .3

 

 המערכות הנעות

חלקים אלה הינם המרכיב החשוב במערכות המושבים הנשלפים, על כן יש להקפיד 

 הקפדה יתרה לגביהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המסילות

תהיינה אטומות לאבק וללא צורך בשימון. כדי להבטיח עבודה תקינה לאורך שנים ללא 

 תחזוקה.

 

 הגלגלים

יהיו עם ללא מיסבי מחט, מעטפת הגלגל תהיה עשויה מגומי גמיש למניעת פגיעה ברצפה, 

 ויצירת מגע מירבי עם הרצפה בעת העומס.

 

 והמידרכים ותאורת מדרגות  השלדה

 השלדה תהיה עשויה ממתכת בלבד,כדי לקבל יציבות מירבית.

 כל השלדה תהיה צבועה בתנור.

 ק"ג / למטר מרובע לפחות. 500מחושב לעומס יעיל של חוזקם של היציעים יהיה 

 המדררכים עשויים מאלומיניום ובעלי חיספוס נגד החלפה

או כל   PVCממ עליו יודבק בעתיד על ידי המזמין  17המעברים עשויים מלוח סנדויץ 

כאשר פרופילי אלומיניום זוויתי   מיוחד ותקני לפי תכניות אדריכלות.  ציפוי אחר

 מיקרון סוגר את הדפנות. 15מגולוון 

ס"מ תוך חלוקה שווה בגובה כל המדרגות כדי  17המדרגות יהיו בגובה שלא יעלה על 

   ליצור תנועה קבועה לאורך כל המעלה.

 

 עם משענת  מושבים

ומורכבים על גבי משטחי   PUA-O   המושבים יהיו מרופדים עם משענת גב דגם 

 הטריבונה הניידת.

 לקיפול בעת סגירת המערכות הנעה לשם אחסון. המושב יהיה ניתן 

 

 מעקה בטיחות

המעקה יהיה מצינור מכופף וצבוע בתנור ע"פ המפרט לצביעת פרופיל מתכת. המעקה לא 

 יצטרך להתפרק במצב מקופל . 

המעקות   הטריבונה תהיה עם מעקה בצד המושבים למנוע נפילה. . לא יהיה צורך בפירוק

 בעת קיפול המערכת.

 יש לבצע וילונות צד על פי התקן 

 

 

 הפעלה

יש להשתמש במנועי טרקטור כדי למנוע את התעקמות הטריבונה בהפעלתה )בגלל 

המבנה הייחודי שלה( . מנועי גליל לא יאושרו . )יש לצרף מפרט טכני ותמונת מנוע 

 למסמכי המכרז (.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ל באופן סינכרוני המנוע יופע  מערכת זו חייבת להיות אמינה ללא תקלות. –חשמלית 

 המאפשר פתיחה וסגירה ללא רעש ותקלות.

 פתיחה וסגירה של המושבים תתבצע עם שלט לכל טריבונה בנפרד.

 

על הספק המבצע יהיה לבצע את חיבור הטריבונה לחשמל ללא כבלים נראים לעין . יש להגיש את 

 .   בכתבאופן ביצוע פרט זה 

 

 

 נשלפות :פרויקט טריבונות  -אתרים  רשימת

 

 מס טלפון  שם מנהל אולם                             כמות מושבים                     שם אתר   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 מפרט מערכת למרכז תרבות מודיעין 30.03

יבואן: מרקטוויז פרודאקטס ) MODEL 5000דגם  IRWIN SEATING COMPANYיצרן 

 בכתב הכמויות( 1( )מטיפוס 2655566-052בע"מ, איש קשר: אילן מרדכי 

 מערכת טריבונות מתכנסות שתוצב לאורך הקיר האחורי של האולם.

 

 .ס"מ + מעקות פלדה 1585מערכת במות טלסקופיות באורך 

 .פלטפורמות טלסקופיות 15

 .ס"מ 26  גובה כל שורה

 .ס"מ  95עומק שורה 

 או שטיח לבחירת המזמין. PVCמ"מ של עץ חסין אש בחיפוי  19רצפת עץ עובי 

 

 ס"מ. 120שני מעגלי מדרגות לשני צדי השורות ברוחב 

 

 מעקות טלסקופיות עד לגובה המאפשר כניסה לנישה. יתר המעקות בחלק העליון לפירוק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המערכת תפרש ותתכנס עי מנועים חשמליים באמצעות שלט צידי המערכת החשופים לקהל ייסגר 

 שאין צורך להסירו או להתקינו בכל פתיחה וסגירה של המערכת. על ידי וילון ברזנט יעודי

 

 מערכות בדגם זהה שהותקנו בארץ. 2על הספק להציג למזמין לפחות 

 לדרישת המזמין תאורת מדרגות אינטגראלית.  המערכת תכלול לפי

 

 . G-904המערכת כוללת כסאות מרופדים מדגם 

 

 לסקופית מפרט כיסאות ייעודיים לפריסה על המערכת הט

 

   כיסאות מרופדים הכוללים מנגנון פלדה אינטגרלי לרתום כיסא לכיסא ליצירת שורות  .1

 תקניות ואחידות. במנגנון רותם כיסא לכיסא בשני נקודות לאורך רגל הכיסא.

מנגנון קיפול המאפשר לקפל את הכיסאות שהם לא בשימוש לצורך אחסון ושינוע  .2

 במינימום מקום אחסון

 כיסאות לעגלה  72עגלות אחסון ושינוע עם קיבולת מינימלית של  .3

, גוון martindaleמחזורי חיכוך  75,000בד ריפוד איכותי עם עמידות מינמאלית של  .4

 לבחירת האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתקני במה - 38פרק 

 

 תאור העבודה

 במה כמפורט. מתקניוהתקנת  , הובלההעבודה כוללת תכנון, אספקה

 

 להשתתפות במכרזתנאי סף 

 שנים לפחות, בביצוע מערכות במה מכניות באולמות מופעים סגורים. 5המציע הינו בעל וותק של 

 פרויקטים בהיקף דומה באולמות תאטרון. 3השנים האחרונות, לפחות  5המציע ביצע במהלך 

בות על המציע לצרף תצהיר בדבר ניסיון עבר + אישורים ו/או המלצות בכתב כולל שמות, כתו

 וטלפונים שלהם.

 

 לוח זמנים

 מרגע קבלת צו התחלת העבודה. לוח זמנים לביצוע העבודה 

 

 כללי 38.01 .16

 הקבלן הזוכה במכרז לרבות נציגיו. = "הקבלן"  . 1

ועבודות החשמל הכרוכות את מתקני הבמה , יוביל ויתקין יספקיתכנן, הקבלן  .2

 .על פי הדרישות המפורטות במפרט הטכניבפעילותם, 

כמו כן יספק ויתקין הקבלן את כל הנדרש לפעולה תקינה של המתקנים בין אם  

  צוין או לא צוין במפרט.

לתנאי המקום ויתחשב בכל האלמנטים הקיימים  נים הקבלן יתאים את המתק .3

 כולל תנאי גישה, פתחים וכו'. ,במקום

ת באחריות הקבלן לבצע את כל הבדיקות והמדידות בשטח/באתר הקשורו 

 להתקנותיו. 

הקבלן יספק ויתקין את כבלי ותעלות החשמל והפיקוד הנידרשים למתקני   

 הבמה.

 לא תשולם תוספת עבור כבלים מעבר למחיר הנקוב במכרז.  

  -בצירוף  אישור מהנדס מוסמך משרד העבודה  - תכנון הביצועיגיש את הקבלן  .4

 .הלפני תחילת העבודלאישור המזמין / היועץ / המפקח 

על שלביה , לוח זמנים לביצוע העבודה המזמין /מפקח הקבלן יגיש לאישורו של ה .5

 פעילויות הבניין. אשר ישתלב בלוח הזמנים של שאר השונים,

 .אשר יסופקו על  ידי הקבלן יהיו חדשיםוהחלקים החומרים הציוד, כל  .6

 לפי הנידרש. -או אישור חסינות אש  תו תקן ,תעודות אחריות יצורפו להם 

 כל פריט שיובא לבניין ללא אישור כאמור, יורחק מהבניין. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יהיו מתוצרת חברות ידועות  –מעוגנים ועד מנועים ובכלל   -כל רכיבי המערכות  .7

בתחומן בעלות נסיון מוכח בשמוש במתקני במה, ויצורפו להם מפרטים טכניים ) 

 (. PDF -אפשר ב

  

ובצירוף באישור המזמין והיועץ  –הצעות למוצרים שווי ערך למתבקש מהמפרט  .8

איכות המתקנים וניסיונם של  בקשה מסודרת בכתב  ומפרט טכני למתבקש.

 היצרנים יהוו מרכיב בבחירת ההצעה הטובה ביותר.

 יבוצעו ע"י הקבלן. –כיווני גובה ומהירות  –כיווני מערכות השינוע  .9

 מנהל עבודה מטעמו אשר ינהל ויפקח על העבודה. הקבלן ימנה .10

מנהל העבודה ישמש כבא כוחו של הקבלן וכל הוראה שתימסר לו, כאילו נמסרה   

 לקבלן.

/  הדורשים טיפול יםהקבלן ידאג לכך שתהיה  גישה נוחה לכל חלקי המתק  

 בדיקה תקופתית.

הבטיחות  כלליעל פי הקבלן יעבוד תוך כדי נקיטת זהירות מרבית בכל האמור  .11

 .סוגי העבודה השוניםבחוק להנדרשים  וכללי עבודה בגובה

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, חבלה או תאונה אשר עבודתו או עובדיו יגרמו   

 לאדם או לרכוש. הקבלן ישא בכל הוצאה הקשורה בנזיקין אלו.

הצטברו שהקשורים לעבודתו את כל השיירים באחריות הקבלן לסלק ולנקות  .12

 באזורי העבודה.

 :על ידי הקבלן יספק למתקנים אישורים מתאימים .13

 מהנדס מכונות. 

 מהנדס בטיחות מוסמך משרד העבודה. 

 מהנדס הבניין )עומסים ועיגונים לחלקי המבנה(. 

 מהנדס חשמל. 

 מהנדס אקוסטיקה. 

לתפקוד הנדרש על  -בצירוף מסמכים חתומים  - כמתאימים זאת לצורך אישורם 

 .פי החוק ודרישות המפרט

 כל הבדיקות והאישורים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

המזמין רשאי להעמיד מהנדס מטעמו שיעיר את הערותיו אשר יחייבו את   

 הקבלן.

 כל חלקי המתכת יהיו מוגני חלודה וכל המסבים יהיו ללא צורך בגירוז. . 14

 ה שוטפת של החוזה את נציג המקום בתפעול  ואחזקהקבלן ידריך במסגרת  .15

 ת על כל כללי הזהירות והבדיקות התקופתיות הנדרשות.ומערכה

 עדות בעברית. לצורך אישור/קבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין ספר  .16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

, רשימת חלקים ו/או חליפיים, תוכניות "כפי תקניםיכיל: תאור המ עדותספר ה  

 ,רשימת חיווט( לכל חלקי המערכות,  PDF -כני )אפשר ב, מפרט טשבוצע"

  .הוראות אחזקהוהוראות הפעלה 

 .ספקת חלפיםאמזמן המסירה. כולל  תיים:  שנאחריות הקבלן תהיה .17

 ויבצע את כל מיתקני הבמההקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של  בתקופה זו   

 .השוטפת של הבנייןפעילות לללא הפרעה בתיאום ו התיקונים הנדרשים

 12תוך  -הענות לקריאה בשל תקלה בגינה אין יכולת לקיים מופע באותו יום   

שעות מקבלת הקריאה. האחריות תכלול ביקור אחד, מתואם מראש וללא חיוב, 

 לביצוע עבודות תחזוקה מונעת.

 -האחריות אינה כוללת בדיקות תקופתיות )לפי החוק( למתקני / אביזרי הרמה   

מהנדס מוסמך משרד העבודה, פרט לאישורים שהנדרשים במפרט לצורך  ע"י

 קבלת העבודה.

על מנת להבטיח  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספק של חלקי חילוף   

 המתקנים למשך חמש שנים מזמן המסירה. שלושוטפת בטוחה , פעולה תקינה

   

 הערה  .17

יופיעו במפרט הם לצורך הכוונה כללית כל המידות של הצינורות, הכבלים וכו' אשר  

בלבד ואינם מהווים אישור לכך שהם מתאימים לתקן, יש לאשר כל חלק על ידי מהנדס 

 .בודק מוסמך

 

 מתקני הבמה כוללים: 38.02

 יח'. 3חשמליים. צוגים  .1

 מסגרות אגדים עולות/ יורדות. .2

 גשר תאורה. .3

 מסגרת אגדים עגולה. .4

 מסך בית/ מסך קידמי ראשי. .5

 פורטלים ניידים. .6

 ווילון הסתרה למערכת מושבים "מתכנסים". .7

 מערכת מסכים )קלעים( לסגירות במה. .8

 . LEDעגלה לקיר / מסך  .9

 צפוי הבמה בעץ. -רצפת הבמה  .10

 

 כללי –מערכת צוגים חשמליים  38.03

o .מערכת צוגים חשמליים לתליית מסכים, תפאורות ותאורה בבמה 

o  / אחסנת קיר/מסך לדים.הצוג האחורי ישמש גם לתליית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

o  ע"י ובאחריות אחר. –תשתית קורות הפלדה לנשיאת המערכת 

o  מ' ממפלס הבמה. 10 –גובה קורות התשתית לנשיאת הגלגלות 

o  חמש קורות לגלגלות בודדות וקורה כפולה שישית לגלגלת מאספת. -לכל צוג 

o  הקורות מטיפוסI –  .מידה ע"פ קונסטרוקטור המבנה 

o  מ'. 14 –אורך הצוגים 

o  מ'. 4עד  3משתנה. –המרחק בין הגלגלות הבודדות 

 

 

 יח'.  3  - חשמלייםצוגים  

 שני צוגים קידמיים :  

 ק"ג. 100ק"ג. עומס נקודתי עד  200הצוג יוכל לשאת עומס מועיל של  

 מ' )מטר מעל גובה מפלס הבמה(. 8 –מהלך עבודה מקסימלי  

 ס"מ / שניה ~. תאוצה ותאוטה הדרגתית.   30הצוג ינוע במהירות קבועה אחת של   

 הפעלה ממערכת פיקוד אחת במפלס הבמה. 

 פעולת הצוג תהיה שקטה לחלוטין לצופים בשורה ראשונה. 

 צינור הצוג. 

 קידמי לפדוגה :   : 1צוג  

 מ'.15ס"מ באורך  29צינור הצוג יהיה מאגד אלומניום בחתך שטוח  

 . LITEC FX30SAכדוגמת   

 אחורי לפדוגות :  :2צוג  

 מ'. 13מ"מ ובאורך  3.25מ"מ, בעובי דופן  48צינור ברזל בקוטר  

 הצינור  יהיה  ישר,נקי מחלודה ובצבע סינטטי שחור מט. כולל פקקים בקצוות. 

 ס"מ לכל כיוון. 20חיבורים בריתוך מלא כולל מחבר ברזל פנימי של  

 דים :צוג אחורי למסכים אחוריים ואכסנת קיר ל  : 3צוג  

 ק"ג. 150ק"ג. עומס נקודתי עד  800הצוג יוכל לשאת עומס מועיל של  

 מ'.13ס"מ ( באורך  5ס"מ ) צינור  25צינור הצוג יהיה מאגד אלומניום בחתך משולש  

 . LITEC TX25Sכדוגמת   

 מערכת צינורות הצוגים תמוספר בשני צידיה בכיתוב לבן וברור הפונה למטה. 

 אביזרי מתיחה וחיבור.כבלי הרמה ,  

 . 6/19מ"מ  במבנה פנימי  6כבלי הרמה לכל צוג. כבל פלדה שזורה קוטר  5 

 סגורים משני הצדדים, M12חיבור הכבל לצינור הצוג ע"י חבקי ברזל )שלות(, מותחנים  

 אום נעילה ימין/שמאל. הכבל כולל אזקת לב )טימבל(, מחובר ע"י שלושה מהדקי כבל. 

 הכבלים בליווי תעודת בדיקה של הייצרן.  

 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOמותחנים כדוגמת תוצרת  

 יח' לצוג. 5-גלגלות הטייה בודדות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ"מ  לפחות, בעלות מייסבים וחריץ מותאם  115גלגלות פלדה בעיבוד שבבי, קוטר  

 לכבל הפלדה האמור.

 דורש גירוז / שימון.מייסב סגור שאינו  –המייסבים  

 מ"מ  לפחות. 4בית הגלגלת עשוי פח פלדה  

כולל )מלבד הגלגלת עצמה(, ציר אוקולון להרצת הכבלים המגיעים מהגלגלות  

 האחוריות ושני צירים בשוליי היקף הגלגלת למניעת החלקת הכבל מחוץ לחריץ.

 רוחב הבית מספק למעבר חמשת הכבלים ללא חיכוך בשוליים.  

 גלגלת פריק לצורך תיקון / החלפה.בית ה 

 האלמנט יחובר לקורת התשתית בחביקה )וריתוך במידה וידרש ע"י המהנדס הבודק(. 

 

 

 גלגלת מאספת. 

 מערכת של חמש גלגלות, נתונות בבית גלגלת אחד. 

מ"מ  4.בית הגלגלת עשוי פח פלדה  1.3הגלגלות זהות לגלגלת ההרמה הבודדת מסעיף  

 י צירים לגלגלת למניעת בריחת הכבל מהחריץ.לפחות  וכולל שנ

 בית הגלגלת פריק לצורך תיקון / החלפה. 

 האלמנט יחובר לקורות התשתית בחביקה )וריתוך במידה וידרש ע"י המהנדס הבודק(. 

 מכלול שינוע חשמלי. 

 מגנטי על ציר המנוע.-מנוע מעצור חשמלי, תלת פאזי,  כולל מעצור אלקטרו 

מותאמת לעומסים ולמהירות הנידרשת. המנוע יהיה מתוצרת יחידת המנוע  

 אירופאית / אמריקאית בלבד )לא סיני(.

 . 1:50ממסרת האטה חלזונית ביחס הפחתה של  

  .תוף מחורץ בעיבוד שבבי לגלילת כבלי הפלדה. החריצים יותאמו לקוטר הכבלים

 לכל כבל שלוש כריכות ביטחון.

 מהלך הצוג. המערכת אטומה, ניתנת  מערכת מפסיקי קצה רוטרית לקביעת

 לכוונון ומתוצרת אירופאית / אמריקאית בלבד )לא סיני(.

 .מפסק ניתוק 

 .שילוט בחריטה המציין את מספר הצוג אותו מפעיל המכלול 

המרכיבים הנ"ל יהוו מכלול שלם אחד עם אפשרות לפירוק וגישה נוחה לתיקון, טיפול  

 ובדיקה.

מ' ממפלס  5ובעו על מרפסת ימין במה. המרפסות בגובה שני מיכלולים ימוקמו ויק 

 הבמה.

 המכלולים יופרדו מרצפת המרפסת למניעת רעשים. 

( ימוקם על מדף ע"ג קיר שמאל במה. תכנון/ ייצור  1צוג  –מיכלול אחד ) לצוד הקידמי  

 ע"י הקבלן ) כולל קונסולה לתליית הגלגלת המאספת (. –והתקנת המדף 

 מערכת פיקוד  



358 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תורכב בתוך ארון פיקוד במפלס הבמה )ימין במה(.הארון יקובע לקיר בגובה נוח  

 לתפעול וטיפול.

 הארון יכיל את הבקרים, הוסתים וכל הנחוץ לשליטה בתנועה של הצוג.  

בחזית הארון שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה( לכל צוג. הכפתורים קפיציים  

 ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(.(, מוארים פנימית  0 –)חוזרים למצב 

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית. 

 ומפתח לפתיחת דלת הארון. ONמפתח הפעלה כללי שאינו ניתן לשליפה במצב  

 שילוט המציין את מספרי הצוגיים, למעלה / למטה ועומס מקסימלי. 

 חיווט. 

המערכת. כולל כבלים חשמל, כבלים הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת  

 פיקוד, תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 

 

 

 מערכת מסגרות אגדים  38.04

 ס"מ. 29מסגרות מלבניות מאגד אלומיניום בחתך משולש  4מערכת הכוללת  

 מ' . X 2 8.5שתי מסגרות במידות 

 מ'. X 2 4.5שתי מסגרות במידות : 

 סקיצה מצורפת. –המסגרות בעלות חלוקות פנימיות 

 ממ. 2על  18ממ ופנימי  2על  50. צינור חיצוני  6082האגדים יהיו מאלומניום משוך  

 חיבורים בברגים. 

 האגדים יהיו מתוצרת גרמנית / אטלקית / אנגלית / אמריקאית בלבד !  

 . LITEC TX30SAכדוגמת  

 יצורפו להם כל המסמכים המעידים על מקוריותם. 

ב , כולה , ע"פ התיכנון, מיחידות באורכים / מידות סטנדרטיים כל יחידה תורכ 

מהייצרן. לא יהיו חיבורים ) בין אם בחביקה , ריתוך או הברגה ( שאינם אורגינאליים 

 מהייצרן.

 המסבכים נושאים גופי תאורה. 

 -ל 24בכל מסגרת מסבך מלבנית, לכל אורכה, תותקן תעלת חשמל ממתכת הכוללת בין  

מסומנים מחווטים פנימית. הנ"ל מתרכזים למרכז המסגרת ומחוברים שקעים  42

 לקופסת מהדקים מסומנים במרכז התעלה המרכזית.

 על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי כמספר השקעים. 

 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה. 

מנועי שרשרת המעוגנים אל קורות תשתית בתיקרה )  4בעזרת המסגרות עולות יורדות  

 קורות התשתית ע"י אחרים (.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות  

המסגרת תירתם אל מנועי השרשרת ע"י מחבר קשיח עם ציר כדי לאפשר מצב אלכסוני,  

 כולל כבלי אבטחה.

 ומלווה במסמכים המעידים על כך.על כל ציוד ההרמה להיות תיקני  

 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOכדוגמת תוצרת  

מנועים.  16+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tהמנועים יהיו מנועי שרשרת  

 ארבע לכל מסגרת.

המנועים יהיו מתוצרת ארופאית / אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני  

 הרמה לבמה. 

 או מקבילה איכותית אחרת.   LITECאו  LIIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת  

 מערכת פיקוד

 משולבת / צמודה  לארון הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה. 

כל המנועים יחווטו ויופעלו מעמדה אחת בלבד על הבמה באותו ארון הפיקוד של  

 הצוגים החשמליים. 

הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית הארון במקביל  

לכפתורי השליטה בצוגים החשמליים, שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה( לכל רבעייה 

.) במצב בו עובדים המנועים "ברבעיות", לא יהיה ניתן להפעיל מנוע  ) כל מסגרת ( יחד

 בודד (.

 : ( יהיה מצב מתוכנת נוסף .D.S.  U.Sלשתי המסגרות המרכזיות ) 

אפשרות להטות אותן באלכסון לכיוון הקהל ע"י הנמכת שני המנועים האחוריים בעוד  

 (.  מעלות ( .) ראה סקיצה מצורפת 35מטר )זווית כללית של 

ישלטו בנפרד בשני המנועים האחוריים בכל  –אחד לכל מסגרת  –שני כפתורי הפעלה  

 מסגרת.

 מצב זה אינו קיים במסגרות הצדדיות ) ימין ושמאל במה ( ! 

 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב  

 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(. 

 במקום נוח בחזית.פיטריית חירום אדומה תמוקם  

 ומפתח לפתיחת דלת הארון. ONמפתח הפעלה כללי שאינו ניתן לשליפה במצב  

 שילוט המציין את מספרי המסגרות, למעלה / למטה / אלכסון ועומס מקסימלי. 

 חיווט. 

הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, חיווט /  

לתאורת מופעים, כבלים פיקוד, תעלות וכל הנידרש להפעלת הכנת האגדים לחשמל 

 המערכת.

 

  גשר תאורה 38.05

מנועי שרשרת  3ס"מ. האגד עולה / יורד בעזרת  29אגד אלומניום בחתך מרובע   

 המעוגנים אל קורות תשתית בתיקרת האולם ) קורות התשתית ע"י אחרים (.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2על  18ממ ופנימי  2על  50צינור חיצוני .  6082מ'. מאלומניום משוך  15אורך האגד  

 ממ.

 חיבורים בברגים. 

 האגד יהה מתוצרת גרמנית / אטלקית / אנגלית / אמריקאית בלבד ! 

 .LITEC QX30SAכדוגמת   

  מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות  

 המסבך נושא גופי תאורה. 

שקעים מסומנים מחווטים  24ממתכת הכוללת לכל אורכו, תותקן תעלת חשמל  

 פנימית.

הנ"ל מתרכזים למרכז המסגרת ומחוברים לקופסת מהדקים מסומנים במרכז התעלה  

 המרכזית.

 על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי כמספר השקעים. 

 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה. 

 מנועים. 3+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tנועים יהיו מנועי שרשרת המ 

המנועים יהיו מתוצרת ארופאית / אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני  

 הרמה לבמה. 

 או מקבילה איכותית אחרת.   LITECאו  LlIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת  

 

 מערכת פיקוד

 הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה.משולבת בארון  

הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית הארון , יהיה  

מ', איתה ניתן לגשת לחזית הבמה ולהפעיל  8חיבור לקופסת הפעלה ניידת, עם כבל של 

 את הגשר משם תוך שמירה על קשר עין רציף.

 עלה )למעלה / למטה(.שני כפתורי הפ -על הקופסה  

) במצב בו הקופסה מחוברת, לא יהיה ניתן להפעיל מנוע בודד , אלא אם כן הוגד אחרת  

 מראש בתוך הארון (.

 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב  

 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(. 

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית. 

 הניידת משותפת לגשר למסגרת האגד העגולה.הקופסה  

 שילוט המציין את הגשר / מסגרת עגולה, למעלה / למטה. 

 חיווט. 

הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, חיווט /  

הכנת האגדים לחשמל לתאורת מופעים, כבלים פיקוד, תעלות וכל הנידרש להפעלת 

 המערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מסגרת אגדים עגולה 38.05

 29מסגרות עגולות, מחוברות בניהן,  מאגד אלומיניום בחתך מרובע  2מערכת הכוללת  

 ס"מ.

 מ' . 8עיגול חיצוני  בקוטר  

 מ'.  4עיגול פנימי בקוטר : 

 סקיצה מצורפת. –המסגרות בעלות חלוקות פנימיות 

 ממ. 2על  18ממ ופנימי  2על  50. צינור חיצוני  6082האגדים יהיו מאלומניום משוך  

 חיבורים בברגים. 

 האגדים יהיו מתוצרת גרמנית / אטלקית / אנגלית / אמריקאית בלבד !  

 . LITEC TX30SAכדוגמת  

 יצורפו להם כל המסמכים המעידים על מקוריותם. 

כל יחידה תורכב , כולה , ע"פ התיכנון, מיחידות באורכים / מידות סטנדרטיים  

לא יהיו חיבורים ) בין אם בחביקה , ריתוך או הברגה ( שאינם אורגינאליים מהייצרן. 

 מהייצרן.

 המסבכים נושאים גופי תאורה. 

 30בכל מסגרת מסבך מעוגלת, לכל אורכה, תותקן תעלת חשמל ממתכת הכוללת  

 שקעים (. 60סכ"ה  -שקעים מסומנים מחווטים פנימית. ) שני עיגולים   

למרכז המסגרת ומחוברים לקופסת מהדקים מסומנים במרכז התעלה הנ"ל מתרכזים  

 המרכזית.

 על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי כמספר השקעים. 

 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה. 

ית בתיקרה ) מנועי שרשרת המעוגנים אל קורות תשת 8המסגרות עולות יורדות בעזרת  

 קורות התשתית ע"י אחרים (.

 מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות  

  תיקניות, בחביקה. 2Tהמסגרת תירתם אל מנועי השרשרת ע"י רצועות של  

על השאקלים, רצועות ,ושאר ציוד ההרמה להיות תיקניים ומלווים במסמכים המעידים  

 על כך.

 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOכדוגמת תוצרת  

 מנועים.  8+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tהמנועים יהיו מנועי שרשרת  

המנועים יהיו מתוצרת ארופאית / אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני  

 הרמה לבמה. 

 ה איכותית אחרת.או מקביל   LITECאו  LlIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת  

 מערכת פיקוד

 משולבת בארון הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית הארון , יהיה  

מ', איתה ניתן לגשת לחזית הבמה כדי  8חיבור לקופסת הפעלה ניידת, עם כבל של 

 שמירה על קשר עין רציף.להפעיל את ה"עיגול" משם תוך 

 שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה(. -על הקופסה  

) במצב בו הקופסה מחוברת, לא יהיה ניתן להפעיל מנוע בודד , אלא אם כן הוגד אחרת  

 מראש בתוך הארון (.

 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב  

 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(. 

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית. 

 .הקופסה הניידת משוטפת לגשר למסגרת האגד העגולה 

 שילוט המציין את הגשר / מסגרת עגולה, למעלה / למטה. 

 חיווט. 

הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, חיווט /  

, כבלים פיקוד, תעלות וכל הנידרש להפעלת הכנת האגדים לחשמל לתאורת מופעים

 המערכת.

 

 מסך בית / מסך קידמי ראשי 38.06

מסך קטיפה חסין אש באיכות גבוהה כולל ביטנה תפורה בחלקו האחורי. נפתח / נסגר  

 ס"מ לשניה. 100 -ל 0לצדדים ע"י מערכת הנעה חשמלית במהירות משתנה בין 

 ג"ר . צבע שחור פחם. 500במשקל לפחות  . קטיפה 921חסינות אש דרגה חמש ת"י  

 גוון סופי יקבע ע"י האדריכל. 

 )כדוגמת קטיפה מתוצרת "גרץ" גרמניה "קליוויה" (. 

מ' כל אחת. תפור בקפלים של  7 –מ'. עשוי שתי יריעות  6.5מ' גובה  14המסך ברוחב  

 מטר בד בכל יריעה (. 14) קרי  1:2

באיכות גבוהה המותקנת מעל משקוף פתח הבמה. מ'  14המסך נוסע על מסילה באורך  

 כולל חפיפה במרכז.

 המסילה ועגלות המסילה התואמות )בודדות, מובילות, שוברות וכו' ( מתוצרת " 

GERRIETS) " גרמניה בלבד . )כדוגמת דגם "גוקר" או "קינג " 

 עמדת תפעול המסך תהייה מפיקוד הממוקם בקידמת ימין במה. 

ברמה הגבוהה ביותר כולל כל הגימורים הדרושים.כולל שרשרת המסך יהיה תפור  

 משקולות עופרת במכפלת התחתונה ופרנזים בחזית ) ע"פ בחירת האדריכל ( .

הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, כבלים  

 פיקוד, תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ניידיםפורטלים  38.07

 מ'. 8מ' עד  11.5 -שני פורטלים נעים משני צידי פתח הבמה. מקטינים את הפתח מ  

 מ' גובה .  7מ' רוחב על  2במידות :  

לא  –מ"מ לפחות ( . המסגרות מצופות דיקט )בירץ או קומבי  40על  80ממסגרות ברזל )  

קטיפה חסין אש )  מ"מ צבוע שחור ומטופל במעכב בעירה. הנ"ל יצופה בבד 10צפצפה ( 

 אותו סוג כמו המסך הקדמי ( בצבע שחור פחם.

הפורטלים נוסעים ע"ג מסילות וגלגלות המעוגנות לקיר פתח הבמה ונתמכות בכבל  

 לתקרה.

 מתאימות לשאת את המשקל המדובר. –המסילות והעגלות  

לשמירת  –בחלק התחתון של כל פורטל : מוביל ממוסב הנע בתוך חריץ ברצפת הבמה  

 כיוון ויציבות.

 מעצור במה מקצועי לקיבוע הפורטל במקום הרצוי. 

 

 ווילון הסתרה למערכת מושבים "מתכנסים" 38.08

מסך קטיפה חסין אש באיכות גבוהה כולל ביטנה תפורה בחלקו האחורי. נפתח / נסגר  

 לצדדים הפעלה ידנית ע"י חבל משיכה הקשור לעגלה המובילה.

 ג"ר . צבע שחור פחם. 500. קטיפה במשקל לפחות  921חמש ת"י  חסינות אש דרגה 

 גוון סופי יקבע ע"י האדריכל. אותו הסוג כמו מסך הבית. 

 )כדוגמת קטיפה מתוצרת "גרץ" גרמניה "קליוויה" (. 

 . 1:2מ'. עשוי יריעה אחת. תפור בקפלים של  4.7מ' גובה  16.5המסך ברוחב  

 ערכת המושבים המתכנסים כשהיא מקופלת.במצב פרוש מטרתו להסתיר את מ 

 המסך מתכנס לתוך נישה מיוחדת בחלל צדדי באולם.  

מ' באיכות גבוהה. המסילה מותקנת  בחלקה מתחת  22.5המסך נוסע על מסילה באורך  

לשפת הריצפה של חלל האכסנה של המושבים, חלקה על משקוף מרחף וחלקה על 

 תקרת חלל האכסנה. הקבלן יקבל מקבלן הבניין משטח ישר ומוגמר להתקנת המסילה. 

 פרט זה יתואם מול האדריכל / קבלן. 

" GERRIETS גלות המסילה התואמות )בודדות, מובילות, וכו' ( מתוצרת "המסילה וע 

 גרמניה בלבד . )כדוגמת דגם "טרומפ " (

   

המסך יהיה תפור ברמה הגבוהה ביותר כולל כל הגימורים הדרושים.כולל שרשרת  

 משקולות עופרת במכפלת התחתונה ופרנזים בחזית ) ע"פ בחירת האדריכל ( .

  

 סכים )קלעים( לסגירות במה.מערכת מ 38.09

תפקיד מערכת הקלעים הוא לתחום/להסתיר את צידי הבמה, את תקרת הבמה והקיר  

 האחורי שלה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 350המערכת תפורה מבד כותנה שחור )דריל(, חסין אש, מגורד ואטום לאור במשקל  

 ג"ר למ"ר לפחות.

 לבד תצורף תעודת חסינות אש באישור מכון התקנים הישראלי. 

מאותו הסוג של ציפוי   -גה אחת ) קדמית ( תפורה מבד קטיפה שחור פחם פדו 

 הפורטלים.

ס"מ ובו  5-7בחלק העליון של המסכים והרגליים ייתפר פס חיזוק למסכים ברוחב  

 ס"מ. 40ס"מ. בכל טבעת שרוך קשירה שחור באורך  20טבעות מתכת כל 

 בצדדים : כפל גימור. 

ס"מ ובו טבעות  5-7פס חיזוק ברוחב   -המסך האחורי בחלק התחתון של ה"רגליים" ו 

 " למתיחה.1ס"מ + מכפלת להשחלת צינור  20מתכת כל 

 כפל גימור בלבד. –בחלק התחתון של ה"פדוגות" מדריל  

 " למתיחה.1מכפלת להשחלת צינור –בחלק התחתון של ה"פדוגה" מקטיפה  

 רשימת המסכים : 

 מ'. 5.5מ' , גובה  2.8זוגות ימין / שמאל(.  רוחב  X 4רגליים : ) 8 

 מ'. 2.8מ' , גובה  13פדוגה  דריל : רוחב   1 

 מ'. 2.8מ' , גובה  14פדוגה  קטיפה : רוחב   1 

 מ' גובה  כל כנף. 7מ' רוחב כל אחת,  7כנפיים למסך אחורי :  2 

. שחור מט. פקקים צינורות מתיחה תואמים לרגליים ולמסך האחורי.יספקו ע"י הקבלן 

 בקצוות.

 מ' כולל חיבור זכר/נקבה. 3הצינורות  בחלוקה ליחידות של עד  

 

 צפוי הבמה בעץ -רצפת הבמה  38.10

הקבלן יספק רצפת עץ לבמה אשר תענה על כל הדרישות הטכניות המפורטות במפרט  

יוף הטכני ובסקיצות המצורפות. העבודה כוללת אספקה,הובלה,התקנה,פילוס,צביעה ש

וגימור של הרצפה .כמו כן יספק ויתקין הקבלן את כל הנדרש לתפקוד תקין של רצפת 

 הבמה בין אם צוין או לא צוין במפרט.

 אחריות הקבלן תהיה למשך שנה מזמן המסירה , הקבלן יהיה אחראי לתקינות הרצפה 

השוטפת )לא כולל טיפולי צבע(  ויבצע את כל התיקונים הנדרשים ללא הפרעה בפעילות  

 של הבניין.

 תכנון הביצוע יוגש על ידי הקבלן לפני תחילת העבודה. 

ק"ג למ"ר .התכנון יאושר על ידי מהנדס מוסמך מטעם  750כושר נשיאת הבמה יהיה  

 הקבלן.

 על רצפת הבטון להיות חלקה וישרה לפני הנחת רצפת העץ על גביה. 

 755) ת"י  2000כל חלקי העץ )פרט ללוחות הבמה ( יטופלו במעכב בעירה פיירברקס  

 כולל טיפול מקומי בשטח לחיתוכים במקום. –(  3דרגה 

 יש לספק אישור מהנדס בטיחות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לוחות הבמה והפאנלים הסוגרים שלה יטופלו לאחר ההרכבה בלכה פוליאוריתן שקופה  

או  Denbergloss Anti Flameברגלוס אנטיפליים"  המכילה מעכב בעירה ) כדוגמת "דנ

 שווה ערך מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי(.

 באישור האדריכל , המזמין , והיועץ. -גוון בסיסי  

 X" 2במידות  5-6רצפת הבטון של החלל תקבל תשתית קורות נושאות מעץ אורן מ"ס  

 60ת במה במרווחים של עד (. הקורות יונחו בניצב לשפ X10 5" מוקצעות )קורות 4

 ס"מ.

 מ'. 2ביניהן יחוברו קורות רוחב כל  

 קורות העץ יהיו מאיכות גבוהה כולל טיפול אימפרגנציה  וטיפול נגד מזיקים. 

 אין להבריג את הקורות הנושאות לבטון כדי לאפשר גמישות לרצפה. 

עם  shore-a  60מ"מ , דרגת קושי  10יש לחבר לתחתית הקורות כריות ניאופרן עובי  

 עיכוב בעירה.

 במקומות בהם אין מגע בין הקורה לביטון , יש לתת תמיכה של דיקט בעובי המתאים. 

 במיקומים בהם צפויים להיות קופסאות במה, יש לוודא שאין קורות.  

 קופסאות הבמה והמכסים שלהם ימוקמו בהתאם לתוכניות החשמל. המכסים ייצורו 

 של לוחות הבמה.מאותו החומר והגימור  

עם סיום התשתית ולפני תחילת פריסת לוחות הציפוי יוזמנו המתכנן , המפקח והיועץ  

 לאישור.

במרווחים בין הקורות הנושאות יש להניח מזרוני צמר סלעים )מעוכב בעירה ( עטופים  

 בשקיות ניילון.

 קילו למ"ק. 80צול , משקל  4עובי  

 קצעים ומוחלקים באיכות גבוהה.התשתית תצופה בלוחות עץ קליר מהו 

 לחות. 12%מיובש באויר למקסימום  A1הלוחות מדרגה  

 יש לספק דוגמת עץ לאישור המפקח כולל תעודות משלוח המציינות את נתוני העץ. 

הקבלן יתקן פגמים בלוחות ) במידה ויופיעו כאילו ( ע"י קידוח, פקקים מתאימים,  

 הדבקה וליטוש.

 ס"מ. ישרים, ללא פיתולים. 15 -ל 12ס"מ וברוחב של בין  5לפחות הלוחות בעובי של  

חומר בידוד דק יפרש בין קורות התשתית ללוחות עץ הקליר. הלוחות יהיו עם חיבורי  

( אל התשתית. יש לוודא גישה נוחה לא מלמעלהשיניים ביניהם. הלוחות יוברגו מהצד )

 אל הברגים לצורך תחזוקה/החלפה.

 

ס"מ מהקירות לאפשר התפשטות. הפאנל ) באותו  1לוחות הבמה יגיעו עד למרחק  

 גימור כמו הרצפה ( יחובר לקיר בבורג/ דיבל פליז. 

 תבוצע ע"י אחרים. ציפוי הבמה יתחבר אליה. –ע"פ תכנית האדריכל  –חזית הבמה  

 משטח הבמה ילוטש ויוחלק לפני הצביעה. 

ופן האחזקה והטיפול ברצפת הבמה כדי לשמור על הקבלן ידריך את נציג המקום בא 

 תקינותה וכן יספק דוגמת שמן במה באריזתה המקורית.



366 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . LEDעגלה לקיר / מסך  38.11

 420ס"מ. במשקל מוערך של  X  350 600. הקיר במידות LEDעגלה נושאת לקיר מסך  

 מקסימום למסך עצמו(.  ק"ג למ"ר  20ק"ג ) לפי 

סמ. בנויה מתכת. יושבת על גלגלים "משוגעים"  20על גובה X 120 700העגלה במידות :  

ק"ג . שלושה גלגלים יחדיו על צלחת ציר  150צול עם ציר לאגר למשקל  3פוליאוריטאן 

 משותפת יוצרים יחידת גלגל אחת !

 ) כדוגמת גלגל שלישיה של " ג'יפי גלגלים בע"מ ( .  

 לא תתקבל מתכונת גלגלים שונה ! 

 יחידות גלגלים משולשים. 14לפחות  

לא  –ממ ) קומבי או בירץ  17ס"מ מעל הרצפה.העגלה מצופה דיקט  2העגלה מרחפת  

 בחלקה העליון ובצדדים / חזיתות. –צפצפה ( מצופה שטיח ריצפה שחור 

 העגלה תבנה בחלוקה לשלוש, בחיבור ברגים, לצורך אכסנה/פירוק/הובלה. 

 פתחים למשקולות כדי לאזן את העגלה. 4לשלב  במשטח העגלה, בחלקה האחורי , יש 

ק"ג במשקולות. דלת הציר מריצפת הדיקט של העגלה תאפשר  150כל פתח יכיל עד  

 גישה נוחה ל"סלסת" המשקולות. 

 הרעיון הכללי הינו שקיר הלדים יהיה רתום לעגלה וזו תאפשר את ניידותו ע"ג הבמה. 

למותו , מן העגלה, ולתלות אותו ע"ג הצוג בנוסף, תהייה אפשרות לנתק את הקיר ,בש 

 האחורי בבמה אשר מותאם לכך.

ס"מ  25לצורך כך, הקיר יהיה חבוק בתוך מסבך של אגד אלומניום מרובע בחתך של  

 מכל צדדיו ותפוס אליו בסוויבלים. כולל חיזוקים אחוריים.

 מסגרת זו תאפשר לתלות את הקיר על הצוג. 

 ק למסגרת קבועה ע"ג העגלה.מסגרת זו , תתחבר / תתנת 

 המסגרת הקבועה תהייה ממסבך אלומניום או ממסבך מתכת. 

ס"מ (  120המסגרת הקבועה נראת כמו "שער" הפוך . שתי מסגרות צד ברוחב העגלה ) 

 ס"מ. 80ס"מ וקושרת תחתונה בגובה  455ובגובה 

גלה המסגרת שחובקת את קיר המסך תהייה מחוברת אל המסגרת הקבועה של הע 

 ותתנתק ממנה רק לאחר חיבור המסגרת החובקת לצוג / וההפך.

 לעגלה לא יהיו מעצורים או מובילים לרצפה. 

וצידיה , מצופים  דריל שחור מגורד )  –ס"מ  80עד גובה  –חזית המסגרת הקבועה  

 כדוגמת הבד של הרגליים(. 

 כבלי החשמל של קיר המסך יהי חופשיים "לרוץ" אחרי העגלה.  

הקבלן יספק את כל אמצעי החיבור התלייה הנחוצים לחיבור / ניתוק הקיר מן ואל  

 העגלה ואל הצוג .

הקבלן יתכנן ויבנה את העגלה בתאום ובאישור היועץ והמפקח ויציג אישור מהנדס  

 בטיחות וקונסטרוקציה ליציבותה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 דו"ח אקוסטיקה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 כניותמערכת ת

 
 אדריכלות

AB-001 גיליון מבטים 

AB-010 תכנית סביבה גגות 

 תוכניות העמדה והתמצאות 

AB-012 תכנית התמצאות והעמדה קומת כניסה 

AB-013 והעמדה קומה א' תכנית התמצאות 

AB-014  תכנית התמצאות והעמדה קומת גג 

 תכניות בנייה 

AB-102  צפון –תכנית עבודה קומת כניסה 

AB-103 דרום  -תכנית עבודה קומת כניסה 

AB-104 'צפון  -תכנית עבודה קומה א 

AB-105  'דרום  –תכנית עבודה קומה א 

AB-106 צפון  -תכנית עבודה קומת גג 

AB-107 דרום  -תכנית עבודה קומת גג 

 חתכים 

AB-201   חתכיםA-A, B-B  

AB-202   חתכיםC-C, D-D  

AB-203   חתכיםF-F,E-E  

 חזיתות

AB-301  חזיתות מבנה 

 תוכניות תקרה 

AB-401   צפון  –תכנית תקרה קומת כניסה 

AB-402  דרום -תכנית תקרה קומת כניסה 

AB-403   'צפון –תכנית תקרה קומה א 

AB-404  'דרום  -תכנית תקרה קומה א 

 תוכניות ריצוף וגמרים 

AB-501 צפון  -תכנית ריצוף וגמרים קומת כניסה 

AB-502 דרום  -תכנית ריצוף וגמרים קומת כניסה 

AB-503 'צפון  -תכנית ריצוף וגמרים קומה א 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

AB-504 'דרום  -תכנית ריצוף וגמרים קומה א 

AB-505  צפון –קומת גג  –תכנית ריצוף וגמרים 

 פנים ומעטפת 

AB-601  אולם מבטים ופרטים 

AB-602  פרטי מערכות אולם 

AB-603 מבטים, חזית ותכנית  -פוואיה תחתון 

AB-604  פוואיה תחתון פרטים 

AB-612  רשימת אביזרי שירותים 

AB-701  פריסת קיר קשתי 

AB-707 חתכים מפורטים  -גג פלדה 

AB-802  פרטים כלליים 

AB-900  מסגרות, נגרות ונגרות מיוחדת  –חוברת רשימות 

AB-901 חוברת ריכוז עדכונים 

 

 קונסטרוקציה

S-01  חלק א' –תכנית כלונסאות 

S-02  חלק ב' –תכנית כלונסאות 

S-03  חלק א' –תכנית רצפה 

S-04  חלק ב' –תכנית רצפה 

S-05  0.90תכנית רצפה במפלס+ 

S-06  חתכים ופרטים –רצפה תכנית 

S-07 תכנית תקרה וקירות קומת קרקע 

S-08  חתכים ופרטים –תקרה וקירות קומת קרקע 

S-09  7.78תכנית גג כולל תקרה במפלס+ 

S-10  חתכים ופרטים –תכנית גג 

 

 חשמל

 תכנית חשמל –קומת קרקע  101

 תכנית תאורה –קומת קרקע  102

 תכנית חשמל –קומה א'  103

 תכנית תאורה –קומה א'  104

104A  'תכנית תאורה –קומה א 

 תכנית חשמל –קומת גג  105

 תכנית חשמל –פיתוח  106

106A  תכנית חשמל –פיתוח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 10לוח חשמל צוגים אולם לוח חשמל מערכות סאונד מס'  107

 לוח חשמל ראשי במה+אולם 20לוח חשמל מס'  108

 קומה א' –ראשי מבנה  30לוח חשמל מס'  109

 משרדים   – 50ראשי קרקע לוח חשמל מס'  – 40לוח חשמל מס'  110

 לוח חשמל מפוחי עשן בגג מבנה 60לוח חשמל מס'  111

 – 90גג בניין לוח חשמל מס'  – 80גג בניין לוח חשמל מס'  – 70לוח חשמל מס'  112

 פיתוח 

 200, 100חשמל מס'  תכנית חשמל לוחות -בר חיצוני/ בר פנימי  -קומת קרקע 113

 

 תברואה

 תכנית קומת קרקע  1

 תכנית תקרה קומת קרקע 2

 תכנית קומה א 3

 תכנית תקרה קומה א 4

 תכנית חדר בקרה 5

 תכנית תקרת חדר בקרה 6

 תכנית גגות 7

 תכנית פתוח 8

 

 מיזוג אוויר

1291A-2 קומה עליונה מערכת מיזוג אויר ואוורור 

1291A-1Z  מיזוג אויר ואוורורקומת קרקע מערכת 

1291A-1D דרום מערכת מיזוג אויר ואוורור -קומת קרקע 

1291A-1Z צפון מערכת מיזוג אויר ואוורור -קומת קרקע 

1291A-3 תכנית גג מערכת מיזוג אויר ואוורור 

1291-TAB פרטים וטבלאות ציוד 

 

 איטום

 BTL-WP-3486-03-01 תכנית סימון ופרטי איטום חדרים רטובים 

 BTL-WP-3486-04-01  מרפסותתכנית סימון ופרטי איטום 

 BTL-WP-3486-05-01  קומת גגתכנית סימון ופרטי איטום 

 BTL-WP-3486-06-01  בקירות חוץתכנית סימון ופרטי איטום 

 

 אלומיניום

 ראה חוברת פרטים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מעליות

  1כללית למעלית נוסעים לאולם תרבות מס'  57538-1

 1למעלית נוסעים לאולם תרבות מס' בניה  57539-2

 2-3כללית למעליות נוסעים לחניון מס'  57540-3

 2-3בניה למעליות נוסעים לחניון מס'  57541-4

 במת הרמה למטבח 57606-5

 במת הרמה לפסנתר 57757-7

 

 

 

 מתקני במה

 תכנית כללית  Stage Truss 14.7.2016 Modiin-Stage Elem1:   1גליון 

 תכנית כללית  Stage Truss 14.7.2016 Modiin-Stage Elem2:  2גליון 

 חתך  Stage Truss 14.7.2016 Modiin-Stage Elem Sec:  3גליוון 

 פרטים  Stage Truss 14.7.2016 Modiin-Stage Elem D:  4גליון 

 

 

 

שר המפקח רשאי וכן תוכניות נוספות אשר תתווספנה לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים א

 להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז אוטונומיתערבות בנקאית 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
 רעות-מכבים-מודיעיןלהקמת מבנה רב תכליתי במע"ר העיר  12/2016מס'   מכרז פומבי עם השתתפותו ב

   המכרז.ולהבטחת מילוי תנאי 

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  התשלום,שיפורסם לפני יום ביצוע  אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 הראשונה ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכםמי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, בפעם אחת, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   ____________מטה עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  במע"רהקמת מבנה רב תכליתי ל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 
 

 

  'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
-מכבים-מודיעין הנדרשות להקמת המבנה הרב תכליתי במע"ר העיר לביצוע עבודות להסכם שביניכם לבינו 

 רעות
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2

 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנתאוגוסט  לחודש -15 בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם  לסטטיסטיקה,
 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
לי שתהיו חייבים לדרוש את מב מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 י שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובתנא מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 
 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  אוטונומיתערבות בנקאית נוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
 רעות-מכבים-עיר מודיעיןבמע"ר ה לביצוע הקמת מבנה הרב תכליתי עבודותהבגין לתקופת הבדק 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  רסם לפני יום ביצוע התשלום,שיפו אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מייד לאחר  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, ו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומ (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

לפיה צריכה להגיע בכתב  וכל דרישה ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  רב תכליתי במע"רהקמת מבנה ל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :כדלקמןמצהיר בזה בכתב  לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסקה )חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  ק שכר מינימום,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חו ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  תאגידי "למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות
 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות  העדר תצהיר 

 
 

  



- 405 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 עיר מודיעין מכבים רעות  הקמת מבנה רב תכליתי במע"ר הלביצוע  2016/12מכרז פומבי מס ' 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים  10במהלך  (ב)
נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם 

 ת.עבירה פלילי

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט:  -"עבירה פלילית" 
עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא 

 עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים  הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או (ג)
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק 

 אחרות.

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,  (ד)
ת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך מתחייב הח"מ למסור, לבקש

 בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 על מסמך זה.

אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים לטופס זה יצורף  (ג)
 )ב( לעיל.1 -)א(1

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בחוק, אם לא  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 חתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהירהריני מאשר ב
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 2ח' יםנספח

  

 עובדים תצהיר זכויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .5

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  .6

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח  .7

קמת מבנה רב תכליתי במע"ר העיר מודיעין מכבים רעות ל 12/2016מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 )להלן: "המציע"(. 

ניכויים ותשלומים כדין זכויות עובדים מפרישים אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת  .8

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'נספח ט

ם  י ח ו ט י ב ם  ו י ק ל  ע ר  ו ש י הא מ ק ה ב ת  י נ ל ב ק ה  ד ו ב ע ל ר  ש ק ה  ב
 

 ……………תאריך:

 

 לכבוד
 )להלן: "המזמין"(החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ ו/או עיריית מודיעין מכבים רעות 

 , מודיעין4רח' המעין 
 

בניית מבנה רב תכליתי  ................ אישור על קיום ביטוחים בקשר עם  הסכם מיום הנדון:
 ביןל"העבודות"(   שנחתם  בין  המזמין  )להלן : רעות-מכבים-מודיעיןבמע"ר בעיר 

 )להלן : "הקבלן"(   .................................
 
 

ערכנו על שם הקבלן  ועל שם ………………הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ....................... ועד יום
וכן על שם המזמין  )להלן :"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם   שלו משנההקבלני 

 :  הנ"ל ביצוע העבודות
 

 ביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן: .1
 

 ביטוח כל הסיכונים  :  –פרק א'  1.1
ים על ידי המזמין, במלוא לעבודות  המבוצעות, למתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופק 

ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות 
והתגלו בתקופה  זו ו/או בתקופת הניסוי /ההרצה/בדק ו/או בתקופת התחזוקה הקבועה בפוליסה 

ש סמוך בגבול האחריות וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכו₪   ..………… …בסכום ביטוח כולל בסך
  . ₪  500,000.-  - שלא יפחת מ

 
הכיסוי במסגרת פרק  זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי לכל ההוצאות  

הנוספות לפינוי הריסות, שכר אדריכלים,  רכוש במעבר, נזקי גניבה ופריצה,  שכר מומחים, שכר 
ודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה מיוחדות וכו' , כל זאת  עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עב

 מגובה הנזק. 20%-בשיעור שלא יפחת מ
 

מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים עקיף פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  כוללכמו כן  
לנזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה לקויה   ₪ 500,000  -, וכיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מלקויים

 .וחומרים לקויים 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :  -פרק ב' 1.2
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת ביצוע   

  ₪ 8,000,000-    -יפחת מהעבודות ו/או בקשר אליהן , לרבות נזק גרר )תוצאתי(  בגבול אחריות שלא 
 למקרה ולתקופת ביטוח.

 
פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,  פריקה  

וטעינה , זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, עבודות בגובה ובעומק, 
ועובדיהם, נזק לרכוש המזמין שהמבוטח או כל איש  שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה

)למעט נזק המכוסה עפ"י הרחבת רכוש סמוך  בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח
 .ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(

 
 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי 
 למקרה על בסיס ₪   500,000.- -כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ

 נזק ראשון. 
  .נזק הנובע מכלי רכב מנועי שאין חובה חוקית לבטחו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין  
י בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי פוליסה המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומ

 זו. 
 

פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח  
בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי 

חים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי תלויה בקיומם של המבוט
 אחד. 

 .אם אינו מכוסה בפרק א' רכוש המזמין  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה 
 

 ביטוח חבות מעבידים :  -פרק ג' 1.3
פנית בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה גו 

למקרה ולתובע  $ 5,000,000 -הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ
 ולתקופת הביטוח.

 
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק, עבודות  :פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר 

הריסה ו/או פיצוץ, הרעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער,  פרעות או מהומות אזרחיות,  עובדים 
 מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 

 ביטוח חבות המוצר .2   
אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו  בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין 

לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( המזמין ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כתוצאה ממוצר פגום של 
 הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם.

 
לפיו הכיסוי הביטוחי בהקשר לעבודות המבוטחות בלבד,  ,זה כולל סעיף אחריות צולבת ביטוח 

בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה, 
הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות 

 ד.הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אח
 

)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 500,000: גבולות האחריות 
 ביטוח שנתית.

 

 .       ביטוח אחריות מקצועית 3
אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל אדם  בגין

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו  המזמיןו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 
כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או 

ר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו כולל כל הגבלה השמטה בקש
בדבר אובדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות 

 ואי יושר של עובדים. 
 

החל הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה   
בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( והוא 

 חודשים. 6כולל תקופת גילוי מורחבת של 
 

הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה,  המזמיןהביטוח מורחב לכסות את אחריות   
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 

 כלפי הקבלן. המזמיןואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של 
 

)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר לתקופת  $ 250,000: גבולות האחריות
 ביטוח שנתית.

 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות: .4

 
למבוטח תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח  בביטוח  4.1

הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה.  במקרה כאמור יחוייב המבוטח בפרמיה יחסית  נוספת 
 שתחושב על בסיס פרו רטה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 לא יהיה כפוף  לסעיף ביטוח חסר.  הקמהביטוח ה 4.2
 

ודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או דרישה הביטוחים  הנ"ל  ק 4.4
 בדבר שיתוף ביטוחיכם.

כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח,  
 כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המזמין.

 
לוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי וכן הננו מוותרים על זכותנו לתח 4.5

כל אדם ו/או גוף שלמבוטח ו/או למזמין זיקה אליו או שהמבוטח ו/או המזמין והתחייב לשפותו ו/או 
, אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי כל אדם אחר הקשור עם המבוטח בחוזה עבודה מפורש או מכללא

 בתוך כוונת זדון.אדם אשר גרם לנזק 
 

הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך תקופת  4.6
 ., למעט במקרים של מרמה או אי תשלום דמי הביטוחהבדק ו/או האחריות

 
ב של תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הומצא לידנו אישור בכת 4.7

 המזמין המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר. 
 

 ם חלה על הקבלן בלבד.יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק 4.8
 

$ דולר למקרה, למעט  20,000עולה על  הההשתתפות העצמית בכל אחד מן הביטוחים הנ"ל אינ  4.9
 בביטוחי רעידת אדמה ונזקי טבע, אשר לגביהם תהיה השתתפות העצמית כמקובל בישראל. 

 
מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע  4.10

 מזכויות המזמין על פי פוליסה זו. 
 

 . 2012לא יפחתו מתנאי ביט בגרסת , מקצועית"למעט אחריות תנאי הפוליסה  4.11
 
 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 
 

   
 בכבוד רב,  
   
  

 
 חתימת חברת ביטוח  

 
 
 

 ושם החותם ותפקיד   

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/23bf3ed068aab782/ומקצועית מוצר-קבלנים אקב/קבלניות עבודות/ביטוחים קיום אישורי/מודיעין כלכלית חברה/לקוחות/מסמכים-

 docx.תכליתי רב מבנה מודיעין חכל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 ם וכו'זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבי

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, 
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 ת, תקנות משרד התחבורה וכו'.מכונו

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 
הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים 

וספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנ
 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .2
העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 חות אלו.לקיים הוראות בטי

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.            

ימצא באתר העבודה בהעדרו  הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר  א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 
מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותיו עפ"י נספח זה 

 אוטומטית על האחראי.

עדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין הקבלן והאחראי יהיו אחראים בל .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  .5
יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

י עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על יד .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

 צעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן. ציוד מגן אישי ואמ .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 תאונה. ראשונה במקרה של

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

וא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון הקבלן מתחייב כי ה .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

ב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור הקבלן מתחיי .16
שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 ם ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשי .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק 

רים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומ
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.

סוג "מסוכנים" בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מה .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  .23

ות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. הער
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן  .24
ות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי הבטיח

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של ה .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ר יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 יתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בר .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  ראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הו .30
  כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יאנספח 

  

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין 

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגיע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת 
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 

הפיצוי  אירוע מס.
 ₪.כם המוס

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  ממנו כל יום או חלקבגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 
פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 
 הארכה לסיומה.

של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין   .7
הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.כם המוס

 סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 

 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.כם המוס

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 
בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000

20.  

יום ממועד  30הצבת השלטים תבוצע בתוך 
מתן צו התחלת עבודה. על כל יום איחור 

בהתקנת השלטים ישלם הקבלן פיצוי מוסכם 
 לכל שלט שלא הותקן.

300  

21.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת המזרקות  עם 

קבלן המזרקות שהוצג במסגרת המכרז והיה 
 הצעת הקבלן תנאי לקבלת

200,000  

22.  

ביטול הסכם ההתקשרות ו/או הפסקת ביצוע 
העבודות הנדרשות להקמת  מערכות 

התקשורת הייעודית עם קבלן התקשורת 
הייעודית שהוצג במסגרת המכרז והיה תנאי 

 לקבלת הצעת הקבלן 

100,000  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  תכליתי במע"רהקמת מבנה רב ל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יבנספח 

  

 לוח תשלומים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

'בנספח י  
  לוח תשלומים

 
 הערות שיעור התשלום תאור מס'    

        

1 

 התארגנות

1% 

הקמת שטח התארגנות, לרבות גידור 
 היקפי, שילוט, 

הצבה וחיבור לתשתיות מבנה זמני 
אישור בעלי תפקידים מטעם  למפקח,

 הקבלן ואישור לוח זמנים

   3% ביסוס 2

   24% שלד בטון יצוק באתר 3

   5% הצבת לוח"דים 4

   7% קונס' פלדה 5

   3% כיסוי גג עליון 6

   9% אלומיניום 7

   8% חשמל 8

   1% גופי תאורה  9

   3% תשתיות תברואה 10

   3% תשתיות כיבוי אש 11

   1% כלים סניטריים 12

   3% מעליות 13

   8% מיזוג אויר 14

   2% איטום 15

   2% חיפויי קיר חיצוני 16

   2% ריצוף וחיפוי 17

   2% עב' צבע 18

   2% מסגרות ונגרות 19

   2% נקיון ומסירת מבנה 20

   5% 4טופס  21

   4% חשבון סופי 22

   100% סה"כ  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 12/2016מס'    פומבימכרז 

  הקמת מבנה רב תכליתי במע"רל

 העיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יגנספח 

  

 קרקעדו"ח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 



426 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  ________________חתימת המציע 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 


