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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 מירון כהן / דודי טולקובסקי   תכנון אדריכלות
 אדריכלים ומתכנני ערים

 , ירושלים7רחוב  שלמה המלך      
 02-9663600טלפון      

 
 שלמה אהרונסון אדריכלים    תכנון נוף

 אדריכלות, אדריכלות נוף ותכנון ערים      
 , עין כרם, ירושלים4מבוא השער       
 02-6419143טלפון      

 
 י. גורדון מהנדסים בע"מ   קונסטרוקציהתכנון 

 , רחביה, ירושלים3רחוב אבן עזרא      
 02-5661714טלפון      

 
 מ"בע חשמל תכנון טיקטין    תכנון חשמל

 רחובות, המדע קריית 2 ברגמןרחוב      
 08-9310500טלפון      

 

 גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ    תכנון תנועה
 בהנדסה אזרחיתיעוץ ותכנון      
 , רמת גן37רחוב ראש פינה      
 03-6775591טלפון      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 אזרחיות מערכות סוטובסקי  תכנון אינסטלציה וביוב
 72205, רמלה, 21 סוקולוב רחוב      
 077-5447501טלפון       

 
 

 יועצים מהנדסים שמיל שאול   תכנון מיזוג אויר
 תל אביב 15 קובנה קהלת      
 03-6472233טלפון       

 
 
 

 ניהול נכסים ובנין בע"מ –י.ד. ירדן אלון     ניהול ופיקוח
 , ירושלים9מרח' לייב יפה 

 02-6733238טלפון      
 
 

      
 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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  לתכנון וביצוע בניית מבנה אשר ישמש כמשרדי אגף הרווחה –הסכם  
  

  'משתתף לתכנון ביצוע משרדי אגף הרווחהטופס הצעת  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני - 2נספח ג  
  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

 נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות  
  

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

 

  

  'התחייבויות הזוכה על פי הסכםלהבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -נספח ז  
  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות וחקירות פליליות – 1נספח ח  
  

  אישור קיום ביטוחים -' טנספח  
  

  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
  

  'הסכם משולש קבלן מעליות –נספח יב  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 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 1988בעבודה בנייה תקנות הבטיחות 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 גמר ופיתוח עבודות –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

מינה אותך בזה להגיש הצעתך למכרז זמ"( חברהההחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: " .1.1
תחבורה המרכז "( , להשלמת המכרז":עבודות גמר ופיתוח )להלן –מסוף תחבורה ציבורית  8/2016 ס' מפומבי 
 רעות-מכבים-בעיר מודיעין עירוני

השלמת עבודות   השלמת עבודות גינון כולל ריהוט רחוב, מע' השקיה ושתילההעבודות על פי מכרז זה יכללו:   .1.2
, בהתאם למפורט בפרק ומסירה לעירייה 4עד לקבלת טופס עבודות אלומיניום לרבות הגמר והמערכות 

-, ד' ו2, ג1והתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות 
ה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנם, ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  

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

הר למען הסר כל ספק כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עבודות בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוב .1.3
אלקטרומכניות ועבודות גמר באמצעות קבלנים אחרים, ועל המציע שיזכה לתת שירותי קבלן ראשי כמפורט 

 מערך העבודות שיבצעו הקבלנים האחרים.  4% -בהסכם ההתקשרות בתמורה  ל

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו תעשה  ןיא .1.4
של מכרזים הף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהבהתאם לנוסח הסכם 

 החברה. 

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.5
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 מכרזים. 

 מהות המכרז  .2

למציע שיזכה עבור ביצוע  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי המכרז הינו על התשלום אותו תשלם החברה .2.1
 .העבודות

על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת  .2.2
תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחים  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא 

 הרלוונטית.או ידיעתו בפסקה /או היכרותו ו/אי הבנתו ו

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

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם אספקה וביצוע עבודות ההתקנה לרבות תשלומים לקבלני  (א)
 משנה, מתכננים מטעמו, נותני שירותים ויועצים שיועסקו על ידו מכל שסוג שהוא. 

מתקנים והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות כל עבודה, ציוד, מוצרים,  (ב)
 מרי עזר, הדרושים לאספקה וביצוע עבודות ההתקנה ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו.  ולוואי וח

תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים העובדים באתר, חברת הגז, חברת חשמל, בזק,  (ג)
 ם ההתקשרות ונספחיו. הטלוויזיה בכבלים וכיו"ב, כאמור בהסכ

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת במגרש לרבות סילוק מי גשם ושאיבת  (ד)
 מים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, וכל ציוד אחר לרבות  (ה)
העבודות על פי הסכם הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע 

 זה.  

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

 לאתר העבודה וממנו.      

רתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחסנת חומרים, מוצרים, מתקנים וציוד ושמי (ז)
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירתם. 

 מדידה וסימון לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.   (ח)

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע אספקה והתקנה של ציוד/מוצרים/מתקנים לפי  (ט)
התוכניות, לרבות כל ההוצאות הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות 
ואלמנטים משופעים או מעוגלים ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא 

 נטים משופעים או מעוגלים.   ישרות ואלמ

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

הכשרת דרכים זמניות ו/או עוקפות, אחזקתן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע וביטולן לאחר גמר  (יא)
 י. ביצוע העבודות על פי הסכם זה. וזה הוא הדין אף לגבי ניקוז זמנ

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכם ההתקשרות ונספחיו לצורך ההתקנה  (יב)
בעבודות, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר 
וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(, גומחות, פתחים, חריצים, או שקעים 

 צינורות, כבלים, תעלות. למעבר 

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.   (יג)

 דמי בדיקות כמפורט בפרק המוקדמות ו/או כפי שיאושר על ידי המפקח.     (יד)

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

 וט כנדרש על פי הסכם ההתקשרות ולהכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. הוצאות להצבת שיל (טז)

 אספקת מים וחשמל כמפורט בהסכם ההתקשרות ונספחיו.  (יז)

הוצאות הכרוכות במסירת הציוד ו/או המוצרים ו/או המתקנים ו/או החומרים המוזמנים על פי  (יח)
 רעות.    -מכבים-הסכם זה לחברה ו/או לעיריית מודיעין

 קמת מבנים ארעים או כל מתקן אחר.הוצאות בגין ה (יט)

כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם ההתקשרות  (כ)
 ונספחיו. 

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

 רווחי הקבלן.  (כב)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכם ההתקשרות ונספחיו ובכלל זה התקורה של המציע  (כג)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שיזכה  לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין 
 שהן תיוודענה בעתיד.  

ר ישולמו לחברה אחוזים מהסך הכולל אש 8.5% -הוצאות לרבות פיקוח, וניהול העבודות השווה ל (כד)
 .מכל חשבון שיוגש במסגרת הסכם ההתקשרות

   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 -כאמור  שלא תוגש

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  2012-2016 )כולל(, הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
 כולל מע"מ. ₪  7,000,000שני מבני ציבור בהיקף מצטבר של  ראשי,

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  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף
 בהתאם למפורט להלן:

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

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

 להסכם . 1ב'לפחות המלצות מגופים, עליהם  הצהיר בנספח   (2

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

 . 1/1/2012מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (א)

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

  המבנה.של המזמין בגין 

 מועד המסמך לא –או הוכחה אחרת מעת המזמין לתחילת הביצוע בפועל  צו התחלת עבודה (ב)
 . 1/1/2010לפני 

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)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

 3דף כיסוי לכל פרויקט הכולל את הפרטים המפורטים בדוגמה לדף הכיסוי המסומן כנספח ב' (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

 2ג' 100-לפחות, ו 1-ג' 200, מסוג הינו רשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג קבלני מתאים לביצוע העבודה .3.3
, תביא לפסילת אישור כאמורהאי המצאת   בתוקף. על המציע לצרף רישיוןמען הסר כל ספק, ל לפחות.

   המשתתף.

אחד מקבלני המשנה המאושרים על ידי החברה לביצוע עבודות הינו חתום על הסכם עם  .א
 . 12אלומיניום, המפורטים במפרט הטכני בפרק 

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

 חוזה חתום עם בין המציע לקבלן המשנה  (1

 תעודת התאגדות של קבלן המשנה. (2

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
שהוצאה על ידי בנק  (,שקלים חדשים   מאות אלףשבע  במילים:) ₪ 700,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

 "(.המדד, כשהיא צמודה למדד תשומות הסלילה והגישור )להלן: "לבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   15.9.2016על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (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  - המצ"ב למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח (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 3.4.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1

 בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

מציע לאחר לר מציע שלא זכה במכרז תוחז "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)
 כם.  בנקאית לביצוע ההס

ארכת תוקף הערבות הודעה 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. עדיםסתה לתבוע פיצויים ו/או הערבות וזאת בלי לפגוע בזכו

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

למסמכי המכרז ואשר מהווה  1'חבנספח תצהיר בדבר העדר הרשעות וחקירות פליליות כמפורט להמציא 
 .חלק בלתי נפרד 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 ציבורייםספרים כנדרש עפמנהל הינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

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

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)
    המשתתף.

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  (ד)
ת בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליו

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
   המשתתף.

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( םאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני)

לשם הוכחת   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ
תצהיר בדבר העדר הרשעות וחקירות פליליות כמפורט להמציא עמידתו בתנאי זה על המציע 

 . למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו ח'בנספח 

פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד   (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 .מיומנות 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  המציע ________________חתימת 

 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
למעט מעטפת המכרז(  )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

בכתב הכמויות המסומן  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
  כנספח ד' להסכם המדף והתוספת.

 הסעיפים כל על שווה באופן יחול ל"הנ ההנחה שיעור כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 . בכתב הכמויות המפורטים

 ועבודות החומרים כל את כוללים הכמויות בכתב הסעיפים כל כי ספק כל הסר למען בזאת מובהר
 .בסעיף המפורטת העבודה לביצוע הדרושים העזר

" או "+" לצד אחוז -הואיל והמציע נדרש להציע הנחה, לא תהיה כל משמעות של הסימנים "
 ההנחה.

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

 חתימה מלאה כדין; (ג)

   שלא לדון בה כלל.  חברההמסמכים המנויים לעיל רשאית ההצעה אשר לא יצורפו אליה כל  .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .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 
 שינויים בנוסח אישור קיום הביטוחים המצורף למסמכי המכרז, אזי היא תהא רשאית לעשות כן רק

 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"עואישור;  

 .וחקירות פליליות על העדר הרשעות תצהיר  (ט)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (י)

  כתבי ערבות בנקאית. (יא)

   אישור קיום ביטוחים. (יב)

 פרק המוקדמות (יג)

 מפרט טכני מיוחד (יד)

 כתב כמויות (טו)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (טז)

 ע"פ דין.  תקודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונואסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון  (יז)

 . המעטפ (יח)

בשעה   24.5.16 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   2,500 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

 כדלקמן:   טפסים המיועדים לכך,ל גבי ע "(ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .6.1

המכרז  יש למסור במעטפה חתומה כפולה כשעל גוף המעטפה החיצונית יצוין מספר האת ההצע (א)
 ושם המכרז.

טופס ההצעה המסומן כנספח א' להסכם ההתקשרות ומסמכי  –ו הכספית של המציע את הצעת (ב)
. על גב פרדת סגורה פנימיתיש להגיש במעטפה נו, המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד הימנ

 . מספר המעטפה החיצוניתוכן   מס' המכרז המעטפה הפנימית יצוין 

בנוכחות נציג  החברהתוכנס לתיבת המכרזים של ו, במסירה אישיתתוגש  סגורה,המעטפה ה (ג)
מודיעין  4ן יהמעי ברח'ש החברה במשרדי  15:00 בשעה 15.6.16 ד' א יאוחר מיוםל החברה

 . מכבים רעות 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .6.2
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

  .לאחר המועד האמור לעיל

    :ההסכם .7

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .7.1
 כהצעה הזוכה.   

. למען הסר ספק  המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי .7.2
 משלוח המכתב.         מימים  3יחשב מועד קבלת ההודעה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 10%בסך של   הבניהתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .7.3
לפי הנוסח המצורף ו מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ( )במילים: עשרה אחוזים (

 ימים (7) שבעה תוך , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם'ז 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
/או כל תביעה ו/או טענה ו חברהעפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

     דרישה מכל סוג שהוא.

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  12למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .7.4
 .     חודשים נוספים

או לא ימציא לחברה אחד מן העבודות מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע  .7.5
)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  7.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

י והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדעבודות ה
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על זכייתו  7.5מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .7.6
אית החברה, לפי שיקול זכ -כיית המציע במכרז זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,מה

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

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .7.7
 סכמה כאמור.     איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הבהחברה לקבלם 

אישור , חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  .7.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',טכנספח קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

, בין אם נעשו בגוף הביטוחיםלאישור קיום עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי  .7.9
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,
רה כל טענה ו/או תביעה ו/או לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החבמכרז זה 

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  לעיל, מובהר בזאת כי 2מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .7.10
ה ולהוציא למציע שיזכה צו צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המ

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

  הוצאות המכרז .8

בהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ו
    בלבד.

    הבהרות ושינויים .9

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  חברהה .9.1
המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו 

יה, לפי חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיל
      ידם.-הפרטים שנמסרו על
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

"( על פי המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " חברההכמו כן  .9.2
   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  .9.3
     ידם.-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .9.4

    בחינת ההצעה .10

 ה. כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה כפולה חתומ .10.1

 בשלב ראשון   (א)

תפתח רק המעטפה החיצונית אשר מכילה את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר 
עמידתו של המציע בתנאי הסף. בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות 
במכרז. מובהר כי המעטפות הפנימיות יחתמו ויוחזרו לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב 

 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

 יקבע מועד לכינוס ועדת המכרזים ורק הצעותיהם של המציעים אשר עמדו בתנאי הסף, יפתחו.

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .10.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

הזוכה תהיה ההצעה ההצעה ממוצע הקובע"( )להלן: "ה 3%של  הנחה תוספתממוצע 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% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 42.2% –ההצעה היקרה ביותר 

 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  המציע ________________חתימת 

 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

 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% –ההצעה הזולה ביותר 

 הנחה 44.5% –ההצעה היקרה ביותר 

 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

 =2.3 

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.2 

 ההצעה
 הזוכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת  .10.3
כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם 

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסףבמכתב לוואי, 

תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו חברה ה .10.4
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 חברהימו וקיימות מחלוקות בין ההסתי 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. 

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

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

 הוציאה צו סילוק יד.חברה פרויקט מטעם הפקח על המהו/או חברה העירייה ו/או ה

הפרויקט המפקח על ו/או חברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה
 .חברהמטעם ה

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 על טיב עבודתו.חברה פרויקט מטעם ההמפקח על הו/או חברה 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 .10.5
קיימה שימוע עם המציע חברה ובלבד ש ההצעה כדבעימונע הערכת  חברהלתנאי המכרז באופן שלדעת ה

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

מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או -או מי שיוסמך על חברה,ה .10.6
 על מנת לשפר את הצעתו.ה ה"זוכה", , משא ומתן עם מגיש ההצעחברהה

   פגישת הבהרות .11

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך  10:30 שעהב 30.5.16 ב' ביום .11.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק בפגישה מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .11.2
     .כאילו לא הוגשה כללהנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה 

-מודיעין ( 1קומה  –)אגף שמאל  2, בניין ליגד 4ברחוב המעיין , בחדר הישיבות של החברההמפגש יתקיים  .11.3
   .רעות -מכבים

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .11.4
   .הםהדרושים והנחוצים ל

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתבז מובהר ספקלמען הסר  .11.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 

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

 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
    שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

זולת ליועצים המועסקים מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, 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.

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

 

 

 
 ובברכה רב בכבוד         

 ל"מנכ ,אשכנזי משה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 
 

 הסכם 
 

 

 

  



20 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 ________ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

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

 רעותמודיעין מכבים  2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

שלמת הלהתקשר עם קבלן לצורך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, למעוניינת חברה הו :הואיל
  רעות-מכבים-בעיר מודיעין עירוניהתחבורה המרכז עבודות הגמר והפיתוח ב

  "(המכרז":להלן) 8/2016' 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 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנוהמבוא והנספחים להסכם זה  .1.1
 זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 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  

  .מרכז התחבורה העירונילצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ו)

 . מהנדס החברהפירושו:  -" "המהנדס (ז)

על ידי  וועסקהמהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר ש -"היועצים"  (ח)
  .םובפיקוח עליון על ביצועהמרכז התחבורה בתכנון חברה ה

השלמת עבודות הגמר   השלמת עבודות גינון כולל ריהוט רחוב, מע' השקיה ושתילה:   -"העבודות"  (ט)
, בהתאם למפורט בפרק ומסירה לעירייה 4עד לקבלת טופס עבודות אלומיניום לרבות ת והמערכו

המסומנים כנספחים  הסכם זה,המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפות ל
, ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע וה' והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנ-, ד' ו2, ג1ג'

 . אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים העבודות אשר

 מובהר למען הסר כל ספק כי: 

אינן כלולות בהגדרת העבודות על פי בהסכם  רכישת המעלית ועבודות להתקנת המעלית ו (1)
 זה.

ביצוע עבודות האיטום הינן חלק מהעבודות להן נדרש הקבלן במסגרת הסכם זה והאחריות  (2)
 ן בלבד. לאיטום הינה של הקבל

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

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" קבלן משנה" (יא)

שיחתמו עם החברה על  ן המעליות ו/או קבלנים אחרים קבל –במידה ויהיו  -" קבלנים אחרים" (יב)
 ושהקבלן הנדרשים במסגרת ביצוע העבודות על פי הסכם זה, ו/או מתקניםמלאכות חוזים לביצוע 

ובהתאם למפורט בהסכם המשולש  כפי שמפורט בהסכם זה להכואחראי לתאום שילוב עבודתם, 
 .המצורף כנספח יב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

העבודות   למטרת ביצוע  הבנייה קבלן למקום ביצוע עבודותהחומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (טז)
, לרבות אביזרים מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות ןוהשלמת

 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"  (יז)
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי 

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

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

 נספחים להסכם.מהות ההסכם ו .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' – הצהרת ניסיון 2.3

 3נספח ב' –דף כיסוי  2.4

 1נספח ג' –מוקדמות  2.5

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.6

 נספח ד' – כתב כמויות 2.7

 נספח ה' – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.8

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.9

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.10

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.11

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.12

 1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות וחקירות פליליות 2.13

 ט'.  נספח -קיום ביטוח עבודות קבלניות  -  יםביטוחקיום אישור   2.14

   נספח י' -נספח בטיחות   2.15
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.16

 נספח יב' –הסכם משולש  2.17

   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  הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, .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. 

ראה את אתר העבודה, בחן את טיבו, לרבות דרכי הגישה אליו, טיב הקרקע, מבנים הקבלן מצהיר כי  .3.3
כניות המתאר החלות על שימושים הנעשים בהם וידועות לו תבודה והומתקנים הקיימים לצד אתר הע

אתר העבודה, והוא מוותר בזה על כל טענה של פגם או אי התאמה בקשר לאתר העבודה ו/או לתכניות 
 החלות עליו ו/או בקשר לכל דבר אחר המתייחס אליו. 

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

 העבודותהקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע  .3.5
 כאמור בהסכם זה.  

 כי יש בידו את האישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר  .3.6

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

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

מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  קבלןאישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי ה (ג)
צי ו/או הסדר עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבו

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

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

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 

צו ו/או נגד מנהל ממנהליו לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 .     2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת 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 העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

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

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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה, תעד את מצבו ערך סקר, בדק את  3.10
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתר העבודה, 

של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתר העבודה, וכי בדק את כל הגורמים מיקומם 
 על פי הסכם זה.  ואשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותי

הקבלן מתחייב כי המחירים, הנקובים בכתב הכמויות שהוצעו על ידו נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון  3.11
עבודות ו עבודות האלומיניום את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות לרבות ביצוע

בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר, לרכישת החומרים עלויות   איטום,
, עלויות ביטוח, היצור, הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה

וכן הוצאות שיגרמו לו במסגרת מתן שירותי קבלן ראשי , הוצאות פיקוח  וניהול אשר ישולמו לחברה, 
רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום 

 תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת  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 

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

   סירת העבודה:מ .4

למפורט   החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על פי הסכם זה בהתאם .4.1
, 2, ג'1בפרק המוקדמות ן/אן במפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים והמסומנים כנספחים ג'

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

 עבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: את הלבצע 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)
ורטים )הפרקים הרלוונטים מפ –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)

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (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)

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

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
התחלת עבודה לביצוע בהיקף נמוך או  ביצוע העבודות ולהוציא לקבלן צוצמצם את היקף מרחיב או המ

גבוה  מזה שנדרש במסמכי המכרז כאשר התחשיב לביצוע התוספת ו/או הקטנת היקף העבודות יהא 
 בהתאם לעלות למחיר ליחידה המפורט בכתב הכמויות.

 אספקה והתקנת המעלית .4.4

אשר נבחר משנה מטעמה  באמצעות הקבלןהמעלית הנדרשת במרכז התחבורה צע את תספק ותבהחברה 
קבלן המשנה לאספקה והתקנת מובהר לצורך הסכם זה . במסגרת מכרז לאספקה והתקנת המעלית 

  המעלית יוגדר כ"קבלן אחר" כמשמעותו בהסכם זה.

ובהתאם לקבוע בהסכם המשולש המצורף  5.12על הקבלן  לתת שירותי קבלן ראשי כמפורט בסעיף 
 כנספח יב' להסכם זה והמהוה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 מסך התמורה בפועל אותה תשלם החברה בגין העבודות שיבצעו 4%בתמורה לתמורה נוספת  בשיעור 
האחר. מובהר בזאת כי בסך התמורה בפועל כאמור לעיל, לא יכללו מתקנים, מכונות, ג"ת ן הקבל

 וכיוצ"ב.

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.5

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)
 .   חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה  8תוך ו/או המפקח 

ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט בשיטת  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
GANT  שאינו חורג ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את אישור המפקח ללוח זמנים

 זה.   

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

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 

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 ת הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.   הקבלן מצהיר  כי לוחו (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.  

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

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

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .4.6
 כניות לפי הצורך, לביצוע עבודות הבנייה.לרבות ת -שלימות עבודות הבנייה, הוראות מ

לעיל, לחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי במבנה  ובכל חלק  4.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .4.7
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי אי ביצוע כלל עבודות בנייה המפורטות ממנו, לרבות 
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את הוראותיה. ל כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע והחברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 "פקודת השינוי"( הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:

, הכוללות "(AS  MADE)"הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות, תכניות עדות לאחר ביצוע  .4.8
 וכו'.   I.Lיק של כל העבודות כולל מידות המבנה , רומי קרקע, תיאור מדו

 חלק מתהליך המסירה.מובהר כי תכנית העדות תהיה 

כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן,  .4.9
 כולל הוראות תפעול והחזקה.

האדריכליות ו/או התוכניות  תותוכניהעל פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .4.10
להסכם זה והמהווים  2, ג'1שאושרו ו/או פרק המוקדמות ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'

קן את חלקים בלתי נפרדים הימנו, ו/או כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה הכמויותו/או למפרטים ו/או כתבי  תולתוכני ןעל חשבונו ולהתאימות העבוד

ומר ו/או לכסות כל ו/או להזמין חהן או חלק מת תכנון ו/או עבודת בניה לבצע כל עבודהקבלן מתחייב לא  .4.11
למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר  .אישור המפקח, לפני קבלת עבודה

תבי הכמויות ובכפוף לקבלת היתרי בנייה שהחברה אישרה מראש ובכתב את התוכניות, המפרטים ו/או כ
   בהתאם לתכוניות אלו.

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .4.12
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים , קטלוגים, תםגראפיילרבות תיאורים טכניים,  /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .4.13

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.14
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .4.15
, משרד  התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

      .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 .4.16
   .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הקבלן מתחייב להזמין  .4.17
  .לביצוע העבודותהזמנים 

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

רוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות )לרבות עבודת התכנון( יחולו על ל ההוצאות הככ .4.18
 דו.  יהקבלן וישולמו על 
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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 
 כמפורט להלן: והקבלן יחל בפעולות התארגנותהסכם זה, 

 ושערים מיד עם כניסת הקבלן לאתר, ובתחילת התארגנותו באתר, ייבנה, יתקן ויחזק גדר היקפית (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

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

 דרכי גישה והסדרי תנועה זמניים  (ב)

גורמים אחרים את כל מטעמו ו/או למשנה  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  ונוהסדרי  התנועה ככל שידרשו יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשב (2)
 בשכר במידת הצורך. 

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

רשות מוסמכת לרבות רשויות התנועה העירונית הקבלן ימלא אחר כל דרישה חוקית של כל . בהן
ו/או המחוזית ו/או משטרת ישראל ביחס להסדרי תנועה, שילוט, תמרור, סימון בפנסים, הצבת 
עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשויות 

  האמורות.

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

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/ פינוי פסולת וחומרים  (5)
שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים, תבוצענה אך ורק  אחרים, וכן לכל מטרה אחרת

באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומאטיים. כל נזק  אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות 
 ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של המפקח.

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

ידי המפקח -ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצורך -לבצע חפירות גישוש עלאותן עבודות, 
ורי חפירה אחריות לקבלת איש 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 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח  (7)
נית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה התכ .אתרתכנית ההתארגנות ב הבניה, 

, שירותי עובדים, נקודות מקומות האחסון, משרדי אתרהסדרי תנועה זמניים, שילוט,  ממנו,
הזנת מים וחשמל הסדרי תנועה וכיוצ"ב. התוכנית תתייחס לשלבי העבודה השונים של הקבלן. 

 התוכנית תהיה חתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  נקודות קבע (ג)

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

 טרם כניסתו לעבודה, ייראו התכניות האמורות כנכונות ומדויקות. 

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

  .ועד למסירה הסופית של המבנה  מגרשמרגע קבלת ה השונים

יהיו על חשבון הקבלן, כולל סימון  ןובמהלכביצוע העבודות כל ההוצאות לסימון בתחילת   (3)
ספקים אחרים של החברה. על הקבלן לדאוג למכשירי מדידה מעולים באתר משנה ו/או  לקבלני
  דו גם לרשות המפקח.שיועמ

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, 

 ח.ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראות המפק

 , 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

ום הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל למק (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

 ישאחשבון 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)
( להסכם זה. לשם כך, יעשה הקבלן, על חשבונו )ג5.13כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

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

  שילוט (ה)

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

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

 פי דין. יספק, יתקין ויתחזק באופן שוטף ועל חשבונו את כל השילוט לאתר כמתחייב על
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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 12/2013פירוט לגבי ביצוע מבנה מרכז התרבות במסגרת מכרז 

 סעיף זה. 

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

 שמירה (ו)

העמדת אתר העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודות השלמה מיום  (1)
למבנה , יהא הקבלן אחראי לשמירת אתר העבודה ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן 

ה או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת למקום ביצוע עבודות הבניי
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 

השלמתו יהיה המבנה  במצב תקין ומתאים חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם 
 בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

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

 להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.

 ומנהל עבודה מהנדס .5.2

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

ען הקבלן או המהנדס וכן מנהל העבודה ימצאו באתר העבודה  וישגיחו עליו ברציפות לצורך ביצו (ב)
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  (ג)
 בלי אישורו של המפקח. 

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

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .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  -דרישה כאמור לעיל. אדם שהורחק לפי 
 בעקיפין

על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי  .5.4
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 

ועל פי דרישת העירייה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת עבודות הבנייה בתקופת העיכוב. האמור  היה
לעיל בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי 

 מטעמו. 

 בטיחות  .5.5

או עובדי מי מטעמו שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להוראות צאה החברה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד מ (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 לא פעל הקבלן בהתאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית ל (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  ן מאתריסלק מזמן לזמהקבלן  (א)
 . העירייהבכתב על ידי המפקח ויהיה כפוף לאישור הפיקוח של 

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

את כל מתקני העבודה,  הםויסלק מהמבנה  ואת אתר העבודה את  הקבלןמיד 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)

 תאגיד המים מי מודיעין.  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

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

 . חברת חשמל (ח)

 חברת בזק  (ט)

 רשות העתיקות (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות התכנון ו/או  הבנייה ו/או בציוד המותקן .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 

י הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכא
 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 

ו/או שתילים שלא היה והחברה ו/או המפקח גילה כי עצים  .)להלן: "תקופת הקליטה"(  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

 ציוד חומרים ומלאכה .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

נו במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדית והסופית של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אי (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 המפקח, וזאת ללא תמורה נוספת כל שהיא, ומבלי שההחלפה כאמור תזכה את 

  מהקבוע בלוח הזמנים. כלשהי

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 

 .ממרכז התחבורה העירוני ומתקנים העתידים להיות חלק 

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע אתר העבודה לקבלן חומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות מבנה  עודת השלמה לללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תאתר העבודה להוציאם מ

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

כל ציוד שידרש לביצוע עבודות נוספות העבודה יהיה חייב להשיב לאתר מובהר בזאת כי הקבלן  (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
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ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים בתכניות ובכתב הקבלן  (ח)
יב שהמלאכה שתיעשה תהיה מתחיהקבלן , ובכמויות מספיקות. שאושרו על ידי החברה הכמויות

 ברמה משובחת.

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

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

ם, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרי (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 

כ"ל החברה בהתאם מובהר למען הסר ספק כי סעיף זה כפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של מנ
 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 )מסוימיםסופקו חומרים  (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבוד הקבלןזו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

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

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

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

או  הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי 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

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

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

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

   QA/QCיכות בקרת איכות והבטחת א (טו)

המקובלים אצל הקבלן וכפי  םעל הקבלן לקיים באתר בקרת איכות והבטחת איכות, לפי הנוהליי
שיאושרו ע"י המפקח, כולל מינוי ממונה על הבטחת האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את 
נוהלי בקרת האיכות והבטחת האיכות באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות 

, על הקבלן יהיה כולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות
להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על 

 פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה הבטחת האיכות של הקבלן.
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  אישור מוקדם (טז)

 חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של החומרים בהם יש בדעתו להשתמשהקבלן 
ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי לפסול משלוח חומרים 

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

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

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 (ב)
לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה  אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 . "(ח אדםוכ)להלן: "

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם הקבלן  (ג)
שיון או יבעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רהסכם זה. וך המועד הנקוב לכך בתהעבודות 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 (ד)
מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי   רת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.,  הפ1952

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 

ת להיגרם לחברה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולוהסכם ביצוע 
     עקב כך.

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

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים  (ו)
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  (ז)
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  (ח)
 שיקבע מעת לעת.  

סידורי נוחיות ומקומות העבודות מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע כמו כן הקבלן  (ט)
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  (י)
העבודות באתר העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע 

  .העבודה
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 אתר העבודה ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהקבלן  (יא)
לפי דרישה . אדם שהורחק 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  (יב)
הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה המסומן נספח י'' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה 

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

 שירותי קבלן ראשי  .5.12

החברה תבצע אספקה והתקנה של כי מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ו/או נספחיו, מובהר  (א)
 . "(ים/נים אחרן/קבל)להלן "ן אשר זכה במכרז קבלשת למרכז התחבורה באמצעות המעלית הנדר

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

ם של כל הקבלנים האחרים במידה ו/בם ושילובו/תם, פעילותו/תהקבלן יהיה אחראי לעבודת (ג)
והוא מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. באתר שיעבדו 

הקבלן מתחייב לסייע לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות 
 ידי המפקח.-או עבודה כלשהי שאושרה על

השירותים המפורטים בהסכם המשולש  אתבאתר האחרים הקבלן מתחייב להעניק לקבלנים  (ד)
 המסומן כנספח יב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

: אפשרות כניסה לאתר, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי השירותים יכללו 
ניות מתן שמירה על חומרים ואמצעים, השאלת תכ ,גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון

, העברת נקודות קבע, והבטיחות באתר, שלבי הביצוע, מערכות, כללי עבודה הפרויקטהסברים על 
חדר אוכל, חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש בפיגומים וב םבשירותישירותי הרמה ושינוע, שימוש 

  .קיימים של הקבלן

בלעדית את נוהלי וסידורי במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן והקבלנים האחרים, המפקח יקבע  (ה)
  .העבודה ביניהם וקביעתו תחייב את הצדדים

מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן מתחייב בחתימתו על הסכם זה לחתום על ההסכם המשולש  (ו)
כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או המסומן כנספח יב' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  

מהתחייבות זו  ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה להסתייג במפורש או במשתמע 
לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי 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, קבועה 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
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

 . לא יחשבו כסיבה למתן ארכה ההאוטונומיעל ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי 

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

 ביצוע העבודה קצב .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 תוךהמבנה  ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת בלן וק
  ויודיע עליהם למפקח בכתב. והארכה שנקבעה להשלמת

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

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

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קימים אחר התחייבותו לפי ס 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא הקבלן , 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 .הכרוכות בכךבכל ההוצאות 
לנכותן  תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לק 5%בתוספת 

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

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

ה זה . וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזלכל 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 תעודת השלמה עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן 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 ן בלרשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לק

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ת וכמושלמ נהין תקופת הבדק, תחשבילענהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה 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 והזמנים ויתר הוראות ההסכם, ונתקבל ט

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

דק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה תוך תקופת הב מבנה,ב נתאווה (ב)
או בחומרים בציוד , 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 בלבד שדרישה כאמור תימסר לקהמפקח ולשביעות רצונו של המפקח ו

 .   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 בהן בוצעו אף הן בהתאם לעבודות הבדק והכרוך 
  .חברהה

אשר סכם זה מהתחייבות הנובעת מה 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

תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם הביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם  .8.1
הכמויות בפועל כפי שאושרו ע"י המפקח , החברה לקבלן תשלם החברה לקבלן סכום המהווה מכפלת 

, לאחר ניכוי ההנחה שנתן הקבלן כמפורט בנספח א' להסכם זה, במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות
 "(.התמורהובתוספת מע"מ כחוק לפי שיעורו במועד התשלום )להלן: " המהווה חלק בלתי נפרד הימנו

הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות הכמויות מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן ש .8.2
לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה 

. 

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את ביצוע  .8.3
 ן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   על כל חלקיהן באופ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

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

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

בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם אספקה ושימוש  (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)
וכן הסעת עובדים לאתר העבודה  סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם

 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.

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

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

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

 ת אישור מכון התקנים לכל המתקנים.דמי בדיקות וקבל (יג)

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רווחי הקבלן. (כ)

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

 לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

אחוזים מהסך הכולל אשר ישולמו לחברה  8.5% -הוצאות לרבות פיקוח וניהול העבודות השווה ל (כב)
 מכל חשבון שיוגש.

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

התמורה תשולם לקבלן בתשלומים לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובאופן  .8.5
  המפורט להלן:

  חשבונות חלקיים .8.5.1

לחודש, בגין אותם חלקי העבודות  5 -ל 1 -הקבלן יגיש חשבונות חלקים אחת לחודש בין ה (1)
 ועל. שבוצעו על ידו  בפ

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

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות .  (3)

 , בפורמט שאושר ע"י המפקח. Excelלדפי המדידה יצורף חישובים בקובץ  (4)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  (5)
 חריגות.

החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר המפקח יבדוק את  (6)
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.

ר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי החברה תבדוק את החשבון, אשר אוש  (7)
 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (8)
ו/או והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה 

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

 רצונם של המפקח והחברה.

חשבון את ה יום מיום אישור המפקח 90תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (9)
 "(.90)דהיינו: "שוטף +

 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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ע"י החברה, ימציא הקבלן את  הכמויות שתימדדנה לפי הוראות . כתנאי לתשלום החשבון הסופי
 המסמכים הבאים: 

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

 ( תוכניות עדותAS-MADE. ותיקי מתקן בהתאם לאמור במפרט ) 

 .ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 אישורי היועצים על השלמת המערכות השונות 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

 ידרש.י, אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי ש4 טופס 

על מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .8.6
העבודות ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה רחב או מצומצם יותר מזה צמצם את היקף מרחיב או שינוי המ

לתמורה הנקובה במחיר היחידה של אותו הסעיף בכתב שנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה בהתאם 
מובהר בזאת למען  בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הכמויות

הגדלה של הכמויות בסעיף כלשהו בכתב הכמויות לא תשנה את מחיר היחידה הקטנה או הסר כל ספק כי 
   בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:  של הסעיף גם אם תקטן או תגדל התמורה הכוללת

לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים לקביעת ערכו של השינוי ולא ניתן לקבוע ערך השינוי  (א)
משרד הבינוי והשיכון )"פרורטה"(, יחושב סכום השינוי לפי  באופן יחסי למחירים שבכתב הכמויות

המפורטת בנספח א' ובניכוי הנחת הקבלן  15%בניכוי המעודכן נכון ליום מועד פרסום המכרז 
. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

חברה מכל אשר ישולמו ל המתקבל לאחר הניכויים כאמור לעיל, מהסך 8.5%ניהול ופיקוח בגובה 
  .חשבון שיוגש

משרד הבינוי והשיכון יחושב הסכום על פי מחירון דקל בנייה בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ב)
. המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנוובניכוי הנחת הקבלן  15%בניכוי 

המתקבל  מהסך 8.5%מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . אשר ישולמו לחברה מכל חשבון שיוגש לאחר הניכויים כאמור לעיל,

יקבע סכום  -ו/או במחירון דקל בנייה משרד הבינוי והשיכון בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ג)
. מובהר למען הסר ספק כי הסכום המתקבל לאחר ניתוח מחירים שיבוצע על ידי המפקחהשינוי 

אשר ישולמו לחברה מכל חשבון  המתקבל כאמור לעיל, מהסך 8.5%כולל עמלת ניהול ופיקוח בגובה 
 . שיוגש

 להלן דוגמה:  (ד)

X –  עבודה / מוצר במחירון משהב"ש/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: 

 ₪ 72.25=   0.85 * 85:  ולאחר ניכוי הנחת הקבלן %15לאחר ניכוי  X -המחיר ליח' ל

  ., אשר ישולמו לחברה8.5%ניהול ופיקוח בגובה כוללים עמלת  72.25 -מובהר כי ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על שינוי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי במידה ותחליט החברה  (ה)
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

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

לקבלן, בתמורה לביצוע  הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה .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.    

, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין  .8.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 
חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני 

 עה.  ימים ממתן ההוד 3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

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

 קנסות  .8.13

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

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 נספח יא'לבהתאם 

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
י לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. מבל

 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
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

תשלומים , 1951-א"תשי עבודה ומנוחה, י חוק שעות"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, 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, ומיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעוד (א)
עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או ההתקנה ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל

ו/או למבנה   הי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודהתחלת ביצוע העבודות על יד
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ

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 עבודידו ו/או מ

. הקבלן פוטר את החברה מאחריות סמוכים לאתר העבודהמכל סוג בתחום השטחים הציבוריים ש
שפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר ילנזקים כאמור לעיל, הקבלן 

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. יילאמור וכן 

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

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 

המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

  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 
וא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות מין וסוג שה

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

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

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

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

 אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  אחריות לעובדים .10.3

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

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

  אחריות לרכוש ציבורי .10.4

ים, ביוב, תיעול, היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מיהקבלן 
חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 
ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

 הבאופן יעיל ביותר ולשביעות רצונ ,ותקן 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  -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 .ההעבוד

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .10.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  ול חשבונהקבלן מתחייב לנקוט ע (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 דלעיל. 10.4 - 10.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

וחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או של (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 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה  (ג)
שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי ו/או 

להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 
 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)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, ימאת בית המשפט, 

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

 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
דם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל א

ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

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

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

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

מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן קבלן מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל
 ."בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ביטוח .10.6

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין אחריות הקבלן כמפורט לעיל, לעיל ממבלי 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  ס האישור על קיום ביטוח עבודות קבלניותטופבהתאם למפורט ב

, חבות עבודות קבלניות"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 

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

וכי ולעירייה  חברהיועברו ל אישור קיום הביטוחיםמתחייב 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 הקבלןלצמצם את אחריותו של 

ות יכללו כמבוטח ישיר בפוליסות הביטוח, כי הפוליס 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)

מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אשר יידרש  הקבלן (ו)
 .עת הצורךכדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בחברה ו/או העירייה ידי ה-לעשותה על

בעצמו יתקן את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המפקח ויקבל קבלן במקרה שייגרם נזק מבוטח, וה (ז)
, יהא הקבלן זכאי לקבל תגמולי חברה ו/או לעירייהאישור 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  תחייב לשלם את הפרמיות בגין הפוליסות במועד.מקבלן ה (ח)
 .תשלום דמי הביטוחים הנ"ל

פי הסכם זה ו/או על -מובהר, כי הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק בלתי מבוטח, שהוא באחריותו על (ט)
זקים אשר לנפי 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
קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי 

 .הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים

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

תיחשב כהפרה כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים 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 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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 

יתנה לגביה נהל קבוע או נמהחלטת 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 לק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש מען הסר ספל .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, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  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 ולהשלים את  ממנוהקבלן חלקו 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.   

ר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע למען הסר ספק מובה .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
   דין ועל פי הסכם זה. ו/או צד שלישי כלשהו על פי כלחברה כלשהי כלפי ה

קבלן יהא מחויב להמשיך לעבוד עם קבלן המבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר כל ספק כי  .12.4
בפרק בגינו עמד הקבלן בתנאי הסף, עד להשלמת כלל עבודות האלומיניום המפורטות  ,האלומיניום

ה' והמהווים - ד' ו , 2ג',1ים ג'תב הכמויות, והתוכניות המפורטים בנספחהמוקדמות, המפרט הטכני, כ
 חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה.

מונה לו כונס נכסים שהפסקת התקשרות עם קבלן האלומיניום שאינה עקב מינוי כונס נכסים או במקרה  .12.5
קיבלה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה שחברה האלומיניום הינו או לחלופין אם קבלן 

אישור החברה מראש ובכתב. הפסקת ההתקשרות ללא אישור  ת, מותנית בקבלסיםמפרק או כונס נכ
יצויים קבועים פיהא הקבלן חייב לשלם לחברה    החברה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית בעטיה

מדד תשומות הבניה, החל מיום חתימת הסכם זה. אין להסכום יהיה צמוד . ₪ 200,000ומוסכמים בסך 
 גרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה. לית או בתשלום זה כדי להפח

כמו מובהר למען הסר כל ספק כי הקבלן יהא רשאי בכפוף לקבלת אישור החברה מראש וכתב כאמור 
 לעיל, להחליף את קבלן האלומיניום אך ורק באחד הקבלנים המפורטים במפרט הטכני .   

על הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .12.6
סכם מיום חתימת הבועיים תוך שקבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, ל

 .זה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כי המעידות  תודותע חברהעביר למתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה, לההקבלן 
 פירוט אנשי קשר.והמלצות לרבות מורשה המשנה הינו קבלן  קבלן

בפרט להתקשר עם קבלן משנה לביצוע עבודות מסגרות חרש העומד בתנאים המפורטים  מתחייב הקבלן  .12.7
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 2למפרט הטכני המסומן כנספח ג' 19

חרש שאינה עונה  מסגרות עבודות לביצוע משנהמובהר למען הסר ספק כי התקשרות עם קבלן 
 על הנדרש כאמור לעיל, תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 
 נכסים כונס מינוי עקב שאינה מסגרות חרש המשנה לביצוע עבודות קבלן עם התקשרות הפסקת

 הינו חרשהמשנה לביצוע עבודות מסגרות  קבלן אם לחלופין או נכסים כונס לו שמונה במקרה או
 מותנית, נכסים כונס או מפרק לה מונה או פירוק צו לגביה ניתן או פירוק החלטת שקיבלה חברה

 ובכתב מראש החברה אישור ללא ההתקשרות הפסקת. ובכתב מראש החברה אישור בקבלת
 בסך ומוסכמים קבועים פיצויים לחברה לשלם חייב הקבלן יהא   בעטיה יסודית הפרה יהווה

 בתשלום אין. זה הסכם חתימת מיום החל, הבניה תשומות למדד צמוד יהיה הסכום. ₪ 50,000
 .זה הסכם י"עפ הקבלן של חיוביו מיתר לגרוע או להפחית כדי זה

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .12.8
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  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  ת"(, עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודו 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.      12למשך 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(, 7.1עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף  .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  לתי נפרד הימנוומהווה חלק ב 1ז'כנספח וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן ההשלמה. 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 נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./ידי הקבלן ומתנאי הסכם זה על 

 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.

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה ת יוהערבו נהבכלליות האמור לעיל, תשמשמבלי לפגוע  .13.6
  יסודית של הוראות ההסכם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .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  צורך הסכם זההמפקח ל .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  הקבלןהחומרים 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 
 , את הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. ונספחיו

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

בהתאם לתכניות או  ואשר לא בוצעעבודות ל שוי תיקון, שינהקבלן 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  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7תוך ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

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

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

ו/או המפורט במפרט הרלוונטי במפרט תכניות, המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט ב
 .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)
. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא ןולאופן ביצועהעבודות לטיב 

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

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

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

 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)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 .העבודותו על ידו בביצוע כמויות החומרים שהושקע (ג)

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

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (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)

 . בלןוהמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקהקבלן 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 

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .15.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.ודות העבלמען 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

כראיה בין ישמשו  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
ם שממנו מובאים וכן לכל מקו סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    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.  

לה או השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקא 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. 

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

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.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .16.5
 פורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. נעשו בכתב ובמ

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

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

 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
 חדשות.הכתובות ה

 

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

 

 

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

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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
 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית  8/2016'  מס  פומבי מכרז ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים 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:

זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או  צעתיהנתי 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

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

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  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-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .רמוותר בזה מראש על טענות כאמו

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

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

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

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

 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

 שקלים שבע מאות אלף )במילים: ₪ 700,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .הבניהתשומות צמודה למדד  (.חדשים

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. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה 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
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

מן והציוד הדרוש לביצוע וישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המילי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכ שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

 ו/או לא מתנהלת נגדי  כתב אישום לבית משפט, הלי ו/או נגד עובד מעובדימנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
פלילית   עבירהאו   בגין עבירה שנושאה פיסקליחקירה פלילית, הלי ו/או נגד עובד מעובדי מנו/או נגד מנהל מ

)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290-297לפי סעיפים 
בירות מרמה, סחיטה לחוק העונשין )ע 438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393

ו/או נגד ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו 
 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי מנהל ממנהליו 

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

גמר  עבודות לביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל  רעות-מכבים-מודיעין בעירבמסוף התחבורה הציבורית  פיתוחו

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -ההתחייבויות שיחולו עלי על

פורטים להלן, המהווים חלק בלתי נפרד מדרישות ותנאי המכרז וההסכם וידוע לי כי אי צירוף המ"ב המסמכים צר .22
 הבאת הצעתי לדיון בועדת המכרזים:-ימכרז, עלול לגרום לאהמסמך 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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 

 

 

 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

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

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

לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה .3
 (.)להלן: "המכרז" 8/2016  '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

_________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר  הנני מאשר בזה כי ביום
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   העבודתגודל מבנה ופרוט  
 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:   עבודה:מועד צו התחלת  

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

  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.

 תאריך ביצוע הגדלות: _________________

 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

 העבודה . אישור המזמין לסיום5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ג'

 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 00.01
לביצוע עבודות גמר,מערכות ופיתוח למבנה מסוף אטובוסים מכרז/חוזה זה מתייחס  

 מרכזי במודיעין  כמפורט בכל מסמכי המכרז השונים.
 
 

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

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

 של מסמך ג'. 00המנוגדים או המשלימים את האמור בפרק 
 

 תקופת ביצוע 00.03
חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי   10 הקבלן יסיים את העבודה לאחר 

 אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן. המזמין
 

 אחריות 00.04
 

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי  א.
המקום והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה 

וכו', קרא ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו 
ם ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקו

 ומהאילוצים שהוזכרו לעיל. 
  

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

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם 
 לשטח בו תבוצע העבודה.ובתנאי העבודה המיוחדים 

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

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

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

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

יב הקרקע מראש, משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי ט
אינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד 

 הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו. .שלישי או מכל סיבה אחרת
 

, לפי ובאופן מיידי ,הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו ד.
ה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיא

גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאים או 
ה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, תקללתכניות ולמפרט, או כל 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. 
את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע דעתו של המפקח תקבע סופית 

לו ע"י המפקח. באם לא ימלא וקצב תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי
הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י 

 .קבלן אחר, על חשבון הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ים שנגרמו לו או המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסד 
לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה 

 שניתנה לו ע"י הקבלן.
 

 הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה. ה.
 

 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 00.05

 
 תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה. א.
 

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  ב.
 ובהתאם להוראות המפקח.

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

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 
תר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על שטח ההתארגנות בא ואי הגדר.וות

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

 
 גידור 00.06

 
גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  א.

לטי , כולל שמחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש
 הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה.אזהרה "כאן בונים", 

 תוואי הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח.
 

, מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה ב.
עם  כל פרטי הקיר והקשירות בתיאוםצבועה. פלדה  תקונסטרוקצינסמכים על 

המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה 
 ולהנחיות הראשות המקומית. לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר

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

, לרבות מיקומם מחדש בהתאם להתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 מערכותיהם.על 

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

 השערים יהיו מפלדה צבועה. , אשר יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה.רגל
 

, הזזת עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבטיחות ה.
בנפרד ועל לא ישולם לקבלן , ר העבודהלרבות פירוקם בגמ וכו'מבנים וגדרות 

 הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.
 

 שלט 00.07
 

באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  א.
מתכננים, שם הקבלן ופרטים מות הבסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, ש

וכל עניין , צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנהנוספים. תוכן השלט, 
  יקבעו בלעדית ע"י המפקח. -אחר הקשור בשלט 

 
. ברמה גבוהה )"פרוצס"( ממוחשבת צבעוניתהדמיה וכנס בו השלט תכחלק מ ב.

ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, בוצע הדמיה תה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ,השלט עם ההדמיהתכנון ממוחשב של  שיסופקו לקבלן ע"י האדריכל. קובץ
 טרם ייצורו. פקח, ועל הקבלן לקבל את אישור המתכנונובסוף מפקח יימסר ל

 
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו למפקח הקבלן יגיש  ג.

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

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

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

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

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

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

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

 שמירה 00.08
דה או גניבה יהציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אב הקבלן ידאג לשמירה על 

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

 
 מבנה למפקח 00.09

 
במקום  ,על חשבונו ,לןהקב, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  א.

 שיורה עליו המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח.
 מ'. 2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של  15שטח המבנה  
בחיבור המבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את המזמין ובאי כוחו ויחובר  

 . , מים וביובלטלפון, זמני לחשמל
 

 80X80חלונות מזוגגים במידות  2אטומה ניתנת לנעילה, המבנה יכלול: דלת  ב.
ריצוף או חיפוי לפחות כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה,  מ"ס

כסאות, לוח קיר  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס ו 2.5מזגן מפוצל של רצפה, 
 ניתן לנעילה.עם שתי דלתות לתליית תכניות וארון פח משעם 

קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת  2להתקנת  על הקבלן לדאוג ג.
טלפון ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( 

ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע. במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון 
מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש המפקח ומכשיר 

 קס שמותאם לתקשורת סלולרית, כולל קו.פ
הקבלן ידאג לתקינותו המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש אם התקלקל,  

 תוך יום עבודה אחד.
 ש"ח מחשבונו של הקבלן. 200על כל יום ללא מכשיר פקס באתר יוטל עכבון של  

 
לה וכנת הפע, ת17סך "מולל: הכ PCהקבלן יספק, במשך כל הפרויקט, מחשב  ד.

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

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT תוכנת בנארית  ,ללוחות זמנים עדכנית
מדפסת משולבת מכונת צילום  כןולעריכת החשבונות,  מדוררו/או דקל ו/או 

הבלעדי  ושימושלהכל  -כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  ,3A -ו 4Aלניירות 
 כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר. המפקח. של

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

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

 ומגבות נייר באופן סדיר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
הקבלן ישא בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך  ו.

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

 רשות המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה.תקשורת אחרים אשר הועמדו ל
 
כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר  ז.

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

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

כתוצאה משלביות הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה 
אחרת, יעשה זאת הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות 

 המחוברות למבנים וחיבורן מחדש.
 

 משרד לקבלן 00.10
יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד . הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו 

כוח -במצב נקי ומסודר, גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום. במשרד בא
הקבלן, המתואר לעיל, יש לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב 

הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח בכתב. בגמר העבודה יש לפנות את המשרד 
 ותו.ולהחזיר את השטח לקדמ

 מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקח. 
 

  מים וחשמל 00.11
הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג'. מועדי ניתוק מערכות  

מים וחשמל קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום 
 הפרעה למזמין. 

חשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה בכל מקרה של אספקת מים ו 
 המזמין אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.

 
  תנועה בשטח המזמין 00.12

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

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

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

 
 דרכי גישה ארעיות 00.13

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

ישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הג
הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה 
הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא 

 תמורה.
 

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.14
אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, לא תינתן לקבלן מודגש בזאת ש 

אסורה וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון
 בהחלט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 שמירה על איכות הסביבה 00.15
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו  

כמוגדר בתקנות הרלוונטיות יהום הסביבה ומטרדי רעש, ע"י המפקח, כדי למנוע ז
 לשביעות רצון המפקח. ובמפרט הכללי, 

 
 עבודה בשעות היום בימי חול 00.16

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

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

 הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 

 תיאום עם המפקח 00.17
ום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל כל העבודות תבוצענה בתיא 

 בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 
 
 
 

 כוח אדם 00.18
 

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

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

בד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה פועלים זרים מחו"ל ובל
 בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח הזמנים.

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

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

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

 תהיה באופן שיסוכם מראש עם המפקח.
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 00.19
 

, באתר, באופן ול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלןלצורכי תיאום, ניה א.
 :במשך כל תקופת הביצועו קבוע

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

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

דומות. המהנדס יצוע עבודות בב בישראל שנים לפחות 10 מוכח של
, אחראי לביקורת כאחראי על הביצועמועצה המקומית ביחתום 

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

במקום בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, 
מד מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה( במספר ובאיכות 

כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע נאותים, כפי שיקבע מהמפקח. 
 ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
ומנהל  רשוםיקט בדרגת מהנדס לעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל פרו .4

 בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל עבודה בדרגת הנדסאי,
 דומות.בביצוע עבודות 

 
 םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ ב.

, תתבצע ה. במקרה ותידרש החלפםם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ יםמתנהג
 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט. 5ההחלפה תוך 

 
יום יום לכל אורך בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח ג.

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

 המפקח.
 

 ק בפרויקטים אחרים.שצוות הביצוע לא יועס מודגש בזאת ד.
 

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק  ה.
לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן. פסיקת המפקח בענין זה 

 היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.
 
נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד  זמיןאם לדעת ב"כ המ ו.

ו/או אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 
מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות 
לקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, 

 בענין זה תהיה סופית.וקביעתו 
 
 המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות. ז.

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

 וזאת ללא כל תשלום נוסף.
 

ולא יחולו על הקבלן הוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן כל ה ח.
 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

 
"צו התחלת הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  ט.

 . עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 00.20
 

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

 אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
 

או כל פועל  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ ב.
ועל הקבלן להחליפו  אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידומשנה של קבלן 

ימים ולא  5באחר. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 
 תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.

 
קבלני מלאכות לאישור ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  ג.

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

 ה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.אות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2
הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 2.1

לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 
 באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

 שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות על ב 2.2
 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים  .3

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
 פרופיל חברה. 3.1
 , אשרבשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.
 

 120תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך במקרה של אי תשלום  ה.
יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 

לשלם ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים 
מאושרים ע"י המפקח. הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים 

 המגיעים לקבלן.
 

 ום ושירותים לגורמים אחריםתיא 00.21
ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת הקבלן  

החשמל, קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, 
 עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. 

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.
 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.
מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,  ג.

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

 הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 קשר עם קבלנים אחרים 00.22
 

 כללי א.
אשר אינן נכללות נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 

 יםנפרד ים. עבודות אלה יוצאו למכרזע"פ קביעת המזמין חוזה זה במסגרת/
", וזאת בכפוף נים האחרים"הקבל ו, שיקראיםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל

 לאמור בתנאים כלליים לעבודות.
 

 00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ות ישירה עם הקבלן יבצע התקשרזמיהמ ב.
יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של במפרט הכללי ועל הקבלן 

במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים  00.06בהתאם לסעיף  העבודות
 הכללי של הקבלן הראשי.

כלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתבנוסף לאמור בסעיף ב',  ג.
, וזאת בכל /או גבס(בנויות ווקירות )בטון, , דרך מחיצות נים האחריםקבלה

שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר 
 ו.ועל חשבונ ן הראשיקבלהעל ידי ויותקנו התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו 

 
ום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים כתמורה לתיא ד.

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

 
 בקורת העבודה 00.23

 
הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  א.

הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 
עבור למקום העבודה של הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 

 .הפרוייקט
 

יסה של עבודה, אשר לא בוצעה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והר ב.
בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

 , על חשבונו.התקופה שתקבע על ידו
 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  ג.

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

 לבדיקה בלי אישור המפקח.
 

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  ד.
במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 

תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא 
 לשינוי במועד מסירת העבודה.

 
המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  ה.

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

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

 להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של  ז.
 ה לפי כל תנאי ההסכם.הקבלן לביצוע העבוד

 
 יומן עבודה 00.24

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

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

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

 במקום שליחת מכתב מיוחד.
דה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח. חשבונות בעד עבודות פרטי העבו ז.

 יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם  

 המזמין.
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.  3 -יומן העבודה ינוהל ב 

מפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל העתק ה
 בסוף כל השבוע. -מכילים רשום, ואם לא 

היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומן  
הכרוך למזמין לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר 

 העבודה.
רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין. היעדר הסתייגות בכתב של  

הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של 
 הפרטים הרשומים בו.

 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 00.25

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

 גורמים אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן. 
בתכניות. כל ערעור על  כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים 

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

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

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

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

 
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 00.26

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  
המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, 

 אבק, שמש וכו'. 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום  

במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של  בשטח העבודה וירחיקם
המפקח. אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת 

סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע 
ידי המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על 

המפקח. כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן 
 ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י  
רצונו  המפקח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות

 המלאה.
להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות  

 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.
 

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.27
באתר עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 

על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן, 
העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו 

  על אופן הטיפול בו.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  

 הקבלן כמו כן על נזק או פגיעה כאמור. באחריות מלאה לכל  וישאבמתקנים ובתכולתם 
פגיעה כולל הקיימת מפני הפעלת כלים כבדים שיכולים לפגוע בגג מנהרת הרכבת להמנע 

 איטום המנהרה. ב
 

 קרקעית-חפירה תת 00.28
לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי  

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

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

 רה מהמפקח או מכל גורם אחר.לא קיבל אישור לחפי
יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר  

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

 פות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.הישירות והעקי
 

 ביצוע בשלבים 00.29
תבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי עשויה להעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה  

המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבים ולפי 
 ארכת תקופת הביצוע.עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה לה

 
 
 
 

 לוח זמנים 00.30
 

יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח  15לא יאוחר מאשר  א.
 במפרט הכללי. 00.04.08בהתאם לסעיף  זמנים

 
ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות.  ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה ב.

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

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

התקדמות העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה 
 טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.בלאחוז מיד בכל האמצעים לה

 
 עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד. ד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 תגבור קצב העבודה 00.31
אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה יחליט המפקח כי התפוקה  

 בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -
 , ולעשות כל דבר שהתנאיםלעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

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

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

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

 
 מוצר "שווה ערך" 00.32

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

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

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

כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף 
 זה. 

 
 חיצוניותתאום בדיקות ופיקוח  00.33

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, 
מכון התקנים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן 

בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים. כמו כן רשאי 
 קות באופן עצמאי ככל שימצא לנכון.יהיה המפקח להזמין בדי

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, 
 ישירות על ידי המעבדה אל המפקח. 

יום  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 
 מקבלת צו התחלת העבודה.

 לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן. עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם
 

 המוצריםטיב החומרים ו 00.34
 

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

 גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.
 

ים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן כל החומר ב.
מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור 

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

 וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות. 921
 

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

וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות מהכלל לאישור 
 המאושרות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 בדיקת דגימות ואישורן 00.35
 

תקבע מעבדה שבבדיקות שרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו חומרים אשר יאו א.
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד ו. לא יע"י המזמין

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

חינות חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבה 
 לדגימות שאושרו.

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

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

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

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

 
 חומרים וציוד 00.36

 
החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע  א.

 העבודה, יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.
 

שו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק כל החומרים שישמ ב.
במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 

הדרושים במקרים של תקלות מכניות. עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 
 המחייבות רציפות של ביצוע.

 
ם בהתאם למפרט ולרשימת כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקני ג.

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

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

 .תכניות, הסברים ותיאורים טכניים
 

היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר  ד.
יכולים להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל 

 דומה הדרוש במתקן הנ"ל.
ידיהם נמצא בפעולה לשביעות -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 

שנים לפחות. לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,  5שך רצון המשתמשים בו במ
המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת 

ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם 
קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, 

חזקים בארץ ארגון שרות יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או לכאלה המ
יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י 

גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים -היועץ והמפקח על
 הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.

 
ים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור התנאים הטכני ה.

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

להחזיק במלאי. את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני 



- 69 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל הרכבת הצי
שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 

והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 
בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 

 ת כל שהיא.כספי
 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה  ו.

בהתאם לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או 
שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, 

 ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
 
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  .ז

 יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.
 

 מערכת בקרת איכות 00.37
 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 

 
 

 ולחשבונותשימוש במחשב לחישוב כמויות  00.38
בעזרת מחשב. ההכנה לעיבוד תיעשה והחשבונות הקבלן מתחייב להכין את הכמויות  

בתיאום עם המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח. הקבלן 
יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י 

 כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן. .המפקח
 

  תכניות 00.39
 

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

לוח זמנים לבצוע.  מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת
הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא 
יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין 

 התכניות הלא מושלמות.
 

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו  ב.
ספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב. עם קבלת תכניות לביצוע במידה מ

יום של התוכניות והפרטים  14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 
החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר 

 החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל.
 
 רהאוויהחשמל, מיזוג הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה,  ג.

והגימור, ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר 
את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן 

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

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

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

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

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

, ושביכולתו לבצע םוהתיאוריהעבודות, שהבין את כל התכניות, המפרטים 
 לשביעות רצון המהנדס.לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  
והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע 

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

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

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

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

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

היות והבניה היא ברובה בתוך מבנה שלד קיים, המידות לבניה החדשה יקבעו 
ע"פ האלמנטים הקיימים בשטח במבנה הקיים: עמודים, תקרה, יסודות. 

ח ע"פ המידות האדריכלים יאשרו את סימון האלמנטים החדשים לבניה בשט
 שלהם מהאלמנטים הקיימים.

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

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

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

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

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

 
 מחירי יחידה 00.40

 
היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו מחירי  א.

הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת 
העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, 

כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מחיר 
חידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות הי

בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות 
 כרוך בהשלמת הנדרש.

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

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

 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות ג.

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

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

 ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכדומה.
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד במפורש פריטים המסומנים  

שבאתר הבניה. מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות למחסנו 
 ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
מחיר התקנת הפריטים כולל את  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  

לתקופת כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן 
הבדק, תקורה ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט 

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

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

 אספקת פריטים ד.
רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו המזמין  

סעיף של "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר 
ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה 

 או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.
יות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים הקבלן יגיש למפקח חישוב כמו 

ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן 
 לספק, על חשבונו, את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות.

 חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד. 
 

 יםשינוי 00.41
 

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

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

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

 משולמים וכלולים במחיר היחידה.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 00.42

 
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו  א.

סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות 
פרקים ב בסעיפים זהיםשונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים 

 הזהים. קרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפיםמבכל . שונים
 

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או  ב.
 בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 וע בכל שטח אתר העבודה.מחירי היחידה יהיו זהים לביצ ג.

 
 מחירי יסוד 00.43

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

מוצר. הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם  אותו
 כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'. לאחר

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

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 00.44

הוראות שבמסמכי המכרז  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין 
השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית 
וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו 

 לפני שקיבל את הנחיות המפקח בנידון. 
בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות  

אל המפקח ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות 
ו/או ישלים אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של 

 המפקח. 
החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר במקרה של אי התאמה בין מסמכי  

 לטובת המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.
 
 
 

 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  45.00
 

תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין א.
בפועל כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ 

, הכל בהתאם לאמור וכד' כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(
 במפרט הכללי. 00.12.01בסעיף 

 
 גרסתבהתאם לטוקאד" ת "אויוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה ב.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 חול על הקבלן.למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף  
 זה לשביעות רצון המפקח.

  
מסירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם ו וספרי המתקן עבור הכנת התכניות ו.

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

 זה לשביעות רצון המפקח.
 

 
 

  ניקוי אתר העבודה 00.46
 

בכל יום יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין ישמור על אתר נקי, הקבלן  א.
ובגמר כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור 
 למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין.

 תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר. 
 

 צפות והמרצפותהקבלן ישפשף וינקה את כל הרפעם בשבועיים ובגמר העבודה  ב.
 במים וסבון.

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

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

 יישטפו במים וסבון.
 

 בלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.הק ד.
 

. הקבלן יהיה אחראי אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי ה.
להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 

או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור 
  יל.לע

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

 אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח. 
 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 00.47
 

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

וזאת אפילו אם  -צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 
 אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

 
מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל  ב.

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

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

 את ללא כל תוספת כספית לקבלן.זכנדרש, ו
 
 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 00.48
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת  

של רקע, על הקבלן לבצע  מסוים)דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 
)במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינ
 סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 
 פתחים ושרוולים 00.49

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

כין בזמן את נורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להיושרוולים, התקנת צ
כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו 

לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא 
 לאחר קבלת אישור המפקח. 

 נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.יהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 
 

שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  על הקבלן לתאם הכנת ב.
בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת 
הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

MCT  אוLINK SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף , 
 
ת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם מעברי צנר ג.

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

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

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

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

 
 העברת חומרים וציוד 00.50

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

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

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן  
ח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ידי המפק-על

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

והמעברים להעברת ציודו טרם  ידי המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים-על
שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב 

 במקום הצבתו.
 

 הגנה על הציוד 00.51
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  

ידי -ידי הקבלן ועל-העבודה המבוצעים עלאפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי 
ידי -גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על

ידי הקבלן -הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על
ם בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחי

 בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.
 

 גישה 00.52
-על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על 

לשם טיפול, אחזקה ותיקונים.  -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 
בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע 

ן את הציוד. לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא הקבלן על כך למפקח בטרם יתקי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 
 הגנה בפני חלודה 00.53

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

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

 
 בדק ותיקונים  00.54

תהיה תקופת הבדק והתיקונים במכרז זה בכל מקרה שלא נאמר אחרת בחוק המכר,  
 )אחריות( כדלקמן:

לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי  א.
 מתאריך מתן תעודת הגמר. - שנה אחת -המכרז 

 מהתאריך הנ"ל.  שנים 10 -לעבודות בידוד ואיטום  ב.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 3 -לעבודות נגרות ומסגרות  ג.
 מהתאריך הנ"ל. שנים 5 -לעבודות אלומיניום  ד.
 מהתאריך הנ"ל.  שנים 10 - אבן לעבודות  ה.

 וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים. 
  
 -בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות  

 תקבע התקופה הארוכה יותר.
תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה תקופת הבדק  

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות -כזו
בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם 

  ל המזמין.קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה ש
 

 רזרבות למזמין 00.55
מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  

המפקח. עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה 
 השונים.

 
 5, 4טופס  00.56

אחר שיידרש לצורך  , תעודת גמר וכל אישור5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
 אכלוס המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר 
 אכלוס במועד סיום הפרויקט.

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', 
 הרשויות. במועד הנדרש ע"י

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים 
 לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן.
 

 עבודה בגובה 00.57
שיידרש לרבות פיגומים שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה  מודגש בזאת

 ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.
 

 הגנה מפני התפשטות אש 00.58
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור  

וע"פ הנחיות יועץ  921של המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 
 הבטיחות.

 
 מניעת רווח מופרז 00.59

היה למפקח יסוד להניח, ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן,    -
מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכים 
פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע האחרים הנוגעים להסכם או לביצוע של 

ההסכם, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע 
 החקירה.

קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר ההסכם  -
יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על  –לקבלן רווח מופרז 

שייקבע על ידי המפקח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, הדעת בלבד, כפי 
כל סכום שקיבל מעל לשכר ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל 

 סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.
ים לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה דעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווח -

המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים 
 .15%וכן על פי מחירון דקל  בהנחה של 

 12המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום  -
 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

 
 כתב הכמויות והמפרטים 00.60

כני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  כתב  הכמויות המפרט הט
המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט 

בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין 
 תנו מכל סיבה שהיא.  הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתרם, ומחירי היחידה לא יש

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, 
 כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה 
 בהתאם לשיטות המדידה. 

 
 

 תכולת מחירים 00.61
( ובמפרט המיוחד 1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' בזאת מודגש

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

 ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.
 דות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.עבו אך ורקימדדו 

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

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

 במבנה מערכות תיאום  00.62
 

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

Modeling .)בתכנית נבנה המודל Autodesk Revit 2016 לתקן בהתאם BS 1192 . 
 לוקח התיאום אין זאת עם. גבוהה פירוט ברמת וחתכים מערכות תיאום תכניות הופקו

 .העבודה ביצוע לאופן היצרנים ודרישות הביצוע ושיטות הסופיים החומרים את בחשבון
 בהתאם BIM – ה מודל את ויפתח ימשיך אשר מערכות מתאם להעסיק הקבלן על

 לקחת אחראי יהיה הקבלן מטעם המערכות מתאם. ידו על שהוחלטו הביצוע לשיטות
 :השאר בין בחשבון

 
 לשטח יסופקו אשר והחומרים הציוד של המידות את .1
 על בדגש) והתקנים היצרן למפרטי בהתאם הציוד של לתחזוקה הגישה דרישות .2

 (ומתזים אוויר מיזוג
 לרבות לתקנים בהתאם הגמר ואלמנטי הציוד של והעיגון התליות דרישות .3

 .תותב תקרות
 זה חוזה של המיוחדים הטכניים והתנאים המיוחדות הטכניות הדרישות .4
 המזמין של לתחזוקה הגישה דרישות .5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אשר המבצעת הזרוע עבור ופרטים תכניות חתכים יפיק הקבלן מטעם המערכות מתאם
 .עיכובים וללא איכותי, רציף ביצוע ויאפשרו ל"הנ הדרישות כל את תואמים

 שונים נושאים ולהצגת, עבודה תכנית בניית לצורך הקבלן את ישמש המעודכן המודל
 .המזמין מול וחלופות
 עדות כמסמך BIM מודל מסירת
 דיוק ובדמת פירוט ברמת  BIM – ה מודל את למזמין ימסור הקבלן העבודה בסיום

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 עבודות בניה - 04פרק 

   
 סוגי הבלוקים 04.01

בלוקי בטון חלולים , אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניהבהיעדר כל דרישה  
 סוג א'. 5בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י 

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח. 
 

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.02
 

עם קבלני משנה למערכות, או קבלנים אחרים, מסביב ללוחות חשמל,  תאום הבניה 04.03
צינורות, מעברים וכו', תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות 

 השונות ועל פי הנחיות מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות והמפקח.
או לתעלות קיימות,  במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצנרת 

 תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.
במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה, יש להכין פתחים מתאימים  

 ו/או סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.
 

עם כל הקירות והמחיצות הפנימיות, ייבנו לכל גובה המבנה, עד מתחת לתקרת הבטון,  04.04
השארת המרווחים הדרושים בין הקירות לתקרה, על פי פרטי האדריכלות, האקוסטיקה 

 והקונסטרוקציה, אלא אם יורה אחרת המפקח.
 

 .1523עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י  04.05
. חגורות מתחת למחיצות בחדרים 466חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  

 ת יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.רטובים ובספי דלתו
החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה, לעמודים ולקורות. במידה והקבלן לא יכין  

שיקדחו  466קוצים בשעת היציקה, יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י 
לאלמנטים כולל דבק אפוקסי או לפי תכניות מהנדס הקונסטרוקציה שהוכנו במיוחד 

 לשם כך.
 

 אופני מדידה מיוחדים 04.06
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז, מחירי היחידה כוללים גם את המפורט  

 להלן:
וכו'( לרבות זיון כנדרש,  , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות א.

 יימדד במ"ר נטו, בניכוי כל הפתחים. כו'. הכלו קוצים עם דבק אפוקסי
 ם.ביטון משקופי ב.
 בניה במעוגל. ג.
 בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון. ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד  ה.

 .בסעיפי כתב הכמויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה - 06פרק 
 

 כללי 06.01
 

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

 אישור המפקח.ולקבל את 
 

מכל אב טיפוס , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלן באתר לאחר אישור המפקח 06.01.2
, בהתאם ור על כל חלקיו לאישור המפקחגמקבוצת מוצרים, לפי בחירת המפקח, 

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

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

ו לכל מטרה אחרת. אין להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים א
 מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

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

 ריתוכים יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
 במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק. הריתוך יהיה אחיד 

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

 אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבלן.
 

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

 בתנאים אלו.
 

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

 רב מפתח 06.02
נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות  -מנעולי הדלתות )כולל כל הסוגים  

קי מותאם לכל הדלתות  -( של קוד MASTER KEYאקוסטיות וכו'( יותאמו לרב מפתח )
 משנה בהתאם להנחיות המפקח. אזורי. כמו כן, יקבעו במבנה

 מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. 
 

 דלתות אש 06.03
 לאחר שהדלת הורכבה. ומכון התקנים ובאישור היצרןכל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן  

עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקונים הדרושים, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 
 פירוט הדלתות מופיע ברשימות של האדריכל. בנפרד.

 
 אטימות 06.04

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

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

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

 
 אופני מדידה ומחירים 06.05

 



- 81 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות  06.05.1
 המפורטות להלן:

מילוי מלבני הפלדה ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות  א.
 )משקופים( בבטון ועיגונם.

ל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים כ ב.
 ולרשימות.

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

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

 על דלתות וארונות הידרנטים.כל הכתובות הנדרשות  ה.
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. ו.
 דוגמאות לאישור המפקח.תוכניות ייצור והתקנה ו הכנת .ז

כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות  ח.
בהרכבת חלקי הנגרות והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן 

 גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו בעת ההרכבה.
 גילוון וצביעה. ט.
 כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות וברשימת הפירזול י.

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

 בכתב הכמויות.
 

)עשרה אחוזים( בכל כיוון לא יגרמו לשינוים  10%שינויים במידות, בגבולות  06.05.2
 במחירים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכות תברואה  - 07פרק 
 

 הוראות כלליות  07.0
 

 תאור העבודה 07.0.01
התקנת מערכות תברואה וכיבוי אש בהקמת  העבודה המבוצעת במסגרת חוזה זה הינה 

 פוליאטילן צינורותמבנה מרכז תחבורה במודיעין. העבודה כוללת התקנת מערכות 
HDPE מערכת מים חמים גשם-למי שופכים, מי דלוחין, ניקוזי מזגנים וצינורות מי ,

וקרים, התקנת תשתיות מים וביוב מחוץ למבנה וחיבורם למערכות העירוניות, תכנון 
ואישור ע"פ תכנון מנחה לביצוע והתקנת מערכת כיבוי אש הכוללת מתזים בתקרות 

מודגש גלויות וחללים בתקרות אקוסטיות כולל אישור התכנון וההתקנה ע"י מת"י,  
בזאת כי כל החומרים, האביזרים והספחים יהיו בעלי תו תקן של מת"י, על הקבלן 

 לספק.  לקבל את אישורו של המתכנן לאת אשר בכוונתו
במחירם אספקה, הובלה  ותכולל הלןלהמפורטות  כמו כן ולמען הסר ספק, כל העבודות 

והרכבה של האלמנטים, כל עבודות ההכנה הנדרשות, חומרי עזר, הברזות, ריתוכים, 
)קיימים או חדשים(, צביעת צנרת גלויה, שיקום השטח  םלקוויחיתוכים, חיבורים 

 ., בשלמותוסילוק פסולת
 

 המפרט המיוחד תכולת 07.0.02
)מפרט הבין משרדי(  –מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי  

)להלן "המפרט הכללי"(. הכל כאמור באותו מפרט מתקני תברואה,  07ובעיקר פרק 
כללי. בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, 

ת הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי יקבע המפרט המיוחד. רואים א
והמפרט המיוחד. כל המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה 
 והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים.

 
 עדיפות המסמכים במכרז 07.0.03

, יהיה סדר העדיפות במקרה של אי התאמה בין המסמכים הטכניים השונים של המכרז 
 של המסמכים כדלהלן )הקודם עדיף על זה שאחריו(:

 תכניות - 
 כתב כמויות - 
 מפרט מיוחד - 

 "(הכחולה)"החוברת  הבין משרדי המפרט הכללי -
 תקנים וסטנדרטים -

 

 התאמה בין התקנים, מפרט, כתב כמויות ותכניות וטעויות 07.0.04
המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב  

הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט. במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין 
עבודה כלשהי בין המפרט לבין כתב  יבתיאורהמפרט, יקבע המפרט. התגלתה סתירה 

ו/או השמטות כלשהן במסמכים הנ"ל, חייב הכמויות ו/או התכניות, או התגלו טעויות 
הקבלן להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים לפני 

התחלת הבצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל, והמפקח 
יקבע איך תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח 

בחומר ו/או בעבודה, ו/או הנזקים  -חולנה על הקבלן כל ההוצאות ת-כאמור לעיל
 שיגרמו עקב כך.

שבכתב הכמויות, יחשב  רהתיאושבמפרט לבין  רהתיאוות בין ידבמקרה של סתירה במ 
 דה הרשומה בכתב הכמויות.ילמ סכמתייחהמחיר שבכתב הכמויות 

 
 היקף העבודה 07.0.05

לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין  לכך כי המזמין שומר מופניתתשומת לב הקבלן  
את היקף העבודה והכמויות לרבות ביטול סעיפים בכתב הכמויות. מודגש בזה כי 



- 83 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שינויים בהיקף העבודה לא ישמשו בשום מקרה עילה לקבלן לתביעה מצידו, לשינוי 
 היחידה כפי שנקב בהם להצעתו או מכל סוג שהוא.

 
 מדידת רומים קיימים 07.0.06

הקיימים שאליהם אמורים  חיבורי המיםה יגלה הקבלן את קוי לפני התחלת העבוד 
המוצעים, וימדוד את האנברטים שלהם ויודיע מיד למפקח  ההסתעפויות והקולהתחבר 

ולמתכנן את נתוני האנברטים המדודים, כדי שאפשר יהיה לעדכן את התכניות לפני 
 התחלת העבודה. 

 
 תאום עם גורמים אחרים 07.0.07

במפרט הכללי, בנוסף לכך  510041 -ו 0048לסעיפים  מופניתתשומת ליבו של הקבלן  
יתאם הקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי, כל גורם אשר הקבלן חייב עפ"י דין ו/או 

 המפקח הורה לו על תאום זה.
 

 תאום עם קבלנים אחרים 07.0.8
נים אחרים )כגון: בכל מקרה בו יעבדו באתר העבודה של הקבלן או בקרבתו, גם קבל 

וכו'(, ינקוט הקבלן בכל האמצעים  , ריצוף, טיח, חיפויבניה, טלפון, חשמלשלד, עבודות 
 הדרושים לתאום עבודתו עם עבודת הקבלנים האחרים, ולתאום העבודה איתם.

עבודות תוך כדי הפסקות ללא תשלום נוסף הלעבוד בתאום עם התקדמות  שיידרהקבלן  
 ות.עבור ההפרעות וההפסק

 
 בטיחות 07.0.9

על הקבלן להקפיד על שמירת כללי הבטיחות ההכרחיים לבצוע העבודה בהתאם  
לדרישות המופיעות במפרטים הטכניים האלה ו/או בשאר מסמכי החוזה, בהתאם 

לתקנות והדרישות של רשות מוסמכת )משרד העבודה( ועל פי כל דין, ובהתאם 
בטיחות מהמפקח, או אי קבלתן, להוראות שיקבל מידי פעם מהמפקח. קבלת הוראות 

לא ישחררו את הקבלן מאחריותו במקרה של תאונה לעצמו, לעובדיו, למפקח ולצד 
 שלישי.

למען הסר ספק מובהר כי הקבלן אחראי לכל דבר ועניין, ולרבות עניין פקודת הבטיחות 
 והתקנות על פיה. 1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

ות, שרפות וכו' בשטח העבודה, הקבלן מתחייב לשמור על על מנת למנוע תאונות, מפול 
כל דין המתייחס לבטיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב 

 לנושאים כדלהלן:
הודעה על מינוי מנהל עבודה במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה,  א.  

 ימים מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה. 7תוך 
 החזקת פנקס באתר בו תרשמנה תאונות וכו'.     ב.  

 
 בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות 07.0.10

הקבלן ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק ויודיע על כך  א.  
ימים מקבלת צו התחלת העבודה, הכל כפוף לאמור  7למפקח האזורי, תוך 

 .1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
הקבלן יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות בעבודה באתר כולו, כולל כל  ב.  

 אדם וכל קבלן אחר הנמצא בתוך אתר העבודות.
האחראי על הבטיחות יהיה אחראי באתר עד למועד גמר תפקידו והוא יהיה  ג.  

כך ששרותי הבטיחות ינתנו על  –האחרון לעזוב את שטח האתר מטעם הקבלן 
 עד לרגע סיום עבודותיו.ידי הקבלן 

בגין הוראות סעיף זה לא תשולם כל תמורה לקבלן ורואים את כל הוצאותיו  ד.  
  כלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. 

 
 בצוע בשלבים 07.0.11

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי  
בכל שלב לפי ראות עיניו.  הביצוע בשלבים  המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות

ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הביצוע. כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות סמוי מן העין טעון 
 אישור המפקח לפני שיכוסה ע"י אחד השלבים הבאים אחריו.

 
 עהפסקות ברצף הביצו 07.0.12

לא  המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסקת רצף הבצוע מסבות שאינן תלויות בו. 
 בתקופה מאוחרת. תקופת  הוחידושישולמו שום תוספות ופיצויים עקב הפסקת העבודה 

 בתקופת הבצוע. לתיכלהפסקת העבודה לא  
 

 אחריות לשלמות הביצוע 07.0.13
הקבלן, עד למסירה סופית במשך כל שלבי הביניים תהיה המערכת שבוצעה, באחריות  

 וקבלתה ע"י נציגי המזמין.
 

 כמויות 07.0.14
כל הכמויות ניתנות באומדנא. החשבון הסופי לתשלום יערך לפי הכמויות שבוצעו  

 בפועל בהתאם למדידות באתר העבודה.
 

 (AS MADEתכניות לאחר בצוע )בדיעבד   07.0.15
טלוגים של הקבלן יספק למזמין בתום העבודה סט תכניות לאחר ביצוע הכולל ק 

התכניות לאחר בצוע תוכנה בהתאם להנחיות  המוצרים שהתקין והוראות הפעלה.
יודגש כי הגשת מחלקות ההנדסה של הרשויות אשר בתחומן מתבצעת העבודה. 

 התכניות לאחר בצוע )בדיעבד( הנ"ל הינן תנאי הכרחי לאשור החשבון הסופי של הקבלן.
 

 מבנהצנרת המים בו מערכת המים  07.1
 

 2צינורות באדמה בקוטר עד " 07.1.01
ללא תפר מגולוונים עם ספחים תקניים. הצינורות יהיו מוגנים  40צינורות סקדיול  

, תוצרת APC\GALחרושתית במפעל היצרן בפוליאטילן שחול תלת שכבתי, דוגמת 
והגנת הקשתות וההסתעפויות בשטח על ידי סרט  266.3"אברות", לפי דרישות מפמ"כ 

על פי הנחיות היצרן, מצע וכיסוי חול לאחר בדיקת הלחץ  מ"מ, 50מתכווץ כחול 
 לנזילות כמפורט להלן.

 
  רשת אספקת מים קרים וחמים 07.1.02

יהיו צינורות פלדה  3" -ל 1צינורות אספקת מים בתוך המבנה בקוטרים בין " .א
", מחוברים בהברגה. עם ציפוי חרושתי בסרטי 40"סקדיול  מגולוונים ללא תפר 

עוברת בתוך חריצים בקירות או במילוי ריצפה וצביעה לצנרת פלסטיק לצנרת 
 עוברת גלויה.

אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, הם יהיו 
 חרושתיים, לא יורשה לייצר ספחים ואביזרים באתר.

" מתוצרת מצרפלס SP  "Superpipeצנרת מים חמים   וקרים    תהיי צנרת מוסג  .ב
שכית עוברת בחלל התקרה האקוסטית. הצנרת והאביזרים יותקנו ע"פ מפרט המ

 היצרן.

צינורות מים קרים פנימיים לצריכה וכבוי אש ע"י עמדות כיבוי עוברים גלויים  .ג
עם ציפוי פנימי  5/32ומעלה יהיו צינורות פלדה שחורים בעובי דופן " 3בקוטר "

 חיצונית. עיבמלט. עם צב
לחיבוריהם של המגופים, האוגנים והאביזרים השונים, יהיו הברגים והאומים 

 מגולוונים.
בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, 

 האביזרים והמגופים וכולם חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת.

עבודות ההתחברות כוללות את כל החתוכים של הרשתות הקיימות, התקנת  .ד
וך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י תר מתאימים בויאביזרי ח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המהנדס בהתאם לצנרת הקיימת. כמו כן כולל המחיר את כל עבודות החפירה, 
 מילוי חוזר והידוק הדרושים.

 אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך. .ה

 לא יורשה כיפוף צינורות. .ו

בגמר הרכבת הצנרת יש לסתום מיד את כל הקצוות החופשיים בפקקים  .ז
מתאימים  אשר  יושארו במקומם עד להרכבת הארמטורות. בגמר העבודה ולפני 

 הקווים ולבצע חיטוי כנדרש. הרכבת הארמטורות יש לשטוף היטב את כל 

קו ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר, ויחוז 2ים יקבעו במרחק של יהצינורות הגלו .ח
באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות 

 פתיחה לפרוק.

ס"מ לפחות.  2הצינורות העוברים בקירות יותקנו כך, שיישאר כסוי טיח בעובי  .ט
את החריצים יש לסתום בטיט צמנט נקי ללא סיד, אשר מחירו כלול במחיר 

 הצינור.
 

 בעו בשתי שכבות צבע יסוד ושכבת צבע סופי כמפורט.גלויים יצ הצינורות המגולוונים
 

 סימון לזיהוי קוים טמונים סרט 07.1.03
היא זיהוי וגילוי מוקדם של הקו למקרה שתבוצע בקרבתו חפירה  הסרטמטרת הנחת  

עשוי  יהיה סרטה שעלולה לפגוע בו, זאת בדומה לנעשה בקוי טלפון, חשמל, גז, וכו'.
אשר בשימוש חב' מקורות. במרכז  סרטס"מ בצבע כחול כדוגמת  15פוליאתילן ברוחב 

 ."מים"זהירות קו  –ירשם בשפה העברית סרט ה
 ס"מ מעל קודקוד הצינור. 20 -כונח מעל לכיסוי החול יהסימון  סרט 
 סמ' סרט 50 –עד לפני הקרקע, יש להשאיר כ סרט יש להוציא את ה זקף בכל נקודת  

יהיה  סרט. מחיר אספקה והתקנת היחתכו רק לאחר גמר העבודה בכללמכל צד, אשר 
 .כלול במחיר הנחת הצינורות

 
 חיוץ דיאלקטרי 07.1.04

בחיבור ראש מערכת מים לקו הקיים יותקנו חיוצים בקטרים הנדרשים, החיוץ  
 או שו"ע מאושר. PROCHINDהחשמלי יהיה חרושתי תוצרת 

 
 אישורים ובדיקות 07.1.05

 לנזילות בדיקת לחץ 07.1.05.1
 4אטמ' למשך  12במפרט הכללי, מים  07, בפרק 07.006כמפורט בסעיף   

 שעות. לוודא אישור ביומן העבודה וביצוע הבדיקות.
 

 אישור מכון התקנים 07.1.05.2
לגבי התקנת הצינורות לפני כיסויים ואישור מנהל העבודה באתר נדרש    

 לביצוע בדיקת הלחץ.
 

 שטיפה וחיטוי 07.1.05.3
בהוראות הל"ת ולפי  2.12המים כנדרש בסעיף שטיפה וחיטוי צנרת   

 והצגת מסמך המאשר ביצוע השטיפה, למפקח. 1205.1הנחיות ת"י 
החיטוי יבוצע אך ורק ע"י בעל מיקצוע שקיבל היתר של משרד 

הבריאות לביצוע חיטוי קווים בכחור ושימוש בהיפוכלוריט לחיטוי 
בה יצוין מועד  מים. בעל המקצוע יספק אשור מטעמו על ביצוע החיוטי

החיטוי, אופן ביצוע החיטוי שיכלול את  ריכוז הכלור במי הבדיקה 
 ואופן אספקת ההיפוכלוריט בטבליות, נוזל וכד'.

 
 קייםצינור מוצע לצינור חיבור  07.1.06

 ולכלבעד חבור צינור מוצע לצינור קיים יקבל הקבלן תשלום מיוחד והמחיר קומפלט י 
חיפוש וחשיפה של הקו הקיים, חפירה, כולל את כל החומרים והעבודות שיידרשו 

(, ניקוז המים, חיתוכים, הובאישורהרשות סגירת המים )אך ורק בתיאום עם גורמי 
  ,תאו זווי Tוספחים כגון הסתעפות  ריתוכים, ניתוקים והתאמות, סילוק פסולת, אוגנים
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בברגים, כולל , קטעי צנרת, מעברי קוטר, ריתוך או דרסר מעוגן 45˚למד משתי זווית   
גוש בטון לעגון ההסתעפות וכל הדרוש לחיבור בין שני הצינורות בנקודה זו, התקנת 

 בשלמותמילוי והידוק כנדרש, הכל  חיוץ לפי התוכניות אשר הספקתו תמדד בנפרד,
 ולשביעות רצון המפקח. 

יש לתאם את העבודה עם מחלקת  רשותשל ה הקייםלהתחבר אל קו המים על מנת  
לא מן הנמנע  ולקבוע מועד מתאים לסגירת המים ומשך הפסקת המים. רשותהמים ב

 שהפסקת המים תהיה בשעות לא מקובלות ועל הקבלן יהיה להערך לכך.
 

 אביזרים בקוי צינורות 07.1.07
יהיו דוגמת תוצרת "דורות". הברגה ומחיר  2מגופים אלכסוניים בקוטר עד "      א.

 המגוף.היחידה יכלול את מחיר הרקורד במעלה 
עם מדף נירוסטה  102או הכוכב דגם  B-2מגופי פרפר יהיו מתוצרת רפאל דגם      .ב

 לרבות אוגנים נגדיים וחצי דרסר חרוט כנדרש, הכל עם ציפוי רילסן.
עם חצי מצמדה מדגם שטורץ דוגמת  458המתאימים לת"י  2ברזי שריפה "     .ג

 או שווה ערך. 7תוצרת "פומס" מס' 
יוצבו בהתאם  1הכנות למערכת השקיה הכוללות זקף ומגוף כדורי בקוטר "       .ד 

 לתכניות.
מחירי היחידה של כל האביזרים המאוגנים יכללו את האוגנים הנגדיים, ברגים       .ה 

 אטמים וכד'.
או שווה ערך. הברגה  SD 200מגופי סגירה כדוריים יהיו מתוצרת "שגיב" דגם       .ו 

 .2עד "
 קורדים קוניים יותקנו ליד כל מגוף הברגה ויכללו במחיר המגוף.ר    .ז 
 חוזר מטיפוס קפיצי צירי, הברגה.-שסתום אל     .ח 
 מערכת מדידה ראשית     .ט 
מערכת המדידה הראשית תבוצע ותמוקם בהתאם לתוכניות ובאישור הרשות   

 יות.המקומית ותכלול את כל האביזרים, הספחים והצינורות כמתואר בתכנ
מחברים דיאלקטריים להפרדה בין צנרת חיצונית לפנימית, יותקנו בהתאם      .י 

 לדרישות הת"י.
 

 דוד וצבעיב 07.1.08

 כללי  .א
כל קווי הצינורות לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. מחיר הצביעה יכלל  

במחיר הצינורות השונים, אלא אם כן פורט אחרת בכתב הכמויות. את הצביעה 
והבידוד של הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת סיד 

 ושמן.

 צנרת מים קרים, חמים, שופכין  ודלוחין  .ב
קווי הצינורות, האביזרים והחיזוקים למים קרים עשויים מפלדה, דלוחין כל 

ושופכין הגלויים לעין יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכן בשתי שכבות צבע 
 סופרלק.

קווי צינורות כנ"ל העוברים בתוך מלוי אשר מתחת לרצוף בבניין ימרחו בשתי 
 ן בין סרגלים.שכבות לקה אספלטית, לאחר ניקוי מושלם, ויכוסו בבטו

בידוד לצנרת מים חמים עוברת גלויה יהיה מתרמילי גומי סינתטי תוצרת 
 מ"מ עם ליפוף בסרט פלסטי בחפיפה. 19"ענביד" בעובי דופן 

בידוד לצנרת מים חמים בתוך חריצים בקירות או במילוי רצפה יהיה מבידוד 
סטי בחיבורים מ"מ עם ליפוף בסרט פל 4מוקצף תוצרת "רונדופלסט" בעובי דופן 

 ם.יבין התרמיל

 גווני צינורות גלויים .ג
 .86טמבור סופרלק  -ירוק  -קווי מים לצריכה  .1
 .96אדום טמבור סופרלק  -קווי כבוי אש  .2
 .202, 86טמבור סופרלק  -ירוק, שחור ירוק  -קווי שופכין )ממתכת(  .3
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 מערכת לחימום מים 07.1.09
ובעל מוניטין, נושאי תו תקן ע"פ במבנה יותקנו דוודים חשמליים תוצרת יצרן מוכר  

 המפורט בכתב הכמויות ויכללו את אביזרי הבטיחות ע"פ הנדרש.
 

 מערכת שופכין, דלוחין, איוורורים וניקוזים 07.2
 

 כללי 07.2.01
, וצנרת HDPEהמפרט להלן מתייחס לשני סוגי צנרות פוליאטילן בצפיפות גבוהה  

דלוחין, איוורורים וניקוזים ע"פ המצוין פוליפרופילן. הקבלן יבצע את מערכת השופכין, 
 במפרט אל הנוגע לעבודה זו.  סבכתב הכמויות והתוכניות המצורפות. הקבלן יתייח

 
 גשם-למי שופכים, מי דלוחין, ניקוזי מזגנים וצינורות מי HDPE פוליאטילן צינורות 07.2.02

, בעלי HDPEהצינורות, הספחים והאביזרים יהיו מפוליאטילן בצפיפות גבוהה     א. 
. התקנת המערכת 1, חלק 349תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, לפי מפמ"כ 

 ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן. 2, חלק 349תעשה לפי מפמ"כ 
במכונת  WELDING  BUTTחיבור הצינור וספחי הצנרת יעשה בריתוך פנים      .ב 

לרבות מחברי התפשטות או  ריתוך עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שיקוע
 מחברי הברגה.

שימוש בספחים ואביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב  .ג 
הקבלן המבצע אינו  העבודה, יעשה בהסכמתו ובאחריותו הישירה של יצרן זה.

רשאי להרכיב צנרת, ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים, ללא אישור היצרן 
או באישור מפורש של המפקח. בכל מהלך העבודה יעשה שימוש הנושא באחריות 

 בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד.
, חלק 349הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ"כ  .ד 

 , הוראות היצרן.2
הקבלן אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת  .ה 

 פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.הצנרת ע"י 
עם קטע ישר  , °45קשתות של  2 ע"י כל שינויי הכיוון מאנכי לאופקי יבוצעו .ו 

חיבור הסתעפות למאסף ראשי באמצעות אפסילון   X2.5קוטר ביניהם באורך
 בכיוון הזרימה. °45

מים על החיבורים עם מ' עומד  5.0נציג היצרן ממליץ על ביצוע בדיקת לחץ של  .ז 
 התקדמות העבודה בצנרת השופכין והדלוחין.

מאריכים, סבכות ומכסים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צבועים בגוון  ח. 
 מאושר, הכלולים במחיר היחידה. שווה ערך הקרמיקה, דוגמת תוצרת מ.פ.ה. או

 
-זגנים וצינורות מילמי שופכים, מי דלוחין, ניקוזי מ ואביזרים מפוליפרופילן צינורות 07.2.03

  גשם
צינורות דלוחין וספחיהן בגובה המילוי יהיו מפוליפרופילן לשפכים ביתיים חמים לפי  

 מ"מ. 110-40בקטרים  958ת"י 
קופסאות ביקורת מחסומי רצפה ותופי, יהיו דוגמת תוצרת "חוליות" קומפלט ויכללו  

בבטון רזה סביב להבטחת מאריכים, סבכות ומכסים, חצאי רקורדים וגומיות ויבוטנו 
יציבותם. במקומות שידרשו יותקנו מאריכים מפליז מרובעים עם מכסה מתברג צבועים 

 בגוון הקרמיקה, דוגמת תוצרת מ.פ.ה. הכלולים במחיר היחידה.
  

 צינורות ניקוז למי גשם 07.2.04
) הם קיימים ויחוברו למערכת שתבנה  סמויים בעמודיםצינורות הניקוז למי גשם ה 

נקזי הגג יותקנו במקום שיקבע האדריכל  כמפורט לעיל.  HDPEיהיו מצינורות  עכשיו (
ויבוצע בהתאם לפרטים אדריכליים. נקזי הגג יהיו דוגמת תוצרת דלמאר או שווה ערך 

ס"מ מעל פני הקרקע  20-מאושר. קשתות המוצא החרושתיות יותקנו בגובה של כ
 יות.ויתנקזו אל תוך שוקת טרומית, לפי פרטים בתוכנ
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מתחת לתפרי התפשטות קיימים בתקרת הבטון הקיימת יבוצען מזחלות אופקיות  
ומרזבים על פי פרטי מהנדס האינסטלציה אשר יתנקזו אל תוך שוקת טרומית, לפי 

 פרטים בתכניות.
 

 אמצעי תליה ותמיכה 07.2.05
 רפידות גומיעל הקבלן להשתמש באמצעי תליה, תמיכה וקיבוע מפלדה מגולוונת עם  

 או שווה ערך מאושר.  ROCOאו  MUPROכדוגמת תוצרת 
 

 קבועות סניטריות וארמטורות 07.3
 

 כללי 07.3.01

של הקבועות וגובהי התקנתם יהיה בהתאם לתוכניות האדריכלות  המדויקהמיקום  .א
 ולפי התוכניות והפריסות בתוכניות האדריכלות והאינסטלציה.

 היצרן. על ידי ומסומנים כךכל הקבועות והארמטורות יהיו באיכות מעולה  .ב

 האדריכל. על ידי כל קבועות החרס יהיו בגוון שיבחר .ג

כל חלקי המתכת החשופים יהיו מפליז עם ציפוי כרום ניקל, חדירות למיניהן  .ד
 יכוסו ברוזטות מפליז מצופה כרום ניקל.

פריטים מיצור מקומי ישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי. פריטי יבוא  .ה
 ור מכון התקנים כפי שמתחייב מהתקנים שבתוקף.באיש יצוידו

 "Heavy Dutyכל הקבועות התבאוריות יהיו אנטי ונדליות " .ו
 
 

 מערכת הביוב 07.4
 

 כללי 07.4.01
 מ"מ. 110 -ו מ"מ 160, בקוטר  H.D.P.E PE 100 SDR17 -צינורות הביוב יהיו מ 
ישראל הספחים והאביזרים בפרק זה יהיו מוצרים סטנדרטיים תוצרת  הצינורות, 

חומרי הגלם המשמשים להכנת בפרט.  5392בכלל ובת"י  העומדים בתקנים ישראליים
-ISO 4427 ,ISO 4437 ,ISO 8085צינורות הפוליאטילן יעמדו בתקנים הבינלאומיים 

1/2/3 ,ISO 10838-1/2/3  499ות"י. 
 ס"מ סביב 10ס"מ לכל רוחב התעלה ותעטף בחול  20הצנרת תונח על מצע חול בעובי  

 הצינור לכל רוחב התעלה.
 

  תאי ביקורת 07.4.02
על בסיס  658תאי הביקורת יהיו מחוליות בטון טרומיות תקניות, המתאימים לת"י  

 MBס"מ ויכללו חוליות תחתית רגילות וולפמן, דגם  15בטון מזויין יצוק באתר, בעובי 
ארון לכביש צוו MTעם פתחים קדוחים ומחברי איטוביב, חוליות רגילות, תקרה דגם 

 הגבהה ומכסה כביש כנדרש, בקוטר ובעומק כמצויין בתכניות.
מחבר שוחה יחודי של  חיבור הצינורות לשוחה אך ורק באמצעות מחברי "איטוביב" או 

 . 2%יצרן הצינורות, באישור המתכנן. שיפוע המתעל בתחתית השוחה מינימום 
, 25, 12.5ימו לעומסים (ויתא2003) 489התקרות והמכסים יהיו תיקניים בהתאם לת"י  

קוטר הפקקים בהתאם לעומק השוחה וקוטרה. לשוחות  טון בהתאמה ע"פ הצורך  40-ו
ס"מ. חלקי היצקת של המכסים יצבעו  60מטר יותקנו מכסים בקוטר  1.0בעומק מעל 

בצבע מגן וימרחו בגריז לפני המסירה. מכסי כביש יותקנו כך שפני המכסה יהיו בגובה 
ון עם פיגמנט פני הכביש המתוכננים ומותאמים לחומר פני הפיתוח כולל שוליים מבט

 דוגמת הריצוף לפי הצורך.
קרקעית השוחות תעובד עיבוד סניטרי בהתאם לתוכניות. התעלות תהיינה חצי עגולות  

ויוחלק בטיח  חול סוכרי  :, צמנט3:1. העיבוד יעשה בתערובת 1:10ושיפוע השוליים 
 צמנט נקי.

 שלבי ירידה מיצקת ברזל יותקנו לפי דרישות התקן והמפרט הכללי. 
 בין החוליות הגליליות יותקן סרט איטום "איטומפלסט". 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 בדיקת לחץ 07.4.03

מ' למשך שעה,  1.2עומד מים של  על ידי בדיקת לחץ לנזילות בקוי הביוב והתיעול, 
במפרט  57בנקודה הגבוהה ובאישור מפקח באתר. נוהלי ביצוע הבדיקה כמפורט בפרק 

 כיסויים.הכללי. הקוים יקבלו אישור מכון התקנים לפני 
 

 תכולת העבודה להתקנת צנרות 07.4.04
העבודה הקשורה למערכת הצינורות בקווי מים ביוב ותיעול המשק התת קרקעי תבוצע  

 במפרט הכללי "הבין משרדי" וכוללת לדוגמא: 57בכפוף למפורט בפרק 
ס"מ  20חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע בכלים מכניים או בידיים, מצע חול בעובי  

ס"מ מעל גב הצינורות לגבי קוי מים וביוב, מכל  20תעלה, עטיפה וכיסוי עד לרוחב ה
 25הסוגים. החזר המילוי במיטב האדמה החפורה או המיובא, בשכבות מהודקות בעובי 

ס"מ, עד פני השתית. אספקה, פיזור והנחה של הצינורות, פיזור עודפי האדמה והחזרת 
מיוצרים בשטח לצינורות מים לצריכה השטח לקדמותו. הספחים החרושתיים ואלו ה

לכיבוי אש מכל הסוגים ובכל הקטרים אינם נמדדים בנפרד, כלולים בעבודה ובחומרים 
שעל הקבלן לספק במחיר מ"א צינור, למעט במקרים בהם צויין אחרת ברשימת 

 הכמויות.
תכולת המחירים של תאי הביקורת והתאים המאספים למיניהם כוללת את כל עבודות  

עפר כמפורט, לרבות מחברי שוחה חרושתיים וכן כל ציוד העזר והעבודות הדרושים ה
 לצורך התקנת הצינורות והשוחות.

 
 אופני מדידה ותשלום 07.4.05

שבמפרטים הכלליים  07.00לגבי אופני המדידה והתשלום לעבודה בפרק זה ראה פרק  .א
 המוזכרים לעיל.

הצינורות )מלבד במקרים שצויין הספחים לא ימדדו בנפרד ומחירם כלול במחיר  .ב
במפורש בסעיף המתאים של כתב הכמויות שהם נמדדים בנפרד( ואז אורך 

 הספחים ינוכה מאורך הצינורות(. האביזרים יימדדו בנפרד.
בדיקות לחץ לנזילות, צביעה צנרת, הגנת צנרת במילוי שטיפה וחיטוי צנרת, התקנת  .ג

במפרט הכללי ויכללו  07ות בפרק שרוולים למעברים אנכיים ואופקיים המתואר
 צינור. מטר אורך במחיר

 
 פרוקים ותיקונים החזרה לקדמות ועבודות עזר שונות  07.5

 
 כללי 07.5.01

עבודות הפרוק יעשו רק ע"פ הנחיית המפקח באתר, המפקח ינחה את הקבלן ויסמן  
 בצורה ברורה את מיקום ומידות עבודות הפירוק הנדרשות. כמו כן וע"פ שיקול דעתו

 של המפקח יעשה שימוש חוזר באבני שפה, ריצוף משתלב מילוי וכו'.
 

 פתיחת כבישים ומדרכות אספלט 07.5.02
 פתיחת כבישים, מדרכות ומשטחי אספלט או בטון ייעשה ע"י מסור בלבד ברוחב  

של  ובאורך מינימליים הדרושים לחפירה ובאופן שיבטיח את שלמות החלקים נותרים 
הנחיות  הרצופים. במקרה של חציית כביש באלכסון, תבוצע פתיחת כביש במידות לפי 

מחלקת דרכים בעיריה או בתאום עם מע"צ. לפני פתיחת הרצופים ינסר הקבלן בחתך 
מסור חשמלי את שולי החפירה, בקוים ישרים לחלוטין. במקרה של פירוק  רצוף ע"י 

מכונות, מפולות, שטפונות או כל סיבה שהיא, מיותר או קלקול רצופים בגלל עבודת ה
יתקן הקבלן את הרצופים שפורקו או התקלקלו כנ"ל על חשבונו. כל השבר של הפרוק 

הנ"ל ייאסף לפני התחלת החפירה, ויורחק מיד ע"י הקבלן כדי להבטיח שהשבר לא 
 פרוק אספלט כמפורט ימדד לפי מטר רבוע.יתערבב עם אדמת המילוי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 ישי אספלטתיקון כב 07.5.03
ס"מ  40תקון באספלט ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי  

)לאחר כבישה(, הדוק בכלים מכניים עם הרטבה, ריסוס ביטומן, שכבת בטון אספלט גס 
 ס"מ. 5ס"מ, ריסוס נוסף, ושכבה עליונה של אספלט דק בעובי  8בעובי 

 
 ציפוי כבישי אספלט 07.5.04

ס"מ עם  3יבוצע צפוי עליון בשכבה נושאת מבטון אספלט דק בעובי  במקומות שידרש, 
 וידד במטר רבוע.ביטומן. בעבור הנ"ל ישולם בנפרד. 5.2%

 
 מדרכות אספלט 07.5.05

 20תקון מדרכות אספלט ימדד לפי מטר רבוע והמחיר יכלול: שכבת מצע סוג א' בעובי  
וכן אספקה, פיזור והדוק ק"ג/מ"ר,  0.5בכמות  STEס"מ )לאחר כבישה(, ריסוס ביטומן 

 ס"מ. 5בעובי  1/2של שכבה עליונה מבטון אספלט דק עם אגרגט מכסימלי "
 

 מדרכות ושבילים מרוצפים 07.5.06
 פתיחה ותקון של ריצוף או אבני שפה מכל סוג שהוא ימדד לפי מ"א והמחיר יכלול: 
 פרוק הריצוף הקיים ואחסונו, אספקת מרצפות או אבנים חדשות במקום אלה  

שתמצאנה שבורות, והתקנת הריצוף מחדש, לאחר הנחת הצנור, לשביעות רצון המפקח 
ס"מ שכבת חול  20או נציג הרשות המקומית, כולל אספקה והתקנת מצע סוג א' בעובי 

 ס"מ. 5בעובי 
 

 מכסאות 07.5.07
טון( ויתאימו  25המכסאות מעל לתאי הבקורת בכבישים יהיו מברזל יציקה כבד ) 

. ברחובות העשויים מאבן משתלבת יותקנו מכסאות עם 489ת"י בתכונותיהם לנדרש ב
 מסגרת מרובעת ואילו בכבישי אספלט ובשטחים פתוחים יותקנו מכסאות עגולים. 

המכסאות יסופקו עם הטבעת סמל העיר, סימון הקוטר והעומס )ע"פ סוג המכסה(  
הייצור והקבלן  ביוב או תעול(. כמו כן יכלול המכסה הטבעת שנתמים, ותאור הייעוד )

 שנים. 10ימציא אחריות היצרן למכסאות למשך 
המכסאות מעל תאי הבקורת שבחצרות ובמדרכות יהיו חלק מהתקרות הטרומיות  

 טון(.  8לעומס )
המכסאות שמעל תאי הבקורת שאינם ברחובות המשולבים יורכבו עם חגורת בטון  

מחיר המכסאות יהיה כלול  ס"מ יצוקה במקום מסביב. 20/20במידות  20 -במזוין 
 במחירי התקנת תאי הבקרה.

 
 התאמת מכסאות 07.5.08

המכסאות יתאימו לחלוטין לפני הכביש או הרצוף הקיים באופן שלא תהינה כל מדרגות  
 20 -ביניהם. בהתאם להוראות המפקח יובלטו המכסאות בשטחים פתוחים ושדות ב

 ס"מ מפני השטח.
ביצוע או אמורים להתבצע עד תום תקופת בכבישים ובשטחי פיתוח הנמצאים בשלב  

האחריות שבחוזה, יכללו מחירי התקנת המכסאות, התקנה באופן זמני עם מריחת בטון 
רזה מסביב בהתאם לגובה הכביש או הרצוף המתוכנן וקביעתם באופן סופי עם חגורת 
בטון מזוין כנ"ל לאחר התקנת הכביש והרצופים או התשתית כולל הגבהת או הנמכת 

מכסה עד הגובה הדרוש להתאמתו המלאה עם הכביש והרצוף, ותיקון הטיח והעיבוד. ה
מחיר התאמת המכסאות יהיה  ס"מ. 30גובה צואר התא לאחר ההתאמה לא יעלה על 

 כלול במחיר התקנת תאי הבקרה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות חשמל - 08פרק 
 

 כללי 08.00
 

 עבודות במכרז.  08.00.1
 המתקנים  הבאים:מכרז זה מתייחס  לביצוע  
 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד. א.  
 התקנות תאורה. ב.  
 מתקני תקשורת לטלפון. ג.  
 הכנות למחשב. ד.  
הכנה לפריצה, כריזה  מתקני מערכות מתח נמוך מאוד  נוספים כגון: גילוי אש,  ה.  

 ומערכות מנמ נוספות.
 

הערה: במבנה ישנה תעלת חשמל קיימת המחוברת לתיקרה הקיימת. המערכת החשמל העירונית 
שבתעלה הזו תועבר לתוואי חדש. התעלה הקיימת תושמש עבור מערכות 

חדשות. מעברים של התעלה בקירות אש חדשים יחסמו בצורה עמידה לאש 
 כחלק מהשמשת התעלה לצרכי הבנין.  

 
 צוע  מפרטי ותקני בי  08.00.2

של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת משרד  08כל העבודות תבוצענה בהתאם לפרק  
הביטחון מהדורה אחרונה, בהתאם למפרטים ולתקנים הרלוונטים של מכון התקנים, 

לפי חוק החשמל של מדינת ישראל ולפי דרישות חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים 
 המפקח, המזמין והמתכנן.

 יבוצע ע"פ מתקן רפואי עם כל המשמעויות הכרוכות בכך בחוק החשמל.מיתקן זה  
 רק המתכנן יכול להסיר החלטה זו. 

 
 רשיונות  08.00.3

העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון בסוג בעבודה המוצעת ורשיון מתאים ובר  
 תוקף.  

 בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רשיון חשמלאי. 
 

08.00.4 
 כל האביזרים במכרז זה כוללים הספקה והתקנה א"א נאמר אחרת. 
כל החומרים האביזרים והציוד שיספר הקבלן יהיו מהטיב המעולה ויתאימו לתקני  

מכון התקנים הישראלי ובהעדרו של תקן זה בהתאם לתקן המקורי של האביזרים ו/או 
 ב אירופה או ארה"ב(.בחומרים בארץ מוצאם )בתנאי שארץ מוצאם הינה ממער

 כל החומרים והאביזרים והציוד יאושרו ע"י המפקח לפני רכישתם/הרכבתם, 
המפקח )והמתכנן( יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר ביחס לכל  

והרשות בידו לדרוש בדיקה של כל אביזר ואביזר )דגם מכל משלוח( במעבדה  המוצרים,
התחשב בתקן העדכני ביותר בנושא האמור, אף מוסמכת. בכל מקרה יש להשתמש ול

 אם הוצא במשך העבודה של הקבלן בבניין.
 

 היתרי חפירה.  08.00.5
 

על הקבלן  להגיש ולקבל היתר חפירה למבנה ולקוי ההזנה מכל סוג אל המבנה  
 ולתאורת חוץ מכל הרשויות כגון חברת חשמל, בזק, טל"כ.

 חוקי הרשויות הנ"ל.באחריות הקבלן לחדש היתרים אלו לפי  
 

 אישורי רשויות.  08.00.6
מאחר ומתקניו ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור הרשויות  

הבאות: חברת חשמל, בזק וטל"כ, עליו לקחת בחשבון במחירי היחידה, כי עליו יהא 
 לטפל בקבלת אישור מהרשויות הנ"ל לגבי כל מערכותיו 

נציגי הרשויות הנ"ל לפני ביצוע מערכותיהם, ולקבל מהם הנחיות על הקבלן להיפגש עם  
ביצוע מפורטות הקשורות לאזור בו מבוצעת העבודה. ההנחיות  הן כגון סוג צנרת , 

 תעלות ,כבלים, ארונות שילוט ,פילרים, מקורות התחברות , שוחות וטיפולן וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בלן, יש לראות האישור הנ"ל כל שינוי ותיקון אשר יידרש על ידו , יהא על חשבון הק 
כתנאי לסיום עבודות הקבלן , וזאת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ופרק 

 המוקדמות למפרט זה ביתר מסמכי החוזה.
בגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור המבנה לרשת החשמל  

 הטלפון והטל"כ ויציג אישור בכתב שהמערכות התקבלו.
שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המערכות מודגש בזה  

 הנ"ל למבנה.
 

 אישור ציוד, אביזרים ומערכות. 08.00.07
עבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג סנטדרטי למערכות חשמל ותקשורת,  

ונים יגיש הקבלן דוגמאות לנ"ל ו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנת
הכל לפי דרישת  -המכניים והחשמליים. עבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מלא

 העתקים. 3-המפקח ב
כל החומר הנ"ל יוגש למפקח בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציוד הנ"ל  

המוצע, מיקומו בבניין, סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור המפקח 
 פני מועד האישור הנדרש.שבועות ל 3לפחות 

פסל המפקח את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי ציוד אלטרנטיבי,  
 הכל כאמור לעיל, עד לקבלת אישור המפקח.

לגבי ציוד כנ"ל, כפוף  לאישור חברת חשמל ו/או חברת בזק וטל"כ יגיש הקבלן העתק  
 ויות הנ"ל.תעודה המאשרת כי הציוד הנ"ל מותאם לדרישות הרש

 
 ביקורות. 08.00.08

על הקבלן להעביר ביקורת בודק מוסמך ע"פ הנחיות המפקח כולל תשלום עבור  
 הביקורת.

 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן. 
באחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות החשמל שלא נעשו על ידו כגון מערכות  

רת ביקורת החשמל הכללית של המבנה מעליות. מ"א ואינסטלציה יעברו ביקורת במסג
 או בביקורות נפרדות.

מתקני  לכלהמהנדס לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל  
 .שבפרויקטהחשמל 

במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי יעביר הקבלן ביקורות חוזרות  
 הביקורות החוזרות לגורם הבודק.ונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עבור 

מאחר ומוחלף לוח ראשי בבניין קיים, הקבלן ע"פ דרישת המהנדס יעביר ביקורת בודק  
 מוסמך לכל הבניין כולל המטבח, קומת מרתף וקומת קרקע א' ב'.

 מחיר העברת הביקורת כולל בסעיף המתאים בכתב כמויות. 
הביקורת יאשר המפקח לחשמלאי שעות עבודה במידה ויהיה צורך לבצע עבודות להכנת  

 לפי החוזה שמחוץ למטבח ולוח ראשי בלבד.
 

 תכניות עדות וסימון.  08.00.09
של  1:50בסיום העבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ.  

המתקנים על כל חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכמות  הלוחות, מיקום קווי 
הזנה, קופסאות ,נקודות, מספרי מעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעלה, תעודות 

 אחריות של יצרני ציוד. 
 העתקים לפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנה מקובלת. 2-התוכניות יוגשו ב 
 הפלוטים והעתקים של התוכניות יחולו על הקבלן. 

 
 אחריות.  08.00.10

חודש מיום  12תקשורת שסיפק וביצע במשך הקבלן יהיה אחראי למתקני החשמל וה 
את אחראי הקבלן לכל קלקול או תקלה \קבלת המתקן ע"י המזמין. במשך תקופה זר

אשר נובעים מטיב הציוד וטיב החומרים וטיב העבודה ועליו יהיה לתקן ולהחליף כל 
 חלק או אביזרים פגומים על חשבונו.

 
 מסירת המתקן.  08.00.11
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

נדס במתקן יגיש הקבלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני בכל ביקורת של המה 
 הביקורת.

 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המהנדס במתקן. 
 מודגש בזה שהמהנדס לא יקל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל. 
לאחר גמר ביקורת חברת חשמל, חברת בזק, חברת הטל"כ והמהנדס ימסור הקבלן את  

 ומושלם למזמין ו/או נציגו. המתקן פועל
 
 

 נקודות 08.01
 

 כללי. 08.01.01
 

עם טריסי הגנה ויסבורד טוסקנה  עם קופסאות תיקניות וכל האבזרים יהיו תוצרת  
עם טריסי הגנה בשקעים ADAקופסאות שקעים של ניסקו אופיס או  בשקעים

 .ומסתמים
 

 תקן    01.1 
חדשים, מתאימים לדרישה ולתקן  מאליהםכבים הצינורות על כל סוגיהם יהיו   

 הישראלי.
 חופשיים מכל פגם וללא סדקים , חורים, כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא.  
במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או   

 פסולת או כל חומר לתוכם במהלך הביצוע.
 

 צבע בהתאם ליעוד.  01.2 
 חברת חשמל, -חשמל, כחול  -יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק כל הצינורות   
מחשבים וכן צבעים נוספים  -טלפון, ולבן  -פריצה, צהוב  -גילוי אש, חום  -אדום   

 עבור תקשורת אחרת. כל הצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה ותכלול חוטי משיכה.
 

 צנרת בבטונים.  01.03 
ת החשמל, אחראי הקבלן שכל חלקי המבנה גם אם לא צוין במפורש בתכניו  

העשויים בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצענה 
עבודות ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחת צינורות פלסטיים כולל קופסאות 

 וכל ההכנות הנדרשות למערכות החשמל והתקשורת השונות.
בנין קיים וכן שיפוץ מבנה קיים, מאחר וחלק מהעבודה מבוצעת בשלד של   

הקבלן יחצוב בקירות ובתקרות בטון או בלוקים קיימים ע"פ הצורך בכדי לבצע 
 את הנקודות לפי התוכניות.

 כל החציבות ותיקונן יהיו כלולים במחירי היחידה.  
 

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים.  01.04 
הצינורות ע"י סרגלי פח במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקו   

מטר )שיכללו במחיר הנקודות( כולל תפיסת הצנרת ע"י בנדי מתכת  1מגולוון כל 
 בלבד

ע"פ התוכניות או ע"פ הוראה מפורשת בלבד של המתכנן או המפקח יבצע הקבלן   
 סולמות רשת לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.

 
 צנרת במילוי הריצוף.  01.05 
במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע במקרה של צנרת   

 פגיעה.
 לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצנרת שלמה ולא פגועה .  
 במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה.  
 הנחת הבטון רזה תיהיה באחריותו של קבלן החשמל.  
 טיב אזור הצנרת לפני ביצוע הביטון.הקבלן ינקה מתחת לצנרת ויר  

 
 צנרת תה"ט  01.06 
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  _________________ 

 

כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות   
 הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב.

 תיקון החציבות לפי החלטת המפקח יחול על הקבלן .  
ך לחצוב בקירות קיימים שבוצעו או במתקן קיים יש לקבל במידה ויהיה צור  

אישור מהקונסטרוקטור לתוואי החציבה ע"מ לא לגרום לנזק בלתי הפיך 
 לקונסטרוקציות המבנה.

במקרה של תקרות דרוכות יניח הקבלן את הצנרת בטופינג ויחדור ע"י קידוח   
 דרך הפלטות לתחתית התקרה כולל תיקון החדירה.

 
 ילוט.ש  01.07 
 על הקבלן לשלט כל הקופסאות לכל סוגי הנקודות הנ"ל כלול במחירי כל נקודה.  
כמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים וקופסאות בחלל תקרה ע"י שלט   

סנדוויץ חרוט או שיטה אחרת לפי אישור המפקח או/ו המתכנן למספר המעגל 
 המזין.

המפקח והמתכנן ולאחר האישור לבצע על הקבלן  להכין שלט לדוגמא לאישור   
 ע"פ הדוגמא לכל העזרים.

 
 חוטים   01.08 
חוטי החשמל לנקודות יהיו מפיויסי בצבעים תקניים. השחלת החוטים לכל סוגי   

 הנקודות תעשה לאחר גמר הנחת הצנרת ולאחר התייבשות הטיח.
והם יעשו כל החיבורים של החוטים יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד   

אך ורק בעזרת מהדק. חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות , וקצוות 
חוטים בכניסה ללוח, יכנסו בכל אורכם בצינורות פלסטיים או שרוולים 

 מתאימים.
 בלוחות החשמל יסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל )הפאזות, אפס והארקה(   
 ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח.  
בכל הסעיפים בכתב הכמויות הכוונה לחוטים או כבלים ע"פ תנאי השטח   

והנחיות של המהנדס, והמפקח. לא ישולם לקבלן תוספת בגין ביצוע כבלים 
 במקום חוטים גם אם ביצע כבלים בתוך צינורות.

 
 תיבות  01.09 
 תיבות הסתעפות, קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג הצינור שבשימוש.  
הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו. קוטרי   

הפתחים יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקוב 
פתחים נוספים בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע בצורה נקיה וכשהמרחק בין 

 ס"מ. 2-קצבות של שני פתחים לא קטן מ
 תקניות.עגולות תה"ט יהיו בקופסאות כל הקופסאות לאביזרים   
בתקרה, מספר החיבורים בקופסא לא יעלה  תשוודיכאשר נעשה שימוש בקופסא   

 .4על 
. 4בקיר, לא יעלה מספר החיבורים בקופסא על  70כאשר נעשה שימוש בקופסא   

 ס"מ עם מכסא פח. 10*10חיבורים בקופסה, יש לבצע קופסה  4במידה ונדרשים 
 לקופסאות על הקיר או התקרה יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנות כל המכסים  
 2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2בקופסאות חשמל המותקנות מתחת לגובה   

 ברגים.
קופסאות בחלל תקרה אקוסטית הניתנת לפירוק יהיו מרירון מעל לאביזר   

 המותקן כולל אפשרות פתיחת התקרה במקום בו מותקנת הקופסא.
 א תשולט ע"י עט סימון פרמננטית.הקופס  
 מעל כל נקודת מאור כח או תקשורת תותקן קופסת סעף לפי דרישות העיריה.  
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 מובילים. 08.02
 

 כללי.  08.02.01
 לעיל מתייחס  גם לפרק זה. 08.01כל הנכתב בפרק  
 כל הצנרת תיהיה כבה מאליה אף עם לא צוין במפורש. 

 
 חוטי משיכה. 08.02.02

 הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:כל  
 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  16בצינור עד בקוטר  
 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר  29ועד  23-בצינור בקוטר מ 
 מ"מ. 8ומעלה חוט ניילון בקוטר  36בצינור בקוטר  
 מחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היחידה של המנורות. 

 
 תעלות פיויסי. 08.02.04

 גל או ש"ע.-תעלות הפלסטיק יהיו מפיויסי תוצרת חברת פל 
 התעלות יכללו מכסה עם ציר 
מחזיקי כבלים  במחיר מ"א  תעלה יכללו גם כל אביזרי העזר כגון סופיות, זוויות, 

 ואזיקוני פלסטיק לבנים למניעת נפילת המכסה.
 ן לשיפור המראה.בחיבורים בין תעלות  יסתו הקבלן ע"י סיליקון לב 
 מטר יתקין הקבלן שילוט סנדויץ חרות ליעוד התעלה. 3כל  
 התעלה תחוזק לקיר או תקרה ע"י ברגים מתאימים. 
במחיר כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם קדיחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/או  

תיקון צידי קיר או תקרה, כולל  2תעלות בין  2תקרות לצורך מעבר הכבלים בין 
 החדירות.

 
 תעלות רשת.  08.02.05

 על הקבלן להתקין תעלות רשת בחלל התקרה האקוסטית. 
 ס"מ. 8.5תעלות אילו יהיו ברוחב ע"פ התוכניות ובעומק  
בתעלות יהיו מרשת מגולוונת ויוחזקו לקיר או התקרה ע"י תומכות מגולוונות מוצר  

 מדף כגון תוצרת אמבל או ש"ע.
 בתומכות מיצור עצמי.לא יורשה שימוש  
 מטר יתקין הקבלן שלט ליעוד התעלה. 3כל הסתעפות או  
 על הקבלן להאריק תעלות אילו ע"י חוט נחושת ומהדקים קנדיים. 

 
 חפירות.  08.02.06

, לצורך הזנת בית במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה 
 דר תקשורת ראשי לטלפון וגילוי אש.הספר מדר חשמל קיים לחשמל ותקשורת מח

  או קרקע קיימת אלא  השפה אבני גובה מפני מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות כל 
 הצינורות לכמות בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות בכתב אחרת צוין לא אם

 מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש הקבלן על . בחפירה זה ליד זה המונחים הכבלים או

  א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים
 וכו'.

 הסופיים הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר 

 המצב והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר ישקעו לא
 לקדמותו.

במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי ע"פ החלטת המפקח  
 החפירה יספק ויתקין הקבלן מצעים לפי התיאור בהמשך.

או הכבל  הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40 
 .החפירה במחיר כלול הסרט מחיר  .המונח

 גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתתהונה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן 

 .העבודה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת 

 .נוסף תשלום ללא זאת כל  אשו"י ד"מודפ לפי 98% צפיפות לקבלת עד אופטימלית
ביוב  צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על

 קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי  ,ניקוז   ,ומים

 .נזק יגרם שלא כך העבודה את ולבצע החפירה בתוואי להימצא  העלולים עמודים
 נפילה או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על החפירה בצוע עם 

 עקב להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת הדרושים האמצעים כל וכן לחפירה

 .מהחפירה שהוצאו העפר ערמות עקב או החפירה
 האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר 

  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי מקום אל הנותרת
 במדרכות אספלט חלקי  ,וחצי מטר לגובה עד עצים ושרשים צמחים  ,מפולות  ,ים מי

 וכו'. משתלבות אבנים הרמת

 
 כורכר או חציבות כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר 

   בפס וכן  ,החפירה בתוואי המצויים שהוא מכשול כל או במדרכות אספלט ,קשה
 הירק.

 
 העדכניות התוכניות כל את לידיו לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר הקבלן על 

  ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי מבחינת גם החפירה לתוואי
 .הצעתו את להגיש לכך ובהתאם הקשיים כל את להעריך

 
 . המזמין מטעם המהנדס או המפקח אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש 

 
 מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל 

 . הבצוע לשיטת מהמפקח

 
 המופיע התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי 

 . בתוכניות
 

 כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת ליעוד הברכה. 
 

 כבלים ומוליכים. 08.03
 

 .XLPEמעלות  90כל הכבלים יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 
בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ברכת הסתעפות ובכניסה ללוחות 

 חשמל בשילוט בר קימה.
 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.

 
 תחזוקת הלוח בעתיד.באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע"י טבעת לצורך 

 
דקות כדוגמת דגם  90עבור מערכות קריטיות כגון מפוחי שחרור עשן יותקן כבל עמיד באש במשך 

NHXH E90FE180 .ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות 
 

 הארקות. 08.04
 

 תקנות.  08.04.01
כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן  

 יסוד . הארקות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 הארקת שירותים מתכתיים. 08.04.02
על הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים במבנה כגון תקרות אקוסטיות,  

תעלות פח מוליכות להובלת כבלים, צנרת המים, צנרת הגז קונסטרוקציות הכוללות 
 ציוד חשמלי וכו'.

שלה המחוזקת לשירות  מ"מ בצינור מתאים ותכלול 10הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת  
 המוארק ושילוט בר קיימא.

 הארקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה. 
 

 הארקת יסוד 08.04.03
 ככלל כל הארקות יבוצעו לפי התקנות החרונות בנושא. 
 הקבלן יאתר את הארקת יסוד ויוודא ע"י בודק הארקה   שתקינה. –באגף החדש  
עד למיקום חדש  של  4*40במידה ותקינה , ירתך מזיז היוצא מהטבעת ברזל מגולוון  

 לוח חשמל ראשי
במידה ואינה תקינה או לפי הוראת המתכנן, יבצע בהיקף הבנין במילוי הריצוף, ע"ג  

ו ליסודות המבנה ויוצא זיזים כמצויין וכן זיז עבור מ"מ וירת 40/4הבטון ברזל מגולוון  
 פס השואה ראשי בלוח חשמל.

 הברזל יחובר ע"י ברגים לריצפת הבטון. 
 

 פס השואה. 08.04.04
 יש לבצע פס השואה בכל מתק בכל לוח. 
אינץ  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך  

 דסקיות קפיציות ואומים.עשויים פליז עם 
ממספר השרתים המתכתיים המחוברים לפס, כל שירות  2-מספר הברגים יהיה גבוה ב 

 יחובר לבורג ניפרד.
לפי דרישות חדשות של חח"י יש לבצע פס השואה ליד חדר הטרפו ולחבר בחוט נחושת  

 לפס הארקות בלוח. 150
 

 אלקטרודות הארקה.  08.04.05
 מ"מ לפי כתב הכמויות. 15יהיו מקופרוולד וקוטר אלקטרודות הארקה  
 אלקטרודות אלו נועדו לשיפור הארקה לבנין. 
 מטר ע"י חיבור בין מספר מוטות אלקטרודה. 6עומק האלקטרודות יהיה  
 האלקטרודה תולבש על בריכת ביקורת במידות לפי כתב הכמויות. 
 טון לפי מקום ההתקנה. 25או  8בתוך הברכה יניח הקבלן חצץ לצורך ניקוז וכן מכסה  

 
 הארקת תקרה אקוסטית  08.04.06

 על הקבלן להאריק תקרה אקוסטית. 
מ"מ  המונח בתעלת הרשת ומימנו ע"י מהדק קנדי  16הארקה תיהיה ע"י חוט נחושת   

 מ"מ עד לתקרה המאורקת. 10יציאת חוט נחושת 
לקריאה מהעומד על במקום הארקה יתקין הקבלן שלט עם סימון הארקה הניתן  

 הקרקע.
 
 מפרט מנחה ללוחות חשמל  08.05 

 
 כללי.  08.05.01

 לוח חשמל יהיה בנוי לגישה מלפנים.  
במקרה של הזנה משנית או יותר קווי הזנה ללוח אחד, יחולק הלוח מפנים חלוקה  

 פיזית חשמלית לשדות השונים, בהתאם לנדרש )ושילוט בגיוון שונה לשדות השונים(.
כל לוח יכיל שדה מיוחד לכניסת הצינורות או הכבלים אשר יכיל פס  מהדקים, פס   

בחלקו  העליון או התחתון -הארקה, פס אפס ופס מחורץ לחיזוק הבבלים, התא יורכב 
 של הלוח בהתאם לכיוון יציאת רוב הכבלים. 

ח בתו המאושר להטביע הלו 61439לוחות החשמל ייצורו ע"י יצרן לוחות בעל תו תקן  
 וציוד ספיציפי. SYSTEMתקו עם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כללי -ביצוע לוחות   08.05.02
 בתחום יצור לוחות. 9002יצרן הלוחות יהיה בעל תקן איזו   

כל הלוחות יבוצעו לפי מפרט זה. התכניות המצורפות, לתקן הישראלי, חוק חשמל.  
לשביעות כללים להתקנת לוחות/מהדורה אחרונה. דרישות חברת החשמל  הישראלית ו
 רצונו של המפקח. כל לוח יקבל אישור המתכנן ורק לאחר מכן יאושר לביצוע. 

כל מכשיר, חלק של צינור וכו' יענה לדרישות התקן הישראלי המתאים ובהעדרו לתקן  
 הבריטי או הגרמני מסט המתאימים, ויעמוד בבדיקה. 

מכשירים או  הם יתאימו כמו כך לדגימות אותם החומרים ו/או לדוגמאות אותם 
 אביזרים, אשר נבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם ע"י המפקח. 

המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודה ודרישות  
 התקנות הנ"ל, והקבלן מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש. 

פקח לפני כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישורו של המ
התחלת הביצוע, אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, 

כולו או חלקו. הלוחות על כל חלקיהם ימסרו לידי המזמינים כשהם מורכבים 
ומותאמים לפעולה תקינה ומושלמת בצורה אשר תשביע את רצונו של המפקח מכל 

מתכנן והמפקח לבדיקת הלוח אצל יצרך הבחינות. לאחר ביצוע הלוח יזמן הקבלן את ה
 הלוח )במפעל( וכולל 

 בדיקה תחת מתח. 
 

 בניית הלוחות   08.05.03
יכללו קלפות ולחות פח יהיו צבועים בתנור ויכללו פנלים  . מגענים, מבטיחים  C.Iלוחות  

וכו'. יהיו מורכבים בתוך ארונות על פסים מיוחדים הניתנים לשינוי מצבם בנקל ציוד 
הפיקוד. מנורות הסימון. מכשירי מדידה וכו' יהיו מורכבים על גבי הדלת, הקשר בין 

ים. מהדקים יהיו מטיפוס על מסילה )מהדקי הדלת לארון ייעשה ע"י חוטים גמיש
 תותב(, עם שילוט ברור של מהדקי הפזה. 

בהתאם  Uמחיר מבנה הלוח יהיה ע"פ מ"ר חזית ויכלול גם צוקל בטון ו/או מברזל  
 לדרישות המפקח והמתכנן.

 
 תכניות עבודה  08.05.04

 בד. תרשימי החיבורים באים לציין את סידור הלוחות בצורה עקרונית בל 
תכניות מפורטות תעודכנה ע"י הקבלן ותוגשנה לאישור של המפקח לפני התחלת ביצוע 

העבודה. רק לאחר שאושרו התכניות ע"י המפקח, תוך הכנסת השינויים והתיקונים, 
 במידה וידרשו, רשאי הקבלן לגשת לעבודה למעשה. 

לרבות ציון מספר  כל הלוחות, ארגזי החלוקה למתח רגיל ונמוך יצוידו בסכמות מלאות.
המהדקים אליהם מתחבר כל אביזר. הסכמות יוכנסו למעטפות פלסטיק שקוף, 

המורכב על הנ"ל, כל המהדקים לרבות מתך נמוך, יהיו מסומנים בהתאם לסימון 
 בתכניות. הסימון יהיה מעל המהדק באופן שניתן יהיה לקוראו בנקל.

 
 שילוט הלוחות  08.05.05

לוט נכון של כל המעגל ים ולהתאים את כל השלטים למצב על הקבלן  לדאוג לשי 
המתקן המושלם. השלטים ייעשו מסנדויץ. פלסטיק חרוט בפנטוגרף ויכללו במספר 

המעגל גם את שם המתקן וסוג המעגל וכן ירכיב סכמה מעודכנת של הלוח, תחת פלטת 
 זכוכית על הלוח. 

י אזהרה ושלטי אזור חיוני יהיו על שלטים רגילים יהיו חרוטים לבן על רקע שחור. שלט 
 רקע אדום. שלטי מתח  זר יהיו על רקע ירוק. 

 צורת השלט, גודלו וניסוחו יהיו בהתאם להוראות המפקח 
השילוט יכלול לפחות את יעוד כל מעגל וכן את מספר המעגל ומספר החדר והפונקציה  

 (.B50מעגל  25)לדוגמא חדר אחות מספר  אותו מזין
וצמד ללוח ע"י ברגים )כאשר בתוך הלוח, ליד כל אביזר תוצמד פתקית עם השילוט י 

מספר האביזר לפי תכנית היצרן( על כל לוח יציין הקבלן את שם הלוח, מהיכן מוזן 
 ובאיזה חתך כבל מוזן.

דלתות הארון שבתוכו הלוח ישולטו ע"י שלטים זוהרים המציינים שמאחורי הדלתות  
 קיים "לוח חשמל".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לוח יתקין הקבלן שלט שבו יציין שם הלוח, מהיכן מוזן כולל מספר מעגל, ובאיזה  על כל 
 חתך כבל מוזן.

הקבלן ישלט את כל המהדקים והגידים בלוח לרבות גם את כל גידי המעגלים הנכנסים  
 ללוח )פאזות, אפס והארקה( , כל הגידים המחברים בין הציודים  השונים בלוח וכו'.

 
 צבע הלוחות  08.05.06

כל חלקי המתכת יצבעו פעמיים בכרומט  אבץ ופעמיים בצבע שמן שרוף בתנור. בגוון  
אשר ייקבע ע"י המפקח. לפני הצביעה יש לנקות את השטחים יפה מכל לכלוך, חלודה 

וכו' ע"י סילון חול. כן יש לתקן את צבע המכשירים. אביזרים וכו' אשר צבעם נפגע, עקב 
 . הובלה ו/או הרכבה

צבע הלוחות יהיה צבע שרוף בתנור עם "המרטון". לפי דרישה בגוון לפי בחירת  
 המהנדס.

 כל הברגים ייעשו בברגיי הברגה מלאה עם אומי כתר מצופי כרום.   
 אין להשתמש בפנלים בברגיי פח.  

 
 הארקה ללוחות   08.05.06

הארקה תבוצע באמצעות פס הארקה מנחושת )או מהדק הארקה( מורכב על הדופן  
 האחורי של הלוח. 

אל פס זה יחוברו כל האלמנטים שאינם טעונים זרם חשמלי דלתות מחוברות בצירים  
 ללוח. יאורקו ע"י פס מנחושת שזורה וברגים מיוחדים. 

 
 האביזרים בלוחות   08.05.07

ארים בסעיפים השונים, בכתב הכמויות להלן, יכללו את: האביזרים בלוחות המתו 
אספקה והרכבתם ללוחות של מפסקי זרם. מבטיחים, אביזרים שונים וכו' מורכב 

ומחובר ללוחות, מובנים לשימוש, כולל את כל העבודות ועבודות העזר: פסים, חוטים, 
 מהדקים, פסי צבירה, הברגות, שלטים וכו' 

המהנדס, ובהתאם לאמור בסעיפי המפרט הזה לעיל ובכתב לפי דוגמא המאושרת ע"י 
הכמויות להלן, מכשירי המדידה המפורטים להלך בכתה הכמויות יהיו מכשירי מדידה 

לפי דרגה ראשונה של תקנים אנגליים. ויורכבו ללוחות עם כל האביזרים במתואר לעיל. 
מוש. מכשירי באופן שפניהם יהוו משטח אחד עם הלוח המחובר אליהם, מוכן לשי

 145/145המדידה יהיו ריבועיים בהתאם לסוגם ותחומיהם, תוצרת "אלקו" או "ארדן" 
 יכלול מחוג מכסימום )שי ביקוש(.וס"מ או שווה ערך, 

מהדגם  SATECבמידה ובכתב הכמויות מוגדר מודדים דיגיטלים יהיו אילו תוצרת  
 המצויין בכתב הכמויות.

 ממ"ר. 4 -משני הזרם לא יהיה קוטר מחתך מוליכי החיבורים עבור  
 כל מוליכי החיבורים ייקשרו בצמוד ויחוזקו ע"י סרט החיזוק. 

 
 
 

 .כללי -גופי תאורה  08.06
כל הגופים כוללים הספקה התקנה, גופי תאורה שבפרק גופי תאורה אצל יועץ תאורה כוללים 

 ת ביקורת.הובלה הרכבה אכסון עד התקנה לרבות ביטוח חיבור והתקנה והעבר
 

 ביצוע העבודות  -גופי תאורה  08.06.01
 

הצבע יהיה מהסוג אשר צויין במפרט או בתכניות ובהעדרו לפי  -צבע וגוונים  א. 
דרישות האדריכל או המהנדס , הגוון או הגוונים של גוף התאורה במידה ולא 

 צוינו במפורט יקבעו בהתאם לדרישות המהנדס.
 
 

המהנדס רשאי לבדוק את ביצוע העבודות, איכות החומר וטיב העבודות   -בקרה  ב. 
אך איך זה משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו. באם ימצא המהנדס ליקויים 

בביצוע או בחומר יהיה רשאי לדרוש את החלפתו על חשבון הקבלן וללא תמורה 
ה דגמים של נוספת. המהנדס רשאי לקחת בכל השלבים של הייצור ו/או ההרכב

גופים ו/או חלקים כלשהם לבדיקת התאמת הייצור לדרישות ולתקנים. על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן להזמין בכתב את המהנדס לבית החרושת בשלבי הייצור השונים, 
 כדלקמן: 

 עם גמר עבודות הפח ולפני הצביעה.  . 1  
 עם גמר הצביעה.  . 2  
על הקבלן לקבל את  לאחר גמר החיווט הפנימי ולפני הוצאת הגוף לבנין . 3  

אישור המהנדס בכל אחד מהשלבים הנ"ל אישור המהנדס לעבודה 
 חלקית אינו מהווה קבלת העבודה. 

 
סדרי העדיפויות לביצוע גופי התאורה והסידורים האחרים,  -סדרי עדיפויות  ג. 

ייקבעו ע"י המהנדס בהתאם להתקדמות עבודות הבניה במקום העבודה, 
 והמזמין לא יכיר בשום תביעה של הקבלן לתמורה נוספת עבור הנ"ל, 

 
בל מאת על הקבלן לבדוק, נוסף לכל האישורים שעליו לק -בדיקת מידות במקום  ד. 

המהנדס, את כל המידות במקום, עליו לבדוק ולהתאים בהתאם לזה את המספר 
המדויק של גופי התאורה, מספר הגופים המופיע ברשימת הכמויות מהווה אומדן 

 בלבד אין להסתמך עליו 
 

את המספר המדויק והסופי של גופי התאורה על הקבלן  -כמויות גופי תאורה  ה. 
למהנדס על כל אי התאמה בין הכמויות במפרט לבדוק במקום ולהודיע 

 והכמויות במציאות.
 

תעלות מיזוג אויר וצנרת, על הקבלן לשים לב היטב בזמן לקיחת המידות במקום  ו. 
 בתעלות מיזוג אויר המורכבות והעומדות להרכבה. וכן צנרת עבור מים. גז וכו' 

 
הערות לגבי המפרט  על הקבלן להעיר. במידה ויש לו -שינויים ותביעות  ז. 

והסקיצות המצורפות כבר בשלב הגשת הצעתו. לא תתקבלנה שום תביעות לגבי 
דרישות על תוספות. על הקבלן ללמוד היטב את תנאי העבודה ולבקר במקום. על 
 מנת לקבוע ולעמוד מקרוב לגבי גורמים אשר עלולים להשפיע בקביעת המחירים. 

 
התיאורים הלוטים של גופי התאורה הינם עקרוניים  -שלמות התיאור והסקיצות  . ח 

בלבד. על הקבלן לקחת בחשבון כל החומרים ועבודות העזר אשר דרושות להכנת 
 גם אם הם לא מתוארים בתיאור גופי התאורה או הסקיצות.  ,גוף תאורה מושלם

 
 –על הקבלן לתאם מראש עם יצרן תקרות הביניים  -הרכבת גופי התאורה  .ט 

ת כל ההכנות הדרושות לשם התחברות. כמו כן יוודא קבלן גופי אוקיימת במידה 
התאורה כי הפרופילים וציוד העזר תואמים את בל הדרישות עבור חיבור הגופים 

 אליהם והתאמת מידות, יציבות ובו'(
 

הקבלן אחראי לבל פגם הנגרם עקב עבודתו בהרכבת  -אחריות של הקבלה  י.  
זו )ז"א ההרכבה והחיבור( לא תימסר לו ע"י המזמין, הגופים. במידה ועבודה 

הוא חייב גם להיות אחראי במידה ובבדיקות של חברת החשמל ימצאו פגמים 
 בגופי התאורה ולתקנם ללא תשלום, 

 
 תאור טכני  -גופי תאורה   08.06.03

 
 גופי תאורה פלורצנטים יכללו משנק אלקטרוני עם חימום מקדים של חברות .א

 או ש"ע. VSאו פיליפס או  OSRAMכגון 
 

 או ש"ע. בלבד. CREEאו  PHILIPSגופי תאורה מבוסס לדים יכללו לדים תוצרת  .ב
 ואישור פוטובילוגי.  LM80,LM79,LM82,TM21הגופים יכללו תקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ע"י פסי   בטוןהביניים מכל הגופים השקועים בתקרות כפולות יחוזקו לתקרת   .ג
בשום אופן לא יחוזק . י הנחיות המפקחמתכת מגולוונים או ברגים מתפצלים לפ

אסור להתחבר לתקרת הבטון הקיימת של המבנה גוף לתקרה האקוסטית. 
הראשי ) הגשר ( אלא למערכת פלדה מיוחדת שתורכב מתחת לתקרה והמיועדת 

 למנוע את הצורך להתחבר לתיקרת הבטון
 

וכל דפי בעת הגשת הגופים לאישור, על הקבלן להגיש חישובי תאורה למהנדס  .ד
 הנתונים של הגופים

פרמטרים  6במידה והקבלן מעוניין להגיש גופים ש"ע עליו להציג השואה של 
 לפחות של הגוף המקורי מול הגוף ש"ע כפי שיקבע המנדס.

להצגת הגופים באתר, יספק הקבלן דוגמאות של הגופים המקוריים בחוזה וכן 
 הגופים ש"ע.

 
   מערכת גילוי עשן 08.08

 
 כללי  08.08.01 

 

המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת  .א
הקבלן שייתן שרותי אספקה, והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש 

 בגז נדרשות. 

 
המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן  ב. 

כדוגמת  NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220ותעמוד בתקן ישראל , אחד
ADR3000  או    טלפיירADR 7000  המערכת משולבת  ש"עלפי בחירת המהנדס

 עם הכריזה.
 

עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרטיים המופיעים בתקן ישראלי    ג
 לחלקיו השונים.   1220

 

מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן הקבלן ימציא למזמין אישור  .ד
שרות לציוד המוצע על ידו. ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י הספק 

ידו ונמצאה תקינה, וכמובן אישור מכון -שההתקנה נבדקה על ו/או היצרן
 התקנים הישראלי. 

 
 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה:  ה. 

 
 ל כל חלקיו: ע1220תקן ישראלי    1-ה'  
 גלאי עשן.  -מע' גילוי עשן 1חלק  :   
 יחידות בקרה.  -מע' גילוי עשן 2חלק  :   
 הוראות התקנה ודרישות כלליות.  -מע' גילוי עשן 3חלק  :   
 התקני הפעלה ידניים.  -מע' גילוי עשן 6חלק  :   

 
 תקנים בינלאומיים:  2-ה'  
  FM-ו UL -תקן אמריקאי  1-2( -ז'   
  ULC-וC.S.A -תקן קנדי   2-2(-ז'   

 
   WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) ו.

 . IP-65והזיווד שלו יהיה אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת 

 

מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם של עשן לסוגיו  .ז
בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן  השונים בהתאם לפיזור הגלאים.

 אודיו ויזואלי,  וחיוג למנויים נבחרים עם הודעה קולית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות לגילוי שנעה ע"י מערכת המתזים.  

 

מבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או  .ח
ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים העשן מבלי לגרום לאזעקות שווא 

 מתחום הבטיחות. 

 

תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן   ט
 במסמך זה.  2.12ולפי  המופיע בסעיף  

 
 הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת.  י. 

 

המפרטים הטכניים כוללים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות  .יא
מינימום  בהם הציוד הנדרש חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת 

 ביצוע ההתקנה. 

 
 מפרט טכני זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם.   יב. 

 
 הפרדה. במחיר נקודת גילוי אש כלול הצנרת והכבל ללא יג.

 
רכזות גילוי אש נפרדות לבתי הכנסת אחת בכל אגף וכן רכזת נפרדת  2יותקנו  יד. 

 למשפחתון.
 

כל האבזרים בכתב הכמויות כוללים במחירם כרטיסי כתובת )אבזרים  טו. 
 ממוענים(.

 
 עם קוד פתוח. ADR 7000או   ADR3000המערכת תיהיה טלפייר  טז. 

 
 חיווט 08.08.02

 
יועבר ע"י הקבלן בתוך צינורות ותעלות שיכין בתוואי עפ"י התכנון המפורט. החיווט  

. 3חלק  1220החיווט יעשה ב"כבלי דרופ" בעלי מעטה כפול בחתך כנדרש בתקן ישראלי 
ממ"ר לפחות בקווי הזנה  2.5ממ"ר לפחות להפעלת מערכות כיבוי אוטומטיות,  1.5)

 ראשיים למחזיקי דלתות אלקטרומגנטיים(.
 

 C158C◦20-עמיד בטמפרטורות  C.P.Vהמעטה החיצוני יהיה עשוי  
 

בידוד הכבלים יהיה בצבע אדום על מנת לאפשר הבחנה בין כבלים למערכות אחרות.  
 בכל מקרה יעשה שימוש בכבלים בעלי צבע ומעטה זהה למטרות ושימושים זהים.

 
צים, בתוך לוח הבקרה, חיבורי הכבלים יעשו אך ורק בתוך אלמנטים כגון גלאים ולחי 

 או בלוחות חיבורים מסודרים בארונות או קופסאות חיבורים.
 

  בלוח חשמל  מערכת כיבוי אש אוטומטית 08.08.07
 

 FM200אמפר ומעלה תותקן מערכת כיבוי בגז  100בכל לוח עם עוצמת זרם של  
 הפעלת המערכת תעשה:  א. 

באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן. למעט במצב של מניעת  .1
 כיבוי שאז תהיה ביקורת תקלה עצמית קבועה, ונורית סימון תקלה. 

באופן ידני ע"י לחצן חשמלי שיפעיל את המערכת דרך לוח הבקרה של  .2
 מערכת גילוי  העשן. 

 באופן ידני מכני )מנוף( ע"י יחידת הפעלה מקומית.  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
ת תורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול הן המערכ ב. 

 ע"י מערכת גילוי העשן והן בצורה ידנית )מנוף מכני(. 

 
 יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי מלוח הבקרה.  ג. 

 
אזורי הגילוי  2 -הפעלה אוטומטית באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העשן מ ד. 

פעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן יכנסו לפעולה וי
 )הצלבה(. 

 
 הקו יהיה מבוקר וכל האותות אליו יעברו תמיד ללוח בקרה.  ה. 

 
  NFPA-12A.המיכל יהיה כנדרש לפי  ו. 

 
 מעלות צלסיוס. 30אטמי בטמפ' של  25 -לחץ הגילוי יהיה לא פחות מ ז. 

 
ונים הידראוליים שיאפשרו שפיכת הגז תוך פרק זמן כל האביזרים יהיו בעלי נת ח. 

 שניות. 10שלא יעלה על  

 
 ארגון והפעלת המערכות  ט. 
 המערכות תופעלנה אוטומטית וכן יהיו סידורי הפעלת נוספים:   

 לחצן הפעלה חשמלי.   .1
 הפעלת חירום ידנית.  .2
 המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשולב.  .3
המערכות תכלולנה את החלקים והאביזרים המפורטים להלן שיהיו  .4

ומאושרים  LPCB & ULובעלי תווי תקן -NFPA-12A  כולם כנדרש  
 בהתאם . 

 . מיקום לחצנים בקירות מסך יתואם עם מתכנני האלומיניום והאדריכלים5

 
 מפרט טכני  י.  

ריכוז  7  יהיה בכמות דרושה עפ"י יחס של % FM-200 -מיכל גז תיקני ב .1
 בנפח החלל המוגן, ובהתאם לתוכנת מחשב. 

 שסתום פריקה מהירה.  .2
 מפעיל חשמלי.  .3
 יציאה למיגון המיכל בפני ניתוק מהמערכת.  .4
  3/8מגולוון או נחושת בקוטר ".40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול   .5
  10לא יעלה על נחירי פיזור אשר יאפשרו פריקת הגז תוך פרק זמן ש .6

 שניות. 
 צופר התרעה באזור המוגן.  .7
דקות בתנאי שהחלל יהיה 10הגז צריך להישאר בחלל המוגן לפחות   .8

 סגור )לא פרוץ(. 
  FM-200.הגז יהיה מסוג ידידותי לסביבה  .9

תידרש הגשת תוכנת הרצת מחשב למערכות כיבוי. )כלול במחירי הצעת  .10
 המחיר( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 מערכות כריזה 08.11

 
 ייעוד המערכת ודרישות תפעול כלליות.  08.11.1

 
מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חירום, הודעות שוטפות, ומוסיקת  . 1

 הפרויקט .רקע בכל שטח 

 
קול פנימיים -ההודעות, והמוסיקה, ישמעו באיכות טובה, באמצעות רמי .2

 מיקומם יהיה ע"פ תכניות התקרה האדריכליים.וחיצונים. 

 
 שעות .   24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של  .3

 
אמצעות מיקרופון מהמזכרות ומחדר מנהל, ו/או בשידור ההודעות יעשה  .4

 ממקומות נוספים.  

 
צלילים ,  2-3לפני שדור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .5

 וישודר אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה .  

 
אפשר עדיפות לקבלת הודעות וצלצולים וכריזת חירום על פני המערכת ת .6

 מוסיקת רקע. 

  
כגבוי. ההעברה  24VDCוכן ממתח ישר   230VACהמערכת תוזן ממתח רשת  .7

 ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא .  

 
א טיפול אשר מינימום לל 15AH  +2המערכת תכלול מצברי חירום בקיבול  .8

דקות שידור רצופות ללא  30יאפשרו הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך 
רשת חשמל , וכן מטען אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל בטעינת טפטוף 

וטעינה מהירה לפי הצורך )מעבר למינימום יתווספו מצברים בהתאם לאביזרים 
 שיותקנו בפועל(.  

 
 קת רקע חיצונית.)לרבות מערכת אינטגרלית(.  המערכת תאפשר חיבור מוסי . 9

 
במתח של  CONSTANT VOLTAGEהמגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .10

100V  70.7אוV   . 

 
 עם גלגלים .   19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב  " . 11

 
הפעלת אזורי הכריזה תתבצע ע"פ לחיצי המיקרופון השולחני עם ווסתי העוצמה  . 12

האזוריים למעט כריזת החירום אשר תפעיל את כל האזורים במלוא עוצמת 
 ההגברה. 

 
חלוקת האזורים ו/או חיבור מס. מיקרופונים נוספים תיקבע ע"פ דרישת  . 13

 המזמין. 

 
 בנפרד ומוסיקה בנפרד. כריזה ת תינתן אפשרות בחירת אזורים להשמע . 14

 

המערכת תהיה עם אינטרלוק עבור המיקרופונים )שליטה נפרדת מכל מיקרופון  .15
 ללא תלות במיקרופונים האחרים(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המערכת תיהיה משולבת עם הכריזה תוצרת טלפייר או ש"ע. .16
 

 י כריזהכמס 08.11.2
 

מינימום או יותר ובו  25Uובגובה של  19המסד המרכזי יהיה ברוחב סטנדרטי " א. 
 יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.  

 
 מ"מ לפחות .   2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של  ב. 

 
גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע , כאשר בין יחידות ההגברה  ג. 

 %25( ועוד תוספת מקום פנוי של  431/וכדומה יותקנו שלבי אוורור בגובה ) "
 כרזרבה .  

 
דפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח , ותהיה אפשרות להסירם בשעת  ד. 

 הצורך , כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה .  

 
כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת , ובצבע סופי על בסיס  ה. 

 י בהתזה נוזלית או באבקה .  אפוקס

 
 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד .   ו. 

 
בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם  ז. 

 לפחות .   25%לעומס ויכלול רזרבה של 

 
ון אספקת , עם מפסקי הפעלה ראשיים , נוריות לציAC/DC מסד יכלול פנל  ח. 

המתחים , נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח להספקת זרם ישר 
 למערכות המיתוג והבקרה.   

 
, שנאי קו , וסת עוצמה , בורר , ומד  5המסד יכלול פנל מוניטור שיכלול רמקול " ט. 

 .  3.4.1-8, ומערכת מצברי חירום ומטען כפי שצוין בסעיף 3עוצמה בגודל "

 
"ד הכריזה תוצב יחידת מיתוג אשר תנתב את מערכת הצלצולים לאזורים במס י. 

 הרצויים לפי בחירה יזומה של המפעיל. 
יחידת שליטה זו תהיה נפרדת מעמדות הכריזה העובדות בשיטת האינטרלוק  

 ואשר ישמשו לשידור כריזה ומוסיקת רקע בלבד.  
לדוגמא: המערכת מכוונת ע"י יחידות המיקרופון )אינטרלוק( למצב שידור  

, 10-ו 6, 1,  ואילו יחידת מיתוג הצלצולים מכוונת לאזורים 8-ו 2, 1לאזורים 
, ובשעת הצלצולים 8-ו 2, 1במצב רגיל המערכת תשדר מוסיקה וכריזה לאזורים ,

ים תעבור המערכת בצורה , ובסיום הצלצול10-, ו6, 1ישודרו הצלצולים לאזורים 
 .    8-, ו2, 1אוטומטית לשידור מוסיקה וכריזה באזורים 

 
 מגברי הספק .  08.11.3

 
 בזבדמגברי ההספק יהיו בנויים על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים ,  א. 

  19המיועד להתקנה במסד ברוחב "

 
מינימום בכל רוחב תחום היענות.  360W R.M.Sעכבת היציאה לכל מגבר יהיה  ב. 

 . 70.7Vאו  100Vאוהם או מוצא במתח קבוע,  8עכבת העומס תהיה 

 
 .   30%בחשוב העמסה תילקח בחשבון רזרבה של  ג. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .   24VDCאו  220VAC  50HZמתחי הספקה ד. 

 
 אוהם לפחות .   100Kעכבת הכניסה  ה. 

 
 100V ,1.2DBביציאת קו  )OUT PUT REGULATION(יציבות בשינוי עומס  ו. 

 הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם.  

 
 .  3DBבנחות של  30HZ-20KHZתחום היענות לתדר  ז. 

 
 , בהספק מוצא מלא.  1KHZבתדר  0.4%-אחוז עיוותים: מתחת ל ח. 

 
 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.   85DBרעש מוצא:  ט. 

 
 מעלות צלזיוס .   20מעלות עד מינוס  60תחום טמפ' עבודה  י. 

 
כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור  יא.

 וניתוק המערכת בזמן השרות .  

 
 המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ביציאה .   יב. 

 
כל חלקי המתכת במגבר , יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של  יג. 

 אנודזיה נגד אכול וחלודה 

 
 ערבלי צליל 08.11.4

 
  TELETONכדוגמת 19ערבל הצליל יותקן במסר המרכזי על פנל ניפרד ברוחב " א. 

MX-21/42  ערך. -או שווה 
 בערבל יהיו כניסות:  
 לכל מיקרופון שולחני עם לחיצי אזורים.  . 1     
 לערוץ רדיו.  . 2    
 לערוץ מוסיקת רקע מ"נגן סרט" )טייפ קלטות(.  . 3    
 לערוץ צלצולי ההפסקות.  . 4    
 לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  . 5    
 לרדיו תלמידים כולל מיק' שולחני ללא חלוקת אזורים.  . 6    

 
ופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי כל כניסות המיקר ב..

 ההספק במערכת 

 
 יחידות כניסה  6-במגבר המערבל תהיה אפשרות לוויסות הגברה עד ל ג. 

 
 אוהם.  100Kעכבת כניסה :  ד. 

 
 .  MV 250רגישות בכניסה :  ה. 

 
 לפחות  DB 30יתרת מתח כניסה :  ו.  

 
  DB -+/3בנקודות  KHZ 20 HZ 20תחום ההיענות לתדר :  ז.  

 
 לפחות  DB 80יחס אות לרעש :  ח. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ובמתח יציאה נומינלי.  KHZ 1בתדר  %0.1אחוז עיוותים הרמוניים  ט.  

 
 +(.  DBM 14) 600בעכבת אוהם  0.4Vמתח יציאה נומינלי :  י.  

 
   HZ 100 ( )HIGH PASS FILTERלאוקטבה בתדר  DB 6אפשרות להנחתה של  יא.

 
 אפשרות לוויסות צליל של:  יב. 
     DB 12 בתדר שלHZ  80  . 
     DB 12  בתדר שלKHZ 12  

 
בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל  אוטומטית עם הפעלת כניסת  יג..

 מיקרופון . 

 
 נתוני כניסות המיקרופון .  יד. 

 מיקרו וולט.  200רגישות כניסה מכסימלית של  . 1          
 .  KHZ 1אוהם בתדר  350עכבת כניסה של  . 2   

  DB 3בנקודות  HZ 30עד  KHZ 18תחום היענות לתדר   .3 
  HZ 100בתדר  DB 6אפשרות לניחות של  .4  
 לפחות ברגישות מקסימלית.  DB 55יחס אות לרעש   .5  

 במתח מוצא נומינלי.  KHZ 1בתדר  %0.1אחוז עיוותים הרמוניים:  .6 
 ( . OVERLOD MARGINלפחות ) DB 30יתרת מתח כניסה  .7 
 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים .  .8 

 
 נתוני כניסת מוסיקה צלצולים:  טו. 

 למתח יציאה מלא.  MV  150  רגישות כניסה:              .1      
 אוהם.  600יסת אוהם לפחות לכנ K 15 עכבת כניסה:                       .2   

 . DB 3בנקודות  KHZ 20 - HZ 30 תחום היענות לתדר:                 .3      
  HZ 100בתדר  DB 6 אפשרות לניחות של:                .4   
 ברגישות מקסימלית.  DB 65 יחס אות לרעש:                     .5   
ובמתח יציאה  KHZ 1בתדר  0.1 אחוז עיוותים הרמוניים:            .6   

 נומינלי. 
 לפחות.  DB 30 יתרת מתח כניסה:                    .7  

 אפשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.  .8   

 
 הפעלת כניסות ממיקרופון שולחני ומערוץ צלצולים.  טז. 
 בזמן פעולת ערוץ הצלצולים תושתק כל כניסה אחרת.   
 בזמן יציאה להודעה רגילה תושתק כל כניסה אחרת.   
 בזמן יציאה להודעת חירום תושתק גם כניסת הצלצולים.   

 
 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה 08.11.5

 
על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה,  א.    

  .ס"מ  8X25X25במידות  עשויות עץ  

 
בתקרות אקוסטיות יותקנו ויחוזקו הרמקול ושנאי הקו על גבי מריצה מעץ וגריל  ב.   

אקוסטי מפלסטיק בחלקו התחתון. המריצה תחוזק לתקרת הבטון. מידות 
 מינימום ובהתאם לתקרה.   ס"מ  60X60המריצה יהיו 

 
 DOUBLEבעל משפך כפול ) FULL RANGEמטיפוס  8הרמקול יהיה בקוטר " ג.    

CONE )  .ובאחוז עיוותים נמוך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
( oz 5.3גרם ) 150 -לרמקול  יהיה  מגנט קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת מ  ד.  

 או שווה ערך(.  K.T.C)כדוגמת: ווסטרא, 

 
 . WRMS 20קבול הספק :  KHZ 18 - HZ ,40אוהם, תחום היענות :  8עכבת :  ה.  

 
 מעלות.  120זווית פיזור :  ו.   

 
  8W,5W  ,2W  ,1W כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סניפים  ז.   

 
 מקרני קול  08.11.6

 
הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,  מקרני א. 

 לחות, מליחות, ותנאי אקלים אחרים.  

 
 הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.  מקרני ב.     

 
 . 30WRMSהספק   ג.     

 
  3DBבנקודות  KHZ 14 - HZ 275תחום היענות לתדר  ד.     

 
  DB 124רגישות מוצא  ה.     

 
 אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי והאנכי.  ו.  

 
 מעלות .  110 -זווית פיזור  ז.     

 
 1.8W ,3.7W ,7.5W 15W 30Wיהיה מותאם לחלוקת הספקים , למקןשנאי קו  ח. 

.40W  

 
 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר קול   ט.     

 
 סיליקון .  3%, ברזל %97מבנה הליבה:  י.     

 
 שנאי משתנה  -תי עוצמה אזוריםוס 08.11.8

 
   .V.C.Tוסתי העוצמה יהיו מטיפוס שנאי משתנה : א.  

 
 לכל אזור כריזה.  75Wהספק השנאי המשתנה יהיה  ב.     

 
 בתוספת מצב מופסק.  DB 10הנחתה כללית  ג.     

 
 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום.  ד.     

 
 . 19ווסתי העוצמה יהיו מותאמים להתקנה במסד " ה.  

 
 מערכת אספקת מתח חירום 08.11.9
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .  MAINTENANCE FREEהמצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול,   א. 

 
 30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך  ב. 
 מינימום.  2X15AHדקות שידור רצופות, הקיבול יהיה              

  
 המצברים יותקנו בתוך מסגרת מתכת משולבת במסד  ג. 

 
המטען יספק טעינת טפטוף בזמן קיום רשת החשמל. לאחר פעולה ממושכת של  ד. 

מתח המצברים יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מ המערכת 
 שעות.  6יעלה על  מהירה בפרק זמן שלא 

 
 AH 3 -וקיבולת טעינתו לא תפחת מ  19המטען יהיה מותאם להתקנה במסד " ה.   

 לפחות,  
 

 עמדת כריזה שולחנית 08.11.10
 
עקומת קליטה קרדיואידית בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל  א.  

באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק  GOOS NECKגבי צוואר גמיש  על
 ערך. -, או שווה  TELETONE TCUס"מ(, כדוגמת 10-5קרוב ככל האפשר )

 
 אוהם מאוזנת עם שנאי.  200-600 עכבת:                              ב.   

 
  KHZ 15 - HZ 50 תחום היענות:       ג.       

 
  MV /0.2מיקרו בר  רגישות:                            ד       

 
 לפחות.  DB -60 V מתח יציאה:          ה       

 
 בלוח ההפעלה בעמדת הכריזה יותקנו:  ו.       

עם בקרה לכל אזור לפי מס' האזורים  TOUCH-PADלחצנים מוארים  .1         
 .  TELETONE TCUהנדרשים כדוגמת 

   RESET.לחצן  .  2         
בכל עמדה יותקן מתג לכריזה כללית לכל האזורים כאשר בעת הפסקת  . 3  

 הכריזה המערכת תחזור אוטומטית למצבה הקודם..  פעולת 
( כולל נורית סימון PUSH TO TALKלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) .4  

 תפוס . 
עקיפה להודעות חירום שיעקוף את מערכת ווסתי בכל עמדה יותקן מתג  .5  

האזוריים כאשר בעת הפסקת פעולת הכריזה המערכת תחזור  העוצמה 
 אוטומטית למצבה הקודם

 הפסק" -לחצני האזורים יהיו מדגם "הפעל .6  
יהיה ניתן להוסיף מס'  עמדות כריזה נוספות ללא הגבלה עפ"י דרישת  .7  

ות תוך מתן אפשרות שליטה הדדית המזמין במקביל לעמדות הקיימ
ומלאה לשאר העמדות אשר יותקנו באתר כולל בקרה על האזור/ים 

 הנבחר/ים לשידור כריזה או מוסיקת רקע. )אינטרלוק(. 
עמדת הכריזה תסופק עם קופסת חיבורים שתותקן בקיר וכבל פיקוד  .  8  

 לפחות.  מ'  2באורך 

1.  

 יחידת מיתוג במס"ד 08.11.11 .2
3.  

 . VDC 24יחידת המיתוג תעבוד במתח  . 1       
 . 19יחידת המיתוג תהיה מותאמת להתקנה במס"ד " . 2       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יחידת המיתוג תאפשר הרחבה מודולרית למתן אפשרות הוספת אזורים בעתיד             . 3       
 ותותאם לעמדת הפיקוד שתסופק.  

4.     

 יחידת רדיו )טיונר(  08.11.12 .5
6.  

 . FM  /AMתחנות קבועות לפחות  30יונר דיגיטלי בעל ט . 1       
 ערך. -או שווה SHERWOOD DX 5010כדוגמת  19מיועד להתקנה במסד " . 2       

7.    

8.    

 טייפ קלטות )נגן סרט(  08.11.13 .9
10.  

מנגנונים עצמאיים לעבודה רצופה  2נגן סרט )טייפ קלטות( "אוטו רוורס " בעל  . 1 
 ומאומצת. 

 בנגן הסרט )טייפ הקלטות( יהיה מונה ספרתי.  . 2 

 ערך. -או שווה  SHERWOOD D-480הטייפ יהיה מתוצרת  . 3  .11

12.  

 כבלים וחיווט  08.11.14 .13
14.  

כבל טרמופלסטי , דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת  -כבל רמקולים  א.  
 חסיני אש. מ"מ לפחות. |      0.8אלקטרוליטית בקוטר של 

 
 0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של  -כבל מיקרופון  ב 

מ"מ , בידוד המוליכים פי וי סי בצבעים שונים,  x 0.25 7ממ"ר כל אחד, בהרכב 
 PVC-נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מ  סכוך אפפה, )רשת( מחוטי 

 אפור המתאים להתקנות חיצוניות ופנימיות. 

 
כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים , לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול  ג

 חיבור מתאים.  

 
כל מוליך במערכת הכריזה בלוחות סעף + ארונות ריכוז + ברמקולים וכו' לרבות  ד 

קצותיו במספרים ברי קיימא המושחלים על  2 -במסד המרכזי ימוספר ב
 המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 

 
 גנרטור:

 
 . כללי:1
 

 בחדר קיים.    SBקו"א   220יש לבצע גנרטור 
 הגנרטור תותקן  בחדר יעודי.יחידת 

 .מגוריםבאזורי  –יותקנו בחדר מערכות השתקת החדר לרמה הנדרשת ע"פ חוקים ותקנות 
 יותקן מיכל דלק בחדר יעודי.

 בחדר הגנרטורהקבלן יבקר בשטח לפני מילוי הצעתו ויכלול בהצעתו  את כל הדרוש להתקנת 
 . ותכנות הובלתו והכנסתו לחדר המתוכננים. כולל המידות, הפתחים, מרחקים וכדומה

  
 מרכיבי המערכת: .2

 
  .רהאלטרנאטומרכב משותף עם  – רגנראטודיזל 

    לוח פיקוד והפעלה אוטומטי. . 1
   מפסק זרם ראשי עם הגנות מתכווננות. . 2
   (.V24מצברי התנעה ומצברי פיקוד ) . 3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

       מצנן מים. . 4
     לסנכרון גנרטורים.ווסת מהירות אלקטרוני מיועד  . 5
כפול לאזור עירוני להפחתת הרעש לפי הנחיות משרד  מערכת פליטה ומשתיק קול . 6

    להגנת הסביבה
    התקנה, הפעלה והרצה קומפלט . 7
 שרות תחזוקה ותיקונים . 8
 מערכת השתקת קירות ויציאה וכניסת אויר.         . 9

 כולל סולר מלא או בבסיס הגנרטור או במיכל נפרד. מיכל דלק . 10
 
 . נתונים עיקריים:3

 
 RPM 1500 סל"דנתוני המנוע:

 SB KVA  220הספק ב 

 4 פעימות
ללא שנוי למעט  50Hzהמנוע ישמור על תדר     0.25%  )מצב יציב(יציבות תדר 

 תופעות מעבר.
 10%עומס ירידה של 50%  ל   0%מ  תגובה דינמית 
 אלקטרוני מותאם לשליטת מחלק עומסים ומסנכרן. ווסת סיבובים

כוללת מתנע )אחד או שניים לפי המלצת היצרן(,  24V מערכת התנעה
לפחות. מערכת ההתנעה תכלול  300AHמצברים של 

לטעינה  8Aאלטרנטור טעינה ומטען מצברים אוטומטי 
 ממתח ח"ח.

 52Cטרופי ל  ראדיאטור
 כולל תרמוסטט וניתוק בזמן פעולת מנוע. 230Vac חימום מים

 משתיק קול לאזור מגורים במידה ולא יצוין אחרת. מערכת פליטה
יוניטים להגנה: לחץ שמן נמוך, חום מנוע גבוה, חוסר  הגנות מנוע

מים. יונטים להתראה )לפני דימום(: חום מנוע, גובה 
 מים.

ושעות עבודה. ללחץ שמן, חום מנוע, מתח מצברים  שעוני מנוע
 מיקום השעונים יהיה על היחידה.

 
 הערות

מעלות. הרדיאטור מותקן על  52 -מסוג "טרופי" במים, ל רהקירוהרדיאטור ומערכת  . 1
 ציר המנוע.

לפי דרישה יותקן הרדיאטור בנפרד מהיחידה ממול לפתח כניסת אויר כולל חיבור  
 בצנרת  מתאימה בין היחידה לרדיאטור.

גודל והספק מנוע הדיזל ייקבעו כך שהמנוע יהיה מסוגל לספק את מלוא הספק  .  2
 .± 10%הגנרטור כאשר  ההספק נמדד במוצא הגנרטור. הספק בחרום 

המנוע יהיה מהדגם החדיש ביותר של היצרן המוצע, מאחת התוצרות המפורטות:  .3
(, קטרפילר או ש"ע )מרצדס MTUדורמן, פרקינס, קמיניס, וולוו, ג'ון דיר, ליסטר או 

 לכל היצרנים הנ"ל.
 

 נתוני מחולל:
 

 KVA  220 הספק 
 שלוש פאזות + אפס חיבור כוכב  400/230V מתח

 מצב יציב   0. 5% )מצב יציב(יציבות מתח 
 10%עומס ירידה של 50%  ל   0%מ  תגובה דינמית 

אלקטרוני כולל גישוש תלת פאזי, אספקת מתח ע"י  וסת מתח
PMG מותאם לעבודה בעומסים לא לינארים, מותאם ,

 Powerוכניסה ל   DROOP KITלסנכרון, כולל כניסת 

Factor Controller. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  Class H בידוד
שניות, כולל הגנה פנימית בוסת לניתוק העירור   5ל  300% זרם קצר 

 לאחר זמן זה. 
THD ללא עומס. 2%מקסימום  עיוות גל 

לצורך  2000/5בתוך קופסת המחולל יותקנו משנאי זרם  משנאי זרם
 מכשירי המדידה וציוד הסנכרון בלוח הפיקוד.

 
 הערות:

 
 לפחות מחתך הפזות. 100%נקודת האפס בחיבור הכוכב בחתך  .1
 הגנרטור סינכרוני עם מגנט קבוע, ללא מברשות, עם עירור מתח עצמי. .2
 מזרם נומינלי )לאחר טמפרטורת עבודה(. 110%שעה(:  1עמידות בעומס יתר רצוף לחרום ) .3
 הגנרטור מותאם למנוע, מתוצרת מאושרת ע"י יצרן המנוע. .4
 שניות. 10למשך  600%עמידות בעומס של   .5
 
 . הצמד דיזל גנרטור:4
 
מנוע הדיזל והגנרטור מורכבים על מסגרת פלדה משותפת, מחוברים אל המסגרת באמצעות  .1

 ובלמי זעזועים.
 מוצמדים זה לזה בעזרת מצמד ופלנז' ומהווים יחידה אחת מושלמת.הדיזל והגנרטור  .2
 
 . לוח הפיקוד:5
 

 פרוט ראה בהמשך. -הלוח מורכב על הקיר ליד הגנרטור
 
 . צנרת פליטה:6
 
 צנרת הפליטה תהיה מנירוסטה בקוטר מתאים לגנרטור. .1
מ' כנדרש  7במרחק  db67משתיק הקול יתאים להספק הגנרטור וינחית את הרעש למקסימום  .2

 לאזורי מגורים.
הצנרת תיתלה ע"ג מיתלים קפיציים גמישים למניעת העברת רעידות אל המבנה. חיבור  .3

 הצנרת לגנרטור יבוצע במחברים גמישים בעוגנים בקוטר המתאים לגנרטור.
בקצה החיצוני של הצנרת תותקן קלפה מתכתית הסוגרת את הפתח ומתרוממת רק בעת  .4

 פעולת הגנרטור.
 והדוד יצבעו בצבע גרפיט עמיד בחום.הצנרת  .5
 
 
 . התקנה:7
 
 ויעוגן לריצפת החדר ע"י ברגים. יותקן ע"ג בולמי זעזועים ע"ג רצפת בטון בחדר רהגנראטו .1
 מיכלי דלק יומיים יהיה בחדר נפרד.  .2

 לפחות. 40תהיה מתאימה לסולר ומסוג סקדיאל  רלגנראטוכל הצנרת בין המיכל  
)דלק, פליטה, מי קרור וכו'( יהיו בצינורות משוריינים  ראטוהגנרכל חיבורי הצנרת אל  .3

 וגמישים.
כל מערכות המתכת )מיכל דלק, צנרת קונסטרוקציות וכו'( ייצבעו בצבע אפוקסי עמיד בדלק.  .4

 צנרת הפליטה תצבע בצבע עמיד בחום.
ומערכות העזר שלו יותקנו כל אביזרי הפיקוד והבקרה המומלצים ע"י יצרן  רהגנראטועל  .5

 הגנרטור.
 .רלגנראטומצברי התנעה ופיקוד יותקנו ע"ג מדף פלדה בצמוד  .6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .39-3044מס' קטלוגי  COOLANT-INHIBITORהמצנן ימולא במים ויוסף חומר משמר  .7
 יוסרו כל סרטי ההדבקה והאטמים לכל הפתחים והמכשירים. .8
 יותקנו כל השלטים לפי הרשימה המצורפת. .9

או על הקיר בסמוך לו  רהגנראטו קונסטרוקציותלוח החשמל והפיקוד יותקן ע"ג  .10
 רהגנראטווהגישה אליו תהיה חופשית. כל חיבורי הכח והפיקוד בין הלוח למערכות 

 יבוצעו במוליכים גמישים בצנרת משוריינת וגמישה.
 אפשרת אוורור מספיק וגישה נוחה לאחזקה.יוצב בצורה המ רהגנראטו .11
 יכלול חימום מוקדם להתנעה קלה כולל הפיקוד וההגנות. רהגנראטו .12
 אזני הרמה. 4יכלול  רהגנראטו .13
 
 . יניקת ופליטת אויר חם 8
 

הרדיאטור יחובר לקוליסת השתקה באמצעות תעלת אויר מתאימה וכן בעזרת שרוול  א.
ומסגרות פח מגולבן מותאמות לפתח יציאת אויר מהרדיאטור מבד ברזנט ירוק עבה 

 וקוליסת ההשתקה תורכב בקיר מחוזק עם ברגים בלתי מחלידים.
 

מ"מ, בצורה מעוגלת כלפי התקרה כמפורט עם כנפי  1,5התעלה תבנה מפח מגולבן  ב.
הטיה פנימית מעוגלות ומחוזקות בצורה איתנה. במימדים מתאימים לאופן ההתקנה 

. בנויה מקטעים הניתנים לפרוק והזזה, על "רגלים" ימינימאלשהלחץ הנגדי יהיה  וכדי
  .עם גומי מחורץ תחתן

 
" Hכדוגמת דגם " 50-33%יותקנו קוליסות השתקה באורך הנדרש  בשטח פתוח של  ג.

מתוצרת ח,נ,א או ש"ע )להנחתת רעש(, פתחי אויר פליטה אויר חם ויניקת אויר טרי 
 DBת לפתחי אויר שבגובה נדרש מהרצפה להורדת רמת הרעש של מתואמות ומחוברו

 מטרים מהקוליסות כולל התקני  תליה על הקיר  3במרחק  60
 
 . מערכת פיקוד9

 
מערכת הפיקוד כוללת את לוח ההפעלה האוטומטי של הדיזל גנרטור. מערכת הסנכרון שתכלול 

הדרושות לפעולה תקינה של  מערכת ההחלפה השקטה, מערכת מילוי מצברים, ושאר המערכות
 המערכת ויפרטו בסעיפים הבאים:

 
 לוח פיקוד גנרטור: 9.1

להעמדה על הקיר או על הרצפה, הגישה לציוד תהיה דרך הדלתות  רגנראטולוח פיקוד  
החזית בלבד, כל חוטי הפיקוד יסומנו ע"י סימניות חוטים בהתאם לנקודת החיבור. 

הלוח יהיה מבוסס על בקר מתוכנת. תצוגת מדידות תהיה בצורה אנלוגית או דיגטלית 
בעברית. שילוט  LCDת , תקלות ומצבי עבודה יצגו ע"י מנורות או כתוביוLCDע"י 

אבזרים יהיה חרוט בשפה העברית ויכלול סימון האביזר ותאור קצר, השילוט יוצמד 
באמצעות ניטים מפלסטיק. כל החיווט יהיה גמיש עם שרוולי לחיצה בשני הצדדים, 

צבעי המולכים יהיו מותאמים לתקן הישראלי. הלוח ייוצר במפעל בעל הסמכה 
ISO9002 . 

 
 ואבזרים שיותקנו בלוח הגנרטור:מכשרים  

 
 מערכת פיקוד להפעלת הגנרטור 
 המערכת תכלול את חמשת המצבים הבאים: 

 " לא ניתן להתניע את הגנרטור. במידה וגנרטור פעל לפני העברה   ":0מצב פעולה
 " הוא ידומם. 0למצב " 

  :המערכת תחת שליטת בקר תחנה כאשר יינתן סיגנל מצב פעולה אוטומטי
 תחנה יותנע הגנרטור.מבקר 

  :מאפשר התנעה מקומית של הדיזל גנרטור, ההתנעה מבוצעת מצב פעולה ניסוי
 דרך בקר הגנרטור.

  :מאפשר התנעה ידנית של הדיזל גנרטור ללא תלות בבקר מצב פעולה עוקף
 ההפעלה האוטומטי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 מכשירי מדידה: 
אנלוגית או דיגטלית  ותכלול מערכת המדידה בלוח הפיקוד של הגנרטור יכולה להיות  

 מדידה של הפרמטרים הבאים:
 

  פאזות 3זרם גנרטור 
  פאזות ובין פאזות לאפס. 3מתח 
 תדר 
 הספק אקטיבי 
 מקדם הספק 
  .עיוותים הרמונים 
 סינוסקופ 
 מתח מצבר 
  מהירות סיבוב בRPM. 
 )לחץ שמן )בנוסף לשעון על המנוע 
 )חום מנוע )בנוסף לשעון על המנוע 

 
 הגנותמערכת  

 
  1דימום   לחץ שמן נמוך . 
  1דימום   טמפרטורת יתר. 
  התראה.  טמפרטורת יתר 
  2התראה טמפרטורת נמוכה. 
 1דימום   חוסר מים. 
  התראה.  חוסר מים 
 התראה.  מתח מצבר נמוך 
 דימום.  חוסר דלק 
 התראה. חוסר דלק דימום 
 1דימום   עצירת חירום. 
 1דימום   מהירות יתר. 
 דימום.  כשלון בהתנעה 
 3דימום   הספק חוזר. 
 3דימום   חוסר עירור. 
 '3דימום   מתח יתר גנ. 
 '3דימום   מתח נמוך גנ. 
 '3דימום   תדר נמוך גנ. 
 '3דימום  עומס יתר גנ. 

 
 מטען מצברים 9.1.1 
. המטען יהיה בפני קצר, 8Aמטען המצברים יהיה אוטומטי לזרם טעינה של   

חיבור בקוטביות הפוכה, תקלה בטעינה )מעגל זיהוי תקלה בטעינה יהיה חלק  
 של המטען ויכלול גם זיהוי של חוסר מתח בכניסה, תקלה ביציאה למצבר(.

 

                                                           

1
 עוקף -גם במצב ידני  
2
 ינתן מגע נפרד לבקר התחנה. 
3
 כולל השהייה ניתנת לכיוון 



- 115 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פיקוד משאבת הדלק. 9.1.2 
מגנטית למנוע המשאבה, -פיקוד מערכת הדלק כולל מפסק זרם עם הגנה תרמו  

מגען הפעלה, בורר פעולה בעל שלושה מצבים: אוטומט, מופסק וידני, ולחצן 
ניסוי משאבה. המערכת תקבל אינדיקציות ממצופי הדלק שבמיכל היומי ראה: 

 .116עמוד:  מיכל דלק  10.1
במצב אוטומט תתחיל המשאבה לפעול כאשר רמת הדלק יורדת מתחת למצוף   

הפעלת משאבה, המשאבה תפעל עד שרמת הדלק תגיע למצוף הפסקת משאבה. 
מגע סגור במצב  - FAIL SAFEמצוף גלישה ישמש לביטחון בלבד ויהיה מטיפוס 

יגרום להפסקת המשאבה ולהודעת תקלה תקין כך שכל נתק בפיקוד המצופים 
 של גלישה ממיכל יומי. 

לחצן ניסוי משאבה יאפשר הפעלת המשאבה במצב אוטומט תוך דימוי רגעי של   
פקודת ההפעלה ממצוף ההפעלה, המילוי ימשך עד לפקודה הפסק ממצוף 

 ההפסקה.
 קפיצי יאפשר מילוי דלק ללא התחשבות במצב המצופים. -מצב ידני   

 
 פיקוד גופי חימום. 10.1.3 
פיקוד גופי חימום יכלול מגען הפעלה שידאג לנתק את גופי החימום בהתנעת   

 הדיזל ובמצב של  חוסר מים.
               .בלחצנים, ממסרי פיקוד, נתכים ובוררים שיפורטו בהמשך 

 
 תאור הפעולה מצב אוטומטי:  9.2.3 

 
 מצב רגיל  
התחנה ניזונה ממתח ח"ח, המערכת בודקת את כל הבוררים על מצב אוטומט,   

רמת מתח ח"ח ע"י שימוש בארבעה ממסרי חוסר מתח. היה והמתח של חברת 
. רגנראטומערכו יותנע הדיזל   80%חשמל אינו תקין באחד השדות, ירד מתחת ל 

 מתח . %-80במידה ותיהיה הפסקת חשמל כללית או ירידה ל
 .רהגנראטוהשהיה קצרה נוספת תתחיל הזנת השדה החיוני ע"י לאחר   
ובמידה והעומס  רלגנראטוהמערכת תבדוק את מצב העומס לאחר  חיבור עומס   

, תופעל התראה מתאימה למפעיל רהגנראטותופסק העמסת  רהגנראטומסכן את 
 רהגנראטוותאופשר התערבותו להמשך העמסת 

 
לח"ח ע"י  רגנראטולאחר חזרת מתח ח"ח ובהשהיה מתאימה יתבצע חילוף בין   

 השהייה וחיבור מפסק גנרטור. רגנראטוניתוק מפסק 
  

  מצב עוקף 9.2.8 
 אינו עובד.  רהגנראטומעבר למצב הפעלה בחרום נועדה למצב שבו בקר   
יתבצעו . לשם ביצוע הפעלה בחרום רגנראטוהפעלת חירום אפשרית רק מחדר   

 הפעולות הבאות:
 .רהגנראטוע"י מצב עוקף בקר בלוח  רהגנראטוהתנעת  .1
למצב עוקף וחיבור מפסק  רגנראטובתא  רגנראטוהעברת בורר פעולת  .2

 ע"י שימוש בלחצנים. רגנראטו
 

 מערכת בקרת עומס 9.2.9 
 מערכת בקרת עומס תדאג למנוע את המצבים הבאים:  
  רהגנראטועומס יתר על   
 .רהגנראטועומס נמוך מהספק   
שעובד תופעל מנורת סימון  רהגנראטושל הספק  80%במידה והעומס עובר את ה   

, מנורה זו תאפשר ניתוק רהגנראטוומגע יבש לסימון למפעיל עומס גדול על 
 מסודר של עומסים ע"י המפעיל.

עומס יועבר תופעל מנורת הסימון ומגע יבש   90%במידה והעומס עובר את ה   
לציון עומס גבוה, ויופעלו מגעים יבשים לניתוק עומסים בדרוג זמן שיקבע שמונה 

. בתכנות הבקר יילקח בחשבון שמונה יציאות נפרדות של הבקר -מגעים נפרדים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ארבע יציאות בצד אחד של המגשר וארבע בצד השני   במידה והעומס עדיין גבוה 
 אפשרות לנתק שדה שלם. תהיה

 
מערכת בקרת עומסים תקבל גם סיגנל של התרעת חום יתר מלוח הגנרטור   

 שקבלת הסיגנל תאפשר השלת עומסים מסוימים שיקבעו ע"י המזמין.
 

 . מערכת בקרת דלק10
 

באופן כללי הפעלת משאבות הדלק תתבצע ע"י לוחות הפיקוד של הדיזל גנרטורים, לוח פיקוד 
( משלושת מכלי הדלק 4-20maכניסות אנלוגיות באמצעות מצופים אולטרה סוניים )  תחנה יקבל
 ומיכל השבועי(. תצוגת מצב המכלים תהיה על פנל התצוגה. םהגנראטורי)שני מכלי 

 
 רלגנראטומיכל דלק  10.1

ליטר  להעמדה על הרצפה כולל  2000מערכת הדלק תכלול אספקת והתקנת מיכלי דלק  
 4. מערכת מצופים עם 4-20ma, כולל מצוף אולטרה סוני עם יציאה 110%מיכל אגירה 

מגעים להתראה בחוסר דלק, הפעלת משאבה, הפסקת משאבה וגלישה. מיכל הדלק 
יכלול חיבור כניסת דלק ממשאבה כולל ברז ופילטר הכולל מפריד מים עם מגע התראה, 

נוע כולל ברז, פתח חזרת חיבור גלישה חזרה למיכל דלק משותף, פתח ליציאת דלק למ
דלק מהמנוע, פתח לחיבור למיכל הדלק השני כולל ברז לאפשרות של גיבוי הדדי בין 
מיכלי הדלק. פתח לריקון מים מתחתית מיכל כולל ברז, צינור נשם, פתח הכולל ברז 

לניקוז מיכל האגירה. פתח מילוי למכלית. מראה גובה מכני. קוטרי הצינורות יקבעו לפי 
 הדלק של המנוע ומשאבת המילוי. ספיקות

  
 משאבת דלק 10.2

לכל מיכל דלק יותקנו שתי משאבות דלק אחת חשמלית למילוי ממיכל משותף בספיקה  
דקות בזמן פעולת הדיזל גנרטור בעומס מלא.  5המספיקה למלות את מיכל הדלק  תוך 

ד מיכל הדלק משאבה שניה תאפשר מלוי ידני ממיכל הדלק המשותף או מלוי מחבית. לי
יותקנו ברזים ושסתומים על חוזרים שיאפשרו את בחירת צורת המילוי. פיקוד 

 המשאבה החשמלית יהיה בלוח פיקוד גנרטור.
 

 עבודות בינוי: 11
 
הקבלן יספק הנחיות מפורטות כולל תרשימים לקבלן הבינוי לצורך הכנת החדר לצורכי  .1

 הגנרטור.    
יהיה הכנת פתחים מתאימים לכניסת ויציאת אויר וכן הבינוי שיוכן ע"י אחרים  

למקומו, כל שאר ההתאמות כגון הכנת מתלים וכו' יחולו על ספק  להכנסת הגנרטור
 הגנרטור.

 
 כל עבודות הבינוי יבוצעו בכפוף לדרישות יצרן הגנרטור ובתאום עם המזמין. .2
 

 . סימון ושילוט:12
 
באמצעות שילוט בר קיימא עמיד בדלק שיוצמד כל אביזרי הגנרטור ומערכותיו יסומנו  .1

למקומות ההתקנה השונים באמצעות ניטים או ברגים בלבד. סימון צנרות למיניהם 
יבוצעו כנ"ל אך יחובר לצנרת בחבקי נירוסטה. שלטים לאזהרה על ביצוע עבודות 

 במערכת יוכנו עם חוט תליה מפלדה.
 

זמין: צבע נפרד לאספקה לגנרטור, צבע נפרד צנרת הדלק תצבע בצבעים שונים לפי הנחיות המ .2
לחזרת דלק, צבע נפרד לצנרת פליטת אדי שמן, צבע נפרד לצנרת מהמיכל השבועי, צבע 

 נפרד לצנרות הקרור והפליטה וכד'.
 
 לכל גנרטור בנפרד: –כל השילוט יבוצע לפי הרשימה המצורפת  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שעון לחץ שמן. .א
 שעון טמפרטורת מי קרור. .ב
 מום מוקדם.שעון טמפרטורת חי .ג
 מד מתח גנרטור. .ד
 מצבים.  7X –בורר למד מתח  .ה
 . 3X –מדי זרם גנרטור  .ו
 .1X –מד תדירות  .ז
 מונה התנעות. .ח
 מד מתח מצברים. .ט
 מד זרם לחימום מוקדם. .י

 מד שמן מנוע. .יא
 ידנית . –משאבת הרקת שמן  .יב
 לחצן הדממת חרום + התראה. .יג
 מחמם מוקדם. .יד
 סוג שמן המנוע. .טו

 
 פח צבוע עבור המידע הבא:יותקן שילוט נוסף ע"י שלטי  .4

 המתקן בטיפול" ;  –"סכנה" ; "אסור להפעיל  - ס"מ 30*40שלט  א. 
 "שם אחראי העבודה________________".  
 "זהירות! הפעלה אוטומטית!". - ס"מ 30*40שלט  ב. 
 "אסור לעשן!".  - ס"מ 15*40שלט  ג. 

 
 פרספקט שיוצמד לקיר בחדר הגנרטור.יותקן שלט הוראות הפעלה מכניות וחשמליות בכיסוי  .5

 
 מהרשימה ללא תוספת מחיר. 30%הקבלן מתחייב גם לשילוט נוסף של עד  .6
 

 . דרישות מספק הגנרטור:13
 
המפורטות  מהתוצרתהמערכת תהיה מהדגם החדיש ביותר של היצרן המוצע, מאחת  .1

 בסעיפים לעיל.
פרוק והרכבה כולל תרשימים הספק ימסור למזמין חומר טכני ספריית קטלוגים +ספר  .2

 מכניים וידריך את נציגי המזמין בתפעול שוטף ואיתור תקלות.
הספק יספק שרות תחזוקה ותיקונים ללא תוספת תשלום במשך שנת האחריות שתחול מיום  .3

 קבלת המערכת, כולל אספקת חלפים, שמנים, מסננים וכדומה.
שנים  7י חילוף אורגינליים( למשך הספק מתחייב לספק שרות תחזוקה ותיקונים )כולל חלק .4

 נוספות מתום תקופת האחריות, במחיר קבוע כפי שיציע במכרז.
הספק יבצע את כל הבדיקות הנדרשות לפי הוראות היצרן, כולל בדיקות הרצה בעומס וכולל  .5

 הספקה וחיבור זמני של עומס דמה.
זור לבודקים בעבודתם הספק יזמין על חשבונו בדיקת משרד האנרגיה והתשתיות למערכת, יע .6

 ויבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידם ללא תוספת במחיר.
הספק ימסור למזמין עותקים מתעודות הקניה של הגנרטור ובדיקתו מורכב במפעל היצרן  .7

)דיזל+אלטרנטור( המוכיחות כי המערכת חדשה לחלוטין ומאשרות את נתוני ההספק 
 צור.החשמלי במוצא המערכת ואישור של שנת הי

 
 . חלקים נוספים בערכת הגנרטור14
 
. היצרנים שעות 12-יומי להספק חירום כולל מיכל דלק  KVA 220אספקה של גנרטור  .1

, J.Dהמומלצים למפרט זה הם מהרשימה הבאה בלבד: דורמן, פרקינס, ליסטר, 
SCANIA ,RSRוולוו וקמיניס, וקטרפילר או ש"ע , 

 .התקנת הגנרטור בחדר הגנרטור במבנה   .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חיבור הגנרטור חשמלית, מכנית, כולל מערכת פליטה, מערכת דלק, חיבורים חשמליים. .3
 הארקת שיטה והארקת הגנה אשר עונה לדרישות חוק החשמל.–התקנת מערכת הארקות  .4
חיבור כבלי הפיקוד מלוח הגנרטור אל לוח התחנה ומלוח התחנה אל מפסיקים מחליפים  .5

 .ומגשרים בחדר החשמל כולל גיד הארקה
 הפעלת המערכת ומסירתה פועלת למזמין .6
ליטר דופן כפולה כולל צנרת, משאבות וכל הדרוש  2000אספקה והטמנה של מיכל דלק  .7

 לחיבור בין המיכל לבין הגנרטורים בחדר שיוקצה במרתף.
מסירה למשרדים הסטטוריים וקבלת האישורים המתאימים כגון משרד האנרגיה וביקורת  .8

 עבור הביקורת.. בודק מוסמך כולל תשלום
 מערכת לניטור דליפות במיכל התת קרקעי מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה. .9
 

 . כללי:15
 
מאחר ובאתר מתנהלות עבודות שונות ע"י קבלנים שונים בו זמנית, יש לקחת בחשבון  .1

שביצוע העבודות חייב בתאום עם המתכנן המפקח והמזמין כולל הכנסתו של הגנרטור 
 למקומו.

הפליטה ודוד ההשתקה שבחדר הגנרטור יבודד טרמית למניעת פליטת חום בחדר צנרת  .2
 הגנרטור, כולל החיבור הגמיש, וימדד כקומפלט אחד בכתב הכמויות.

מיכל הדלק ויצורו יעשה בפיקוח ובאישור של מכון התקנים הישראלי וצריך להיות  .3
ת המתח והשליטה מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד העבודה. מערכת ויסו

על הזרקת הדלק תהיה מסוגלת להגיב במהירות לדרישות משתנות של העומס. 
 המערכת תהיה אלקטרונית ותתאים להתנעה בהספקים הנ"ל.

יותקן מד שעות פעולה. כן יכיל הלוח מוצאים של כל  –בלוח הפיקוד של הגנרטור  .4
 ההתראות ע"י מגעים יבשים למערכת בקרת המבנה.

ליטר בחדר   2000מיכלים  -2ע של מערכת אספקת דלק שתהיה מורכבת מתכנון וביצו .5
מיוחד במרתף  מחוץ לחדר הגנרטור, מערכת לניטור דליפות דלק, כחוק, כולל מאסף 

 לעודפי דלק ושוקת לאיסוף דלק שנשפך.
 תכנון וביצוע של צנרת לקבלת דלק )צינור כניסה וצינור עודפים(. .6
נרטור ולוח החשמל עד למסירתם המושלמת לידי הקבלן יהיה אחראי על דיזל הג .7

החברה. אחריות הקבלן תתייחס לכל נזק העלול להיגרם לציוד הנ"ל ע"י עובדי הקבלן 
 ו/או אחרים, ע"י מזג האויר ו/או כל גורם אחר.

הקבלן אחראי לתאם את הפיקוד של מערכת ההחלפה והסנכרון עם יצרן לוחות  .8
שכל המגעים והסלילים והמהדקים הנדרשים  הראשיים של המתקן ולדאוג  החשמל

 כלולים בלוחות השונים.
 

 . מחיר יחידה:16
 
יכלול הובלה, התקנה, חיבור וכיול של כל הציוד עד למקום הרכבתו  לגנרטורמחיר היחידה  .1

 הסופי, כולל שימוש במנופים להכנסתו למקום המיועד לו.
 
 והאספקות הבאות:מחיר היחידה לגנרטור יכלול גם ביצוע העבודות  .2

מתן כל המידע לשם החדר  כולל תכניות שיסופקו ע"י הקבלן לאישורו של  2.1
המתכנן והמזמין הכנסת הגנרטור כולל פילוסו, אספקת בולמי זעזועים שיהיו 

 מסוג שיאושר ע"י היצרן ועמידים בחום, שמן דליק ומים )התזה(.
לק כמפורט לעיל ע"י מיכלי ד –אספקה, התקנה וחיבור למערכת אספקת דלק  2.2

 כולל אגן מתחת לאיסוף עודפים )ומעצרת(.
לאזור מגורים לגנרטור  DB25 -בהנחתה של לא פחות מ –משתיק קול כפול  2.3

 הכל מבודד. –גמיש  6מטיפוס "בורגר" כולל חיבור אליו בצנור "
 אספקה וחיבור של תעלות אוורור )במידה ונדרש(. 2.4



- 119 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לק.חיבור ע"י צינור למקור חיצוני למילוי ד 2.5
משאבות דלק חשמליות, כולל מערכת פיקוד אוטומטית, כולל לוח ציוד עזר  2.6

 שיכיל את כל המרכיבים החשמליים.
אספקה וחיבור של דוד השתקה וצינור פליטה עד מחוץ לגבולות המבנה בעזרת  2.7

מתלים קפיציים. יש לספק תרשים לדוגמא של מערכת קומפלט כולל שרטוט 
 פרט של מתלה.

 ת למערכי הזנה ופיקוד בין הלוח הראשי ולוח הדיזל גנרטור.התחברות חשמלי 2.8
חיבור והרכבה של מיכל הדלק, כולל מצופים עם פיקוד חשמלי למילוי הפסקה  2.9

 אוטומטית.
מצברים ללא טיפול, כולל מטען לטעינת ציפה וטעינה מהירה. המצברים יהיו  2.10

ן נושא התנעות רצופות ללא טעינת ביניים בתוך מתק 10בקיבולת שתאפשר 
 מצברים, כולל חיבור המצברים לסטרטר ולמטען.

יחידה אורגינלית של רדיאטור טרופי כולל כונס האויר להוצאת אויר חם, כולל  2.11
עבודת הפחתות חיבור גמיש עם ברזנט כולל כל העבודות למניעת קצר אויר כולל 

 מד גובה מים.
ליטר בשני  2000תכנון וביצוע של מערכת אספקת דלק שתהיה מורכבת ממיכלי  2.12

החדרים    במרתף החניה, מערכת לניטור דליפות דלק כחוק, כולל מאסף לעודפי 
 דלק ושוקת לאיסוף דלק שנשפך.

התקנת המכלים בחדר  תתבצע כך שבעת מילוי סולר לא ישפך הדלק על החלקים  2.13
 של המנוע!

 
 . בדיקה סופית17
 
הניסיונות שעל הקבלן לעשות עם המפקח והמתכנן  יקבעו מסירת העבודה ע"י הקבלן ואת  .1

גמר עבודתו. על הקבלן לתת כל עזרה בכוחות עבודה, כלי עבודה ואמצעים אחרים, כדי 
שהמתכנן המפקח והמזמין  ייווכחו כי כל המערכת של הדיזל גנרטור, כולל מערכת דלק 

גמורה ומושלמת על כל ציודה ופעילותה האוטומטית תקינה. המתכנן ידרוש לא פחות 
שעות, תוך רישום  4לושה נסיונות הפעלה תחת עומס מלא, כל אחד למשך מש

הטמפרטורה, הזרם, המתח, לחץ שמן וכו', כל חצי שעה. כמו כן, תבוצע בדיקה של 
 שעה. 1עומס למשך  110%

הקבלן יקפיד על חיבור הגנרטור כך שסדר הפאזות שלו יהיה זהה לסדר הפאזות של רשת  .2
ההוצאות והנזקים שהוא עלול לגרום לציוד הבניין  חברת החשמל. הוא ישא בכל

 ולמתקנים השונים, כתוצאה מסדר פאזות בלתי נכון.
אין להניע את היחידה בפעם הראשונה אלא בנוכחותו ובהסכמתו המפורשת בכתב של  .3

 המפקח והמתכנן ונציג המזמין.
 

 . עבודות חשמל:18
 
 ים בחדר גנרטור.הצבה, חיבור, התקנה וכיול של כל המרכיבים החשמלי .1
ביצוע אינסטלציה על פי התקנים הישראליים והבינלאומיים המקובלים כולל חיבורי  .2

 חשמל של כל המרכיבים.
 ביצוע הארקת כוכב והארקת שיטה של הגנרטור באופן תיקני. .3
 ביצוע הארקת הגנה של כל חלקי המתכת של מערך החירום. .4
 חיבור מנוע המשאבה דרך מנתק ביטחון. .5
 החיבורים לפיקוד בין הלוח הראשי והגנרטור.ביצוע  .6
השלמת כל השרטוטים, המבנים, הלוח הראשי )שרטוט של מערכת החלפה( פס השוואה  .7

 פוטנציאליים וכל מה שנדרש לצורך קבלת אישור משרד האנרגיה והתשתית.
 .(NHXH FE180E90כל הכבלים והאינסטלציה החשמלית בכבלי חשמל  .8
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 רה . השתקת קירות ותק19
 

יש להתקין חומרים בולעי קול על גבי התקרה ושטחים חשופים על הקירות, הצפוי יבוצע באופן 
ס"מ או  50ס"מ, במרחק של  5ס"מ או פרופילי פח בגובה  5*  5הבא: אל הקיר יחוברו קורות עץ 

ס"מ בניהם )בהתאם לרוחב הסטנדרטי של מזרוני צמר סלעים( בין הקורות יוצמדו אל הקיר  60
ק"ג/מ'. המזרונים יהיו מוגנים באריג  80בעלי משקל מרחבי של  2מזרוני צמר סלעים בעובי "

  .סיבמין, למניעת נשירת הצמר בצידם הפונה לתוך החדר
 

 25הצמר יחופה בלוחות מחוררים מפח. בכל מקרה החורים ייצרו שטח פתוח שיהווה לפחות % 
 בשרטוט.מסד כל השטח. פרט עקרוני על הציפוי ראה 

 
 . השתקת פתחים20
 

 אך לא פחות מהמידות הבאות : משרד לאיכות הסביבה יותקנו קוליסות השתקה לפי הנחיות 
מתוצרת ח,נ,א או ש"ע להנחתת רעש או   "Hכדוגמת דגם " 33%מטר בשטח פתוח של  1.5אורך 

מטר  2 -ובה כפתחי אויר פליטה אויר חם ויניקת אויר טרי מתואמות ומחוברות לפתחי אויר שבג
מטרים מהקוליסות כולל התקני תליה על  3במרחק  DB 60מהרצפה להורדת רמת הרעש של 

 תקרה וכו'. הקיר 
לאחר ההתקנה תבוצע בדיקה בפעול של הרעש ע"פ התקנים ע"י הקבלן ויוצא דו"ח כולל השואה 

 להמלצות משרד לאיכות/הגנת הסביבה.
 
 . אחריות12
 
לפעולה תקינה של יחידות הד"ג והאביזרים המוצעים  ספק אחראי כלפי המזמין .1

 באיפיון.
שנים לפחות מיום ההפעלה הראשונה באתר  1כאמור תקופת האחריות תהיה:  .2

 לשביעות של המזמין.
הספק אחראי לתקינות הציוד ויתקן או יחליף על חשבונו כל חלק שהתגלה בו ליקוי  .3

או פגם שנגרמו כתוצאה מחבלה,בזדון  בתקופת האחריות. האחריות לא חלה על תקלה
 או מטיפול לא נכון.

במשך תקופת האחריות יהיו מבוצעים באתרי ההתקנות  10.3כל הליקויים שנוגעים לסעיף  .4
 ללא חיוב ע"י ספק הד"ג כגון: )הובלות, חלקים, שעות עבודה וכו'(.

הקבלן מתחייב בזאת לבוא ולתקן את המערכת, בתקופת האחריות, תוך שמונה שעות  
לכל היותר ממועד הקריאה הטלפונית. במקרה והקבלן לא יבוא, עם מכשירים וחליפים 

מתאימים, במועד כנדרש, המזמין רשאי להפעיל קבלן אחר לתקון המערכת וכל 
לא תגרע מהמשך אחריותו כנדרש  העלויות יהיו על חשבון הקבלן האחראי ופעולה זו

בחוזה. יתרה מזו, על הקבלן לבדוק את התקון לשפר אותו ולהחליף במקרה של תקון 
ארצי כל הבקורים, הטפולים, השרות, התקונים והחלפים המסופקים בתקופת 

 האחריות יהיו ללא תשלום. 
 
 הדרכה .22
 
עבור הכרה, תפעול   2לעובדי חב' נטבנוסף לאספקת הציוד, הספק יערוך הדרכה על חשבונו  .1

 ותחזוקה ליח' הד"ג.
    

 2הספק יספק כל הדרכה נחוצה והנחיות עבור הפעלה ואחזקה של יח' הד"ג לנציגי חב' נט  .2
 שנוגעים לעניין.

 
 ההדרכה תכלול  .3

 תאור והכרת מערכות הד.ג על מכלוליה השונים.  א. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בדיקות מוקדמות.  -אופן הפעלת המערכת  ב. 
 בצוע אחזקה שוטפת וטפולים. ג. 
 בצוע אחזקה שוטפת וטפלים.  ד. 
 אתור תקלות ותקונן  ה. 
 אופן רישום יומן התחנה.   ו. 
 תאור והכרת מערכות הפקוד החשמליות ע"ג הד.ג  ז. 
 תאור מפורט של לוח הפקוד ולוח התחנה  ח. 
 איתור תקלות בלוח הפיקוד ולוח התחנה.  ט. 
 שלב מעשי שיכלול הפעלת הד.ג איתור תקלות וסימוליצי של הגנות.  י. 
 תאור מפורט של כל המערכות שהותקנו ע"י הקבלן  יא. 
 תאור המערכות החשמליות שהותקנו ע"י הקבלן יב. 

 
 צירוף מידע טכני .32

 
 הספק יצרף את המידע והנתונים הבאים עם ההצעה למכרז:

 שרטוטים של יח' הד"ג המוצעת.
פרות טכנית המתארת את המערכת וכוללת נתונים טכניים של המנוע גנרטור וציוד נלווה )כולל 

 (.DERATINGנתוני 
כולל הנתונים הנחוצים עבור כניסה ויציאה אויר, דרישות פליטה, דרישות מע' הקירור ודרישות 

במהירות  להבטחת יסוד היחידה, מאפיינים הטכניים של משתיק קול, עקומת מפל הלחץ כתלות
 הגזים וספקטרום )תלות בפסי תדירות אוקטבה( של הפחתת הרעש ע"י המשתיק.

 הכשרה והדרכה של מתחזקים/מפעילים 
 
 קבלת המתקנים  .42
 
לעיל,  קבלת המתקנים תעשה בגמר ההתקנה, בדיקה וההרצה כמפורט בסעיפים א,ב,ג .1

"תקופת בצוע"  B 00-2על הקבלן להשלים ולמסור את המתקן לפי האמור בסעיף 
  .שלעיל

 .על הקבלן להעביר ביקורת משרד האנרגיה כולל תשלום עבורה .2
על הקבלן להעביר העברת בדיקת המשרד לאיכות הסביבה או מעבדה מוסמכת ולקבל  .3

אישור שהרעש מהגנרטור הינו ברמה המותרת בלילה ע"פ התקנים כולל תשלום עבור 
 יתקן  וישפר עד שיקבל הביקורת.  הביקורת. במידה ולא יעבור הביקורת

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר תיקון הלקויים שיתגלו במהלך ההפעלה וההרצה  .4
 כמפורט לעיל וכן לאחר, העברת ביקורת משרד האנרגיה ומשרד לאיכות הסביבה 

 
 . מסמכים 52

 
עם השלמת העבודה וטרם הקבלה הסופית על הקבלן למסור למזמין את המסמכים הבאים 

 כנדרש ב"נוהל קבלת מתקנים וציוד" )נספח א'( סעיף "מסמכים טכניים" 
 

תכניות מכניות וחשמליות מעודכנות של כל התחנה על מרכיביה השונים )חשמל דלק,  א.
שסופקו על ידי הקבלן כל זאת  מים( כולל מפרטים טכניים של הציוד והאביזרים

 .בארבעה העתקים מסודרים בארבעה תיקים
יש להגיש תחילה תיק אחד לעיון והערות ולקבל אישור המפקח לפני הגשת התיקים  

 הסופיים.
 

התוכניות המוגשות תהיינה מפורטות, מדויקות ומוגשות בצורה נוחה לקריאה וחזקה  
 לקבלן בעת חתימת החוזה ותוך כדי הבצוע. ובלי קשר לאיכות תכניות המתקן שנמסרו 

 .התוכניות תהיינה מאושרות בכתב על ידי המפקח 
אישור המבצע כי התחנה על כל מרכיביה נבדקה על ידו ונמצאה עונה על דרישות  ב.

 .המפרט ואופן ההתקנה
היתר להתקנת הגנרטור מטעם משרד האנרגיה והתשתית ואישור בדיקת ההתקנה  ג.

 נציגיו והפעלה ע"י 
 אישורים של מהנדסים בודקים מוסמכים, שיאושרו על ידי המזמין המערכות הבאות:  ד.

 תקינות ההארקה והמערכות החשמליות מבחינה חשמלית ותפקודית.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תקינות הארקת הדיזל גנרטור ומערכות העזר שלו  
 תקינות צנרת הדלק והמיכלים מבחינת נזילות.  

התכנה בארבעה העתקים וכן העתק נוסף מותקן על לוח עץ הוראות הפעלה ואחזקה של  ה.
 מ"מ. 2מ"מ ומכוסה פרספקס בעובי  6לבוד בעובי 

 
 עבודות תאורת חוץ 

 
 הנחיות ומפרטים משלימים: 08.1

 
 :העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן 

 

, תאורה ומתקני מערכות 02 פרק-תת, ובקרה חשמל מתקני - 08 פרקמפרט טכני  08.1.1
 .והעדכנית האחרונה במהדורתו

 

בהוצאת משרד הביטחון וכל הפרקים של  08פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל  08.1.2
 לעבודה זו.  ייםהמפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרונה הרלוונט

 

 בהוצאתו האחרונה. –חוק החשמל  08.1.3
 

מקרה של סתירה זה בא כהשלמה למפרטים המשלימים, במיוחד : מפרט הערה
 /מנה"פ תהיה סופית ומחייבת. המתכנןהחלטת בינו למפרטים הנ"ל, 

 
 תיאור העבודה  08.2

  

 במרכז תחבורה מודיעין לביצוע התקנת גופי תאורת חוץמפרט זה מתייחס  08.2.1

 

מחירי הקבלן כוללים את כל האביזרים הדרושים להפעלה תקינה של מתקן  08.2.2
החשמל בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק 

ולכל  08פרק  -העדכני ביותר  ימשרד-הביןלמפרט הכללי  - 1954החשמל תשי"ד,  
אופני מדידה  דרישות חברת החשמל וחברת "בזק" לגבי מתקנים מסוג זה. לגבי

 ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך. 
 

סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או ש"ע טכני  08.2.3
 שיאושר ע"י המהנדס היועץ, למעט גופי תאורה.  וכלכלי

 

 מוטבע וברור.  תו תקןכל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת  08.2.4

 

 :את המרכיבים העיקריים הבאיםהעבודה כוללת  08.2.5
 

, כולל כל האביזרים פנסי תאורהאספקה, הובלה, התקנה והפעלה  08.2.5.1
 הנלווים להפעלה מושלמת.

 
ותיקון כל  ובדיקת בודק מטעם חח"י, תשלום בגין בודק מוסמך 08.2.5.2

הליקויים שיתגלו ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה 
 ומסירתה למזמין.

 
במפרט הכללי. על  0048תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  אחרים:תיאום עם גורמים  08.3

הקבלן לבצע את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם כל גורם שיועסק בשטח על 
ידי המזמין ו/או מטעמו, ועם כל גורם רלוונטי, אשר הקבלן יהיה חייב בתיאום עמו על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קבלן יידרש לעבוד אתם פי כל דין ו/או עפ"י הוראת המפקח. בין הגורמים אשר ה
, חברת החשמל, משרד  הרשות המקומיתבתיאום ובשיתוף פעולה מלאים, יהיו: 

התקשורת, חב' "בזק", חב' מקורות, אגף העתיקות, משטרת ישראל וכיו"ב. לא ישולם 
בנפרד עבור התיאום בהתאם לסעיף זה. לפני תחילת העבודה על הקבלן להשיג את 

 השונים. ההיתרים הדרושים מהגורמים
 

כל שלב משלבי העבודה, המיועד תוך תהליך הביצוע להיות : אישור שלבי העבודה 08.4
מכוסה וסמוי מן העין, טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה על ידי אחד השלבים 

הבאים אחריו. אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כל שהוא לא יהיה בכוחו לגרוע מאומה 
בלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה מאחריותו המלאה והבלעדית של הק

 במצבה הסופי המושלם ו/או לכל חלק ממנה. 

 

כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת גורם שלישי כולל הסעתם   :עבודה ע"י גורם שלישי 08.5
לשטח וחזרה כגון חברת החשמל, חברת בזק, משרד התקשורת, משטרת ישראל וכיו"ב, 

ן, תהיינה על חשבון הקבלן, הוצאות אלה לבדיקת חלקים מוגדרים של עבודת הקבל
 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 

 
על הקבלן מבצע העבודה יהיה באמצעות מודד מוסמך מטעמו לסמן את מיקום : סימון 08.6

העמודים באמצעות יתדות. עם גמר הסימון יזמין את המפקח והמהנדס לאישור סופי 
 -ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן יבוצעו בהתאם לצורך  -של המיקום. מדידות נוספות 

העמודים או של ארונות. לא עד לקביעת המיקום הסופי של  -לפי דרישות המפקח 
תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין ביצוע מדידות אלו. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

 יתקין הקבלן את העמודים או הארונות במקומם.  -
 

על הקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח   :אישור ציוד ונתונים טכניים 08.7
רת העבודה. כל הציוד והאביזרים יהיו לציוד אשר הוא עומד להרכיב במסגוהמתכנן 

תקניים עם אישור מכון התקנים הישראלי. עם הגשת הדרישה לאישור הציוד, הקבלן 
יספק מפרטים טכניים של יצרן הציוד בשפה העברית או האנגלית ותעודת בדיקה. 

ימים מיום חתימת החוזה או לקבלת צו  10הפניה למפקח לאישור הציוד תהיה תוך 
ודה, לפי המקדים. ציוד לא יובא לאתר העבודה כל עוד לא יאפשר הקבלן התחלת עב

למפקח לבדוק דוגמת הציוד ועד שלא התקבל אישור בכתב מהמפקח או אישורו לכך. 
אין אישור כזה מהווה אישור לטיב המוצר ועל הקבלן תחול אחריות לטיב המוצר. 

, או בהתאם לתוצרת הציוד שיאושר יהיה בהתאם למפורט במפרט ובכתב הכמויות
ולדגם המאושרים על ידי המזמין. לצורך הנ"ל הקבלן יביא הציוד למשרד המפקח 

 באתר לקבלת האישור.
 

אם לא נאמר במפורש אחרת ביתר המסמכים המצורפים למכרז/חוזה, אזי : אחריות 08.8
 פי המוגדר במפרט הבין משרדיתהיה אחריות על חומרים ועבודה ל

 
  צינורות עבור תאורה 08.8.1

 
 " /מרירוןקוברהמגנום/מ"מ מסוג " 25קוטר   

            
מ"מ, כל  8בכל הצינורות הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   

קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת 
 כספית בגין ביצוע האמור בסעיף זה.

 

ה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה כניסות לתאי הבקר: כניסות לתאים 08.8.2
בכבלים בעת המשיכה קצות הצינורות יסתיימו עם השטח הישר של הקיר, התא 

 או התעלה ואשר ינוקו תחילה מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מ"מ.  8בכל צינור יושחל חוט משיכה מיוחד מניילון שזור בקוטר : חוטי משיכה 08.8.3
קצותיו של החוט יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתלופף 

 על יתד למנוע החזרתו לתוך הצינור. 
 

 כבלים 08.9
 במפרט הכללי( 08.04)סעיף 

 
הכבלים  בעלי עטיפה מחומר פלסטי. סוגN2XY הכבלים יהיו מסוג כבל תרמופלסטי  

יתאימו לת"י הכבלים  יתאים למפורט בתכניות החשמל המצורפות ושאר מסמכי החוזה
 האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו לפי התקן.  ובעדכונ 547

 
 גופי תאורה, פנסים 08.10

 מפרט יועץ תאורה( –)ראה  
 

ומאושר גופי התאורה והציוד המותקן בהם יהיו בעלי תו תקן ישראלי ו/או אחר המוכר  
 ע"י המתכנן/המזמין.

 
 דרישות סף לאספקת גופי תאורה 

ספק גופי התאורה יהיה מורשה ומוסמך מטעם היצרן הרשמי )בארץ  .1
ובחו"ל( למתן שרות, אחריות ותמיכה טכנית בכל הקשור עם גופי 

 התאורה כפי שנדרש במפרט הטכני.
ע"פ יש לצרף הצהרת יצרן בשפה העברית ו/או האנגלית לנדרש לעיל  .2

 הנוסח שלהלן:

אנו מאשרים בזאת שחברת____________ הינה  .א
 הנציג שלנו בישראל.

אנו נספק אחריות, תמיכה טכנית וחלקי חילוף  .ב
לצורכי שרות למוצרינו בישראל, לארח המכירה וזאת 

 באמצעות חברת ___________ בישראל.

כל האמור במסמך זה יהיה בתוקף אך ורק למוצרינו  .ג
 ___________ בישראל.שנרכשו דרך חברת 

 
 חובת אספקת מסמכים נלווים

 דרישותים בכל מדועהמסופקים במשלוח הנתון הפנסים מסמך הצהרת יצרן המעיד ש 
חוק  המפורט לעיל, בדרישות  פרט טכניהמ , בדרישות  2.3חלק  20תקן ישראלי 

 אליות., וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידומפרט הכלליה 08פרק  החשמל ובדרישות 
תצורף תעודת בדיקה של מכון התקנים, המעידה על עמידות גוף התאורה המסופק  

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת 2.3חלק  20לדרישות תקן ישראלי 
 .C.O.C  ,T.O.Cעם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות הציוד.  

 
 להלן רשימת גופי התאורה מותקנים בפרויקט:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

    כללי -אופני מדידה ותשלום   08.11
  

המפרט הכללי, המתאים והנוגע  00 -ו 08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים  08.11.1
לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב 

הכמויות. תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הינו מנחה בלבד, קצר 
וממצה. כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים 

במחירי היחידות שבכתב הכמויות. כדי להסיר  בתכניות ובמפרטים הנם כלולים
ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן כלול במחירי היחידה 

השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, בזק וכיו"ב הנם 
באחריות ועל חשבון הקבלן והעיכובים העלולים להיגרם מכך, התיאומים עם 

חרים: פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; הקבלנים הא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קרקעיים קיימים; חציבות; כל עבודות העפר -חפירת ידיים בקרבת קווים תת
 הדרושות )בשלמות( לתאי בקרה; אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

  
שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה  08.11.2

 קב שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. ע
 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה  -במקרה ורשום "אספקה בלבד"  08.11.3
המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל  -והתקנה" 

 חומרי העזר הדרושים. 
 

נה וכיו"ב אזי נאמר כי הסעיף כולל באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התק 08.11.4
את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות 

 נוספות מסוג כל שהוא.
 

תכולת המחירים תכלול גם את הכנת התוכניות עם  -בנוסף לאמור במפרט הכללי  08.11.5
ר הסימונים הנדרשים והסימון בשטח, סימון הבריכות והכבלים בבריכות ומספו

 העמודים בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(. 
 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,  08.11.6
פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל 

ירי היחידה של הסעיפים וקבלת אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במח
 בכתב הכמויות.

 

לא ישולם כל תשלום עבור סעיפי עבודה שיידרש ביצועם כדי לאפשר מסירת העבודה  08.11.7
בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי 

 הסעיפים הרשומים בכתב הכמויות. 
 

ם מצוין אחרת. מדידת הכמויות אלא א -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור  08.11.8
 . מתקני החשמלאופני מדידה של  08.00 -כמוגדר בפרק  

 

 פריטים לתשלום  08.12
 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן:  

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג  :חפירת תעלות 08.13
במידת הצורך כולל ריפוד וכיסוי חול, מילוי  ופנאומטייםקרקע באמצעות כלים מכנים 

לשיעור  תמקסימאליס"מ עד לקבלת צפיפות  20החפירה סתימה והידוק בשכבות של 
ולמצב תקין לשביעות . החזרת השטח לקדמותו MOD AASHTOלפי %95הדוק של 

וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת סרט פלסטי רצונו של המפקח. 
  לאזהרה. הכול לפי המפורט במפרט הטכני ובתכניות סטנדרטיות של המזמין.

 (08.00.12)פריט תשלום המדידה לפי מטר אורך.  
 

ל פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כול: פתיחת כביש קיים 08.14
חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים 

מכנים ופנאומטיים חפירה לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, 
 תיקון הכביש והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי המפורט במפרט הטכני. 

 המדידה לפי מטר אורך.  
  

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל : לכבלים צינורות מגן מובילים 08.15
כל האביזרים, חיבורים, אטמים, פקקים ומופות כולל אספקה והשחלת חוט ניילון 

 מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 8שזור למשיכה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (08.00.04)פריט תשלום  המדידה לפי מטר אורך. 
  

אספקה והנחת צינור בתעלה חפורה כולל כל האביזרים, חיבורים, : צינור פי.וי.סי. 08.16
אטמים, פקקים ומופות, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון כמפורט בפריט תשלום 

לפי בכתב הכמויות ו ועובי דופן כמפורט בתוכניות,עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר  08.00.04
 . 858ת"י 

  
סוג החומר והמידות  08.00.04 יט תשלוםאספקה והנחת צינור כמפורט בפר: צינורות 08.17

 כמפורט בכתב הכמויות. 
 

המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש : תאי מעבר 08.18
 כולל: 

 (08.00.16)פריט תשלום  

 .489)מסגרת פלדה( לפי ת"י  מיצקת פלדה, כולל סמל וכיתובמכסה  08.18.1
 .658לפי ת"י חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי  08.18.2
 תקרה לתא מעבר.  08.18.3
 הכנת צנרת כניסה לתאים. 08.18.4

 
העבודה כוללת חפירה, התקנת התא סתימות מילוי אדמה והידוק שכבת חצץ בתחתית  

 התא הכל לפי תכניות פרט. 
 

המחיר כולל יסוד לעמוד תאורה, יצוק מבטון, חפירה חציבה או : יסודות לעמודים 08.19
פלט במידת הצורך, הכנת והתקנת תבניות עץ, פריצת בור בכל סוגי הקרקע שבירת אס

הרכבת מסגרת, השחלת  התקנת בורגי יסוד הנמדדים בנפרד,, 30-יציקת בטון ב
שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים 

בגמר העבודה כמפורט במפרט הטכני לפי סוג העמוד וגובהו. יסוד לעמוד תאורה 
המחיר  ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית.  08.00.33מפורט בפריט תשלום כ

כולל גם עלות תכנון היסוד ע"י קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת אישור המפקח 
 בטרם תחילת ביצוע העבודות.

 
 8 –מחיר בורגי יסוד כלול במחיר יסוד הבטון כולל חיבורים ביניהם ע"י : בורגי יסוד 08.20

מ"מ וגלוון. )האומים, הדסקיות, והמשך הבורג נכללים  5/30פחי חיזוק במידות 
 במחיר(.

 

המחיר כולל אספקה והשחלתו בצינור שילוט וסימון הכבלים בכל תא בעמודים  כבלים: 08.21
ובמרכז ההדלקה, גלילת הצינור והנחתו לפי הנחיות המפרט הטכני, הכבלים יהיו 

ובין יסוד מרכזיה לעמודים ללא מופות. כל קצוות רציפים בין יסודות העמודים 
כלולו  – ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכווצת )"כפפה"( 10הכבלים, בחתך של 

 במחיר  היחידה של הכבל.
 אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. 
 (.08.00.19פריט תשלום ) המדידה לפי מטר אורך 

 
נחושת שזור גלוי כמפורט בפריט תשלום אספקה והתקנת כבל : נחושת שזורכבל  08.22

 בחתך כמפורט בכתב הכמויות. 08.00.18

 

המחיר כולל בסיס  עבור נורה אחת. 08.00.37כמפורט בפריט תשלום  :טחהמגש אב 08.23
עם ניתוק אפס לכל מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז חצי אוטומטי 

 בין המגש לפנס.  3x2.5 N2XYכולל כבל  כיסוי קופסת בקליטנורה, כולל 
    המדידה לפי יחידה 

 
המחירים של כל  08.00.34, 08.00.32כמפורט בפריט תשלום : עמודים וזרועות מפלדה 08.24

הפריטים המפורטים בהמשך כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בדיקת כוללים המחירים את הבדיקות הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך 
 הסגסוגת וכו'. המחיר כולל גם צביעה לפי מפרט אפוקול בגוון לפי בחירת המזמין.

 עמודים רגילים  08.24.1
 זרועות יחידות וכפולות.  08.24.2
 שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.24.3

 

מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים,  08.00.34כמפורט בפריט תשלום : זרועות  08.25
את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם את האביזרים, את הייצור, את הגלוון, 

לדרישות מפרט זה. המדידה ביחידות, כשהזרועות ממוינות לפי סוג )יחידה או כפולה(, 
זווית הזרוע תקבע בהתאם לדרישות יצרן הפנס  E).והבליטה  Hובציון האורך )הגובה

 ובאישור המתכנן.
כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן  

ועל חשבונו בהתאם להוראות מפקח המזמין, שרשאי לפי שיקול דעתו גם לפסול את 
 הפריטים הנ"ל. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות טיח - 09 פרק

 
 דרישות כלליות 09.01

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

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

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

 וגובה הפינה.ש"ע, לכל אורך 
 

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

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

 
ונציבותם תיבדק בסרגל  םומישוריותקנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין  09.01.4

 מכל צד של הפניה.
 

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

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

תחתית הטיח תסתיים  שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
צבוע מאלומיניום,  Z במרווח מעל לשיפולים שיבוצע באמצעות פרופיל ניתוק

 D-334כמוראה בפרט אדריכלות מס' 
 

טיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי ה 09.01.7
. כולל פרופיל ניתוק במפגש בין הטיח לשיפולי מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 

 הריצוף
 

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

 
 אופני מדידה מיוחדים 09.02

י, לא ימדדו בנפרד, ועלותם תהיה כלולה במחירי היחידה, של בניגוד לאמור במפרט הכלל 
 הסעיפים הבאים:

 טיח בחשפים וגליפים. א.
 יישום במעוגל ובשיפוע. ב.
 חיזוק פינות כמפורט לעיל. ג.
 מגולוונת כמפורט לעיל.  X.P.Mרצועות פיברגלס ורשת  ד.
אביזרים שונים טיח ליד אלמנטים שונים )כלים סניטריים, מלבני חלונות,  ה.

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

 בסעיפי כתב הכמויות.
 ח. הפרופילים לניתוק המוזכרים במיפרט לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 

 כללי 10.01
 

יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת  /אריחים/חיפוייםסוג המרצפות 10.01.1
 .המפקח

( למניעת החלקה ובכל 2005החדש )אפריל  2279כל הריצופים יעמדו בת"י  
התקנים הנדרשים מבחינת חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות 

 תו התקן.למישוריות וכו'. האריחים יהיו מסומנים ב
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור  

מכון התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג 
 הריצוף/חיפוי הספציפי בכל התקנים הנדרשים.

ולפי תכניות הריצוף  תהיה זהה /אריחיםמידת כל המרצפות 10.01.2 
( לכל אזור תאריך ייצורסדרה אחידה של היצור )יש להקפיד על . האדריכליות

בקומה שלמה או בחללים גדולים, אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח. יש 
. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע /אריחיםגוון אחיד לכל המרצפותלהקפיד גל 

 הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון או פגם. 
 

 לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.  -צורת הנחת האריחים  10.01.3
 

 יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.  10.01.4
 

במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים, יסתיים הריצוף,  10.01.5
 מ"מ מעוגן היטב. 40/4שטוח  ו/או אלומיניום בהעדר הוראה אחרת, בזויתן פליז

 
 הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות: 10.01.6

מדה  , על חשבונו,במידת הצורך יבצע הקבלןבהדבקה ישירה ע"ג הבטון.  א.
  עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה. מתפלסת ו/או שפכטל

, נטול סיד עם מוסף ס"מ 2+ טיט בעובי או סומסום  ע"ג חול מיוצב  ב.
 ק"ג למ"ק.  200 -להגדלת העבידות. תכולת הצמנט בתערובת 

 30-בהדבקה ע"ג בטון ב הריצוף יבוצע בחדרים רטובים )אזורים נמוכים( .ג
)הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק עם מוסף לאטימה בהתאם לסעיף 

 במחיר היחידה(.
לא שינוי במחירי תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר, ל 

 היחידה.
 

מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים, שילוב גוונים וצורות  10.01.7
 וכדומה, הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 

 
 על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.  10.01.8

 
ח לדוגמה, אשר יכלול אריחים על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משט 10.01.9

 ושיפולים מכל סוג שהוא. 
 האישור יכלול את:  

 סוג האריחים.  א.
אופן הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרים, שיטת הביצוע, הרובה  ב.

 וכל הדרוש לביצוע העבודה. 
מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח  

 עדת לביצוע. מהעבודה המיו
 

שנים מיום אישור המפקח בכתב על  10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של 10.01.10
גמר העבודה. הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת 

, לאחריותו על עבודות הריצוף. האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע הפרויקט
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  _________________ 

ם, האריחים וחומרי המליטה. והחומרים כגון: עבודות הנחה והטיפול במשקי
האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולים במפרט זה. הקבלן יתקן, על 

חשבונו, את השטח שיקבע כפגום עפ"י חוות דעת של מומחה מטעם המזמין. 
 מסוים או בשטח כולו.  באזורהתיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף 

ימי לוח ממועד משלוח ההודעה  10הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  
שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48על גילוי פגמים או תוך 

 המפקח. 
 

 הגנה על שטחים מרוצפים10.01.11
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או  

ר כל העבודות במבנה ו/או שכבת הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמ
כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, אולם בכל 

 מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן 10.02
 

( בגוון לפי 2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.1
 בחירת המפקח.

 
צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות. על הקבלן לקחת בחשבון שילוב  10.02.2

 בהתאם לתכניות. מדויקיםדוגמאות מיוחדות לרבות חיתוכים 
 

" 770" של "כרמית" ו/או "פלסטומר 100הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  10.02.3
מכמות הצמנט(  15%) 460( +לטקס 1:2של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )

 של  "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 
" של "כרמית" ו/או 181הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  

 15%) 460( +לטקס 1:2"ריצופית סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט )
 מכמות הצמנט( של "נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח. 

 
 הכנת האריחים להדבקה 10.02.4

לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה. יש לשטוף  
את גב האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות 

עשויים בכבישה בתבנית.  םתעשייתייה"חילוץ" מגב האריח. הסבר: אריחים 
לצורך חילוץ מהיר של האריח מן התבנית, משתמשים היצרנים באבקה 

למשל(. אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב  טלק"מחליקה" )כגון 
האריח, מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין הדבק וגב האריח, ויש להסירה, 

 לפני ההדבקה. 
 ת שכן ניתן לנגבה ביד. המצאות האבקה, ניכרת בקלו 
רת זעל מנת להסירה, יש לשטוף היטב את גב האריח, או לפחות לשפשף בע 

מטלית רטובה, לפני יישום שכבת דבק כל שהיא. בזמן ההדבקה צריכים הלוחות 
. ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות נקיים מאבק ויבשיםלהיות 

 ה או כוחלה(.המיועדות לקלוט את מילוי המישקים )רוב
 

 ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות 10.02.5
לעיל. יש לרצף בשיפוע  05הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  

לכיוון מחסום הרצפה, יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור 
המוגדר למקלחת ובהתאם לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועים לפי 

 ות האדריכלות יש לבצע חיתוכים אלכסוניים, הכלולים במחיר היחידה.תוכני
 

 מילוי מישקים 10.02.6
 3הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  

ממולאים בחומר כיחול רובה לפחות או בהתאם תוכניות. המישקים יהיו  מ"מ
עד שתיפגש עם  -" או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIאפוקסי תוצרת "

 מ"מ.  6הדבק שחדר למישק ולפחות 
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. בגוון המוזמןנדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים , מוכן מראש ע"י היצרן,  
 אין לאלתר ולהשתמש במגוון או פיגמנט, בשטח.

 10לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  
 מ.מ"

 הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי. 
יש לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות,  מ' 6.0/6.0של שטחים גדולים ב 

מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת  10-8 -לבצע מישקי התפשטות ברוחב כ
בגוון שיקבע ע"י המפקח. התכנון של מיקום  חומר גמיש על בסיס סיליקון

 האדריכל והמפקח. המישקים יובא לאישור
 

 גרניט פורצלןו חיפוי קירות באריחי קרמיקה 10.03
 

( 2)314בת"י  4האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.1
 בגוון לפי בחירת המפקח.

 דבקת האריחיםהבמפרט הכללי.  10065יישום האריחים יהיה בהתאם לסעיף  10.03.2
במפרט הכללי בדבק מסוג 100651צמנטי בהתאם לסעיף ע"ג טיח בוצע ת

מתוצרת "שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או  472שחלקריט 
 " מתוצרת "כרמית" או ש"ע. יישום הדבק בהתאם להוראות היצרן.C-7דבק "

 הדבקת האריחים תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשותם המלאה. 
 

 לעיל. 10.2ראה סעיף  -ים לחיפוי ומילוי המישקים הכנת האריח 10.03.3
 

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחים לבין אלמנטים היוצאים מהקירות,  10.03.4
כגון צינורות וברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כן יש לסתום 

 בחומר כנ"ל, את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 

" ו/או פרופילי נירוסטה כמפורט RONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " 10.03.5
ובפרטי האדריכלות. על הקבלן להציג דוגמאות של הפרופילים לאישור  בתוכניות

 האדריכלים והמפקח.
 ריצוף באריחי אבן או שיש 10.05

 
 הזמנת הריצוף והחיפוי א.

 לתוכניות החיתוך. חיתוך אבני הריצוף יעשה אך ורק במפעל בהתאם 
בטרם אספקת חומרי הריצוף והחיפוי לאתר, על הקבלן להכין דוגמאות מאבני  

ריצוף, ציפוי וממדרגות לאישור האדריכל, ורק לאחר אישור הדוגמאות, יוכל 
 הקבלן לבצע את ההזמנה והאספקה לאתר 

 
 עבודות ריצוף באבן או שיש ב.
 

 מבנה החומר ותכונותיו .1
ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי, במינימום האבן שתאושר  

 440-מ"מ ל 2.0-גידים חרסיתיים ואשר תעמוד ברמת שחיקה לא מעבר ל
 60, חוזק מיזערי ללחיצה )מגפ"ס( 1.0%סיבובים, רמת ספיגה לא מעל 
 ק"ג/מ"ק. 2.600-, ומשקל מרחבי כ5חוזק מיזערי לכפיפה )מגפ"ס( 

 
 מידות וביצוע .2

מידות חומר הציפוי יהיו מדוייקות בלא כל סטיה בחיתוך. סטיות  
מ"מ מקסימום, בעלי זוית מדוייקת בהתאם לדרישות, בלא  1מותרות 

 כל "גרדים" על שטח פני הריצוף או על הקנט סביב היחידות.
 תיקבע שיטה למיון ע"י המפקח או האדריכל לפני הרכבת החומר.  

 
 סיבולות .3

 ת אריחי האבן לא יעלו על המפורט להלן:הסיבולות במידו 
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 מ"מ 0.2אורך ורוחב  
 מ"מ 0.5עובי  
פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. חריגה  0.3חריגה מניצבות  

 פרומיל מהמידה הארוכה ביותר של האריח. 0.25ממישוריות 
 
 ליטושים .4

 הליטושים הסופיים בעלי רמה ואיכות בהתאם לדרישות האדריכל, לא 
יורגשו כל סימני חיתוך, ליטוש או חומר לוואי על הריצוף, הליטושים 

בשתי אפשרויות לפי בחירת האדריכל, האחת בליטוש מלא עד ברק סופי 
 .HONEDוהשני בגמר מט 

בליטוש המלא אין להשתמש בכל כימיקלים או מוספים לאחר קבלת  
ו אפוקסי ברק בליטושי האבן. הליטוש כולל חרוץ ומילוי בדבק שייש א

 לפי החלטת המפקח. 
 

 נתוני ביצוע החיפוי/ריצוף .5
+ תוספת ערב פולימרי מסוג  1:3טיט ההדבקה יהיה חול צמנט ביחס 

 15%יבואן "נגב אלוני" או שו"ע, בכמות של  MAPEIפלניקירט מתוצרת 
 מכמות הצמנט שבתערובת. הביצוע לפי הוראות היצרן. 

 
 מילוי מישקים ג.

משאריות טיט, פסולת ולכלוך וימולאו בחומר מסוג אולטרה המישקים ינוקו 
או שו"ע, עודף  SP-100קולור של נגב אלוני, או ברובה אפוקסית מסוג לטקריט, 

החומר ינוקה ע"י מים, עם התקדמות העבודה, לפני ייבושו הסופי, הגוון לפי 
 בחירת האדריכל מקטלוג החברה.

 
 תפרי התפשטות ד.

 עד טיט המצע או עד למשטח הקונסטרוקטיבי הנושא. תפרי התפשטות יחתכו 
 או שו"ע. 570מילוי תפרי ההתפשטות יהיו בחומר גמיש "נובה פיל"  

 
 סילר על לוחות שיש/אבן ה.
 

הסילר ייושם על כל משטחי האבן )הן על האבן בחיפוי קירות, הן על  .1
 האבן בריצוף, הסילר ישמש הן לתוספת רק והן למניעת החלקה.

 
ימים לאחר הריצוף  מספריישום הסילר לארח התייבשות האבן   .2

 והחיפוי לפי הוראות יצרן הסילר
 סוג הסילר, בהתאם להנחית יצרן האבן ואישור המפקח. 

 
יישום הסילר וכמות החומר למ"ר בהתאם למפרטי היצרנים, אין לדרוך  .3

 ימים. 3על אריחיה אבן, לאחר טיפול בסילר, במשך 
 
לאחר יישום הסילר יש לבצע טיפול ראשוני בהתאם להנחיות  חצי שנה .4

 היצרנים.
 

 הגנה על שטחים מרוצפים ו.
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים באבן מפני כל פגיעות באמצעות לוחות  

גבס או כל שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום, 
 לכל פגיעה במרצפות. אולם בכל מצב הקבלן הינו האחראי הבלעדי

 
 ביצוע הריצוף ז.

על הקבלן להכין מספר דוגמאות ריצוף שונות מכל סוג חומר וצורה ובהתאם  
לנדרש בתוכניות הריצוף. הדוגמא ניתנת לשינוי ע"י האדריכל בהתאם לביצוע 

 מספר דוגמאות ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  הדוגמאות המאושרות יסומנו ויושארו בשטח לצורך בקרה.
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 אופני מדידה ומחירים 10.06

 כוללים: היחידהבנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי 
כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין  וקרצוףניקיון  א.

 במצב נקי לחלוטין.
ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג  ב.

 מלט לבן.הריצוף על בסיס 
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים, הנחה באלכסון, כל  ג.

לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים  למיניהן וכו'. ההתאמות
 קטנים, מעוגלים וכו'.

ו/או בטון שיפועים  , בטוןהכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת, חול מיוצב .ד
  כמפורט לעיל.

 נת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.הכ .ה
סידור שיפועים, את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד'  .ו

מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד 
במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור 

 כיו"ב.אביזרי אינסטלציה, חשמל ו
 .משטחי טרצו הברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"(-ליטוש ז.
 הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. ח.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ט.
 מ"מ וסתימתם ברובה. 3 מינימאלי של יצירת מישקים ברוחב י.

קומפוננטי, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני איטום במסטיק דו  יא.
 התברואה ברצפה ובקירות.
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 עבודות צביעה - 11פרק 
 

 כללי 11.01
 

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

 לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה. 
 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות  11.01.2
לול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר יפריימר וחומרי הד

 לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא. )בכל מקרה יבוצעו 
 שלוש שכבות(.

 
 המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת בגוון וכיו"ב.  א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון  ב.

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

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(. -פעמים 
 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול, יפורקו ע"י בעלי  11.01.4
 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

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

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

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

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

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

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

 ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.אסניט
 

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

 טיפול בצבעים 11.02
 

 כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן. 11.02.1
 

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

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

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

 בשעת ערבובם.
 

 אין לבצע שום עבודות בגשם, טל ורטיבות. 11.02.5
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 בטיחות 11.03
 

וכד'( יהיו במצב תקין. כן יש לצייד את כל כלי העבודה )מברשות, מרססים  11.03.1
 העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.

 
אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים  11.03.2

 או מדללים.
 

 תיקוני צבע 11.04
 

ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י  11.04.1
 ס"מ סביב הפגם בצבע. 30ממיס )טרפנטין טמבור( ברוחב 

 
צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים  11.04.2

 ובעלי גוון אחיד.
 

 . ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות 10לגובה עבודות הצביעה יבוצעו עד באם לא יאמר אחר,  11.05
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי.  

במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על 
 חשבון הקבלן.

 
 אופני מדידה מיוחדים 11.06

 
 הכללי, מחירי היחידה כוללים:בנוסף לאמור במפרט  11.06.1

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

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

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

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

 ע"י המפקח.
 

צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת  11.06.2
 בנפרד.
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 אלומיניום – 12פרק 
 

להלן רשימת קבלני האלומיניום איתם רשאי הקבלן להתקשר לצורך ביצוע עבודות האלומיניום 
 ונספחיו:הנדרשות על פי הסכם ההתקשרות 

 
 

 טלפון איש קשר שם הקבלן 
 04-8410548 מר אליהו אלוני א. א. אלום .1
 03-5337799 מר אודי שלם א. ש. אלומיניום .2
 02-6519788 מר אורי אביר אלום תריס .3
 050-8910400 מר צבי חבל אמץ אלומיניום בע"מ .4
 050-6317525 מר מוחמד באדר באדר אלומיניום .5
 03-9365051 מר שאול יוסף תעשיות בע"מ גלרן .6
 08-9322234 מר פיאסטונוביץ דמיטרי דימיטרי אלומיניום בע"מ .7
 04-6332763 מר אורן קליין המרכיבים חדרה .8
 03-9096227 מר הרצל קידר הרצל קידר בע"מ .9

 09-7400115 מר חן דלל הרצל דלל אלומיניום בע"מ .10
 
 

 והגדרות.הפרויקט  ףהיק 12.01
 

 כיכר העיר, מודיעין.אתר הפרויקט הוא   12.01.01
 ולא נדרש לשלב בו אמצעים ו/או מכלולים מיוחדים המותאמים להנחתה אקוסטית. 

 
 דרישות סטטיות. 12.01.02

כל וב המקסימליות, הטרחות הכבידה, הרוח הטרחותיעמדו ברכיבי המלבן,  א.
יידרש לעמוד במחמירה מבין , םבה הכפף.  באתר ההטרחות האחרות השוררות

הן סביב הציר המקביל מ"מ,  10ו/או מן המפתח,  1/300שתי הדרישות להלן: 
השקיעה האנכית בכל משקוף של   למישור הזכוכית, והן סביב הציר הניצב לו.

 מ"מ או פחות. 2.0פתח, תהיה 
 שנה, ושיעורן 50-שניות אחת ל 3הטרחות הקיצון של הרוח נמשכות למשך  ב.

 .Pa1,000בפרויקט זה עומד על 
, B3לחלון  בעל סיווג ש 1068יקיימו את דרישות ת"י  ,פרויקט זהב המלבנים ג.

 .12.02.12וכמוגדר להלן בסעיף 
תקרת המבנה דרוכה. אין לבצע כל חיבור בה ללא תיאום מוקדם ע"י מהנדס  ד.

 המבנה.
מ"מ. כל  60תקרת המבנה משמשת כמיסעה וחשופה לשקיעות אנכיות של עד  ה.

ההשקות בין משקופי המלבנים לתקרות, יותאם לספוג תזוזות אלה. מתעמים 
אלה, סריג עזר לעיגון, העשוי פלדה, ישתרע בגחון התקרה. כל החיבורים יעשו  

לבצע חיבורים  בו ניתן Bלבין הציר   Aכלפי סריג זה, למעט האיזור שבין ציר 
 כלפי התקרה וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.

 
 

כל פעולה הנדרשת להלן, תחול על קבלן מלבני האלומיניום, הזכוכית ואריחי החיפוי,  12.01.03
 )להלן קבלן "המלבנים"(.

 
קבלן מאשר בחתימתו כי קרא את כל המפרטים הטכניים המתיחסים לפרויקט, וכל ה 12.01.04

 ההוראות הנוגעות בדבר, והבין אותם במלואם.
 

, או על המלבןקבלן יכלול במחיר שיוצע על ידו, את כל המיסים וההיטלים, החלים על ה 12.01.05
 מרכיביו, שהיו תקפים ביום סגירת המכרז, חוץ ממס ערך מוסף.

, ועהשינהובלה, ה, הייצורחומרים, ה עלותמחירי היחידה כוללים את למען הסר ספק,  
גומים, סולמות, יפ ,כלים, מכונותההרכבה, וכן אמצעי העזר לביצוע העבודה כגון 
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וכו'.  הקבלן ישא בעלויות בדיקת איכות הפיגומים ומתקני ההרמה,  הרמה מתקני
 לרבות אישורי הרשויות הנדרשים לתיפעולם.

, "להכנת תוכניות עבודה, הוצאות אשמחירי היחידה כוללים גם את שכר העובדים,  
צוע יאחרת הנדרשות לב ההוצאכן כל ו ,קבלןהרווחי  ,עלויות ביטוח סוציאליות וכו'

 .תקין של העבודההמלא וה
כלול בתכניות ובתרשימים הנספחים למפרט זה  מודגש כי כל המתואר במפרט זה 

 לא נרשם ו/או הודגש כך.במחירי היחידה, גם אם 
 

כל העבודות תבוצענה על פי לוח הזמנים, בשלוב עם כל העבודות של ציפוי הקירות  12.01.06
.  כל מנהל הפרויקטעל פי הוראות  -וגימורם, והעבודות האחרות המתבצעות בפרויקט 

העבודות תבוצענה בשלוב נכון עם עבודות הקונסטרוקציה, מיזוג האויר והחשמל, על פי 
 והאדריכל. מנהל הפרויקטהוראות 

את חומרי הגלם הנדרשים לו מספקי המשנה שלו  להזמיןהקבלן למען הסר ספק, על  
ולא יעכבו לביצוע העבודה מחד, לוח הזמנים הארכת שלא יגרמו ל מבעוד מועד, ובאופן

 ממלאכתם מאידך. קבלנים אחרים ו/או ישביתו
לן ידוע לקבלן כי פעילותו תוסדר באמצעות חוזה משולש בינו לבין המזמין והקב 

הראשי.  פעילות הקבלן באתר תוכפף ללוח הזמנים אשר סוכם בין הקבלן הראשי לבין 
 הפיקוח.

 
המזמין רשאי להגדיל, להקטין, או לבטל כליל, כמויות פריטים בכל סעיף וסעיף של  12.01.07

רשימת הכמויות, והדבר לא ישנה, שינוי כל שהוא במחירי היחידה של הפריטים 
 טים הנותרים.הנדונים, ו/או הפרי

 
מחד, ובלבד שיהיה  5%בשיעור שאינו עולה על או אורכו הקטנת או הגדלת שטח הפריט  12.01.08

, לא יגרום לכל שינוי במחיר הפריט מ"ר/מ"א מאידך )הקטן מבין שניהם( 5-קטן מ
 הבודד.

גדל או קטן שטח הפריט בשיעור העולה על השיעור הנ"ל, יעודכן מחיר הפריט בשיעור  
 מימדים הגיאומטריים.סי של השינוי בהיח

למען הסר ספק המחירים בהם ינקוב הקבלן מתייחסים למידות הפתח, ולא למידות  
המלבן.  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגין ההבדל שבין המימדים 

 הגיאומטריים של הפתח לבין המימדים הגיאומטריים של המלבן.
 

לשטח הפנים החשוף לעיני הצופה בלבד.   יםהכמויות, מתיחס בכתב יםהנקוב יםהשטח 12.01.09
אריחי היקף המלבן ו/או הכיפופים הנדרשים בהשולים ו/או שטח זה איננו כולל את 

קבלן איננו זכאי לכל תמורה בגין הוקיבועם.  מודגש כי ייצורם, הרכבתם  לשםהחיפוי 
היחידה אשר ינקוב  יבמחיר םעלותאת קבלן יכלול הקיפולים אלה.  שולים ו/או 

 בהצעתו.
 

 הטכניכל הרכיבים המופיעים בתרשימים הנספחים למפרט זה, ומוגדרים במפרט  12.01.10
וכיו"ב, ייעשו על העזר, תמיכות הפלדה , הזכוכית, מסגרות המלבניםונכללים בו, כגון:  

הכספית קבלן יכלול את עלות הייצור וההתקנה של רכיבים אלה בהצעתו הקבלן.  הידי 
 לפרויקט זה, אלא אם נרשם במפורש כי רכיבים אלו ייעשו על ידי אחרים.

 
 .חומרים, חוקים, תקנות, תקנים ובטיחות 12.02

 
הנדרשים במפרט זה, הפרזול, הזיגוג האיטום האביזרים והרכיבים  כל המלבנים 12.02.01

 וכו'.טכנולוגיה חומרי איטום, זכוכיות, פרופילים, ברגים, פרזול, הנלווים להם, כגון 
חוקים, הוראות ותקנות של ה בהתאם לדרישות ויורכבו )להלן "הציוד"( יקיימו

תקנות מטעם רשויות אלה ייחשבו ההוראות והחוקים, הכל .  הרשויות המוסמכות
 כחלק בלתי נפרד של מפרט זה.

 
אלה, אלא אם צוינו במפרט זה דרישות  למלבניםשות היסוד דרישות הנ"ל הן דריה 12.02.02

 מחמירות יותר לפריט כל שהוא מן הפריטים הנ"ל.
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יביא הקבלן את העניין  הנקובות במפרט,לבין אלה  הנ"לנתגלו סתירות בין הדרישות  
היועץ יחליט על אופן ביצוע העבודה והחלטתו .  תחילת העבודה קודםלידיעת היועץ 

 סופית ומכרעת. בנדון תהיה
 

 ללא מומים תפקודיים ו/או חזותיים.בלתי משומש, ו חדששלם,  היהי "הציוד" 12.02.03
 הבקשה תכלול:ברצונו להשתמש, בו  יאשר באופן פורמלי את ה"ציוד"קבלן ה 

 מ"ר, הגדול מבין השנים. 0.36מ' ו/או בשטח של  0.30-דוגמא פיזית באורך של כ א.
 הציוד.מפרט טכני של  ב.

, לעיל.  מיותר לציין 12.02.01יקיים אחר דרישות סעיף יסופק על ידי הקבלן, "הציוד ש 
כי הקבלן יישא כל ההוצאות הישירות והעקיפות לסילוק "ציוד" שלא יעמוד בדרישות 

 אלה, מן האתר, והחלפתו ב"ציוד" המתאים.
 

ולכללי לתכניות, למפרטים לחוקים לתקנות התקנים כל העבודות תבוצענה בהתאם  12.02.04
על  לפקח מוסמכתהרשמית הרשות הבכפיפות לדרישות המקצוע הטובים, וכן ב

 .העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה
וכנדרש להלן במפרט התאמת העבודות לדרישות, אותה רשות,  יידרש לאשר אתהקבלן  

 .כלולה במחירי העבודה"הציוד" בדיקות לעלות זה.  ה
 

בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות העדכניות לרבות  ןיסופק ויותק"הציוד"  12.02.05
כמו כן יספק הקבלן  בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. 

כדי למנוע את , לכל הציוד והאמצעים להרכבתומתאימים ואבטחה ויתקין אמצעי הגנה 
דרישות הבטיחות יקיימו אחר ה אמצעי הגנה אל.  פגיעה באנשים נפילתם ו/או

 סמכותה הרשמית. בתחום ינןאלה ה סוגיותרשות שההעדכניות של 
במפרט זה כגון, הפחים, הדלתות, השמשות, הסגרים, אביזרי  הנדרשים םפריטיהכל  12.02.06

 .הפרזול וכדומה, יהיו תואמים ת"י, מפמ"כ או תקן זר החל עליהם
אם הם משובצים בסריג של קיר מסך, יעמדו  האגפים הנפתחים במעטפת המבנה, גם 

 .1068לכל הפחות בדרישות ת"י 
 בינהם התקנים המפורטים להלן: 

 ציפויים אנודיים על אלומיניום )אילגון(. - 0325.00 *
 עומסים במבנים עומסים אופיניים. - 0412.00 *
 עומסים אופיניים בבנינים:  עומס רוח. - 0414.00 *
 שיטות בדיקה וסיווג. -בשריפה של חומרי בניה  תגובות - 0755.00 *
 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ויציקות ברזל. - 0918.00 *
 תגובות בשריפה. -)על חלקיו השונים(  - 0921**.  *
 עמידות אש של אלמנטי בנין. -)על חלקיו השונים(  - 0931**.  *
 דרישות כלליות ושיטות בדיקה.לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבנין:   - 0938.01 *
 לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבנינים:  זכוכית שקופה. - 0938.02 *
 לוח זכוכית שטוחה לשימוש בבנינים:  זכוכית בטיחות. - 0938.03 *
 .בידודלוח זכוכית שטוחה לשימוש בבנינים:  זכוכית  - 0938.07 *
 )על חלקיו( בידוד אקוסטי של בנינים. - 1004**.  *
 )על חלקיו( בידוד תרמי של בנינים. - 1045**.  *
 קביעת מן הזכוכית ועובי השמשה. -זיגוג בבנינים:  תכן השמשה  - 1099.11 *
 קביעת עמידות השמשה בעומס. -זיגוג בבנינים:  תכן השמשה  - 1099.12 *
 שמשות ממוסגרות בכל היקיפן. -זיגוג בבנינים:  תכן הזיגוג  - 1099.02 *
 בדיקת אטימות מים על מעטפת הבניין:  קירות חיצוניים ופתחים. - 1476.02 *
 תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת. - 1509.00 *
 תריסים:  תריסי רפפה שמסגרותיהם עשויות מתכת. - 1509.01 *
 ניהול תחזוקת בנינים:  מסמכי עדות. - 1525.04 *
 אטמים מקשיים משוחלים. אטמים גמישים לחלונות ולדלתות:  - 1542.01 *
 קירות מסך:  תכן ותפקוד. - 1568.01 *
 כללים למדידה של עבודות בניה:  כללי. - 1861.01 *
 כללים למדידה של עבודות בניה:  עבודות נגרות, מסגרות ואלומיניום. - 1861.05 *
 דלתות אלומיניום:  דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית. - 4001.01 *
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 .דרישות כלליות  לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילי אלומיניום - 4402.11 *
 .סיבולות צורה ומידה  לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילי אלומיניום - 4402.12 *
 דרישות ושיטות בדיקה. -פרזול בניין:  התקנים ליציאת בהלה  - 4588.01 *
 דרישות ושיטות בדיקה. -לת פרזול בנין:  מתאמי סדר סגירת אגפי ד - 4588.02 *
 דרישות ושיטות בדיקה. -מגיף דלת לסגירה מבוקרת  - 4588.03 *
 כללי התקשרות לבצוע עבודות בניה הנמדדות לפי בצוע בפועל. - 5279.01 *

 
, בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת, 12המפרט הכללי לעבודות אלומיניום, פרק  12.02.07

יחולו על  12קבלן.  כל דרישות פרק ההחוזה שבין המזמין והוא חלק בלתי נפרד של 
 או בהוראות לפרויקט זה.ו/, במפרט זה להלןפרויקט זה, אלא אם נדרש אחרת 

 
קבלן הבכל מקרה שהוגדרו פריטים אלטרנטיביים או גימורים אלטרנטיביים, יציע  12.02.08

 מחירים מפורטים ונפרדים לכל אחת מן האלטרנטיבות.
 

 הפרופילים. 12.02.09
.  טיפול 6063פרויקט זה יהיו של הסגסוגת בקבלן הפרופילי האלומיניום בהם ישתמש  

 ייעשה בפרופילי האלומיניום מיד לאחר ייצורם. 5Tתרמי 
 

 הפרזול. 12.02.10
ולפי אישור או כמותם  Siegenia ,Sobincoשל חברת פרזול מלבני האלומיניום יהיה  

 האדריכלים והיועץ.
 

 .מכלולי הפרופילים 12.02.11
קבלן ינקוב בהצעתו את שמות יצרני הפרופילים ומכלולי הפרופילים עליהם ביסס את ה 

קבלן יאשר כי פרופילי האלומיניום בהם ישתמש לפרויקט זה יקיימו את ההצעתו.  
 לעיל. 12.02.09הדרישות המפורטות בסעיף 

 
 , לעיל.12.01.02הסיווג המפורטות בסעיף  המלבנים בפרויקט זה, יעמדו בדרישות 12.02.12

בדיקות תפקוד ייערכו לכל הפריטים הנדרשים במעטפת הפרויקט.  הבדיקות יתבצעו  
במעבדה של מת"י או מעבדה מוסמכת אחרת מטעמו. ההטרחה בבדיקות תהיה 

.  ההטרחה ותהיה חופפת 414בהתאם לדרישות מהנדס המבנה, בהתאם לדרישות ת"י 
ח המקסימלי הצפוי לשרור במעטפת הפרויקט.  הקבלן יכלול בהצעתו את עומס הרו

למלבנים הנדרשים לפרויקט זה, את עלות בדיקות אלה, וכן את כל התיקונים 
 השיפורים והשדרוגים הנדרשים במלבנים, עד להשלמת הבדיקות בהצלחה.

 עד.ביצוע בדיקות התפקוד לעיל, לא ישבש את לוח הזמנים להשלמת הפרוייקט במו 
הקבלן יכין תוכניות מפורטות לכל מלבן אשר ייבדק.  התוכניות יפרטו את פרטי  

 המבנה, ההרכבה, הזיגוג והאיטום של המלבנים.
לא יעביר הקבלן את התוכנית למעבדת הבדיקה, קודם שיקבל עליהן את אישור  

ישות נדרשו שיפורים ו/או תיקונים במלבנים לצורך התאמתם לדר  האדריכלים והיועץ.
 הנקובות לעיל, יעדכן הקבלן את תוכניותיו בהתאם.

 
 הדוגמאות והדגמים. מלבניםהוראות לביצוע לפני התחלת ייצור ה 12.03

 
להלן,  12.03.02חישובים סטטיים כמפורט בסעיף קבלן היגיש קודם שיתחיל בייצור,   12.03.01

הדוגמאות  המלבניםן ( לכל אחד מShop-drawingsמלא ) "מתוכניות עבודה בקנו
 במסגרת פרויקט זה. על ידווהדגמים אשר יבוצעו 

התוכניות יכללו את זיהוי הפרופילים, האביזרים, חומרי האיטום, דרכי הזיגוג, פרטי  
בצד הרצפות והתקרות גימור הקירות ל והרכיבים םחומריהההרכבה, פרטי ההשקה עם 

על התכן והתכנון של מעטפת למען הסר ספק האחריות הכוללת   בצד פנים., וחוץ
 המבנה הינה של הקבלן.
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 להלן:תוכניות העבודה יקיימו את כל האמור  
ויועברו אל היועץ פיזית, בצירוף  4A  /3Aהתוכניות יופקו על גבי גיליונות של  א.

 .PDFקבצים במדיה מגנטית, בפורמט 
על ידי האדריכל והן הן רק לאחר שיהיו חתומות  ,ביצוע יקבלו תוקףהתוכניות   

כל קבלן להכין תוכניות מפורטות ולכלול בהן את היועץ.  באחריות העל ידי 
וכן את כל פרטי המבנה הנדרש לביצוע, לרבות כל המימדים הגיאומטריים, 

 ההרכבה והעיגון הנדרשים, ולהתאימם לפרטי הבניה והגימור של הפתח.
 שר את החישובים הסטטיים.לא יאושרו התוכניות קודם שמהנדס המבנה, יא  

קבלן ימלאו אחר כל הוראות העיצוב והחזות, המוגדרות ההתוכניות אשר יגיש  ב.
קבלן יכלול את עלות עיבוד הבמפרט, ואשר יידרשו על ידי מנהל הפרויקט.  

 התוכניות, הכנתן והפקתן, במחירים הנקובים על ידו בכתב הכמויות.
התרשימים הנספחים למפרט הם סכמתיים ונועדו לצרכי הסבר והמחשה.    

של יצרנים מקומיים ועל מספר פרופילים  מכלוליםהתרשימים מבוססים על 
 .חדשים

י "ע המיועדיםקבלן יתאים את תוכניות הייצור שלו, לרכיבי הבנין המבניים ה ג.
נוי בתכנון רכיבים קבלן יאמת כי לא חל כל שיההקבלן הראשי לכל פתח ופתח.  

 אלה.
, יהיו תואמים את שרטוטי האדריכלות, דרישות המפרט הטכני המלבניםפרטי  ד.

בכל מקרה של אי התאמה בין דרישות והתרשימים הנספחים למפרט זה.  
 המסמכים הנ"ל, יכריע המסמך המחמיר ביניהם.

שרמת  קבלן רשאי להציע פרטי מבנה השונים מן המוגדר במפרט זה, ובלבדה ה.
.  הצעתו תיבדק, והתשובה על הצעתו ואיכותם לא תהיה נחותה מן המוגדר ב

קבלן מחוייב לבצע את פרטי הגימור התינתן.  באם התשובה תהיה שלילית, יהיה 
שא בעלויות תכנון החלופות ייקבלן ה, מודגש כיוההרכבה המוגדרים במפרט זה.  

 .אותן יציע
התאמה בין התכנון לבין העשוי באתר.  -כל איהקבלן יתריע בפני המתכננים על  ו.

הקבלן לא יתקדם במלאכת הייצור ו/או ההרכבה קודם שיקבל את הנחיות 
ההתאמות אשר התגלו באתר.  התקדם הקבלן -המתכננים ביחס לסטיות ולאי

בביצוע קודם שהתריע כנדרש, יהיה עליו לשאת בכל ההשלכות הישירות 
 ילוק מלבנים בלתי מתאימים מן האתר.והעקיפות של מעשיו, ובכלל זה ס

ימי  14( כגון תוכניות ייצור, תושלם בתוך Submitalsבדיקת מסמכי הקבלן ) ז.
 עבודה ממועד קבלתן במשרד המתכנן.

ימי עבודה  3(, תיענה בתוך תיענה בתוך RFIמענה לבקשת הקבלן השלמת מידע )  
 מיום קבלתה במשרד המתכנן.

הייצור על מספרי הפריטים מחד, ועל מספרי החתכים  הקבלן ישמור בתוכניות ח.
חד ערכי;  לא ישתמש -של התרשימים הנספחים מאידך.  הסיפרור יהיה חד

הקבלן באותו מספר לשני פריטים שונים ו/או לשני חתכים שונים.  חתכים 
 .SDנוספים אותם יציג הקבלן, ואשר לא הוצגו בתרשימים, יסומנו בקידומת 

כניות ייצור ייצרף הקבלן דו"ח סטטוס, וכדוגמת המוצג בטבלא לכל הגשת תו ט.
 להלן:

 
 סטטוס מיום מהדורה מס' חתך גיליון הפריט

 אושר בסייג נדחה     
 אושר בסייג נדחה     
 אושר בסייג נדחה     

 
  



142 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 החישובים הסטטיים. 12.03.02

 שנות נסיון לפחות. 10החישובים הסטטיים יוכנו ויחתמו ע"י מהנדס בניין רשוי בעל  
 הסריגחישובי העומסים, החוזק של רכיבי המבנה את הקבלן יציג לאישור מהנדס  

 הפועלות הטרחותעל ידו, המיתדים המושחלים בקירות, מקומותיהם וה יםהמוצע
 עליהם.

החישובים הסטטיים המסמכים הנלווים להם, תיקוני החישוב ככל  עלות הכנת 
, י הקבלןתהיה כלולה במחיר הנקוב על יד שיידרשו עד לאישורם, ויישומם בבנין,

 לפרויקט זה. בהצעתו
 

בנוסף על לקירות מסך,  1חלק  1568ת"י  בדרישותיעמדו , קירות המסךוכל הדפנות  12.03.03
 ., להלןמפרט זה דרישות

 
 מפרט זה. דרישות, נוסף על 1חלק  4001ת"י ב באפיונים המוגדריםכל הדלתות יעמדו  12.03.04

קודם שיתחיל הקבלן בייצור ובהרכבה המתועשת של הדלתות, ידגים הקבלן לאישור  
 ספק הפרזול, דלת אחת מכל סוג מורכבת בפתחה באתר.

 
( מותקן במעטפת המבנה, Mock-Upחזותי ) מלבןבפני נציגי המזמין  ידגיםקבלן ה 12.03.05

 וכמפורט להלן:
מיקום ופרישת המלבן החזותי יהיה כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.  המלבן  

 החזותי יעמוד בדרישות הבאות:
 במלואו. 2-וצ 2-הקבלן יציג את פריט אל א.

ארבעת שמשות הראות, יהיו של ארבעה יצרני זכוכית שונים, נטולי כל קשר   
יניהם.  כל השמשות שיודגמו יעמדו בביצועים הפיזיקאליים המפורטים מסחרי ב

 מחד, ויהיו בגוון החופף את המשאלות האדריכליות מאידך. 12.05בפרק 
 הקבלן יקים תא סגור בגב המלבן החזותי. ב.

 מ' מגב המלבן החזותי. 4.00-דפנות התא יהיו של לוחות גבס המרוחקים פנימה כ  
שבמעטפת המלבן החזותי, הן הקווים האנכיים והן הקווים כל קווי ההשקה   

 האופקיים, יהיו חסומים וימנעו כל התגנבות של אור אל תוך איזור תחום זה.
 גימור התא הסגור בגב המלבן החזותי. ג.

הקבלן יצבע את פני לוחות הגבס הפונים לעבר המלבן החזותי.  הצבע בכל אחד   
 ירת האדריכל.מן התאים, וגונו ייקבע לפי בח

 בכל תא תשובץ דלת עץ אטומה אשר תאפשר את הכניסה אל תוך התא.  
גוף תאורה ייקבע בתקרת התא.  עיתוי הדלקת ו/או כיבוי גוף התאורה ייקבע   

 בהתאם להנחיות האדריכל.
, וכמוגדר בסעיף זה, חזותיה ביצוע המלבן ,קבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זהה  

 להלן., 12.03.06ובסעיף 
 

 , אלא:המלבניםקבלן בייצור הלא יתחיל  12.03.06
לאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על גבי תוכניותיו לפרטי המבנה  א.

 ם, אביזרי הפרזול, הזיגוג וחמרי האיטום.המלבניוההרכבה של 
 יםהמפורט המלבנים החזותייםלאחר שיקבל את אישור האדריכל והיועץ, על  ב.

 לעיל.
 ר שיקבל את אישור מהנדס המבנה על החישובים הסטטיים שהגיש.לאח ג.
לאחר שיציג את אישור המעבדה על התאמת המכלולים הנדרשים לפרויקט זה  ד.

 , לעיל.12.02.12לייעודם, וכנדרש בסעיף 
המלבנים של  החזותיות ו/או התפקודיות ותכל הוצאות הייצור ההרכבה והבדיק .ה

.  הקבלן יכלול קבלן בהצעתוה, יהיו כלולות במחיר הנקוב על ידי החזותים
בהצעתו גם את עלות התיקונים והשיפורים הנדרשים במלבנים חזותיים אלה, 
 ככל שיידרש עד לשביעות רצון מלאה של המזמין, ואישור בכתב של המתכננים.

לעיל, ולא  עיתוי הקמת המלבנים החזותיים, על ידי הקבלן יתחשב בכל הדרישות ו.
 ישפיע על לוח הזמנים להשלמת הפרויקט במועד.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 Shop) הייצורבאישור המתכננים לתוכניות  מותניתזה  מן התמורה בפרויקט 10% 12.03.07

Drawing ובהגשת ספר מתקן, כמפורט בפרק יםהחזותי מלבניםקבלן, באישור הה( של ,
 "הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט"., 12.14

 
 .שטחפני הימור ג 12.04

 
 גימור פני השטח של מלבני האלומיניום. 12.04.01

 גימור פחי האלומיניום ייעשה בצבע משודרג, וכמפורט בסעיף זה, להלן. א.
 .משודרגבצבע ייעשה האלומיניום  פרופילי גימור ב.
 גימור בצבע משופר.ה .ג

, 2000Interpon Dיעשה בצבע אבקתי כדוגמת  גימור הרפפות והמלבנים (1
 , למצבעה בה יבחר הקבלן.Akzo-Nobel שלההסמכה תנאי  לפי

 הקבלן יציג למזמין תנאי הסמכה אלה. (2
 גון הצבע יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו. (3
הצביעה באבקה תכלול טיפול מכין כדי למנוע קורוזיה בפני השטח של  (4

 הפרופיל.
די למנוע קורוזיה בפני השטח של הצביעה בנוזל תכלול פריימר כ   

 הפרופיל.
 שכבות, וכמפורט להלן. 3-או ב 2-משודרג ייעשה ב גימור בצבעה .ד

 הגימור בצבע נוזלי. (1
 .PVDF≥70%-, בו תכולת הPPGהגימור ייעשה בצבע דוראנר של חב'    
 גימור פני השטח של אריחי האלומיניום יאפשרו ניקוי קל של פני השטח.   

 הגימור בצבע אבקתי. (2
ולפי תנאי ההסמכה של  3000D Interponהגימור ייעשה בצבע כדוגמת    

Akzo-Nobel. 
המצבעה בה בחר הקבלן תציג למזמין את תנאי ההסמכה של יצרן  (3

 הצבע.
 אישורו. ולפיהאדריכל  ע"יגון הצבע ייבחר  (4
קודם הצביעה יוכשר השטח על ידי טיפול מכין של פסיבציה ושכבת  (5

, מעליה.  הטיפול יותאם לסוג הצבע µm5≤t≤µm7פריימר בעובי של 
 ויימנע בו קורוזיה.

 בפחי אלומיניום הטיפול המכין לעיל, ייושם גם בגב האריח.   
 

 אילגון:בגימור ה .ה
 .Stanium ה כדוגמתבשיטייעשה האלומיניום אלגון  (1

יעשה על ידי מברשות סרטים, ת, וSatin finishהיה מסוג של ת ההברשה   
 או מברשות מתכת עדינות.

 .גון האילגון יבחר על ידי האדריכל ויהיה טעון אישורו (2
 .  גוון האילגון יהיה אחיד.4402האילגון יקיים את דרישות ת"י  (3
 כמפורט להלן:, ו325ת"י את דרישות גם טיב האילגון יקיים  (4
 

מין 
 הציפוי

 סיווג המלבן לפי
 12.01.02סעיף 

עובי ממוצע 
 מינימלי ]מיקרון[

עובי מקומי 
 מינימלי ]מיקרון[

20AA  16 20 3-4סיווג 
 

 טיב ועובי הגימור. ו.
 חותמת זיהוי תוטבע על גבי הפרופיל המגומר.  ההחתמה תיעשה אחת   (1

מ"מ בקירוב.  החותמת תזהה הן את שם מפעל הגימור, והן את  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  (2
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 תהליך וטיב הצביעה יעמוד גם בדרישות: (3

 לחמש שנות מבחן פלורידה בשביל צבע משופר AAMA 2605-04 א(
לעשר שנות מבחן פלורידה בשביל צבע  AAMA 2605-05 ב(

 משודרג.
 עובי שכבת הצבע יהיה: (4

 [.מיקרון-µm]  60µm≤t≤150µmלצבע אבקתי:   (א
שכבות לצבע  3-שכבות לצבע רגיל, וב 2-נוזלי ימשח ב 2PVDF ב(

 מתכתי:  
-µm20≤t≤µm30 [µmשכבות, תהיה בעובי של:   2-צביעה ב    

 [.מיקרון
-µm32≤t≤µm40 [µmשכבות, תהיה בעובי של:   3-צביעה ב    

 [.מיקרון
 , ייבדק באתר, על ידי היועץ.גימורהעובי שכבת  (5
נקישות  100הגימור באמצעות צבע משודרג יאומת בדיקת שדה של  (6

הבדיקה, לא יתרחש קילוף בגימור .  במהלך N10-מברג בהטרחה של כ
 פני השטח.

 גימור פסיבציה יהיה לרכיבי האלומיניום המוצנעים מעיני הצופה. ז.
( לסרגל הזיגוג בפן mill-finishהקבלן רשאי להשתמש בפרופיל אלומיניום טבעי )  

החיצון של קירות המסך.  עשה כך הקבלן יהיה עליו לציין בספר המתקן את 
 האיכות של פרופיל זה השכיחות לבקרת 

השיקה יציקת ביטון בפרופיל אלומיניום, יקפיד הקבלן להגן על הפרופיל קודם  ח.
 בצבע ביטומני. תוחימשהיציקה מפני תקיפה קורוזיבית באמצעות 

 .14חלק  785המוגדר בת"י  0הגימור יעמוד בסיווג  ט.
 .µm70בתום הגימור תיפרש עליו הגנת ניילון שעוביה  י.

 , ותישא את שם המצבעה ואת זיהוי הצבע.UVהגנת הניילון תהיה עמידת   
 

 גימור פני השטח של רכיבי הפלדה. 12.04.02
קבלן יותקנו כתמיכות ועזרי הרכבה, יהיו הכל רכיבי הפלדה שייעשו על ידי  א.

 , פסיבציה קרה, או צבועים בתנור.מצופים אבץ על ידי טבילה באמבט חם
 מיקרון או יותר יידרש לציפוי של טבילה באמבט חם. 80גימור שעוביו  (1
 מיקרון או יותר יידרש לציפוי בפסיבציה קרה. 40גימור שעוביו  (2
 גימור של צביעה בתנור יהיה כמפורט בסעיף משנה ד', להלן. (3

כל פעולות העיבוד במסגרות הפלדה ובעוגנים כגון הריתוך, הכיפוף, והחיתוך  ב.
 פני השטח של רכיבי הפלדה, וכמפורט בסעיף זה. גימוריושלמו קודם 

ציפוי שיפגם בגין ריתוך המסגרת בפינותיה ועיבודים אחרים בהן, יתוקן על ידי  ג.
קבלן יסיר את כל .  הצביעה, בצבע עתיר אבץ, בצד פנים ובצד חוץ של המסגרת

 הפלדה, ישחיז ויחליק כל חריגה שנותרה פרופילשרידי הריתוך )גרדים( מפני 
 עליה.

, יתבססו על הרכבה קרה באמצעות ברגים רכיבי הפלדה הנחשפים לעיני הצופה ד.
 ואומים בלבד.  גימור רכיבים אלה יהיה של צבע בתנור, וכמפורט להלן:

-של חברת ניר 503מיקרון עוביו, כדוגמת  40צביעה בצבע יסוד פנולי,  (1
 לט.

-של חברת ניר Metal Rustמיקרון עוביו כדוגמת  40צביעה בצבע גמר,  (2
 לט.

 גון הצבע יהיה לפי בחירת האדריכל. (3
 יישום שכבות צבע היסוד וצבע הגמר יהיה בהתאם להוראות היצרן. (4

שעות לאחר ניקוי מסגרות הפלדה,  4גימור רכיבי הפלדה יעשה לכל המאוחר   
 בגרגרי פלדה )"התזת חול"( ייעשה למסגרת השלמה.  הניקוי ייעשה עד לדרגה

2.5SA 055900, וכמפורט בתקן השוודי SIS. 
לא תיעשה כל פעולת עיבוד חיתוך, קידוח, ריתוך וכדומה ברכיבי הפלדה לאחר   

 השלמת הצביעה.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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, (04-8400666המיובא על ידי חברת טמבור )טל' גימור של צבע כדוגמת גלזורליט  ה.
יתוכים , ושהרכבתם מחייבת ררכיבי הפלדה הנחשפים לעיני הצופהיהיה ל
 באתר.

 (, Primerהצביעה תיעשה בהתאם להוראות והמלצות יצרן הצבע. חומר קמאי )  
רכיבי וגם מדלל, המתאימים לצבע יהיו משוחים בשיכבה אחידה, שטוחה -דו

  וחלקה, על מסגרת הפלדה קודם משיחת הצבע.
ג', -לא ייצבעו רכיבי הפלדה, קודם השלמת הפעולות המפורטות בסעיפים א'  

 עיל.ל
 

-, בלתיL316( אם וכאשר יידרשו יהיו עשויים נתך של Stainlessכל רכיבי הפלב"מ ) 12.04.03
 מגנטי.

-פני השטח של רכיבי הפלב"מ הנחשפים לעיני הצופה, יהיו בעלי גימור של ליטוש מט 
 משי.

הגנה מפני הופעת כתמי חלודה תיעשה לפני השטח של רכיבי הפלב"מ.  ההגנה תהיה של  
 ציה או של צביעה בלכה.פסיב

 
גוון הומוגני אחיד יהיה לפני השטח של כל אחד מן המלבנים הנדרשים לפרויקט זה.  לא  12.04.04

יהיה ניכר כל הבדל בגון גימור בפני השטח, בין חלקי המלבן השונים:  פרופילי המלבן, 
 אריחי החיפוי, מכסה ארגז תריס, רפפות תריס הגלילה, וכו'.

בייצור, יבדוק הקבלן ויוודא את אחידות גון פני השטח.  הקבלן יקיים  קודם שיתחיל 
לשם כך מערכת בקרת איכות על טיב ואיכות הצביעה של חומרי הגלם מיד עם 

אספקתם בשער המפעל שלו, קודם שיתחיל בעיבוד ובייצור של המלבנים הנדרשים 
 לפרויקט זה.

ונים בין חלקי המלבן השונים, יחליף נחשף כשל בגימור פני השטח, ו/או ניכר הבדל גו 
 אותם הקבלן, כדי להעניק להם חזות הומוגנית אחידה, וכמפורט לעיל.

הסמכות הקובעת בנושא זה יהיה היועץ ובחתימתו על מפרט זה, מסכים הקבלן לתנאי  
 זה, על כל השלכותיו.

 
 הזיגוג. 12.05

 
 זיגוג הפתחים בפרויקט יהיה כמפורט להלן: 12.05.01

הדפנות והדלתות במעטפת המבנה, יזוגגו בשמשה בידודית מרסנת קרינה,  א.
 .12.05.13שבצועיה מוגדרים להלן בסעיף 

חיפוי פירי המעלית יבוצע בזכוכית רבדים שקופה בעלת הדפס קירמי, וכמוגדר  ב.
 .12.05.06להלן בסעיף 

 
 עובי לוחות הזכוכית יקיים את הדרישות הבאות: 12.05.02

או מונוליטית, יהיה כנקוב  ,LGU ,IGUהזכוכית עוביים וסוגם:  לוחות  א.
 בתרשימים הנספחים למפרט זה.

הטרחת , במ"מ 11-החורג מעבר לאופקי עובי הזכוכית המונוליטית ימנע בה כפף  ב.
, לעיל.  ההטרחה המקסימלית 12.01.02משב הרוח המקסימלי וכמוגדר בסעיף 

 .Pa600ללוח זכוכית פנימי הינה 
 
 

 הזיגוג. 12.05.03
לוחות זכוכית שטוחה  -( 1)חלק  938לא יהיו פגמים בזכוכית, כמוגדר בת"י  א.

 לשימוש בבנינים, דרישות כלליות ושיטות בדיקה.
לא תוצב שמשת זכוכית ישירות על פני שטח המתכת, אלא על צמד כפיסים  ב.

מ"מ  75יהיה אורך הכפיס .  Shore Aיחידות  85העשויים חומר פלסטי שקושיו 
 .מ"מ או יותר מעובי השמשה 2-, רוחבו יהיה גדול באו יותר

ו/או בין  IGU-אופן הצבת הכפיס, ימנע התפתחות של מאמצי גזירה בין רבדי ה ג.
 .מרוחב המילואה ¼הכפיסים יורחקו מן הפינות, כדי .  LGU-רבדי ה

לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין השמשה לבין הרכיב המבני האוחז בה;  אטמי  ד.
, או של EPDMזיגוג יחצצו ביניהם.  אטמי הזיגוג יהיו של פרופילי ניאופרין, או 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סיליקון, ובגוון לפי בחירת האדריכל, ועל פי אישורו.  החלופות לסוג ו/או גימור 
 בני האלומיניום של הפרויקט.אטמי הזיגוג תהיה כלולה בהצעת הקבלן למל

אטמי הזיגוג לא יידרשו במקרים יוצאים מן הכלל, כגון: הדבקה מבנית,   
 וכמפורט להלן בפרק זה.

 פיאות מילואות הזכוכית הנחשפות לעיני הצופה יהיו מושחזות ומלוטשות. ה.
 פיאות מילואות זכוכית רבדים הנחשפות לעיני הצופה, יהיו מושחזות.  

 
 (.FTזכוכית מחוסמת ) 12.05.04

זיגוג חלונות  - 1099הזכוכית תהיה בטיחותית בכל איזורי הסכנה לפי הגדרת ת"י  
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש  -( 3)חלק  938ודלתות בבנינים, ובהתאם לדרישות ת"י 

 זכוכית בטיחות. -בבנינים 
ימן בלתי תהיה מסומנת בס, (FT" Fully Tempered"זכוכית מחוסמת/מוקשית ) א.

על ידי המפעל  גם אם היא תהיה בעלת הדפס קירמי.  הסימון ייעשהמחיק, 
, מ"מ מפינת השמשה 530סימן יהיה מרוחק .  השביצע את הטיפול התרמי

 ויעיד כי השמשה חוסמה לפי דרישות התקן.
כיוון החיסום של כל השמשות בבנין יהיה אחיד, אופקי או אנכי, הכל לפי בחירת  ב.

זכוכית מחוסמת ו/או מחוזקת תהיה מושחזת ומלוטשת בכל   האדריכל.
 היקיפה.

 הגליות לאורך ולרוחב לוח של זכוכית מחוסמת: ג.
 מ'. 0.30מ"מ לכל  0.1בשמשה שקופה תימדד גליות מקסימלית של  (1
בשמשה צבועה, בשמשה מרסנת קרינה ו/או בשמשה מסננת קרינה,  (2

 מ'. 0.30מ"מ לכל  0.2תימדד גליות מקסימלית של 
יושמה שכבת ריסון הקרינה לאחר החיסום, הגליות תהיה כנקוב בסעיף  (3

 .1ג' 
הזכוכית באיזורי הסכנה של השטחים הציבוריים, תסומן בסימן בולט, שריר  ד.

קיימא, וכנדרש בתקן.  הסימן יהיה של התזת חול, דיבקית מיוחדת, או של -ובר
יצובו, פן השמשה בו יסומן, ושיעור הגבהתו מעל צביעה קירמית.  סוג הסימן ע

 פני הרצפה, ייקבע על ידי המזמין.
 

 (.IGU" Insulating Glass Unit"השמשה הבידודית ) 12.05.05
התאמת לוחות  לבחינת מכל מכולה, שמשה יחידה,תידגם בייבוא,  IGUמכל  א.

 .938.3דרישות ת"י בה, להזכוכית 
שני לוחות זכוכית ואיטום של פולאוריתן, היה של יידרש יכאשר  IGU ב.

משוך בהיקיפם, לאורך  3793DCפוליסולפיד או איטום סיליקוני כדוגמת 
הפיאות שלהם, בתווך שבין שני הלוחות.  האיטום יהיה משוך כנגד סרגל 

 (.Hygroscopicבעל מילוי של חומר סופח לחות ) אלומיניום
שירה, ו/או במגע ישיר עם עיסת חשופות לקרינת שמש י IGU-היו פיאות ה ג.

, 3793DCאיטום סיליקונית, האיטום בהיקף הזכוכית יהיה סיליקוני וכדוגמת 
 בלבד.

 מט, או אחר, ולפי בחירת האדריכל. יהיה שחורהאלומיניום גון סרגל  ד.
יורחקו זה מזה, לשיעור המקסימלי אותו מאפשר  IGU-לוחות הזכוכית של ה ה.

 עד לפתח.מכלול הפרופילים המיו
 מ"מ. 1512ההרחקה הרצויה הינה בשיעור מינימלי של   

לחישוב התרמי ייקבע גם בהתאם  IGU-של המרווח האויר בין לוחות הזכוכית  ו.
 של המבנה מחד, לנספח האקוסטי שלו מאידך.

גם אם בתרשימים הנספחים למפרט זה מוצג מידע שונה, באיזורי הסכנה יהיו  ח.
מ"מ או יותר.   6, עשויים זכוכית מחוסמת שעוביה IGU-שני הלוחות של ה

יהיה עשוי זכוכית מחוסמת שעוביה קטן  IGU-באיזורים אלה הלוח הפנימי של ה
 מ"מ, אך ורק אם אין הוא נגיש לדיירי המבנה. 6-מ

היו פיאות השמשה הבידודית חשופות לעיני הצופה בצד חוץ, יוצנע האיטום  ט.
#, וכמוגדר 2מצעות הדפסה קירמית אטומה בפן שבהיקפה.  ההצנעה תיעשה בא

 .  גון ההדפס יקבע לפי בחירת האדריכל.12.05.20להלן בסעיף 
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 (.LGU" Laminated Glass Unit"זכוכית רבדים ) 12.05.06

 nמ"מ.   a+bיהיה של שני לוחות זכוכית שעוביים  a.b.nמבנה זכוכית רבדים  א.
מ"מ,  0.38( שעובי כל אחת מהן Polyvinyl Butyral) PVBיריעות הידרופוניות 

 יהיו פרושות ודבוקות בין שני לוחות הזכוכית או בין לוחות הזכוכית הסמוכים.
של חברת   SentryGlas®Plus interlayer( SGPיוחלף ביריעה הפולימרית ) PVB-ה ב.

Dupont:בכל אחד מן המקרים הבאים , 
 .LGU-בוצע טיפול תרמי באחד מן הלוחות של ה (1
 פיאות הזכוכית ייחשפו בתום ההרכבה. (2

 הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את עלות שדרוג היריעה.  
 הרכב היריעות בזכוכית הרבדים. ג.

 .PVBיריעה של  LGU-נדרשה ב (1
 Annealed Glassששני רבדיה הם של זכוכית רפויה ) LGU-ב א(

"AN" יידרשו, על פי רב, שתי יריעות ,)PVB ולפיכך המקדם ,n 
 .2יעמוד על 

יהיה  n, והמקדם PVBאחר, יידרשו ארבע יריעות  LGUבכל  ב(
 .4-שווה ל

 .SGPיריעה של  LGU-נדרשה ב (2
  SPG(, יידרש לוח ANששני רבדיה של זכוכית רפוייה ) LGU-ב א(

 מ"מ. 1.52יחיד, שעוביו 
 0.89 , שעובי כל אחת מהןSGPיריעות  2אחר, יידרשו  LGUבכל  ב(

 מ"מ.
ג',  12.05.04הגליות לאורך ולרוחב לוח של זכוכית רבדים, תהיה כנקוב בסעיף  ד.

 לעיל.
לפחות בשתי פיאות המקבילות זו רבדים לעולם תהיה חבוקה  LGUמילואה של  ה.

;  לחלופין עיסת איטום של סיליקון ניטרלי תהיה משוחה בכל היקף הפיאות לזו
 שלה.

 יהיה מושחז ומלוטש בהיקפו. LGU-בכל אחד מן הלוחות  ו.

 .12.05.04תהיה מסומנת בסימן בלתי מחיק, וכמוגדר לעיל בסעיף  LGU ז.
 

 (.Low Ironזכוכית דלת ברזל ) 12.05.07
 לוח של זכוכית מונוליטית שקופה דלת ברזל יעמוד בדרישות הבאות: 

 
 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≤ 

 
הזכוכית תהיה בעלת שקיפות מקסימלית, לא ייחשף בה ו/או בשוליה גוון ירקרק  

 כלשהוא.
 

 (.Semi Structural Glazingזיגוג חצי מבני ) 12.05.08
, (Semi Structural Glazing)אחדות מן המילואות יהיו מזוגגות זיגוג חצי מבני  א.

 כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.
 ישרות, ניצבות זו לזו פאותבעלי מחוסמים חיסום מלא, לוחות הזכוכית יהיו  ב.

 מושחזות ומלוטשות בהיקפן.
משטח ההדבקה יכין וינקה את  קודם שהקבלן תיושם ההדבקה המבניתלא  ג.

 יצרן, והוראותיו.הבהתאם להנחיות 
 הדבקיצרן  למפרט( ייקבעו בהתאם Structural Glazingפרטי הזיגוג המבני ) .ד

 Dowשל חברת  895, בין שההדבקה תיעשה בעיסה סליקונית כדוגמת המבני

Corning23צדדי, כדוגמת -, או באמצעות סרט הדבקה דוVHB-G  3של חברתM  .
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יציג את פרטי הזיגוג המוצעים, לספק הידע, לבחינה, ויקבל את אישורו  הקבלן
 .גימור פני השטח של המלבןקודם 

, המאשרת את הזיגוג המבני הדבק המבניאחריות של יצרן היציג תעודת  הקבלן ה.
לפרויקט זה.  בתעודת האחריות יתיחס ספק הידע באופן פרטני גם למילואות 

, כגון הטיפול הזיגוג לשם ותהנדרש כל הפעולות, ולםהפרופיליהזכוכית ולמכלול 
התרמי במילואות הזכוכית, ניקיון המילואות והפרופילים, שיטת ההדבקה, זמן 

 האשפרה, וכו'.
 .12.01.02הנקובה לעיל בסעיף  להטרחת הרוח המבנית יותאםרוחב ההדבקה  .ו

 ה.יועץ את החישוב על פיו נקבע רוחב ההדבקהיציג בפני  הקבלן ז.
הקבלן יציב את השמשה על גבי שני כפיסים של מתכת אשר יתמכו בכוחות  ח.

 הכבידה שלה.  השמשה לא תפעיל כל כוח גזירה על ההדבקה המבנית.
מילואה המזוגגת זיגוג מבני בכל היקיפה, תהיה אחוזה מכנית במקומה.   ט.

ולא האחזים יבטיחו כי באירוע כשל, תתרסק השמשה לעשרות פיסות קטנות, 
תתנתק כיחידה שלמה אחת במלואה.  האחיזה המכנית תיעשה באחד מן 

 האמצעים הבאים:
 דיסקה של אלומיניום בפינות השמשה. (1
 .השמשה(, בכל הקיף Glashalteprofileפרופיל ניצרה ) (2

על ידי מעבדת יצרן הדבק ייבדק והתאמתה לדרישות המפרט, ההדבקה  יישום י.
הקבלן יכלול בהצעתו   אחרת בהסכמת המזמין. , או מעבדה מוסמכתהמבני

 גם את עלות הבדיקות הנ"ל. לפרויקט זה,
 

 בפרופילי זיגוג. זיגוג 12.05.09
 מ"מ לפחות בתוך סנפירי פרופילי הזיגוג. 12חדור  היהי המליא 
יהיו  פרופילי הזיגוג.  פרופילי המלבן המשיקים בול יותאםהזיגוג  פרופיליאורך  

ים זה אל זה בפינות האגף;  קו ההשקה יהיה דק, מהודק ובמישור משיקים ומהודק
 טפוף.

יהיו  פרופילי הזיגוג.  המליאהזיגוג יקיפו בצורה אחידה וברציפות את  פרופילי 
 חשופים.ו/או אמצעי חיבור ברגים  ללא מרותקים

 
 זיגוג בפרופילי חביקה. 12.05.10

יהיו חבוקות בתוך של המבנה ונים הש םרות בציפויוהפיאות של לוחות הזכוכית החד 
מ"מ עוביו.  הפרופיל יהיה מרופד בפסי  L316 ,2.0 (Stainlessפרופיל "ח" של פלב"מ )

 ניאופרין בתוכו ויתאים לעובי הזכוכית.
מ"מ לכל הפחות, אלא אם  10לוחות הזכוכית יהיו חדורים בפרופיל החביקה כדי  

 עמוקה יותר.בתרשימים הנספחים למפרט זה נדרשת חביקה 
הפרופיל ייקבע במקומו בעזרת עוגנים קודם שייעשה הציפוי בהיקף הקיר.  המרחק בין  

 מ"מ או פחות. 500שני עוגנים סמוכים יהיה 
 לא יחרגו ברגי העיגון ממישור הפרופיל, ולא ייחשפו אמצעי העיגון בתום ההרכבה. 
שפת פרופיל החביקה תתווה למזמין את קו הגימור לציפויים השונים.  פרופיל החביקה  

 .לאורך התואי המיועד להתקנתוייקבע במקומו קודם שייעשו עבודות הציפוי השונות 
לחלופין הזיגוג ייעשה באמצעות פרופיל חביקה של אלומיניום.  עובי הדופן של הפרופיל  

מ"מ.  פני  400שני עוגנים סמוכים לאורך הפרופיל יהיה ין במ"מ.  המרחק ש 3.0יהיה 
 הפרופיל הפונים כלפי הבנין יהיו משוחים בצבע ביטומני.

מיום התקנתו להקשחתו מילוי של עץ קשיח יהיה מושחל לכל אורך פרופיל החביקה,  
 באתר, ועד לזיגוג השמשה בו.

ת הכניסה לתא המעלית.  פס ייקבע במזוזות ובמשקוף דלתו L316( Stainlessפס פלב"מ ) 
יחסום את המרווח שבין מישור דלתות אלה לבין מישור קיר  L316( Stainlessהפלב"מ )
 הזכוכית.

תהיה פרושה בסף הפתח.  היריעה  EPDMיריעה של בדפנות המשובצות במעטפת הבנין,  
 תהיה אחוזה בשוליה אחיזה מכנית וכך מוראה בתרשים הנספח למפרט זה.
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 קו ההשקה בין שתי שמשות סמוכות. 12.05.11

.  עיסת איטום לצד זהמ"מ לפחות יהיה בין לוחות זכוכית המשיקים זה  6÷10ריווח של  
 סיליקונית תהיה משוחה לאורך קו ההשקה שביניהן, ותצור חיבור אטום.

הסיליקון יהיה מוחלק יפה בעזרת סמרטוט לח ונקי, בעודו רך ונוזלי למחצה, קודם  
ק.  לא יהיה כל זיהום של עיסת סיליקון ליד קווי ההשקה של לוחות הזכוכית, שיתמצ

בפן הפנימי ואף לא בפן החיצון של השמשה, ולא על פני רכיבי ההקשחה המשיקים לא 
 בה.

של הזכוכית ורכיבי ההקשחה יוכשרו פני השטח שינוקו ולא תימשח העיסה קודם  
 המלצות יצרן הסיליקון.בעזרת נוזל מותאם, על פי המשיקים בה 

לפי בחירת האדריכל, יהיה לאורך קו /או אחר, שחור, ו ,מילוי של סיליקון שקוף א.
 ההשקה שבין שתי שמשות שקופות.

או שחור, יהיה של סיליקון בגון השמשות,  Tinted)המילוי שבין שמשות צבועות ) ב.
 ולפי בחירת האדריכל.ו/או אחר, 

י נ( יהיה לאורך קו ההשקה שבין שHigh Moduleי )מילוי של סיליקון ניטרל ג.
 .LGU-ה( בין רבדי De-Lamination, וכנדרש בשביל למנוע היפרדות )LGU לוחות

עיסת הסיליקון תיבחר בהתאם להמלצות ספק היריעה הפרושה בתווך שבין שתי   
 השמשות, ועל פי אישורו.

, Dow Corningשל  797כדוגמת העיסה , אפור ו/או אחר, מילוי של סיליקון שחור ד.
.  מילוי הסיליקון יהיה יםסמוכ IGU ני לוחותיהיה לאורך קו ההשקה שבין ש

.  מילוי הסיליקון לא יחולל IGU-לבוא במגע עם ה (Compatible)מותאם 
.  האיטום יהיה מותאם IGU-ריאקציה ולא ישחית את האיטום שבהיקף ה

של סיליקון , ולכן יהיה שמחוץ למבנה בהרכבו להיות חשוף לתנאי האקלים
 .Dow Corningשל חברת  3793כדוגמת העיסה 

 
 כשל בשמשה. 12.05.12

לאחר מסירת העבודות, יהיה הקבלן אחראי להחליף ללא כל תמורה, כל שמשה  א.
שחדלה להיות מותאמת לייעודה, תהיה הסיבה לכך, אשר תהיה.  הקבלן יכלול 

הישירות והעקיפות הכרוכות באחריותו להחלפה זו כגון, בהצעתו בכל העלויות 
הפיגומים, אמצעי השינוע הנדרשים, הכשרת הפתח לקליטת השמשה החדשה, 

וסילוק שיירי השמשה שכשלה מן הפתח.  תקופת האחריות תהיה כמפורט להלן 
 , "הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט".12.14בפרק 

 בגינם תחדל השמשה להיות מותאמת לייעודה: להלן דוגמאות אחדות לאירועים ב.
 השמשה התרסקה לעשרות פיסות קטנות. (1
 סדק ואו סדקים ניכרים בתוך השמשה. (2
השמשה הבידודית, איבדה את שקיפותה באופן חלקי ו/או מלא בשל  (3

 עיבוי.
 ( נצפו בזכוכית הרבדים.Delaminationכתמי היפרדות ) (4
 מת זמנית, בשעה שהיא באה במגע עם מים.צצה בשמשה קורוזיה הנעל (5
 שריטות ו/או זיהומים בלתי ניתנים להסרה ניכרים בשמשה. (6

 אירע הכשל בשל פגיעה מכנית, יהיה הקבלן זכאי לתמורה כספית בגין החלפה זו.  
ימי עבודה.  קבלן יהיה רשאי לקבוע  5שמשה שכשלה תוחלף בשמשה זהה בתוך  ג.

בתוך תקופה זו, ולהשאיר את הזכוכית החלופית בפתח תחתיה שמשה חליפית 
ימי עבודה.  עד תום תקופה זו, ולא יאוחר ממנה,  28לתקופה מקסימלית של 

יחליף הקבלן את השמשה החלופית בזכוכית המקורית אשר יועדה לאותו מקום 
 מלכתחילה.

 
 ם אל הבנין פנימההחו את מעבר יותאם לסנןאת קרינת השמש,  המרסן IGUנדרש לוח  12.05.13

 מאידך. לזכוכית רפלקטיבית האופייניאת אפקט המראה  ולא יחולל, מחד
, לעיל.  12.05.05, וכמוגדר בסעיף IGU( תהיה של שמשת Visionמילואת ַהראּות ) 

 :להלן הפיזיקאליות המילואה תקיים אחר
 יקיימו לכל הפחות אחר הדרישות המפורטות בטבלא להלן:השמשה ביצועי  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 ערך הסבר תיאור קוד
SF Solar Factor  410מקדם קרינה לפי EN 0.37≥ 
SC Shading Coefficient [ 100/87מקדם הצללה מחושבSF*] 0.43≥ 
RO Reflective Out 11% החזר אור חוצה≥ 
RI Reflective In 12% החזר אור פנימה≥ 
LT Light Transfer 70% מעבר אור≤ 
UV Ultra-Violet 10% סינון קרינה אולטרה סגולית≥ 

U [Air] U-Value [Air 

Filling] 
 ≤EN 1.6 673[ לפי ºK2W/mמוליכות ]

 
 .Viraconשל חברת  VE1-2Mניראות השמשה שתיבחר תהיה כדוגמת השמשה  
  
, IGU( והמילואות האטומות יהיו אף הן של שמשת Spandrelמילואות ַהִמְצלֹול ) 

 , לעיל.12.05.05וכמוגדר בסעיף 
 מילואות המצלול. א.

 (.Visionהרובד החיצון יהיה כמוגדר בסעיף זה לעיל בשביל מילואות ַהְראּות )  
הרובד הפנימי יהיה של זכוכית הצבועה בצבע קירמי, או של פח אלומיניום   

הלוח מ"מ עוביו.  הגימור של  4.0(, Aluminium Composite Panel ACPמרוכב )
 # של השמשה הבידודית )הפן החיצון של הלוח הפנימי(.3הפנימי ייעשה בפן 

 המילואות האטומות. ב.
(, וכמוגדר ACPשני הרבדים בשמשה הבידודית יהיו של פח אלומיניום מרוכב )  

 לעיל.
הפן הצבוע של הפח המרוכב החיצון מבין השנים, יפנה חוצה.  הפן הצבוע של   

 מבין השנים, יפנה פנימה, אל תוך המבנה. הפח המרוכב הפנימי
וכמוראה בתרשימים  IGU-בידוד תרמי יהיה פרוש בתווך הפנימי של יחידת ה  

 הנספחים למפרט זה.
אם הכפף בו צפוי לחרוג  IGU-הקשחות של פרופילי אלומיניום ייקבעו ביחידת ה ג.

ה ו/או בתווך , לעיל.  ההקשחות ייקבעו בגב היחיד12.05.02מעבר לנקוב בסעיף 
הפנימי שלה, ובלבד שלא ייחשפו לעיני הצופה בחוץ מחד, ולעיני הצופה בצד פנים 

 מאידך.
 גון פרופילי האלומיניום ייקבע על ידי האדריכל.  

 
יציג בפניהם דגם  יועץ, לאחר שהקבלןה, האדריכל והמזמיןהשמשה תיקבע לפי אישור  

 .מ' 1.20x1.00שגודלו 
לא יציג הקבלן את דוגמת הזכוכית קודם שיקבל את אישור היועץ על הביצועים  

 של השמשה המוצעת.הפיזיקאליים 
בהצעתו בשביל הפריט המזוגג בזכוכית זו, יכלול את עלות  המחיר אותו ינקוב הקבלן 

(, בהתאם להמלצות ספק FTהשמשה, את כל הטיפולים הנדרשים בה  כגון החיסום )
 הזכוכית.

 
 זכוכית בעלת הדפס קירמי. 12.05.14

 שכבות שתי וערב. 2-הצביעה הקירמית כאשר תידרש, תהיה אטומה,  ותיושם ב א.
 גון הצבע יהיה בגוון לפי בחירת האדריכל ולפי אישורו. ב.
# של 4(, או בפן Low Iron# של זכוכית שקופה דלת ברזל )2ההדפסה תיושם בפן  ג.

 ( מחוסמת.Low Ironיהיה של זכוכית דלת ברזל )זכוכית רבדים, בה הפן הפנימי 
# של זכוכית בידודית, יהיה הפן החיצון בה של 3נדרשה הדפסה קירמית בפן  ד.

 (.Visionזכוכית כמוגדר לעיל למילואות הראות )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 בפתח. המלבניםהרכבת  12.06
 

 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 פתח ופתח, לפי 
 .מנהל הפרויקטהנחיות 

 
יפה  םמותאיוצבו בפתח, כנדרש על פי התוכניות, ולפי פלס.  המלבן יהיה ם המלבני 12.06.02

המלבן בקו ההשקה בין  ופי מידותיו וצורתו הגיאומטרית.  חפיפה או שסע יהיבפתח ל
 שפת הקיר. לבין

 מ"מ. 8מ"מ;  עומקו יהיה  15מ"מ, ולא יעלה על  6רוחב השסע לא יהיה קטן מ  
מ',  8.00-במלבן, זולת בפינותיו.  חרגה אחת מן הפיאות מעבר ללא יהיה כל קיטוע  

 קיטוע לאורכה וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.רשאי יהיה הקבלן לבצע 
 

פרטי ההרכבה יהיו נבדלים זה מזה לפי סוג .  לגימור הקירות תותאם ת המלבןהרכב 12.06.03
 .זה גימורם, כמוראה בתוכנית האדריכלות ובתרשימים הנספחים למפרט

 המלבן יהיה מעוגן כלפי מסגרת העזר.  העיגון ימנע כל עיוות במלבן. 
 היה מוצק ויציב אל קירות הבנין, בעזרת ברגים, או עוגנים מתאימים.י חיבור המלבן 

 
בפני המזמין, ולא ימשיך בייצור קודם שיקבל  ,בפתח את המלבן המורכבהקבלן ידגים  12.06.04

 המזמין על הדוגמא ועל דרך הרכבתה.אישור את 
פה העומד בתוך המבנה בתום ההרכבה, לא ייחשפו ברגים ו/או מסמרות, לעיני הצו 

 , להלן.12.08.03מחד, ולעיני הצופה העומד מחוץ למבנה מאידך, וכמפורט בסעיף 
 

 מפני פגיעות מכניות, וזיהומי הבניה השונים. המלבניםההגנה על  12.06.05
 םואחרי הרכבת םבכל תקופת איחסונ יםם המזוגגהמלבנייעטוף ויגן על  הקבלן א.

 ות המזמין.לאחרי םבפתחים, עד למסירת
עבודות הגמר בתוך הבנין.   קודם השלמתתתבצע  המלבניםיתר על כן, התקנת  ב.

ייעזר  לשם כך.  יהםלהגן על כדיבכל האמצעים הנדרשים  לפיכך, ינקוט הקבלן
 .פלסטיק קשיח יריעת הקבלן בכיסוי הגנה כדוגמת,

 אותו הקבלן' לעיל, יחליף אלא היה מוגן, כמוגדר בסעיף ש במלבןנפגע רכיב  ג.
 ברכיב חדש, מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין פעולה זו.

.  באתר והביקורותאת כיסוי המגן לצרכי הבקרה  במהלך הביצוע יסיר הקבלן .ד
יחזור הקבלן לאחר השלמת בדיקת הרכיב ו/או ביצוע הטיפולים הנדרשים בו 

 הרכיב עד למסירתו לידי המזמין. להגנתאת הכיסוי ויפרוש 
את כל  ה הקבלןינקובאישור היועץ בכתב, מועד הסמוך ביותר לסיום העבודה, ב ה.

.  פעולת הניקיון תקיף את יסודי ומעמיקיחיד, שהותקנו על ידו, ניקוי המלבנים 
מלבנים הנחשפים לעיני הצופה מתוך המבנה, ואף את אלה הנחשפים לו מחוץ 

מחד, ויקבל מן המזמין  למבנה.  בתום הניקיון, יתעד הקבלן את השלמת הניקיון
לא יוותרו שאריות צמנט או אישור כי הניקיון נעשה לשביעות רצונו, מאידך.  

.  ניקוי הרכיבים יאפשר את בדיקתם הסופית, איתור פגמים הןזיהום כלשהו ב
 מכנים, תפקוד לקוי, כתמים או נזקים אחרים.

 המלבניםיון יכלול בהצעתו את עלות האמצעים לשמירת רעננות ונק הקבלן .ו
ן כאמור לעיל נקיואת מלאכת הומחד,  לאחריות המזמין םעד למסירתים המזוגג
 מאידך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 הרכבה קונבנציונאלית. -מסגרות העזר 
 

הקבלן יציב את מסגרות העזר ויעגנן בפתחיהן קודם שתעשה עבודת טיח, או גימור  12.06.06
יקבע את העיתוי לעגינתן על פי לוח הזמנים של עבודות  אחר על פני הקיר.  הקבלן

הבניה ועבודות הגימור;  הרכבת המסגרות תיעשה בתיאום מתמיד עם הקבלן הראשי, 
 .מנהל הפרויקטובהתאם להוראות 

 
 מסגרת העזר להרכבת המלבן תהיה של פלדה, סמויה וקשיחה, בעלת עובי דופן של  12.06.07

 מ"מ או יותר. 2.0
 

 וצבת בהקפדה, לפי פלס.העזר תמסגרת  12.06.08
 

 מ"מ עוביים, L316 ,8( Stainlessהמסגרת תהיה מעוגנת בעוגנים ובברגים, של פלב"מ ) 12.06.09
מ"מ או  40בתוך קירות הבטון.  הברגים יהיו חדורים במיתדים בתוך הבטון לעומק של 

הקיר בנוי בלוקים של .  היה מ"מ או יותר משפת הבטון בפתח 40, ובמרחק של יותר
בטון, או של איטונג, יהיו הברגים חדורים במיתדים מתאימים כדוגמת המיתד 

 "טורבו".
 

מ"מ או יותר.   40מ"מ או יותר, ורוחבו  2.5העוגנים יהיו של פס פלדה שטוח שעוביו  12.06.10
 1 חלק 4068של ת"י  6.2.2, וכנדרש בסעיף מ"מ 500המרחק בין העוגנים לא יעלה על 

 )עיגון המלבן הסמוי(.
 .מ"מ 150א יעלה על להמרחק בין העוגן ופינת המסגרת  
 .רוגיןי, לסהעזרהעוגנים מרותכים משני צידי מסגרת לפי הצורך, יהיו  

 
אל תוך העזר דרך מסגרת )"ג'וזונים"( ו/או מסמרות  , מוטותלא ייעשה עיגון בברגים 12.06.11

 במסגרת.הקיר במישרין, ויימנע כל עיווי 
  .עיצובםאו ו/הגדלת עוביים,  יוקשחו באמצעותמ"מ,  150עוגנים שאורכם גדול מאשר  

 הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית אם והקשחה זו תידרש.
 

כל פעולות העיבוד בעוגנים כגון הריתוך, הכיפוף, והחיתוך יושלמו קודם שייעשה  12.06.12
 הציפוי עליהם.

 ריתוך באתר הבנין.לא יעשו כל פעולות  
 

העוגנים יהיו מפוצלים ויאפשרו את קביעת מסגרת העזר בדרך מבוקרת, בלי שתהיה  12.06.13
מושפעת מן הסטיות הגיאומטריות, שסטו הבנאים.  העוגן המפוצל יהיה שתי פיסות של 

זויתני פלדה, האחוזות והמחוברות זו בזו באמצעות ברגים וחריצים מתאימים 
ישתמש בזויתנים בעלי חריצים מתאימים שיקנו לעוגנים כושר  הקבלן העשויים בהם. 

יצייד את המרכיב בזויתנים בגדלים שונים ככל הנדרש  ויסות בשלושה צירים.  הקבלן
 בגין הסטיות הגיאומטריות הצפויות באתר.

 
ן מ"מ תהיה מושחלת מתחת בורג העיגון.  פי 3מ"מ ועוביה  25דיסקה עגולה שקוטרה  12.06.14

קיבוע יוחדר דרך שני חלקי העוגן המפוצל, וימנע כל הזחה ביניהם לעומת הבורג, אחרי 
 מ"מ. 3.0.  קוטרו L316( Stainlessקביעתו.  פין הקיבוע יהיה של פלב"מ )

 
 , לצורך זה.Shims)לא ייעשה כל שמוש בפיסות מרווח ) 12.06.15

 
ותהיה מפולסת ומותאמת היטב בפתח.   מסגרת העזר ועוגניה תורכב בהתאם לתוכנית, 12.06.16

לא יהיה עיווי במסגרת.  בתום ההרכבה לא ייחשף שום חלק ממסגרת העזר לעיני 
 הצופה בצד חוץ ולא לעיני הצופה בצד פנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 .L316( Stainless, יהיו של פלב"מ )המלבןלהתקנת  םברגיההדיסקאות ו 12.06.17
בתוך מסגרת העזר, או בקיר, אלא לאחר גמר עבודות הטיח, הריצוף,  המלבןלא יורכב  

 המלבןגבס בצד פנים, לעולם יורכב לוחות הסיוד והצביעה.  אבל, בפתחים המצופים 
 קודם שייקבעו לוחות הגבס סביב הפתח.

 
גימור הקיר.  הסימון יהיה ברור, לקו העיצוב מסגרת העזר ודרך הצבתה, יסמן את  12.06.18

 קיימא ונוח להשלמת הבניה.-מן, ברמהי
העוגנים יקנו למסגרת העזר קשיחות נאותה ויציבות מספקת, כדי לעמוד בכל הפגיעות  

 המלבןשל העובדים וכליהם, הצפויות במהלך כל שלבי עבודות הבניה, ועד להרכבת 
 בתוכה.

 
 עוגנים לקירות מסך ודפנות.

 
 ות.והדפנ העוגנים לזקופות קירות המסך 12.06.19

 מ"מ או יותר, ורוחבם  6יהיו של פסי פלדה או פרופילי פלדה, שעוביים העוגנים  א.
 .מ"מ או יותר 40

על ידי ברגי ובסריג הפלדה בגב הדפנות  המבנה בשלדהעוגנים יהיו מחוברים  ב.
כל אורכם מתאימים וחדורים פלדה מ"מ, המוברגים במיתדי  12מכונה של 
השימוש בפיסות הקבלן מן ימנע לשם העיגון, .  מ"מ או יותר 80לעומק של 

 .(Shimsמרווח )
יקנו קשיחות לחבוריו, וימנעו כל  זקופות הסריגהעוגנים והחבורים הקובעים את  ג.

עיוות של פיתול וכל כפף של "בננה" בזקופות המעוגנות על ידם.  שטחי המגע של 
לא ישמיעו חריקות, שריקות או נקישות, אגב הזזה  הסריגהעוגנים ופרופילי 

הדדית בגין משבי רוחות, או שנויי טמפרטורה.  פיסה של לוח פלסטיק קשיח 
 תבודד ביניהם.

מבנה העוגנים יאפשר את הסטתם בשלושה צירים ביחס לבנין, ובשעורים  ד.
המספיקים לספוג את כל הסטיות הגיאומטריות שימצאו בשלד הבנין, ואלה 

 , לעיל.12.06.11, וכמפורט בסעיף שייעשו במהלך ההרכבה
קיבוע ייעשה במערכת העוגנים בתום הצבתם והידוקם במקומם, על ידי פין של  ה.

מ"מ.  הפין יוחדר דרך העוגנים וימנע כל  3שקוטרו  L316( Stainlessפלב"מ )
 הזחה הדדית ביניהם לאורך ימים.

 (.Stainlessם, ייעשה אך ורק בברגי פלב"מ )חיבור סריג קיר המסך כלפי העוגני ו.

 יהיו מוצנעים מעיני הצופה בתום ההרכבה.וכל עזרי העיגון  הסריג עוגני ז.
 

בשני סוגים של עוגנים:  עוגן החלקה ועוגן קיבוע.  כל אחד משני עוגנים העיגון ייעשה  12.06.20
 כוחות הרוח האופקיים.כנגד בפרופילי סריג קיר המסך הראשיים אלה מותאם לתמוך 

.  לעומתו, הפרופיל המטריחים אתלבדו בכוחות הכבידה  מותאם לשאתעוגן הקיבוע  
בגין שינויי הטמפרטורה ביום  והתפשטות וההתכווצות שלהעוגן ההחלקה מאפשר את 

 :לפיכך יקפיד הקבלן כי  ובלילה בקיץ ובחורף.
 .עיצוב כל אחד מן העוגנים יהיה מותאם לייעודו א.
 רצופות והמשכיות.ייקבעו זה לצד זה, בשורות זהים עוגנים  ב.
 עוגני ההחלקה והקיבוע ייקבעו בסריג, בשורות לסירוגין זו מעל זו. ג.
 שני עוגנים שונים זה לצד זה. ,לא ייקבעו בשורה אחת ד.

וקים טקטנקישות ו לחולל ה, עתידאלהעיגון כל סטייה ולו הקלה ביותר מכללי  
מפרופילים אלה יום ולילה, קיץ וחורף.  במקרים קיצוניים עלול  שיעלומטרידים 

 להתרחש כשל "פתאומי" ו"ללא כל סיבה" במילואות הסריג.
 

בדיקות עקירה מדגמיות יעשו לברגים האוחזים את זויתני העיגון.  הבדיקות יעשו  12.06.21
ייבחרו אקראית, מדגם הבדיקה יכיל ארבעה ברגים לפחות. הברגים .  במהלך ההתקנה

פי ויבדקו בבנין.  ההטרחה, בבדיקה המדגמית, תועלה בהדרגה ותגיע עד לשיעור של 
נראה שינוי כל שהוא, יעשו התיקונים חמישה מהטרחת התכן על בורג העיגון.  

עמד .  בבדיקה חוזרתיועץ, ועגינתם תיבחן ההדרושים בעיגון, על ידי הקבלן, לפי הנחית 
 החוזרת, תתקבל דרך ההרכבה.העיגון בבדיקה  פרט
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 יועץ.הכל הבדיקות יעשו על ידי הקבלן בנוכחות נציגו של המזמין, ובתיאום עם  
 פרטי העיגוןאל ובטיחותית יתקין פיגומים מתאימים ותהיה גישה נוחה  הקבלן 

 הנבדקים.
כל הוצאות הבדיקה, והמתקנים לביצוע הבדיקות המדגמיות לבקרת איכות ההתקנה,  

 כלולות במחיר הנקוב על ידי הקבלן בהצעתו.יהיו 
 

את בפתח בפני המזמין, ולא ימשיך בייצור קודם שיקבל  המלבן מורכבהקבלן ידגים  12.06.22
 המזמין על הדוגמא ועל דרך הרכבתה.אישור 

 
 .בידוד וניקוזאיטום  12.07

 
 האיטום בהיקף מלבני האלומיניום. 12.07.01

מאידך.  , ומסגרות העזר מחד םשבין הבנין לבין המלבניהקבלן יאטום את קו ההשקה  
להתגנבות מים וא/או רוח אל פנים הבנין, התורפה בנוסף יאטום הקבלן את כל קווי 

 ו/או בין קומות הבנין.
, וייעשה ביריעות מתועשות המותאמות לייעוד זה, וכמוגדר רצוףהמשכי והאיטום יהיה  

ום בעזרת עיסות מותאמות וכמוגדר להלן בפרק להלן בפרק זה.  לחלופין ייעשה האיט
 זה.

 
 יריעות איטום מתועשות. 12.07.02

תיפרש על פני  חסימהיחסמו את התגנבות המים.  היריעות איטום מתועשות  א.
כל טיפת מים ש"תתגנב", קירות הפתח הבנוי מזה, ובמלבן האלומיניום מזה.  

 תתנקז חוצה.ו בחסימה,תלכד 
לגימור הפתח, יתבסס האיטום על סרט שבגבו מודבקת גיזת היה טיח מיועד  ב.

 Hodgsonשל חברת  FLEECEBAND 0318פוליאסטר לא ארוגה, וכדוגמת הסרט 
 המשווק על ידי "דבטק".

החסימה בהיקף הפתחים תיעשה על ידי הקבלן, ותהיה כלולה בהצעתו בשביל  ג.
 הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.

 יהיו נתמכות מכנית לכל אורכן ורוחבן באמצעות פח פלדה יריעות האיטום ד.
 מ"מ עוביו. 0.7 מגולוון

 ליועץ האיטום ויקבל את אישורו עליהם.וחומרי האיטום יציג את פרטי  הקבלן ה.
 

 עיסות האיטום. 12.07.03
האיטום בהשקות של פרופילי האלומיניום זה בזה, תהיה של עיסה סיליקונית  א.

של חברת  A1Sikaflex, או עיסה Dow Corningשל חברת  911כדוגמת העיסה 
Sika. 

היה יקירות הבנין, ציפויי הטיח, האבן וגרניט,  המלבן לביןהאיטום בהשקות בין  ב.
, או Dow Corningשל חברת  917של עיסת סיליקון ניטרלית, כדוגמת העיסה 

FC11Sikaflex. 
העיסה תהיה משוחה בשכבה אחידה, שטוחה וחלקה, אחרי ניקוי השטחים   

 המתאים לעיסה. Primer)הנמשחים בעזרת חומר קמאי )
, אינו פוגע המלבןעיסות האיטום יהיו מן הסוג הנדבק בקירות המבנה, ובפרופילי   

שמנים, או חומרים המזהמים את קירות  , אינו אוגר רטיבות ואינו מפרישבהם
 הבנין.

חומרי האיטום יקיימו את תכונותיהם לאורך שנים,  בתנאי טמפרטורה  ג.
 משתנים.

 
חסימות נוספות יהיו פרושות על סיפי הפתחים, ובמקרי הצורך גם במזוזות הפתח,  12.07.04

 .מתחת לצפויי הקיר לסוגיהם
:  יהיו בין קצות יריעות האיטום בקוי השקתן פרישת החסימות תהיה רצופה, וחפיפות 

לעולם יופשלו שולי היריעה העליונה מבין השתיים, על גבי שולי היריעה הנמוכה 
 מביניהן.
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יריעות החסימה ורצועות החסימה יהיו נתמכות תחתיהן, ותמנע בהם כל הקוות של  12.07.05

בשוליהן בעזרת חומר מים "בכיסים".  היריעות הפרושות במזוזות יהיו מודבקות 
 Black EPDM, וכדוגמת העיסה הדבקה, המומלץ על ידי יצרן יריעת האיטום לייעוד זה

Sealnet  של חברתSoudalהידוק מכני בעזרת באחוזים יהיו שולי היריעה  ,.  בנוסף
מ'  0.60פרופיל שטוח.  הפרופיל השטוח יהיה מחובר בקירות הבנין בברגים המרוחקים 

 זה.או פחות זה מ
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 טיפת מים מעבר 
 לחסימה.

 
מחד והרכבת המלבן בפתח  הקירלחיפוי פעולות ה קודםפרישת היריעות תיעשה  12.07.06

.  יריעות למועד ביצוע הפעולות לעילסמוך מאד מאידך.  פרישת היריעות תתבצע 
 האיטום לא תנטשנה חשופות, ויימנע כל נזק וכל פגיעה בהן.

יקפידו על שלמות יריעות האיטום ולא יפגמו בהן בפרישתן  ותהקיר מבצעי חיפוי 
 ולאחריה.

 
 , ייעשה על ידי הקבלן.  הקבלןהמלבןבתחום פתח  יבים טרומייםהאיטום בין שני רכ 12.07.07

.  סמוכים את המישקים בין שני אריחי אבן סמוכים ובין שני רכיבים טרומיים יאטום
ס"מ מעבר  5האיטום ייעשה מלוא עומק המישק.  אורך האיטום יהיה לכל הפחות 

 .ס"מ מעבר למישור המלבן בצד פנים 5-למישור המלבן בצד חוץ ו
 .ין מישור המלבן לבין מישור הקיר הבנויחסימה נוספת, תיקבע ב 
 .ם פנימה אל תוך המבנהדרכו/או רוח התגנבות של מים פרט האיטום והחסימה ימנעו  

 
והזכוכית קטנות ממידות הפתח הבנוי, ישלים הקבלן את חסימת  המלבןהיו מידות   12.07.08

ויריעת , מאולגן וזויתן פלדה בגבויניום הפתח.  החסימה תהיה סנדוויץ' של פח אלומ
.  עלות החסימה , וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זהביניהםאיטום גמישה 

, וקו המלבן  תהיה כלולה בהצעתו בשביל הפריטים השונים הנדרשים בפרויקט זה.
 מים ורוח. להתגנבות פתח בבנין, יהיו אטומים ב וההשקה של

 
בהיקף מלבני האלומיניום המורכבים באתר, ייבדק בהתאם  טיב פרטי האיטום 12.07.09

 להוראות אחד משני התקנים להלן:
בדיקת אטימות מים על מעטפת הבניין:  קירות חיצוניים :  2חלק  1476ת"י  א.

 .ופתחים
 .מותקנים באתר אלומיניום חלונות ותריסי:  1חלק  4068נספח א' בת"י  ב.

 על ידי המזמין, ולפי שיקול דעתו.ההחלטה על חלופת הבדיקה תיקבע  
 

התעורר חשש לכשל באיטום יהיה המזמין רשאי להורות לקבלן ליישם את שתי שיטות  
הבדיקה לעיל, גם יחד, ו/או בדיקות ממוקדות נוספות ואחרות .  הקבלן לא יהיה זכאי 

 לכל תוספת כספית בגין דרישה זו.
 

 בדק האיטום במפתן הפתח, וכמפורט להלן:בנוסף, בכל הפתחים שיעלו במדגם יי 12.07.10
זויתן אלומיניום ייקבע במפתן הפתח, בצד חוץ.  הפישוק בין הזויתן בצד חוץ,  א.

 מ"מ או יותר. 30-לבין המלבן בצד פנים, יהיה כ
 איטום זמני, וקל להסרה, ייעשה בין גחון הזויתן לבין מפתן הפתח. ב.
שעות.  לא יתגלו כל סימני  24-למשך כהתווך שבין הזויתן לבין המלבן יוצף  ג.

 רטיבות בתוך המבנה בזמן בדיקה זו.
 

 איטום וניקוז המלבנים. 12.07.11
, בהתאם לסיווג הנקוב לניקוז ה, ומתאימה בעומקההיה חלולת פיאת המלבן התחתונה 

 , לעיל.12.01.02בסעיף 
ניקוז יהיו במלבן:  מספרם וגדלם יודא ניקוז מושלם של המים המצטברים  קדחי 

במלבן.  העיבוד של חורי הניקוז יהיה נאה, חלק, בעל פינות מעוגלות, ומוצנע על ידי 
כיווני לצמצום התגנבות הרוח פנימה אל תוך -כובע פלסטיק מותאם, בעל מדף חד

 הבנין.
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 שונות. 12.08

 
וקווי ההשקה בין פרופילי המלבן והאריח, ייאטמו.  חומרי האיטום יהיו כל המחברים  12.08.01

מתאימים לסתימת חריצים צרים, לא יפגעו בפרופילי המלבן, ולא בגימור פני השטח 
 שלהם, וכנדרש למנוע מחוללי קורוזיה בגין חיתוך הפרופילים.

 
יהיו בעלי  נתונים בהםה, וצבע סרטי האיטום הגמישים, במלבןהאביזרים המותקנים  12.08.02

 על פי אישור האדריכל.וגוונים תואמים, 
 

חשופים אחר  ו/או כל אמצעי חיבורברגים, עוגנים,  יוותרולא בתום מלאכת ההרכבה  12.08.03
 על פני האגף ו/או המלבן. ומזדקרים

 
לא יהיה כל מגע בלתי אמצעי בין פרופילי האלומיניום, פחי האלומיניום לבין אביזרי  12.08.04

 מ"מ עוביו, יחצוץ ביניהם. 1.0קשיח,  PVCפלדה.  פס 
 

 פיקוק פרופילים חלולים בקצוות. 12.08.05
פרופילים חלולים הפונים חוצה כגון מסילות תריס, סנפירי הקשחה וכו', יהיו פקוקים  

קצותיהם, כדי למנוע ממשב של רוח החולף דרכם לחולל בתנועתו מטרד אקוסטי בשני 
 של צליל צורמני.

נחשף הפקק לעיני הצופה בתום ההרכבה, ישתמש הקבלן באביזר ייעודי המותאם  
פקק של פח אלומיניום בעיצובו לפרופיל החלול.  לחלופין רשאי הקבלן להשתמש ב

36H5052AA  
, וכנדרש הפרופיל החלוליהיה מכורסם בשוליו בהתאם לעיצוב פקק המ"מ עוביו.   2.5

השגת השקה דקה חלקה ואטומה.  הפקק יהיה מודבק בשוליו בדבק אפוקסי אל ל
 הפרופיל.

 
שליפה, יהיו חדורים במיתדים או בתעלות מיוחדות  להטרחות הנתוניםברגים  12.08.06

;  לחלופין היה מוברג כל אורכוהמותאמות בעיצובן לקלוט את קנה הבורג.  קנה הבורג י
 הבורג יהודק למקומו באמצעות אום ודיסקה קפיצית.

.  של פלדה לעיתים נדרש לקבוע ברגי עיגון אלה בדרך שונה, כנגד דופן של פרופיל חלול 
מ"מ.  הברגים ייקבעו  3.5במקרים אלה, תהיה דופן הפרופיל בעלת עובי מינימלי של 

 מ"מ זה מזה. 200במרחקים של 
 1.0הברגים יהיו בעלי הברגה מילימטרית, המרחק בין ההברגות לאורך הבורג יהיה  

מ"מ לכל היותר.  הברגים יוברגו לתוך קדח שהותאם והוברז במיוחד לקלוט ולאחוז 
 בבורג העיגון.

 לא ייעשה כל שמוש בבורג קודח, במקרים אלה. 
 

 אגפים הנפתחים.חיבור התקנים ופרזולים במלבני האלומיניום וב 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 מינימלי של כמידות הבסיס של יהיו  הבטנה מידות ב.

 .או יותרמ"מ  8 עוביהמ"מ; ו 300
תהיה מחוברת חבור קבוע ו פרופיל האלומיניום, הבטנה תהיה מוצנעת בתוך ג.

, L316( Stainlessאו לחלופין בברגי פלב"מ )אפוקסי  וקשיח בו:  באמצעות שרף
 לעיל. 12.08.03וכנדרש בסעיף 

 
 תפעול האגפים הנפתחים. 12.08.08

 מ' ובהתאם להנחיות האדריכל. 0.90÷ 1.20בדלתות הידית תוגבה כדי  
 

למפרט זה מחד , נקובים בתרשימים הנספחים האגפים הנפתחיםכיווני הפתיחה של  12.08.09
 .מאידך ובתוכניות האדריכלות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אלה, ולקבל עליהם כיווני פתיחה  ותוכניות הייצור שלב לסמןהקבלן  על, אף על פי כן 
 את אישור האדריכל בכתב.

 
 דלתות במעטפת שטחים ציבוריים. 12.08.10

 מ' או יותר. 2.10י דרך פתח הדלת יהיה גובה המעבר החופש א.
מ"מ או פחות יהיה במפתן הדלת, בין מפלס הריצוף בתוך  10הפרש מפלסים של  ב.

 המבנה לבין מפלס הפיתוח.
בכל הפתחים שבמעטפת המבנה, הן בפן החיצון שלהם והן בפן שטיח יהיה פרוש  ג.

ייקבע במישור  הפנימי שלהם.  השטיח יהיה משוקע בתוך הריצוף;  גב השטיח
 טפוף עם פני הריצוף.

השטיח יהיה של מברשות לבד המושחלות בחריץ מותאם בתשתית של פרופילי   
גמישים ומחוררים.   PVCאלומיניום המחוברים זה אל זה באמצעות פרופילי 

או  Combi Twin Lineמ"מ, כדוגמת המכלול  60רוחב פרופילי האלומיניום יהיה 
-03 על ידי חברת דורטק )טל' יםהמשווק ARWEI-Bauzubehör GmbHהמכלול 
 Lammermann System  (www.lammermann.de.)ועל ידי חברת (9110000

 מכלול השטיח, וגונו, ייקבע וייבחר על ידי האדריכל.  
מרוחב המעבר מ'  1.00-הן השטיח החיצון, והן השטיח הפנימי, יהיו ארוכים ב  

 מ'. 3.00החופשי בדלת, ועומקם בניצב לה, יהיה 
המחיר בו ינקוב הקבלן לדלתות פרויקט זה, יכלול גם את עלות השטיח, ופרישתו   

 במפתן וכאמור לעיל.
כל אגף של דלת במעטפת שטח מסחרי יצוייד בשני מנעולי צלינדר, וכנדרש על ידי  ד.

 ק.משטרת ישראל למתן הרשיון להפעלת עס
 

 מכניים.-מכלולים אלקטרו 12.08.11
הקבלן יספק מכלולים אלה, מצויידים בחיווט חשמלי, כמפורט להלן.  הקבלן  א.

יהיה אחראי לחיבור הקצה האחד של החיווט למכלול החשמלי, ולהשחלתו, לכל 
 אורכו בנתיב המיועד לו, עד לקופסת החשמל הייעודית הסמוכה.

אל מתג ההפעלה ומערכת החשמל במבנה תיעשה על חיבור הקצה השני של החוט  ב.
ידי חשמלאי מוסמך.  חיבור זה איננו חלק מתכולת העבודה של הקבלן.  מיקום 

 מתג ההפעלה ייקבע במקום עליו יורה האדריכל.
 למען הסר ספק, בסעיף זה נכללים: ג.

מכלולים המסופקים על ידי הקבלן כגון: הדלתות במעטפת מבואת  (1
מגנט, החיישנים החשמליים באגפים -נה, מנעול אלקטרוהכניסה למב

 הנפתחים וכדומה.
מכלולים המסופקים על ידי קבלן המתח הנמוך כגון התקנים  (2

המותאמים לשדר נתונים למערכת שליטה ובקרה מרכזית.  ההתקן 
יהיה מבוסס על פרוטוקול תקשורת תעשייתי, מבוסס אטרנט, כדוגמת: 

Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet ספק המכלול יתכנת את ההתקנים .
בבסיס נתונים וכתובות לקריאה ו/או כתיבת מידע בהסתמך על אחד 

מהפרוטוקולים הנ"ל. באחריות ספק המכלול לספק את הציוד עם 
כרטיס תקשורת התומך בפרוטוקול זה.  כמו כן, קבלן המתח הנמוך 

בתיכנות, הטמעת, יכלול בהצעתו את כל התשומות הישירות והעקיפות 
והכשרת ההתקנים כנדרש לייעודם.  תשומות אלה יכללו גם את בדיקת 

 והרצת התקשורת שבין ההתקנים לבין מערכת השליטה המרכזית.
היציאה שלו מן המלבן אל החלל יאטום את צינור החשמל, בנקודת  הקבלן ד.

 .באמצעות עיסת איטום סיליקוניתהפנימי של המבנה, 
דרך בתוך המבנה, התגנבות של רוח אל בית המפסק ליקוני ימנע האיטום הסי ה.

 החשמל.הזנת צינור 
הקבלן יכלול בהצעתו, את כל הנדרש לצורך פרישת צינור החשמל מחד, והחיווט  ו.

בו ינקוב המחיר מאידך, וכן את הסיוע בשילוב והתקנת האביזרים השונים.  
 באתר,  ההתקנה קודםחיווט לקיבל את הדרישה הקבלן יהיה מחיר סופי בין אם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 והחיווט יהיובין אם דרישה זו הגיעה לאחר ההרכבה באתר.  צינור החשמל ו 
צינור ים ומוצנעים מן העין.  החיווט יושחל בתוך פרופילי המלבן, בתוך סמוי

חוט הקשירה יאובטח בקצהו,   מושחל בתוכו.החוט קשירה באמצעות , ייעודי
 .היעודה ממקומו, קודם השעהשלף בשגגה ישלא י כדי

 
 עיגון קורת פלדה. 12.08.12

קורת הפלדה תובא לאתר מצויידת בברגים אומים ועוגנים לחיבורה ולעיגונה במקומה.  
הקורה תוצב על שתי תמיכות שיהיו מעוגנות אופקית, זו מול זו. שני ברגי הרמה, ושני 

רה ייעשה בצורה מבוקרת ברגי הזחה יהיו קבועים בכל תמיכה. וויסות מיקום הקו
בעזרתם. הקורה תוסט ככול שיידרש בגין פרטי הבנין הקיימים באתר והעשויים בו, 

ובגין הסטיות שסטה המרכיב, בקביעת שתי התמיכות. אחר וויסות מיקומה, תיקבע 
הקורה במקומה, בברגים ואומים מתאימים, שיוכנו לכך בקורה, במפעל. כל הברגים 

 .L316( Stainlessב"מ )יהיו של פל
 

 רפפות אלומיניום קבועות. 12.09
 

על פי העיצוב האדריכלי נדרש לשבץ במעטפת הבנין רפפות אלומיניום קבועות.  ייעוד  12.09.01
בטיחותי:  לאפשר שחרור עשן, פליטת ו/או -פונקציונאלירפפות האלומיניום, יהיה 

 קליטת אויר.
 

 האלומיניום.פרטי ההרכבה של רפפות  12.09.02
-קלילאנכי , המרותק בפרופיל 04827-פרופיל כדוגמת קליל הרפפות יהיו של א.

.  לפי עיצובן רפפות ההצללה יהיו נטרקות ונתמכות מכנית בפרופיל אנכי 04826
בעל עיצוב גיאומטרי מותאם, אשר יתנשא בגבן.  פרופיל התמיכה יהיה מותאם 

נה ומוצקה.  לא יעלו מן הרפפות לקלוט את הרפפות ולאחוז בהן אחיזה אית
 רטטים ו/או זמזומים בגין משבי הרוח אשר יחלפו בעדן.

 מ' או פחות. 0.60המרחק האופקי בין שני פרופילי תמיכה סמוכים יהיה  
 .33-מכלול קליל, ובהתאם לפרטי הרפפות יהיו נתונות בתוך מלבן אלומיניוםה 
הקיבוע ייעשה בעזרת מסמרת אלומיניום,  קיבוע מכני יחיד יהיה לכל אחת מן הרפפות.  

 ויקבע את פרופיל הרפפה כלפי פרופיל התמיכה האנכית.
 

 התשתית המבנית לרפפות האלומיניום. 12.09.03
התשתית המבנית לחיבור רפפות האלומיניום תהיה של פרופיל אלומיניום ריבועי  א.

2.5x40x40 .מ"מ 
רת שרוול מלבני מתאים, המותאם בעזפרופילי התשתית יתנשאו זה מעל זה,  ב.

מ"מ בתוך קודקוד הקטע התחתון מן  80בעיצובו לייעוד זה. השרוול יהיה חדור 
 מ"מ בתוך הבסיס של הקטע העליון מהם. 100השנים ומושחל 

 השרוול יהיה מחובר אל קודקוד הקטע התחתון מן השנים בלבד. ג.
ר שני הקטעים הסמוכים, מ"מ או יותר יהיה בקו ההשקה של חיבו 3ריוח של  ד.

ויתיר הזחה הדדית של קטעי הפרופיל זה ביחס לזה כפי שיידרש בגין שינויי 
האורך של הפרופיל הנגרמים על ידי שינויי הטמפרטורות, בקיץ ובחורף ביום 

 ובלילה.
ההזחה תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות; שטחי ההזחה של  ה.

 בתוכה יהיו של פלסטיק קשיח.הזקופה והשרוול המושחל 
 .ל קורות ערב אופקיות של אלומיניוםאיהיו מחוברים בעוגנים  התשתית פרופילי ו.
פרטי המבנה ההרכבה והעיגון של הרפפות והתשתית המבנית שלהן, יותאמו  ז.

לעיל, וכמוראה בתרשימים  12.01.02לדרישות הסטטיות הנקובות בסעיף 
 הנספחים למפרט זה.

 .12.08.05, וכנדרש לעיל בסעיף יהיו פקוקיםהתשתית החלולים  ליפרופי ט.
 .12.04, וכמוגדר לעיל בפרק גון הרפפות יהיה בהתאם לבחירת האדריכל י.

 
 .רשת למניעת התגנבות ציפורים 12.09.04

 .רפפותבגב הפרושה רשת למניעת התגנבות ציפורים אם ונדרשה להלן תהיה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קיפולים, פגמים, קרעים או חיבורים.הרשת תהיה שלמה, ללא  
 רפפות האלומיניום. , בגבמלבןההרשת תהיה פרושה ומתוחה בתוך  
 הרשת תהיה בגון בז'. 
 .  הסטיה מן המקבילות לא תעלה על מלבןיהיו מקבילים לפיאות ה ברשת המיתרים 

 UVפוליאתילן עמיד בקרינת  גידים שזורים של 6יהיו הרשת  .  מיתריחוטי שתי 5
 .מ"מ לפחות 0.30הגיד הבודד יהיה  ובחימצון.  קוטר

 מ"מ או פחות. 25-הפישוק בין שני מיתרים סמוכים יהיה כ 
 ניוטון למ"ר לפחות. 320חוזק החוט בבדיקת קריעה יהיה  

 
 דרישות נוספות לרפפות אלומיניום קבועות בעלות ייעוד פונקציונאלי בטיחותי: 12.09.05

כלפי מטה, ויהיו מחפות זו מעל זו בשוליהן, כדי  º45וית של בזמטה יהיו נטויות  א.
, למעט אם מהנדס מיזוג האויר דורש לצמצם את מעבר טיפות הגשם פנימה

 אחרת.
 רשת ציפורים כמוגדר לעיל תהיה פרושה בגב הרפפות. ב.
ישתרע לכל , פח אלומיניום מכופף ייקבע בסמוך לפיאה התחתונה של המלבן ג.

יהיו  הפח המכופףאטום בקצותיו. פרטי ההרכבה והאיטום של , ויהיה ורוחב
 מותאמים לצמצם התגנבות של מים, פנימה אל תוך הבנין.

 
 הדפנות במעטפת המבנה. 12.10

 
 .סיגמנטליישתרעו על פני מישור  המשובצות במעטפת המבנה, נותדפה 12.10.01

 
מאונכות;  מילואות הדפנות יהיו של שמשות הדופן תיבנה קורות ערב אופקיות וזקופות  12.10.02

.  הדופן תיבנה כמכלול מושלם ונפרד ממבנה /ותנפתחת /ותדלתו זכוכית קבועות
 הבטון;  היא תעלים כל סטיה גיאומטרית של פרטי הבנין ומידותיו בגובה וברוחב.

 
ת בטון , בין שני קירומבנההדופן תהיה משובצת בתוך הפתח, במעטפת הבטון של ה 12.10.03

 שבצידיה.
קווי ההשקה של הדפנות במעטפת הבנין יהיו אטומים בפני חדירת מים, וחסומים  

 למעבר קולות ורעשים.
 

בורים הקובעים את הדופן במקומה, יהיו בעלי כושר הזחה בשלושה יהעוגנים, והח 12.10.04
"בננה"  צירים, ייקבעו בדרך מוצקה וקשיחה וימנעו כל עיוות של פיתול או כיפוף של

 בפרופיל הזקופה המעוגן על ידם.
עיגון הזקופות יתיר הזחה הדדית בינן לבין הבנין, כפי שיידרש בגין שנויי האורך של  

הזקופה, הנגרמים על ידי שנויי הטמפרטורות, בקיץ ובחורף, ביום ובלילה  ההזחה 
 .תהיה חלקה ושקטה, לא תשמיע חריקות ולא נקישות

ופרופילי הדפנות ימנעו חריקות, או נקישות בגין תזוזות  שטחי המגע של העוגנים 
 הדדיות, ויהיו מרופדים בלוחות דקיקים של פלסטיק קשיח.

 לא ייעשו כל פעולות ריתוך באתר הבנין. 
 

 זקופות הדופן יהיו של פרופיל אלומיניום חלול, העשוי רכיב יחיד. 12.10.05
 .12.01.02תותאם לעמוד בדרישות הסעיף הזקופה  א.
 עיצוב פרופיל הזקופה יהיה מתאים לחבוק שמשת זכוכית משני צידיה. ב.
הזקופה תהיה מקובעת בקצה האחד שלה, עוגן החלקה ייקבע בקצה השני שלה.   ג.

 לא יהיה כל קיטוע בפרופיל הזקופה בין עוגניה.
 משוח בצבע בטומני.בסיסה הזקופה, בתוך הרצפה, יהיה חדרה  ד.
 הזקופות יהיו אנכיים ומקבילים זה לצד זה.פרופילי  ה.
 סריג קיר המסך יהיה בעל עיצוב גיאומטרי ייחודי, וכמפורט להלן: ו.

זקופות קיר המסך יהיו מותאמות לקלוט ולחבוק בגבן את מחיצות הגבס   
 החוצצות בין שני חדרים ו/או משרדים שכנים.

 ייעודי בגב הסריג.מכלול הסריג יכלול פרופיל ייעודי להצנעת החריץ ה  
לא נעשה שימוש בחריץ הייעודי, יכלול הקבלן בהצעתו לקיר המסך את עלות   

 יישום הפרופיל להצנעתו.
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 קורות הערב. 12.10.06
המותאם חלול העשוי רכיב יחיד, קורות הערב יהיו של פרופיל אלומיניום  א.

ל קורת הערב עובי הדופן של פרופי  בעיצובו להשתלב בפרופיל הזקופות לעיל.
 מ"מ או יותר. 2.0יהיה 

קורות הערב יהיו מחוברות בזקופות בעזרת פיסה של פרופיל חבור, המותאם  ב.
מ"מ יהיה בין  0.5במידותיו לחדור בתוכו, ומוברג בתוך הזקופה.  חופש של 

הזקופה וקורות הערב ויתיר את שנויי האורך החלים בה בגין הנתונים 
 יל.המטאורולוגיים, כאמור לע

קו ההשקה בין פרופיל קורת הערב ופרופיל הזקופה יהיה דק, וייקבע במישור   
 טפוף.

 .12.01.02תותאם לעמוד בדרישות הסעיף קורת הערב  ג.
 עיצוב פרופיל קורת הערב יהיה מתאים לחבוק שמשת זכוכית משני צידיה.  

 קורות הערב יהיו אופקיות, מקבילות זו מעל זו. ד.
בין שמ"מ יהיה בין לוחות הזכוכית לאורך קוי ההשקה  8ריוח של  (1

לעיל, תהיה  12.05.11כמוגדר בסעיף .  עיסת איטום מישורי הדופן
 , ותיצור חיבור אטום ורצוף.משוחה בין לוחות הזכוכית

תהיינה מושחזות ומלוטשות לאורך קו ההשקה השמשות פיאות  (2
 בהיקיפן.

, יהיו אחוזות מזה בפרופילי ובז וז ותהמשיק הדפנותקורות הערב של  (3
וזו בזו בעזרת שרול של פרופיל חבור, המותאם  דופןהזקופות של ה

במידותיו לחדור בתוכן.  שרוול פרופיל החיבור יהיה מותאם בעיצובו 
לקיים בין שתי קורות הערב קו השקה דק, מהודק, במישור טפוף,  

 רוח./או מים ו להתגנבותואטום 
וכות לרצפת הביניים יהיו נתמכות בה מכנית.  קורות הערב הסמ (4

התמיכה תיעשה בעזרת צמד זויתנים שיחברו בין הרצפה וקו ההשקה 
 שבין שתי קורות הערב.

מזחלות המים האופקיות המשולבות בתוך חלל פרופיל קורת הערב יהיו  (5
פקוקות בסמוך לפינה בעיסת איטום סיליקונית.  קו ההשקה שבין 

רוח בעדו, פנימה /או הערב יהיה אטום להתגנבות מים ופרופילי קורות 
 אל תוך הבנין.

 
, Low-E בידודיתמילואות הדופן השקופות, הקבועות והנפתחות יהיו של זכוכית  12.10.07

השמשות כמוגדר בתרשימים הנספחים למפרט זה  , עוביבשני הרבדים מחוסמת
 .12.05וכמוגדר בפרק 

 
כמוגדר להלן בפרק "דלת נפתחת סביב צירים של אלומיניום הדלת הנפתחת תהיה  12.10.08

 וזכוכית".
 הצירים יהיו צירי צד, המגיף יהיה עלי, הידית והנעילה בדלת יהיו כמפורט להלן. 

 
 תיקבע בצד פנים. מילוטידית קבועה תיקבע בצד חוץ,  12.10.09

הידית הקבועה חיבור ו בפן החיצון שלה, לא ייחשףהדלת  באגף המילוט חיבור ידית 
 .בפן הפנימי שלה באגף הדלת לא ייחשף

 צלינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ. 
רכיבי הידית הקבועה בצד חוץ, יהיו ניצבים למישור אגף הדלת;  לא יהיה בידית כל  

 רכיב המקביל למישור האגף הנפתח.
 

 הבנין.לבין  הדופןבין והגימור חסימה ה 12.10.10
ורכיבי הבנין הסמוכים  הדופןבין פיאות  להתגנבות מים ו/או רוח תהיהחסימה  א.

, שיהיה אחוז בין שני EPDM.  החסימה תיעשה בסרט איטום בוטילי או האלי
פף, פרוש לאורך קיר הבטון.  הסרט יהיה פרוש וכאלומיניום מפסים של פח 

סמו את לאורך הפיאה מקצה עד קצה, ושוליו יהיו מופשלים מעבר לפיאה, ויח
 הפינות.
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החסימה בסרט בוטילי דבוק אל פני הקיר הבנוי, תועדף לקירות מחוספסים   
 מאוד.

זויתן אלומיניום לגימור ייקבע בגב הדופן, בינה לבין קירות המבנה, ויחסום את  ב.
 השסע הנפער בינה לבין הבנין.

 פרטי החסימה, יהיו כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה.  
 

 מילואות הזכוכית האטומות. 12.10.11
, לעיל.  זכוכית 12.05.01( של הדופן, יהיו כמוגדר בסעיף Spandrelמילואות ַהִמְצלֹול ) 

 מ"מ יקבע בפן הפנימי של מילואות המצלול. ACP 4.0קירמית או לוח 
 

 דלת נפתחת חוצה סביב צירים, של אלומיניום וזכוכית. 12.11
 

 זיגוג מבנישל חברת אקסטל מזוגגות   U12דלתות האלומניום יהיו כדוגמת המכלול  12.11.01
(Structural Glazing). 
 מ"מ, או יותר, ועובי דופן של  57המזוזה והמשקוף יהיו עשויים פרופיל בעל עומק של  

 מ"מ.   2.0
 

חריצים לאטמים, גב הפיאה של אגף הדלת יהיה חלק ללא להבים, או בליטות על פניו.   12.11.02
אם יהיו בו, ימולאו באטמים המתאימים.  אביזרים כגון:  המנעול, הבריחים, וכד' 

 המורכבים על גבי הפיאה, יהיו טפופים, ולא יבלטו על פניה.
 גב הפיאה יהיה חלק של פרופיל הפיאה, או מרותק אליו. 

 
 ור גב הפיאה.חשופים לחיבו/או אמצעי חיבור לא יעשה כל שמוש בברגים  12.11.03

 
מ"מ לפחות.  מבנה  2.0מ"מ או יותר, ועובי הדופן  40רוחב הפרופיל של הפיאה יהיה  12.11.04

האגף ורוחב פרופיל הפיאה יהיו מספיקים כדי להתקין בתוכו את המנעול בצורה סמויה 
 לחלוטין.

 
בת, כדי אטמי ההגפה יהיו רצופים, מחוברים בפינותיהם ומהודקים בקצוות בתוש 12.11.05

 למנוע את גלישתם, או הסרתם.
 

האגף לא ישמיע רעש של נקישות, חריקות, או זמזום בפתיחתו, או בסגירתו, ובהשפעת  12.11.06
 לחצי רוח משתנים, או מתחלפים, כאשר הוא מוגף.

 
 פינת האגף תהיה מהודקת ואטומה למעבר מים ורוח. 12.11.07

מ"מ או יותר.   70קת, החודרת לכל פיאה החבור יעשה על זוית מלוי מותאמת ומהוד 
 החבור יעשה בעזרת ברגים, ריתוך או צירופיהם, ויהיה מודבק בדבק אפוקסי.

 
 .מהודק ובמישור טפוף דקיהיה  ,קו המגע בין הפיאות בפינת האגף 12.11.08

 
הפיאה התחתונה של האגף תהיה במישור מקביל עם הפיאה הצדדית ולא תחרוג  12.11.09

 מתחומה.  כל החיבורים והברגים לחיבור הפיאה יהיו סמויים.
 

מברשת מוך לאיטום בין האגף והרצפה תהיה מורכבת בצורה סמויה, תחת הפיאה  12.11.10
התחתונה של האגף הנפתח.  המברשת לא תכביד, ולא תפריע לתנועת הפתיחה והסגירה 

הקבוע  Stainless L316)הפלב"מ ) פרופילשל הדלת.  המברשת תהיה פונה, ואוטמת אל 
 , וכמוגדר להלן.ברצפה במפתן הדלת, והמפריד בין מפלס הרצוף בפנים והמפלס בחוץ

 מברשת המוך לאיטום המפתן אינה נדרשת בדלתות פנימיות. 
 

 לא יהיה חציץ לרוחב אגף הדלת הנפתחת. 12.11.11
 

 .EPDMו זיגוג השמשה יעשה על ידי אטמים של ניאופרין א 12.11.12
 האטמים יהיו קבועים היטב במקומם ומשיקים זה בזה בפינה. 
 85לא תוצג השמשה על פני שטח המתכת, אלא על כפיסים של חומר פלסטי וקשים  

 .Shore Aיחידות 
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 לעיל, וכמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה. 12.05מליא הדלת יהיה כמוגדר בפרק  12.11.13

 
גוג יהיה מותאם יפה בתוך האגף, והסרגלים יהיו מהודקים זה אל זה אורך סרגלי הזי 12.11.14

בפינות.  סרגלי הזיגוג יקיפו בצורה אחידה וברציפות את הזכוכית, או המילואה.  
 חשופים.ו/או אמצעי חיבור ברגים  ללאהסרגלים יהיו מרותקים 

 
 .L316( Stainlessמ )ב"מנעול יהיה מרכב באגף בכל דלת.  ברגי ההרכבה יהיו של פל 12.11.15

 מ"מ. 6-לשון המנעול תחדור לתוך המזוזה לא פחות מ 
מפתחות.  עומק החדירה של  2-פינים ומצויד ב 5המנעול יהיה בעל צילנדר נעילה של  

 מ"מ לפחות. 20בריח המנעול במצב נעול, יהיה 
, ויקיף שלט המנעול, או הנקב בפיאה בו מותקן המנעול, יהיה בעל גימור מדוייק ונאה 

, או של פלדה מצופה L316( Stainlessאת המנעול על פני האגף.  השלט יהיה של פלב"מ )
 בניקל.

 
 הדלת.צירי  12.11.16

( Stainlessב"מ )הצד של הדלת יהיו עשויים פרופיל אלומיניום ויסובו על פין פלצירי  
L316 ויאפשרו בתותב של אוקולון.  הצירים יהיו של שני חלקים הניתנים להפרדה ,

לשלוף את אגף הדלת ממקומו, בלי להסיר את הצירים מעליו.  הצירים יהיו חודרים 
 .בתוך הפיאה ובתוך המזוזה

 
 לדלת נפתחת חוצה של שני אגפים. 12.11.17

 -שני בריחים יהיו באגף אשר אין בו מנעול.  האחד יוברח לתוך המשקוף, והשני  א.
מ"מ לפחות, ויוברח לתוך תותב  8קוטר של לרצפה.  הבריח יהיה של פלדה בעל 

 ס"מ לפחות. 3.0מתאים המעוגן במשקוף וברצפה, בעומק של 
הבריח יהיה מותקן באגף בדרך סמויה ולא יהיה שום חלק ממנו בולט מתוך  ב.

הפיאה.  סגירת הבריח ופתיחתו תהיה קלה, נקבי הגישה אל הבריח יהיו בעלי 
 מימדים נוחים וגימור חלק ונעים.

( לבקרת הגפת האגפים הנפתחים, ייקבע במשקוף Coordinatorמתאם הגפה ) ג.
 הפתח.

 
 הידית בדלת. 12.11.18

של חברת  550.33gk, או FSBשל חברת  666238ידית קבועה תהיה כדוגמת הידית  
HEWI.הידית תהיה ניצבת לאגף הדלת;  לא יהיה בה כל   , או אחרת, כבחירת האדריכל

 שור אגף הדלת.רכיב המקביל למי
 ידית המילוט תהיה כמוגדר בפרק זה להלן. 

 
 הדלת תובא לאתר גמורה ומורכבת לאחר סיום כל עבודות הבניה. 12.11.19

 
מלבן הדלת יהיה מתאים לפתח הבנוי ויוצג בתוכו במישור ורטיקלי, בלי אילוצים,  12.11.20

 ובאופן המאפשר התפשטות בגין שנויי הטמפרטורה.
 

הרצפה באיזור הדלת ובתחום הפתיחה של האגף תהיה מפולסת.  הסטיות מן המישור  12.11.21
מ"מ מעל פני  10מ"מ.  פני הרצפה בפנים הבית יהיו גבוהים  2.0על  יעלוהאפקי לא 

 הרצפה בחוץ.
 

המלבן יהיה מעוגן היטב בקצוות המזוזות ובאיזור הצירים, המנעול והבריח.  המרחק  12.11.22
 מ"מ. 700א יעלה על בין העוגנים ל

 
מזוזות הדלת תהיינה חודרות מתחת פני הרצוף.  קצה המזוזה החדור ברצפה יהיה  12.11.23

 משוח בצבע בטומני.
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מ"מ או יותר יהיה חדור ברצפה בין  L316 2.0x40x80( stainless" של פלב"מ )Tרופיל "פ 12.11.24
שתי המזוזות, וישתרע ברציפות בין שתי המזוזות, גם במפתן האגף הנפתח, וגם במפתן 

 פרופילה.  בין הרצוף בפנים הבית והרצוף בחוץהאגף הקבוע שלצידו.  הפרופיל יפריד 
 רופילון.  הפפלדה ברצפת הבט יזוויתניהיה מעוגן בשני צידיו לסירוגין בעזרת פיסות של 

 רופילייקבע במקומו על ידי מרכיב הדלת קודם שיהיה ריצוף ברצפה.  גובהו של הפ
ובהתאם צד פנים, ב ןתוך הבניירצפה בהמיועד למפלס במישור טפוף עם הייקבע 

 .אשר יותווה על ידי מנהל הפרויקטסימון ל
 

 )סטופר( מכני יהיה לכל אגף בדלת הנפתחת.מכני מקבע  12.11.25
 
 

 דלתות מילוט.דרישות נוספות עבור  12.11.26
הדלת   .זהבפרק לעיל פרטי המבנה ההרכבה והזיגוג של הדלת, יהיו כמוגדר  .א

תהיה מצויידת במנעול אלקטרו מכני המשלב מנעול "נטרק ננעל" מכני וזוויתן 
המשווק  Mediator -MTLוכדוגמת המכלול  Eff-Effחשמלי ממונע תוצרת חברת 

 מולטילוק. על ידי חב'
למנעול חבוי, תיקבע באגפים הנפתחים.   JPM ידית מילוט כדוגמת המכלול ב.

 חברת מולטילוק.שווקת על ידי הידית מ
 לא ייחשף כל מוט מאונך על פני האגף הנפתח לעיני הצופה. ג.
 צלינדר לפתיחת הדלת המוגפת, ייקבע בצד חוץ. ד.
מצויידת בנצרה, אשר תמנע את הברחת בריח המילוט,  תהיהידית המילוט  ה.

 בשעה שהדלת משלימה את הגפתה.
שני האגפים בדלת יהיו נפתחים בלי כל אילוצים של סדר, לא יהיה בהם אגף  .ו

ראשון לפתיחה והאגף השני אחריו.  רוחב הפתח הפתוח לרווחה יהיה כנדרש 
 שורו.למילוט וייקבע בהתאם להוראות יועץ הבטיחות ובאי

לא יימצא כל מכשול בתחום המעבר, לא בגין פתיחת האגף ולא בגין האביזרים  .ז
 או הפרזולים המותקנים עליו.

אביזר חשמלי לחיווי מצב הפתיחה של הדלת, ייקבע בה.  הקבלן יבצע את כל  .ח
הקדחים, החיווטים וההכנות כמוגדר להלן בשביל התקנת אביזר החיווי 

יורכב על ידי קבלן המתח הנמוך, בהתאם להנחיות  החשמלי בדלת.  האביזר
 המזמין, ויועץ הביטחון של הבנין.

הקבלן יצניע בפרופילי מלבן הדלת צינור פלסטי, וחוט קשירה מושחל בתוכו.   ט.
חוט הקשירה יאובטח בקצהו, על מנת שלא ישלף בשגגה ממקומו, קודם השעה 

 היעודה.
ד חוץ, לא ייחשפו על גבי מלבן הדלת שבצד אמצעי החיבור של הידית הקבועה בצ .י

 פנים.
 מ"מ או יותר. 6לשון ידית המילוט תחדור לתוך המשקוף והמפתן חדירה של  .יא
שלט המנעול בצד חוץ, יהיה בעל גימור מדוייק ונאה, ויקיף את המנעול על פני  יב.

 .L316( Stainlessהאגף.  השלט יהיה של פלב"מ. )
 

 פח אלומיניום ו/או באריחי זכוכית.חיפוי באריחי  12.12
 

קל  , נועד להקנות להם גימור אסתיטיחיפוי אריחיבהתקרות והקורות חיפוי הקירות  12.12.01
ייקבעו בקוים אופקיים ו/או אנכיים  אריחים.  קווי ההשקה בין נדבכי הלניקוי ואחזקה

 של האיזור המיועד לחיפוי.האדריכלי בהתאם לעיצוב הגיאומטרי 
 

 מבנה האריח וגימורו יותאם לדרישות הבאות: 12.12.02
 10, לתקופה מינימלית של UV גימור הפן החיצון של האריח יהיה עמיד בקרינת א.

 02A-20105 EN h  1500-שנים;  לא ידהה, ולא ייחשפו בו כתמים, וכנדרש ב
4892-3 ISO EN. 

 אי הסביבה האחרים.האריח יותאם גם לאקלים, כגון ממטרים, לחות, רוח, ותנ ב.
 .תגובות בשריפה 755דרישות ת"י ב יעמוד סיווג האש של האריח ג.
סעיף קטן  12.04.01אריח בעל גימור של צבע משודרג יעמוד גם בדרישות הסעיף  ד.

 .8ה' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עיסת איטום סיליקונית תהיה משוחה לאורך קווי ההשקה שבין אריחי החיפוי.  גון  12.12.03
ירת האדריכל.  אפשר כי גון העיסה בנדבכים האופקיים יהיה שונה העיסה יהיה לפי בח

 מגון העיסה בנדבכים האנכיים.
 

 ,חיפוילמרות הדרישה ליישום עיסת איטום בין אריחי החיפוי, וכמפורט לעיל, אריחי ה 12.12.04
בעיסת איטום  קירות הבנין שימשח אתלא יחל הקבלן במלאכת החיפוי קודם 

מותאמת, ולפי הנחיות ואישור יועץ האיטום.  מודגש כי משיכת מעטה ההגנה לאיטום 
 על פני קירות הבנין, תיעשה על ידי הקבלן ותהיה כלולה בהצעתו לפרויקט זה.

משיכת מעטה ההגנה הקבלן יקבע את העוגנים לחיבור תשתית אריחי החיפוי, קודם  
לחילופין, יחדרו הברגים המשמשים לאחיזת העוגנים,   .ןילאיטום על פני קירות הבני

 את מעטה הגנה זה, ולפיכך יידרש לטבול כל קנה הבורג בעיסת איטום מותאמת.
לא יחל הקבלן בהרכבת אריחי החיפוי קודם שיבדוק את טיב פרטי האיטום של קירות  

 הבנין, ויקבל אישור של מעבדה מוסמכת, כי קירות הבנין אטומים.
 

מסגרת היקפית של פרופיל אלומיניום תיקבע בגב אריח החיפוי.  המסגרת תהיה  12.12.05
מותאמת לייצוב את האריח מבנית כלפי הבנין מחד, ותותיר לאריח חופש מלא להתרחב 
ולהתכווץ בגין שינויי הטמפרטורה ביום ובלילה, בקיץ ובחורף מאידך.  פרטי המבנה של 

שוריות אריח החיפוי לאורך שנים, ולמנוע בפני המסגרת יהיו מותאמים לשמר את מי
 (.Oil Canningהשטח שלו עיוותים גיאומרטיים כגון )

 1.0מ"מ לכל  1.0-ההתפשטות התרמית של אריחי האלומיניום והזכוכית עומדת על כ 
 מ"א.

 
פרטי ההרכבה של המסגרת יאפשרו לשלוף ממקומו אריח שנפגם, מבלי שיידרש לפרק  12.12.06

נוספים בהיקפו.  פרטים אלה יאפשרו להשיב את אריח החיפוי המתוקן חזרה  אריחים
למקומו, לחברו בהתאם לפרטים המקוריים מבלי שיידרש לזעזע את מערך החיפוי 

 כולו.
( Stainlessב"מ )בברגים של פלמסגרת החיפוי תהיה מיוצבת כלפי התשתית המבנית  

L316 פרטי הייצוב של המסגרת מ' 0.50יהיה  שני ברגי ייצוב סמוכים.  המרחק בין  .
בשעת  שמיע נקישות, זמזומים או חריקותתלא  המסגרת;  ויציבות ותקשיח יעניקו לה

 התפשטותה ו/או התכווצותה יום ולילה קיץ וחורף.
 

 זיגוג מליא החיפוי במסגרת. 12.12.07
. 12.05.07יף הדבקה מבנית תהיה בין מליא החיפוי לבין המסגרת, וכמוגדר לעיל בסע 

בנוסף יאובטח מליא החיפוי כלפי המסגרת ההיקפית גם באמצעים מכניים, סמויים 
 מעיני הצופה, כגון: ברגים, וכדומה.

 
פרישת אריחי החיפוי, מיקום קווי הקיטוע שביניהם, והפישוק שבין שני אריחים  12.12.08

 סמוכים יהיו לפי התוכנית האדריכלית.
ת, הפישוק בין שני אריחי חיפוי יהיה אחיד וקבוע, וישתרע בהיעדר תוכנית אדריכלי 

 בקווים ישרים רצופים אופקית ואנכית.
 

.  בחזית שלד הבנין תשתית מבניתייעשה על ידי הצבת  שיבוץ אריחי החיפוי במקומם 12.12.09
, ותותאם סטטית לאחוז ולתמוך על פני כל השטח הנועד לחיפויתתפרש  התשתית

בזויתנים המבני הפלדה  שלדבקיר הביטון או ב תעוגן התשתיתבאריחי החיפוי. 
מ"מ או יותר.  עומק פיסת העיגון יקבע  100מ"מ.  אורך פיסת העיגון יהיה  5.0שעוביים 

בהתאם לפישוק שבין פני מישור החיפוי לבין נקודת העיגון.  שני חורים מאורכים 
למקום המיועד לה, ככל הנדרש  התשתיתלברגים יהיו בשוקי העוגן, ויתירו את וויסות 

בגין הסטיות הגיאומטריות השונות של רכיבי הבנין.  העיגון ייעשה אך ורק כלפי 
 הרכיבים המבניים בבנין.

 
 ., לעיל12.01.02יעמוד בדרישות הסעיף המעוגנת,  בתשתיתהכפף  12.12.10

 .פרישת התשתית במעטפת המבנה, כמוראה בתרשימים הנספחים למפרט זה 
 



- 165 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן יכלול בהצעתו לפריט זה את עלות התשתית להצבת אריחי החיפוי במקומם  12.12.11
 וכמוראה בתרשים הנספח למפרט זה.

 
 .בגבםחיפוי הי אריחהקשחת  12.12.12

של זויתני אלומיניום  מ"ר, תהיה 2.00-הקשחת אריחים ששטחם גדול מ א.
 .האופקיותהרוח לעמוד איתן נוכח הטרחות  בצפיפות המותאמת

מ' או פחות מעל מפלס הרצפה ו/או  1.50אריחים שפיאתם התחתונה מוגבהת  ב.
 מ"מ עוביה. 12"(, Honeycombהפיתוח יוקשחו באמצעות חלת דבש )"

 .12.05.08ההקשחה תוצמד אל גב האריח, בהדבקה מבנית וכמוגדר לעיל בסעיף  ג.
ת בגבן באמצעות סרט כל הפינות של אריחי החיפוי המוקשחים יהיו אטומו ד.

בוטילי, קודם שהבטנה תיקבע בגחונן, וכנדרש להבטיח את קיים ההקשחה 
 לאורך שנים.

 
 /הפיתוח.הריצוףהגימור לאורך קו ההשקה עם מפלס  12.12.13

, ויחסום את קו ההשקה בין הפיאה /הפיתוחהריצוף במפלסזויתן אלומיניום ייקבע  
 .ף.  זויתן האלומיניום יהיה מוצנע לעיני הצופההריצולבין החיפוי  אריחיהתחתונה של 

 
 (.ACPדרישות נוספות לאריחי אלומיניום מרוכב ) 12.12.14

 מ"מ עוביו. 4.0 (ACP Aluminium Composite Panelהאריח יהיה של פח מרוכב ) א.
 0.50כל אחד מלוחות האלומיניום של הפח המרוכב יהיה בעובי מינימלי של  ב.

 מ"מ.
 .תגובות בשריפה 755דרישות ת"י ב יעמוד אש של האריחסיווג ה ג.
כמוגדר בפרק משודרג וייעשה בצבע  האלומיניום יאריחגימור פני השטח של  ד.

-Pre) אריחהצביעה תיעשה קודם שתתחיל הפעולה לעיבוד ה, לעיל.  12.04

Coated.) 
 לא ייעשה באתר הפרויקט כל חיתוך ו/או פינוי באריח החיפוי. ה.
 גימור פני השטח של אריחי האלומיניום יאפשרו ניקוי קל של פני השטח. ו.
 .Reynobondמ' וכדוגמת המכלול של חב'  2.00x8.00מימדי האריח יהיו  ז.

 
 מ"מ. 2.0דרישות נוספות לאריחי אלומיניום  12.12.15

 .16H5052AAשל הסגסוגת  ,מ"מ עוביו 2.0פח אלומיניום ו של יהיאריחי החיפוי  א.
 .  היריעה תהיה כדוגמתםפרושה בגחונתהיה יריעה להשתקת הדי התוף  ב.

Tecsound S של חברת TEXSA לחלופין היריעה מ"מ.   2.0.  עובי היריעה יהיה
 .Terosonשל חברת  Terodemכדוגמת תהיה 

של חברת  ff2 plusכדוגמת  אריחלא יידרש הריפוד להשתקת הדי התוף בשביל  ג.
Alcan. 

 מעובי האריח. 2.5הכיפוף בפינות אריח החיפוי יהיה לכל הפחות פי רדיוס  ד.
 .Cº25≤t≤Cº7עיבוד הפח ייעשה בתנאי אקלים מבוקרים, בטמפרטורה של  ה.
שנים, הן של יצרן האריח  10-אריח החיפוי יסופק עם תעודת אחריות כפולה ל ו.

 .12.14.07והן של קבלן אריחי החיפוי, וכנדרש להלן בסעיף 
 

 דרישות נוספות לאריחי זכוכית. 12.12.16
האריח יהיה של זכוכית רבדים; הלוח הפנימי בזכוכית יהיה של זכוכית  א.

 מחוסמת.
 .12.05.06(, וכמוגדר לעיל בסעיף Low Ironההדפס ייעשה על זכוכית דלת ברזל ) ב.
 .#12.05.12, וכמוגדר לעיל בסעיף 4ההדפס הקרמי יבוצע על פן  ג.
 ג'. 12.14.07אחראי לכל כשל באריח הזכוכית, וכנקוב להלן בסעיף  הקבלן יהיה ד.

 
 (.+Prodema - Baqשל פרודמה ) HPLדרישות נוספות לאריחי  12.12.17

 שרפיםצירוף של סיבים, עץ טבעי ו המכילאריח מורכב הפרודמה הינה  א.
 .טרמוסתיים

דוראנר ועליו שכבת מגן של  Deep Brownיהיה של  האריחגימור פני השטח של  ב.
2PVDF שטח.  הצביעה תיעשה פני הגימור  - 12.04.  הצביעה תהיה כמוגדר בפרק

 (.Pre-Coated) האריחלעיבוד  ותהפעול וחליקודם ש
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 , או יותר.מ"מ 6 שעוביולוח הפרודמה תהיה  ג.
 כל החיתוכים שיידרשו לאורך פיאות האריח, ייעשו בכלים חדים.  בתום פעולות ד.

 העיבוד תימשח הגנה בשפת האריח, וכנדרש למנוע בליה בפני השטח של האריח.
 

 (.Trespaשל טרספה ) HPLדרישות נוספות לאריחי  12.12.18
 ים וסיבי צלולוזה.תשרפים תרמוסצירוף של , המכיל הטרספה הינה אריח מרוכב א.
 , או יותר.מ"מ 6 שעוביולוח הטרספה תהיה  ב.
רשו לאורך פיאות האריח, ייעשו בכלים חדים.  בתום פעולות כל החיתוכים שייד ג.

 העיבוד תימשח הגנה בשפת האריח, וכנדרש למנוע בליה בפני השטח של האריח.
 

 (.FunderMAXשל פונדרמקס ) HPLדרישות נוספות לאריחי  12.12.19
( Craft Paperהפונדרמקס הינו אריח לביד המיוצר מגיליונות נייר רציפים ) א.

 ודקים זה כלפי זה בלחץ גבוה ומקושרים זה בזה באמצעות שרפים פנוליים.המה
 מ"מ, או יותר. 6הפונדרמקס יהיה לוח שעוביו  ב.
כל החיתוכים שיידרשו לאורך פיאות האריח, ייעשו בכלים חדים.  בתום פעולות  ג.

 העיבוד תימשח הגנה בשפת האריח, וכנדרש למנוע בליה בפני השטח של האריח.
 הציפוי הגימור והגוון של הפונדרמקס יהיה אחיד משני עבריו. ד.
 .EN 438.2לפי תקן  3( בדרגה Scratching Resistanceהלוח יהיה עמיד בשריטות ) ה.
גימור פני השטח של האריח יאפשרו ניקוי קל של פני השטח ומותאמים להסרה  ו.

 קלה של כתובות גראפטי מעליהם.
 

 תריס גלילה. 12.13
 

 .תריסהארגז  12.13.01
.  שלד ארגז של חברת "קליל" "40מכלול "מונובלוק כדוגמת ההארגז יהיה  א.

התריס יהיה עשוי פרופילי אלומיניום, המכסה יהיה עשוי פח אלומיניום או 
 לחלופין פרופיל אלומיניום.

מכסה הארגז הוא בעל עיצוב שטוח, והוא מזוגג וחבוק בסרגלי זיגוג של  ב.
 אלומיניום.

מסגרת העזר של החלון תכיל גם את ארגז התריס, שיהיה מורכב כחלק בלתי  ג.
 נפרד ממנה.

עיצובה של מסגרת העזר והארגז תיצור תנאים נוחים לגימור כל עבודות הבניה   
 בהיקף הארגז, ולהרכבת החלון והתריס בפתח, מאוחר יותר.

 
 . 07תריס הגלילה נדרש בפתח חלון הקופה בפריט אל  12.13.02

 
 מידות ארגז התריס. 12.13.03

 רוחב ארגז התריס יהיה חופף את רוחב מלבן האלומיניום. 
 ארגז התריס יהיה בעל אורך מספיק להכיל בתוכו גם את המנוע ואת המיסבים של הגל. 
לתריסים בעלי הינע חשמלי יהיה מקום בארגז גם להרכבת מצמד בין המנוע והתריס;   

ידנית של התריס בשעת חירום, ובשביל ההפעלה על ידי  המצמד נדרש בשביל הפעלה
 שומרי שבת, בשבתות ובמועדי ישראל.

 
 גל התריס. 12.13.04

גל התריס יהיה של מתכת ויקבע בתוך הארגז.  מיסבי הגל יהיו מחוברים אל  א.
.  לא ישען הגל על גבי החלון.  הגל יותקן בכוון אפקי שלד הפלדה במזוזות הפתח

 לפי פלס.
גל התריס יקבע סמוך למסילות התריס במרחק שיאפשר את גלישת רפפות  ב.

התריס אנכית אל תוך מסילותיו, בשעה שהתריס מורד עד מחצית גובהו של 
הפתח.  הוצבה המסילה במקומה המוגדר כאן, יחלש רעש הטרטור של התריס 
ת הגולש בשיעור המירבי.  פישוק מתאים יהיה במסילות להקל על גלישת הרפפו

 מתוך הארגז אל מסילות התריס, ובשביל קליטתן חזרה בתוך הארגז.
 החמע התריס החשמלי יוצנע בתוך גל התריס, וכמודר להלן בפרק זה. ג.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 רפפות התריס. 12.13.05

הרפפות יהיו מותאמות בארכן לרוחב הפתח שבין מסילות התריס.  החופש של  .א
 מ"מ. 3הרפפות בתוך מסילותיהם במישור התריס יהיה 

 לא יהיה כל עיווי, או קימוט על פני הרפפה. ב.
 , וכמפורט להלן:של אלומיניוםהתריס יהיו רפפות  ג.

 מ"מ. 55הרפפות יהיו עשויות פח אלומיניום מעורגל רוחב הרפפה יהיה  (1
.  לא יהיה 2PVDFפח הרפפה יהיה צבוע צביעה טרומית בצבע דוראנר  (2

לא בצבע.  גון הרפפות ייקבע על ידי סדק ברפפה המעורגלת, לא בפח ו
 האדריכל.

 מילוי של פוליאורתן מוקצף יהיה ברפפה של פח אלומיניום.   
תקן המאשר כי רפפות התריס מקיימות אחר דרישות -יציג תו הקבלן (3

 .Cלתריס ברמה  3וחלק  2חלק  1509ת"י 
מ"מ  0.3מ' או פחות יהיו של פח אלומיניום שעוביו  2.99רפפות שאורכן    

 או יותר.
פס ריפוד של חומר פלסטי יושחל בין שתי רפפות שכנות וישתק את  (4

 הקולות הנשמעים בגין מגעם זה בזה.
"ערדליים" של פלסטיק יקשרו את הרפפות צמדים צמדים, וירפדו את  (5

 קצותיהם כדי להקל על גלישתם בין המסילות, ועל הרמתם.
תהיה של פרופיל אלומיניום טרוד, הרפפה התחתונה, בכל התריסים,  (6

ותהיה מרופדת בקצותיה כדי להתאים את עוביה אל מסילות התריס, 
ולרסן את רעידותיו במשבי הרוח.  העיצוב של הפרופיל יהיה מתאים 

 להשחיל בו עצרים ולקביעתם שם.
שני עצרים יהיו ברפפה התחתונה של התריס בשני קצותיה.  העצרים  (7

פה התחתונה של התריס ליד המסילה, בצד פנים.  יהיו מושחלים ברפ
העצרים יתקלו בתחתית ארגז התריס.  פרצה תהיה ברפפה התחתונה 

במרכזה לשליפת העצר דרכה, כאשר יידרש להוציא את התריס מפתחו 
 לתיקון, או להחלפה.

 לא יותקנו עצרים בתריסים המונעים על ידי מנוע חשמלי.   
מושחלת בשפת הרפפה התחתונה לכל מברשת מוך מתאימה תהיה  (8

אורכה של הרפפה.  המברשת תחליק על פני הריצוף ולא תשמיע שום 
חריקה.  לחלופין, אטם של ניאופרין יהיה מושחל ברפפה התחתונה, 

ובלבד שהאטם יהיה בעל חיכוך קטן בפני הרצפה, שעל פניה הוא 
 מחליק.

טים  גמישים שזורי הרפפות יהיו תלויות על גל התריס בעזרת שני סר (9
מהם יהיו של פוליפרופילן.  חיבור הסרט  40%סיבים סינתטיים, אשר 

אל הגל ייעשה בעזרת אבזם מיוחד של מתכת, המורכב על גל התריס 
ישמש להידוק הסרט, ובעזרתו ייקל להאריך את סרט התליה, או 

לקצרו, כדי לאזן את הרפפות, על מנת שיהיו אופקיות ומקבילות לגל 
 יס, כנדרש.התר

ק"ג  250מ"מ או יותר.  הכח לקריעת הסרט יהיה  20רוחב הסרט יהיה    
 או יותר.

חיבור הסרט אל הרפפות ייעשה בעזרת אבזר תליה מיוחד, הסרט יושחל    
דרכו ויתקפל סביבו.  ריפוד של פח דקיק יושחל בתוך הסרט, וימנע את 

 שחיקתו או גזירתו בקו הקיפול.
 מ"מ מקצה הרפפות, או פחות. 350סרטי התליה ייקבעו במרחקים של  (10

מ' או פחות.  בפתחים רחבים יותקנו  1.50המרחק בין הסרטים יהיה    
 סרטי תליה נוספים.

אביזרי התריס, כגון הגלגילון של סרט ההפעלה, יהיו מחוברים  (11
פיסת במיתדים הקבועים בתוך הקיר, או בחלון בברגים החודרים לתוך 

 מ"מ לפחות. 4בטנה של אלומיניום, שעוביה 
מחזורי פעולה.  לא תהיה  5,000-תפקוד התריס יבדק במדגם אקראי, ב (12

כל תקלה בפעולת התריס, ולא בחבורי הרפפות זו אל זו ולא חבוריהן אל 
 הגל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 500סרטי התליה וחיבוריהם בגל, ייבדקו על ידי מעמס מתיחה של    
לא תהיה בהם כל תקלה במהלך בדיקתם ובמהלך   ניוטון על הרפפות.

 כל בדיקה אחרת שתיעשה בתריס.
 

 מסילות התריס. 12.13.06
מ"מ, לפחות.   2מסילות התריס תהיינה של פרופיל אלומיניום בעל עובי של  א.

מברשת מוך תהיה מושחלת בשתי צלעות המסילה בתוך תושבת מותאמת, 
המברשת תרפד את רפפות התריס בצד  הכלולה בעיצובו של פרופיל המסילה. 

 חוץ ובצד פנים.
מ"מ לתוכו.  שני  40המסילות תהיינה מחוברות אל הקיר בברגים, החודרים  ב.

ברגים לפחות, יהיו לכל מסילה, האחד למעלה והשני למטה.  ראשי הברגים יהיו 
קוניים ויהיו שקועים בתוך המסילה, ולא יפריעו לתנועה החפשית של הרפפות.  

 מ"מ. 700המרחק בין הברגים לא יעלה על 
 , בצד חוץ.מלבן האלומיניוםמ"מ או יותר מפני  65המסילות ייקבעו במרחק של   

היו המסילות של פרופיל חלול, פיקוק ייעשה בבסיסן ובקודקודן, וכנדרש בשביל  ג.
 למנוע ממשבי הרוח העוברים בפרופיל החלול לחולל שריקות מטרידות.

 
 יס בעל הינע חשמלי.תר 12.13.07

 תפעול התריס החשמלי. א.
היו בפתח מספר תריסי גלילה זה לצד זה, יהיה כל אחד מהם בעל הינע עצמאי   

 וייחודו לו.
 ההינע החשמלי. .ב

המנוע ייקבע בתוך גל התריס.  המנוע יהיה מותאם לגודל התריס  (1
 ומשקלו.

בור שלו אל הינע חיבור מהיר יהיה לכבל ההזנה החשמלי בנקודת החי (2
התריס.  החיבור המהיר יאפשר את שליפת המנוע מתוך גל התריס, 

מבלי שיידרש לשלוף את חוט ההזמנה החשמלי מן הנתיב בו הוא 
מושחל.  החיבור המהיר יאשפר לטכנאי לנתק את הינע התריס מהזנת 

החשמל קודם שיחל בפעולות התיקון אם וכאשר יידרשו.  החיבור 
יאובטח באמצעות שני ברגים שייקבעו בדופן הגל, החשמלי המהיר 

 ".SOMFYשל חב' " 9203802וכדוגמת הכבל 
ברגים של פלב"ם. בנוסף  3ראש המנוע יקובע לגל התריס באמצעות  (3

אחיזת בסיס המנוע אל התשתית הקונסטרקטיבית תיעשה באמצעות 
 אביזר אחיזה בעל ששה פינים ופין אבטחה החודרים בראש המנוע לשם

, לתריס גלילה "Somfy"של חב'  99100000קיבועו,.וכדוגמת המכלול 
ק"ג או יותר, ובהתאם להמלצות היצרן, יידרש אביזר בעל  50שמשקלו 

 ."Somfy"של חב'  9910003בורג אבטחה כדוגמת המכלול 
הינע התריס יהיה מצוייד במיסב מכני לאבטחה נגד החלקה למקרה של  (4

 כשל במנוע.
הקבלן ידביק על רפפת התריס התחתונה תווית המזהירה את המשתמש  (5

מתפעול תריס הגלילה החשמלי קודם קבלת הנחיה ו/או הדרכה מן 
המפקח באתר.  הקבלן יכלול את הכנת הדיבקית והדבקתה במחיר 

 שינקוב בהצעתו לפרויקט זה 
 .Nm6הינע התריסים החשמליים יהיה בעל מומנט של  (6

 ת התריס אל גל התריס.חיבור רפפו ג.
חיבור רפפות התריס, אל גל התריס )ואל( ייעשה באמצעות חוליות קשיחות.    

מ' לכל היותר זו מזו, לאורך גל  0.70-החוליות הקשיחות יהיו מפושקות כ
 התריס.

", Somfyשל חב' " 9410807מחרוזת החוליות הקשיחות תהיה כדוגמת המכלול   
"קליל", או האביזר  'של חב 369075המתאם ו 369072האביזר הפלסטי או 

 '", או אביזר האלומיניום של חבSomfy" 'של חב50RLT (DVA )-ו 40LSהפלסטי 
 "מ. ברק".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הפעולות הפורמליות בסיום הפרויקט. 12.14
 

עבודות בפרויקט, ולאחר החלפת כל מילואות הזכוכית שיסדקו ו/או הלאחר מסירת  12.14.01
 יםהחופפ חלפיםקבלן לידי המזמין הישברו עד למועד המסירה הפורמלי, יעביר 

-בפרויקט, לצרכי אחזקת למכלולים בהם השתמש םובהופעת םבתכונותיה םבמידותיה
 , כגון שמשות, פרזול, וכו'.הבנין

פרופילי סריג קירות המסך ואף לא מילואות של זכוכית ברשימת החלפים לא יכללו  
 שקופה.

יחידות.   5הקבלן יעביר לידי למזמין לכל הפחות יחידת חילוף בודדת, ולכל היותר  
 הקבלן יכלול בהצעתו לפרויקט זה את עלות אספקת חלקי חילוף אלה, וכמפורט להלן:

 יף, ידיות, מספרים וכו'(.יח' מכל מכלול פרזול אשר נדרש לפרויקט )צירים, מג 5 
 

.  "As Madeתוכניות עדות "במעמד מסירת העבודות יעביר הקבלן לידי המזמין  12.14.02
:  הראשון יופקד בידי בשלושה עותקיםבמדיה מגנטית ובנייר תוכניות העדות יוגשו 

 המזמין, השני אצל מנהל הפרויקט, והשלישי יימסר ליועץ.
 (.Autocadאו  word( ובפורמט פתוח )PDFבפרמט סגור ) קבצי המדיה המגנטית יועברו 

 
 ם בפרויקט, כמפורט להלן:המלבנינתונים כללים אודות  12.14.03

 
מספר 
 הפריט

תאור 
 הפריט

יצרן 
 הפרופילים

כינוי מכלול 
 הפרופילים

פרטי גימור הפרופילים: 
 שם המפעל, השיטה הגוון

 
המעבדתיות ובדיקות השדה, עבור כל  לנתונים אלה יהיה מצורף התיעוד של הבדיקות 

 אחד מן המכלולים בהם נעשה שימוש בפרויקט זה.
 

 נתונים טכניים מקיפים אודות השמשות המזוגגות בבנין, כמפורט להלן: 12.14.04
 

מספר 
 הפריט

פרטי 
 1זיהוי 

 כמות רובד פנימי רובד חיצון
 לפרויקט לפריט עובי מידות עובי מידות

 
שם יצרן הזכוכית, השם המסחרי של הזכוכית, הביצועים התרמיים  -פרטי זיהוי  (1

 של הזכוכית, שם היבואן ודרכי התקשורת אליו.
 

 נתונים על אריחי זכוכית בעלי הדפס קירמי, וכמפורט להלן: 12.14.05
 המידות והעובי של כל אחד מאריחי הזכוכית. א.
 המפעל בו בוצעה ההדפסה. ב.
 אחד מאריחי הזכוכית.פקודת ההדפסה של כל  ג.
נדרש בפרויקט תצריף של אריחי זכוכית, יכלול הקבלן בפקודת ההדפסה את  ד.

 המיקום היחסי של כל אחד מאריחי הזכוכית.
 

מכלולים ם כגון מכלולים מכניים, מלבנימכלולים והמערכות המשולבים בלקטלוגים  12.14.06
יהיו מפורטים, ו'.  הקטלוגים מכניים, מתקני ניקיון וכ-אלקטרוחשמליים, מכלולים 

יכילו את כל רשימות הרכיבים המשולבים במכלולים אלה, את שם היצרן, היבואן, 
 , וכן דפי מידע להדרכת המשתמש באופן תפעול המכלול.ודרכי התקשורת אליו

 
 :שסיפק לפרויקט זה, כגון למזמין, למלבנים ולמכלוליםתעודות אחריות  12.14.07

ה ויצרנית האריחים כי המבנה ותנאי האקלים אליהם חשופים מכתב מן המצבע א.
המוצרים ידוע לה.  המכתב יפרט את כל הפעולות הנדרשות כדי שהמוצרים 

 להלן. 4יעמדו בקיים הנקוב בסעיף ב' 
 אחריות המצבעה ויצרנית האריחים לגימור, האחריות תכלול: ב.

 דהיית הגימור.-התחייבות לאי (1
 הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד.התחייבות כי  (2
 התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות. (3
שנה לצבע  15-שנה לצבע משודרג, ו 25תקופת האחריות תעמוד על  (4

 משופר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .12.05.12שנים לאירועי כשל בשמשות, וכמפורט לעיל בסעיף  3של אחריות  ג.
, סעיף משנה 12.05.08המבני, וכמפורט לעיל בסעיף שנים לזיגוג  10אחריות של  ד.

 ג'.
שנים, ולא פחות מ"חוק המכר", לכל המכלולים ו/או המלבנים  3של אחריות  ה.

הנדרשים במסגרת מפרט זה, ואשר אינם מפורטים לעיל, ובכלל זה, פרזולים, 
 אטמים, התפקוד התקין של הדלתות הנפתחות במעטפת המבנה, וכו'.

האחריות, יחל ביום סיום תקופת הבדק, וכמוגדר להלן בסעיף  מנין שנות ו.
12.14.08. 

 
 שנים, ותחל במאוחר מבין המועדים להלן. 3תקופת הבדק של הקבלן תתפרש על פני  12.14.08

 (.4מועד קבלת אישור הרשויות לאיכלוס המבנה )טופס  א.
 מועד קבלת תעודת הגמר מן המזמין. ב.

 ן אחראי:בתקופת הבדק, יהיה הקבל 
 לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו כולל אספקת  והחלפת חלקים. א.
לבצע עבודות אחזקה בכל הפריטים שנכללו בתכולת עבודתו, לשם תפקודם  ב.

 התקין.
שירותים אלה יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים לרבות  ג.

 פר המתקן לעיל.טיפול מונע תקופתי, בהתאם להוראות היצרנים, וס
שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם את כל ההוצאות הכרוכות בהשגת  ד.

והנפקת האישורים וההיתרים הנדרשים לתפעול המלבנים שנכללו בתכולת 
 העבודה.

 שלו עליהן. אחריותן האת הקבלן מ ושחררילא  אלהת ובדיקלמען הסר ספק,   
וכד' כלולים בעבודות השירות והאחזקה הבדיקות, הפעולות, החלקים, הבלאי,  ה.

 אותן יעניק בתקופת הבדק.  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית בגינם.
השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק אינם כוללים נקיון קיר המסך  ו.

 אך יכללו כאמור לעיל, את הניקיון הראשון לפני מסירה למזמין.
האחזקה רשאי הקבלן להשתמש במתקן הניקיון של לשם ביצוע עבודות התיקון ו ז.

 המבנה.
בהיעדר מתקן ניקיון, יהיה על הקבלן להעמיד לצורך ביצוע עבודות אלה מתקן   

 ייעודי מותאם מחד,  ולשאת בעלויות הישירות והעקיפות הנגזרות מכך מאידך.
תקופת הבדק תגובה בערבות שהקבלן יעמיד לטובת המזמין.  ערבות הבדק  ח.

 יקבע באחוזים מערך החוזה, וכמפורט בטבלא להלן:ת
 

 גובה הערבות שנת הבדק
 7.50% שנה ראשונה

 5.00% שנה שניה
 2.50% שנה שלישית

 
 יהיו כמפורט בטבלה להלן: בפרויקט, התשלומים לקבלן האלומיניום 12.14.09

 
 התשלום אבן הדרך הסעיף

 5% אישור תוכניות הייצור 1
 5% החזותיות, וכנדרש לעיל אישור הדוגמאות 2
 20% השלמת הייצור במפעל 3
 20% הרכבת המלבנים באתר 4
 5% .12.07השלמת עבודות האיטום הנדרשות לעיל בפרק  5
 25% אספקת המילואות, זיגוגן והשלמת עבודות האיטום 6
לאחר הקבלה הראשונה של העבודות, והתחייבות הקבלן בכתב  7

 לתקנן
10% 

 10% מסירת העבודות, והשלמת הפעולות בפרק זה לעיל.לאחר  8
 100% הכל -בסך  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________
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  _________________ 

, הזכוכית, אטמי הזיגוג, וכו'.  מערך האחזקה יתיחס למלבניםמערך האחזקה המומלץ  12.14.10
לשיטת הנקיון, שכיחות הנקיון, וכן לטיפולי אחזקה שוטפת, יזומה, ומונעת, כנדרש 

 .המלבניםלתפעול התקין והשוטף של 
 

 אופני מדידה. 12.15
 

להלן מבלי לגרוע מן הדרישות הנקובות במפרט הטכני, ובהסכם ההתקשרות, מפורטים  12.15.01
 הסברים כללים לגבי אופני המדידה בפרויקט.

 
 תכולת המחירים: 12.15.02

כמויות ייחשבו ככוללים את כל הבסעיפי כתב  הנקובים על ידי הקבלןמחירי היחידה  
 הדרוש להשלמת העבודות בהתאם למפורט במפרט, בתוכניות ובחוזה.

למסירה סופית  המוכנ יאהמושלמת כשה העבודערך האת  מהווהמחיר היחידה  
 למזמין.

מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת, ו, מבלי לפגוע באמור לעיל 
בסעיפי כתב הכמויות ככוללים, בין היתר,  ייראו מחירי היחידה הנקובים על ידי הקבלן

 גם את ערך העבודות הבאות:
נאמר במפורש כי גם אם לא  ,כל הנדרש מהקבלן במפרט הטכני לספק ו/או לבצע א.

לנקוב בכתב הכמויות  נדרש הקבלןהדרישה כלולה במחירי היחידה, אלא אם 
 בנפרד, בסעיף מיוחד, את עלות אותה מלאכה.

הטכני וביתר מסמכי ההצעה, לגבי  מפרטכל המפורט והאמור בתכניות, ב ב.
 עלויות השינועהייצור הסעיפים השונים.  לרבות השימוש בכלי העבודה, 

, העזרים הנדרשים לשם ביצועה, הוצאות , ההרכבה הזיגוג, האיטוםוהאחסנה
הביטוח, וכן כל העלויות הישירות, העלויות העקיפות, והרווח בגין ביצוע 

 העבודה.
פגיעות לכלוך, אבק,  עליות ההגנה על הפריטים וחומרי הגלם שלהם מפני ג.

קבלנים אחרים, אויר, שטפונות, נזקים מעבודות -מכניות, שריטות, השפעת מזג
, לרבות עלויות התיקון ו/או ההחלפה כנדרש לשם מילוי דרישות בטיחות, וכיו"ב

 של הפריטים בגין נזקים אלה.
 טיפולים ותיקונים הנדרשים בפריטים בתקופת הבדק ו/או בתקופות האחריות. .ד
, לרבות דוגמאות צביעה ככל שיידרשו, עד צביעת כל המלבנים כנדרש ובמפרט .ה

 לאישורם על ידי האדריכל.
, ובכלל זה הקדחים השדה הנדרשות בדיקות לרבותאיטום מושלם של המלבנים  .ו

והפינויים בלוחות הגבס, אם וכאשר יידרשו, לרבות השבת פני הקיר למראה 
 המקורי שלו בתום הבדיקה.

הנדרשים לעיל, ותיקונם ככל שיידרש עד לאישורם על  דוגמאותהדגמים וביצוע ה .ז
 ידי האדריכל והיועץ.

 נדרשות לעיל.ה בדיקות התפקוד לפריטים באתר, והבדיקות המעבדתיות .ח
 ( מלאות בקנה מידה מלאShop Drawingתוכניות עבודה )מדידות, חישובים,  .ט

 לאישור המתכנן.
 .וצביעתה כנדרש במפרט הטכני פלדההגלוון  י.
, או על מרכיביו, התקפים ביום מלבןהמיסים האגרות וההיטלים, החלים על ה .אי

 סגירת המכרז, חוץ ממס ערך מוסף.
 .תרשימיםב/או ו הטכני כל הפרזולים הנדרשים במפרט .בי
 ם, ולחיבור רכיבי הלוואי הנדרשים בהובמקומ המלבןכל האבזרים לעיגון  .גי

 .םולציד
 , בין המנועים לרכזת וכו'.מלבןהחשמליים הנדרשים ב כל המנועים והחיווטים .יד
הרשות  שיועד לכך על ידיהקבלן, למקום  לה גרםקיון האתר מכל פסולת ינ .טו

 העירונית.
ניקוי יסודי של המלבנים הזכוכית ואריחי החיפוי בשלב מסירת העבודות,  טז.

 לשביעות רצון המזמין.
 השכנים זה לצד זה, וזה מעל זה.כל האמצעים הנדרשים לחיבור המלבנים  יז.
 אספקת החלפים, הנדרשים לאחזקת המבנה, ערב מסירת העבודה. יח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 
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  _________________ 

 

 
 

 מדידת הכמויות: 12.15.03
לאופני המדידה המפורטים , סעיפי כתב הכמויות להלןלהכמויות ימדדו בהתאם  

 -, על חלקיו השונים.  אם לא צוין אחרת 1861ובהעדרם בהתאם לת"י  מפרט הטכני,ב
 הכמויות הן מקורבות בלבד.

לשנות את הכמויות בכל סעיף על ידי הגדלה, הקטנה וכן על  מנהל הפרויקטהזכות בידי  
ידי ביטול של סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות 

כפי שאלה יבדקו  חישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלןשנעשו בפועל ובהתאם ל
 .מנהל הפרויקטויאושרו על ידי 

בכתב הכמויות, בגין השינוי  לא יחול כל שינוי במחירים הנקובים על ידי הקבלן 
בכמויות שיוזמנו, גם אם יוחלט על השינוי במהלך העבודה וגם אם יתברר הדבר רק 

 בסיום העבודה.
 

 האישורים והבדיקות הנכללים בתכולת העבודה.ריכוז  12.16
 

 מומלץ לכלול טבלא זו במגדלים, במבני ציבור, ובמבנים מיוחדים ולפי שיקול דעת. 
 
 תיאור הסעיף .ג הסעיף הסעיף סמ

חומרים  12.01.02 01
 חוקים

 .1068של ת"י  B5יעמדו בסיווג ש מלבני האלומיניום,

היקף  12.01.05 02
 הפרויקט

 הרשויות לתפעול הפיגומים ומתקני ההרמה.אישורי 

חומרים  12.02.03 03
 חוקים

)פרזול, זיגוג, איטום, אביזרים,  המזמין ל"ציוד"אישור 
 רכיבים נלווים וכו'(.

חומרים  12.02.04 04
 חוקים

ו"הציוד" בפרויקט תאמת העבודות אישור הרשויות לה
 לייעודו.

חומרים  12.02.09 05
 חוקים

כי פרופילי האלומיניום בפרויקט יהיו של הנתך אישור הקבלן 
6063. 

הוראות  12.03.01 06
 לביצוע

, וכמפורט בסעיף זה, במפרט (Shop-drawings) ייצורתוכניות 
 הטכני, בהרחבה.

הוראות  12.03.04 07
 לביצוע

 אישור ספק הפרזול, לדלת אחת מכל סוג מורכבת באתר.

הוראות  12.03.05 08
 לביצוע

 הנדרשות קודם הייצור.הדוגמאות החזותיות  הגדרת

הוראות  12.03.06 09
 לביצוע

וההרכבה מותנה באישור תוכניות הייצור ובהדגמה ייצור ה
 חזותית.

הוראות  12.03.07 10
 לביצוע

אישור תוכניות הביצוע, הדוגמאות, מן התשלום לאחר  10%
 .מתקןהוספר 

גימור פני  12.04.01 11
 השטח

 אישור האדריכל לגון גימור הפרופילים. 

גימור פני  12.04.01 12
 השטח

הצגת תנאי ההסמכה של המצבעה לשיטת גימור פני השטח של 
 הפרופילים.

גימור פני  12.04.02 13
 השטח

 , תיבדק באתר, על ידי היועץ.עובי שכבת גימור האלומיניום

 למילואות.עיצוב ההדפס הקירמי  הזיגוג )ב( 12.05.01 14
 ות למעטפת המבנה.השמשאישור  הזיגוג 12.05.02 15
אישור היועצים למרווח האויר בין לוחות הזכוכית בשמשה  הזיגוג 12.05.05 16

 הבידודית.
 הזיגוג.פרטי ( לStructural Glazingהזיגוג המבני )ספק  אישור הזיגוג )ג( 12.05.08 17
 Structuralמעבדתית לטיב יישום הזיגוג המבני )בדיקה  הזיגוג )ו( 12.05.08 18

Glazing.) 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 תיאור הסעיף .ג הסעיף הסעיף סמ
 אישור היועצים לשמשה. הזיגוג 12.05.13 19
הרכבת  12.06.04 20

 המלבנים
מלבן האלומיניום ופרטי הרכבתו  אישור המזמין על הדגמת

 .בפתח
הרכבת  )ה(12.06.05 21

 המלבנים
בכתב פעמי למלבני האלומיניום בהוראה פורמלית -ניקוי חד
 מהיועץ.

הרכבת  12.06.21 22
 המלבנים

 .בדיקות עקירה מדגמיות לברגי העיגון של קירות המסך

הרכבת  12.06.37 23
 המלבנים

הדגמת והרכבת מלבן אלומיניום בפתח לאישור המזמין, טרם 
 תחילת הייצור.

איטום  12.07.03 24
 הפתחים

 אישור פרטי האיטום של מלבני האלומיניום ובהיקיפם.

איטום  12.07.09 25
 הפתחים

בבדיקת התזה בנוכחות היועץ ולפי איטום טיב פרטי הבדיקת 
AAMA 501.2-1994. 

 .סרטי האיטום הגמישיםוהאביזרים אישור האדריכל לגון  שונות 12.08.02 26
27 12.10.02 Steel  אגף

 נפתח
)פרזול, זיגוג, איטום, אביזרים, רכיבים  ל"ציוד"אישור ה

 וכו'(.נלווים 
הכניסה  12.10.10 28

 הראשית
הקבועה בדופן הכניסה הראשית ידית אישור האדריכל ל

 למבנה.
קירות  )יא(12.11.02 29

 מסך
 עיגון זקופות קיר המסך.

קירות  12.11.21 30
 מסך

אישור נקודות התיוג לניטור טיב ביצוע קירות המסך )בקרה 
 בתהליך(.

אריחי  12.12.03 31
 אלומיניום

 אריחי חיפוי האלומיניום.גון אישור אדריכלי לסוג ול

אריחי  12.12.05 32
 אלומיניום

להתאמת סיווג האש של אריחי אישור רשויות כיבוי האש 
 חיפוי האלומיניום.

הפעולות  12.14.03 33
 בסיום

פרטי תיעוד של הבדיקות המעבדתיות ובדיקות השדה, עבור 
 גימור הפרופילים.

הפעולות  12.14.07 34
 בסיום

 .שסיפק לפרויקט זה מלבניםתעודות האחריות להקבלן יציג 

הפעולות  )ד( 12.14.08 35
 בסיום

הנפקת אישורים והיתרים הנדרשים לתפעול המלבנים שנכללו 
 בתכולת העבודה.

אופני  )ד( 12.15.02 36
 מדידה

בדיקות אחזקה וטיפול מונע תקופתי, לפי הוראות היצרנים, 
 המתקן.וספר 

אופני  )ה(12.15.02 37
 מדידה

 לאישור האדריכלי.דוגמאות צביעה ככל שיידרשו, עד 

אופני  )ז( 12.15.02 38
 מדידה

, ותיקונם ככל שיידרש עד לאישורם על ידי דגמים ודוגמאות
 .האדריכל והיועץ

אופני  )ט(12.15.02 39
 מדידה

( מלאות Shop Drawingתוכניות עבודה )מדידות, חישובים, 
 לאישור המתכננים.

אופני  )יט(12.15.02 40
 מדידה

מתקן הניקוי לאישור מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה 
 המיועד למבנה.

41 12.77.14 Door 
זכוכ' 

 למלוט

 אישור האדריכל לידית בדלת הזכוכית למילוט.

42 12.77.17 Door 
זכוכ' 

 למלוט

המילוט )ראה גם אישור יועץ הבטיחות לרוחב הפתח בדלת 
12.78.08 ,12.78.10.) 

43 12.109.20 Cladding 
 קיר מסך

אישור נקודות התיוג לניטור טיב ביצוע קירות המסך )בקרה 
 בתהליך(.

44 12.118.05 Cladding 
 ביקורת

 בדיקת טיב פרטי העיגון אל קיר הבטון ע"י מנהל העבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות אבן - 14פרק 
 

 חיפוי קירות באבן בשיטה הרטובה  14.01
 

 תאור העבודה 14.1.01
 ",רטובה"הבשיטה  יחופו באבןהפנים,  ע"פ חזיתות ,בניןבטון בקירות  א.

יציקת בטון ו כלומר הצמדת האבן אל המבנה בעוגנים, רשתות זיון
 .בתווך

השלמות / המשך של חיפוי האבן הקיים , הכולל המשך העבודה כוללת  
גם חיפוי האבן הקיימות, ושימוש באבן כדוגמת הקיים, ושל שורות 

 המזוזות האנכיות של הפתחים.
 עבודות איטום קיר הרקע יבוצעועל קירות החוץ, לפני עבודות החיפוי  ב.

 לעיל. 05כמפורט בפרק 
במפרט  14, בצרוף הנחיות פרק 378כל עבודות האבן יבוצעו עפ"י מפמ"כ  ג.

 .2378י, ובהתאם לת"י כללה
 כל ההנחיות המפורטות לעיל מדגישות נושאים המפורטים במפמ"כ. 

בכל שאר הנושאים כגון: אשפרה, גימור )ליטוש הוגנה( והגנה, תעשה  ד.
 .14העבודה לפי המפרט הכללי לעבודות אבן בפרק 

העבודה כוללת תכנון מפורט, אספקת האבן וביצוע החיפוי, בהתאמה  ה.
ות האבן, גוון, וסוג האבן על מנת לחיפוי האבן הקיים מבחינת מיד

 לטשטש מפגשים בין אבן קיימת לחדשה.
בחיבור לחיפוי הקיים יידרש פירוק חלקי של אבני חיפוי בפתחים  ו. 

קיימים והחלפה באבן חדשה בהתאמה למידות הפתחים בתכנית, 
 והתחברות לויטרינות / דלתות חדשות שיבוצעו בפתחים.

פקיות או אנכיות יהיו מאבן גושנית ע"פ הפרטים. לא ז.           פינות אבן, או
 יתקבלו פינות אבן בהדבקה. 

 
 

 הנחיות כלליות 14.1.02
 

 מהנדס אחראי א.
חלק  2378מהנדס רשוי של הקבלן יהיה "מהנדס אחראי" כמוגדר בת"י  

 .13.10בסעיף  1
הקבלן אחראי לתכנון יציבות החיפוי ולהשגחה על הביצוע בהתאם  

 ולמפרט המיוחד.לתכנון 
 

 אחריות כוללת של הקבלן ב.
האחריות הבלעדית לאטימות ויציבות החיפוי חלה על הקבלן. המפרט  

איטום  - 05המיוחד להלן, לרבות המפרט המיוחד להכנת הרקע בפרק 
צמנטי, הינם דרישת מינימום. במידה והקבלן סבור שהמפרט אינו 

עליו להודיע על כך למפקח מספק או שדרושים שינויים/תוספות למפרט, 
 בכתב ולקבל הוראותיו בכתב לבצוע העבודה.

 
 מפרטים באתר ג.

 הקבלן יחזיק באתר עותק של המסמכים הבאים:
 .1חלק  2378ת"י  .1
 ( "חיפוי קירות באבן טבעית".1994) 378מפרט מת"י מפמ"כ  .2
 .14מפרט כללי פרק  .3
 המפרט המיוחד. .4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 יפוסיקיר אבן ט -דוגמא  ד.
לאחר אישור עקרוני של דוגמת אבן בודדת ולאחר שהוצגו  .1

תוצאות בדיקות בהתאם למפורט להלן, יכין הקבלן קיר אב 
. הדוגמא 1חלק  2378בת"י  5.1.1.1טיפוס כמפורט בסעיף 

כוללת הכנת התשתית בשכבת הרבצה ואיטום צמנטי עד וכולל 
על קיר  עשית המישקים וקבלת אישור המפקח. הדוגמא תבנה

שיבנה הקבלן או על משרדי האתר אולם לא על המבנה עצמו. 
הדוגמא תכלול פינת בנין ושפת פתח אופקית ואנכית כולל 

 .EPDMהתקנת סינור 
 הדוגמא תבוצע גם לחיפוי חוץ וגם לחיפוי פנים. 

עוגנים לפני תחילת  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל . 2
ח השליפה המתוכנן ע"פ חישובי העבודה. העוגנים יעמדו בכו

 .4הקבלן עם מקדם בטחון 
רק לאחר אישור הדוגמא, אישור בדיקות שליפה לעוגנים  .3

ואישור החישובים ותכניות מפורטות שיוכנו ע"י הקבלן, יוכל 
 הקבלן להזמין את האבן.

 
 

 מדידת הרקע, סימון ה.
בשילוב מידות רוחב שונות וקוי מישקים עוברים לפי  מעוצבתהאבן 

הפרוט בתכניות החזיתות. לפיכך, ידרש הקבלן לבצע את עבודת חיפויה 
 אבן בדייקנות גבוהה מהרגיל.

ידרש לקבל קירות מיושרים לפי חוט למלוא גובהם ואורכם. קוים 
עוברים מתחת ומעל לחלונות, קוים עוברים מעל דלתות, התאמת רוחב 

י האבן כך שיתקבלו אבנים שלימות מתחת ומעל לחלונות ואבנים פס
 שלימות מעל הדלתות.

לפני תחילת החיפוי יסמן הקבלן, ע"י מודד מוסמך, על החזיתות את 
הצירים הראשיים, ימדוד את המבנה ויעביר למפקח את תכנית המצב 

 הקיים עם כל הסטיות בכל הכוונים.
. הסטיה המותרת 02 בהתאם לדרישות המפרט המיוחד בפרק

מ"מ, הסטיה באנכיות ± 10ממישוריות הקירות לכל גובהם לא תעלה על 
מ"מ לכל גובה הבנין. ± 10הפינות וקוי שפות הפתחים לא תעלה על 

במידה והסטיות עולות על הנ"ל, יידרש הקבלן לתקן את פני הרקע 
 בסיתות או תוספת בהתאם להוראות מפורטות שיתן המפקח.

את מיקום מישור פני האבן, את הצורך בסיתות או במילוי  המפקח יקבע
 ואת מיקום קוי המישקים לצורך בליעת הסטיות.

הקבלן יידרש להתאים מידות אבן שונות כדי להתגבר על סטיות השלד 
ולהתאים לחיפוי הקיים, ולא לצבור את השגיאה לאורך או לגובה 

 החזיתות אלא לחלקה בין קוי המישקים.
לצורך כך הזמנת אבן בגדלים שונים והדבר יגרור תוספת אם תדרש 

 עלות, תחול כל העלות הנוספת על הקבלן.
 
 ע"י הקבלן Shop Drawingsתכניות  ו.

 תכניות הקבלן יכללו, בין היתר:
תכניות פרישה של חיפוי האבן ע"פ תכניות המדידה הנ"ל  . 1

על ולאחר קביעת מיקום מישורי פני האבן בהתאם לסטיות בפו
 של הבניה.

קטעי חזית מוגדרים ופרטים שישמשו לקביעת מידות האבן  .2
לחיתוך ויאפשרו לקבלן להכין רשימת אבן להזמנה לפי מידות 

 חיתוך ועיבוד סופיות.
פרוט מיקום הקדחים לעוגנים, עיבוד השפות וכל הדרוש לייצור  .3

 סופי במפעל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אחידות האבן, מיון ז.
מכסימלית בכל חזית וחזית תסופק האבן בכדי לקבל אחידות גוון 

 חתוכה עבור כל חזית מאותם גושי אבן.
בהתאם לכך יהיה סימון נוסף להתאמת האבן בכל החזית, כפי שיצוין 

 בתכניות הקבלן וברשימות האבן.
לפני תחילת החיפוי יפרוש הקבלן את האבנים ויבוצע מיון קפדני 

אישור המפקח למראה  שיבטיח אחידות במראה לפי גוון וגיד ויקבל
 החיצוני של האבנים. אבינם שיפלסו ע"י המפקח יורחקו מיד מהאתר.

הקבלן רשאי לערוך מיון במקור אספקת האבן. גם במקרה זה חייב 
הקבלן לפרוש את האבנים ולקבל אישור המפקח באתר לפני תחילת 

 החיפוי.
 

 בדיקות האבן ח.
 1חלק  2378עו ע"פ ת"י בדיקות במעבדה של תכונות אבני החיפוי יבוצ

 כמפורט שם בפרק ו'.
הבדיקות יבוצעו על דוגמאות אבן שהובאה לאתר ממש. אישור אבן לא 

 יתבסס על תוצאות בדיקות מוקדמות של מקור האבן בלבד.
תוצאות הבדיקות יסופקו למפקח לפני תחילת החיפוי. דרישה זו 

שיהיה זמן  מחייבת את הקבלן להביא את האבן לאתר במועד מוקדם כך
מספיק לקבלת תוצאות מאבן שסופקה בפועל לאתר ולא מדוגמאות 

 מוקדמות בלבד.
 

 סימון צנרת בקירות ט.
לאחר גמר האיטום ולפני תחילת הקידוח לעוגני, יסומנו בצבע בולט 

)ספריי( בקוים מלאים, תואי צנרת ביוב וצנורות מי גשם בקירות שיחופו 
 באבן.

לתוך הצנורות וגרימת נזק שתיקונו קשה,  מטרת הסימון למנוע קידוח
 יקר ולפעמים בלתי אפשרי.

 סימון הצנרת אינו נמדד והוא כלול במחירי עבודות החיפוי באבן.
 
 עיגון פיגומים י.

מותר שהפיגומים יעוגנו באביזרים שיעברו דרך המישקים שבין לוחות 
 האבן כך שהחיפוי יבוצע ברצף ולא יושארו פתחים להשלמת חיפוי

 (.2חלק  2378בת"י  2.2מאוחרת. )ראה דרישות סעיף 
אביזרי העיגון יהיו כאלו שיאפשרו פרוק בגמר העבודה שלא ישאיר חקי 

מתכת בין לוחות האבן. כל חלקי המתכת שישארו במקומם יהיו 
 .316מנירוסטה 

 
 בדיקת אטימות יא.

לאחר גמר החיפוי לרבות הטיפול במישקים, תבוצע בדיקת אטימות 
, ע"י מעבדה מוסמכת. נזילות ורטיבות יתוקנו 1476בהמטרה, ע"פ ת"י 

ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פרוק החיפוי ועשיתו מחדש. אופן 
 התיקון,החומרים ושיטות היישום טעונים אישור מראש של המפקח.

 
  לוחות האבן יב.

בהתאמה מלאה לחיפוי האבן הקיים, ובהתאם  סוג האבן:
 לכתב הכמויות.

 בעיבוד בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. גמר:
± 1בהתאם לכתב הכמויות. סטיה מותרת  מידות הלוחות:

 מ"מ.
מרווח מקסימלי מתחת לסרגל בכל כיוון עלפני  סטיה במישוריות:

 מ"מ. 1לוח האבן לא יעלה על 
 כמפורט בפרטים בתכנית. עיבוד פינות:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ו ייצור קידוחים לעוגנים יבוצע במפעל או בק קידוחים:
מסודר וע"פ שבלונה באתר, כך שיובטח דיוק 

מ"מ במיקום ± 1מ"מ בקוטר הקדח, ± 0.5
 מ"מ בעומק הקדח.± 2-מרכז הקדח ו

 
 חישוב הנדסי יג.

חישוב הנדסי מפורט ייעשה ע"י הקבלן בהתאם לדרישות  .1
 .106( בסעיף 1994) 378מפמ"כ 

ורטת כולל התחשבות מפ 414עומסי הרוח יהיו ע"פ ת"י  1.1
בתחומי יניקה מוגברת באזורי שפה כמפורט בסעיף 

 .1.2שם. מקדם הבטחון לעומס רוח יהיה  205.6
 .412עומסי רעידת אדמה יהיו ע"פ ת"י  1.2

הקבלן יגיש לאישור המפקח את החישובים. התכנון ע"י הקבלן  .2
יכלול פרטי הרכבה וחיבור, מידות הקידוחים באבן, חיזוק 

ע סביב פתחים וכו'. אישור החישובים בפינות, פרטי קיבו
והתכניות ע"י המפקח הינו תנאי להזמנת האבן ולפיכך יוגשו 

ע"י הקבלן במועד מוקדם ע"פ לוח הזמנים המאושר של 
 הפרויקט.

החישוב יעודכן בשלב גמר הקמת השלד ויתאים למרווח  .3
האמיתי שבין האבן לרקע ע"פ הסטיות שנמדדו בפועל לפני 

י. למרווח מוגדל יותאמו אביזרים המסוגלים תחילת החיפו
לשאת את העומס המוגדל. אישור החישוב המעודכן הינו תנאי 

 להתחלת בצוע החיפוי.
החישוב יעודכן ע"פ תכונות החוזק של האבן כפי שנקבעו  .4

 בבדיקות האבן שסופקה לאתר.
 

 דיוק יד.
 מ"מ.± 0.5הסטיה בין פני אבן לפני שכנתה לא תעלה על 

 מ"מ.± 1.0הסטיה ברוחב המישקים לא תעלה על 
 מ"מ.± 1.0הסטיה במיקום המישקים לא תעלה על 

הסטיה במישוריות פניה חיפוי )מרווח מירבי בין תחתית הסרגל לבין פני 
 מ' בכל כוון. 3מ"מ אורך סרגל של ± 2.0המשטח( לא תעלה על 

 
 הכנת שטחי החיפוי, איטום טו.

 לעיל. 05ראה פרק  .1
 אחר סיום האשפרה, ניתן להתחיל בעבודות הרכבת האבן.ל .2

ימים לפחות, תוך מעקב  5-מודגש שתהליך האשפרה ימשך כ 
 צמוד אחר מצב רטיבות הקיר.

 
 חוטים .טז

 4בקוטר  304קשירת האבנים אל גב הבטון תבוצע על ידי חוטי נירוסטה  
 מ"מ. 25מ"מ שעומקם  5מ"מ לחורים קוטר  20-מ"מ שיוכנסו לעומק כ

 
 הכנת האבן .יז

לוחות האבן המיועדים לחיפוי, יוספגו במים ולאחר מכן תבוצע על גבי  
חלקים שומשומית נקיה, חלק  2גב הלוחות התזת מלט צמנט בהרכב 

מ"מ. למערכת זו תהיה תוספת של  3-בעובי של כ -חול וחלק צמנט 
 סיקה לטקס.

 הספק., תתואם עם 1:1היחס מים/ערב סיקה לטקס או שו"ע  
 ימים לפני הרכבתם. 3אשפרת האבנים לאחר התזה, לפחות  

 
 קידוחים בתוך האבן .יח

קידוחים לעיגון יבוצעו במפעל ו/או ליד מקום העבודה בקו יצור מיוחד  
לקידוחים, אשר יבטיח ביצוע "נקי" של החורים בקוטר ובגודל 

 המתוכנן, ללא שבר מיותר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

פני התחלת העבודה. לא יורשה מערכת זו תאושר על ידי המהנדס, ל 
 קידוח חורים על הפיגום, ללא בקורת.

 
 בדיקות העוגנים .יט

כל העוגנים לתלית האבן יעמדו בכוחה שליפה המתוכנן ע"פ  .1
 .4חישובי הקבלן עם מקדם בטחון 

עוגנים לפני תחילת  3-לכל סוג עוגן תבוצע בדיקת שליפה ל .2
 העבודה )ראה לעיל קיר נסיון(.

מהעוגנים בפיזור  2%-במהלך העבודה תבוצע בדיקת שליפה ל .3
 2חלק  2378ת"י  2אקראי. )דרישה זו חמורה מדרישות טבלה 

 (.5.1.1.4, 5.1.1.3סעיפים 
 

 הרכבה בשיטת הבניה הרטובה 14.1.03
 

הקבלן יציג את שיטת הביצוע לאישור המפקח. הבניה לא תתחיל לפני  א.
מהווה  2378דיקות הנדרשות לפי ת"י הכנת דוגמא מאושרת. אישור הב

 תנאי מוקדם להתחלת הביצוע.
 

הבניה של האבנים תבוצע בשורות אופקיות, כאשר לאחר השלמת בנית  ב.
כל שורה, כולל ביצוע קשירות העוגנים לרשת, ימולא בגב האבן החלל 

ס"מ, והיא  4-שנשאר עד לפני הקיר בבטון דליל. עובי שכבת הבטון כ
 שמנת" צמנט בתוספת מוספים אוטמי מים.תכלול שכבת "

 
בתוספת ערב פולימרי, יוכן  1:1תערובת קיבוע זו, מלט צמנט ביחס  ג.

בערבוב מכני. לאחר השלמת הערבוב היבש, מוסיפים מים עד לקבלת 
 התערובת בסמיכות הרצויה.

 
 כל הבטונים למלוי בגב האבן יוכנו באתר, באמצעות ערבל מכני תקין. ד.

ה עירבוב הבטונים באופן ידני. שכבת הבטון תהיה דלילה כך לא יורש 
 שתוכל להתפשט ולמלא את החלל שבין לוחות האבן לשלד.

 
מילוי בגב האבן יעשה בגמר בניתה וקשירתה של כל שורה, תוך הבטחת  ה.

 חדירת הבטון ומלוי כל החלל.
 
 בטון של הפאה האנכית-בניית שורות האבן, תעשה תוך מילוי בטיט ו.

 והפאה התחתונה.
 
עוגנים   2קשירת האבן תעשה עם שני עוגנים בפאה העליונה בתוספת  ז.

מ"מ בפאה הצדדית.  5עוגנים מחזיקים וכן הכנסת פין קוטר  -תומכים 
 מ"מ בולטת הצידה. 40-מ"מ ויתרת ה 30הפין נכנס לתוך האבן רק 

אותו  מסביב לפין זה מעבירים חוט שבו הוכנה לולאה מראש, וקושרים 
 לרשת.

האבן הבאה מובאת למקומה, ובתנועה הצידה "מולבשת" על גבי הפין  
הבולט מעבר לאבן הקודמת היתר, כמו קודם. מיקום העוגנים יהיה כזה 

ס"מ  7ששניים ישמשו כעיגון תומך וששניים כעגון נושא. כל עוגן ימצא 
 עוגנים(. 4מפינת יחידה )סה"כ 

 
 םמישקים )פוגות( וכחול 14.1.04

 
מישקים יבוצעו בהתאם לתכניות ו/או הנחיות האדריכל, על פי הדוגמה  א.

 מ"מ. 8ועומקם  מ"מ 15-6במידות המאושרת רוחב המישקים יהיה 
מ"מ,  10/10/35מ"מ יתבצע על ידי שימוש בשומרי מרחק בחתך  10עובי  

שניים לכל אבן, הניתנים לשימוש חוזר, או בשיטה אחרת מאושרת ע"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בקירות שהם המשך לקירות קיימים המחופים באבן ביצוע  המהנדס.
 המישקים החדשים יהיה המשכי וזהה לאלה של הקיר הקיים

 
כיחול המישקים יבוצע בשלב האחרון לאחר גמר כל עבודות החיפוי  ב.

ולאחר שטיפה כללית על פני השטחים המחופים והמיועדים לעבודות 
 הכיחול.

 
ניקוי יסודי של שיירי טיט והפסולת לעומק המישקים יוכנו לעבודה ע"י  ג.

 כנדרש.
 אין לבצע ניקוי מישקים והכנתם לכיחול באמצעות משור דיסק. 
ניקוי מישקים יבוצע אך ורק ידנית באמצעים שלא יפגעו בחוטי הקשירה  

 והפינים הקושרים את החיפוי לרשת הזיון.
 המאושרת: הרכב המלט לכיחול יהיה כדלהלן, ויגיע לגוון שבדוגמא ד.

 בתוספת למלט האפור(.) חלקים 1.5   מלט לבן 
 חלקים. 2  עדין -אבקת קוורץ  
 חלק. 1  בינוני -אבקת קוורץ  
 במידה וידרש ע"י האדריכל ובכתב.   פיגמנט צבע 
כמו כן יש להוסיף מוסף לאטימות כגון סיקה לטקס או שו"ע באישור  

 מראש של המהנדס, לפי הוראות היצרן.
מרכיבי המלט יעורבבו היטב לסמיכות הדרושה ע"י הוספה מבוקרת של  

מים. כמות התערובת תספיק לביצוע עבודה במשך שעה אחת, ולאחר 
 מכן אין להשתמש בחומר, אלא להכין תערובת חדשה.

 
 תהליך העבודה יהיה כדלהלן: ה.

 מרווח המישק יהיה נקי לחלוטין וישטף במים. -
 תוחדר ותלחץ ע"י מוט עגול.שכבה ראשונה של מלט  -
 יתאפשר ייבוש חלקי. -
שכבת הגמר של המלט תוחדר למישק כשעיבוד גמר פני הכיחול  -

ויבוצע ע"י שפשוף במוט עגול עם פיזור של מעט מלט  יהיה חלק
 לבן לגוון.

 שטחים שיתלכלכו ינוקו משאריות מלט. -
להחזיקם בתום עבודות הכיחול, יש לאשפר במים את פני החיפוי, ו 

 במצב לח כשבוע ימים.
 
 .378יבוצעו לפי הנחיות המפמ"כ  - מישקי התפשטות, מישקי הרפיה ו.

 מישקי התפשטות אופקיים יקבעו לאורך הזויתנים. 
מ"מ, יסתם במסטיק סיליקוני נאטרלי על גב ספוגי  10עובי המישק  

 הנחיות המפרטים והמפמ"כ.בחתך מתאים, הכל על פי 
 

 קיון שטחי אבן גמוריםיונ שמירה 14.1.05
להבטחת גמר נקי יש להגן על שטחי החיפוי במשך כל תקופת הבניה באמצעים  

 בדוקים.
נקוי החיפוי מנטפי מלט בטון וכד' יעשה מיידית וללא דיחוי )לפני התקשות  

החומרים( כל כתם ו/או לכלוך שיתגלו מאוחר יותר יסולקו מפני האבן באמצעות 
 וכיו"ב.מברשת פלדה קיטור 

 כל שטחי עבודות האבן תמסרנה למזמין במצב נקי ומושלם לחלוטין. 
במקומות שיכלו לכלוך כתמים וכו' ושלא יהיה ניתן לנקותם יוחלפו לוחות האבן  

 באחרים לשביעות רצונו המלאה של האדריכל, כשבכל ההוצאות ישא רק הקבלן.
 

 אופני מדידה 14.1.06
נטו, לאחר הורדת הפתחים. המדידה תהיה של שטח החיפוי יחושב עפ"י מ"ר  

שטחים עם חיפוי אבן לרבות שטחים קטנים, עיבוד פתחים, אבן פינה, עמודים, 
 קורות וכד'.

מחיר המ"ר כולל גם מדידת המזוזות, המשקופים )מעל הפתחים(, הספים  
 אלמנטים אלו לא ימדדו בנפרד. -והקופינג על המעקות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 תכולת המחירים כדלהלן: 
 גם: המחיר כולל בין היתרבנוסף לאמור במפרט הכללי,  

טיט, לרבות  378ומפמ"כ  2378את כל האמור במפרט הבינמשרדי בת"י  א.
עוגנים,  ,15/15 מ"מ כל 6בקוטר  נתוושכבת חספוס, רשת זיון מגול

 ,ניםוויתנים מגולונים, זווומיתדים, ברגים, חוטי נירוסטה, עוגנים מגול
שקים גמישים, מישקים יות, יציקת בטון מקשר, מניקוי וסתימת פוג

 , וחיפוי בקיבוע יבש יכלול את כל אביזרי העיגון וקיבועם.יבשים וכד'
לרבות הכנת רשימות אבן מפורטות להזמנה,  אספקת האבנים כנדרש ב.

סיתות האבן ועיבודה, ביצוע חריצים, מישקים וכד', התאמת גב האבן, 
ניהם, אספקת חומרי אטימה וחומרי עיגון כל פרופילי הפלדה למי

הדבקה נדרשים, ביצוע העבודה בכל סוג אלמנט )כולל קירות, עמודים, 
 חשפים וכד'(.

ביצוע קידוחים וחורים כנדרש, עבודות כיחול וליטוש פני הקיר  ג.
באמצעות אבן קרבונדום, הגנה על עבודת האבן עד מסירתן לרבות ניקוי 

 סופי.
 חיתוך "פלץ" או הדבקת סרגל קצה. -לפינות  עיבוד וחיבור אבנים ד.
 חיתוך וגמר אלכסוני. ה.
עיבוד פתחים, חריצים ופינויים למעברי צנרת ואביזרים המבוטנים  ו.

 בבנין.
 מעל לפתחים. EPDMסינור  ז.
מ"ר. העבודה תאושר לביצוע  12כאמור לעיל בשטח של  ותביצוע דוגמא .ח

 .ותרק לאחר אישור הדוגמא
באזור  2378ל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לאבן לפי ת"י הכנת כ .ט

 הפרויקט הנדון.
 חישוב הנדסי ותכנון מפורט. י.

 ניקוי, ליטוש והגנה. יא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מתקני מיזוג אוויר ואוורור – 15פרק 
 

 כללי 15.01
 

התחנה מתיחסות למבנה במכרז/חוזה עבודות מיזוג האוויר המפורטות במפרט  15.01.01
 מסוף התחבורה  -המרכזית במודיעין

 
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט המיוחד, כתבי הכמויות והמפרטים הכללים  15.01.02

 לעבוודת בניה של משרד הבטחון במהדורתם המעודכנת.
 

 שם מס' 
 מתקני חשמל 08 
 עבודות צביעה 11 
 מתקני מיזוג אויר 15 
 מקצועיים אחרים. וכן כל התקנים הישראליים ותקנים 

 
, ועל הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי להמנע מגרימת קייםהעבודות מתבצעות במבנה  15.01.03

נזק לציוד קיים, לקווי חשמל וטלפון, לקווי מים וביוב, תעלות וכו' ולבצע עבודותיו 
 בתיאום עם הנחיות הבטיחות והביטחון של המזמין. 

 
יזוג האויר יהיה מהנדס מנוסה שילווה העבודה באתר לפחות מהנדס הביצוע של קבלן מ 15.01.04

שעות ביום(, ויפקח על עובדיו, קבלני המשנה שלו, ויתאם עבודותיו  8ימים בשבוע ) 4
 מול קבלני משנה אחרים של הקבלן הכללי.

 
נציג הקבלן באתר יהיה טכנאי מנוסה ומיומן אשר יהיה נוכח באתר, כל זמן שעובדי  

 י קבלני המשנה מטעמו יעבדו במבנה.הקבלן או עובד
 

 תאור מערכת מיזוג האויר  15.02
 

 כללי: 15.02.01
 

 VARIABLE  REFRIGERANT FLOWמתקן מיזוג האוויר במבנה הינו בשיטת  א.

SYSTEM (VRF/VRV )–  משאבת חום", המאפשרת קירור או חימום עצמאי"
 בחללים שונים במבנה.

 
 משרדים: 15.02.02

 
 ו/או חלל ממוזג תותקן יחידת מפוח נחשון נסתרת. בכל חדר א.

   
צנרת קרר ופיקוד מחברת בין כל יחידת העיבוי ליחידות מפוח הנחשון המוזנות  ב.

 ממנה.
 

 אולם: 15.02.03
 

 ( יחידות טיפול באוויר.2מתקן מיזוג האוויר המטפל באולם מורכב משתי ) .א
 

 ח למבנה. יחידת טיפול באוויר צח תטפל ותספק אוויר צ ב. 
 

 מהיחידות מסתעפות תעלות מיזוג אוויר המספקות אוויר מטופל לאולם.  ג. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
  

 נתונים אקלימיים ותנאי פנים 15.03
 

 נתונים אקלימיים: 15.03.01
 קיץ 
 35C  -    מד חום יבש לתכנון 
 46C  -  מד חום יבש מירבי לתכנון מעבים  
 26.5C  -   מד חום לח לתכנון  
 חורף 
 5.5C  -   מד חום יבש לתכנון  

 
 תנאי פנים: 15.03.02

 מד חום יבש. 23C2C  -קיץ וחורף  
 לחות יחסית )לא מבוקר(. 50%   

 
 :תאור העבודות 15.04

מתייחס להספקת והתקנה של מתקן מיזוג אוויר מושלם על כל אביזריו  הז מכרז/חוזה 
 לרבות:

 
 (.VRF/VRV)ת עיבוי לקירור וחימום ויחיד 15.04.01

 
 יחידות טיפול באוויר.  15.04.02

 
 יחידת אוויר צח.  15.04.03

 
 יחידות מפוח נחשון. 15.04.04

 
 מפוחים ליניקת עשן.  15.04.05

 
 מפוחי אוורור. 15.04.06

 
 תעלות אוויר, תעלות אוויר גמישות, מפזרים, תריסי אוויר חוזר. 15.04.07

 
 מדפי אש.  15.04.08

 
 קרר מותקנת גלויה, בקירות, וברצפות. צנרת 15.04.09

 
 אינסטלצית חשמל. 15.04.10

 
 מערכת פיקוד והפעלה אוטומטית. 15.04.11

 
 הפעלה וויסות של כל המערכות. 15.04.12

 
 שירות ואחריות בתקופת הבדק. 15.04.13

 
הערה : מערכת תליית התעלות של המיזוג אוויר: אסורה תלייה מהתקרה הקיימת ולכן צריך 
לתלות את המערכת משלד פלדה מישנית שתותקן במיוחד במבנה. מערכת זו מופיעה בתכניות 

הקונסטרוקציה. עבודת התקנת תעלות מיזוג האוויר כוללת את כל ההתאמות הנחוצות בין 
 הנ"ל ו/או לאלמנטים בנויים אחרים בפרויקט.  מערכת התליה לשלד הפלדה

  



- 183 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 תוכניות ומפרטים שהקבלן נדרש להגיש לאישור 15.05
 

 שרטוט כללי של הרכבת הציודים והצנרת, ויכלול בין השאר: 15.05.01
 

 (1:20, 1:50יחידת עיבוי  )ק.מ.  א. 
 ב.       יחידות טיפול באוויר.                
 (.1:20, 1:50נחשון  )ק.מ. יחידות מפוח  .ג 
 (.1:20, 1:50תעלות אויר  )ק.מ.  .ד 
 (.1:20, 1:50צנרת קרר )ק.מ.  .ה 
  

 תוכניות חשמל ופיקוד. 15.05.02
 

סכמות, תוואי צנרת, שרטוטי הרכבה של כל סוגי הצינורות המותקנים במסגרת  15.05.03
 מכרז/חוזה זה.

 
הציוד והאביזרים המורכבים בפרויקט )קבלת אישור חומר טכני מפורט לכל מרכיבי  15.05.04

 לפני הביצוע(.
 

  מהנדסי יצרן הציוד יכינו החומר הטכני שיוגש לאישור המתכנן. 15.05.05
 

 בדיקה, ויסות והרצה 15.06
 

הקבלן יפעיל המתקנים בסיום כל עבודות ההתקנה ובתאום עם המפקח והמתכנן.  15.06.01
ימי  14ולה תקינה ורצופה של כל המערכות במשך הרצה משביעת רצון תחשב לפע

 שעות פעולה ביום. 10עבודה, 
 

 הדגמה והדרכה של סוגי המתקנים תעשה ע"י צוות מקצועי של קבלן מיזוג האוויר. 15.06.02
ההדגמה וההדרכה יתבצעו לאחר סיום הרצת המתקנים ולאחר שהוגש והושלם לפי  

 הערות המתכנן ספר המתקן.
 

 נוסף לאמור במפרט הכללי, יכלול ספר המתקן )עותק ניר ומדיה מגנטית(:ב 15.06.03
 

 תיאור פשוט וברור של המתקנים. א. 
 הוראות הפעלה והדממה בעברית. ב. 
 הנחיות לטיפול בתקלות שונות. ג. 
הוראות טיפול ואחזקה תקופתית של כל פריט ציוד, של כל אביזר, תוך צירוף  ד. 

פרוט טכני, הוראות הרכבה ואחזקה והנחיות לטיפול קטלוג היצרן הכולל 
 בתקלות.

 מפרטים טכנים וקטלוגים חתומים ע"י הקבלן ומאושרים ע"י המתכנן. ה. 
 דו"ח הפעלת המתקן כולל כמויות אוויר, זרמי חשמל וכו'. ו. 
סט מעודכן של תוכניות העבודה )תוכניות צנרת קרר, ותעלות אויר( חתומות ע"י  ז. 

 מאושרות ע"י המתכנן.הקבלן ו
וימסרו  PLT-ו DWG( ערוכות באוטוקוד בקבצי AS-MADEתוכניות דיכרון ) ח. 

 בעותק ניר ומדיה מגנטית חתומים ע"י הקבלן ומאושרים ע"י המתכנן.
מכתב למזמין ולרשויות המאשר שהעבודה בוצעה בתאימות לתקני בניה  ט.

 .1001נדרשים, ובעיקר ת"י 
 חשמל מוסמך ללא כל הסתיגויות.דו"ח מהנדס בודק  י.

 תעודת אחריות ושרות. יא.
 דו"ח קבלה סופי המאשר שהעבודות בוצעו ללא כל הסתיגויות של המתכנן. יב.

 
 ספר המתקן יעודכן בהתאם להנחיות המתכנן בתקופת ההדרכה וההדגמה. 15.06.04

אי לקבלת והגשתו תהווה תנ ובקובץ ממוחשבת ( עותקים5ספר המתקן יוגש בחמישה ) 
 המתקנים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  
 קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת הפעולות הבאות: 15.06.05

 
 השלמת עבודות ההתקנה. א. 
 סיום כל עבודות הבדיקה והוויסות הנדרשות ודווח על ביצועם בכתב. ב. 
 הרצת המתקנים. ג. 
 סיום ההדגמה וההדרכה לנציג המזמין. ד. 
 הגשת ספרי המתקן. ה. 
  

במעמד קבלת המתקנים יהיו נוכחים מטעם הקבלן, מהנדסים וטכנאים של סוכן  15.06.06
 הציוד, ומהנדס הביצוע וטכנאים של הקבלן, כנדרש לביצוע הבדיקות וההפעלות.

 
 תקופת הבדק והשרות 15.07

 
במשך תקופת הבדק והשרות מיום קבלת המתקנים על ידי המהנדס והפיקוח, אחת  15.07.01

יבצע הקבלן באמצעות צוות מתאים כל פעולות האחזקה והשרות לשלושה חודשים 
הדרושים, כולל החלפת מסננים מילוי קרר,מילוי שמן, כל העבודות האלו וחלקי 

 החילוף הנדרשים מקוריים וחדשים, של היצרן יהיו על חשבון הקבלן.
 

פי שיאושרו ע"י עבודות הקבלן יתבצעו בהתאם להנחיות יצרני הציוד ודפי הטיפולים כ 15.07.02
 המהנדס.

 אחת לשלושה חודשים ישתתף הקבלן בסיור פיקוח אחזקה בהשתתפות נציג המזמין. 
 הקבלן יחתים בעת הביקורת את איש הקשר של המזמין. 

 
לקראת תום תקופת הבדק והשירות יכין הקבלן המתקנים למסירתם לקבלן המתחזק  15.07.03

חייב לבצע כל התיקונים הנדרשים על פי אשר יבוא במקומו. קבלן חוזה זה יהיה 
 ימים מתאירך שיקבע המתכנן. 15החלטת המהנדס תוך 

   
 הענות לקריאות שרות: 15.07.04

 שעות. 12תענה תוך  -קריאה דחופה  א. 
 שעות. 24תענה תוך  -קריאה רגילה  ב. 
 ידי האחראי מטעם המזמין.-הגדרת מידת הדחיפות של הקריאה תקבע על ג. 

 
חודשים מתאריך קבלה ללא כל הסתיגויות של המערכות,  36תקופת הבדק והשרות  15.07.05

 והגשת ספר מתקן מושלם ומאושר על ידי המתכנן.
 

בתקופת הבדק והשרות, בכל עת שימצא מתכנן מיזוג האוויר לנכון, ישלח סוכן הציוד  15.07.06
 מהנדסים וטכנאים לאתור ותיקון תקלות.

 
 (VRF/VRVאוויר מרכזית רב מאיידית ) מערכת מיזוג 15.08

 
 כללי: 15.08.01

 
ציוד מיזוג האוויר יהיה תוצרת חברה מוכרת ובעלת סוכנות רשמית של לפחות  א.

 HITACHI, או LGאו  DAIKINאו  MITSUBISHI( שנים, דוגמת תוצרת 5חמש )
 .TOSHIBAאו 

 
המערכות הינה צולבת, אחריות הקבלן וסוכן הציוד לציוד ולפעולה תקינה של  ב.

 שניהם יחד וכל אחד לחוד.
 

הקבלן והסוכן יציגו לפני המזמין והמהנדס לפחות עשרה מתקנים בתפוקות  ג.
 קירור הדומות לפרויקט זה, כתנאי מקדים לאישור הציוד בפרויקט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן מתחייב לבצע הפרויקט בהתאם להנחיות יצרן הציוד, כפי שיועברו אליו,  ד.
 על ידי סוכן הציוד. מפעם לפעם,

 
הסוכן מתחייב לוודא שהקבלן בצע בכל שלב משלבי הביצוע של ההתקנה,  ה.

 הנחיותיו ויאשר ביצועם התקין בכתב.
 

 :יחידת עיבוי עם מפוחים ציריים 15.08.02
 

 HEATיחידת העיבוי תהיה מטיפוס התפשטות ישירה עם קירור או חימום ) א.

PUMP ,(.100%-0%בתפוקות משתנות באופן רציף מלא )( ליחידות מפוח הנחשון 
 

יחידת העיבוי תספק ספיקת קרר משתנה ורציפה לכל אחת מיחידות מפוח  ב.
הנחשון בהתאם לדרישות העומס התרמי, באמצעות צנרת קרר בשיטת "שני 

 צינורות".
 

 מבנה היחידה יבנה מפח מגולבן צבוע בצביעה אלקטרוסטטית. ג.
 

 ת העיבוי יהיה סגור במעטה פנלים מבודדים אקוסטית.תא המדחסים ביחיד ד.
 

כל חלקי המבנה, הציוד ואביזרי הפיקוד והבקרה יתאימו להתקנה גלויה מחוץ  ה.
 .V.Uלמבנה ולפעולה בצורה טובה בתנאי טמפרטורה, לחות גבוהה, וקרינת .

 
ללא מברשות, שיאפשרו  C.Dעם מנוע . SCROLLמדחס היחידה מסוג הרמטי  ו.

 קה משתנה ויציבה של המדחס.תפו
 

 המדחס יסופק עם הגנות לחץ סניקה גבוה, התחממות יתר, וזרם גבוה. ז.
 

כל אחד ממדחסי יחידת העיבוי יותקנו בתוך מעטפת אקוסטית )הגנה אקוסטית  ח.
 כפולה למדחס(.

 
משנה המהירות למנוע המדחס יתאים לפעולת המדחס ויכלול הגנות זרם גבוה  ט.

 יתר.והתחממות 
 

מפוח יחידת העיבוי יהיה מטיפוס "אוזן פיל" צירי שקט במיוחד בעל מהירות  י.
 . המפוח יסופק עם כונס אויר בתצורת פעמון.RPM600סיבוב מירבי של 

 
מנוע המפוח יהיה בעל מהירות סיבוב משתנה רציפה לשמירת לחץ סניקה של  יא.

 המדחס.
 

 הקרר שלו.לכל מדחס יהיה מפוח עיבוי שיפעל במחזור  .יב
 

ביחידת העיבוי יותקן לוח הזנה ופיקוד אשר יכלול כל הנדרש לפעולה ובקרה של  יג.
לסימון פעולה  LEDהיחידה, כולל מפסק ראשי, מאמתים והגנות, ונוריות 

 ותקלה.
 

 (.65IPהלוח יתאים להגנה גלויה מחוץ למבנה, אטום מפני גשם ואבק ) יד.
 

 ע התחממות יתר של הציוד.הלוח יסופק עם מאווררים למנו טו.
 

בלוח יותקנו בקרים ממוחשבים בעלי סדרה של מקשים המאפשרים תצוגה של  טז.
 נתוני הפעולה של היחידה ודווח על תקלות.

 
מערכת הבקרה של יחידת העיבוי תאפשר שינוי נקודות בעבודה, שינוי וביטול  יז.

 וכו'. פקודות, כיוונון פעולת מפוחי המעבה, כיוון זמני השהיה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 צנרת קרר 15.08.03

 
צנרת הקרר תבנה מאביזרים מאיכות מעולה ותכלול בין השאר משתיק  א.

(MUFFLER מסנן מיבש עם סידור להחלפת האבן ומעקף עם שסתומים, עין ,)
 בקורת, ברז סולנאיד, שסתום התפשטות, מפריד נוזל, מיכל אגירה, מפריד שמן.

  
( לשיפור ביצועי המערכת SUB COOLINGיתר )מעגל הקרור יכלול מעגל קרור  ב. 

 (.FLESH GASולמניעת תערובת גז ונוזל )
 

צנרת הקרר תכלול אביזרים שיאפשרו החלפה כל אביזר ללא שחרור הקרר  ג.
 לאטמוספירה.

 
 .A410Rיחידת העיבוי תפעל עם קרר ירוק  ד.

 
 :יחידת מפוח נחשון 15.09

 
 כללי: 15.09.01

 מגולבנים חלקים מכופפים עם חיזוקים. היחידה תבנה מפחים א.
 

 היחידה תהיה מטיפוס דוחף דרך הסוללה. ב.
 

 בריכת הניקוז תהיה בעל לחץ ביחס לסביבה. ג.
 

 לפחות. 1קוטר צנרת לניקוז מי עיבוי בקוטר " ד.
 מ'. 1מ"מ באורך  6צנרת הניקוז תבודד בבידוד "ארמפלקס" בעובי   

 
 בכל חלקיה החיצוניים למניעת עיבוי מים.בריכת הניקוז תהיה מבודדת  ה.

 
לוחה חשמל של היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש בתוך קופסת פלדה למניעת  ו.

 התפשטות אש באירוע קצר בלוח.
 
יחידה המותקנת במבנה תבודד בבידוד פנימי עשוי חומר פולימרי שאינו סופח  ז.

 מ"מ. )בידוד אוריגינלי של היחידה(. 13מים בעובי 
 

 מסנן האויר ביחידה יהיה מטיפוס לשטיפה, עשוי סיבים סיטטיים לא ארוגים. ח.
 

 מפוח מאייד מטיפוס "כפות נטויות קדימה" בהינע ישיר. ט.
 כניסת האויר למפוח תבוצע באמצעות מעבר אויר מלא.  
 מפוח יהיה מאוזן סטטית ודינמית.  
היחידה במהירות  המפוח יספק כמות האויר הנדרשת כנגד התנגדות כללית של  

 הבינונית.
 

( מהירויות ויהיה שקט 3מנוע המפוח יהיה חד פאזי, מתאים לפעולה בשלוש ) י.
 במיוחד בפעילותו, ומיועד לפעולה ממושכת.

 
מפוח יחידת מפוח נחשון תאפשר בחירת מהירות המפוח הנדרשת למפל הלחץ  יא.

 המתפתח בתעלות האויר.
 

 חבורי היחידה: יב.
 

ניקוז מבודדת תחבר בין מוצא הבריכה לנקודת הניקוז. החיבור צנרת  (1
 באמצעות אביזירם מתאימים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כבלי חשמל ופיקוד יעברו דרך פתחים עגולים ביחידה שהם מוגנים  (2
 בשרוולים פלסטיים למניעת פגיעה מכנית בבידוד הכבלים.

 
ל ניתוק ההזנה לאחד המאיידים לא יגרום לפגיעה בפעולתם התקינה ש יג.

 המאיידים האחרים, ולא תפגע בפעילותו של המעבה.
 

תפוקת היחידה תווסת על ידי שסתום התפשטות פרופורציונלי לינארי מסוג מחט  יד.
המותקן בכניסה לסוללה, ומדידות טמפרטורה של הקרר בכניסה וביציאה של 

 הקרר.
 

 מפלסי רעש מירביים ליחידות מפוח נחשון: טו.
 

 R.T dBAתפוקת קירור . מס'
 36 1עד   1
2  1-2.4 40 
3  2.4-6.5 45 

 
 :בקרת יחידת מפוח נחשון 15.09.02

 
 מצב קירור: א.

 
 מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר או שלט. (1
טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס  (2

 הטמפרטורה הנמדדת בחדר.להפרש שבין הטמפרטורה הנדרשת לבין 
בכניסה לסוללת מאייד וביציאה, תימדד טמפרטורת הקרר באמצעות  (3

 superרגשי טמפרטורה כך שפתיחת השסתום האלקטרוני תשמור על 

heat  שלC°5. 
המדחס בעל התפוקה המשתנה ברציפות, יבטיח טמפרטורת איוד  (4

 קבועה.
צויה השסתום כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הר (5

האלקטרוני ייסגר. השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן 
 -פרופורציונאלי כאשר הפרש הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל

C°1 .ומעלה 
 

 מצב חימום: ב.
 

 מהירות המפוח תשלט באמצעות דרישה מלוחית הפיקוד בחדר או שלט. (1
ת שבמהלכן מהירות דקו 2, תבוצע השהייה של ONלאחר קבלת פקודת  (2

המפוח תהיה נמוכה ורק בסיומן, תעלה מהירות המפוח למהירות 
 הנדרשת.

טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן פרופורציונאלי בהתייחס  (3
 להפרש שבין הטמפרטורה לבין הטמפרטורה הנמדדת בחדר.

כאשר טמפרטורת החדר משתווה לטמפרטורה הרצויה השסתום  (4
 האלקטרוני ייסגר.

השסתום האלקטרוני יפתח מחדש באופן פרופורציונאלי כאשר הפרש    
 ומעלה. C°1 -הטמפרטורות בין הרצוי לנמדד ישתווה ל

 
 מצב ייבוש: ג.

 
, משך פתיחת השסתום האלקטרוני תלך C°18-כאשר טמפרטורת החדר גבוהה מ  

ככל דקות הפסקה,  3-דקות פעולה ו 3-הפסקות ל 3-דקות פעולה ו 9-ותפחת מ
 ילך ויקטן. C°18-שהפרש הטמפ' בין טמפ' החדר ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפעלת יחידת מפוח נחשון באמצעות לוחית הפעלה אורגינלית של יצרן הציוד  ד.
 ומותקנת מתחת לטיח או שלט רחוק או שניהם, לפי בחירת הלקוח.

 
בקרה מרכזית על כל יחידות מפוח הנחשון במבנה באמצעות לוח הפעלות רב  ה.

 ן על הקיר.תכונתי מותק
 

 יחידת טיפול באוויר             15.10
 

 כללי: 15.10.01
(' DX'התפשטות ישירה)המטפלת באולם הינה מטפוס  טיפול באוויריחידות  א.

 .המותקנת על גג המבנה
 .AMCAאו  9000ISOידי מפעל מוכר בעל מערך בקרת איכות -היחידה תיוצר על ב.
 ובדוק במפעלה יצרן.היחידה תהיה מוצר מוגמר, מחווט  ג.
  .לפעולה תקינה וממושכת להתקנה גלויה היחידה תתאים ד.
הנתונים הטכניים כפי שמופיעים בטבלאות הציוד הינם למטרות אינדיקציה  ה.

בלבד ואין בהם כדי לשחרר את היצרן מאחריות לפעולה תקינה של היחידה ו/או 
 לתביועת כספיות שלו בגין שינויים שיעשה.

תיבדק במפעל היצרן בנוכחות הפיקוח ורק לאחר אישור תובל היחידה  היחידה ו.
 לשטח.

או שווה ערך  'UNIQUE'',ORRIS','לווינשטיין'היחידה תהיה דוגמת תוצרת  .ז
 מאושר.

 
 מבנה: 15.10.02

היחידה תיבנה מפרופילי אלומיניום עם מחברים פינתיים מתאימים ומבודדים  א.
משני הצדדים, מבודדים  מגולבן עם עיטוי מפח, ופנלים Cleverדוגמת תוצרת 

 ( וצבועים.DOUBLE SKIN) 2מ"מ מבודדים בעובי " 1.25X2בעובי 
בזמן פעולה, ללא גשרי קור  מבנה היחידה יהיה קשיח ולא יקבל עוות או רעידות  

 (.TTC-2כדי למנוע הזעה של היחידה )פרופיל אלומיניום  
בחדר התחשבות בעובדה שהיחידה מותקנת  ידי הקבלן תוך-היחידה תיבנה על ב.

 מכונות.
חימום, ותא ערבוב עם מדפי /מבנה היחידה יכלול תא מפוח, תא נחשון קירור ג.

 ויסות לספיקת אויר מלאה של היחידה.
 דלתות הגישה של היחידה יותקנו עם צירים וידיות תעשייתיות כבדות. ד.
 אטום ולא בזרימת האוויר.שסתומי ההתפשטות התרמוסטטיים יותקנו בתא  ה.
 מ"מ. 1.25בעובי  L316הבריכה מתחת לסוללה תיבנה מפח פלב"ם  ו.
מ"מ. מבנה המפוח  2מפוחי היחידה לטיפול באוויר ייוצרו מפח מגולבן בעובי  ז.

 והציר ללא צורך בהוצאת בית המפוח מהיחידה. יאפשר הוצאת המאיץ
בולמי רעידות קפיציים ומחובר עם המפוחים יותקנו על בסיס "צף" מותקן על   

 גמיש לפתח אספקת האויר.
 .ZIEHL-ABEGGמפוחי המעבה יהיו ציריים דוגמת תוצרת  ח.

 
 נחשון קירור/חימום 15.10.03

 הנחשון יוגש לאישור המתכנן על ידי הקבלן, לאחר לאושר על ידי יצרן הציוד.                 
 נחשון הקירור ייבנה: 

 . 1/2מ"מ ובקוטר מזערי של " 0.45צינורות נחושת בעובי מזערי של  א.                
 מ"מ 0.15צלעות אלומניום בעובי מזערי של   ב. 
 החיבור בין הצינות לצלעות יהיה בהרחבה מיכנית או הידראולית של הצינור. ג. 
 (.STAGGEREDהצינורות יהיו ערוכים לסירוגין) ד. 
 מ"מ. 1.5פח מגולוון בעובי הנחשון יותקן בתוך מעטפת  ה. 
 בר. 20הנחשון יבדק בלחץ אוויר בתוך מים, ובלחץ בדיקה של  ו. 
הנחשון יחולק למספר מעגלים, כמספר שסתומי ההתפשטות, וחלוקת המעגלים  ז. 

 (.STAGGEREDתהיה לסירוגין)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 צנרת קרר 15.11

 
תבוצע מצינורות נחושת  VRF/VRVצנרת קרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס  א.

 C1220T-OLמתאימה, ללא תפר עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואם לתקן 
 בעובי דופן כמפורט:

 
 H1/2נחושת קשיחה  TYPE Oנחושת רכה מורפית  סוג צנרת
 1 3/8  – 1 5/8 3/4 – 1 1/8 5/8 1/4 – 1/2 קוטר )"(

 1.2 1.0 1.0 0.8 עובי דופן מינימלי
 

 :VRFשלבי ביצוע צנרת נחושת לקרר למערכת מיזוג אויר מטיפוס  ב.
 

בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לוודא שהוא  (1
 תואם את רשימת הרכש החתומה על ידי המתכנן.

 psi600הקבלן יקפיד להשתמש בצנרת המתאימה לעבודה בלחצים של  (2
 לאישור יצרן ציוד מיזוג האויר., בהתאם A410Rוהמתאימים לקרר 

הקבלן יזמין לבדיקת הצנרת לפני בידודה וכיסויה, את מהנדסי סוכן  (3
 הציוד והמתכנן.

 הפעלת המערכות על ידי מהנדס מוסמך של סוכן הציוד. (4
 

 צמת צנרת תחבר בין המאיידים ליחידת העיבוי. הצמה תכלול: ג.
 

 צנור קרר )גז( מבודד. (1
 נוזל( מבודד.צנור קרר ) (2
 צינור מריכף ובו כבל תקשורת דו גידי מסוכך. (3
 1מ"מ על הגג, או כיסוי פח מגולבן "אומגה" בעובי  1תעלת פח בעובי  (4

 מ"מ ושכבת בטון לצנרת מתחת לריצוף.
 עיטוי בלפיפת ארג, עם משחת "סילפס", החלקה וצביעה.      (5        

 
 התקנת צנרת קרר: ד.

 
 צנרת:תלית  (1

הצנרת תתלה באמצעות אמצעי תליה מקובלים המעוגנים  (1.1
 באמצעות מוטות הברגה אל התקרה.

 בכל מקום בו נתמכת הצנרת יותקן אוכף להגן על הבידוד. (1.2
 מרחקי התליה בין מתלים ימנע שקיעת הצנרת. (1.3

 
 צנרת גלויה על הגג (2

תעלת פח מגולבן הצנרת תונח על הגג או בקירות או במילוי, ב (2.1
 מ"מ. 1בעובי 

 מטר לאורך התוואי. 1הצנרת תתמך כל  (2.2
תעלת הצנרת עם ציפוי הגנה לבידוד בלפיפת ארג, משחת  (2.3

 "סילפס", לרבות החלקה וצביעה.
 

 כללי: –תוואי צנרת  ה. 
 

הקבלן יבצע צנרת קרר בהתאם לתוכניות מאושרות בכתב על ידי יצרן  (1
 הציוד.

שנדרש שינוי בתוואי הצנרת יש לעדכן תוכנית הביצוע,  בכל מקרה (2
 ולקבל אישור מחדש של יצרן הציוד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 צנורות ואביזרים: ו.
 

. קשתות, MUELLERכל הצנורות והאביזירם יהיו דוגמת תוצרת  (1
הסתעפויות, מפצלים, מסעפים, מחברים יהיו תוצר חרושתי של מפעל 

 מוכר או של יצרן הציוד.
. כפוף צנרת על ידי ציוד מקצועי  LONG RADIUSקשתות יהיו מסוג    

 תקני.
תקניים בהלחמה ובהתאמה  Tהסתעפויות בצנרת הקרר על ידי אביזרי  (2

 לקטרי צנרת )עם מעברים תקניים במידת הצורך(.
התואם לקטרי הצנרת, ויש  Tהסתעפויות בצנרת הנוזל על ידי אביזר  (3

 ן האביזר לצנרת.להקפיד על חבור "חלק" בי
 כל הפיצולים יהיו במישור אופקי. (4

 
 אופן התקנת צנרת: ז.
 

בעת ההתקנה של הצנרת יש להקפיד על נקיון בשטח העבודה כדי למנוע  (1
 כניסת לכלוך ופסולת בנין לתוך הצנרת.

 לפני התקנה יש לוודא שהצנרת נקיה מלכלוך. (2
 מטלית בד נקיה בצנור.במידה ונדרש לנקות הצנרת, על ידי העברת  (3
אין להתקין צנרת קרר מלוכלכת מחשש לסתימות במסננים ו/או  (4

 שסתומים אלקטרוניים ו/או מסנן שמן של המדחס.
 יש למרוח על שפתי הצנור שמן מדחסים. FLAREDבחבורי צנרת בחבור  (5

 
 (:2Nהלחמת צנרת תוך כדי שימוש בחנקן ) ח.

 
בתוך  psig5( בלחץ 2Nחנקן יבש ) כל הלחמה בצנרת תלווה בהזרמת (1

 הצנור.
 סילפס לכל הפחות. 5%חומר הלחמה המכיל    

לאחר סיום ההלחמה בצנרת או בקטע שלה יש לאטום קצוות הצנרת  (2
 למנוע חדירת לכלוך ופסולת בנין לתוך הצנרת.

 
 בדיקת לחץ לצנרת קרר: ט.

 
עה יבצע הקבלן בסיום התקנת הצנרת ולפני התקנת בידוד או סגירה קבו (1

 בדיקת לחץ.
 אין לבודד את אזורי ההלחמה כל עוד לא בוצעה בדיקת לחץ. (2
בעת ביצוע בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרת בלשמותה יש לחבר את  (3

 הצנרת אל היחידות הפנימיות והחיצוניות.
שעות. הבדיקה  24למך  psi600בדיקת הלחץ בצנרת בלחץ מזערי של  (4

יצרן הציוד ו/או המתכנן ו/או המפקח, ורק לאחר תערך בנוכחות נציג 
אישורם, שלא חלה ירידה כל שהיא בלחץ החנקן, יוכל הקבלן להתחיל 

 בעבודות בידוד התפרים.
במידה וקיים חשש לדליפה בעת ביצוע בדיקת הלחץ יש לבצע בדיקה    

באמצעות גלאי אלקטרוני ו/או מי סבון. לאחר איתור הדליפה יש לחזור 
 בדיקת הלחץ שנית.על 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 ביצוע ואקום: י.
 

לפני ביצוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת, בדוק באמצעות שעונים את  (1
לחץ הקרר במערכת הקרר של המעבה באמצעות שני ונטילים 

 הממוקמים בחלקו העליון של פתח השרות החזיתי.
 .psi 140-ל 100לחץ תקין יהיה בין    
 לזמן לאתר את נציג היצרן. במידה והלחץ גבוה יותר יש   

 ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיקת הלחץ עברה בהצלחה. (2
ניתן להתחבר לונטילי השרות שבסמוך לברזי הניתוק של המעבה ולבצע  (3

יש לבצע  R.T 20ואקום לקו הדחיסה ולקו היניקה. ביחידות שמעל .
 ואקום גם לקו השוואת מפלס שמן.

 .cfm10נדרש להשתמש במשאבה דו דרגתי בעלת ספיקה מזערית של  (4
דקות וודא  10. המתן TORR 5בצע ואקום ללחץ אבסולוטי של  (5

שהואקום לא נשבר. יש להתשמש בשעון ואקום המאפשר מדידת 
 מיליבאר או טור.

 שבור את הואקום באמצעות חנקן יבש ללחץ אטמוספרי. (6
שעה. בתום  1סגור ברזי צנרת ואקום והמתקן  TORR 2 -בצע ואקום ל (7

עליו להישאר באותו הערך, אחרת צפוי  –שעה אסור לואקום להישבר 
 שיש דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.

במידה והואקום תקין, שבור את הואקום באמצעות תוספת קרר במצב  (8
 נוזלי ע"פ המלצת יצרן הציוד.

  
 ר/יניקת עשןמפוח צירי לאוורו 15.12

 
(, דוגמת תוצרת 'שבח' TUBEAXIALמפוח האוורור יהיה צירי בתוך מעטפת עגולה ) 15.12.01

 .FLAKT WOODSבמבנה מאורך ומושתק או תוצרת  Cדגם 
 

מ"מ עם פתח גישה לציר ומנוע  2.0מפוח האיורור יבנה מפח מגולוון בעובי מזערי של  15.12.02
 המפוח.

 
לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים לעבודה ממושכת המפוח ייבחר  15.12.03

 בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.
 

 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.12.04
 

 ציר המפוח יהיה מפלדת טרנסמיסיה בקוטר מתאים. 15.12.05
 

 המאשר איזון סטטי ודינמי. מכלול המפוח יסופק עם תעודה ממכון מוסמך 15.12.06
 

מפוחים ליניקת עשן יהיו בעלי הינע ישיר ובעלי אישור מכון התקנים לתאימות לת"י  15.12.07
למשך שעתיים  במצב פעולה דינמי )לא  ºC250-, לעמידות המפוח והמנוע ב7חלק  1001

 אישור כללי לדגם אלא למפוח המסופק בפועל(.
 

 רים הבאים:מפוח יותקן עם האביז 15.12.08
 

מתוצרת  1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת לשקיעה של " א.
MASON   דגםCIW .או ש"ע 

 MAISONבצמוד לכל בולם רעידות קפיצי יותקן בולם רעידות לגזירה תצרת  ב.   
 .Z-1011דגם 

למשך  C 250חבורים גמישים יהיו עשויים מבד סיליקון, עמיד בטמפרטורה של ג.
 ם, ובעל אישור מת"י. שעתיי

 רשת הגנה מגולבנת בכניסות האויר למפוח או למשתיק הכניסה. ד.
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 (.15.22המפוח ייצבע לפי דרישות המפרט ) 15.12.09

 
 

 מפוח אוורור בתא אקוסטי 15.13
 

מפוח אוורור שירותים בתא אקוסטי ייבנה מפנלים מבודדים בעלי דופן כפולה מפח  15.13.01
 המתאים להתקנה גלויה על גג המבנה.מגולבן וצבוע 

 
מבנה היחידה יבנה מפרופילי אלומיניום מבודדים ויהיה קשיח ולא יקבל עיוות או  15.13.02

 רעידות בזמן פעולה.
 

 ס"מ. 20בבסיס היחידה יותקנו רגלים בגובה  15.13.03
 

 1.5מגולבן בעובי הפנלים בעלי דופן כפולה עשויים מפח מגולבן, הדופן החיצונית מפח  15.13.04
 .50%מ"מ מחוררת  1מ"מ, והדופן הפנימית בעובי דופן 

 
ס"מ  50הבידוד בין דפנות הפנלים המבודדים יהיה משמיכות צמר זכוכית בעובי  15.13.05

 .36Kg/m3במשקל סגולי של 
הבידוד יותקן עם אביזרי פלסטיים שיקבעו הבידוד וימנעו גלישתו והיווצרות חללים  

 בבידוד.
 

 פנלים לפתיחה יותקנו עם צירים וידיות מטיפוס תעשייתי כבד. 15.13.06
 

הפנלים הקבועים יהיו מחוברים בברגים מצופי קדמיום מטיפוס ראש שקוע אל  15.13.07
 מ"מ בהיקף הפנל. 6המסגרת כנגד אטם, נאופרן שלם בעובי 

 
אפוקסי  צביעת הפנלים, שלדת המבנה, ובסיס התא יצבעו בצביעת אבקת 15.13.08

 מיקרון. 120אלקטרוסטטית בתנור בעובי מזערי של 
 

המפוח ייבחר לפעולה באזור יציב של העקומה שלו, ויהיה מתאים לעבודה ממושכת  15.13.09
 בתנאי העבודה ללא רעש ורעידות לא סבירים.

 
 המפוח והמנוע יתאימו לפעולה עם משנה מהירויות. 15.13.10

 
 עם תעודה ממכון מוסמך המאשר איזור סטטי ודינמי. מכלול המפוח יסופק 15.13.11

 
ס"מ מתוצרת ח.נ.א. בין  150( באורך 33%) Hבסניקת המפוח יותקן משתיק מטיפוס  15.13.12

 ס"מ. 50המפוח למשתיק יותקן קטע תעלה מבודדת אקוסטית באורך מזערי של 
 

 תא מפוח יותקן עם האביזרים הבאים: 15.13.13
מתוצרת  1בולמי רעידות מתכתיים מטיפוס קפיץ במעטפת ושקיעה של " א.

MASON  דגםCIW .או ש"ע 
 MASON)בצמוד לכל בולם רעידות קפיצי יותקן בולם רעידות לגזירה תוצרת   

 (.Z-1011דגם 
 חבורים גמישים. ב.
 רשת הגנה מגולבנת בסניקת האוויר מהמפוח או ממשתיק הקול. ג.

  
 ר רבועיות ללחץ נמוךתעלות אווי 15.14

 
 LOCKFORMER QUALITYתעלות האוויר תיוצרנה מפח מגולוון מתוצרת חוץ מעולה  15.14.01

 מעורגל לאחר הגילוון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפני תחילת ביצוע עבודות הפחחות יבצע קבלן מערכות מיזוג האוויר קטע תעלה  15.14.02
 לדוגמא לאישור המתכנן.

מערכות מיזוג האוויר תעלות שלא ישביעו את רצון במידה ובמשך העבודה יבצע קבלן  
 המתכנן, יפורקו קטעי התעלות ויבוצעו מחדש על חשבון הקבלן.

 
תעלות אוויר יחוזקו למבנה ע"י מוטות עגולים ופרופילים מגולוונים וברגי "פיליפס" לא  15.14.03

 תורשה הרכבת תעלות ע"י יריות.
 

 .1:5עלה יבוצעו בשיפוע שלא יעלה על מעברים במידות או צורה של ת 15.14.04
קשתות תהיינה בעלות רדיוס מרכזי שאינו קטן מרוחב התעלה או ברדיוס פנימי קטן  

 ס"מ. -15מ
 

 .1במעברי תעלה דרך קיר יתקין הקבלן בהיקף החיצוני של התעלה בידוד צמר זכוכית " 15.14.05
 מסגרות פח מגולוון יסגרו על הבידוד משני צדדיו. 

 
 פתח למדידת ספיקת אוויר יותקן בכל תעלת אספקה והחזרה ראשית. 15.14.06

 מפלג זרימה יותקן בכל התפלגות במערכת התעלות. 
 מישר זרימה יסופק בכל צווארון של מפזר אויר תקרתי. 

 
למשך שעתיים,  250°Cחיבורים גמישים יהיו עשויים מבד סיליקון, עמיד בטמפ' של  15.14.07

 מת"י.ובעל אישור 
 

דלתות שרות מבודדות עם כפוף פנימי יסופקו בצד אביזרים המותקנים בתעלות כגון:  15.14.08
 נחשוני חימום חשמליים, מכשירי מדידה, פיקוד מדפי אש וכו'.

 
כל החיבורים בין קטעי תעלות בתוך המבנה יאטמו עם סרטי אטימה מפויל אלומיניום  15.14.09

 לאחר חיבורי הפחחים.
 

 גמישות שרשוריות תעלות אוויר 15.15
 

בין שלוש שכבות  1הגמישות תהיינה מבודדות בבידוד " השרשוריות תעלות האוויר 
עם חיבורי חבקרים  HEAVY DUTYאלומיניום קשיח עם ספירלת חיזוק מטיפוס 

 AF182דגם  GLVחלד וסרטי אטימה. התעלות תהיינה דוגמת תוצרת -מתכתיים מאל
 אקוסטי.

 
 ויסות כמויות אויר מטיפוס רב להבימדף  15.16

 
 מדף ויסות כמויות אויר יהיה מסוג רב להבי מטיפוס אקוסטי שקט וממונע. 15.16.01

 
להב מדף הויסות יהיה עשוי מפח כפול ומבודד )או פרופיל אלומיניום משוך( במבנה  15.16.02

AIRFOIL .עם אטמי סגירה, ומפסק גבול על הלהב 
 

יהיה ממונע ע"י מנוע מדפים ומוחזר קפיץ שיבטיח מצב מדף הויסות בעת  מדף הויסות 15.16.03
 סגור(. 100%פתוח או  100%הפסקת המערכת )

 
מדף הויסות יהיה בעל אישור בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י רשויות הכיבוי  15.16.04

 יר".המעודכן "הוראות לבטיחות אש: מערכות מובילי או 1001ומתאימים תקן ישראלי 
 

או ש"ע  VCD-35דגם        GREENHECKמדף ויסות כמויות אויר יהיה דוגמת תוצרת  15.16.05
 מאושר.

 
 מדף אש 15.17

 
 C°72-מדפי אש יהיו מסוג רב להבי עשויים מפח מגוולוון ומצוידים בשני נתיכים, אחד ל 15.17.01

נעים ע"י מנוע מדפים לסגירה )כמדף אש(, ממוCº 176-לניהול עשן )כמדף עשן(, והשני ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בעל קפיץ מחזיר ומפסק גבול לסימון מצב המדף  ULמתאים למדפי אש בעלי אישור 
 )פתוח/סגור(.

 מוחזרי קפיץ. BLF' דגם BELIMOמנוע מדפי אש תוצרת '      
 

מדפי האש יהיו בעלי אישורי בדיקה במעבדות היצרן, מאושרים ע"י רשוות הכיבוי  15.17.02
 מעודכן "הוראות לבטיחות אש: מערכת מובילים אויר". 1001שראלי ומתאימים לתקן י

 
' או  'מפזרי יעד' או ש"ע מאושר, ומנועי METALPRESSמדפי האש יהיו מתוצרת ' 15.17.03

 או ש"ע מאושר. BFדגם  BELIMOהמדפים תוצרת 
 

 מפזרי אוויר 15.18
  

משוך באיכות מעולה בגוון שייבחר  מפזרי אוויר תקרתיים או קיריים יהיו מאלומיניום 15.18.01
 על ידי האדריכל.

 
תריסי אויר חוזר עם להבים קבועים ומעוגלים יצויידו במצערות ויסות, לפי דרישה  15.18.02

 מפורשת. תריסי אויר חוזר יותקנו במסגרת עץ/סטדים של קירות המבנה.
 ל.הקבלן יגיש לאישור דוגמת מפזר צבוע בגוון שייבחר על ידי האדריכ 

 
 אקוסטי לתעלות-בידוד תרמי 15.19

 
 הקבלן יספק ויתקין בידוד אקוסטי פנימי בתעלות האויר. 
חומר הבידוד יהיה שמיכות צמר זכוכית בעלות דופן אחת עם אמפרגנציה קשיחה.  

, TOUGHGARDמחוץ למבנה מסוג  2"-בתוך המבנה ו 1החומר יהיה בעובי של "
 .CERTAINTEEDהמיוצר על ידי 

ארה"ב,  - NEPA  90Aמערכת הבידוד )חומר בידוד ודבק( תעמוד בדרישות לסטנדרט  
 ותאושר על ידי רשויות כיבוי אש לפני תחילת העבודות. 1001, 931, 921, 755לת"י 

 
 בידוד תרמי לצנרת קרר  15.20

 
 מ"מ.  40צנרת הקרר מחוץ לבנין תבודד בבידוד "ארמפלקס" בעובי  15.20.01

מ"מ עם ציפוי הגנה לתעלה  1ן בתוך תעלת פח מגולבנת עם מכסה בעובי הצנרת תותק 
 בלפיפת ארג ומשחת "סילפס" לרבות החלקה וצביעה.

 
צנרת הקרר בתוך הבנין ליחידות מפוח נחשון תבודד בקליפות תוצרת "ארמפלקס"  15.20.02

 מ"מ. 19כבה מאליו ואינו פולט גזים רעילים בעת בעירה, בעובי נומינלי  AFמטיפוס 
 הצנרת תותקן, עם ציפוי הגננה בלפיפת ארג ומשחת "סילפס" לרבות החלקה וצביעה. 

 
 ביצוע עבודות בידוד הצנרת לאחר בדיקת הלחץ בצנרת וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 15.20.03

 
  נתוני רעש מירבי לציוד מיזוג אויר 15.21

  
 מ'. 1.0במרחק  42dBA - מאיידיחידת  
 מ'. 1.5במרחק  55dBA –יחידת עיבוי  

 
 צביעה וגמר שטח 15.22

 
כל חלקי קונסטרוקציה, תמיכות צנרת גלויה ייצבעו לאחר ניקוי חול יסודי בדרגה  15.22.01

מיקרון. כל שכבה בגוון  60מסחרית, בשתי שכבות מיניום סינטטי בעובי מזערי כולל של 
מיקרון. גוונים יאושרו  50ל אחר ושתי שכבות צבע עליון בגוונים שונים בעובי מזערי ש

 על ידי המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

חלקי קונסטרוקציה, מעליות, וציוד מיוצרים מפח שחור, ייצבעו לאחר ניקוי חול לדרגה  15.22.02
מיקרון בארבע  160בצבע אפוקסי בעובי כולל של  S.I.S"כמעט לבן" בהתאם לתקן  

 שכבות צבע )שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון(.
 

 מיקרון. 60בעובי מינימלי של  918חלקים אשר נדרש לגלוונם יגולוונו לפי תקן ישראלי  15.22.03
 

 .QUALITY LOCKFORMER כל הפחים לעבודות פחחות יהיו מגולוונים מטיפוס 15.22.04
 

כל הברגים, הדיסקאות, המוטות המתוברגים, מסמרות וכו' יהיו   מגולוונים בעובי  15.22.05
 מיקרון. 20מיקרון, או מצופים קדמיום בעובי מזערי של  40מזערי של 

ברגי הפח לחיבור מעטפת הבידוד על פני בידוד הצנרת יהיו מטיפוס מבודד כדי למנוע  
 גשרי קור.

 
 

 מערכות החשמל 15.23
 

 כללי: 15.23.01
של המפרט הכללי והמפרט  15ופרק  08מערכת החשמל תעמוד בדרישות פרק  א.

 למכרז/חוזה זה.המיוחד 
 כל פרטי ציוד מערכת החשמל יהיו זהים לציוד המותקן בבנין.  ב.
ביצוע מערכת החשמל כפוף להנחיות מתכנני האוורור והחשמל וכפי שיבואו לידי  ג.

 ביטוי בתוכניות מפורטות לביצוע אשר יוגשו על ידי הקבלן.
יבור הלוח לכבלי עבודות החשמל של הקבלן יכללו אספקת והרכבת לוח חשמל, ח ד.

הזנה, חיווט בין לוחות, הזנת מנועי ציוד והתחברות אליהם, קווי פיקוד והפעלה 
 כל העבודות הנדרשות לקבלת מתקן מושלם. -

לצורך ביצוע העבודה על הקבלן להכין את תוואי החיווט ולבצע את כל המעברים  ה. 
 הנדרשים במבנה לשם העברת כבלים, קופסאות הסתעפות וכו'.

 
 טמפרטורת הסביבה: 15.23.02

כל הציוד המותקן בלוחות החשמל ייבחר לעבודה ממושכת בטמפרטורת סביבה מרבית  
 .C50של 

 
 סימון ושילוט לוחות: 15.23.03

 בחזית הלוח יותקנו שלטי סימון מבקליט חרוטים ומחוברים במסמרות פלסטיק. א. 
ומסומנים באופן שיבטיח הסימון כל הדקי וגידי חיווט הלוח יהיו ממוספרים  ב. 

לאורך זמן. פנים הלוח ייצבע בצבע לבן מבריק שיקל על פעולת איתור הדקי וגידי 
 החיווט.

 
 השוואת פוטנציאלים: 15.23.04

 הקבלן יבצע השוואת פוטנציאלים לכל המערכות המותקנות במסגרת פרק זה. 
 

 מבטיחים חצי אוטומטיים זעירים: 15.23.05
אמפר יהיו מתוצרת "קלוקנר מילר" או  50חצי אוטומטיים עד לזרם של מבטיחים  

 קילואמפר. 20"סימנס" בעלי כושר ניתוק גבוה, שיעמדו בזרם קצר מזערי של 
 

 אמפר 50מבטיחים חצי אוטומטיים מעל  15.23.06
אמפר יהיו בעלי כושר ניתוק גבוה תוצרת "קלוקנר מילר" או  50המבטיחים לזרם מעל  

קילואמפר. לא יתקבלו נתיכים אלא  60" שיעמדו בזרם קצר מזערי של "סימנס
CIRCUIT BREAKERS. 

 מנועים למפוחים ליניקת עשן יוגנו להגנת קצר בלבד, ללא הגנה תרמית. 
 

 מתנעים: 15.23.07
 AC-3המתנעים יהיו מתוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס" ויבחרו לפעולה מאומצת  

 פעולות(. 2,000,000)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מתגים בוררים: 15.23.08
 ידני". -כל המתגים הבוררים להפעלת המנועים יהיו סיבוביים "אוטומטי 

 
 לחצנים בלוח: 15.23.09

  לחצנים בלוח יהיו תוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס". 
 

 נוריות סימון: 15.23.10
עם שנאי מתאים וכיפת הגנה לסימון פעולה ותקלות  LEDנוריות סימון יהיו מסוג  

 כנדרש.
 

 טרנספורמטור פיקוד: 15.23.11
 יהיה מטיפוס מבודד עם סיכוך מוארק בין הליפוף הראשוני והמשני. 

 
 מפסיקי זרם: 15.23.12

 יהיו בנויים לניתוק בעומס, מתוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס". 
    

 קבלים: 15.23.13
בלוח יהיו מתוצרת "אלקו" עם סידור לפריקת מטען ולשמירה על מקדם כופל הקבלים  

 בכל מצבי העבודה. 0.92הספק מזערי 
 

הגדרת    לפי  HALOGEN FREEכל כבלי ההזנה והפיקוד יהיו מטיפוס חסין אש  15.23.14
NHXH FE-180 ,E-90. 

 
 משנה מהירויות 15.23.15

 מנועי המפוחים.בלוח יותקנו משני מהירויות של  א.
 עוקף משנה מהירויות".-לכל משנה מהירויות יותקן סידור "משנה מהירויות ב.
כבלי הפיקוד וההזנה למשנה המהירות, על ידי כבלים מסוככים בהתאם  ג.

 להנחיות יצרן משנה המהירויות.
או ש"ע  SIEMENS, DANFOSS, ABB, DELTAמשנה המהירות יהיה תוצרת  ד.

 מאושר. 
 

 ליניקת עשן:מפוחים  ציוד מיזוג אוויר/ וחות חשמל להזנה ופיקודל 15.24
 

 מיקום הלוחות והציוד אותו הם מזינים כמופיע בתוכניות. 15.24.01
 

 .IP55לוח המותקן במבנה יבנה לדרגת בידוד ואטימות   15.24.02
 .IP65לוח המותקן מחוץ למבנה יכלול מערכת דלתות כפולות וגגון לדרגת אטימות                 

 
הלוח יצויד במפוחי אוורור להבטיח שהטמפרטורה של הציוד לא תעלה על ערכים  15.24.03

 מקובלים.
 

 הלוח יכלול כל המתנעים וכל יתר אביזרי הכוח והפיקוד לרבות ממסרים הנדרשים 15.24.04
 להפעלה תקינה ומושלמת של כל המתקנים.

 
הלוח יכלול תא כוח, תא פיקוד ותא למשני מהירויות. בתא הכוח יותקנו כל הממסרים  15.24.05

 המתאימים הנדרשים לפעולת מערכות הפיקוד והבקרה.
 

 כל המפסקים שבחזית הלוח יהיו סיבוביים מטיפוס "פקט שלטר". 15.24.06
 

 מהמנועים המוזנים מהלוח יותקן אמפרמטר ומונה שעות פעולה.לכל אחד  15.24.07
 

 נוריות סימון יציינו פעולה או תקלה לכל מנוע, לכל תקלה נורית נפרדת. 15.24.08
 



- 197 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אמפר לצרכי שירות. 15X3אמפר ושקע תלת פאזי  15לוח החשמל יכלול שקע חד פאזי  15.24.09
 

הפסק" עם נוריות -ידני-היה מפסק "אוטומטילכל אחד מהמנועים המוזנים מהלוח י 15.24.10
 פעולה לכל מפוח.

לכל מפוח ליניקת עשן, שאין להתקין לידו מפסק בטחון לצרכי שירות, יותקן בלוח  
 מפסק עם סידור לנעילת המפסק בכל אחד מהמצבים.

 פעולה רגילה. –"אוטומט"  •
 לניסוי. –"ידני"  •
 לשרות. –"הפסק"  •

 
מפסק ניסוי להפעלת המפוחים עם נורית פעולה לכל מפוח, בסימולציה  הלוח יכלול 15.24.11

 למצב "אש".
 " בבורר הפיקוד למפוחים.0לא יהיה מצב " 

 
 הלוח יצויד במפסק ראשי עם סידור לנעילת המפסק במצב "פתוח" או "סגור". 15.24.12

 
במסגרת  ביצוע לוח המפוחים ואנסטלצית החשמל והפיקוד על ידי קבלן האוורור  15.24.13

 עבודות פרק זה.
חבור ההזנה ללוח, ואינדיקציות ממערכת גילוי האש, ע"י קבלן החשמל בנוכחות קבלן  

 האוורור.
 

 :מדפי אש 15.24.14
האש,  בלוח מפוחים המזין "מדפי אש" יותקן מפסק לאפשר ניסוי ידני של מדפי א. 

 ניסוי".-"אוטומטי
 

נוריות סימון בעזרת מפסקי גבול יציינו מצב מדף האש, "פתוח" "סגור", לכל  ב. 
 מגף אש בנפרד.

 
כל אחד ממצבי המפסקים של המפוחים ומדפי האש בלוח החשמל יעביר אינדיקציה עם  15.24.15

 נורית לד לפנל הכבאים.
 

 "מצב אש":  15.24.16
רכת גילוי האש, וללא תלות במצב המפסק, יעברו מדפי האש בקבלת אינדיקציה ממע 

 למצב הנדרש במקרה "אש". באזור ויופעלו המפוחים במהירות סיבוב מירבית.
 

לוח מפוחים יצויד במערכת כיבוי אוטומטית בגז, הכולל בלון גז, צנרת ופיית פזור.  15.24.17
מל, בתיאום עם קבלן עבודות חש – 08ביצוע על ידי אחרים במסגרת עבודות פרק 

 האוורור.
 

 :  מנועים חשמליים 15.25
 

או שווה  'SIEMENS' וולט סגורים לחלוטין תוצרת  400כל המנועים יהיו תלת פאזיים  15.25.01
, ומתאימים לפעולה ממושכת ותקינה IE3בדרגת יעילות  55IP, מבודדים לדרגת ערך

 .50Cבטמפ' סביבה של 
  
כ"ס  4-כ"ס. מנועים הקטנים מ 4למנועים מעל  'מתנע רך' מטיפוסמתנעי המנועים יהיו  

 יוזנו ישירות לקו.
 

לכל מנוע חיצוני ו/או מנוע הנמצא במקום מוסתר מלוח החשמל )ללא קשר עין( יורכב  15.25.02
עם ברגי  CIT-2-1מנתק זרם משוריין, אטום למים ואבק תוצרת "קלוקנר מילר" דגם 

 סגירה מפלסטיק.
 

 או מתנע רך.     (VSD)המנועים יהיו מתאימים לפעולה עם משנה מהירות   15.25.03
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנועי יחידות טיפןל באוויר או מפוחים הפועלים ב הנעה ישירה יבחרו עם מהירות סבוב  
 הקרובה ביותר למהירות הסיבוב של המפוח בנקודת העבודה.

 
 בורר מפוחים: –לוח כבאים  15.26

 
 פעלת מפוחי העשן יותקן במקום שיקבע בתיאום עם יועץ הבטיחות. מפסק לה 15.26.01

 ( מפסקים.4מפסק לכל מפוח, סה"כ ארבעה ) 
 

( ויכלול גם נורת סימון לד CI-3כל מפסק יותקן בתיבה סגורה אדומה עם כיסוי זכוכית ) 15.26.02
(V230 ושילוט סנדביץ אדום חרוט בגודל )10X10 .ס"מ 
 "פקט" עם ידית מסתובבת.המפסק יהיה מטיפוס  

 
אל  NHXH FE-180 ,E-90לפי הגדרת  HALOGEN FREEמפסקים אלו יחוברו בכבל  15.26.03

 לוחות מפוחי האוורור/יניקת העשן ולכניסת התראה מרכזת גילוי אש אל הלוח.
 

 המפסק יהיה בעל מצבי הפעולה הבאים: 15.26.04
 הפסק". -ידני דחיסת אוויר -ידני אוורור –"אוטומטי  

 
 בורר "מדפי אש": –לוח כבאים  25.27

 
 בורר להפעלת "מדפי אש" יותקן במקום שיקבע בתיאום עם יועץ הבטיחות. 15.27.01

  
( ויכלול גם נורית לד CI-3כל בורר יותקן בתיבה סגורה אדומה עם כיסוי זכוכית ) 15.27.02

(V230 ושילוט סנדביץ ) 10חרוט בגודלX10 .ס"מ 
 המפסק יהיה מטיפוס "פקט" עם ידית מסתובבת. 

 
אל לוח  NHXH FF-180 ,E-90לפי הגדרת   HALOGEN FREEהבורר יחובר בכבל  15.27.03

מפוחי האוורור/יניקת העשן, ויחובר במקביל לכניסת התראה מרכזת גילוי אש אל 
 הלוח.

 
 ים:הבורר יהיה בעל מצבי הפעולה בא 15.27.04

 הפסק". –ידני  –"אוטומטי  
 

 מערכת הפעלה ופיקוד אוטומטית למערכות יניקת עשן )תפ"מ( 15.28
 

 כללי: 15.28.01
 

הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטית וידנית מושלמות על כל  א. 
 אביזריהן )חומרה, תוכנה, מתאמי תקשורת וכו'(.

דגם  SYNCOמסדרה  SIEMENSהבקרים במערכת הבקרה יהיו כדוגמת תוצרת  ב.                
RMS705 עם יחידות הרחבה דגם ,RMZ787  ע"פ הנדרש, ופנל לתפעול הבקר דגם
RMZ790. 

לאפשר הורדת קבצי  DZW775מנהל תקשורת בין הבקרים בלוח יהיה דגם             
 היסטוריה של הערכים הנמדדים.

כבלי התקשורת בין הבקרים יהיה מסוג כל סוג מפותל ומסוכך כדוגמת טלדור             
6005X2X2. 

מערכת הפיקוד תבטיח כניסת המפוחים, הן במצב רגיל והן מצב חרום, תוך  ג. 
 שמירה על השהייה מתאימה בין מנוע למנוע.

 
 מצב "אש": 15.28.02

ים אשר בקבלת אינדיקציה מרכזת גילוי האש יופעלו בלוח החשמל יותקנו בקר א.                
 כל מפוחי יניקת העשן במהירותם המרבית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מערכת הבקרה תאפשר גם הפעלה של המפוחים באזור גילוי האש ביניקה   
 מהחניון, ושאר המפוחים יופעלו לדחיסת אוויר לחניון.

תרחש גילוי מדפי האש יפתחו/יסגרו ע"פ הנדרש במצב "אש" באותו אזור בו ה ב. 
 האש.

 הפעלת המפוחים תתבצע בחגור מכני ללא תלות במצב בוררי המפוחים. ג.
 

 הפעלה לפי לוח זמנים: 15.28.03
מערכת הבקרה תכלול בקר/בקרים שיאפשרו ממסרי פיקוד לכל אחד  א.                

 מהמפוחים.
מפוח בנפרד עם או בלי תלות תוכנת הבקר תכלול אפשרויות הפעלה שונות לכל  ב.                

 בין המפוחים, כגון הפעלה והפסקה לפי לוח זמנים נדרש.
 הבקר יסופק עם פנל תכנות או לחילופין יכלול פנל תכנות אינטגרלי על הבקר. ג.               
 הבקר יאפשר חבור ברשת בפרוטוקול פתוח למרכז בקרה של המבנה. ד.               

   
 מדידה ורגשיםמכשירי  15.29

 הקבלן יספק ויתקין את מכשירי המדידה כנדרש במפרט ובתוכניות: 
 

מדי חום להרכבה על התעלות יהיו מתוצרת "מדי תעש". במידת הצורך ויורכבו מדי  15.29.01
 החום עם קפילר. רגש התרמומטר יותקן בתוך כיסן מתאים מפליז.

 
ו'( המותקנים על גג המבנה יהיו בעלי דרג כל אביזרי הפיקוד )שסתומים, רגשים וכ 15.29.02

 .54IPאטימות ובידוד מזערית 
 
 

  מיזוג אוויר מערכת הפעלה ופיקוד אוטומטית ליחידות 15.30
 

 כללי: 15.30.01
הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטית וידנית מושלמות על כל  א.

"י טרנספורמטור נפרד של " מעגלי הפיקוד יוזנו עSIEMENSאביזריהן, כדוגמת "
 וולט. 24

הפנלים יהיו אלקטרוניים ממוחשבים עם תצוגה וכיוונון דיגיטליים דוגמת  ב.
RWX62-JOKER מערכת הפיקוד תבטיח כניסת הציוד, תוך שמירה על השהייה .

 מתאימה בין מנוע למנוע.
מל והן מרחוק" לאפשר הפעלה הן מלוח החש-ג.      לכל המערכות יהיה מפסק "מקרוב

 מלוח ההפעלה מרחוק.
 

 טיפול באוויר:יחידות  15.30.02
 

  הפעלה. הפעלת מערכת מיזוג האויר תתבצע מלוח מיזוג האויר או מלוח א.
 יה מערכת הפעלה ופיקוד אוטומטית עצמאית.יתה טיפול באווירלכל יחידת  ב.
 סדר הפעלת המערכות: .ג
 מתאימה )ניתנת לכוונון(:סדר הפעלת המערכות תוך שמירה על השהייה   

 מפוח יחידת טיפול באויר. .1
 בהפעלה מדורגתVRF/VRV יחידה/יחידות עיבוי  .2

 :/חימוםויסות טמפרטורה בפעולת קירור .ד
/באוויר מערכת הפיקוד תשמור באמצעות רגש טמפרטורה באזור הממוזג  

לכיוונון( )ניתן  C23°ופנלים אלקטרונים על טמפרטורה של  חוזר/באוויר אספקה
 בצורה מדורגת. הפעלת יחדה/יחידות העיבוי על ידי 

 
 הפעלות    15.30.03

 
 (.CIלוח הפעלות מרכזי יכלול כל ההפעלות המפורטות מטה )לא קופסאות   א.
 יחידת מיזוג אויר לאולם: ב.

 לוחית ההפעלה עצמאית לכל יחידת מיזוג האויר תכלול:  
 .הפסק" -מפסק "הפעל .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הפסק".-מצבי "מיזוג אוירמתג הפעלה רב  .ד

 כפתור ויסות טמפרטורה. .ה

 ..הצגה דיגיטלית של הטמפרטורה .ו

נורית סימון "פעולה" ירוקה, ונורית "תקלה" אדומה כאינדיקציה לכל התקלות  .ז
 האפשריות.

 24 -כל לוח החשמל יכלול שעון שבת אלקטרוני ממוחשב עם רזרבה מכנית ל .ח
 ות.שעות עם לפחות שתי הפעלות ושתי הפסק

 
  בטיחות אש 15.31

 
שיאפשר  /או  בתקשורתיבש  יותקן מגע  15כל לוח חשמל שיסופק במסגרת עבדות פרק  15.31.01

 האש.יתוק המערכות המוזנות מהלוח עם קבלת אינדיקציה ממערכת גילוי  נ
 

 בלוחות מבנה המזינים ציוד מיזוג אויר יותקן מגע יבש שיאפשר ניתוק הלוח עם קבלת 15.31.02
אינדיקציה ממערכת גילוי האש. ההתחברות למגע היבש ע"י אחרים בנוכחות קבלן 

 מיזוג אוויר.
 

 תכולת המחירים 15.32
 

הצעת הקבלן מתייחסת לאספקת והתקנת פרטי ציוד מושלמים לרבות הובלה, שינוע  15.32.01
 ת.והנפה לגג הבנין, וכל האביזרים הדרושים להפעלת המערכות בצורה תקינה ומושלמ

 
הצעת הקבלן כוללת יחדיו, כל האמור במפרט המיוחד, לרבות עלות בדיקת בודק חשמל  15.32.02

, וביצועי 1001מוסמך, בדיקת המערכות על ידי מכון  התקנים לתאימות לת"י  
 סימולציות פעולה לכל מצב הפעולה של המערכת.

 
 יכלול: VRF/VRVמחיר יחידת עיבוי למערכת  15.32.03

  
 שוני עיבוי עם ציפוי הגנה.נח א(  

 מפוחי מעבה. ב( 
 מדחסי קירור. ג( 
 ברזי ניתוק. ד( 
 לוח חשמל ופקוד, לרבות כל הגנות היחידה. ה( 
או ש"ע בעלי שקיע  "Mason"מתוצרת  "CIW"יח'( מדגם  8בולמי רעידות ) ו(   

 .1סטטית של "
 מנתק זרם משוריין, אטום למים ואבק. ז( 
  

במפרט  1500.14מחיר יחידת מפוח נחשון ויחידת מפוח נחשון מתועלת לפי סעיף  15.32.04
לפי  –הכללי, לרבות ברזי ניתוק, בולמי זעזועים, לוחית הפעלה חוטית או אלחוטית 

בחירת הלקוח, גמיש חסין אש,  ואביזרי חיבור לצנרת ניקוז, ומשאבת ניקוז )במידת 
 הצורך(. 

 
, קונסטרוקצית עם משנה מהירויות ל בין השאר: מפוח ומנועמפוח איוורור יכלו 15.32.05

(, אינסטלצית חשמל ופיקוד, לוחית הפעלה 1תמיכה, בולמי רעידות )שקיעה סטטית "
 עם משנה מהירויות, וגמיש חסין אש.

 
חיר תעלות אויר יכיל החיזוקים והמתלים, איטום התפרים בסרטי אלומיניום מ 15.32.06

 .חת פתחים למפזרים וכד'לתעלות פנימיות, פתי
 

פעמוני פח מגולבן להגנה על חדירת תעלות דרך פתח הגג לרבות איטום תפרי התעלות  15.32.07
( מ"א 1.0ישולמו לפי שטח התעלה החודרת באורך אחד ) DEC CASTבסרטים תוצרת 

 פעמים. המחיר לפי מחיר מ"ר לתעלת פח מגולבן בסעיף בכתב הכמויות. 1.5כפול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 במחירי צנרת הקרר יש לכלול: 15.32.08

 
 צנרת קרר. א.
אביזרים וספחים )קשתות, הסתעפויות, מפצלים, מסעפים, מחברים( יהיו תוצר  ב.

 חרושתי של מפעל מוכר או של יצרן הציוד.
 בדיקת לחץ לצנרת הקרר. ג.
 בדיקת ואטום וצנרת הקרר. ד.
 תמיכות ועיגון הצנרת. ה.
 מ"מ עם מכסה.. 1תעלות פח מגולבן בעובי  ו.
מ"מ עם עיטוי בלפיפת ארג,  19בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת גלויה במבנה  ז.

 .PVCמשחת "סילפס", צביעה והחלקה, ומותקנת בתעת 
מ"מ עם עיטוי בלפיפת ארג,  19בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת מתחת לריצוף   

 1בן בעובי משחת "סיליפס", צביעה והחלקה, מותקנת בתעלת פח "אומגה" מגול
 מ"מ ומבוטנת.

מ"מ מותקנת בתעלת פח  40בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת גלויה מחוץ למבנה   
מ"מ, התעלה עם עיטוי בלפיפת ארג, משחת "סילפס", צביעה  1מגולבנת בעובי 

 והחלקה.
מ"מ עם עיטוי בלפיפת ארג,  40בידוד ארמפלקס בעובי  –צנרת בקרבת המעבים   

 U.Vעה והחלקה מותקנת בשרוול  שרשורי גמיש עמיד משחת "סילפס", בצי
 ומילוי בחור סיליקוני בקצוות.

 ח.         מילוי קרר ושמן.
 

 במחירי הבידוד יש לכלול הצנרת והספחים. 15.32.09
 

( בהתפשטות ישרה לאולם PACKAGEDמחיר יחידת מיזוג אויר מטיפוס "מארז" ) 15.32.10
 תכלול:

 
 
 

 באוויר:יחידת טיפול  א.
מחיר יחידות טיפול באוויר יכלול גם מדפי ויסות ממונעים )אוויר צח, אוויר   

(, לוח 1חוזר, שחרור אוויר(, גוף חימום חשמלי, ובולמי רעידות )שקיעה סטטית "
 חשמל ופיקוד.

 
 יחידת עיבוי: ב.

מחיר יחידת עיבוי יכלול מדחסים מותקנים בתאים אקוסטיים, מפוחים צירים   
 מנועים עם משנה מהירות מובנה. בעלי

 
 צנרת קרר: ג.

מחיר צנרת בקרר תכלול הצנרת בין היחידה לטיפול באוויר ויחידות העיבוי )   
 מעגלי קרר כמספר המדחסים ביחידה(.

 
 לוח חשמל ופיקוד למערכת מיזוג האוויר. ד.

 
 אחרים.מחיר עבור שילוט לא ימדד בנפרד והקבלן יכלול אותם במחיריו ה 15.32.11

 
על הקבלן לתמחר את הצעתו בהתאם לדרישות המפרט והתוכניות, במידה והוא מבקש  15.32.12

להציע ציוד או מלאכה "שווה ערך", עליו להציג מחירון של המוצר המבוקש בהצעת 
מחיר זו, מחירון של המוצר המוצע על ידו, ואיזו הנחה הוא מציע במידה ויאושר "שווה 

 ערך".
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 הצעת הקבלן לעבודות חשמל ופיקוח כוללת: 15.32.13

 
העבודה משולמת במסגרת ויחד עם כל העבודות המכאניות של מיתקן מיזוג  א. 

 האוויר והאיוורור, ולא ישולם עבורה בנפרד.
העבודה היא מלאה ומקיפה למערכת שלמה ועובדת ועל פי תנאי המפרט הזה  ב. 

ל קבלן מיזוג האויר וקבלן ומפרט מיזוג האויר והאיוורור ובתאום מלא ש
 החשמל.

בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי תנאי כל שהוא או לגבי טיב ציוד או שינוי  ג. 
בהנחיות העבודה, יהיה המהנדס המפקח הבורר והפוסק האחרון והקובע לגבי 

המחיר הנדרש לשינוי בהתאם למחירים הידועים לעבודות כאלו במקומות 
 אחרים.

 
 כללי 15.32.14

 
העבודה כוללת ללא תשלום נפרד גם את כל הפירוקים למיניהם, ביצוע כל  א.

החורים והחריצים למיניהם בבניה ובבטון וכן את כל התיקונים וההשלמות 
והחזרת המצב לתקנו לרבות צביעה וגמר, הכל לשביעות רצון המפקח כמו כן 

מעבר כוללת העבודה ללא מדידה בנפרד גם את כל האיטומים האקוסטיים ב
 תעלות צינורות וכו'.

לאישור מתכנן  בנוסףכל האביזרים למיניהם טעונים אישור האדריכל וזאת  ב.
 מיזוג האויר.

קבלן מיזוג האויר אחראי ויכלול במחיריו בין היתר גם לאיטום כל הפתחים  ג.
למיניהם בקירות המשמשים ליציאת צנרת ו/או תעלות ו/או צידו מכל סוג שהוא. 

ה ע"י הקבלן בצורה מקצועית, מאושרת שתבטיח איטום עם האיטום יעש
 שנים. 10-אחריות ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות מסגרות חרש - 19פרק 
 
 

 .הסף ותנאי מוקדמות
 

מחוייב להתקשר עם קבלן משנה לביצוע עבודות מסגרות חרש העומד בתנאים המפורטים  הקבלן
 להלן:

 
ביצוע  ע"י מפעל מסגרות  תעבודות המסגרות במכרז הינן עבודות מורכבות המחייבו .1

 מוכר, מנוסה ובעל הסמכות.
 
מפעל המסגרות שיבצע את העבודה. נדרש להציג רשימת עבודות גדולות ומורכבות שנעשו  .2

 השנים האחרונות. 5ב 
 
 נדרש להציג שמות של מזמיני העבודה לפי הפירוט: . 3
 

שם המזמין  
 הממליץ

העבודה שבוצעה והיקפה 
 הכספי

ביצוע תאריך 
 העבודה

כתובת, טלפון, 
ומייל של 

 המזמין
1     
2     

 
 
 במפעל המסגרות חייבת להיות מערכת מחשוב, תוכנות לתכנון תכניות ייצור . 4

                (Shop Drawing ומתכננים מקצועיי )בביצוע תכניות יצור. ם 
 
 תעודות חומרנדרש להגיש  חרש מסגרות עבודות לביצוע משנהה קבלן . 5
 
נדרש לעמוד ולהגיש נהלי ריתוך והסמכות  חרש מסגרות עבודות לביצוע משנהה קבלן . 6

 .WPS -ו PQR  תהליך : 
 
 נדרש להגיש תעודות הסמכת רתכים חרש מסגרות עבודות לביצוע משנהה קבלן . 7
 
 . במסגרותבמפעל המסגרות צריך לעבוד מהנדס ביצוע מנוסה  .  8

הפרויקט, המהנדס צריך להיות מנוסה במערכות כמו מיזוג אויר מאחר בגלל מורכבות 
 שחייבים להבין ולתאם בין המסגרות והמערכות.

  
 

 מסגרות עבודות לביצועעל הקבלן להמציא אסמכתאות המעידות על התקשרות עם קבלן המשנה 
הכמויות הנדרשות במסגרת הסכם ההתקשרות על פי מפרט טכני זה, פרק המוקדמות, כתב  חרש

 , ד', ה' להסכם ההתקשרות.2, ג'1והתכניות המצורפות המסומנים כנספחים ג'
כמו כן, על הקבלן להמציא אסמכתאות המעידות על עמידת קבלן המשנה בתנאים המפורטים 

 לעיל.
חרש שאינה עונה  מסגרות עבודות לביצוע מובהר למען הסר ספק כי התקשרות עם קבלן משנה

 לעיל, תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.על הנדרש כאמור 
בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש כי תנאי להתחלת ביצוע עבודות מסגרות חרש, יהיה 

על הקבלן לקבל את אישור החברה מראש ובכתב הן לעניין זהות קבלן המשנה והן לעניין תחילת 
 ביצוע העבודות.

 
 הכללי.במפרט  19בנוסף לאמור בפרק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 :כללי
 

בתוך מבנה שלד קיים נבנה מסוף לנוסעים ובו עמודים מבטון אדריכלי חשוף להם נדרש לתת 
תשומת לב מיוחדת כדי למנוע פגיעה בבטון, על ידי הגנות קשיחות שיבוצעו לפני ביצוע עבודות 

 בעיקרם.הפלדה . חלק מהעמודים יקבלו אביזרי פלדה מיוחדים.עבודות עפר ובטון הושלמו 
יש להשלים עבודות גמר ביניהם עבודות אלומיניום. מערכות מיזוג אוויר ספרינקלרים, תקרות 
דקורטיביות, עבודות תברואה וניקוז, מערכת תאורה, ממוקמות בסמוך לתקרת המבנה הקיים 

 ויתלו ממערכת של קורות פלדה ועמודי פלדה מיוחדת. 
 ם ומתפקד. המבנה הקיים הוא גם גשר לכביש עליון קיי

 
התנאי המוחלט הוא שהמערכות השונות בקרבת תקרת הבטון הקיימת לא תסמכנה על התקרה 

למעט באיזורים שיוגדרו  לתקרת הבטון. אין לגעת/לקדוח או להתקשרהקיימת.  באופן קטגורי.   
 מראש ע"י הקונסטרוקטור אין לקדוח בתיקרת הגשר.

 
נגיעה בתקרת הבטון תוכננה מערכת קונסרוקצית לצורך ביצוע כל המערכות וללא פגיעה או 

 פלדה.
ופרופילים  280INP  ,INP240מערכת הפלדה כוללת מערכת ראשית מורכבת מפרופילי פלדה 

 אחרים.
 

מערכת זו מעוגנת לעמודי הבטון הקיימים, עמודים עגולים ועמודים מלבניים מבטון אדריכלי 
 הכל כמפורט בתכניות.חשוף , ע"י  פלטות ופרופילים וברגי עיגון, 

העיגון יעשה על פי פרטים שפורטו בתכניות.   מערכת פלדה משנית נסמכת על המערכת הראשית 
)בפרופילים אלו משתמשים כמרישים( וכן פחים בצורות שונות   C בניה מפרופילים בחתך
 והפרופילים הראשיים.   C המחברים בין פרופילי

ה הראשיות יעשה בצורה אמינה ומובטחת.  יש לייצר בסיס לקורות הפלד   Cהחיבור בין פרופילי
 ברגים לפחות לפרופילים הראשיים. 2מ"מ לפי פרט ולעגון בסיס זה ע"י  3מפח 

 יש לבצע דוגמא לאישור המהנדס.
 

בנוסף עבודות מסגרות החרש יכלולו אלמנטים אדריכליים: מעקות, תריסי רפפה, גדרות וכיוצ"ב 
 כמופיע בתכניות האדריכלים. 

 
 כללי 19.01

המפרט המצורף מגדיר את הדרישות עבור עבודות מסגרות החרש והנלווה להן.  עבודות  
הובלה, הקמה  קונסטרוקציה מפלדה באתר יכללו את כל העבודות לתכנון, ייצור,

 והרכבת מרכיבים מפלדה באתר.
   
התאמה למצב הקיים, יש לבצע מדידות מדויקות בין עמודי הפלדה הצעת הקבלן תכלול  

 הקיימים+ עמודי הפלדה החדשים.
תיקח בחשבון שלבי ביצוע נדרשים.  מערכות תעלות מיזוג   Shop Drawingתכנית   

אוויר וצנרת אחרות, התכנית של  הקבלן תיקח את כל הנתונים הנדרשים לבצע את כל 
המערכת על מערכות הפלדה החדשה.  העבודה תהיה מאוד מדויקת מבחינת 

כות גיאומטריה ומפלסים.  הקבלן שיבצע את כל מערכות הפלדה מבצע גם את כל המער
מיזוג אוויר, חשמל ספרינגלרים, תקרות אקוסטיות וכו'.  יש לוודא שכל מערכת הפלדה 

 החדשה תתאים לבניה של כל המערכות. 
 

   Shop Drawing  בנושא מסגרות חרש הקבלן יכין תכניות לביצוע  
על הקבלן חלה חובת קבלת אישור מאת האדריכל, המהנדס והמפקח על התוכניות אשר  

אופן הביצוע.  קבלת אישור זה מבין הגורמים אינה גורעת מאחריותו על עבודה יספק, ו
 זו על כל מרכיביה ושלביה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על הקבלן להכין הגנות סביב עמודים קיימים מבטון אדריכלי חשוף כדי למנוע פגיעה  
ו/או הכתמה של הבטון האדריכלי. פרטי ההגנה יאושרו על ידי המפקח לפני תחילת 

 בשטח.עבודות הפלדה 

   
 מסמכים 19.02

דרישות קונסטרוקטיביות יכללו ויתאמו את המפורט במפרט מיוחד זה וכן בתקנים  
, והמפרט הכללי 1225כגון התקנים הישראליים לחישוב עומסים, לרבות תקן פלדה מס' 

:  מפרט כללי למסגרות חרש.   19לעבודות בניה בהוצאת משרד הביטחון, פרק 
והקמת גג פלדה ומוגדרות במסמכים הדרישות וההנחיות כוללת עבודת תכנון, ייצור 

אשר צויינו.  ההנחיות המופיעות במסמכים השונים משלימות זו את זו, אך במקרה של 
אי התאמה, ביצוע העבודות יהיה לפי הנחיות המסמכים ובתאום עם המהנדס 

 והאדריכל. 
 

ים עבודות תכנון וביצוע או אלמנטים אשר אין הנחיות מפורשות ביחס לביצוען במסמכ 
הנ"ל יבוצעו ע"פ תקן ישראלי או אם אין תקן קיים, ע"פ תקן ממדינה מערבית.  

העבודות יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מוסמכים ומנוסים ובאופן מעולה רתכים אשר יעבדו 
 בעלי הכשרה ותעודות מתאימות.יהיו 

  
מסמכי המכרז כוללים את כל האינפורמציה שתימסר ע"י המתכננים לצורך ביצוע  

ודת הקבלן.  השלמות תוספות ושינוים כלשהם הנחוצים לביצוע עבודת הקבלן יעשו עב
 על ידו באחריותו  הבלעדית ובאישור המתכננים. 

 
 פלדה 19.03

 .  (ST 37הפלדה המותרת לשימוש באתר היא פלדה מסוג )  
 

הפלדה המיועדות לשימוש באתר יצוידו, ללא תוספת תשלום, בתעודות מפעל הערגול  
המאשרות כיי יצור הפלדה נעשה בהשגחת מכון התקנים או בתעודות מעבדה מוסמכת 

 המעידה על תכונותיה.  אין להכניס לאתר אלמנט פלדה ללא תעודה כנ"ל.
  

המערכת תורכב מפרופילים ואלמנטים חדשים, מגלוונים, התואמים במדויק את הנדרש  
 י העבודה( מכלולים מוכנים להרכבה.בתכניות.  הגלוון יבוצע במכלולים )לא בחומר לפנ

  
אין להשתמש באלמנטים בהם נמצאו שקעים, סדקים, עיוותים, מעיכות, כתמי חלודה,  

חוסר דיוק או כל פגם אחר הנובעים מייצור, הובלה, אחסנה והרכבה ומכל סיבה 
 . 789אחרת.  סיבולת אלמנטי הפלדה תהיה לפי תקן ישראלי 

 
 תכניות 19.04

הקבלן לתכנון אלמנטים תתבסס על תכניות הנדסיות כלליות וכתב כמויות.  לא הצעת  
 יורשו שינויים בתוכניות.

דרישות הינן הדרישות הגאומטריות המוצגות בתכניות ומשקפות את הנדרש הן ה 
מבחינה צורנית והן מבחינת חומרי הגמר.  לאחר שבדק הקבלן היטב את דרישות 

יים באתר ומצא כי הוא מבין ומסוגל לבצע את כל המזמין ואת התאמתן למצב הק
הנדרש ממנו, ימסור למפקח לפני מסירת הצעתו את הערותיו ואת רשימת כל הפרטים 

 בהם נחוצה, לדעתו, הבהרה נוספת.
לאחר מועד סיום המכרז לא תתקבל כל טענה נוספת ביחס לחוסר אינפורמציה עילה  

 לעיכוב במהלך העבודה. 
הועבר אליו יכין הקבלן, ע"פ הנחיות המפקח, תכניות עבודה מפורטות על סמך המידע ש 

    לצורך ייצור והקמה שיוגשו לאישור המפקח. 
פרטי החיבור בריתוך שבתכניות יכילו, עבור כל חיבור, את מיקומו, סוג האלקטרודה  

 וכן העובי והאורך של תפרי הריתוך, סדרי הביצוע וכד'.
ברגים יסומן מקום החיבור, מספר הברגים, סוג הבורג, חוזקו, בפרטי חיבור באמצעות  

מידותיו וכינויו ובנוסף מיקום החורים, פרטי אומים, דיסקיות ועובי האלמנטים ופחי 
הקשר בחיבור.  לא יוחל בייצור, הרכבה או הזמנה של אלמנטים בטרם אישר המפקח 

 את תכניות העבודה.
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ני זה וביתר המסמכים אשר מצורפים ואינם יש לראות בתכניות הנלוות למפרט טכ 
 מצורפים כמשלימים זה את זה ומהווים יחידה אחת מושלמת וברורה.

 
 וגלוון ייצור 19.05

ייצור חלקי הפלדה יבוצע במפעל לאחר אישור כל התכניות והפרטים.  המבצע יודיע  
ים ימים מראש על תחילת הייצור במפעל. המבצע יבטיח כי כל האלמנט 3למפקח 

 הנמצאים בייצור עומדים בכל הדרישות לעיל ובעלי תעודה כנדרש.
 המפקח והמתכננים יורשו להיכנס בכל עת למפעל ולפקח על הייצור. 
נוכח המפקח כי אין בתנאי המפעל כדי אפשרות לייצור נאות או מצא כי מספר  

החלפת  אלמנטים שיוצרו אינם עומדים בדרישות המפקחים ו/או התקן יורה המפקח על
מפעל הייצור והחלפת האלמנטים עצמם.   יש לבצע גלוון כל חלקי הפלדה לאחר 

הייצור.  יש לתאם עם המהנדס ועם המפעל המבצע את הגלוון כל פרטי הביצוע של 
מיקרון יש למדוד עובי  80הגלוון והקבלן יבצע כל ההכנות הנדרשות לכך.  עובי הגלוון 

 הגלוון לאחר הביצוע. 
למנטים אל האתר יחל לאחר קבלת אישור המפקח.  האלמנטים יצויידו בכל משלוח הא 

 התעודות הנדרשות לעיל. 
 

 עבודות ריתוך 19.06
אין לבצע עבודות ריתוך אלא במקומות המיועדים לכך בתכניות.  אין להאריך  

אלמנטים בשום מקרה ע"י תוספת קטע נוסף.  חיבורי אלמנטים יבוצעו אך ורק 
מנים ומאושרים לפי תכניות.  ככלל הריתוכים יבוצעו לפני גלוון במקומות המסו

 החלקים. 
  תיקונים והשלמות מקומיות יבוצעו רק בהתאם להנחיה בכתב מהמפקח. 
ובדיקת  11.9.61סעיף  1225בכל הריתוכים במבנה יערכו בדיקות חזותיות ע"פ ת"י  

בדיקות הריתוך יבוצעו ע"י כל  11.9.6.2רנטגן או בדיקה אולטרה סונית ע"פ סעיף 
 מעבדה מוסמכת ועל חשבון המבצע.

הריתוך יהיה ריתוך לסירוגין בפסיעות בכיוונים מנוגדים הריתוך יהיה מסוג ריתוך  
 מלא, ללא שלקה )סיגים( הריתוך יעשה בכל הכיוונים לסירוגים.

והגלוון עבודות הריתוך יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה.  לאחר גמר עבודות הריתוך  
הצורה והגיאומטריה של האלמנטים ישארו ללא שינוי ישרים ללא עיוותים  או שינוי 

 מידות.
  

 ייצור וגלוון 19.07
הובלת האלמנטים תעשה בדרך זהירה.   טעינת האלמנטים תבטיח את שלמותם  

ושלמות שכבת הצבע.  יש לקשרם היטב תוך שימוש בתמיכות ושומרי מרחק מעץ בכדי 
 עקמותם, פיתולם או פגיעות ונזקים אחרים.למנוע הת

בזמן ההובלה קצוות האלמנטים הנוגעים ברצפת המשאית או אחד בשני יהיו עטופים  
 בקרטון.  האלמנטים המגולוונים יועמסו רק בנוכחות המפקח ולאחר שאושרו על ידו.

 פריקת האלמנטים וקבלתם לאתר בצירוף תעודותיהם תעשה בנוכחות מנהל העבודה. 
אין להכניס לאתר אלמנטים ללא תעודה או אלמנטים שלא ע"פ תכניות.  המפקח יהיה  

 רשאי לפסול הכנסה לאתר של אלמנטים אם נוכח כי אינם עומדים בדרישות לעיל.
האלמנטים יונחו באתר ע"ג משטח מוגבה ותוך שימוש בשומרי מרחק מעץ ובאופן  

פקח יהיה רשאי לדרוש כיסוי שיבטיח מניעת פגיעה בהם מכל סיבה שהיא.  המ
 האלמנטים.

אין להתיר הימצאותם בשטח של אלמנטים אשר נפסלו בבדיקות ריתוך או אלמנטים  
המכילים חיבורים שלא לפי אישור מפורש או כל אלמנט אשר נפסל לשימוש ע"י 

 המפקח או המתכננים. כל אלמנט כנ"ל יפונה מיידית ע"י המבצע.
 

 עבודות ריתוך 19.08
נית ההקמה" שימסור הקבלן לאישור המפקח תכלול, בית היתר, את נתוני מכשיר "תכ 

ההרמה, משקל האלמנטים, סדר ההקמה, פרטי תימוך ארעי, סידורי בטיחות וכו'.  
התכנית תביא בחשבון את יציבות הקונסטרוקציה בכל מצבי הביניים. אישור התכנית 

והבלעדית להקמת ע"י המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו המלאה 
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הקונסטרוקציה ולכל הכרוך בהקמה זו או הנובע ממנה.  בזמן ההקמה ייבדקו כל 
האלמנטים ויחלפו או יתוקנו במפעל במידת הצורך.  תיקון האלמנטים בשטח יאושר 

 במקרים יוצאים מן הכלל ע"י המפקח.
עבדה אין להרכיב אלמנטים הכוללים ריתוכים בטרם העביר המבצע למפקח אישור מ 

 המעיד על תקינות הריתוכים.
 ריתוך חיבור האלמנטים השונים יבוצע ע"י  
הקמת הקונסטרוקציה תעשה עפ"י הסדר שאושר בתכניות ובאופן שלא יוצרו מאמצים  

 לא מחושבים, תזוזות אופקיות ושקיעות.
לפני הרכבת האלמנטים תבוצע בדיקת דיוק האלמנטים הותאמת האלמנטים למצב  

בשטח.  המפקח יאשר, לאחר שקיבל תוצאות בדיקה זו, את חיבור האלמנט או הקיים 
 שיתן הוראה לתקנו או להחליפו.

חיבור האלמנטים יעשה רק לאחר קיבועם וייצובם באמצעות תמיכות חיזוק ואביזרי  
 חיבור ארעיים.  

הרמת האלמנטים תעשה באופן שלא יפגע בהם, ביציבות הקונסטרוקציה הנבנית,  
  יבות אמצעי ההרמה ועפ"י כל כללי הבטיחות.ביצ

 
 סיבולת מותרות 19.09

 .11.10.2סעיף  1225ביצוע האלמנט יעמוד בדרישות הסיבולות המותרות בת"י  
 בין היתר יתקיימו הדרישות הבאות: 
 מ"מ.  1.5  -מ'  9סיבולת באורך רכיבים עד  
 מ"מ. 3 -מ'  9סיבולת באורך רכיבים מעל  
 מ"מ. 0.75מחברים בשטחי מגע מישוריות  
אי עמידה בדרישות הסיבולת תהווה עילה  1/1000סטיה מקו ישר באלמנט לחוץ  

 להחלפת האלמנט או לפיצוי ע"פ החלטתו הבלעדית והסופית של המפקח.
  

 גלוון הפלדה .1 
 הגדרות   

 
גילוון באבץ חם  יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה ע"י טבילת  1.1

 אמבט של אבץ מותך. המוצר ב
שכבת ציפוי המורכבת משכבות סגסוגת אבץ וברזל  –ציפוי אבץ חם  1.2

 ומכונסה בדרך כלל, ע"י שכבת אבץ טהור.
 הגלוון יעשה על מכלולים לאחר ייצורם והתאמתם למידות הנדרשות. 1.3

  
 :  תחום המפרט .2

מפרט זה מתייחס לציפוי אבץ, המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה  2.1
)קורוזיה( במוצרי פלדה מעורגלים, מחושלים, כבושים, משוכים, כמו 

ברזל מקצועי, פרופילים מעורגלים, מוצרים מפח, מוצרים מפרופילים 
 לבטון, וצינורות מכופפים ו/או מרותכים, קונסטרוקציות רשתות 

 פרזול לבניינים וכו'.סבכות, גדרות, 
 

  תקנים .3
וגליון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי   

1979. 
 

 חומרים לציפוי .4
   (GOOD RAND ORDINARYהאבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות ) 4.1

G.O.B    אבץ טהור.  - 98.5%ויכיל לא פחות מ 
 

 . 0.03%בץ לא תעלה על תכולת האלומיניום באמבט הא 4.2
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 בחירת הפלדה . 5
הציפוי באבץ חם נוצר כריאקציה בין ברזל והאבץ המותך.  כתוצאה  5.1

מריאקציה נוצרת סדרה של שכבות סגסוגת אבץ רזל המכוסות באבץ 
 טהור, כאשר המוצר מוצא מאמבט הגילוון.

 
 הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים לגילוון". 5.2

 
פלדה   DIN 17100פלדה מתאימה לגילוון בטבילה באבץ חם תהיה לפי  5.3

או פלדה מורגעת באלומיניום  37 UST STEEL( RIMEDבתלי מורגעת )
(RST  ALUMINUM KILLED )37  .או פלדות שוות ערך 

 
הרכב אפייני של פלדה מתאימות לגילוון המכילות את היסודות הבאים  5.4

 אם בנפרד ואם בצירוף:
 C 0.25% –פחמן פחות מ    
 . P 0.02 –זרחן פחות מ    
 MN 1.35% -מנגן פחות מ   
   SL 0.03% -צורך פחות מ   

 
ניתן לגלוון גם פלדות בעלות תכולה של יסודות העולה על האמור בסעיף  5.5

. רצוי להסתמך על הניסיון של ספק הפלדה והמגלוון בבחירת הפלדה 6.4
 המתאימה.

 
ד כמה שאפשר, לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב  רצוי, ע 5.6

 שטח אחיד.
 

 בחירת הפלדה המתאימה לגילוון היא באחריות היצרן של המוצר. 5.7
 
 
 :ייצור החלקים המיועדים לגילוון .6

המוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול.  יש להימנע  6.1
 חדש.מחיבור חומר חלוד מאוד עם חומר 

 
על היצרן לדאוג  לכך שלא יישארו חללים אטומים במוצר מכוון שאלה  6.2

 עלולים לגרום להתפוצצות באמבט האבץ.
 

על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה וניקוז של כל הריתוכים.   6.3
חורים בריתוך או חללים זעירים בין חלקי המוצר עלולים לגרום לנזילת 

 ון. חומצה לאחר הגילו
 

על היצרן להבטיח אטימות מלאה של כל הריתוכים.  חורים בריתוך או  6.4
חללים זעירים בין חלקי המוצר עלולים לגרום לנזילת חומצה לאחר 

 הגילוון.
 

 על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוע בתהליך הגילוון. 6.5
 

מנים, זפת, בטון המוצרים ישלחו לגילוון כאשר הם נקיים מצבע, שו 6.6
 וסיגי ריתוך )שלקה( כל אחד מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגילוון. 

 
מנע מחיבור פחים דקים למסגרת עבה וקשוחה.  אלה יגולוונו ייש לה 6.7

 בנפרד ויחוברו לאחר הגילוון.
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לריתוך חלקים לאחר הגילוון, יש להשתמש באלקטרודה בעלת הרכב  6.8
נמוכה.  לאחר הריתוך יש לנקות את איזור  מתאים וטמפרטורת ריתוך

 הריתוך בעזרת מברשת פלדה ולכסות בשתי שכבות של צבע עשיר באבץ.
 

 היצרן ידאג לסימון בר קיימא של המוצרים לפני המשלוח לגילוון. 6.9
 

 ניקוי .7
  SA 2.5כל החלקים יישלחו לגילוון לאחר ניקוי בהתזת חול לדרגת  7.1

 מת איכות הניקוי. מוגנים מכל חשש לפגי
 

 שעות מתום הניקוי. 4הגילוון יעשה תוך  7.2
 

 תהליך הגילוון .8 
המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים  8.1

מעלות  450 -)פלקס( וטבילה באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ
 צלזיוס.

 
 עובי שכבת הגילוון .9 

גליון תיקון דצמבר  918ם לתקן ישראל עובי שכבת הגילוון יהיה בהתא 9.1
 מיקרון. 80, ולפחות 1979

 
 מראה הציפוי .10

ציפוי האבץ יהיה רצוף, אחיד וללא פגמים.  טיב השטח יהיה מהאיכות  10.1
 המעולה ביותר.

סמ"ר  1 -בכל מקרה שבו יתגלה פגם נקודתי בגילוון בשטחים קטנים מ 10.2
תיקונים  2 -יותר להשתמש בצבע עשיר באבץ לתיקון הפגם.  לא יותר מ

 לחלק פלדה מגולוון אחד. 
 

 הדבקות הציפוי .11
על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקלף ע"י פעולה סבירה  11.1

של המוצר.  ככלל,  ככל ששכבת הציפוי עבה של שינוע הרכבה ושימוש 
 יותר יש להזהר יותר בשינוע.

 
 בדיקת איכות הגילוון .12

 בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. 12.1  
היצרן ימציא תעודה מאת מגלוון הפלדה המציגה בדיקת הגילוון  12.2

שנה  20המאשרת קיו של  והתאמתו לתקן ואיכותו וכן בדיקת מעבדה
 לפחות בתנאי קורוזיה השוררים בקרבת הים.

 
 ציפוי חלקים קטנים .13

יותר להשתמש בפרטים קטנים כגון ברגים ואומים מצופים בשיטה  13.1
לקטרוליטית באבץ או מקדמיום במקום גילוון בתנאי שהציפוי בוצע לפי 

 . 266ת"י  265תקנים ת"י 
  

  
 
 
 

 עבודות מסגרות חרש ישולמו כמפורט: 
 על בסיס משקל הפלדה נטו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אלמנטים מתועשים בבנין - 22 פרק

 
 וציפויים מחיצות 22.01

 
 כללי 22.01.1

לוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכניות וכמפורט בביצוע עבודות  
שיכון, משרד  -"מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי  במפרט

, ע"פ פרטי והנדסה בהוצאה אחרונה עדכנית ליום חתימת החוזה אגף תכנון
 ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה המעודכנת.

 יש להקפיד על האיטומים הנדרשים. 
 להלן תאור התקרות בפרוייקט

תקרות לוחות גבס מחוררים באולם הנוסעים הכללי. תקרות אלה כוללות הכנת  .1
שקעים מיוחדים עגולים בגיאומטריה מיוחדת עבור אביזרי תאורה. התקרות כוללות 

 פסים של מגשי פח פריקים. 

 תקרות עץ כדוגמת אורנית או ש"ע באזורי ההמתנה .2

 תקרות גבס של חדרי שירותים   .3

או שווה ערך בלובי  SOLOאקוסטיות מיוחדות מסוג תקרות תלויות מלוחות  .4
 הכניסה.

 תקרות מגשים באזורי המשרדים, הממ"מים וכו'. .5
כל התקרות הנ"ל תהיינה תלויות  ממערכת פלדה מיוחדת שתותאם להן. מערכת זו תהייה תלויה 

 ממערכת פלדה ראשית שתותקן בתוך המבנה.
 

 גבס וציפויי מחיצות 22.01.2
 

 חומרים א.
לבנים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיני  גבס לוחות (1

 .ממ" 12.5בעובי אש( ו/או ירקרקים )עמידי מים וחסיני אש( 
כנדרש  ברוחב מורכבת מפרופילים מגולוונים הקונסטרוקציה (2

עם ניצבים במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבלן. בכל מקרה לא 
 ס"מ. 40יעלה המרחק בין הניצבים על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת  
ס"מ,  2-3המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולוונים בעובי 

 בהתאם לתוכניות וקביעת המפקח באתר.
קרומיות )שני לוחות בכל -חד קרומיות ו/או דו יהיו המחיצות (3

 תוכניות.צד(, בהתאם ל
ויהיו ברוחב   לאמור במפרט הכללי בהתאםיבוצעו  זקיפיםה (4

בהתאם לרוחב המחיצה כממפורט בתוכניות ובהתאם לפרטי 
 מ"מ לפחות. 0.8חברת אורבונד ובעובי 

השלד )מסילות, ניצבים( יהיה באחריות מהנדס  פרופילי עובי (5
 הקבלן.

משקל מרחבי וב ממ" 50צמר סלעים בעובי  מילויהפנימי  בחלל (6
משקל וב ממ" 50בעובי  זכוכיתצמר  וימילו/או  ק/מ"גק" 80

כבה  פוליאטילןשקיות ק, המילוי כולל ציפוי /מ"גק" 24מרחבי 
 מאליו.

המזרונים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבונד" למניעת  
 גלישת מזרוני הבידוד ממקומם.

בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון  (7
צפה ולמסילה העליונה ע"י סנדלי ייצוב  מ"מ מחוזק לר 2בעובי 

ע"פ פרטי חב' "אורבונד". לחילופין, באם ירצה הקבלן, יבצע 
. מגולוונים בפתח במקום הזקף המשקוף R.H.Sפרופילי 

 המיוחד, על חשבונו וללא תשלום .
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  _________________ 

 
 ביצוע הנחיות ב.

 EPDMהאופקיים יותקנו פסי איטום  למסלוליםומתחת  מעל (1
. האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה ו/או קומפריבנד

 באמצעות מרק אקרילי. יבוצע
ס"מ לרבות סתימה  1בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  

 במסטיק המתאים לפי הנחיות יצרן הגבס.
תגענה עד לתקרת הבטון. עבור המעברים  הגבסולוחות  השלד (2

רת, ותקשו חשמלשל מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות 
. יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי בצנרות שונות וכיו"

לפתחים. רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות  מסביבשלד 
בהתאם לפרטים  יבוצעהגבס. פרטי איטום מסביב למעברים 
 המפורטים בהנחיות היועץ האקוסטי.

ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת  המורכבות המסילות (3
 יהברגים יקבע ע" מספר. 7/35ומיתד פלסטי  5/35ברגים למיתד 

 הקונסטרוקציה של המבנה. מהנדס
מפח מגולוון  וניתפינת מגן חיצ יהגנה ע" תבוצעפינה אנכית  בכל (4

 PROTEKTOR, מסוג  גבסלרבות קצוות אנכיות של מחיצות 

1018/2162 . 
המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה יש לבצע את  (5

הקונסטרוקטיבית. כלומר, מבחינת סדר העבודה, יש לבצע 
 קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.

ת הגבס לוחוהקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין  (6
 לבין הצינורות, לאחר התקנת הצינורות.

יש להימנע מהתקנת שקעים, מפסקים וכד' גב אל גב בתוך  (7
מחיצת הגבס. כדי למנוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות 

ס"מ לפחות זו מזו.  60החשמל השונות יש להתקינן במרחק של 
 באופן כזה ימנעו גשרי קול בין החדרים.

יש למנוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת.  (8
קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של  לשם כך יבוצע

הקיר. לאחר התקנת המכסה תבוצע השלמת איטום של 
המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק 

 אלסטומרי.
בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש עד לקבלת  (9

 משטח מוחלק מוכן לצבע. 
 ה חופף אלא במדורג.יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהי (10
איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ  (11

 הבטיחות.
 

 קונסטרוקצית חיזוק ג.
תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן  (1

 ועל חשבונו, ויאושר ע"י המפקח לפני היישום. 
(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק ס"מ 330במחיצות גבוהות )מעל  (2

. R.H.Sלרבות ציפוף הניצבים, הגדלת עובי הפח, פרופילי 
מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצים 

 מרותכים וכדומה.
מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם,  (3

 כלול במחיר היחידה.
 

 עבודות גבס במרחבים מוגנים 22.01.5
חיפוי קירות בלוחות גבס ומחיצות גבס במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן  

 מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים. - 5075ישראלי 
 

 בנוסף, ישנו סינר מיוחד מלוחות גבס לאורך המעבר לרכבת. סינר זה תלוי ממיתקן מיוחד
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קונסטרוקטור. סינר זה מיועד מפלדה המחובר לתעלת החשמל הקיימת ע"פ פרטי ה
 לקבלת מערכות תאורה, כריזה וכיוצ"ב.

  
 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.02

 
 דרישות כלליות  22.02.1

 
ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות  5103כל התקרות יעמדו בת"י  א.

 , ומסומנות בתו התקן.921עמידות אש לפי ת"י 
 

ן ומוניטין בהרכבת תקרות סיויקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נה ב.
 אקוסטיות, מאושר ע"י המפקח. 

 
הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת  ג.

התליה, העיגון והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר 
ומערכות אחרות. על הקבלן האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה 

ו רק לאחר אישור המפקח כי בכל שלב ושלב. שלבי התקרה יחל
 מכניות שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.-המערכות האלקטרו

 
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייעל הקבלן להגיש, על חשבונו, תוכניות  ד.

הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו  המפקח.
 גם במכון התקנים.

 
המקוריות סגורות עם סימון ברור חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות  ה.

 של שם היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.
 
מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות, הקורות והעמודים שעימם באה  ו.

 התקרה במגע. הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.
 
כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות  ז.

 אדמה.
 

 במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף. ח.
 

 ו/או אטומים מחוררים ,פחם ממגשיאריחים ותקרות אקוסטיות עשויות  22.02.2
 

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות,  א.
, מחוררים מגלווניםמגשי פח אריחים ותקרות אקוסטיות עשויות 

מ"מ  40לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  .ו אטומיםו/א )אקוסטיים(
 מ"מ לצורך חיזוק המגש.  10לפחות, עם כיפוף פנימי של 

 
החירור יהיה  .26%מגשים המחוררים יהיה אריחים ובאחוז החירור ב ב.

 מ"מ. 2מיקרו פלוס בקוטר 
 
( משני הצדדים. הצביעה של PRE-PAINTצבוע בצבע מוכן ) ההפח יהי ג.

פוס סיליקון פוליאסטר יבתנור. הצבע החיצוני יהיה מטהפח תיעשה 
. הצד הפנימי של מפקחלפי בחירת ה RALבגוון  ,מיקרון 80בעובי 

 ייצבע בצבע להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.פחים ה
 

ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה ם מגשיה ד.
 הברגה. מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ה.
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  

 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
. מגשי מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 

 לצורך הקשחת המגשים.הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים 
יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה 

 צמודים אחד לשני. לוחותאו אמצעים אחרים כש
 
-יריעה מפחיתת רעשים לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתוך  ו.

0.75 NRC. 
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי  ז.

 וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  , סינריםלאורך קירות, מחיצות
התואם את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוון הקונסטרוקציה תהיה  

. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים ו/או בצבע שחור עצמה
  )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 
כל  רות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.התק ח.

 החיתוכים יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכים באתר.
 

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה  ט.
נוחה לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה 

 יבוצעו לפי הנחיות המפקח.
 
 ממ" 25צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  י.

 ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטילןשקיות ק, כולל ציפוי /מ"גק" 24משקל מרחבי וב

 מיקרון. 30בעובי 
 

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות )מאריחים או מגשים( במרחב  יא.
  - 2010מאוקטובר  4חלק  - 5103המוגן יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 

תקרות תותבות פריקות: כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים 
 מוגנים. 

בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה  
ים או מגשים ופרופילים הנושאים. כל הנ"ל כלול במחיר בין האריח

 היחידה.
 

 ותתקרות מינרלי 22.02.3
 

)צמר יהיו מלוחות מינרליים  וציפויים אקוסטיים תקרות אקוסטיות א.
מפקח, ובהתאם למפורט מאושרים ע"י הזכוכית דחוס( ו/או פיברגלס 

 בתוכניות ובכתב הכמויות.
 

לרבות  (סילקוני) "AKUTEXTמסוג " עהאריחים יהיו מטופלים בצב ב.
החלק העליון. השוליים יהיו מוקשים בסיליקון. החלק הגלוי של 

הלוחות יהיה צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחים לאחר עיבוד ליד 
 קורות ופתחים יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליים.

 
) שלד הפלדה המישני ( ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית ם יהאריח ג.

 באמצעות קונסטרוקציה מתאימה עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.
 

 מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  ד.
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי הלוחות  

 שייגרם נזק לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
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. מגשי מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוון ומיקום ה 
 הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.

יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור  לוחותהחיבורים בין ה 
 צמודים אחד לשני. לוחותאו אמצעים אחרים כש

 
מר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי ג ה.

לאורך קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילים 
(Z  +L חייבים באישור מוקדם של )ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  המפקח

RAL  התואם את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורים נאותים של
 הפרופילים )אחד למשנהו( וכן על חיתוכי זויות )גרונג( מדויקים בהחלט.

 מ"מ. 2( יהיו בעובי של L+Zהפרופילים )
 
 התקרות תכלולנה חיתוך פתחים, חורים ואלמנטים אחרים כנדרש. ו.
 

 מלוחות גבסוסינורים תקרות  22.02.4
 

מ"מ. הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים,  12.5לוחות הגבס יהיו בעובי  א.
 בהתאם לתוכניות.

מ"מ  0.2הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  
 המודבקת ללוחות. NRC 0.85 – 0.8ספיגה של  ברמת

סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל, לא תשולם כל תוספת בגין  
 חירור לא רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

 
עי מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצ י"עיקבע  השלד ב.

 .הקונסטרוקטיביתהתליה והחיבור לתקרה 
 .F-47יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג  
 מעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.ה בקרניזים 
 השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן. 

 
ספרינקלרים, כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה,  יעשוהגבס  בתקרות ג.

 .ב"וכיוגלאים, גרילים למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס  םידקורטיבי בקרניזים 

 .ואנכיתנת בפינה אופקית וופלדה מגול
 

במידת הצורך, יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, חיזוקים סמויים  ד.
יאושר ע"י האדריכל  לקרניזי תאורה לצורך נשיאת הגופים. פרט החיזוק

 וכלול במחירי היחידה.
 

עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. גמר כל התקרות יהיה בשפכטל  ה.
להנחיות למפורט וכן מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם 

 האדריכל.
 
צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר, ברולר קצר בלבד, ע"פ הנחיות  ו.

 היצרן, בגוון לבחירת האדריכל.
 
 ממ" 50צמר סלעים בעובי מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני  ז.

 ממ" 50 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60משקל מרחבי וב
 כבה מאליו פוליאטילןשקיות ק, כולל ציפוי /מ"גק" 24משקל מרחבי וב

 מיקרון. 30בעובי 
 

 5103תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  ח.
 .3,2,1חלק 
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 דוגמאות 22.03
 

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של  22.03.1
עליו יורה המפקח.  מותבמקו םבמסגרת עבודותיו, ולקבוע אות יםהמורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את 
 תעלות התאורה.

 
: את דרישות במדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה  22.03.2

המפקח, את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי 
 המפקח.

 
הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על  22.03.3

 .ידי המפקח והכללת השינויים, כפי שידרשו
 

 גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח. 22.03.4
 

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל  22.03.5
האביזרים האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם, בעת ביצוע התקרות: סרגלי 

 וכו'. , אביזרי אקוסטיקה,גמר, ברגים, פחים
 

 ותשלום מיוחדים מדידה אופני 22.04
 

 )מחיצות, תקרות, סינורים וכו'( גבס אלמנטי 22.04.1
 בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:

 ואישור מכון התקנים . קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות  ב.

ואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל  R.H.Sתכנונם כולל פרופילי 
 חשבונו.

 .עיבוד פתחים כנדרש ג.
לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר  למיניהם האיטומיםאת כל  ד.

 זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.
, דיאגונלייםת העזר, חיזוקים יוהחיבורים, קונסטרוקצכל החיזוקים  ה.

חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה חיזוקים לרעידות אדמה, 
 מושלמת.

כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות  למיניהם האיטומיםאת כל  ו.
ואיטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית + מרק לפי פרט 

 אקוסטיקה.
כפי שידרוש  ובמידותהדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים  גמאותוכל הד ז.

 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ח.

בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 
 דרש.יישיתגלה בהן וכל שינוי ש

 עיבוד במעוגל ובשיפוע. ט.
 פרופילי פינות. י.

 שפכטל. יא.
 הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. כלהמדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי  
ס"מ מעל תקרות  10מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה עד לגובה  

 אקוסטיות.
 

 תקרות אקוסטיות 22.04.2
 לים גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי, מחירי היחידה כול 

 ואישור מכון התקנים. קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם א.
ולמערכות אחרות  בהכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו" ב.

 .כנדרש
 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. ג.
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גמר ומעבר וכל כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי  ד.
 החיזוקים כמפורט לעיל.

מושלם של העבודה  לביצועכנגד רעידת אדמה הכל עד תקרות חיזוק ה ה.
 כפוף לדרישת התכניות ו/או האדריכל.ב

כפי שידרוש  ובמידותגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים וכל הד ו.
 .האדריכלהמפקח ו/או  יהמפקח ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  ז.
בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי  לרבותוהנובעות מהן, 

 דרש.יישיתגלה בהן וכל שינוי ש
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה  ח.

 .נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות
הפתחים למיניהם, בכל גודל  כלתהיה במ"ר נטו בניכוי המדידה של תקרות  

 שהוא.
 

מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים  22.04.3
 כלול במחירי היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים.

 
מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'(  22.04.4

פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות  לליםכו
 תאום הפתחים.

 
 קונסטרוקצית נשיאה 22.04.5

מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות,  
 ציפויים וכו'

מכל סוג שהוא( כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על 
חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, 

לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן. כל 
 הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.

 



- 217 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 



218 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 עבודות יומיות )רג'י( - 29פרק 
 

  אופני מדידה 29.01
שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה  המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות 

 ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים, ותוגשנה  

 באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
 המדויק.תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה  
 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות. 
 התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו. 
 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח, יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. 

 
 כוח אדם  29.02

בפועל. מנהלי העבודה לא עלים הפורק את השעות שבהן עבדו ביומן העבודה יש לרשום  
 יירשמו במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.

 
 ציוד מכני  29.03

אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני, תשולם תמורתו בהתאם למחירים  
 ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות. 

כמויות, יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל" אם לא פורטו מחירים בכתב ה 
 .15%בהנחה של  העדכני. )הנמוך מבניהם(

 
 חומרים  29.04

כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת, הובלה וכיו"ב, טעונות אישורו בכתב  
 של המפקח. אם יידרש, יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.

 
 פיגומים ודרכים  29.05

בלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים, אמצעי עזר וכיו"ב, אלא אם הק 
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית, ואושרו בהתאם ובכתב 

 ע"י המפקח.
 

 תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י )עבודות יומיות(  29.06
 ין היתר את:המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים ב 

 
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון: תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת  א.

 יוקר.
 

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות. ב.
 
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. ג.
 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד.
 

)לרבות הובלת הכלים למקום דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן  ה.
 העבודה וממנו(.

 
 הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. ו.
 
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  ז.
 

 רווח הקבלן.  ח.
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 תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני  29.07
 ככוללים, בין השאר את:המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו  
 שכר מפעיל הכלי, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, דלק, שמן וחשמל 

הנדרשים להפעלת הציוד, מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו, כגון: ביטוח פחת ובלאי, 
 הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.
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 מערכת ספרינקלרים - 34פרק 
 

 כללי  34.1
 

 רשימת מסמכים 34.1.1
 

 מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים: 
מפרטים כלליים של הוועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה  א. 

 :ןהביטחולבניה ולמיכונים בהוצאת משרד 
 מוקדמות - 00פרק   
 מתקני תברואה - 07פרק   
 מתקני חשמל - 08פרק   
 כבוי אש - 34פרק   
 עבודות צביעה - 11פרק   

 תקנים אמריקאים: ב.  
  NFPA 13 -    
 1596תקן ישראלי   -  

 מפרט טכני מיוחד. ג.
 כתב כמויות. ד.
 מערכת תכניות. ה.

 
 תיאור העבודה  34.1.2

 
צע במסגרת מכרז/חוזה זה, על הקבלן לבלהלן תיאור כללי של העבודות השונות ש 

 להקמת מערכת הספרינקלרים. סהמתייח
 

 .הפרויקטצנרת וספרינקלרים לכיסוי שטחי מערכת אספקת והתקנת  
 

 אספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה עבור כל מרכיבי המערכת .א
 

 ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעולה תקינה של כל מרכיבי המערכת. .ב
 

על הקבלן לבצע מערכת ספרינקלרים מעל תעלות חשמל ותקשורת במקומות  .ג
 תקרות תותבות.בהם מותקנות 

 
להגישם לבצען ובמקרים בהם נדרש תכנון מעבר לתכניות המצורפות, על הקבלן הזוכה  

 לאישור הח"מ לפני הביצוע.
 

את העבודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות המצורפות וכן בהתאם להוראות  
 יצרן המערכות.

תלויה ממערכות פלדה מישניות ולא הערה: כמו יתר מערכות הבנין גם מערכת הספרקלרים תהיה 
 ישירות מתיקרת הבטון הקיימת.

 
העבודה למערכת זו כוללת את כל עבודות התכנון ע"פ התכנון המנחה של  -שים לב  

 המתכנן והביצוע לקבלת מערכת מושלמת ומאושרת ע"י מכון התקנים.
 

 אישור מכון התקנים 
 

בוצעת ע"י נציג מכון התקנים הקבלן מתחייב בזה לאשר את התכנון והעבודה המ 
 במהלך ובגמר ההתקנה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ע"פ תוכניות  הכנת חישובים הידראוליים אישור התכנון יבוצע ע"י הקבלן כולל 
, הוצאת בדיקת אופיין רשת עירונית וכל הדרוש לקבלת האישור ממכון המתכנן

 התקנים.
 

 מומחיות קבלן מערכת המתזים 34.1.3
 

המתזים יהיה קבלן המוסמך להרכיב, לשנות ולהפעיל הקבלן המבצע את מערכת  
 להכונורות, ציוד, ראשי מתזים ואביזרים, לתקנם ולתת להם שרות, ימערכות כאלה, צ
 בהתאם לתקנים.

  
שנים של עבודה  5קבלן מוסמך הינו קבלן בעל ניסיון בביצוע מערכות מתזים )מינימום  

 הנדון(.בפרויקטים דומים בגודל ובמהות לפרויקט 
  
חסים למערכות מתזים והמסוגל לבצע יהמתי NFPAקבלן המכיר היטב את כל תקני  

 ולקיים את כל החוקים הנדרשים לבצוע מערכות כאלה.
  
 עבודות דומות לזו שבנדון. 3קבלן שסיים ומסר למכון התקנים לפחות  
 נ"ל.על הקבלן להציג לפני המזמין/המתכנן תעודות המעידות על ההתמחויות ה 

 
 הגדרות  34.1.5

 
בכל מקום המוזכר "קבלן", הכוונה לקבלן העוסק בכל עבודה הקשורה  "קבלן"  

 במערכות המתוארות במפרט זה ובתכניות המצורפות.
 

בכל מקום המוזכר להלן "מתכנן", הכוונה לב"כ המשרד והמתכנן של  "מתכנן"  
 העבודה המתוארת במפרט זה ובתכניות המצורפות.

 
בכל מקום המוזכר להלן מפקח, הכוונה לב"כ המשרד המפקח על ביצוע  "מפקח"  

 המפקח הוא מהנדס האתר מטעם היזם. -העבודה 
 

 תכניות להגשת הצעות  34.1.6
 

תכניות להגשת הצעות, כפי שהוצאו, כוללות תרשימי תאור המערכת ופרטים  
במידת הצורך יוצאו תכניות אופייניים, ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה. 

 ".לביצוע, עם התקדמות העבודה בצורת "תכניות קבלןנוספות ע"י ה
 

 חומרים  34.1.7
 

כל החומרים שבהם ישתמש הקבלן יהיו בעלי תו תקן מהטיפוס המאושר ע"י מכוני  
 תקינה כמפורט בנספחים הטכניים.

 
 בצוע העבודה  34.1.8

 
 כללי: א.

 
בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות כל העבודות תבוצענה  .1

 מאושרות לבצוע.
 

לקבלן מבטל את כל הקודמים לו ועל  רשיימסכל שרטוט שינויים  .2  
 אחריותו לבצע עת עבודתו לפי התכניות המעודכנות שנמסרו לידיו.

 
בשטחים בהם אין תכנון של החלוקה הפנימית תבוצע מערכת  .3  

מתחשבת בהכרח עם החלוקה הפנימית ספרינקלרים לפי רשת שאינה 
 העתידית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יבצע את המערכת כך שניתן יהיה להסיר בעתיד את ראשי    
 הספרינקלרים.

  
 בקורת עבודה ב. 

 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופירוק של עבודה אשר לא  .  1

בוצעה בהתאם לתכניותיו או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע את 
הוראות המפקח תוך תקופה שתקבע על ידו, וכל ההוצאות תהיינה על 

 חשבונו.
 

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי  .  2
מתאימים לעבודה במבנה, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינת כל 
חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש 

 בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
 

 כל אביזרי ורכיבי המערכת חייבים אישור המתכנן לפני אספקתם. .  3
 

המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון מכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב  .  4
 החומרים, לטיב העבודה ולאופן הבצוע.

 
 מסירת המערכת ג.

 
לפי  מכבי אשמזמין לאחר קבלת אישור ל הותימסרנהמערכות תבוצענה  .1  

 .ע"י הקבלןבפרקים הרלוונטיים, NFPA -התקנים המפורטים ב
 

בקורת קבלת המערכת תעשה עפ"י הסטנדרטים המפורטים בתקנים  .  2
 .NFPA 13, NFPA) 20הרלוונטיים )

 
כל שינוי וחריגה מהמפורט ע"ג התכניות והמפרטים הנ"ל חייבים אישור  .  3

 ממתכנן המערכת.בכתב 
 

במסגרת בקורת הקבלה יבדקו פעולת כל מרכיבי המערכת, והתאמת כל  .  4
 האביזרים שיהיו בשימוש לסטנדרט הנדרש.

 
בגמר התקנות יודיע הקבלן למהנדס המתכנן על סיום העבודה ויתאם  .  5

איתו קבלת המערכת, לפני המסירה למכבי אש וזאת לאחר שביצע את 
 ות והליקויים שאותרו תוקנו והמערכת עברה הרצה.כל הבדיקות הנדרש

 
וסכמות  AS MADE)עם סיום העבודה יכין הקבלן תכניות עדות ) .  6

מספר הציוד, מספר הברזים כיווני זרימה  יצוינומעודכנות אשר בהם 
 וכו'. כמפורט בסעיף נושא זה.

 
יהיה עשוי  הקבלן יכין ויתקין שילוט מפורט לצנרת, ברזים וכו'. השילוט .  7

בקליט שחור עם חריטה בצבע לבן ויחובר לציוד ע"י שרשרת מגולבנת 
 ס"מ. 15X5וברגי נירוסטה. גודל שילוט 

 השילוט הנ"ל כלול במחירי העבודות ולא תשולם עבורו תוספת. 
 

עם סיום העבודות, הקבלן יבצע בדיקת תקינות ופעולת על מרכיבי  .  8
המאפשר ביצוע ההתקנות בנוסח הבא: כל המערכת, ויגיש בכתב מסמך 

מרכיבי המערכת הותקנו עפ"י דרישות המפרט, התכניות והוראות 
 היצרן, נבדקו לאחר התקנה ונמצאו פועלים כשורה בהתאם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 המפקח, בהשתתפות הקבלן יבצע בדיקות קבלה של המערכת. .  9
התאמת המערכת לדרישות המזמין כמפורט  קתיבדבבדיקות אלה 

 .במפרט
 

 סטים הכוללים: 3לקראת המסירה וכתנאי לקבלת המערכת יכין הקבלן  . 10
הוראות התקנה של מרכיבי המערכת, והוראות הפעלת  .א

 המערכת.
 הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת. .ב
 נוהלי איתור תקלות. ג.
 רשימת ציוד, מכשירים, אביזרים וכו' ופרטי הספקים. ד.
 מספקים/יצרנים.תעודות אחריות  ה.
 .עדותתכניות  ו.

 
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן, כך שיוכלו לבצע את  . 11

 הפעולות הדרושות.
 

בסיום בדיקות הקבלה ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב 
 על "גמר עבודה".

 
 אחריות 34.1.9

 
מיום קבלת המתקן תיים ולפעולה תקינה של המתקן למשך שנ בדקהקבלן אחראי ל 

 )בכתב( על ידי המזמין. בתקופה זו יספק הקבלן גם שירות ללא כל תשלום.במלואו 
 

 תקנים  34.1.10
 

 .האחרונה תםבמהדור NFPA-20  -ו  NFPA-13תבוצע ע"פ תקן  הספרינקלריםמערכת  
ברזי כל הציוד והאביזרים אשר ישמשו את הקבלן לביצוע העבודה כגון ספרינקלרים,  

. הצנרת F.M/U.Lאזעקה, מפסקי זרימה, שסתומים ומחברי צנרת יהיו מאושרים ע"י .
 תישא תו תקן ישראלי.

 
 צנרת 34.2

 
 כללי  34.2.1

 
 הצנרת תותקן בהתאם לתכניות, לפרטים והסכמות הפונקציונליות. א. 

 
 נור.ילקוטר הנומינלי של הצ םומתייחסיכל הקטרים הם באינץ  ב.  

 
נורות לפני ילהקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייב הקבלן לבדוק את הציש  ג. 

 הרכבתם ולסתום הקצוות הפתוחים כל יום לאחר גמר העבודה.
 

שעות וכל  4למשך  p.s.i 200כל מערכות הצנרת תעבורנה בדיקת לחץ של  ד.  
 מסירת המערכת. 8פרק  NFPA -13הבדיקות המפורטות ב

 
יש לנקות אותה חיצונית ולבצע לאחר גמר התקנת הצנרת  .ה

 שטיפה יסודית של כל המערכת.
 

 כולל: תהצינורומחיר  . ו 
אף אם הגיאומטריה ותוואי הצנרת בשלב הביצוע, שונה  כל הספחים -  

 מהקיים בתוכניות המכרז.
 כל אביזרי החיבור, המתלים, התמיכות וחומרי העזר.  -  
 שרוולי מעבר.  -  
 .במפעלחרושתית צביעה   -  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שילוט לברזים וציוד.  -  
 שטיפת המערכת לאחר גמר הבדיקות והעבודה.  -  
 בדיקות לחץ.  -  

 
 תמיכות ומתלים  34.2.2

 
 .NFPA-13תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בתקן  א. 

 
תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמת "מופרו" וכל סדרת  ב. 

בודדים ועבור קבוצות של  תצינורוהאביזרים הנלווה. התמיכות יבוצעו עבור 
 .FM/UL, בהתאם לתוואי הצנרת, ויהיו מאושרות תצינורו

) שלד הפלדה מיוחד ולא תיקרת התמיכות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי  
במבנה מעט במקומות שאושרו במפורש ע"י הקונסטרוקטור ( הבטון הקיימת  ל

ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות בהם נדרשים קונזולים לתמיכת מספר 
יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול. המרחקים בין הקונזולים לא  תצינורו

 2בקוטר " תצינורומ' עבור  -4.50ו 1 1/2מ' עבור צינור בקוטר עד " 3.65יעלו על 
 ומעלה.

 
 כל התמיכות והמתלים כלולים במחירי הצנרת. 

 
 ספרינקלרים 34.3

 
ואת  F.M./U.Lכל ראשי ההמטרה המותקנים במבנה יהיו מסוג נתיך וישאו אישור . 

 טמפרטורת הפתיחה.
ומפתח  NFPAבנוסף יספק הקבלן ארון עם ספרינקלרים להחלפה ע"פ הוראות  

 להתקנתם.
יותקנו מתחת לתקרה כך שדיסקית ההטיה של המתז תהיה במרחק המתזים הגלויים 

אחרת בתכניות.  צוין, אלא אם מהתקרהס"מ  -5ס"מ אך לא קטן מ 30שלא יעלה על 
יותקנו בלוביים ובכל מקום בו יש תקרה תותבת המתזים השקועים והדקורטיביים 

 בהתאם להמלצות היצרן.
ותקשורת או/ו כל מקום אחר הנדרש ע"י בחללי תקרות אקוסטיות מעל תעלות חשמל  

התקן יותקנו ספרינקלרים מסוג תגובה מהירה ע"פ התקן אף אם לא קיים במפורש 
 בתוכניות.

 .  RALיהיו מכרום ניקל או בצבע םהספרינקלרים הדקורטיביי 
 

 התקנה
מתזים תלויים/ניצבים יותקנו באופן מאונך לתקרה. מתזי קיר יותקנו באופן  . 1

 מאונך לקיר. 
 ס"מ. 10מתז תלוי/ניצב לקיר הסמוך יהיה פני בין  יהמינימאלהמרחק   

ס"מ  2.5בין לוחות ההטיה של מתז תלוי/ניצב לתקרה יהיה  יהמינימאלהמרחק  . 2
ון ועמודים נמצאים בסמוך ס"מ. כאשר קורות בט 30של  ימקסימאלומרחק 

 מ'( יש להתאים את גובה המתז עם המהנדס המתכנן. 1למתז )עד מרחק של 
 30ס"מ ולא יעלה על  10 -המרחק מהתקרה ללוח ההטיה במתז קיר לא יקטן מ  . 3

 ס"מ. 
יוחלפו  -מתזים שנפגעו בזמן ההתקנה ויש צורך לתקנם, לצבוע ציפוי שנפגע וכו'  . 4

לא תאושר שום עבודת אחזקה או גימור שלא תבוצע במפעל במתזים חדשים. 
 ע"י היצרן.

ארונית למתזים רזרביים, כולל מפתח מתזים, תמוקם במקום קריר )טמפ'  . 5
 מעלות( בתיאום עם המהנדס המתכנן. 38 -נמוכה מ 

מ"מ מצופה באפוקסי.  3מ', יש להשתמש בפלטה קולטת חום מפח  1.2מתחת  . 6
 הצינור מעל המתז.הפלטה תורכב על 

כל המתזים המותקנים בחדר ספציפי יהיו מאותה דרגת טמפ' ומאותו יצרן. כל  . 7
 המתזים בבנין יהיו מיצרן אחד, אלא אם יאושר אחרת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש להקפיד הקפדה יתרה על מיקום המתזים בהתאם לתכניות על מנת לשמור על  . 8
 שטחי הכיסוי המיועדים לכל מתו ומתז.

ן ומתאפשר יחוברו המתזים לצנרת בעזרת מחבר מיועד למתז כדוגמת היכן שנית . 9
 אפ"  -"קוויק 

 
 סיום העבודה 34.4

 
לבצע את הפעולות  המפעילעם סיום חלק מהעבודה או עם סיום העבודה כולה, על  

 הבאות:
 

אטמ'  13.8בלחץ של  -בקטעים או לכל המערכת  -בדיקת לחץ לכל הצנרת  (1
על  למנהל ההנדסילהודיע  המפעילובמשך שעתיים, ללא ירידת לחץ כלשהי. על 
עם חתימת המפקח על תקינות  -כל בדיקת לחץ ולרשום אותה בטופס מיוחד 

 הבדיקה.
 

ודים וחיבוריהם ( כולל פיקFLOW SWITCHESבדיקת מכשירי גילוי זרימה ) (2
החשמליים. כל מכשיר יעבור ניסוי זרימה שחייב להפעיל את הפיקוד והאזעקה 

שניות לאחר הפעלת הזרימה. הבדיקות הנ"ל יעשו  5הדרושים תוך מקסימום 
 בנוכחות ועם חתימת המפקח על תקינותן.

 
תתקיים בזרימה המתאימה לפריצת ספרינקלר  FLOW SWITCH -הפעלת ה  

 אחד בלבד.
 

 NFPA-13. 8.2.1 -נור הראשי )לפני חיבור המערכת( בהתאם לסעיף ישטיפת הצ (3
עד שהמים יוצאים  - GPM 500השטיפה תהיה ע"י הזרמת מים בספיקה של 

 נקיים לחלוטין.
 

(. השלט SYSTEMס"מ )מינימום( עבור כל מערכת ) 50x50תקנת שלט בגודל ה (4
 יכלול את נתוני המערכת כפי שמפורט להלן:

 תקן; א(  
 סיכון; ב(  
 מספר אזורים; ג(  
 שטח כסוי סגולי; ד(  
 כמות מים סגולית; ה(  
 ספיקת מים לפי חישוב; ו(  
 סוג ספרינקלרים; ז(  
המנהל  לפי הוראות  -מיקום השלטים יהיה בחדר משאבות ו/או במקום אחר   

 ההנדסי.
 

 לספק: הקבלןעם סיום העבודה על  (5
 

הטכנית הקשורה לציוד )משאבות, ברזים, אביזרים ופרטים כל הספרות  א(
 אחרים(.

 .NFPA 25-להוראות אחזקה של המערכת בהתאם  ב(
 

 את הטפסים המצורפים. למנהל ההנדסי ולרשות הכיבוילמלא ולספק  הקבלןעל  (6
 

שכל הפעולות הנ"ל הן חלקי בלתי נפרד מדרישות המפרט,  הקבלןתשומת לב  (7
13NFPA והן תנאי לקבלת העבודה.והתכנון כולו , 

 
 בדיקת מכון התקנים 34.5

  
להזמין בדיקת מערכת המתזים האוטומטיים בשלמותה ע"י מכון  הקבלןעל  (1

ולקבל אישור המכון למערכת  1523לפי ת"י  -המעבדה להידראוליקה  -התקנים 
שת המכון על כל חלקיה. הבדיקה תכלול ביקורים ובדיקות תקופתיות לפי דרי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

וכמו כן בדיקה סופית ודו"ח סופי המאשר את התאמת המערכת כולה על ציודה 
 ועל כל מרכיביה לדרישות התקן, ללא הסתייגויות כלשהן.

 
 לספק למכון התקנים ולמתכנן: הקבלןעל   

 
עם הזמנת הבדיקה: סט תכניות מלאכה לכל  -התחלת העבודה ב א(

ם המערכת על גבי טופסי מכון המערכת וסט חישובים, נתונים ומפרטי
 מצורפים למפרט זה(. הטפסיםהתקנים )דגמי 

 בסיום העבודה: ב(
 ".AS MADEסט תכניות " (1)
 סט חישובים ונתונים סופיים של המערכת כפי שבוצעה. (2)
וכפי  NFPA -טופסי הגמר של המערכת כפי שמופיעים ב (3)

 שנדרשים ע"י מכון התקנים.
אחראי על קבלת אישור סופי ממכון התקנים לתכניות ולבצוע  מפעילה   

 המערכת.
 

 לספק למזמין העתק מהחומר שהועבר למתכנן )לאישור( וכמו כן: הקבלןעל  (2
 וראות הפעלה/אחזקהה א(
 דפי קטלוג של היצרן ב(
 רשימת חלקי חילוף מומלצים ג(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ביטחוןאבטחה ומערכות  – 35פרק 
 
 

 הסף ותנאי מוקדמות
 

הנדרשות לאספקה והתקנת מערכות  עבודות לביצוע משנה קבלן עם להתקשר מחוייב הקבלן
 :להלן המפורטים בתנאים העומד אבטחה וביטחון

 
הכנסות מביצוע עבודות התקנה ותחזוקה של מערכות מיגון  2013-2015מי שהיו לו בשנים  .1

אלקטרוניות, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי, דהיינו בהתקשרות ישירה בינו לבין מזמין 
 לכל שנה. )לא כולל מע"מ(₪  7,000,000 -העבודות, בסך שאינו נמוך מ

היה נמוך מסך מכרז זה, בהיקף שלא יב האבטחה פרויקטים דומים לדרישות  3ביצע לפחות  .2
 .2013-2016, שהסתיימו בארץ בין השנים לכל פרויקט שקלים לא כולל מע"מ 700,000של 

 מרכיבי המערכות הבאות:  4כל פרויקט יכללו את 

 מבוססת מערכת טמ"ס VMS  מצלמות 60שאליה מחוברות לפחותIP   

 .Megapixel( בטכנולוגיית ה PTZ)מונעותו/או מקבועות       

 דלתות מבוקרות. 15כניסה הכוללת לפחות  מערכת בקרת 
  רכזות  2מערכת אזעקה הכוללת לפחותIP   אמצעי גילוי בכל מערכת. 20ו 

 .מערכת שו"ב ביטחון המנהלת את הסעיפים המוזכרים 
 
 

 הנדרשות עבודות לביצוע המשנה קבלן עם התקשרות על המעידות אסמכתאות להמציא קבלן על
, זה טכני מפרט פי על ההתקשרות הסכם במסגרת וביטחון אבטחה מערכות והתקנת לאספקה

 להסכם' ה', ד, 2'ג, 1'ג כנספחים המסומנים המצורפות והתכניות הכמויות כתב, המוקדמות פרק
 .ההתקשרות

 המפורטים בתנאים המשנה קבלן עמידת על המעידות אסמכתאות להמציא הקבלן על, כן כמו
 .לעיל

 והתקנת לאספקה הנדרשות עבודות לביצוע משנה קבלן עם התקשרות כי ספק הסר למען מובהר
 הסכם של יסודית הפרה תהווה, לעיל כאמור הנדרש על עונה שאינה וביטחון אבטחה מערכות

 .ההתקשרות
 לאספקה הנדרשות עבודות ביצוע להתחלת תנאי כי מודגש, לעיל האמור מן לגרוע ומבלי בנוסף

 הן ובכתב מראש החברה אישור את לקבל הקבלן על יהיה, וביטחון אבטחה מערכות והתקנת
 .העבודות ביצוע תחילת לעניין והן המשנה קבלן זהות לעניין

 
 הגשת מענה טכני: .1

יש לצרף תיאור כללי )מילולי( של כל מערכת בנפרד ואופן פעולתה כמערכת נפרדת,  .2
 וכמערכת המתחברת ומשתלבת עם שאר המערכות ומערכת השו"ב.

יש לצרף שרטוטים מפורטים /סכמה חד קווית )לא שרטוטי מדף( ייעודיים לפרויקט   .3
זה של כל מערכת ומערכת בנפרד ולהציג את אופן השתלבותה עם המערכות 

 הנוספות ומערכת השו"ב.

 במשך ידו על המסופקים והחומרים עבודתו ואיכות לתקינות אחראי יהיה הקבלן    .4
 בגין שנתגלה תקלה. היועץ י"ע ואישורה קבלתה, העבודה השלמת מיום חודשים 36

 כפי ביותר קצר זמן פרק תוך חשבונו ועל ידו על תתוקן הקבלן  של מחדל או עבודה
 י"ע חלקה או כולה, המערכת של הסופית קבלתה אין. 15 בסעיף זה בחוזה שסוכם
 .  זו מאחריות הקבלן את משחררת המזמין

 או שימוש או חוץ גורם י"ע שיגרמו נצפות בלתי תקלות למעט תקף לעיל האמור
 ציוד החלפת או/ו תיקון חיוב כי בזאת מוסכם. נציגיו או המזמין של נכון לא טיפול

 הראשונות השנתיים במהלך ממנו חלק או בציוד נכון לא שימוש או/ו חבלה עקב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מחיר הינו בסיס מחיר, ספק הסר למען. 5% ובתוספת הבסיס מחירי בשיעור יהיה
 . ההנחות כל את ויכלול זו להצעה בהתאם שיחתם החוזה

 
 

 מחירי יחידה .2
 מחיר היחידה המוצגים בכתב הכמויות והמחירים יחשבו כוללים את  הערכים הבאים: 

כל החומרים בכלל זה מוצרים ואביזרים לסוגיהם וכן חומר עזר וחומרי התקנה  .1
 הנכללים בעבודות ושאינם נכללים בהן כולל הפחת שלהם. 

כל העבודה הדרושה באתר בהתאם לתנאי המפרט/מכרז/החוזה לרבות כל עבודות  .2
 הלוואי ועבודות העזר הכלולות במפרט ואלו המשתמעים ממנו.

כללי, ציוד מכני, מכשירי וכלי עבודה, מכוניות, פיגומים סולמות, מנופים, שימוש בציוד  .3
 חיזוקים, עוגנים וכד' הרכבתם ופירוקם.

הובלת כל החומרים, כלי העבודה, המכשור וכד' אל מקום העבודה כולל העמסה ופריקה  .4
 העבודה. וכן הובלת העובדים לאתר וממנו במשך כל תקופת ביצוע 

לים, המכשירים, המכונות  וכד' שמירתם וכן שמירת העבודות אחסנת החומרים, הכ .5
 שבוצעו.      

 מסים הוצאות סוציאליות, היטלים, הוצאות ביטוח, תשלומי רשות וחובה וכד'. .6

 כלל הוצאות הקבלן )מוקדמות, מקוריות, ישירות ועקיפות( הצפויות חזויות. .7

 רווחי הקבלן/ספק. .8

 

 מדידה וספירה .3
בגמר העבודה או חלק ממנה. בכל סוף חודש בו בוצעה על ידו מדידה וספירה תבוצע  

עבודה, יגיש  הקבלן למפקח חשבון חודשי בו מפורטת העבודה שבוצעה לרבות חומרים, 
כמויות ותוכניות עדות התומכות בקיום העבודה לגביה הוגש החשבון.  החשבון ייבדק 

בגמר ביצוע העבודה יוגש  ע"י המפקח והיועץ ובכפוף לאשורו ישולם ע"פ תנאי ההסכם.
באופן זהה להגשת החשבונות החלקיים חשבון סופי שישולם לקבלן לאחר אישורו 
ובכפוף להמצאת האישורים הנדרשים )ויתור טענות, גמר חשבון, אחריות למוצר, 

הפעלה סופית, תיק מתקן, הדרכת הפעלות ושימוש, אישור יועץ, אישור קבלן ראשי 
 מזמין העבודה. ואישור הפיקוח( ואישור

 
 תשלום נוסף .4

לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה או אספקת טובין שממדיהם עולים ואשר לא ניתן  
 להם אישור ביצוע ובכתב מן המזמין ו/או היועץ מראש ובכתב.

 
 עבודות שלא תימדדנה .5

כל העבודות המפורטות להלן לא תימדדנה לצורך תשלום והן נחשבות ככלולות במחירי    
 היחידה )מבלי היותן מפורטות( ולא ישולם בעדן:

 תאום עם כל הגורמים הנוגעים. .1

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות באתר. .2

 אמצעי בטיחות בעבודה ותוך כדי ביצועה. .3

 חיבורים ומחברים של קטעי אורך בכבלים וכן קשירות לאגדים ולסלים. .4

 הוצאות הנובעות מתנאים אקלימיים, או תנאי שטח מיוחדים. .5

הפרעות ועיכובים אפשריים עקב העבודה בגלל תנאים אובייקטיבים באתר ולחץ הזמן  .6
 בביצועה.

 מדידות, סימון, מספור פרוק וחידוש סימונים וספרור כולל צביעה. .7

 אספקה ו/או סילוק חומרים שנפסלו והעברתם מן האתר. .8

המצב   פריצת מעברים/פתחים בקירות ובגגות, בינוי מחודש, תיקון צביעה והחזרת .9
 לקדמותו )מאושר מראש ע"י המזמין והמפקח(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עשייה או פירוק של חלקי/פרקי עבודה שנפסלו ע"י המזמין או נציגו. .10

 עבודות ניקוי שטחי העבודה במהלך ביצועה ובסיומה. .11

 ניהול העבודה באתר ובמשרדי הקבלן. .12

 תיק מערכת כפי שיפורט בהמשך. .13

 ומכשירי עבודה.פחת בחומרים, באביזרים ו/או נזק לכלי  .14

 כבילה לכל המערכות מעבר לרשום בכתב הכמויות. .15

 התקנת תוכנות משתמשים למערכת ההקלטה בבתי העובדים והדרכתם. .16

 שעות הדרכה(.  25הדרכה והטמעת המערכת בארגון )לפחות  .17

 

 

 יחידת מידה .6
 תאור פרטי המלאכה בכמות מספרית מוחלטת או ביחידות מטריות. 

 
 שווה ערך/איכות .7

להעביר  ישתייחס לציוד ולמותגים המופיעים במפרט הטכני בלבד. המענה הטכני י 
ליועץ רשימת ציודים מפורטת, לרבות פרוספקטים וחומר טכני במידה ויבקש להשתמש 

מובהר כי בכל מקום בו מופיע  באישור היועץ בלבד ובכתב.בש"ע. התקנת ציוד ש"ע 
המונח "שווה ערך" שמורה למזמין הזכות לדרוש את המוצר המוגדר והמפורט במידה 

והמוצר שווה הערך לא השביע את רצונו. המזמין רשאי לדרוש מהקבלן את מוצר 
 המזמין.יבוצע בתאום עם נציגי הפרויקט מטעם  אישור שווה ערך  המקור וללא נימוק.

 
 ינוייםדיווח על ש .8

באחריות הקבלן לדווח בכתב ליועץ על כל שינוי בשטח לעומת התוכניות,  השינוי כולל  
שינוים בניין אדריכלים כגון דלת, חלון, קיר ו/או שינוי  בתכולת המבנה המחייב שינוי 

 מיקום אביזר או שימוש באביזר אחר.
 
 תיק מערכת .9

את כל החומר  שיכללו םשלושה העתקיתיק מערכת ב בתום ההתקנה הקבלן יגיש 
הטכני של המערכות לרבות, הוראות הפעלה, הוראות אחזקה, אנשי קשר מטעם 

הקבלן, טיפול שוטף  ובדיקה שגרתית ע"י הלקוח. כל החומר הנ"ל יוגש בשפה העברית 
מהלך לרבות תוכניות עדות  באוטוקאד . התיקים יכללו לרבות העתק במדיה מגנטית

 חשמל.וחיבור לרשת הים והאמצעים, מובילים, מיקום כל האביזרהכבילה, 
 
 

 שירות תיקונים .10
תקלה הגורמת להשבתה של מערכת, תת מערכת שלמה או קבוצת  –"תקלה קריטית"  

ממערך המצלמות(  ובעטייה נגרמים קשיים חמורים  30%מצלמות גדולה )יותר מ 
 בפעילות.

 (.30% -)פחות מתקלה הגורמת להשבתת קבוצת משתמשים קטנה  –"תקלה קשה"  
 תקלה ברכיב גיבוי, אשר אינה גורמת להשבתת משתמשי קצה.–"תקלה קלה"  
 מערכות ורכיבים קריטיים כולל שרת מערכת ותקשורת למערך המצלמות 
 זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות: 
 5תחילת טיפול בזמן הקריאה תוך  –מיידי  -   24X7זמינות א'   –"תקלה קריטית"  

עות, מומחה/טכנאי בכיר )בעל הסמכה בכירה מטעם יצרן הציוד( ישלח לאתר באופן ש
 שעות. 6מיידי וציוד חליפי יגיע לאתר תוך 

שעות ותחילת טיפול בתקלה, ציוד חליפי  8זמינות ב' הגעה לאתר תוך  –"תקלה קשה"  
 שעות. 8יגיע לאתר תוך 

לא יאוחר מתחילת יום העבודה  זמינות ג' הגעה לאתר ותחילת טיפול –"תקלה קלה"  
 שעות מזמן הקריאה, המוקדם מבניהם. 24הבא ותוך 

 הגדרת מדדי זמן: 
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"זמן קריאה" היינו המועד בו הועברה הודעה ראשונה על  –תחילת מניין השעות  
 התקלה לספק.

שעת תחילת הטפול בתקלה באתר: "זמן ההגעה" היינו השעה בה הגיע טכנאי מיומן  
 פק לאתר ולמערכת בה התרחשה התקלה, האיתור והטיפול בתקלה החל.מטעמו של הס

 משך הטיפול בתקלה עד החזרת המערכת לפונקציונאליות תקינה:  
 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קריטית".  8לא יעלה על  
 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קשה".   16לא יעלה על  
 קלה ".שעות )לכל היותר( ל: "תקלה  48לא יעלה על  

 
 
 
 
 פרוט המתחם .א
 

 רקע
בימים אלו נשלם בניית פרויקט מסוף התחבורה הבינעירונית בעיר מודיעין, המסוף הינו חלק 

 ממתחם קריית התחבורה בעיר הכולל את הרכבת ומסוף התחבורה העירונית. 
ימים בשבוע משעות הבוקר המוקדמות ועד לשעות הערב המאוחרות,  6מסוף התחבורה יפעל 

ערבי שישי ושבת בהם יפעל לפני ואחרי השבת. המסוף אמור לשרת את תושבי העיר למעט 
 המשתמשים באוטובוסים הבינעירוניים והצפי לפעילות הינו למספר שעות בעיקר בבוקר ובערב.

רציפי הורדת נוסעים ותשעה רציפי שילוח. בצמוד למסוף מתוכננת רחבת חניה  3המסוף מכיל 
שתנוהל ככל הנראה ע"י חברת האוטובוסים אשר תפעיל את קווי תפעולית לאוטובוסים 

התחבורה. מסוף התחבורה נמצא במפלס הנמוך משפת הרחוב במדרון, כך שהירידה אליו 
והיציאה הינם דרך רמפות הסעה המקושרות למעגל התחבורה העליון. למתחם יציאת רכבים 

 ה זו הינה יציאת חירום.נוספת המתחברת לכביש משוקע מהיר החוצה את העיר. יציא
כניסות מתוכננות להולכי הרגל: כניסה ראשית מכיוון קומת הרחוב,  3טרמינל הנוסעים כולל 

כניסה מרציפי ההורדה וכניסה ממסדרון המחבר את הטרמינל עם מסוף רכבת ישראל. בצמוד 
דלפק  לטרמינל וחלק בלתי נפרד מהמתחם המאובטח, ישכנו משרדי חברות האוטובוסים, כולל

 המודיעין לציבור המשתמשים.
 

 מצב נדרש
 

 מסוף פעיל, מסוף סגור. ,תפיסת הביטחון, מערכות הביטחון יעבדו בשני משטרים שוניםע"פ 
 מסוף פעיל:

בעת שעות הפעילות, המסוף יאויש באמצעות מאבטחים ועמדת בקרה עם מוקדן ייעודי וחיבור 
 למוקד עירוני כגיבוי בלבד.

 תבוצע  מעמדת מוקדן במתחם וכן באמצעות "קליינטים" למצלמות נבחרות.הצפייה במצלמות 
 פריסת המצלמות תהא ברמת זיהוי פנים בשטחים נבחרים וכן זיהוי תנועה באזורים אחרים.

כל הפתחים יהיו מאובטחים באמצעים מבוקרים אם באמצעות בקרת כניסה, מצלמות או 
 .מערכות אזעקה

 ים לגילוי מתכות ומגנומטר ידני. בכניסות הרגליות יותקנו שער
דלתות יציאה לרציפים יפתחו בהתניה של חניית אוטובוס ברציף, באמצעות לולאת השראה 

 רצפתית.
 ע"י אלקטרו מגנט. NCהדלתות יהיו באופן קבוע במצב 

 דרך תוכנת השו"ב ניתן יהיה לפתוח את הדלתות ולעקוף את מנגנון ההתנייה.
 

 מסוף סגור:
 במצלמות בעת אירוע במוקד העירוני.צפייה 

 הפעלת מערכת אזעקה וקבלת התראה במוקד העירוני.
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 מפרט טכני מערכת צפייה והקלטה .ב
 
 . IPניהול וידאו הקלטה ומערכת  .1

תוכנת המערכת תהיה ידידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות  .1.1
 מסכי מגע, עכבר, מקלדת ו/או ג'ויסטיק.

 40תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות  .1.2
, במקביל FPS 60~30לצפייה והקלטה בקצב תמונות  שבין  FHD1080Pמצלמות 

 לצפייה ע"י קליינטים נוספים בשידור חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.

 תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו בדיסק המחשב .1.3
או דיסק רשת מכל אחת מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר 
במשולב עם צפייה בשידור חי באותו מסך או במסך נפרד המערכת תאפשר 

חיפוש מהיר ורציף של אירועים על ציר הזמן ללא צורך בבחירת תאריך ושעה. 
המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ הרשאות כל משתמש יראה מסכים 

 לו בלבד או מסכים שהוגדרו כמשותפים לכל משתמשי המערכת. שהוגדרו

קליינטים  ללא תשלום   5התוכנה תאפשר התקנה וחיבור של התקני קליינט עד  .1.4
נוסף, על התוכנה להיות בעלת קליינט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה 

רי ו ספא Internet Explorerמבוסס דפדפן עם תמיכה ב  WEBאחת, וגם קליינט 
Safari  למחשבים מבוססיMac OS   וגם קליינט יעודי לטלפונים חכמים מסוגI-

phone  ןAndroid . 
הפעלת מגעים  PTZעל כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות   

 מרחוק, וצפייה בהקלטות מהשרת. 

 VMDהתוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי  .1.5
או הפעלת אזעקה מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תקפוץ" למסך בליווי 

 חיווי קולי, ע"מ לבדוק ולטפל באירוע.

התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: אפשרויות  .1.6
אינטגראלי או התקן  VMDהקלטה  רציפה, מתוזמנת, בזמן אזעקה ולפי תנועה )

 חיצוני(.

עון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, דיוק ההקלטה תכלול ש .1.7
השעון עד כדי שנייה והצגתו תכלול: תאריך,שעה,דקה, שנייה ושם מצלמה כפי 

 שהוגדרה.

התראות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות  –יומן אירועים דינאמי  .1.8
האירוע שאת  ממערכות צד שלישי, האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת

גודלן יקבע המשתמש וגם תהיה אופציה לקבלת רשימת התראות בטבלת טקסט 
 של האירוע. Playbackדינמית כאשר כל בחירת התראה תפעיל מידית 

ריבוי מסכים, אפשרות לארבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל  .1.9
 מסך יתפקד כפאנל עצמאי.

 חיפוש

 אופציות:חיפוש הקלטות יבוצע במספר  .1.10

במסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה להעביר כל מצלמה בנפרד  .1.10.1
עצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות  Playbackלמצב 

 מסונכרן באותו מסך לכל המצלמות יחד. Playbackבמסך ל 

 במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית .1.10.2

בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות מסך צפייה  .1.10.2.1
 כפי שהוגדרו לצפייה גם בשידור חי.

חיפוש הקלטות יתאפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת  .1.10.3
האינטרנט ממחשב, טאבלט וטלפונים סלולאריים חכמים כדוגמת איפון 

 ואנדרואיד.

הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל  .1.10.4
 פשרות דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .ואיטי, תהיה א
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המאפשרת צפייה   Video Synopsysלמערכת תהא יכולת צפייה בעזרת .1.10.5
)תכונה מובנת או מסופקת  ONLINEשעות בדקות ספורות במצב  24של 

 ממערכת חיצונית ייעודית(

שיוצגו בצורה גראפית  VMDתתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי  .1.10.6
 ר זמן שאת גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.על גבי צי

 .Brief camכדוגמת  Video synopsisהמערכת תתמוך בתוכנות  .1.10.7

, המערכת תתמוך בסימון מהיר של מקטע לחזרה bookmarkסימניה/  .1.10.8
 מהירה לנקודת התחקור בסרטון.

, לאיתור שינויים Smart searchהמערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם  .1.10.9
 או באמצעות סימון אזור ע"ג התמונה/מסך.בוידי

המערכת תכיל סרגל חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך  .1.10.10
בפתיחת חלונות נוספים. הסרגל יהיה דינאמי ואפשרויות החיפוש 

יכללו:תאריך, שעה, דקה ושנייה, הסרגל אינו במקום יומן תאריכון 
 לאיתור אירוע בתאריך ספציפי.

סטנדרטי או  CDרת התמונה/הסרט הרצוי ע"ג המערכת תאפשר שמי .1.10.11
Disk On Key   או כיו"ב, בפורמטAVI / MPEG-4   בנוסף תהא אופציה

 להדפיס התמונה כולל הפרטים הנלווים ובהם תאריך ושעה.

למערכת תהא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני  .1.10.12
ע"י סיסמה  מערכת עם חותמת מים אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא

, ביצוא בסיסי נתונים תייצר המערכת גם נגן תואם  MPEG4-וכן יצוא ב
לצפייה בקבצים המיוצאים על כל מחשב ללא צורך בהתקנת תוכנה 

 נוספת.

 

 תכונות המערכת  .1.11

 מצלמות. 1,4,9,16,25,36,64צפייה במסך מחולק ל  .1.11.1

 שימוש במפות סינופטיות לגישה נוחה למצלמות. .1.11.2

מסכים, תוך ניהול הקיר דרך כל  4ווידאו של לפחות תמיכה בקיר  .1.11.3
 קליינט המחובר למערכת.

 H.264 Mpeg4  JPEG,תמיכה בפורמטי  .1.11.4

 Dual Streamתמיכה ב  .1.11.5

 )מובנת או ממערכת חיצונית ייעודית(  Video Analytics -תמיכה ב .1.11.6

1.11.6.1. Camera Tampering 
1.11.6.2. Perimeter intrusion 
1.11.6.3. Virtual Tripwires 
1.11.6.4. Counting 
1.11.6.5. Loitering 

1.11.6.6. Abandoned Object 
1.11.6.7. Video Stabilization 
1.11.6.8. Non-Detection Zones 

לכל מצלמה או  FPS 60 ְ~25, בקצב שבין 1080P דגימת והקלטת ברזולוציה של  .1.12
 יותר )ע"פ יכולות המצלמה(.

, LIVEשמירת האירועים תהא ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב   .1.13
, ע"פ הגדרת Dual Screamingשימוש ב או ברזולוציה וקצב פריימים שונה תוך 

 המזמין.

או  Raid 6או  Raid 5תמיכה  בקונפיגורציית –המערכת תכלול כוננים קשיחים,   .1.14
Raid 10  אוRaid 1  בהתאם לנדרש לשמירת אירועים לכל המצלמות לתקופה של

 ימים, ע"פ הנתונים שלעיל, או על פי הדרישה המבצעית של המזמין והיועץ. 21
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המציע יחשב את הקיבולת ויספק כונן קשיח  קודם,יישום סעיף לצורך  .1.14.1
 .12TBבהתאם, אך לא קטן מ 

רציפה,  –חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בחירת המשתמש  .1.14.2
, בזמן קבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות VMDבקצבים שונים, 

 .Pre-Alarm & Post Alarmהגדרות זמן 

 מרוחק.שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב  .1.15

 שליחת תמונות מאירוע למחשב מרוחק/ טבלט או סמארטפון ע"פ הגדרה. .1.16

 כיול המצלמות ע"פ תנאי שטח בהירות וצבע. .1.17

 .HDMIיציאה למוניטורים אנלוגי ו  .1.18

 ע"פ הגדרת האירוע. SMSשליחת הודעות  .1.19

 שמירה ושליחת מקטע תמונות שהוקלטו לפני תחילת האירוע. .1.20

 ( , תוכנית הקלטה.Triggerמצבי הקלטה: רציפה, הפעלות ) .1.21

 .PTZשליטה על מצלמות ממונעות  .1.22

 ותהא במקביל. LIVEבזמן יצוא הסרטון לא תפגע אפשרות הצפייה ב  .1.23

 רמות הרשאה לפי קבוצות ובודדים. .1.24
 
 שרתים ומחשבים .2

 מצלמות 40שרת עבור  .2.1

 IBM, HP,DELLשרת מותג מתוצרת :  .2.1.1

 .כפול    XEONמעבד  .2.1.2

 24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .2.1.3
ימים  14לאגירת מידע למשך   RAID-5בתצורת   20TB לפחות 

, באחריות הקבלן להכין תחשיב FPS 30ובקצב של  FHDברזולוציה 
 לצורך קביעת גודל הדיסק.

 VLAN.Windows®  Serverמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .2.1.4

2012 64 Bit  

, בשום RAID 0כפול בתצורת  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.1.5
 מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.1.6. Software: Microsoft .NET 4.0 Framework 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה   .2.1.7

 .16Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.1.8

 .24/7ן לעבודה השרת וכל מרכיביו, יוגדרו ע"י היצר .2.1.9

 

 מסכים או יותר ושרת אנליטיקה 4שרת מטריצה וירטואלית לניהול  .2.2

 או חזק יותר. 4930דגם  I7 INTELמעבד  .2.2.1

בנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .2.2.2
12TB . 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.2.3

מסכים  4מצלמות ב  16, עבור ניהול HDMIיציאות  4כרטיס מסך עם  .2.2.4
כרטיסים  2לא יתקבל פתרון של ,   FPS 30, ובקצב של FHDבאיכות 

 כפולים או כל שיטה אחרת !

 המטריצה תכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .2.2.5

2.2.6. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.2.7
 ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.2.8.  Software: Microsoft .NET 4.0 Framework 

 .19מותאם לארון תקשורת " 4Uמארז תעשייתי  עד  .2.2.9

 .16Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.2.10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .24/7השרת וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.2.11

 

 מחשב צפייה )קליינט"( .2.3

 IBM, DELL, HPמחשב מותג  .2.3.1

 או חזק יותר. 4770דגם  I7 INTELמעבד  .2.3.2

בנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .2.3.3
6TB . 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.3.4

מסכים  2מצלמות ב  16, עבור ניהול HDMIיציאות  2כרטיס מסך עם  .2.3.5
תקבל פתרון של כרטיס מסך , לא יFPS  25ובקצב של  ,FHDבאיכות 

 מובנה.

 הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .2.3.6

2.3.7. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.3.8
 ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.3.9.  Software: Microsoft .NET 4.0 Framework 
 

ע"פ  19מותאם לארון תקשורת " 4U/ תעשייתי  עד TOWERמארז מיני  .2.3.10
 דרישת היועץ.

 .16Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.3.11

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.3.12

 
 מצלמות

 
מהמתג בריכוז  בלבד PoEמתח והזנתן  באמצעות מגה פיקסל  IPבטכנולוגיית היהיו מצלמות הכל 

 הקרוב.
 SDהמצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים שונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו 

 .ONVIF PROFILE S, פרוטוקול עבודה Gb 32של לפחות 
 AXIS, BOSCH, SONY, GRUNDIG, PANASONIC ת:המצלמות המאושרות יהיו מתוצר

,AMERICAN DYNAMIC. 
 ועיצוב המצלמות יאושר ע"י אדריכל הבניין.המצלמות יאושרו טכנולוגית ע"י המתכנן 

 המצלמות יותקנו בתאום מלא ובאישור האדריכל ומעצב פנים.
 , יאושרו ע"י המזמין בלבד.VMDכיוון המצלמות, שטח כיסוי ושטח הפעלת 

 

מ"מ( תקן  4.3X129)עדשה  X 30, זום אופטי FHDמגה  2ברזולוציה  PTZמצלמה  .1
IK10. 

 

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .1.1
  FHDאיכות  .1.2
  H.264דחיסת  .1.3

 ICRפליטר חשמלי  .1.4

 .X 12זום דיגיטלי   מ"מ 4.3X129)עדשה  X 30לפחות   זום אופטי .1.5

 פוקוס אוטומטי .1.6
  1080Pברזולוציה   25FPSקצב רענון  .1.7
 לפחות. WDR 96 Dbמנגנון  .1.8

 צמצם אטוטמטי. .1.9

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .1.10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

1.11. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .1.12

1.13.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .1.14

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .1.14.1

 .F1.2לוקס ב 0.01ש/ל:  .1.14.2

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .1.15

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .1.16

 מעלות המשכי. 360 .1.17

 מעלות בשנייה. 400מעלות(  360מהירות סיבוב ) .1.18

 פריסטים. 256 .1.19

 אזורי מיסוך  8קביעת  .1.20

 .IK10אנטי ונדל  .1.21

 .IP66דרגת אטימות  .1.22
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 1080Pפנימית  FHD DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .2

 

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .2.1
  FHDאיכות  .2.2
  H.264דחיסת  .2.3
 מ"מ . VF 3~8עדשה  .2.4
 .1080Pברזולוציה   FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .2.5
 Db 96לפחות  WDRמנגנון  .2.6

  ICRמנגנון  .2.7

 צמצם אטוטמטי. .2.8

 מטר לפחות 25תאורת לד ל  .2.9

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .2.10

2.11. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .2.12

2.13.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .2.14

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .2.14.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .2.14.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .2.15

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.16

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .2.17

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .2.18
 
 ותאורת לדים IK10  1080Pחיצונית אנטי ונדל  FHD DOME–מגה פיקסל  2מצלמה  .3

 

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .3.1
  FHDאיכות  .3.2
  H.264דחיסת  .3.3
 מ"מ . VF 3~8עדשה  .3.4
 .1080Pברזולוציה   FPS 25 -קצב רענון אינו נופל מ .3.5
 96Dbלפחות  WDRמנגנון דיגיטל  .3.6

 צמצם אטוטמטי. .3.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .3.8

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .3.9

3.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .3.11

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .3.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .3.11.2

 מטר 15תאורת לדים ל .3.12

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.13

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .3.14

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .3.15

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .3.16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .IP-66דרגת אטימות  .3.17

 אזורי מיסוך. 5קביעת  .3.18

 

 WDRו ICRבעלת מנגנון  1080P–מגה פיקסל  2מצלמת גוף  .4

 1080p (1920X1080 )רזולוציה  .4.1
  FHDאיכות  .4.2
  H.264דחיסת  .4.3

 Light finderטכנולוגיית  .4.4

 ICRפליטר חשמלי  .4.5
 עפ"י דרישת היועץ 1080Pברזולוציה   FPS 50 -25קצב רענון  .4.6
 WDR 96DBמנגנון  .4.7

 צמצם אטוטמטי. .4.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .4.9

4.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .4.11

4.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .4.13

 .F1.2לוקס ב  0.03צבע:  .4.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.005ש/ל:  .4.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .4.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .4.15

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .4.16

 אזורי מיסוך. 5ת קביע .4.17
 
 WDRו ICRבעלת מנגנון –מגה פיקסל  3מצלמת גוף  .5

 ( 2048X1536רזולוציה  ) .5.1
 מגה פיקסל  3איכות  .5.2
  H.264דחיסת  .5.3

 Light finderטכנולוגיית  .5.4

 ICRפליטר חשמלי  .5.5
 2048X1536ברזולוציה    FPS  15קצב רענון  .5.6
 WDR 80DBמנגנון  .5.7

 צמצם אטוטמטי. .5.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .5.9

5.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .5.11

5.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .5.13

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .5.13.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .5.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .5.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .5.15

 אזורי מיסוך  5קביעת  .5.16

 מעלות.  0-50טמפ' עבודה  .5.17

 .IP-65דרגת אטימות  .5.18
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 ודרישות אביזרים ונילווים למערכת הטמ"ס.מפרט טכני  .ג
 
 MPIXעדשה למצלמות  .1

 ., מפרט ודרישהLens for Mega Pixel IP Camera –עדשות למצלמות מגה פיקסל  

בהתאם לדרישות השטח ומותאמת ל פורמט  Very focalהעדשה תהא  .1.1
"1/2. 

העדשה תותאם ע"פ רמת הרזולוציה )פיקסלים ( של המצלמה,  .1.2
 מגה פיקסל. 3מגהפיקסל תותאם עדשה של  3לדוגמא: מצלמה של 

 העדשות תהיינה עם צמצם אוטומטי חשמלי. .1.3

העדשות יותאמו לזווית ושטח הכיסוי הנדרשים, הקביעה הסופית  .1.4
 תהיה לאחר ניסוי בשטח ולפי החלטת המזמין.

ותתאים למצבי יום/לילה  ICRהעדשה  תיועד לעבודה עם פילטר  .1.5
 .יצרןה ותוגדר כך ע"י

או תבריג  MOUNT - Cהעדשות תהיינה מסוג שניתן לשימוש בתבריג  .1.6
MOUNT – CS. 

 בעלת דרגת ליטוש גבוה. העדשה תהא תוצרת יפן, ארה"ב או אירופה .1.7

 

  IK10מוגן אנטי ונדאלי IP66מיגון חיצוני  .2

המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך,  .2.1
 זג האוויר.לחות( ושאר פגעי מ

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .2.2

 IK10מוגן וונדליזם בתקן  .2.3

 ומניעת קורוזיה  IP66מוגן לחות ומים  .2.4

 חימום + אוורור.  .2.5

 זרוע מאסיבית תואמת עם מעברי כבילה בתוך הזרוע. .2.6

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .2.7

שיחובר למערכת למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים  .2.8
 VMDהאזעקה במקרה של פתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ה

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד.

 

 כולל פנס א.א. IK10מוגן אנטי ונדאלי  IP66מיגון חיצוני  .3

המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך,  .3.1
 .לחות( ושאר פגעי מזג האוויר

 מיגון מאסיבי פולי קרבונט. .3.2

 IK10מוגן וונדליזם בתקן  .3.3

 ומניעת קורוזיה  IP66מוגן לחות ומים  .3.4

 חימום + אוורור.  .3.5

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .3.6

 מעלות. 60מטר ובמפתח של  50פנס א.א למרחק אפקטיבי של  .3.7

למערכת למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר  .3.8
 VMDהאזעקה במקרה של פתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ה

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 UPSאל פסק יחידת גיבוי  .4

 SUPLLY POWERנדרש לספק מערכת אל פסק )  .4.1
NINTERRUPTABLE  לאספקת מתח מיוצב, מסונן ואמין. לגיבוי )

 ציוד המחשוב )מחשבים, מדפסות, ארון תקשורת וכו'(

דקות רציפות,  30 –זמן גיבוי בהספק מלא  – KVA 1-5הספק יציאה  .4.2
 בעומס מלא.

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד  .4.3
ל יותר שיותאם לעומס בהספק גדו UPSהמגובה גבוה יותר יסופק 
 הכולל של הציוד המגובה.

" ובנויה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .4.4
. המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת PWMבטכנולוגיה 

 מתח בחרום.

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .4.5

 ממיר סטטי ספק מטען .4.5.1

 SWTCH TRANSFER STATICמפסק עקיפה סטטי ) .4.5.2
BYPASS) 

 מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים. .4.5.3

 זיווד למצברים. .4.5.4

יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן  UPS –ה  .4.5.5
 או שווה ערך מאושר.

יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם  UPS –ה  .4.6
למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של 

 המחשב לפני התרוקנות המצברים,  הקבצים במחשב וכיבוי
 

 חיצוני  VMD VCAמערכת גילוי תנועה משולבת עם אנליטיקה חיצונית :  .5
( תיועד לניהול VCA( ומערכת אנליטיקה )VMDמערכת גילוי תנועה ) .5.1

 וקבלת התראות ממצלמות אסטרטגיות.

 (.OUTDDOORהמערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית ) .5.2

תנועה בתא שטח צפייה של המצלמות ובתנאי  המערכת מיועדת לגילוי .5.3
 (OUTDDOORחוץ )

שיטת הגילוי: זיהוי ובידוד תנועה של עצמים, תוך יכולת סיווג של  .5.4
העצמים בסביבה תוך דגש על גילוי מוחלט של בני אדם, כלי רכב 

 ותנועות שיוגדרו ע"י המזמין.
 תהא האפשרות לזהות תנועת עצמים בפריימים מוגדרים, וכן VMDל .5.5

 לכידת תנועה שעונה לחוקיות מסוימת. 
המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של  .5.6

תנאי השטח ללא התערבות ידנית או התערבות של מפעיל, תוך כדי 
לכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו במצבים שונים, ע"מ למנוע 

 'התרעות שווא'.
ללימוד של תנאי השטח ע"מ למערכת תהא יכולת אנאליטית עצמאית  .5.7

לבודד תנועות ורעשי רקע כגון: זריחה, שקיעה, עננים,עצים, צמחיה, 
אבק, סנוור שמש, סנוור לילה, אדים בחלון מיגון המצלמה או על 

 העדשה לרבות טיפות גשם.
המערכת תלכד תנועות עצמים, לגיבוש של הפיקסלים לצורת עצם ובכך  .5.8

 ה. תנתח את התנועה ואת החוקיות שב
המערכת תדע לנתח בצורה עצמאית ואוטומטית לזהות דפוס התנהגות  .5.9

, זיהוי של בני אדם, כלי רכב ובעלי חיים ובכך לנטרל השפעות 
סביבתיות תוך תיחום אזורים רבים שבהם ניתן לקבוע פרמטרים 
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שונים כמו למשל רמת רגישות שונה, אבחון כיוון התנועה, לרבות 
ה בכיוון מסוים. התוכנה תכלול שירטוט קביעת התראה, בזיהוי תנוע

 וקטור של התנועה על פני המסך.
תמונות בשנייה מבלי  25-קצב צפייה והקלטה יעמוד על לא פחות מ .5.10

לפגוע ברזולוציה ובקצב הקלטה וצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם 
 .FULL HD 1080Pבמצלמות 

ה או המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה,נפילת מתח למצלמ .5.11
 נפילת אות וידיאו.

המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או  .5.12
יכולת זיהוי של התקהלות של בני אדם  -יורד ממספר מסוים. למשל

 אנשים בשטח הצילום של המצלמה. 5-העולה מ

 המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון:  .5.13

 שוטטות .5.13.1

 חפץ חדש .5.13.2

 חפץ נעלם .5.13.3

 חציית קו .5.13.4

 התקהלות .5.13.5

 כיוון ומהירות תנועה .5.13.6

 זיהוי צבע .5.13.7

 

 מתג רשת  .6
 פורטים:  24 -(Havayaאו   Cisco Juniper )  L3מתג ליבה כולל אופטיקה  

 המתגים יבצעו ניתוב תעבורה בין הסגמנטים הבאים:  .6.1

 L2למתגי  Gigabit Ethernetטבעות וקישורים ישירים של  .6.1.1
 .IPהמותקנים באתרי ריכוז מצלמות 

 למוקד ו/או לריכוזים ראשיים אחרים  Backboneקישורי  .6.1.2

6.1.3. 1000Base-X  פורטים  4נחושת *לפחות Gigabit Ethernet 

1000Base-X  על בסיס חריציSFP עבור קישור סיב אופטי 

על   Gigabit Ethernet-10ממשקי  2פשרות להתקנת א .6.1.4
 עבור קישור סיב אופטי  XFPבסיס חריצי 

של מספר מתגים כיחידה אחת  STACKאפשרות לחיבור  .6.1.5
 אחת לניהול משותף  IPעם כתובת 

  SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .6.1.6

 (  RIPv2 -ו  OSPFv2תמיכה בניתוב סטטי ודינמי )לפחות  .6.1.7

 . PIM-DMתמיכה בניתוב מולטיקאסט  .6.1.8

 ,RSTP ,802.1q VLANתמיכה בפרוטוקולים הבאים:  ,  .6.1.9

RMON  ,IGMP v2, .SNMP v1/2 . 

, 230VDCאו  DCוולט  48הזנת מתח:  48ח: הזנת מת .6.1.10
 אופציה להזנת מתח כפולה )לא כלול במחיר היחידה( 

  40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .6.1.11

 ס"מ,  45, עומק עד 2Uגובה עד  .6.1.12

'' וכבל 19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .6.1.13
CONSOLE , 

הנדרשים לחיבור  GBIC 4מחיר היחידה יכלול את  .6.1.14
 פטיות המותאמים למתג המוצע. הטבעות האו

 תכונות נוספות: Gigabit Ethernetאופטי   SFPמפרט עבור  .6.1.15
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מוגן סיסמה,  HTTPממשק ניהול מבוסס  .6.1.15.1
אפשרויות שונות למתגים אופטיים מכל הסוגים 

עבור  1000Mבמהירות  SFPיותקנו מתאמי 
בין המתגים. מתאם  BACKBONEקישורי 

Gigabit Ethernet 1000Base-FX  בפורמטSFP ,
, סוג SMלסיב אופטי בודד  1000Base-FXממשק 

A נ"מ, אורך גל נקלט  1550: אורך גל משודר
נ"מ,  1310: אורך גל משודר Bנ"מ, סוג  1310

ד"ב  10נ"מ, תקציב אופטי  1550אורך גל נקלט 
 0°Cלפחות, עמידה בתנאי סביבה: טמפרטורה 

 . 70°Cעד +

 

 המערכת גילוי פריצ –מפרט טכני  .ד
 
 אזורים   128גילוי פריצה   IPרכזת  .1

 אזורי גילוי. 16הרכזת תכיל  .1.1

 חובה. – IPכרטיס רשת  .1.2

 המערכת תכלול שני אזורי טמפר מובנים בכרטיס הראשי . .1.3
 לרכזת תהיה אפשרות הגדרת כל אזור לשימושים הבאים: .1.4

 השהיית כניסה / יציאה .1.4.1
 אזור מושהה .1.4.2
 אזור מותנה .1.4.3
 אזור נגרר .1.4.4
 אזור מיידי .1.4.5
 אזעקה שקטה/ רועשתהפעלת  .1.4.6
 שעות ללא הפעלת סירנות אך עם דווח למוקד 24אפשרות לבקרה  .1.4.7

 אפשרות תכנות יום ולילה. .1.5
אביזרי הגילוי יחוברו עם נגדי סוף קו , המערכת תדווח למוקד על קצר/נתק  .1.6

 בזמן אמת. ON LINEמיידי 

 הרכזת תאפשר חיבור למוקד בתקשורת מתוך קופסת הבקרה בערוצים הבאים : .1.7

 (  GPRSוי / סלולרי / רדיו / רשת קווית / רשת סלולרית ) קו .1.8
 500אירועים אחרונים ללא  מגבלת זמן מתוכם  1000הרכזת תכיל  זיכרון ל  .1.9

 בלתי מחיקים ) לא תלויים באספקת מתח (.

דרך קווי בזק או דרך  –בשני אופנים   SMSהמערכת תאפשר קבלת הודעות  .1.10
 משדר סלולרי .

בודק קו טלפון אינטגראלי פעיל שיחובר למוקד באמצעות הרכזת תכיל מודול  .1.11
 משדר אלחוטי ו/או מודם סלולארי ע"פ החלטת היועץ.

 .ON LINEלרכזת תהיה אופציה חיבור מדפסת   .1.12
 לרכזת לא תהיה הגבלה על נטרול אזורים ידני או אוטומטי. .1.13
כל נטרול יבוטל אוטומטית לאחר מחזור דריכה בודד של המערכת וזאת כדי  .1.14

 למנוע מצב שבו יישאר אזור מנוטרל זמן ממושך.

 כל דריכת מערכת עם אזור מנוטרל, ידווח אוטומטית למוקד. .1.15
 בעת חוסר רשת חשמל הרכזת תדווח מיידית למוקד. .1.16
במידה וסוללות החירום התרוקנו למצב שבו  אין המערכת יכולה לפעול באופן  .1.17

את מצב פעולתה תקין תפסיק המערכת את פעולתה, תשמור בזיכרון נפרד 
 האחרון ועם חידוש זרם החשמל תחזור הרכזת לפעול במצב האחרון שבו הייתה.

הרכזת תבדוק באופן אוטומטי כל שעתיים את המצברים בעומס מלא, ובכל  .1.18
 מקרה של תקלה תדווח למוקד.
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הרכזת תדווח למוקד על כל כניסה לתפריט טכנאי בלי קשר למצב המערכת  .1.19
 דרוכה / מנוטרלת .

 יהיה לבצע בדיקה מלוח המקשים בכל רגע נתון. ניתן .1.20
 מדורים )תת מערכות(. 16אפשרות חלוקת הרכזת ל  .1.21

 לוחות מקשים. 8אפשרות לחיבור  .1.22

 (ON/OFFאינדיקציה בכל לוח מקשים על מצב המדורים ) .1.23

 הרכזת תהיה פתוחה )ללא קוד טכנאי(. .1.24

שעה  הרכזת תתוכנת לדריכה אוטומטית לתת מערכת בשני אופנים פסיבי ) .1.25
 קבועה ( ואקטיבי ) בדיקת אזורים סגורים (   ע"פ דרישת המזמין.

 למוקד . Prealarmהרכזת תכלול אפשרות להודעת אירוע  .1.26

הרכזת תאפשר הצגת הודעה אקטיבית ללקוח על הצורך בביצוע בדיקת תקינות  .1.27
 שנתית.

 חייגן .1.28

 . CONTACT IDכדוגמת ה   חייגן המוקד  יעבוד בפרוטוקול .1.28.1

 תאפשר את ביצוע הפעולות הבאות : CONTACT ID  שיטת תקשורת .1.28.2
 הודעות שונות למוקד. 960העברה עד  .1.28.3
 האזורים. 96העברת מידע נפרד על כל אחד מ  .1.28.4

 העברת מידע על כל מדור .1.28.5
 העברת כל סוגי האירועים, .1.28.6

 אזעקה .1.28.7

 תקלות מערכת .1.28.8

 פתיחה /  סגירה .1.28.9

 נטרול אזורים .1.28.10

 בדיקה ובקרה .1.28.11

 פתיחה /  סגירה לתת מערכת .1.28.12
 
 גלאים .2

 PIRגלאי א.א פסיבי פנימי  .2.1

 מטר 15כיסוי שטח הגלאי :  .2.1.1

 מעלות 90שדה ראיה  .2.1.2

 (1-4מרווח פולסי הגלאי ) .2.1.3

 LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .2.1.4

 שעות  24אינדיקציה פתיחת טמפר באזור  .2.1.5

 

 גלאי משולב פסיבי, מיקרוגל ואנטי מסק    .2.2

 מטר 15שטח כיסוי הגלאי  .2.2.1

 שעות  24אינדיקציה פתיחת טמפר באזור  .2.2.2

 4 -1מרווח פולסים  .2.2.3

 אפשרות לברירת הפעלת לד .2.2.4

 מטר 2.00ל  0אפשרות כיוון טווח חסימה בין  .2.2.5

 טכנולוגיה אנטי בלוק נגד חסימה רחוקה .2.2.6

 אנטי מסק על טכנולוגיית המיקרוגל ולא הא.א. .2.2.7

 אזורים נפרדים )מסק, גילוי וטמפר( 3הגלאי יחובר ל .2.2.8
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 מעלות  360גלאי א.א פסיבי תקרתי  .2.3

 .מטר 3.5בגובה התקנה של  ,מטר 10מינימום שטח כיסוי שטח הגלאי  .2.3.1

 גלאי דואלי כפול המבוסס על מיקרו מעבד .2.3.2

 מעלות 360שדה ראיה  .2.3.3

 LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .2.3.4

 טכנולוגית גילוי כפולה .2.3.5

 

 גלאי א.א פסיבי חיצוני  .2.4

 מטר.15שטח כיסוי הגלאי :  .2.4.1

 גלאי דואלי כפול א.א. פסיבי ומיקרוגל .2.4.2

 ק אקטיבי )א.א(אנטי מס .2.4.3

 טמפר וגלאי זעזועים  .2.4.4

 שעות. 24אזור אנטי מסק יחובר לאזור  .2.4.5

 אזורים נפרדים )מסק, גילוי וטמפר( 3הגלאי יחובר ל .2.4.6

 

 צופר חיצוני משולב נצנץ  .2.5

 צופר פנימי יותקן בתוך המבנה וללא נצנץ. .2.5.1

 מטר ויעוגן  ע"י בורגי ג'מבו. 4הצופר החיצוני בגובה של לפחות  .2.5.2

 מטר. 1דציבלים במרחק  110תהא עוצמת הצופר  .2.5.3

החיצוני  יותקן בתוך קופסאות מאושרות תקן, קופסת הצופר  הצופר .2.5.4
 תמוגן ע"י טמפר נגד פתיחה ועקירה.

וואט לפחות.הנצנץ יהבהב בתדירות  5מנורת הנצנץ תהיה בהספק של  .2.5.5
 הבהובים בדקה. 30-50של 

 
 ספק כח חיצוני .2.6

 ספק מתח חיצוני למערכת האזעקה יותאם לעבודה מול הרכזת.  .2.6.1

 .   3AMהספק יהיה ב .2.6.2

 –שעות על נפילת מתח רשת ו/על סוללה חלשה  24הספק ידווח למוקד  .2.6.3
 . 9Vמתחת ל

 שעות. 24את האינדיקציות יש לחבר למערכת הפריצה באזור  .2.6.4

קופסת הספקים תמוגן ע"י טמפר נגד פתיחה  AH.7בספק יותקן מצבר  .2.6.5
 אז'.  8עקירה. הספק יכלול מרחיב אזורים לו

 

 תשתית המערכת .2.7

התשתית תהיה ייעודית למערכת האזעקה בלבד אשר תיפרס ותסומן כל  .2.7.1
 מטר. 15

בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .2.7.2
 לתנאי חוץ NYY, תוצרת חברת טלדור או כבל חיצוני 0.5

 .RFI -ו  EMIתשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעים מהפרעות  .2.7.3

כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ  .2.7.4
ובתוך קופסאות פלסטיק אטומות  שיקבעו לקיר ויסומנו " מערכת 

 פריצה"

סכמה ורטיקאלית של המערכת.כל הכבלים   AMהקבלן יגיש בתוכניות  .2.7.5
 תק, וכך תוגדר  הרכזת.יהיו מוגנים קצר נ

למען הסר ספק הכבילה לא תימדד, קיים אומדן בכתב הכמויות,  .2.7.6
 ולמדוד את מהלך כבילתו. באחריות המציע לתכנן 

 DOUBLE END OF LINEלא יאושר בשום מקרה   .2.7.7
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 מ"מ  3ארון מתכת   .2.8

הקבלן יספק ארון מתכת להגנת הרכזת וכל הציוד הדרוש לאמור:  .2.8.1
ורים,ספקי כוח חייגן חיצוני, משדר מוקד, רכזות בקרה, מרחיבי אז

כרטיס ממסרים וממשקים חיצוניים, להפעלות חיצוניות וכל אביזר 
 הנדרש להפעלת המערכת.

למען הסר ספק אביזר הנו כל חלק השייך למערכת האזעקה למעט  .2.8.2
 אמצעי גילוי, וצופרים.

שורות של מהדקים מקצועיים) קרונות(  כדוגמת  2הארון יצויד ב  .2.8.3
 דקים בלוחות חשמל ופיקוד. המה

 מ"מ מוגן רתק.  16הארון ינעל באמצעות מנעול  .2.8.4

הארון יהיה מוגן בפני פתיחה וזעזועים )מגנט תעשייתי וסנסור(, גודל  .2.8.5
ס"מ ויכלול גב  60ס"מ עומק  200ס"מ גובה  180הארון יהיה: רוחב 

 ס"מ לפחות. 10בורגי ג'מבו  8מתכת. הארון יחובר לקיר באמצעות 

 

 הערות כלליות .3

 הרכזות תעוגנה לקיר ע"י בורגי ג'מבו וימוגנו ע"י טמפרים  לפתיחה ולעקירה. .3.1

 המשדר יותקן באזור מוגן ע"י גלאי אנטי מסק. .3.2

 אנטנת המשדר תמוגן ע"י צינור מרירון. .3.3

 ON LINE 24טמפר הגנה בגלאים יחוברו לרכזת שתדווח למוקד על פתיחת גלאי  .3.4
 שעות.

 זוג נוספים לשימושים נוספים עתידיים. 2תשתית בכבילה  תכיל  .3.5

תשתית צנרת, במקום שתידרש ע"פ התוכנית, התשתית תהיה ייעודית למערכת  .3.6
 האזעקה בלבד.

 

 מערכת בקרת כניסה –מפרט טכני  .ה
 
 כללי .1

המערכת תכלול בקרים לבקרת כניסה, קוראי קירבה ותוכנת ניהול בקרת  .1.1
 הכניסה. 

 וחיצוניות המוגדרות כדלתות מבוקרות כניסה.במבנה קיימות דלתות פנימיות  .1.2
 בדלתות אלו יותקן הקוראים, המאפשר לבעל הרשאה  לעבור בדלת זו. .1.3
 המערכת כוללת חיבור הקוראים למחשב בעל תוכנה לניהול מורשים. .1.4
 התוכנה מאפשרת מידור מורשים בקטגוריות שונות. .1.5
שהוגדרו, כל דייר/עובד המידור יתוכנת לפי אזורי גישה מורשים ע"פ הקטגוריות  .1.6

 יורשה להיכנס לאזור מאושר ויוגבל באזורים אחרים.
התוכנה תרשום כל תנועה, שעת הפעילות ומספר הדלת, בעת כניסתו ויציאתו  .1.7

 מהמבנה תירשם תנועתו לצורך נוכחות.
למען הסר ספק המחיר המוצע יכלול, תכנות ראשוני של כל המורשים, הטמעה  .1.8

 התוכנה וניהול מורשים, ככל שיידרש עד אישור המזמין.והדרכת המזמין בניהול 
המערכת תפעיל התרעה במצבים של דלת מוטרדת וכן במצב של שבירת לחיץ  .1.9

 חרום.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 תוכנת מערכת בקרת כניסה .2
 .on lineתוכנת מערכת הפועלת בזמן אמיתי  .2.1

 חובה. –התממשקות למערכת שו"ב הביטחון  .2.2

 בנפרד.יכולת ניהול רשימת מורשים לכל קורא  .2.3

סוגי משתמשים, מורשים,  הפקת מספר רב של דוחות על פי חתכים שונים כגון: .2.4
 אירועים מיוחדים, קבוצות הרשאה למשתמשים.

מספר רב של חלונות זמן בהם ניתן להגדיר הרשאות כניסה על פי קבוצות  .2.5
 משתמשים בחלונות זמן שונים.

 הנפקה אוטומטית של כרטיסים.  .2.6

 עמדת המחשב. אפשרות פתיחת דלתות דרך .2.7

 אפשרות עבודה במספר מחשבים ברשת. .2.8

 שפת הממשק: עברית, אנגלית. .2.9

 בזמן אמת. –מפות גראפיות + תמונת משתמש  .2.10

 .15000ניהול משתמשים עד  .2.11

 מליון אירועים אחרונים לפחות. -שמירה של כ .2.12
 
 דלתות בלבד 4או  2ל בקר  .3

דלתות, לעבודה ברשת  2000בקרת כניסה לשתי דלתות עם אפשרות הרחבה עד  .3.1
 .TCP/IPדרך  PCבקרים ועבודה עם  

 משתמשים מורשים לבקר.  2000זיכרון של עד  .3.2

 אירועים הניתנים להדפסה. 10000זיכרון פנימי עד  .3.3

לוחות  64תכנות המערכת מתבצעת באמצעות תוכנה או ישירות מהבקר. )עד  .3.4
 מערכות של שעות נפרדות לפחות(. 2דים, לכל כרטיס ניתן לתכנת זמנים נפר

 אפשרות מניעת כניסה אם לא בוצעה יציאה חוקית. .3.5

 חובה. יכולת לחבר גם קורא כרטיס נוסף. –חיבור קורא קירבה  .3.6

 אפשרות חיבור קורא זיהוי ביומטרי בתקשורת. .3.7
 

 אלקטרו מגנט .4
 יעת פתיחת הדלתות.בדלתות מבוקרות יותקנו יחידות אלקטרו מגנט למנ .4.1
 באחריות הקבלן, לתאם את חיבור האלקטרו מגנטים למערכת גילוי האש. .4.2
 מפרט .4.3

מיובא ע"י חברת מולטילוק, דגם  EFF-EFFאלקטרומגנט חשמלי תוצרת  .4.3.1
MLT-650N. 

 ק"ג. 650כח התנגדות  .4.3.2
 גוף עשוי פלדה אל חלד. .4.3.3
 .12V 500 maצריכת זרם ב  .4.3.4

 

 תשתית המערכת .5
למערכת בקרת כניסה בלבד, אשר תיפרס ותסומן כל התשתית תהיה ייעודית  .5.1

 מטר. 15
, 0.5בקוטר   22awg 6x6005הכבלים יהיו מטיפוס כבל שזור בלבד, כדוגמת  .5.2

 CAT 7  40 Gigabit Ethernet for 50תוצרת חברת טלדור או כבל תקשורת 

meters and 100 Gigabit Ethernet for 15 meters 
 .RFI -ו  EMIהנובעים מהפרעות  תשתית תהיה מוגנת בפני רעשים .5.3
כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ ובתוך  .5.4

 קופסאות פלסטיק  שיקבעו לקיר ויסומנו " מערכת בקרת כניסה "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סכמה חיבור בין הבקרים וחיבור בין הבקר לקורא   AMהקבלן יגיש בתוכניות  .5.5
 קירבה. 

תימדד, באחריות המציע לתכנן ולמדוד את מהלך למען הסר ספק הכבילה לא  .5.6
 כבילתו.

 

 מגנומטר -שער לשיקוף וגילוי מתכות  .6
 כללי :

לגילוי מתכות. המבוססת על עיקרון של  רב אזוריתהדרישה הינה למכונת שיקוף  .6.1
 (.pulse magneticגילוי ע"פ שינוי בשדה המגנטי המעורער )

 דרישות: .6.2

 העורף, יש לצרף אישור !מאושר משרד הבטחון ,כ"ד או פיקוד  .6.2.1

 .PMD2תצורת עומדים אובליים כדוגמת  .6.2.2

מטר  2.10ס"מ מהרצפה(  ועד  2" )0אזור גילוי מינימאלי  מגובה אפס " .6.2.3
 גובה .

 מטר לשנייה. 10גילוי במהירות של  .6.2.4

 עוברים בדקה. 50השער יעמוד בסטנדרט של לפחות  .6.2.5

ן וחפצים גילוי מתכות בגדלים שונים ע"פ קביעת המזמין )אקדח, סכי .6.2.6
 מתכתיים בכל גודל, צורה ומשקל נדרשת(.

 . In & Out doorהשער יוגדר ע"י היצרן להתקנה והפעלה  .6.2.7

אזורים/גבהים שונים, עצמאיים הניתנים  18אזורי הגילוי בלפחות  .6.2.8
 לתכנות/כיול בנפרד לכל אזור.

בעת גילוי מספר עצמים בו זמנית,גם אם הגילוי בוצע באזורים שונים ,  .6.2.9
נדיקציה  בנפרד על כל עצם שנתגלה ללא ביצוע "קיזוק" או תוצג האי

 "הכפלת" התראה.

 התקנת שער נוסף ללא הפרעות במרחק מזערי של ס"מ בודדים. .6.2.10

 הזמנת צבע השער בתאום המזמין, נדרש מגוון צבעים.  .6.2.11

 הצגת הגילוי תהא על גבי פנל רב אזורי. .6.2.12

 (.pulse magnetic)קונספט הגילוי יהיה  בטכנולוגיית גילוי ערעור מגנטי  .6.2.13
 

 חיווי / פונקציונליות: .6.3

 החיווי יהיה באמצעות נוריות שידלקו בהתאם לגודל העצם שהתגלה. .6.3.1

 רמות גילוי  גודל העצם, יכוילו ע"פ דרישות המפעיל ועל ידו. .6.3.2

 דרגות שונות של גודל העצם שהתגלה: 3החיווי יהיה בלפחות  .6.3.3

חיווי במספר נורות בודדות וניתן יהיה להגדיר התראה  –גילוי עצם קטן   .6.3.3.1
 ללא צליל.

צבעים   2חיווי במספר נורות בודדות בלפחות  –גילוי עצם בינוני  .6.3.3.2
 והתראת צליל.

 חיווי מקסימאלי של כל הנורות והתראת צליל. –גילוי עצם גדול  .6.3.3.3
 

 תכנות וכיול השער : .6.4

 אפשרויות כיול: .6.4.1

 שרויות גילוי ע"י המשתמש.שליטה מלאה לאפ .6.4.2

 עריכת משטרי עבודה שונים קבועים מראש על גבי כרטיס מגנטי. .6.4.3

 ממשק ידידותי למשתמש לצורך שינוי וקביעת משטרי עבודה. .6.4.4

 הגדרת פרמטרים הבאים: .6.4.5

 רגישות כללית. .6.4.5.1
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 255גילוי ועד %  0 %  -רגישות כל אזור בנפרד בטווח של מ  .6.4.5.2
 אחוזי גילוי.

השער יאפשרו גילוי בכל אחד תוכניות העבודה של  .6.4.5.3
 מהסטנדרטים הבאים:

 מאושר משרד הביטחון כשער רב אזורי  .6.4.5.3.1

6.4.5.3.2. NIJ STANDARD-0601.02 

 .FAA –" של  ארגון ה three gun testמבחן " .6.4.5.3.3

 .ASTMסטנדרט  .6.4.5.3.4
 
 "שו"ב"  –מערכת שליטה ובקרה מפרט טכני ודרישות מבצעיות  .ו
 
 ."שו"ב"להלן  ,ביטחוןמערכת שליטה ובקרה מקומית, לשליטה על מערכות  .1

המערכת הנדרשת הנה מערכת שליטה ובקרה המאפשרת אינטגרציה ושליטה  .1.1
מלאה במערכות הנדרשות ובהן: בקרת כניסה, גילוי פריצה, טמ"ס והקלטה, 

 כריזה ואינטרקום. 

 

 המערכת תיועד לארבע מטרות עיקריות: .1.2

 קבלת התרעות ממערכות גילוי פריצה. .1.2.1

 .VMD, שחזור וניהול הקלטות ואירועי LIVEניהול וידיאו לרבות צפייה  .1.2.2

 ניהול דלתות מבוקרות. .1.2.3

 ניהול יומן אירועים. .1.2.4

 

 מטרת המערכת .1.3

 מטרתה של המערכת:  אינטגרציה בין המערכות לעבודה כמערכת אחת. .1.3.1

( או בגלאי פריצה והקפצת VMDהשילוב של גילוי תנועה במצלמה ) .1.3.2
הינו המהות של מערכת  SMSהתמונה במסך המוקד או שליחת מייל או 

 השו"ב הנדרשת.

 

 ממשק המערכת .1.4

המערכת תהא אחודה וחכמה לקיום אבטחה ברמה גבוהה וקלה מאד  .1.4.1
 לתפעול בשוטף ובעת אירוע אבטחה.

 המערכת תהא בעלת ממשק יחיד להפעלת כל הפונקציות הנדרשות. .1.4.2

ת תהא אפשרות התממשקות למערכות נוספות מקבילות, למערכ .1.4.3
להפעלת אתרים מרוקחים )מוסדות עירייה/ מוס"ח סניפים( כמערכת 

 אחת.

 

 ממשק מפות .1.5

המערכת תעבוד בממשק גרפי מבוסס שכבות  המאפשר ניטור וצפייה של  .1.5.1
האתרים ברמות שונות וכן ניווט קל וידידותי בין האתרים השונים 

 וקומותיהם:בפרויקט 

המפה עליה מוצגים כלל האתרים של  -המפה הגלובאלית .1.5.1.1
 המזמין.

מפה הנמצאת שכבה מתחת למפת האתר ומציגה  -מפת המבנה  .1.5.1.2
את הגן הציבורי או המבנה או  הבניין וקומותיו או כל אתר של 

 המזמין .

רכיבי האבטחה השונים יוצגו ע"י אייקונים דינאמיים. גלאי  .1.5.1.3
אביזרי בקרת דלתות  והמצלמות. כל אחד פריצה למיניהם , 

מאייקונים אלו מעיד על הסטאטוס רכיב האבטחה וכך לדוגמא 
ניתן יהיה לזהות הגלאים  במצב מנוטרל/מופעל , הדלתות  

פתוחות או סגורות ואת מצב המצלמות. בעזרת האייקונים יכול 
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המשתמש )במידה ויש לו הרשאות( לבצע פעולות מיידיות על 
בטחה אותם הם מייצגים. כך לדוגמא ניתן לדרוך את רכיבי הא

כל גלאי הקומה או לנטרלם, ניתן לפתוח דלתות מרחוק וניתן 
 לצפות במצלמות השונות בלחיצת קליק בזמן אמת.

 

 בעת אירוע  יתרחשו הפעולות הבאות: .1.6

 מפת האתר הרלוונטית בו קרה האירוע "תקפוץ". .1.6.1

 ( "תקפוץ".VMDהמצלמה הרלוונטית ) .1.6.2

ון המייצג את רכיב האבטחה שהתריע על האירוע יסומן )אם האייק .1.6.3
 קיים כזה(.

המערכת תיתן חיווי קולי חוזר ומתמשך ובו אינפורמציה על סוג  .1.6.4
 האירוע.

 

 שרת ותחנות עבודה .1.7

תוכנת המערכת תהא  רבת משתמשים ותתבסס על תצורת שרת/לקוח.  .1.7.1
המערכת תבוקר באמצעות מחשב שרת אשר בו מותקנת תכנת שרת של 

המערכת. בשרת יותקן וינוהל  בסיס הנתונים של המערכת, אשר בו 
 אגורים כל נתוני המערכת, המשתמשים והאירועים. 

יה במערכת בהן יותקנו ניתן יהיה להוסיף תחנות נוספות לשליטה וצפי .1.7.2
תוכנות לקוח שיתחברו אל התוכנה המותקנת בשרת. תוכנות הלקוח 

יקבלו את כל האירועים והסטאטוסים השונים מתוכנת השרת ויסנכרנו 
 על ידה באופן קבוע. 

תחנות העבודה משמשות את המפעילים לתפעול המערכת. בתחנות  .1.7.3
 העבודה מותקנת תוכנת

חנות העבודה הנו באמצעות רשת הקשר בין מחשב שרת לבין ת .1.7.4
אשר מאפשר העברה מהירה של כמויות  LAN Ethernet תקשורת 

 גדולות של נתונים בין התחנות לבין השרת.

 

 מחשב מרכזי  -מרכיבי המערכת  .1.8

השליטה במערכת הנה באמצעות מערכת מחשבים הבנויה בתצורת  .1.8.1
 שרת/לקוח. 

לשליטה וצפייה המערכת כוללת מחשב שרת ומחשבי לקוח )קליינט(  .1.8.2
 במערכת.

.  מחשב השרת מחובר PCהמחשבים מבוססים על ארכיטקטורת מחשבי  .1.8.3
אל הבקרים החכמים ואל מערכות חיצונית נוספות, אשר נשלטות על ידו 

 וכן אל תחנות העבודה.

במחשב השרת מותקנת תוכנה השרת היישומית של המערכת ובסיס  .1.8.4
ועלים תחת מערכת הנתונים. התוכנה ובסיס הנתונים מותקנים ופ

 .הפעלה

 .ODBCבעל ממשק נתונים  SQLבסיס הנתונים הנו בסיס נתונים יחסי  .1.8.5

בסיס הנתונים אוגר את כל נתוני המערכת, נתוני התגים ואת האירועים  .1.8.6
 אשר דווחו למחשב על ידי הבקרים ונשמרו על ידו.

המערכת כוללת מחולל דו"חות הסטורים אשר מאפשרים הפקת דו"חות  .1.8.7
 תונים האגורים בבסיס הנתונים.מתוך הנ

בתחנות העבודה מותקנת תוכנת לקוח יישומית. התחנות משמשות  .1.8.8
  לשליטה, תפעול  וצפייה במערכת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  
 LPR לזיהוי וניהול מספרי רכב מערכת .ז

 L.P.Rמפרט מערכת בקרת כניסה לרכב באמצעות טכנולוגיית 
 
 כללי .1

 L.P.R (License Plate Recognition . )מערכת הזיהוי הנדרשת הנה בטכנולוגיית  .1.1
המערכת תכלול את כלל ציוד הקצה הנדרש לצורך יישום המערכת כולל בין  .1.2

השאר : עמדות צילום מזוודות משולבות תאורה , גלאי לולאה , לולאות 
השראתית , פסי האטה במידת הצורך , כבילה , מחשבים כולל כרטיסים 

 .LPRייעודיים לצורך יישום מערכת 
מלוחיות הנמצאות בבסיס הנתונים בהתבסס על  95%מעל  –יהוי נדרש אחוז ז .1.3

 ספרות. )מתוך כלל הלוחיות התקינות והנקיות(. 7מתוך  7זיהוי מספר מלא 
 שניה. 1זמן תגובה לפקודת פתיחה למחסום >  .1.4
המערכת תכלול אפשרות לממשק לבסיסי נתונים חיצוניים כגון: בסיס נתונים  .1.5

 ישראל. לרכבים גנובים של משטרת
המערכת תכלול יחידת צילום לכל נתיב , אך תאפשר זיהוי משולב כפול בנתיב  .1.6

, במצב זה ישמש לזיהוי לוחית אחורית וקידמית או זיהוי על ידי שתי Stereoמצב 
 מטר. 3מצלמות חזית במידה ורוחב הנתיב יעלה על 

 בלבד. Oracleאו  MS-SQLהמערכת תכלול בסיס הנתונים הנדרשת הנה  .1.7
 
 וכנת בקרה מערכת זיהוי רכביםת .2

 תפקידי מערכת בקרת כניסת רכבים .2.1
 זיהוי לוחיות רישוי כלי רכב בכניסות וביציאות. .2.2
 השוואת נתוני כלי רכב לבסיס נתונים של רכבים מורשים. .2.3
רשימות  –השוואת נתוני כלי רכב לבסיס נתונים של רכבים שאינם מורשים  .2.4

 שחורות.
ויציאות על גבי מסך מפעיל/שומר כולל תיקון תצוגת נתוני רכבים בכניסות  .2.5

 מספרי לוחיות על ידי השומר.
 תצוגת התראות תפעוליות והתראות מערכת. .2.6
 הפעלת ציוד קצה באמצעות תוכנת הבקרה )מחסומים , רמזורים וכד'(. .2.7
 הפקת דו"חות, שאילתות וסטטיסטיקה. .2.8

 
 מע' תוכנה –תאור דרישות מפורט  .3

ותכלול עמדות שומר ועמדות מנהל  Client – Serverהמערכת תפעל בתצורת  .3.1
 . Ethernetשיחוברו ברשת 

המערכת תאפשר הפעלה מבוזרת, חיבור של מחשבי שומר ברשת וכן חיבור של  .3.2
ציוד קצה )עמדות צילום, מחסומים וכו'( למחשבים שונים תוך כדי יכולת עבודה 

 משולבת.
 הנה דרישה מנדטורית. MS-SQLבסיס נתונים  .3.3
, תמונת  LPR, הכוללים : תמונת  ONLINEתכלול תצוגת אירועים עמדת שומר  .3.4

D.B   או לחילופין תמונת צבעONLINE  נוספת, פרטי תנועת כלי רכב בפירוט של
מס' רכב, שם בעל רכב, סוג התנועה, סוג חריג, חותמת זמן. , במידה והתנועה 

ימת הנה חריגה מכל סוג הרשומה תצבע באדום. המערכת תציג בכל זמן רש
 התנועות הנ"ל במסך השומר.

עמדת השומר וכן עמדות מנהל )לפי הגדרה( יציגו התראות שיוגדרו מראש )כגון:  .3.5
 רכב גנוב , רכב ברשימה שחורה וכד'( כולל אפשרות לקבלת חיווי קולי ו/או אחר.

ניתן יהיה לדפדף ברשומות כלי רכב בעמדת שומר ולצפות בפרטיהם כולל  .3.6
 תמונתם.

אופציה לשילוב מודול תוכנה להפצת התראות אוטומטית בזמן  המערכת תכלול .3.7
אמת כולל יכולת לתכנות אופני התראה וכן מצבי התראה , המודול יכלול תפריט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

פרמטרי של טיפול בהתראה והגדרת מצבי התראה לפי אירועי המערכת השונים. 
 , שליחת אימיילים וכד'.SMSהמערכת תאפשר שליחת הודעות 

 בפתיחת מחסומים מבוקרת באמצעות תוכנת שומר.המערכת תתמוך  .3.8
 המערכת תכלול מודול בקרת תפוסה. .3.9

המערכת תאפשר הגבלת שעות כניסה/יציאה והגדלת ימים וכן הגדלת נתיבי  .3.10
כניסה ויציאה. ניתן יהיה לשייך לכל קבוצת רכבים או לכל רכב בודד פרופיל 

 כניסות ייחודי.
חלקי. המנגנון יכלול הגדרה פרמטרים המערכת תאפשר מנגנון של זיהוי מספר  .3.11

רמות )זיהוי ודאי  3 -של שבע הפוזיציות בלוחית הרישוי והגדרת כל פוזיציה ב
הכרחי, זיהוי ודאי לא הכרחי, זיהוי כולל אפשרות פרמטרית להחלפת ספרה(. 

 מנהל המערכת יוכל להגדיר את הפרמטר הרצוי בכל פוזיציה.
לטה תתבצע בהתאם במידה ונבחר הפרמטר סלקטיבי ההח .3.11.1.1

לתנאים שיוגדרו מראש ע"י מנהל המערכת. בנוסף המערכת 
תכלול זיהוי מספרים לפי תבניות מספר. לדוגמא: זיהוי מוניות, 

 דיפלומטים וכד'
 . EXCELהמערכת תכלול יבוא/יצוא נתונים באמצעות  .3.12
 המערכת תאפשר ממשק לבסיס נתונים חיצוני. .3.13
אפשרות להזנת אורחים לתאריכים ושעות המערכת תכלול מודול אורחים הכולל  .3.14

עתידיים, הגבלת כמות הכניסות לכל טווח תאריכים, הזנת פרטי מזמין מורשה 
וכו'. המערכת תכלול אופציה לניהול הזמנת אורחים באמצעות רשת 

 האינטראנט.
 המערכת תכלול ממשק מובנה להפצת הודעות שילוט אלקטרוני. .3.15
י , יוגדרו במערכת אירועים חריגים כגון : המערכת תאפשר ניהול חריגים פרמטר .3.16

אנטי פסבק )בין מספר רכב אחד או בין רכבים שונים לאותו מנוי(, מנוי מבוטל, 
 –רכב גנוב, חריגות זמן , וכד' , המערכת תאפשר הגדרת כל חריג במספר רמות 

לא פעיל , פעיל , חוסם כניסה. המערכת תציג את החריגות במסך שומר וכן 
 גת דוחות לפי סוגי החריגה השונים.תאפשר הצ

 המערכת תאפשר ניהול קבוצות וכן הגבלת רכבים החונים בו זמנים לכל קבוצה. .3.17
המערכת תאפשר שיוך מס' לא מוגבל של רכבים לכל מנוי וכן הגדרה רכב פעיל  .3.18

כן הגדרה פרמטרית לפיה ניתן לאפשר כניסה בו זמנית של -/לא פעיל כמו
 הרכבים.

 
 ודרישות לביצוע תשתיותמפרט טכני  .ח
 

 תשתיות:

 צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה ובעלי תקן  "כבה מאליו .1

כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח בגמיש  .2
אביזרים אלה וכד'. במידה ויש צורך באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו 

מקוריים המיועדים ע"י יצרן הצינור לאותו צינור )מחברים, כיפופים, אטמי קצה צינור 
 וכד'(.

יש לאטום כל חדירת צנרת למבנה או שוחה בצורה שתימנע בצורה מוחלטת חדירת  .3
 מים דרך ההיקף החיצוני של איזור החדירה.

( V.Uאסטר עמיד בקרינת )קופסאות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפולי .4
לפחות. התקני  66IPלדרגת אטימות  X4ULאו  439-1IECאולטרה ויולט בעלי תו תקן 

פתיחת המכסה יותאמו לכלי פתיחה מיוחד ולא למברג רגיל. הקופסא תעוגן בצורה  
כל החדירות  DINשתמנע משיכתה ממקומה. הקופסא תסופק עם פלטת התקנה ופס 

לפחות. כל קופסא תשולט  66IPות אל מתכתיות לדרגת איטום לקופסא יאטמו ע"י כניס
חרוט שיאפשר זיהוי מקור הזינה  -הן על המכסה  והן בתוך הקופסא בשילוט בר קיימא 

 .TEMPERשל הקופסא. לכל תיבות התקשורת  תהיה הגנת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מ"מ לפחות  8כל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר  .5
חזקו בשני הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצורה שתימנע חדירת גופים ול

זרים או בוץ לצינור. באחריות הקבלן להחליף כל שרוול שימצא סתום/מעוך במהלך 
תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות הנלוות עקב החלפה זו יחולו על הקבלן. )פתיחת 

והחזרתו למצבו המקורי כולל תיקוני  התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת התוואי
 תשתיות, מדרכות, כבישים, צנרת וגינון(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מחסומי נגיפה –מכלול שער כניסה   

 כללי .1.

כוללות הנגיפה בכניסה למתחם מסוף מודיעין דרישות המיגון למחסומי  .1.1.

ולהתקין  את  לספקיש לתכנן עפ"י מפרט זה את מפרט דרישות מיוחד, 

בטרם ההתקנה לאישור  המציעה אשר תזכה במכרז תגיש . הנגיפה מחסומי

 .את התכנון המפורט של מערך מחסומי הנגיפה המוצעים לפרויקט זה

ברמת " HEAVY DUTY" יהיו מסוגיתוכננו  מחסומי הנגיפה שיסופקו .1.2.

וזמן פתיחה מהיר שלא יעלה מותאמים להתקנה חיצונית  K8מיגון נגיפה 

 . על חמש שניות

 נוספותדרישות  .2.

פניאומאטיים יתוכננו  /  עמודים ההידראולייםעמודי הנגיפה שיסופקו יהיו  .2.1.

לפי ההנחיות הכלליות המצורפות למפרט זה והשרטוטים המצורפים 

 מצ"ב טבלת דרגות המחסומים והתקן.(. K8נגיפה לדוגמא. )רמת מיגון 

 
 

לפחות. מרחק  ס"מ 60גובה מינימאלי של העמודים הנשלפים יהיה   .2.2.

מקסימאלי בין מרכזי העמודים הקבועים והניידים  יהיה בהתאם לתוכנית 

מקסימאלי נטו בין כל סוגי העמודים לא המרחק ההמצורפת.  הדוגמא 

 ס"מ.   140יעלה על 

הדוגמא ובהתאם לתוכניות  הנ"ליש למקם את העמודים לפי האילוצים  .2.2.

בה של העמודים בדיוק ולא הגו עללהקפיד מודגש בזאת כי יש המצורפות. 

 פחות.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תהיה באמצעות עמודים ההידראוליים או הפנאומטיים  השליטה על ה .2.2.

תפעול ידניים לצורך פתיחה יהיו לחצני מערכת בקרת הכניסה ובנוסף 

של המחסומים. לחצני התפעול יהיו לחצנים  (הרמה)הורדה( וסגירה )

 .דרישות בטיחותלעונים ה

 ורמזור ליד כל שער .גלאים בנוסף יסופקו   .2.2.

 

 שער הראשיאופי העבודה ב .2.2.

 ומחסום הזרוע )קיים(במצב רגיל העמודים במצב פתוח )למטה(   .א

,במצב חירום של פריצת  .כניסהעפ"י הגדרות מערכת בקרת המתפקד 

רכב העמודים הפנאומטיים קופצים לחסימת רכב פורץ. במצב של 

תחים לפי הצורך כוננות מוגברת העמודים במצב סגור )למעלה( ונפ

 .החשמלי מסוג זרועשער הבאופן מתוזמן עם 

 מספר מטרים מהםבכניסה ימוקמו שערי זרוע מנהליים ובמרחק של  .ב

 ימוקמו העמודים הנשלפים ולצידם רמזור .

" וזמן HEAVY DUTYהמחסומים יתוכננו לשימושים רבים " .ג

 שניות.  חמשפתיחה מהיר שלא יעלה על 

בו כאשר העמודים למטה , ורכב פורץ  מצבש מערך השער יפעל כך  .ד

 את מחסומי הזרוע הקדמיים אזי העמודים יעלו אוטומטית .

גלאי על פי  ויפתחוכן מחסום העמודים שער הזרוע מכיוון היציאה  .ה

 .קודה מהשומר ו/או קורא כרטיסים או שווה ערךכביש שיותקן ומנ

 

 דרישות לעמידות בנגיפה .2.

 60נסיעה של במהירות טון,  10עד כבד עצור רכב כל החסימות יתוכננו ל .2.1.

 קמ"ש.

 

 דרישות בטיחות .2.

 העמודים הפנאומטים יותקנו מחסומי זרוע עם ההתניות הבאות : לפני .2.1.

 בפתיחה ; העמודים ירדו עד הסוף כתנאי לתחילת פתיחת הזרועות  .א

בסגירה ;מחסום הזרוע ייסגר עד סופו , כתנאי לתחילת פעולת  .ב

 העמודים

 נקודות צביטה.המחסומים יהיו ללא  .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פיקוד להפעלת  מחסומי הכניסה והיציאה תכלול : -עמדת .2.2.

 לחצן לפתיחה    .א

 מתג רבע סיבובי רציף לסגירה    .ב

 לחצן חירום מוגן עם מכסה קפיצי לסגירה   .ג

לחיצה על לחצן החירום מפעילה התראה קולית חריגה במקום פעולת  .ד

כל תנאי , המחסום  ובמקום ידית הפיקוד , במצב זה המחסום נסגר ב

 תוך עקיפת כל ההתניות הבטיחותיות .

עם ההתניות יות עיניות פוטואלקטר 4במקום פעולת המחסומים יופעלו  .2.2.

  :הבאות

במצב פתוח חסימה של כל אחת מהעיניות בנפרד ובאופן בלתי תלוי  .א

 לא תאפשר את סגירת המחסום.

במהלך הסגירה חציית כל אחת מהעיניות בנפרד ובאופן בלתי תלוי  .ב

 ,תגרום מידית לפתיחת המחסום עד הסוף .

 במהלך הפתיחה לא תהיה השפעה של העיניות על תהליך הפתיחה. .ג

מקום הצבת העיניות בשטח יקבע בסיום התקנת המחסומים ,  .ד

 בתאום עם יחידת הבטיחות. 

במקום פעולת המחסומים הן בכניסה והן ביציאה יוצב רמזור ירוק /  .2.2.

 ניות הבאות :אדום משולב עם המחסום עם ההת

 במצב מחסום סגור הרמזור יראה אדום . .א

מרגע לחיצה על לחצן סגירה ובמהלך סגירת המחסום ,וכן במהלך  .ב

 פעולת הפתיחה  הרמזור יראה אדום .

 במצב מחסום פתוח הרמזור יראה ירוק .ג

מיקום הרמזור יקבע לאחר התקנת המחסומים ויעשה בשטח בתאום  .ד

 עם יחידת הבטיחות ו/או הפיקוח .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בהפסקת חשמל המחסום יישאר במצבו , בחזרת החשמל המחסום לא  .2.2.

 ינוע , עד להפעלתו מחדש בצורה ידנית.

למחסומים יצורפו הוראות בטיחות , הוראות הפעלה  .2.2.

בשגרה/ידנית/חירום הוראות תחזוקה וכן ספר מכשיר בעברית בנוסף 

 למקורי .

 לשפה המקורית .שילוט הזהרה על גוף המחסום יהיו גם בעברית בנוסף  .2.7.

ידית הפיקוד תוצב בביתן השומר במקום בו המפעיל יראה את מקום  .2.4.

 . פעולת המחסום סביבתו ומקום הגעת הרכבים

 חומרים לביצוע המחסומים.  .2.

. כל הפלדות לשער ולעמודים  ST-52כל הפלדות יהיו לפחות   -פלדות   .2.1.

 יהיו מחומר   מגולוון בחם בהתאם למפרט הכללי.

 וברגיםריתוכים  .2.2.

 כל המפורט בסעיף זה הוא בנוסף למפרט הכללי.   .א

ושל אומים  374כל הברגים או הפינים יהיו "ברגים רגילים" לפי ת"י  .ב

 .  739לפי ת"י 

, כל 127כל הריתוכים בפלדה יבוצעו ע"י רתכים שהוסמכו לפי ת"י  .ג

הריתוכים במפעל ובשטח יבוצעו בהתאם לתקני ישראל הרלוונטיים 

יהיה לפי התוכניות, סוג האלקטרודה יעמוד באחד ,סוג הריתוך 

 AWS E 6010 ,BS Eמהתקנים הבאים ויאושר ע"י יועץ המיגון )

100, DIN E 4332 C4, ISO 434 C10  ) 

הריתוכים יבוצעו כאמור ע"י רתכים מוסמכים, עובי התפרים יהיה  .ד

במידה ויחליט שיש חשש  אחיד, רצוף וללא סדקים. יועץ המיגון

לביצוע לא תקין של הריתוכים, יהיה רשאי לדרוש בדיקת הריתוכים 

בשיטה  רדיו גראפית או בשיטות אולטרסוניות, הבדיקות יבוצעו ע"ח 

 היצרן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ייצור במפעל  .2.

היצרן יהיה אחראי לביצוע מחסום הזרוע והמחסומים הקבועים לפי  .2.1.

 המידות בפועל. 

הקבלן יגיש לאישור המפקח מחסום זרוע לדוגמא  –אישור דוגמא במפעל  .2.2.

ועמוד קבוע לדוגמא. הייצור וההרכבה יתחילו רק לאחר אישור המפקח 

 בכתב.  

המשרד או מי מטעמו יבצעו פיקוח במפעל לבדיקת ייצור   -פיקוח במפעל  .2.2.

 המחסומים.  

 גימור  .7.

כל אלמנטי המחסומים יהיו מגלוון חם ובצע עליון בהתאם למפרט  .7.1.

 הכללי.

 תיקוני צבע לאחר ביצוע ההתקנה לפי הנחיית המפקח.   .7.2.

 תיקון נזקים באתר ופינוי פסולת .4.

הובלה והרמת המחסומים וקביעתם במקום תבוצע בזהירות מרבית.  .4.1.

 הצעת היצרן לשיטת ההרמה וההרכבה תיכלל בהצעת הקבלן. 

כל הנזקים באתר כתוצאה מההרכבה יתוקנו ע"י היצרן לשביעות רצונו  .4.2.

 . המזמיןלאה של המ

לאחר ביצוע העבודות יוחזר המצב לקדמותו, הקבלן יפנה מאתר כל  .4.2.

 פסולת שנבעה מביצוע העבודות. 

  תשתיות לביצוע החסימות .9.

   .זה מובא פירוט ההכנות לתשתיות של הפרויקט בסעיף .9.1.

 כל ההכנות לתשתיות,  יבוצעו ע"י הקבלן המבצע. .9.2.

. חיבור כל התשתיות יאושר נציג המזמיןתיאום תשתיות יבוצע ע"י   .9.2.

 . היועץמראש ע"י 

 חיבור הקווים השונים יעשה ע"י הקבלן כולל החיבור למערכת החשמל.  .9.2.

  נקודת חיבור ראשית לחשמל .9.2.

תבוצע צנרת נפרדת לאזור חסימה. הצנרת תסומן ביחד עם הקבלן.  .א

 הצנרת תהיה מנקודת אספקת החשמל עד למחסום ולנקודת ההנעה. 

 .  16A*3זור החסימה כוח של הנקודה תספק לא .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חיבור החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן.  .ג

 והפיקוד מעמדת תא המשמר. השליטה .ד

 יחידת הנעה : .9.2.

 בתוך נישה מיוחדת ליד המחסום תמוקם יחידת הנעה מבודדת. .א

תשתית ההנעה מיחידת ההנעה ועוד למחסום הזרוע תהיה מקוטר  .ב

100. 

                    תשתית לפיקוד ובקרה. .9.7.

לוח הבקרה של השער יהיה בעמדת השומר. כל התשתיות הנדרשות  .א

 בין לוח הפיקוד והבקרה בעמדה ובין השער יבוצעו ע"י הקבלן . 

יוכנו במערכת הפיקוד מגעים יבשים נוספים לצורך מתן אפשרות  .9.4.

 לחיבורים עתידיים של מערכות בטיחות ו/או שליטה ובקרה.

ו כולם יותקנו בשטח לפני סיום התקנת מערכות חלק מהמחסומים א .9.9.

השליטה והבקרה הכוללים של המתקן )מערכות בקרת הכניסה וקוראי 

הכרטיסים לדוגמה(. על הקבלן להציע דרך להתגבר זמנית על בעיה זו 

 .ולקחת בשיקולי התכנון אפשרות ביצוע אלמנטים אלו בשלבים

 אפיונים טכניים  לסוגי המחסומים .10.

 מוכנות מבטון מזוין.אדניות  .10.1.

 . שיוכנו מראשהאדניות יהיו טרומיות ויבוצעו לפי תוכניות  .א

כל עבודות הבטון המזוין וגימרו בטיח יבוצעו לפי הפרט הכללי הבן  .ב

 משרדי. 

 והפלדה מצולעת לפי תקן ישראל.  300-הבטון יהיה ב .ג

תהיה פלדה חלקה )משיכות  מ"מ 20הפלדה של אוזני ההרמה מקוטר  .ד

 (. 30%בשבר 

 הגימור יהיה בשתי שכבות טיח וצבע עליון לפי בחירת המפקח.  .ה

 ס"מ.  60ס"מ ויבלטו מפני הקרקע  30האדניות יונחו בעומק  .ו

האדניות יהיו מפולסות ויותקנו בקו ישר ללא סטיות. מרחק  .ז

י ס"מ. מרחק מקסימאל 130מקסימאלי נטו בין האדניות לא יעלה על 

 130בין האדניות למחסום הקיים ומחסום השרוע החדש לא יעלה על 

 ס"מ. 

באדניות יבוצעו שרוולים לצורך ניקוז ושרוולים נוספים לצורך  .ח

 . העברת טפטפות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פניאומאטים / יםיעמודים הידראול .10.2.

החסימה בשער בכניסה תהיה  כאמור מבוססת על הנעה הידראולית  .א

 3בדרישות המפרט. מערכת של  או פנאומטית, הכול בכפוף לעמידות

 עמודים שיתופעלו ביחד.

העמוד יתוכנן לעמידה בדרישות המפרט,כל יצרן לפי סוג העמוד שלו.  .ב

 20הדרישה הבסיסית בתכנון העמוד הנדרש היא לחפיפה של לפחות 

 ס"מ בין העמוד והתושבת היצוקה בבטון.

 ס"מ נטו. 60גובה העמוד במצב פתיחה מקסימאלי יהיה  .ג

 שניות. 5ת פתיחה למצב מקסימאלי תהיה מהירו .ד

 בצמוד לכל זוג עמודים ימוקם רמזור. .ה

 המחסום יהיה יביל ויבוצע כולו מיחידה אחת במפעל. .ו

חסימה יכולה להיות מבוססת על הנעה הידראולית או פנאומטית,  .ז

 הכול בכפוף לעמידות בדרישות המפרט.

 אטמים. מליון פעולות לבוכנה לפני החלפת 10 -אמינות עבודה   .ח

 מחזורים בהפסקות חשמל 5הפעלה  .ט

 אופציה להפעלה ידנית. .י

 שניות. 5 עד זמן פתיחה וסגירה .יא

 מנוע מבודד בתא נפרד. .יב

 אופציה לכל סוגי הפיקוד הקיימים. .יג

המחסום לא יהיה רגיש לתנאי מזג אוויר, קצרים ,מים, התחשמלות  .יד

 וכד..

 
 נתונים טכניים נוספים

 
  יהיה כדוגמת עמוד מתוצרת אלגותיםעמוד מתרומם   דגם עמוד:      

    K-8 BLG-04-EH דגם 
 הפעלה:               אלקטרו הידראולית

 230Vכניסת מתח:        
 380Vמתח מנוע:          
 קוטר 270mm    *  (H) 750mm (D)גובה   מידות:               

                         (T) 22mm   עובי 
 ton @ 65 kph  K-8 6.8   רמת נגיפה:      
 , פועל שקוע במים, ניקוז ללא IP68 אטום למים   תנאי הפעלה:  

 משאבה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שניות 2שניות    הורדה:  4מהירות הפעלה:  עלייה:  
 פעולות בשעה 180תדירות הפעלה:   

 אבטחה:              גלאי כביש, תאורת לד, עין דו קווית, מחסום זרוע
 ST 52 steel ר:                 חומ

 ציפוי:                 אבץ, נירוסטה, צבע בתנור.
מערכת הפעלה: מנוע אלקטרו הידראולי כיחידה סגורה, ללא צנרת 

                      IP68, 380V Motor שמן                      
 kw, Amp 5.9-3.4 1.5-1.3הזנה:                            
                            RPM 1440-1730, HZ 50-60 
 ק"ג. 500מקסימום כוח                            

 מעלות צלזיוס 80עד  -20טמפרטורת הפעלה: 
 מפתח להרמה והורדה ידנית

מותקן בארון פיקוד ננעל המוצב במרחק  PLC לוח פיקוד:     בקר 
 הנדרש מהעמודים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מיפרטים לעבודות פיתוח
ישנן עבודות פיתוח מחוץ למבנה ועבודות פיתוח מתחת למיבנה הקיים: עמדות האוטובוסים, 

 המעבר לאורך המשרדים, המעבר לרכבת.
 עבודות מסגרות  - 06פרק 

 כללי          06.00
 

מהדורה   06בניה פרק  כל עבודות הפלדה יהיו בכפוף למפורט במפרט הכללי לעבודות
"מוצרי נגרות אומן ומסגרות פלדה", למפורט במפרט המיוחד, ולתקנים  – 2008חמישית, יולי 

 במפרט הכללי. 19001הישראלים והזרים המפורטים בסעיף 
כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים הובלה, אספקה, עבודה וכל סוג של חלק, 

ם, וכל העבודה הדרושה כדי לענות לדרישות מסמכי אביזר או חומר הדרושים להתקנת
 החוזה ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט.

תפרים,  סימניקיימת קורוזיה נקודתית,  שופיםלהשתמש בחומרים שעל משטחיהם הח אין
 . בוכיו" גליםהמער למסחריים ש שמותארגון,  סימני

 
 העבודות הבאות: סוזה יכו בפרק

 
  במדרגותמחובר לקיר מאחז יד  .1
 במדרגות לרצפהמאחז יד מחובר  .2
 מטר 1.10תקני בטיחות  מעקה .3
 מעקה הולכה .4

 
 (Mock- ups)דגמי דמי           06.01

 
הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי  האדריכל/מפקח. דגמי 

וכל המאפיינים של העבודה הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור 
הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחובקת כדי לשאת בעומסים 

 המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו.
 

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של 
הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי 

 הפרויקט.
  

אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא 
 אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד  בכתב על ידי המפקח.

 

האדריכל/מפקח לאורך כל זמן על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי 
 ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 
 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

 
הדמי ויפנה אותם מאתר  -כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי

 הפרויקט.
 

 חזותי כדלהלן:-יבנה דגם דמי הקבלן
 

מטר אורך(, מפלדה מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת  2)מחובר לקיר מדרגות מאחז יד  .1
 לפי פרטהאדריכל 

מפלדה מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת האדריכל  ,מטר אורך( 2)מאחז יד מחובר לרצפה במדרגות  .2
 לפי פרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מפלדה מגולוונת וצבועה לפי בחירת האדריכל  מטר אורך(, 2מטר ) 1.10מעקה בטיחות תקני  .3
 לפי פרט

 מעקה הולכה מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור לפי בחירת האדריכל. .4

5.  

 
 

 פרוט עבודות מסגרות 06.02
 

וצבועה בגוון באבץ חם מפלדה מגולוונת ס"מ  90בגובה מדרגות מחובר לקיר  מאחז יד  .1
 לפי פרט.לפי בחירת האדריכל 

 יח' מדידה: מטר.
וצבועה בגוון לפי באבץ חם מפלדה מגולוונת ס"מ  90בגובה  במדרגות , מאחז יד מחובר לרצפה .2

 לפי פרט.בחירת האדריכל 
 יח' מדידה: מטר.

 לפי פרטמפלדה מגולוונת וצבועה בגוון לפי בחירת האדריכל  מטר 1.10מעקה בטיחות תקני  .3
 יח' מדידה: מטר.

 מעקה הולכה מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור לפי בחירת האדריכל. .4
 יח' מדידה: מטר.

 
 עבודה  דרישות  כלליות         06.03

 
 כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי מקצוע 

 הכללי. במפרט19.032מדרגה ראשונה.הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 
            

 המתכנן רשאי לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי ראות עיניו עבודתו 
 אינה משביעה רצון.

 
 מידות ודוגמאות         06.04

 
 .          הקבלן יעסיק בשטח מודד עם ציוד אופטי מתאים כדי לבדוק במקום את דיוק מידות 1

 הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה הקיימים.
 
 .          הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור 2

 ת הפלדה.ילצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצי
 
 .          הסיבולות המותרות בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן:3

 מ"מ. 2.0±עמודים וקורות פלדה 
 מ"מ. 1.5עבור החיבורים למיניהם  -י ברגים הדיוק במידות בין חור             

 
 עבודות צבע וגלוון חם         06.05

 
 תהליך הגלוון

 
 .918תהליך הגלוון יעשה בהתאם לכללי המקצוע ודרישות ת"י 

הגלוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר: חספוסים, קוצים, אפר, שאריות פלקס, נקודות מגע בין 
 בלתי מצופים.פריטים, עיוותים ושטחים 

והכיפוף  הגלווןיהיו מגולוונים,  ההכוללים פרופילים ומוטות פלד יצונייםהאלמנטים הח כל 
 .האדריכלותהרדיוסים שבפרטי  י"עפ יבוצעו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 טיפול לאחר גלוון
 

לאחר הגלוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד אדם לא תיגרמנה פציעות 
 העלולים לבלוט לאחר הצביעה. אסור להשתמש בדיסקת השחזה.ולא יהיו חספוסים 

 
 צביעה על גילוון

 
 כללי -

 
 מפרט הצבע מבוסס על צבעים של חב' "טמבור".

 הקבלן רשאי להציע צבעים שווה ערך לאחר קבלת אישור המפקח.
 
 

 צביעת הפלדה -
 

, באתר מותרים תיקונים ISO 9002-כל הצביעה תעשה במפעל מאושר על ידי המפקח ובעל הסמכה ל

 .RALבלבד. גוון צבע עליון לפי דרישת האדריכל מתוך קטלוג 

 הצביעה תיעשה בשיטת התזה אלקטרוסטאטית וייבוש בתנור.

כל חומרי הצביעה יסופקו במיכלים מקוריים וסגורים של היצרן ומתוצרת מאושרת על ידי המפקח. 
 המיכלים יהיו מסומנים בתאריך פג תוקף.

 בוע כאשר השטח רטוב או כשיש עליו לחות.אין לצ

. אין 90%אין לבצע עבודות צביעה בתנאי מזג אוויר גרועים כגון: ערפל, גשם, טל או לחות יחסית מעל 
 לצבוע כאשר רוח עלולה לגרום להצטברות חול או אבק על המשטח הנצבע.

 הפריטים יצבעו כאשר הם מורמים מהקרקע על תמיכות.

 שעות מאז שנוקו והוכנו לצביעה. 4יאוחר מאשר  הפריטים יצבעו לא

 
 הובלת הקונסטרוקציה 06.06

 

יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת  .1

 נזקים.

  או היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזל .2

 מנילה.

 סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך.יש להניח, בין החלקים השונים,  .3

בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא ייווצרו  .4

 מאמצים, בלתי מתוכננים בקונסטרוקציות.

 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. .5

 יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר. .6

 
 הקונסטרוקציהאחסון  06.07

 
 האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. .1

 אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה ביניהם. .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות אבן  -14פרק 

 

 (.1991) 14המפרט הזה הינו השלמה לדרישות "מפרט כללי לעבודות בנייה" פרק     14.00

 הכללי. כל דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות המפרט

 כללי
 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של 40  ופרק 14 פרק
העבודות בהתייחס לעבודות פיתוח האתר וריצוף, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט 

 בכתב הכמויות.
העבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, ויכללו, את כל הפרקים 

 לפי הפרקים הסטנדרטים. ,הקשורים לביצוע העבודה ,של המפרט הכלליים יונטוהרל
אספקה, עבודה וכל סוג של חלק,  הובלה, כל הפריטים הרשומים בכתב הכמויות כוללים

כאביזרי קשירה, כוחלה וכדומה. עבודות ריצוף  אביזר או חומר הדרושים להתקנתם
כדי לענות נדרשת ל עבודה כצמנט. כמו כן כלולה בעבודה -כוללות שכבת חול וטיט

 ולהתקנה מלאה ומושלמת של הפריט. לדרישות מסמכי החוזה
העבודה תכלול אספקה של כל העבודה, החלקים והחומרים, הציוד בקירות אבן, 

 .והאביזרים הדרושים לאספקה וישום של גמר האבן הסופי
 

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות
 

 וחיפוי מסוגים וסידורים שונים לפיתוח: אבן פיריצו
 זית בגוון צהבהב לקירות ולריצוף -חיפוי באבן גיר קשה מסוג ביר 

 זית בגוון אפור-חיפוי באבן גיר קשה מסוג ביר 

 אבנים. 4זית בגוון צהבהב לחיפוי קירות  יש להגיש -דוגמת אבן גיר קשה מסוג ביר 

 קופינג 

 מדרגות 
 אבן משתלבת 

 
 הגשות 14.01
 

זית בגוון צהבהב לחיפוי קירות  בגמר תלתיש עדין ללא זמלה. יש -אבן גיר קשה מסוג בירדוגמת  .1
 אבנים. 4להגיש 

זית בגוון צהבהב בעיבוד מוסמסם ללא זמלה לחיפוי קירות  יש -דוגמת אבן גיר קשה מסוג ביר .2
 אבנים. 4להגיש 

 אבנים. 4זית בגוון אפור יש להגיש -דוגמת אבן גיר קשה מסוג ביר .3

 ינגקופ .4

 מדרגות .5

 
 (Mock- ups)דגמי דמי  14.02

 
. בטרם  35בסעיף  3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף 

באתר,  התקנתםאת הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני  יגיש הקבלן כן כמויזמין אותם 
 ידי האדריכל. עלואושר  קביצועם לדגם שנבד ברמתהמותקנים באתר יהיו זהים  הרכיבים

 
הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי 
הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה 

ומסים הסופית. דגמי דמי אלה יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בע
 המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של 
המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לאיכות עבור 

 הפרויקט.
 

אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא  אישור דגמי הדמי  אינו מהווה
 אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.

 

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן 
 ביצוע הפרויקט, ללא פירוקם או הזזתם.

 
 ן לביצוע.דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנ

 
הדמי ויפנה אותם מאתר  -כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי

 הפרויקט.
 

 דגמי הדמי הנדרשים:
 

זית בגוון צהבהב בעיבוד תלתיש עדין ללא זמלה -דוגמת חיפוי אבן גיר קשה מסוג ביר .1
 מטר. 0.5מטר ועובי  1.0מטר גובה  3לקירות, אורך 

זית בגוון צהבהב בעיבוד מוסמסם ללא -ריצוף באבן גיר קשה מסוג בירדוגמת חיפוי  .2
 מטר. 0.5מטר ועובי  2מטר רוחב  2זמלה , אורך

זית בגוון אפור בעיבוד מוסמסם ללא זמלה , -דוגמת חיפוי ריצוף באבן גיר קשה מסוג ביר .3
 מטר. 0.5מטר ועובי  2מטר רוחב  2אורך 

 קופינג .4

 מדרגות .5

 
ייצור ובדיקות אקראיות כנדרש על ידי  -: הקבלן  יבצע בדיקות הקדםלאבן גיר קשה בדיקות אבן

 המפקח וכדלהלן:
 
 ייצור ממקומות שונים,–ייצור: יש לייצר דוגמאות אבן עבור בדיקות קדם -בדיקות קדם .1

באזור שממנו יש כוונה לחצוב במהלך שלב הייצור על פי אישור המתכנן. יש לבצע את 
 וחוקיים ישראליים נוגעים: SIIשל  378ה בהתאם לדרישות תקן הבדיקה הבא

 
    של אבן בנייה  (Bulk specific Gravity): "ספיגה ומשקל סגולי לצובר  ASTM C97א.

 טבעית".
 : "חוזק ללחיצה של אבן בנייה טבעית".  ASTM C170ב.
 : "מודול שבירה של אבן בנייה טבעית".ASTM C99 ג.
 

בצורה  במהלך הייצור: דוגמאות שמספקות עבור בדיקה אקראית ייבחרודיקה אקראית ב
מ"ר של ייצור  200ערכת דוגמאות אחת עבור כל  תסופקאקראית מייצור האבן שמיועד להתקנה. 
 אבן, כדי לבסס את אחידות מקור האבן.

 
 ן )לאבן גיר קשה(תכונות האב .ט

טון/מ"ק ובמידות לפי הפרטים בתכניות  2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות 
ובכתבי הכמויות. סוג וגוון האבן יהיו אחידים. האבן תיבחר בהתאם לדוגמא באישור 
המפקח והאדריכל. אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא מצליחה לענות לדרישה זו, 

צאות עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת במהלך העבודה. הקבלן יישא בכל ההו
 הקשורות להסרת והחלפת האבן הנדחית בחומר אחר שהתקבל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 פרוט חיפויי קירות        14.04

 
 זית בגוון צהבהב לחיפוי הקיר  .-אבן גיר קשה מסוג ביר .1

 י האבן, ללא זמלה, וללא כיווניות אחידהנבסיתות מלא של כל פעדין, תלתישעיבוד האבן: 
 .של עבודות האיזמל

 ס"מ. 55ס"מ אורך  20ס"מ, רוחב  5עובי : האבן מידות

 6לפי פרט ביצוע 
 מ"ר.יחי' מדידה: 

 
 זית בגוון צהבהב לריצוף .-אבן גיר קשה מסוג ביר .2

 י האבן, ללא זמלה, וללא כיווניות אחידהנבסיתות מלא של כל פמוסמסם ,עיבוד האבן: 
 .של עבודות האיזמל

 ס"מ. 55ס"מ אורך  20ס"מ, רוחב  5עובי : האבן מידות

 6לפי פרט ביצוע 
 מ"ר.יחי' מדידה: 

 
 זית בגוון אפור  לריצוף .-אבן גיר קשה מסוג ביר .3

 י האבן, ללא זמלה, וללא כיווניות אחידהנבסיתות מלא של כל פמוסמסם ,עיבוד האבן: 
 .של עבודות האיזמל

 ס"מ. 55ס"מ אורך  20ס"מ, רוחב  5עובי : האבן מידות

 6לפי פרט ביצוע 
 מ"ר.יחי' מדידה: 

 
 מידות מינימליות בפרטים האדריכליים.-קופינג .4

 
 מידות מינימליות בפרטים האדריכליים. -מדרגות  .5

 
 ביצוע העבודה        14.05

 
 ביצוע חיפוי הקיר              14.05.01

 
על פי המפורט  או מוסמסם בצורת תלטיש בינוני עד עדיןיסותתו פני האבן 

ות יכסה את תיתות יהיה ללא פציעה ו/או פיצוצים. הסיסהניות האדריכל, כבת
מלוא פני האבן וללא "זמלה". לא יוותרו קטעים בחזית האבן ללא סיתות: לא 

 יתות.סוימת של הסיראו סימנים של חיתוך האבן. וכיווניות מ
נבדקה השורה הקיימת על ידי  דשה בטרםחהקבלן לא יחל בבניית שורת אבן 

יורשה להמשיך  הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד. הקבלן תיעוד . המפקח
 חתימת המפקח על טופס הבקרה. למען הסר ספק רחבבניית שורה נוספת רק לא

לקבלן להמשיך בניית השורה ר ימה על טופס המאשחתזו ו תלקיחבדיקה  יןא
 הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה.

 דיוק ביצוע

 
דיוק מירבי תשמר המשכיות של שורות מישקים בעובי תבוצע בעבודת האבן 

. על הקבלן להיעזר, בכל העזרים הדרושים כדי לעמוד בדרישות אלה, 'אחיד וכו
קירות מעוגלים  וייפחכולל שימוש בשבלונות ובמכשירי מדידה אופטיים. 

ובתוואים עקומים יבוצע כך שההפרש שיוצר בנקודות השבר)במישק האנכי( בין 
מ״מ. על הקבלן לשמור על משוריות קיר  1בך לא יורגש ולא יעל־ על נדבך לנד

 בתוואי המעוגל ועל אחידות המשיקים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קירות אבן        14.05.05
 

הקירות ייבנו על פי המידות והרומים המסומנים בתכניות לאחר אישור בכתב  א.
 מהמפקח.

אינטגרטיבית( והן לקירות פרק זה מתייחס לקירות תומכים מבטון מורכב )בניה 
 תומכים מבטון מזויין עם ציפוי אבן )בניה יבשה(.

 הקירות יבנו על פי מפרט קונסטרוקטור. פרק זה יסביר את חיפוי האבן בלבד.
 

 תכונות האבן
 

טון/מ"ק ובמידות לפי הפרטים  2.6האבן תהיה נקייה ורחוצה, בעל משקל סגולי לפחות 
וגוון האבן יהיו אחידים. האבן תיבחר  בהתאם  בתכניות ובכתבי הכמויות. סוג

לדוגמא באישור המפקח והאדריכל. אבן אשר לפי דעת האדריכל והמפקח לא 
מצליחה לענות לדרישה זו, עלולה להידחות ע"י המפקח והאדריכל בכל עת 
במהלך העבודה. הקבלן יישא בכל ההוצאות הקשורות להסרת והחלפת האבן 

 ל.הנדחית בחומר אחר שהתקב
 

 קירות תומכים מבטון מזויין עם חיפויי אבן. ב.
 

 כללי
 

 חיפוי האבן יבוצע ע"ג אלמנטי בטון אנכיים ו/או אופקיים כמסומן בתכניות.
 מפמ"כ –של המפרט הכללי, מפרט מת"י  14העבודה תבוצע בכפוף למוגדר בפרק 

 , לתכניות וכמתואר להלן.1994, פרק ב' מפברואר 378
 לפי נפח בטון נטו במ"ק. 02.03בפרק בטון ימדד בנפרד 

 
 מילוי גב האבן .ג

 
 כללי

 
עם אגרגט דק בהתאם לעובי  20 -טיט )המלט( שישמש למילוי בין האבן וקיר הרקע יהיה בטון ב

 הנדרש של המילוי.
 
 

 תפרי הרפיה
 

 בחלק מהמישקים יבוצעו תפרי הרפיה כמתואר להלן:
לדאוג שהפוגה תהיה פתוחה לכל במקומות בהם מבוצע תפר הרפיה, יש  -

 העומק ונקיה משאריות טיט וכד'.
 או שו"ע בגוון הדרוש. A1את התפרים יש למלא בסיקפלקס  -

 
 שיטות מדידה ותשלום בנוסף לאמור במפרט  הכללי   ד .

 
  בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי הסעיפים הבאים ילקחו בחשבון, ויכללו 

 לר"מ:אולם לא יהיו מוגבלים 
 מחירי חיפוי אבן יכללו:

 
כל אלמנטי החיבור הנדרשים כמצוין בתוכניות כולל מוט קשירה מגולוון  .א

 לרשת מתכת.
מ"מ אופקי  150מ"מ מרותכים במרחק  5רשת מגולוונת ממוטות בקוטר  .ב

 ואנכי.
 קוצים מברזל מצולע. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בניה בתצורות מעוגלות ומושפעות. .ד
 פינות אבן. .ה
 חריצים על משטחי אבן. .ו
 גמר הקיר מעל קו משופע. .ז
 בניה בגבהים שונים. .ח
 פרטי קצה, ביסוס לקיר האבן וגימורים נדרשים. .ט

 
ישנם קירות בטון חשוף שלא יחופו באבן אלא יהיו קירות מבטון 

אדריכלי: קירות אלה הם קירות פיתוח עבור ערוגות והגינה במעבר 
"י לרכבת . תכניות הטפסנות יוכנו ע"י הקבלן המבצע ויאושרו ע

האדריכלים. תהיה הקפדה על תבניות אטומות וחלקות ועל ויבראציה 
  מלאה פנימית וחיצונית בזמן היציקה. הבטון יהיה ללא אפר פחם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פיתוח האתר וסלילה- 40פרק 
 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  40פרק 
ני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. העבודה לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופ

תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה 
 בהתאם למסמכי החוזה.

 
 .2009דצמבר  -, מהדורה חמישית 40המפרט המיוחד מסתמך על פרק 

 
 וחיפויים ריצופים 40.3תת פרק 

 
 העבודות הבאות: בתת פרק זה יכוסו

 
 .תוצרת אקרשטיין או שו"עאבני סימון והכוונה לעיוורים עם נקודות  .1

תוצרת אקרשטיין או אקרסטון \בגוון כורכרית בן גן רחבה מבטון על בסיס מלט לבן א .2
 .שו"ע

 אבן שפה כביש  .3

 אבן שפה כביש מונמכת לנכים  .4

 בטון סרוק .5

מיוחדות, יצוקות במקום בתוך  אבני השפה סביב עמדות האוטובוסים יהיו אבני שפה .6
 מסגרות פלדה קבועות. דוגמא תוכן בשטח מראש לאישור האדריכלים.

 
 הגשות   40.03.00

 
 אבנים. 4דוגמת אבן סימון והכוונה לעיוורים עם נקודות יש להגיש  .1
 אבנים. 4יש להגיש  אקרסטון\בגוון כורכרית בן גן רחבה מבטון על בסיס מלט לבןדוגמת א .2

 ביש אבן שפה כ .3

 אבן שפה כביש מונמכת לנכים  .4

 
 
 
 (Mock- ups)דגמי דמי  40.3.010

 
. בטרם  35בסעיף  3210הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף 

באתר,  התקנתםאת הדוגמאות הבאות לאישור האדריכל לפני  יגיש הקבלן כן כמויזמין אותם 
 ידי האדריכל. עלואושר  קביצועם לדגם שנבד ברמתהמותקנים באתר יהיו זהים  הרכיבים

 
הקבלן יספק דגמי דמי, שיוקמו באתר הפרויקט במקום שיונחה על ידי האדריכל/מפקח. דגמי 
הדמי האלה יורכבו כדי לדמות תנאים סופיים, תוך הצגת תנאי חיבור וכל המאפיינים של העבודה 

יוקמו בצורה מתאימה, מחוזקת ומחוברת כדי לשאת בעומסים  הסופית. דגמי דמי אלה
 המוטלים. כל פרטי העגינה והתמיכה יותקנו בהתאם לפרטים.

 
כל השינויים הנחוצים יבוצעו עפ"י דרישת האדריכל והמפקח כדי להשיג את אישוריהם של 

יכות עבור המפקח והאדריכל עבור כל דגמי הדמי. דגמי הדמי יקבעו את סטנדרט האסטטיקה לא
 הפרויקט.

  
אישור דגמי הדמי  אינו מהווה אישור עבור סטיות ממסמכי החוזה שכוללים בדגמי הדמי, אלא 

 אם סטיות כאלה אושרו באופן מיוחד בכתב על ידי המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

על דגמי הדמי להיות בשטח האתר במקום בו נקבע להניחם על ידי האדריכל/מפקח לאורך כל זמן 
 פירוקם או הזזתם. ביצוע הפרויקט, ללא

 
 דגמי הדמי לא יהיו חלק מהמתוכנן לביצוע.

 
הדמי ויפנה אותם מאתר  -כאשר נתנה הוראה על ידי אדריכל/מפקח, הקבלן יהרוס את דגמי

 הפרויקט.
 

 דגמי הדמי הנדרשים:
 ס"מ 15בטון סרוק בעובי 

 
 הנחיות ריצוף, חיפוי ואבני שפה40.03.020  

 
 :תוצרת אקרשטיין או שו"ע, בגוון לבחירת האדריכל)עם נקודות(  לעיווריםאבן סימון והכוונה  .1

 ס"מ.  6ס"מ, ועובי  20ס"מ, רוחב  20: אורך האבן מידות
 17הוראות יצרן ולפי פרט ביצוע על פי 

 .יחידהיחי' מדידה: 
 
 

מתוצרת אקרשטיין או  אקרסטון \בגוון כורכרית בן גן רחבה מבטון על בסיס מלט לבןא .2
 שו"ע:
ס"מ. מבטון על בסיס מלט לבן בגוון  10ס"מ, ועובי  20ס"מ, רוחב  50: אורך האבן מידות

. האבן תונח ביסוד בטון במידות לפי הפרטים ועל גבי מצעים. המישקים ימולאו כורכרית
  .במלט על בסיס צמנט לבן ובגוון האבן

 יח' מדידה: מטר.
 

 
 מצעים 40.3.030

מצע יהיה מסוג א' כמוגדר ס"מ כל אחת, ה  15בעובי של יבוצעו שתי שכבות מצעים 
 1998 -, מהדורה שישית51, פרק הכללי פרט מב
 

 
 ריסוס 40.3.040

ריסוס שטחים בחומר הדברה מתחת לשטחי ריצוף לקטילת שורשי צמחייה ועשבי בר, 
לפי הוראות היצרן. ההדברה תיעשה על ידי בעלי מקצוע לעבודות  בכלל שטחי הריצוף

 שיון תקף ותוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים.ירה ובעלי רהדב
 

 

 סימון גיאומטריה לריצופים 40.3.050
 א. יש לבצע סימון הגיאומטריה של הריצוף ע"י מודד. 

 מטר מקסימום. 2ב.  קווים אמורפיים וקשתיים יסומנו כל 
 ג. יש להימנע מיצירת מקטעים ישרים בגיאומטריות קשתיות.

 ריות קשתיות יאושרו ע"י האדריכל בשטח לפני ביסוסם והשלמתם.ד. גיאומט
 

  
 סוגי מקשר 40.3.060

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון  –סוג המקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מיקשר 
 אחד, ונפסקים בכיוון שני.

 
 סוג האבן 40.3.070
 שביל אופניים.זית צהבהב לריצוף, שפת בערוגה ותיחום -א. אבן גיר קשה ביר 
ב. אבן גיר קשה בהירה כדוגמת האבן בריצוף ברחבת הרכבת של מודיעין להשלמת   

 ריצוף רחבת הרכבת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ג. אבן "יפו" או טרנטו" תוצרת אקרשטיין או ש"ע לפי בחירת האדריכל. 
 

 ,14011סעיף  על האבנים לעמוד בכל הדרישות לטיב האבן כפי שמופיעות במפרט הכללי
 . ולפי פרק זה במפרט המיוחד

 
 מידות האבן 40.3.080
 ס"מ 6ועובי  15ס"מ, רוחב  ס"מ  40-60אורך משתנה  –א. לאבן ריצוף  
 ס"מ 6ס"מ ועובי  20ס"מ, רוחב  40-60אורך משתנה  -ב. לאבן תיחום שביל אופניים  
 "מס 15ועובי  20ס"מ, רוחב  ס"מ  60-90אורך משתנה  -ג. לאבן שפה לערוגה  
 ס"מ 7ס"מ ועובי  13.5ס"מ, רוחב  14.5/21.6אורף  –ד. ריצוף שביל אופניים  

 
 

 עיבוד האבן 40.3.090
 סיתות "מוסמסם" ללא "זלמה"  -זית בצבע צהבהב -א. אבן גיר קשה ביר 
 סיתות "מוטבה" כדוגמת הריצוף הקיים ברכבת. –ב. אבן גיר בהירה  

 
 אבני שוליים 40.3.100

הן אבנים בשפת ערוגה. יש לסתת בשתי פאות לפי הגדרות עיבוד האבן. יש אבני שוליים 
 להניחם כך שהפאות המעובדות הן הפאות הגלויות, ללא קיטום פינות.

 
 סוגי מקשר 40.3.110

מישקים עוברים )רצופים( בכיוון  –סוג המיקשר בכל סידור האבנים הינו מישקי מיקשר 
 אחד, ונפסקים בכיוון שני.

 
 

 הכנת קטע נסיוני –דוגמאות  40.3.120
בסעיף  3210א. הקבלן יספק דוגמאות של חומרים, אביזרים ופרטי חיבור כאמור במדף 

 . בטרם יזמין אתם35
מ"ר, ויוצגו לאישור   2ידי הקבלן, בשטח של לכל הפחות -ב. קטעים לדוגמה יבוצעו על

 האדריכל
 
 התנגדות להחלקה 40.3.130

 R.10, לא פחות מדרגה 2279ת"י  פני הרצפה יעמדו בדרישות
 

 ביצוע הריצוף 40.3.140
מ' לכל הפחות  2ולפי התוכנית, יבוצע לפי סימני מודד כל   יהסידור יהיה באופן אקסצנטר

 עבור שורה מנחה כפי שמסומנת בתוכנית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גינון והשקיה– 41פרק 
 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  41פרק 
לעבודות פיתוח האתר וסלילה, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. העבודה 

תכלול אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה 
 בהתאם למסמכי החוזה.

 .2009פברואר  -, מהדורה רביעית41המיוחד מסתמך על פרק  המפרט
 

 עבודות הכשרה והכנת הקרקע  41.1תת פרק 
 

 עבודות פירוק 41.01.010
א. עבודות הפירוק יכללו סילוק פסולת ההריסה והפירוק למקום שפך מאושר ע"י 

צע לצורך חיפוי בקרקע המתאימה, יתבוף ישחהרשויות, הסרת צמחייה וניקוי השטח, 
 בהתאם להוראות המפקח ו/או אדריכל הנוף ו/או על פי תוכנית, בתחום התכנית בלבד.

ב. יש לבצע פתיחת ריצוף באזור המסומן בתוכנית למציאת ערוגה קיימת, הוצאת בלוקי 
 איטונג בערוגה, בדיקה ותיקון איטום וניקוז קיים והסדרת בקרה לניקוז.

 
 האתר בגמר עבודות הבנייה ןניקיו 41.1.020

האתר ופינוי פסולת והחלקת כל שטחי הגינון כולל עיבוד  ןבגמר עבודות הבנייה יבוצע ניקיו
 .םס"מ לרבות הפיכתה בכלים מכאניי 20הקרקע לעומק 

לאחר ביצוע וגמר העבודות המתוארות בסעיפים דלעיל, ובחלקות שעליהן יורה המפקח, 
 תבוצע הדברת העשבייה.

 
 הכשרת הקרקע 41.1.030

 המפורטים להלן: כוללת את השלביםעבודות הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה  
 ניקוי פסולת והסרת צמחייה. .1
 הדברה )עשבים, מזיקים, פגעים ומחלות קרקע(. .2
 עיבוד קרקע וסיקול אבנים. .3
 לאחר בדיקת מעבדה ואישור. –תוספות קרקע  .4
 ודישון(.שיפור קרקע )זיבול  .5
 פריסת מערכת השקיה. .6
 יישור סופי לקראת שתילה. .7

 
 ריסוס שטחי הגינון בחומרי הדברה 41.1.040

הדברת העשבייה בחומרי הדברה מתאימים לסוג העשבייה ובמינון לפי הוראות היצרן. 
שיון תקף ותוך נקיטת כל יההדברה תיעשה על ידי בעלי מקצוע לעבודות הדברה ובעלי ר

 הבטיחות הנדרשים.אמצעי 
 

 מובאת מבחוץ מת גןאד 41.1.050
  

לפני הבאת אדמת הגן לשטח יש לקבל אישור על מקור אספקת האדמה וטיבה ולבצע 
בדיקת קרקע במעבדות שירות שדה של משרד החקלאות או בכל מעבדה אחרת שתאושר 

 ע"י המפקח. באזורי השתילה בקרקע קיימת יש לבצע בדיקת קרקע כמפורט.
 . האדמה תהיה  יש להביא דוגמא מהאדמה הגננית המסופקת לאישור המפקח              

  בכל מקרה תהיה  אחידה בכל חלקיה ללא רגבים, ללא גושים או שרידי קרקע נזזית              
  מה לא תכלול ד(. האחול לפחות בבדיקת מעבדה 85%האדמה אדמת חמרה חולית )             

 ס"מ ושיעור האבן  3אבנים שגודלן מעל            
 . 5%לא יעלה על נפחית            

 דרגת האדמה צריכה לעבור את הבדיקות הבאות:            

  25% –פחות מ  –גיר כללי  .א

 10-( קטן מSARניתרון ) .ב

 8-קטן מ PH .ג

 מילימוס / ס"מ. -2( קטנה מECמוליכות חשמליות ) .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 את תוצאות המעבדה של הבדיקות הנ"ל.על הקבלן להציג לאישור המפקח 
 יש להוסיף לקרקע:             
 מ"ק קומפוסטי לדונם 20             

 ק"ג לדונם 120סופרפוספט              –דשן זרחני 
 ק"ג לדונם. 80אשלגן כלורי              –דשן אשלגני 

  
מהשטח למקום אחר ע"י הקבלן אדמה שלא תענה על הדרישות כאמור לעיל תורחק  

מאושר ע"י המפקח, הקבלן יחויב להביא אדמה בהתאם לטיב שנדרש ללא תוספת ה
 מחיר. 

 עלות הבדיקות, הטיפול בבדיקות וכל הכרוך בכך יהיו על חשבון הקבלן, לא תשולם כל 
 תוספת בגין הבדיקות וכל האמור לעיל. 

ת בניה ותשתית עד לקרקע פיזור האדמה יעשה לאחר ניקוי וחפירת כל השטח מכל פסול 
ובמקומות שיורה המפקח רק לאחר הדברת עשבים  ס"מ 60טבעית בעומק מינימלי של 

 והצנעת מערכת השקייה.
 לפני המילוי. והדברת עשבים מלאה יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח 
ה בהנחיית המפקח יבוצע המילוי ותוספת הקרקע מתוך מערום קרקע גננית שהוכנ 

 למטרה זו במתחם. במקרה זה התשלום יבוצע עבור פרישה ומילוי בלבד, ללא אספקה. 
המחיר כולל בין היתר: ניקוי וחפירת השטח מכל פסולת, כורכר מצעים וכד' ופינוי לשטח  

פיזור אדמת הגן בשטחי הגינון ובגומות לעצים בכלים מכנים או  מאשור ע"י המפקח,
 המחיר כלול במחירי הסעיפים. א לפגוע בצנרת קיימת.בעבודות ידיים תוך זהירות ל

 
בורות לעצים . ס"מ )לאחר נחיתה( באזורי השיחים 60 -עובי שכבת הקרקע יהיה לפחות 

 2X2X2מ' ובורות דקלים יהיו בגודל  1.0X1.5X1.0יהיו בגודל 
 

 
 עיבודי קרקע  41.1.060

 
לפני מילוי השטח באדמת גן או כאשר השתילה מתבצעת בקרקע המקומית יש לבצע חריש לעומק 

 . ס"מ באמצעות משתת רוטט כולל יישור סופי בהתאם לתכנית גבהים 25
יעשה ע"י ריסוק הרגבים ע"י קולטיבטור או משדדה או  במילוי או בקרקע מקומית יישור השטח

או  ,ת פני שטח חלקים. העיבודים יעשו בקרקע לחה במקצתבארגז מיישר או במגרפת יד עד לקבל
 אך לא בקרקע בוצית.  ,יבשה

ס"מ אשר תתגלה במהלך העבודה תורחק מהשטח לאתר אשפה  5כל פסולת ואבן הגדול מעל 
 על חשבון הקבלן.  -מאושר 

 לפני היישור הגנני הראשון יבוצעו ראשי המערכת וקווי מים ראשיים להשקיה. 
 

 זיבול ודישון  41.1.070
 

 כללי
,  הקומפוסט יאושר על סמך בדיקת 801הקומפוסט לאספקה יהיה ע"פ דרישות התקן הישראלי, 

 מעבדה שיוצגו למפקח תוך ציון מקור הקומפוסט.
 את הזבל והדשן יש לפזר ולהצניע באותו יום שהובא. 

תחתיו על חשבונו )וכן סילוק זבל שישאר בשטח יותר מיום יפסל והקבלן יצטרך לספק זבל אחר 
 הזבל הקודם(. 

 פיזור הזבל יעשה במכונה או ביד תוך הקפדה על פיזור אחיד ושווה בכל השטח. 
 

 זיבול ודישון בהכנת הקרקע .1
 

 מ"ק לדונם. 5זבל קומפוסט ניצנים או שווה ערך  .א
 מ"ק לדונם. 2 הומוס בטיב מאושר ע"י מח' גנים. .ב
 ק"ג לדונם. 120 דשן זרחני סופר פוספט .ג
 לדונם.  ק"ג  30 אשלגן כלורי -דשן אשלגני  .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס"מ  20באדמה לעומק של  ולהצניעה בתיחוחאת הדשן והקומפוסט יש לפזר על פני הקרקע 
 .תע"יכלים ידניים או במתחח

 פיזור הזבל והדשן יעשה רק בבורות. הצנעת הזבלים והדשנים תעשה לפחות, שתילת עציםי בשטח
 מייד אחרי ההצנעה והיישור יש ולאחר הדברת עשבים.  לפני מועד השתילה והנטיעהשבועיים 

 קוב לדונם. 30להשקות באופן חד פעמי לפי 
 
  בתהליך השתילה .2

 יש לערבב את חומרי הדישון והזיבול עם אדמת הגן לפני מילוי הבור.  
 ליטר הומוס.  0.5ק"ג תוספת  1שיחים ושתילים במיכל  
 ליטר הומוס.  1.5ק"ג תוספת  3לים במיכל שיחים ושתי 
בכמות של  3אזי מומלץ לדשן בשפר  -במידה וישנה אפשרות לדשן דרך מערכת ההשקיה  

 ליטר למ"ק מים בכל השקיה. 0.5
תקופת הדישון באביב בחודשים מרס עד יוני וסתיו אוקטובר עד סוף נובמבר. עונת  

 הדישון משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר.
 
  טיפול בעשביה .3

     
 טיפול שוטף בעשבייה לאחר שתילה יעשה באופן שוטף על פי הוראות המפרט לתחזוקה.                

במקומות בהן הדברת העשבייה בהכשרת השטח לא הייתה יעילה דייה יעשה ריסוס              
 נקודתי 

 קח יבוצע ריסוס תוך כדי הגנה מיכנית של או בררני לפי הנחיות המפקח. לפי הנחיית המפ             
 הצמחים וליטוף העשבייה בחומרים בלתי בררניים.              

 
 
 

  עבודות השקיה 41.2תת פרק 
 

 כללי          41.02.00
 
 

ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .1
ולתת את כל ההסברים וההנחיות המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני 

 לביצוע תקין.
 

התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת  .2
 ומאושרת על ידי מתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 

, כלומר AS MADEעל המבצע להגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות  .3
 תכנת אוטוקד(. –)בפורמט דיגיטלי   בשטח לאחר הביצוע. תכנית מצב קיים

 

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  .4
להתקנתם, וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט, בתכנית ובכתבי 

 הכמויות.
 

ידי המפקח,  הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו על .5
 כך שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור  .6
 המפקח על השלב המבוצע.

 

מפרט זה משלים ומוסיף הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינון והשקיה שהוצא  .7
 41.03פרק  –על ידי משרד הביטחון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

היחידה כוללים: אספקה, התקנה והפעלה מושלמת של הציוד עבודה, אביזרי מחירי  .8
חיבור הנדרשים, הוצאות ישירות ועקיפות, ביצוע מלא של כל המתואר במפרטים 

 ואחריות טיב.
 
 

 ביצוע מערכת השקייה   41.02.01
 
 

 הנחת צנרת      41.02.01.03
 

 
לעומק המפורט במפרט משרד  במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב . 1

, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות ןהביטחו
 לאחר תיאום עם המפקח.

 
מטר  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  . 2

 מהעץ )מלבד לצינורות טפטוף(.
 
 

 מדרכות, קירות וכבישיםמעברי שבילים,       41.02.01.04
 
מעבר צר כביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  . 1

ואח"כ להחזיר את אספלט או הוצאת אבנים משתלבות ניסור  להנחת השרוול ע"י
ס"מ, שכבות מצע סוג  20המצב לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעובי 

. עבודה זו או אבנים משתלבות וכו' הצורך )כמפורט(אגו"מ ואספלט במידת , א'
כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את 
החציות, כך שלא תיגרם אי נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, 
אבני שפה מסוגים שונים בין האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה כלול 

 רי היחידה השונים.במחי
 

 ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם מונחים.  50שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  .2
יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י  

 צבע 
 .למים עמיד

 
 השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. .3

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ  –שרוולים מכל סוג וקוטר הקיימים בשטח        
הנחיות המתכנן והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה 

 ואין. 
עבור עבודה זאת לא יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות 

 אחרות.
 

 או מפוליאתילן ללחץיהיה ממתכת, מפי.וי.סי  –.    שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה 4             
 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ דרג  110מים בקוטר מינימלי                     

 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100ראש השרוול בעומק        
 במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.                    

       
עשויים מפוליאתילן תקשורת או  –רצי חניה שרוולים במדרכות, ריצופים ומפ 

 90מ"מ  או מפי.וי.סי ביוב )כתום( בקטרים  75-50פוליתילן ללחץ מים בקטרים 
 מ"מ, בהתאם למצוין בתכנית וכתב הכמויות. 110מ"מ 

 ס"מ.   40ראש השרוול טמון בעומק       
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.      
 
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין   .5

 בתכנית.
 
 המדידה: שרוול במטר אורך בציון סוג וקוטר השרוול.  . 6

וחוט משיכה התקנה, כל האביזרים, מחברים  השרוול, הנחת  המחיר כולל: אספקה, 

 להנחת שרוולים וכיסוי מלא. כל העבודות הדרושות ואת

 
 תאי בקרה        41.02.01.05
 

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו  .   1
 בתוך  תא הביקורת.  המכסה בגובה הריצוף.

 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום       
 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 

 
ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות המפקח,  20X20הבריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך 

 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -הבטון מסוג ב
 

ס"מ עם טבעת ומכסה דגם   80ס"מ או  60בריכת בטון בקוטר   –בריכה במדרכה        .2
 של וולקן או ש"ע.  ""מורן

 בטון עם טבעת ומכסה בטון.  בריכת –בריכה בשטח גינון       
  מכסה הבריכה כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".      

 
 תא ומכסה –המדידה: יחידה  . 3

המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים, מצע וכל  

 העבודות הדרושות.

 
  פוליתילןנרת צ            41.02.02

 
  מחברים      41.02.02.01

 
 פנימה. לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוךיש .   1
 
 לריצופים,  מתחת קווי טפטוף אולכל המחברים לצנרת טמונה העשויה מפוליאתילן,  .   2

 "פלסים" או ש"ע.  ,כבישים וכו', יהיו חיבורים כדוגמת "פלסאון" 
ש"ע. אין להשתמש פלסאון"    16M" חיבור בין שלוחות הטפטוף יהיו מחברי 

 בתחיליות 
 ומחברי שן. 

 
 חיבורים בצנרת ממקור המים לראש המערכת יהיו אביזרים "שחורים". 

 
 .   המדידה: צינורות פוליתילן במטר אורך בציון קוטר ודרג הצינור.3

 מחיר היחידה כולל: אספקת החומר, חפירה לעומק הנדרש, הנחת הצינור,                     
 מצמדים, ניקוי התעלה מאבנים ועצמים קשים, כיסוי התעלה,        -אביזרי חיבור  
 בדיקת                     
 הצינורות בלחץ מים לפני הכיסוי. 
 לא ישולם בנפרד עבור מצמדים, רוכבים או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור   
להוסיפם במהלך העבודה, כתוצאה מהתפצלויות תוספת עבור מחברים שיש  ולא                     

 בצנרת ובשלוחות הטפטוף.נוספות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 צינור הפוליאתילן באזור סלעי )אשר עלול לגרום חבלה לצינור(, ירופד בחול והכל   
 כלול במחיר היחידה.                     

 
 
 
 

 ת הצנרת וחיבורהשפרי       41.02.02.03
 

)למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה(.  צנרת תעבור בשטח מגונן  .1
 צנרת שלא עוברת בשטח מגונן תעבור בשרוולים.

 

צינורות זהים . צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני  .2
 בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל  צומת.

 
 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה. .3

 

ברזים, ווסתים, שסתומים וכו' בשטח, יורכבו מוגנים בבריכת הגנה  .4
 מנוקזת או ע"פ הנחיות בתכנית. 

 
 המחיר כולל: אספקת בריכה, מכסה, נעילה, אבזרי הפרט, אבזרי חיבור והרכבה. 

 
 וףקווי טפט         41.02.04

 
 כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם  . 1

 כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.       
 
 מ"מ ספיקת הטפטפת 16 לוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת בקוטרש .   2

 ליטר/שעה. הטפטפת אינטגרלית בצינור. 2 
    

 עצים יהיה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(. הו יחיותהשבכל .   3
 

 הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק הנדרש..   4
ס"מ כשהם צמודים  30הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק 

אם לא מ"מ,  32קוטר קווים מחלקים ומנקזים יהיה  לשולי הערוגה )לחגורת הבטון(.
 נאמר אחרת בתכנית.

        
כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו )צינור( מנקז, שיסתיים בבריכת ניקוז או  .5

במצמד + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית. קצוות אחרות של צינורות מחלקים  
 ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור. 

 
  .י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופיתקצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע" . 6
 
ס"מ מינימום, מסוג המשווק  30פרטים מוגנים בבריכת הגנה, כולל מכסה בקוטר  . 7

  ע"י "עומר" או ש"ע. 
 האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון. 

 בתחתית יהיה חול כחומר מנקז.
 

יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע טפטפת לשיח, אלא אם צוין  -בשיחים.   8
הקווים יהיו ישרים ללא  ,אחרת. קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני 
חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול לסירוגין או ע"פ הנחיות המתכנן לפני  
 הביצוע. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מטר, הקו המחלק והמנקז  100שלוחת הטפטפות בערוגה עד  כאשר האורך הכללי של .   9
מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתאם לקוטר  100יהיו משלוחת הטפטוף. מעל  
   המצוין  
 מ"מ אם לא נאמר אחרת(. 32)צינור בקוטר  ע"ג התכנית.       

המרחק בין טפטפת ראשונה לקו המחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות 
 ה.בשלוח

 
ריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה. השלוחות ייוצבו ביתדות .  פ10

 2.0ס"מ או ע"י מייצבים סטנדרטיים, כל  30מ"מ בצורת ח באורך  6ברזל מגולוון  
 מטר. 

 
שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת  - בשטחים מדרוניים . 11

השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים "תופס טיפה" על יד כל  
 צמח. 

 
 .  המדידה: שלוחת טפטוף במטר אורך. 12

 חפירת תעלות, פריסת הצנרת,  חיבור, מחיר יחידה כולל: אספקת חומר, אבזרי 
 הכל בהתאם לנדרש. –הרכבתה, הצנעתה, ווי ייצוב ושלוחות הטפטוף  
 יסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה, יתקין הקבלן על חשבונו במידה ופר 
 תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה. 

 
 יוטמנו צינורות מובילים בקרקע בהתאם לעומק הנדרש.   - לעצים.  13

 מסביב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף כנ"ל.       
  דקל אם לא נאמר אחרת, המקיפה את הגזעל 15 -טפטפות לעץ, ו 8הכוללת:        
 יתדות כנ"ל.    3 - ס"מ. כל טבעת תיוצב ב  30 במרחק       

 ביצוע טבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י האדריכל.      
 

מיקום צינור המחלק מים לעצים העובר במדרכות ובריצוף יקבע בתכנית או בשטח 
 או בהתאם לתכנית תאום מערכות.  הפיקוחע"י 

 
תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאבן בתחום הגומה. הצינור המחלק יעבור בתוך 

 מ"מ לגומה, בתוך שרוול ויחובר לטבעת הטפטוף. 16שרוול. ממנו יצא צינור עיוור 
 

 יחידה.  -המדידה: טבעת טפטוף 
ה וייצוב הטבעת סביב המחיר כולל: אספקת צנרת, אבזרי חיבור, מייצבים, הרכב

 העץ, חיבורה בעזרת מצמד לקו המים.
 

 מדידה וסימון 41.02.08
 

מטר מהמקום המיועד  0.5סומן ע"י אבקת סיד, במרחק העולה על תתוואי רשת ההשקיה 
 . לממטיר

 
 חפירה 41.2.10

 
במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י  .א

 .שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאום עם המפקח
  

מטר מהעץ  2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק  .ב
 )מלבד לצינורות טפטוף(.

 
מעבר צר להנחת כביש וכו' יש לפתוח בהם, ריצוף, בכל מקום בו חוצה הצינור שביל,  .ג

מעבר ואח"כ להחזיר את המצב הוצאת אבנים משתלבות  אספלט אוניסור  השרוול ע"י
ס"מ, שכבות מצע סוג א' ואגו"מ  20לקדמותו. דהיינו: שכבות שתית מהודקות בעובי 

. עבודה זו כלולה במחירי או אבנים משתלבות וכו' ואספלט במידת הצורך )כמפורט(
לא תיגרם אי העבודות השונות ולא תשלום בנפרד. על הקבלן לתחזק את החציות, כך ש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

נוחות לציבור. הכל על חשבון הקבלן. תיקון מדרכות, אבני שפה מסוגים שונים בין 
 האלמנטים שפורקו או אלמנטים חדשים, יהיה אף הוא כלול במחירי היחידה השונים.

 
השרוולים יהיו מחומר קשיח, העמידים לקורוזיה.קוטרם לפחות כפול מקוטר הצינור  .ד

ס"מ  משולי המעבר מתחתיו הם  50מונים באדמה יבלטו המושחל דרכם. שרוולים הט
 מונחים. 

יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח ע"י צבע עמיד למים 
 שרוול.במידה ולא מסתיים בתא ביקורת ולסגור את קצוות השרוול בפקק מותאם ל

 

 שחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולים. ה .ה
 

על הקבלן  לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות המתכנן  –כל סוג וקוטר הקיימים בשטח שרוולים מ
והמפקח, לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואין. עבור עבודה זאת לא 

 יקבל הקבלן כל תמורה ורואים אותה כלולה במחירי עבודות אחרות.
 
יהיה ממתכת, מפי.וי.סי או מפוליאתילן בקוטר  –שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה  .ו

 או בהתאם לתכנית.  10מ"מ ללחץ מים דרג  110מינימלי 
 

ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים. במעברי כביש רוחב  100בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק 
 החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכניים.

 
 50מפוליאתילן תקשורת בקטרים  עשויים –שרוולים במדרכות, ריצופים ומפרצי חניה 

מ"מ, בהתאם למצוין  110מ"מ  90מ"מ או מפי.וי.סי ביוב )כתום( בקטרים  75מ"מ  או 
  בתכנית וכתב הכמויות.

 
 ס"מ.   40ראש השרוול טמון בעומק 

 
המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים ואת כל העבודות הדרושות להנחת 

 שרוולים וכיסוי מלא.
              

)הכלולים  מ"מ 8יונחו בתוכם חוטי משיכה בעובי בכבישים ומגרשי חנייה בעת פריסת השרוולים 
 במחיר השרוול(. השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח.

 
 שרוול יעבור משטח מגונן לשטח מגונן או יגיע עד בריכת בטון בהתאם למצוין בתכנית. .ז

 

 . כלול במחיר השרוול.שרוולו בפקק אינטגרלי של השרוולים רזרביים יסגר .ח
 
 בתוך תא  כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו .ט

 המכסה בגובה הריצוף. הביקורת. 
 ס"מ.  20מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה, יהיה מינימום 

 ס"מ. 10בתחתית הבריכה, תהיה שכבת חצץ בעובי 
 

 המפקח, הבטון  ס"מ, לרבות זיון ע"פ הנחיות 20X20ריכה תונח ע"ג חגורת בטון בחתך הב
 , או ע"ג רצף מעוגל של אבנים משתלבות.20 -מסוג ב

 
 וכל העבודות הדרושות., מצע המחיר כולל: אספקה, התקנה, כל האביזרים, מחברים

או  וולקן    של  "מורן"דגם עם טבעת ומכסה ס"מ  80או  60בקוטר בריכת בטון  –בריכה במדרכה 
 ש"ע.

 על המכסה יוטבע כתובת "השקיה".             
 כולל התקנת שלט עם כיתוב "השקיה".בריכת בטון עם טבעת ומכסה בטון. –בריכה בשטח גינון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

          
 

 סיום עבודה 41.2.11
 

את  חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה, על הקבלן לסתום 6לאחר תקופה של  .א
הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח. 
בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

 בשטח בזמן הביצוע.

 

 כל קו השקיה.ובסיומו של יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בתחילה  .ב

 

                  בדיסקט בתוכנת AS MADEקבלן להגיש תכנית בנוסף לאמור בתנאים הכלליים על ה .ג
ובסמי אורגינל שיוגשו על סמך תוכנית מדידה, כולל מידות, קטרים, צנרת תת אוטוקד 

 קרקעית ותאי ביקורת. כל זאת ע"ח הקבלן דהיינו כלול בסעיפי העבודה.
  

 ן סופי. יום אחר גמר העבודה, לפני חשבו 14 -התכניות תימסרנה למזמין כ
              

 הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.  
 
 

 נטיעה 41.02תת פרק   
  
 שתילה 41.02.06

 
 כ ל ל י

בתכניות  פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי. העבודה תבוצע כנדרש
 ובשאר מסמכי החוזה.

 ודאי של הצמחים וטיבם לפני השתילה.הקבלן אחראי לזיהוי 
כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה 

 ופריסת מערכת ההשקיה.
 

 תנאי נטיעה א
 הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה. 

 אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות.
 צמחים רגישים לקור בתקופה קרה או בסמוך לה.אין לשתול 

 
 מקור חומר הריבוי וטיב השתילים ב

דרישות טיב, איכות, גודל וסיווג, יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות, 
בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, וכו'. אופן שתילתם: בגוש 

 אדמה חשופי שורש.
 

אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחים ויחליף כל שתיל או עץ שלא נקלט על הקבלן יהיה 
 חשבונו הוא, כולל בתקופת האחזקה.

 
השתילים יתאימו לקריטריונים וטיבם יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינון. הצמחים 

יהיו בריאים ומפותחים בהתחשב בגודל המיכל בו הם נטועים ובעלי נוף מסועף. כלומר 
 ון בין נוף לשורש ולגודל המיכל.יחס נכ

 
מעוצבים )כאשר נדרש עיצוב(, נקיים מפגעים )מחלות, מזיקים, נמטודות, או אחרים(, ללא 

 שיבוש בעשבים. טחב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה.
 

 השורשים מקוצצים והמיכל השומר על שלמות גוש השורשים.
פותחים לגודל המיכל ולא שתילים שזה עתה הועתקו ממיכל קטן שתילים ממיכל גדול יהיו מ

 למיכל גדול יותר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח, לפני הבאת השתילים לשטח.
 יוודא הקבלן שהשתילים עברו הקשחה במשתלה והתאמתם לתנאי השתילה בגן.

 ופעם נוספת לפני השתילה.כל השתילים יאושרו ע"י המפקח והאדריכל, לפני הבאתם לשטח 
 המזמין אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות.

 לא יישתלו ולא יינטעו עצים ושיחים שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל.
שתילה ללא אישור תראה כאילו לא נעשתה כלל. האישור יהיה בכתב ומצורף לחשבון שיוגש 

 ע"י הקבלן לביצוע העבודה.
 

יה סטייה מסוגי ומיני הצמחים והעצים המופיעים בתכנית, אלא באישור בכתב לא תה
 מהמפקח.

 
 הזמנת שתילים ג
 

ימים מקבלת צו התחלת העבודה, יערוך הקבלן הזמנה במשתלה בעבור צמחים  10תוך  
 מיוחדים ו/או בוגרים וכן פלטות דשא.

 
לביצוע העבודה, יוזמנו  הקבלן יראה למפקח אישור על ההזמנה שתילים אחרים הדרושים 

 במועד מתאים להבטחה אספקתם במועד הנדרש.
 
 
 
 
 בור נטיעה ד
 

ייחפר בור, שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או במצע  -לכל שתיל הנשתל בגוש, או שתיל חשוף  
 מנותק את כל מערכת השורשים של השתיל, ברווחה, ללא קיפול ודחיסה.

 
ישקע השתיל עם שקיעת האדמה התחוחה יותר מן , לבל יאין לחפור בו נטיעה עמוק מיד 

הרצוי לבריאות צוואר השורש שלו. באדמה בלתי מחלחלת, אין לחפור או לחצוב בור 
נטיעה עמוק מהשכבה המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח. אם עומק השורשים 
מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור, או באדמות אטומות, בשטחי מסלע או 

 מנוקזות. בקרקעות
 

 החפירה תעשה בעבודות ידיים או בכלי מכני ו/או ידני. 
 

עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח, לפני מילוי הבור באדמה גננית. הקבלן יסלק על  
 חשבונו מאתר, את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו.

 
רק לאחר מכן תאושר הקבלן יספק את אדמת הגן הדרושה למילוי הבור לצורך נטיעה ו 

 הנטיעה.
 
 
 -בורות לעצים  ה
 

המחיר כולל: חפירה זהירה במידות בהתאם למפרט וכתבי  -חפירה לעצים בשטחי גינון 
הכמויות, פינוי החומר החפור, דישון וזיבול אדמת הגן, מילוי הבור בעת השתילה, 

רת העבודה הרבצת מים לרוויה והשקיית העצים כל תקופת הביצוע עד למסי -השקיה 
 בהתאם להנחיות.

 
חפירה לעצים בשטחים מרוצפים: המחיר כולל את כל העבודות הדרושות בהתאם לנ"ל.  

פירוק, ריצוף בהתאם לצורך, תיקון וריצוף כולל מילוי והידוק תשתיות, ביצוע חגורה 
 סמויה סביב הגומה, או אבן גן בהתאם לפרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 מיקום העצים ו

 לפני הנטיעות. ע"י האדריכל יש לאשר מיקום העצים
 

 חפירת בורות ז
 מ'. הקבלן     1.5לעצים מ' ובעומק  1.0X1.0א. הקבלן יחפור בורות לעצים שבריצוף בקוטר  

 יסלק את החומר שחפר מהשטח למקום מאושר ע"י המפקח.              
 .יספק את העצים לנטיעהוב. הקבלן ימלא את הבורות באדמת גן על פי המפרט,  
 פחי זבל אורגני יבש או קומפוסט בזמן  3ג. יש להרטיב את הבור לפני השתילה ויש להוסיף  

 הנטיעה.             
 יש להשקות בהשקאה גדושה עד לגמר הנטיעה.    

 
 תמיכת עצים ח

 עץ קשורות. תסנאדו 3יש לתמוך את שצילי העצים בעזרת  
 
 
 
 -שתילת חשופי שורש  ט

 
המתאימה, מיד לאחר ניתוקם מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאתם יינטעו בעונה  

ממקום האחסון או מהאריזה וזאת במינים שניתן לאחסנם )לפי ההמלצות המקצועיות 
 לכל מין ומין(.

 
כדי למנוע התייבשות שורשי השתילים, יש לשמור אותם עד השתילה בסביבה מאווררת,  

 לחה כגון קרקע לחה, נסורת לחה וכו'.
 

 -לפני השתילה יבדוק הקבלן את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשים  
שהשורשים יהיו בריאים, בעלי קליפה שלמה, ללא גידולים ועפצים. השתיל, ע"פ 

הדרישות לשתילי נוי. יש לסלק במזמרה שורשים צולבים, מסולסלים ופגועים ולחדש 
בודדים החורגים מגודל הבור חתכים בקצוות של שורשים קרועים ולקצר שורשים 

 המומלץ.
 

בזמן הגיזום יש להקפיד על יחס מתאים בין הנוסף למערכת השורשים, כפי שמוגדר  
 בהמלצות לשתילי נוי.

 
  יש לשתול את הצמח שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה בקרקע במשתלה. 
 

מילוי האדמה ייעשה בהדרגה  בעת השתילה יוחזק השתיל, כך ששורשיו בבור יהיו חופשיים, 
 עם הידוק בין השורשים, כך שייוצר מגע טוב בין השורשים לקרקע המוספת.

 
לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה )כדי להביא את השתיל למקומו  

הסופי(. עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית 
 ת אוורור נאות בקרקע.השורשים אך לא בעודף להבטח

 
לצמחים קשים לקליטה או שתילים שמועברים לא בזמנם ולשאר  -"שתילה ברטוב" )במים(  

 צמחים, תבוצע שתילה ברטוב אם לא צוין במפרט.
מיום או מזרימים מים לבור, במשך כל זמן השתילה  2/3 -בשיטה זו ממלאים את הבור ב 

 דלילה. ומוסיפים קרקע לבור כך שנוצרת עיסת בוץ
 

השתיל יוחזק בצורה יציבה תוך הקפדה על הטיית השורשים כלפי מטה, עד להתקשות  
 העיסה ועמידה עצמית של הצמח.

 
בתום השתילה יש לצבוע את חלקי העצים או הצמחים החשופים )גזע וזרועות( בלובן,  

 למניעת פגיעת קרינה עד לקליטת העץ ולבלובו המלא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שתילה בגוש אדמה י
 

בסמוך למועד הנטיעה יפוזרו השתילים במכלים למקומות שתילתם. בעת הנטיעה, יוצאו  
 השתילים מהמכלים מבלי לפורר את הגוש.

 
שורשים בודדים החורגים מן הגוש ייגזמו במזמרה חדה. בודקים את תקינות הגוש ומערכת  

טפת השורשים. במקרה של סלסול שורשים במעטפת הגוש, מפוררים בזהירות את מע
 הגוש ומישרים את השורשים.

 
מניחים את השתיל בבור, מוסיפים קרקע בצדדים ומהדקים מעט )הידוק שלא יפגע במבנה  

הקרקע(. לאחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש 
 כפי שהיה במיכל או בקרקע המשתלה.

 
, להלבין את הגזע והענפים באזורים במקרה של נטיעת עצים חשופים מעלים, יש לצבוע 

 החשופים, כדי למנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה, עד לקליטת הצמח.
 
 

 תהליך שתילה יא
 

העץ יונח במרכז הבור, כך שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע מסביבתו. את הקרקע  
המשופרת מוסיפים בשלבים, ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות. יש לחזור על כך 

 בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.
 

יש להניח סביב העץ טפטפות שתהיינה קרובות לגזע, במידה ולא  -שיטת ההשקיה  
 אפשרי יש להכין גומה סביב העץ ולמלא אותה במים.

 
 בקיץ פעם עד פעמיים בשבוע. -תדירות ההשקיה  
ההשקיה לרמה לאחר תחילת הגידול של הענפים וקליטת העץ יורדת תכיפות  

המקובלת. כיוון שנושא המים הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה, יש לקבל 
 הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה.

 
 עץ גדול שגדל בשטח או בנוף ומועבר בזמן קצר, תוך שלושה חודשים,  יב

 עם גוש אדמה חשוף שורש. 
 

 דרישות הצמחיה  יג
 א. עצים ושיחים:

 הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם השתיל נועד לעיצוב מיוחד.  .1
הגזע יהיה חלק ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא תקין, ולא יהיו בו פיצעי גיזום לא  .2

 מוגלדים.
 מנפח המיכל. 8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי  .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
        

 אחזקה - 41.5תת פרק 

 
 

במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס  41.5פרק 
האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. העבודה תכלול  אחזקתלעבודות 

אספקה של כל העבודה, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם 
 למסמכי החוזה.
 .2001, מהדורה ראשונה 41.5מסתמך על פרק  המפרט המיוחד

 
 אחזקה 41.4תת פרק 

 טפול ואחריות עד למסירת העבודה :
 

 א. אחריות הקבלן:
 תקופת האחריות מתחלקת:

 הקבלן יקבל תשלום חודשי. ףחודש נוס כלחודשים על חשבון הקבלן במסגרת האחריות ועבור  3
אחריותו של הקבלן לצמחיה כוללת אחריות לקליטה ולצמחיה. כל השתילים אשר לא יקלטו ולא 

יראו סימני צימוח יוחלפו בחדשים, שתילים פגומים, חולים, מנוונים או בלתי מפותחים יחשבו 
כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים ע"פ הוראות המפקח, וגם עליהם תחול אחריות הקבלן. עבודה 

מדד ותיכלל במחירי עבודות  הנטיעה. השתילים יוחלפו בשתילים חדשים כנדרש זו לא תי
בתכניות ובמפרט. אחריות הקבלן תקפה גם ביחס לכל עבודות העפר, הדברת העשבים ומערכת 

 ההשקיה.            
 

 ב. קבלה סופית:
 שלבים: 2-קבלת העבודה תיעשה ב

אחר קבלה זו יתחזק הקבלן את הגן לתקופת קבלה ראשונה עם גמר העבודות כולן בכל האתר. ל
חודש. העבודה כוללת תחזוקה שוטפת ואחריות לקליטה והתפתחות כל  12האחריות של 

הצמחייה. שתילים אשר יראו סימנים שהם לא חיים או לא הראו סימני צימחו, יוחלפו ע"י 
ות של הקבלן הקבלן בצמחים חדשים. בתום התקופה הנ"ל תיערך קבלה סופית. תקופת האחרי

 סופית.הקבלה ממועד השנה  -לעצים בוגרים 
 

 אחריות אחזקה וטיפול

 
הקבלן יבצע עבודות אחזקה הכוללות תחזוקת גינון והשקיה במשך תשעה חודשים ממועד גמר 

 העבודה.
תשלום עבור צריכת המים להשקיה על חשבון ואחריות הקבלן עד לשלב המסירה הראשונה.  

האחזקה הקבלן ישלם עבור כל כמות המים העולה על כמות המים בהתאם לטבלת מים  בתקופת
. קבלן אחראי לקליטה והתפתחות )כל השתילים אשר יקלטו אך התקופהלקראת תחילת  ספקשי

לא יראו סימני צימוח, יוחלפו בחדשים וגם עליהם תחול אחריות הקבלן. עבודה זו לא תימדד 
יעה(. של הצמחים המוגדרים במפרט לתקופה של שנה מיום הגמר ותכלול במחירי עבודות הנט

 המוחלט של כל עבודות הפיתוח באתר ומסירתו הסופית למזמין.
 
האחזקה הוצאות האחזקה והטיפול על הקבלן. לא ישולם  תקופתהחודשים הראשונים של  -3ב 

כל הוצאותיו  אלו ועליו לכלול אתהחודשים  שלושתהלקבלן בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב
הנובעות מכך במחירי היחידה של פריטי העבודה השונים. האחזקה והטיפול יכללו את הפעולות 

 הבאות:      
 השקיה בהתאם לנדרש - 
 ניכוש ריסוס והרחקת עשבי בר, ותחוח הקרקע, כפי שיקבע ע"י מהנדס האתר. - 
 הדברת מחלות ומזיקים. - 
 יזום ועיצוב עצים.ג -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 ריהוט חוץ 42פרק 
 
 
 ות, אופני מדידה ותשלוםכלליהנחיות  42.01.00

 
במפרט הכללי יקרא בצרוף למפרט מיוחד זה המהווה הרחבה של העבודות בהתייחס לעבודות ריהוט  42פרק 

 האתר, אופני מדידה, בקרת איכות וכמפורט בכתב הכמויות. 
ונטים של המפרט הכללי וויכללו, את כל הפרקים הרלהעבודה והחומרים הנדרשים ע"י פירוט ספציפי זה יכילו, 

 הקשורים לביצוע העבודה לפי הפרקים הסטנדרטים. 
, חלקים וחומרים, ציוד ואביזרים הדרושים לשם ביצוע העבודה בהתאם הריהוטהעבודה תכלול אספקה של כל 

 ., וכן את התקנתו כולל עיגון לקרקע על פי דרישהלמסמכי החוזה
 

להזמין ביצוע של כל מיני עבודות למטרות ניסיוניות ו/או דוגמאות  םרשאי והאדריכל המפקח
לדרוש להכין אזור מסוים לדוגמא עבור דוגמאות ו/או ניסיונות  והאדריכל המפקח םכמו כן רשאי

 לעיל,אך לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות. 
תשביע רצון היא תישאר עד גמר ביצוע היחידה כולה, אם לא תפורק ותעשה אחרת אם הדוגמא 

 תחתיה עד לשביעות רצון המפקח.
 בשטח עד תום העבודה. רדוגמא מכל פריט תישא

 
 

 :במסגרת פרק זה יכוסו העבודות הבאות
 , בירזייה וגדר הולכה.ספסליםאשפתון, 

 
  דוגמאות  42.01.01

 
האמור בשאר מסמכי החוזה, על הקבלן להציג דגם )"אב טיפוס"( של כל אחד מבלי לפגוע בכלליות 

 מהמוצרים לאישור האדריכל והעירייה.
אין לבצע את הזמנת המוצרים לפני קבלת אישור. הרכיבים שהקבלן יספק יהיו זהים ברמת ביצועם לדגם 

 שנבדק ואושר.
 

 הקבלן יספק את כל הדגמים על חשבונו.
  

 החוץ והנחיות לביצוערשימת ריהוטי   42.01.02
 

תוצרת שחם אריכא או ש"ע  3471מס' קטלוגי ס"מ(  75גבוה ) "רותם"ביצוע אשפתון דגם  .1
 כולל מכסה עם חור או מכסה מאפרה לפי דרישה.  .15 , עפ"י פרטלבן מסותתבגמר בטון 

 .אופן מדידה:  לפי יחידה 
 

. לוחות העץ או שו"ע וולקןתוצרת  121454מס' קטלוגי  "ברצלונה"ביצוע ספסלים דגם ??  .2
יהיו מ"איפאה" בהזמנה מיוחדת כולל שכבת שמן טיק לאחר ההתקנה, כולל צבע יסוד 

  . 16וצבע גמר למתכת בגוון לפי בחירת האדריכל, כולל אפשרות לצבע מחוספס, לפי פרט 
 .אופן מדידה:  לפי יחידה

 

אריכא או ש"ע בגמר  תוצרת שחם 2611מספר קטלוגי  אביבברזיה דגם  אספקה והתקנת .3
ותיעול הניקוז לשטחי  צינור ניקוז מתחת לריצוף. כולל 19 עפ"י פרטבטון לבן מסותת 

 הגינון.
העבודה כוללת ביסוס ביסוד בטון וחיבור לשטח בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן 

  .ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטורניקוז, וללמערכת מים  עבודות הריצוף,חיבור
 .לפי יחידהאופן מדידה:   

 תוצרת גדרות אורלי או ש"ע. 4006גדר הולכה דגם חיפה מק"ט  .4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 

 התקנת המתקנים השונים תכלול 42.01.03
 אספקה והרכבה .א
 עיגון, חפירת בורות יסודות בטון בהתאם להוראות היצרן .ב

 צביעה בגוון לפי בחירת האדריכל .ג

 ביצוע דוגמאות לפי הנחיות האדריכל .ד

 
 ההולכהטיפוס לגדר -אב 42.01.04

טיפוס של המוצר, שמתאים בכל לנדרש מאותו מוצר בתקנים ובמסמכי -נדרש לייצר אב
מטר, לבחינת  4יחידות באורך כולל של  2החוזה. מהאב הטיפוס יש לייצר בהתאם לפרט, 

 האדריכל.
האב טיפוס ישמש לבדיקה במפעל, או במעבדה לצורך אישורו, והוא ייבדק להתאמה 

 בדרישות.
טיפוס לדרישות הינה תנאי להתחלת האספקה או -רת התאמת האבתעודה המאש

 הייצור.
 

 מתקניםמיקום ה. 42.01.05
 .רכבתם בשטחלפני ה מתקנים ע"י האדריכליש לאשר מיקום ה

 
 צביעת מסגרות פלדה 42.01.06

הצביעה תתבצע בשיטת צביעה אלקטרוסטטית באבקה על ידי מפעל  - ביעה בתנורצ
או שווה  83011מיקוד  142ת.ד .  30תעשיה קרית מלאכי רח' החרושת אפוקול בע"מ אזור 

. באלמנטי מסגרות המיועדים לצביעה בתנור יש לבצע את כל RAL 9006, בגוון מק"ט ערך
עובי מינימלי של  המפקח. שלבי הצביעה לפי הוראות בכתב של יצרן הצבע ובאישור

 לפחות. מיקרומטר 90מערכת הצבע יהיה 
 

 ביצוע בשטח 42.1.07
באחריות הקבלן המבצע להימנע מפגיעה במערכות האיטום הקיימות מעל מנהרת  

 חשבונו בלבד.-הרכבת. כל תיקון הידרש כתוצאה מעבודות הקבלן יהיה על
  

 
 
 

 . מיקום המתקנים42.01.08
 

בתיאום עם הקבלן הראשי וקבלן תתבצע ביסוד בטון וחיבור לשטח המתקנים ביסוס 
יש לאשר מיקומים מדויקים  .ע"פ פרט ביסוס קונסטרוקטור והנחיות יצרן הריצוף,עבודות 

 עם האדריכל לפני קיבוע. 
 יש לאשר מיקום המתקנים ע"י האדריכל לפני הרכבתם בשטח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

דוח אקוסטיקה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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  המציע ________________חתימת 

 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  המציע ________________חתימת 

 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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 
 
 
 



300 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ד' 

 כתב כמויות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ה'

 כניותמערכת ת
 אדריכלות:

 

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

 1-א 
מעבר לרכבת, מסוף נוסעים,  -תכנית כללית אדריכלות

 ומשרדים
1:122 

 1:20, 1:100 מעליות נוסעים במפלס הרחוב. -תכנית אדריכלות 2-א

 1:100 תכנית ריצוף תחנה ומשרדים 2-א

 1:100 חתכים וחזיתות 2-א

 1:100 חתכים וחזיתות 2-א

 1:100 חתכים וחזיתות, חזיתות פנים 7-א

 1:20 ומעבר רכבתמסוף, משרדי עירייה  -תכנית תקרות כללית 10-א

 1:22 תכנית תקרות במבואה לאולם נוסעים, שירותים, משרדי קווים D10-א

 1:22 שירותים ציבוריים –תכניות מוגדלות ופריסות  11-א

 1:22 שירותים, מטבח, משרדי קווים –תכניות מוגדלות ופריסות  12-א

 1:22 מדרגות/רמפות במעבר לרכבת –תכניות מוגדלות וחתכים  12-א

 1:22 מעליות נוסעים –תכניות מוגדלות, חתכים וחזיתות  12-א

 1:22 קירות מיוחדים אולם נוסעים –תכניות מוגדלות ופריסות  12-א

 1:22 קירות מיוחדים אולם נוסעים –תכניות מוגדלות ופריסות  12-א
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תכנון נוף:

 

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

200-L-294 1:100, 1:220 תכנית פיתוח 

400-L-294 1:220 תכנית השקיה 

200-L-294 1:100, 1:220 פריסת קירות 

710-L-294 '1:20 גיליון פרטים א 

720-L-294 '1:20 גיליון פרטים ב 

790-L-294 ללא פרטי השקיה, ראש מערכת ושרוולים 

900-L-294 1:220 תכנית צמחיה 

 

 

 קונסטרוקציה:

 

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

T-7 1:20 מערכת פלדה לתמיכת צנרת מסוגים שונים 

T-9 1:20 תכנית פרטים 

T-11 1:20 חדר בקרה 

T-12 1:20 עמודים עגולים קיימים 2 -הדבקת עמודי בטון ל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אינסטלציה וביוב:

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

OBS-FS-101 1:00 תנוחה כללית 

OBS-FS-102  1:00 אקוסטיתמתזים בחלל תקרה 

OBS-PL-103 1:20 תברואה 

OBS-PL-104 1:20 תברואה 

OBS-PL-105 1:20 תברואה 

OBS-PL-502 1:20 פרטי תברואה 

 מיזוג אויר:

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

 1:100 הכנת תשתיות למערכות מיזוג אויר 224-00

 1:100 תכנית מיזוג אויר כללית 224-01

 1:20 אזור דרומי –תכנית מיזוג אויר  224-02

 1:20 אזור צפוני –תכנית מיזוג אויר  224-02

 1:22 חדרי יטאות –תכנית מיזוג אויר  224-02

 1:20 חתכים 224-02

 ללא סכמות צנרת 224-02

 ללא 2סכמות צנרת  224-07

 ללא טבלאות ציוד 224-04

 ללא פרטים 224-09
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חשמל:

 קנ"מ התכניתשם  מספר תכנית

W1  גליוןA  -תוכנית חשמל ותקשורת  

W2 גליוןB  -תוכנית חשמל ותקשורת  

C1  גליוןA  -תוכנית תאורה ומערכות בתקרה  

C2 גליוןB  -תוכנית תאורה ומערכות בתקרה  

C2 גליוןB  -תוכנית תאורה ומערכות בתקרה  

2 

תוכנית תאורה ומערכות בתקרה רשימת אביזרים כולל -  Bגליון

CATALOG CUTS 
 

 

 תאורה:

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

2057-LT-000-001 1:100 תכנית תאורה 

 

 אלומיניום:

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

 1:200 תכנית איתור 721-00

 1:200 דפנות וחיבורים 721-01

 1:20 דופן בחנות 721-02

 

 ביטחון:

 קנ"מ שם התכנית מספר תכנית

 1:100 תכנית מיקום מצלמות, גלאים ודלתות מבוקרות 01



- 307 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 
 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 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 ___________ סכום עד לסך שבזה כלפיכם לתשלום כל 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
-מודיעיןבעיר  עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית  8/2016מס'   מכרז פומבי עם השתתפותו ב

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. רעות-מכבים

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 :להלן) ('נק__ דהיינו,) 2016 שנת מאי לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי"

יהיה  "(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  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהד מי 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, את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  .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

  

ל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום וכ 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 
 

 

  'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

 

  



310 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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"(
 רעות-מכבים-לביצוע עבודות גמר ופיתוח במסוף התחבורה הציבורית בעיר מודיעיןהסכם שביניכם לבינו ל

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 :להלן) ('נק__ היינו,ד) 2016 שנתמאי  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי"

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 מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו  (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

ר לחיוב התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקש
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (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  ועד בכלל, _________________תעמוד בתוקפה עד ליום ערבות זו  (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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 
 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין 
  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  צמוד,אשר יהיה  הבסיסי"(,
במסוף שביצע הקבלן על פי  הסכם לביצוע עבודות גמר ופיתוח גמר ופיתוח ה עבודותבגין לתקופת הבדק 

 רעות-מכבים-התחבורה הציבורית בעיר מודיעין

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,מות הבניהלמדד תשויהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 :להלן) ('נק__ דהיינו,) 2016 שנתמאי  לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי"

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  יסי,מן המדד הבס

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  דרישתכם,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את  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
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. בלבד,מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות 

 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
ל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא כ ;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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 ניהול חשבונות, אכיפת)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( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)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  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"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
 להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

8/2016מס'    פומבימכרז   

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות וחקירות פליליות תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ח'
 וחקירות פליליות תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 לביצוע אספקה והתקנת מעליות למרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות   8/2016מכרז פומבי מס ' 

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(.אנו  (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 

 עבירה פלילית.

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(.

ת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועד (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)
דת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך מתחייב הח"מ למסור, לבקשת וע

 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 

 יני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציעהר 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  
 עשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמובחוק, אם לא י  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 ימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהירהריני מאשר בחת
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 
 

 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  ביטוחיםקיום ל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אישור על קיום ביטוחים בהקשר לעבודה קבלנית בהקמה
 

 ……………תאריך:
 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ 

 "(חברה)להלן: "ה רעות ו/או חברות בנות-מכבים-ו/או עיריית מודיעין

 , מודיעין2, בית ליגד 2רח' המעיין 
 
 

עבודות לביצוע .................... בקשר עם  הסכם מיוםאישור על קיום ביטוחים  הנדון: 
 )להלן :רעות -מכבים-בעיר מודיעין ופיתוח גמר עבודות – ציבורית תחבורה קבלניות של מסוף

 )להלן : "הקבלן"(   ..........................................לבין חברה"העבודות"(   שנחתם  בין  ה
 
 

וכן על שם המזמין  )להלן   שלו משנההרכנו על שם הקבלן  ועל שם קבלני הננו מאשרים בזאת כי ע
 :  הנ"ל :"יחידי המבוטח"( את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם ביצוע העבודות

 
 פוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה  הכוללת את הפרקים שלהלן: .1

  ביטוח כל הסיכונים  : –פרק א'  1.1
, חברהלמתקנים , לציוד וחומרים, לרבות כאלו המסופקים על ידי ה לעבודות  המבוצעות, 

במלוא 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 

וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או לרכוש ₪   ..………… …הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך
  . ₪  500,000.-  - סמוך בגבול האחריות 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 עבודה בשבתות, עבודה בחגים, עבודות לילה, משלוח אווירי, הוצאות הובלה 

)הגבוה ₪  200,000.-ו/או  מגובה הנזק 20%-מיוחדות וכו' , כל זאת  בשיעור שלא יפחת מ
 .מביניהם(.

מתכנון לקוי, עבודה לקויה עקיף פרק זה כיסוי, במלוא סכום הביטוח, לנזק  כוללכמו כן  
לנזק ישיר מתכנון לקוי,   ₪ 500,000  -, וכן כיסוי בגבול אחריות שלא יפחת מים לקוייםוחומר

 .עבודה לקויה 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   
    -בקשר אליהן , לרבות נזק גרר )תוצאתי(  בגבול אחריות שלא יפחת מ ביצוע העבודות ו/או

 למקרה ולתקופת ביטוח.  ₪ 8,000,000-
 

פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת ממכשירי הרמה, מנופים ו/או מעליות,   
עבודות פריקה וטעינה , זיהום פתאומי )מים או קרקע(, שביתות והשבתות, פרעות ומהומות, 

חברה בגובה ובעומק, שימוש בכלי נשק, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, נזק לרכוש ה
)למעט נזק  שהמבוטח או כל איש בשירותו פועלים או פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח

 .המכוסה עפ"י הרחבת רכשו סמוך ורכוש שעליו עובדים בפרק א' של הפוליסה(
 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות: 

 הרחבה בדבר כיסוי לתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי 

 כיסוי לרעידות והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ- -
 למקרה על בסיס נזק ראשון. ₪   200,000.

  .כיסוי לנזקי גוף בגין כלי רכב/צמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
ישיר של המבוטח ואשר בגינו אין  בפוליסה זו יצוין שכל המועסק בביצוע העבודות שאינו עובד 

המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוקים ו/או לתקנות יחשב לצד שלישי על פי 
 פוליסה זו. 

 
פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו הכיסוי הביטוחי בפוליסה יחול על כל אחד מיחיד  

איה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא המבוטח בנפרד, כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנ
נפרדת ובלתי תלויה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה של שותפות הכוללת כמה אנשים, 

 כדין גוף משפטי אחד. 
 יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק זה. חברהרכוש ה 

 
  ביטוח חבות מעבידים : -פרק ג' 1.2

וע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים  בביצ 
 $ 5,000,000 -גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות שאינו נמוך מ

 למקרה ולתובע ולתקופת הביטוח.
 

קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם , עבודות בגובה ובעומק,  :פרק זה אינו כולל כל חריג בדבר 
רעלה במאכל או במשקה, עבודות נוער, כלי רכב )למעט האחריות עבודות הריסה ו/או פיצוץ, ה

מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב,  פרעות או $  120,000.-לפי חוק הפלת"ד ( עד סך 
 מהומות אזרחיות,  עובדים מהשטחים, שביתה ו/או השבתה, שעות עבודה ומנוחה.

 
 ימי הרצה( 20)כולל  _________________ עד _________________ -תקופת הביטוח: מ

 
 ביטוח חבות המוצר    .2

בגין אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לכל אדם ו/או גוף 
כתוצאה  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי חברהכלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( ה

ממוצר פגום של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט 
 נשוא ההסכם.

 
הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה 

"( החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי
 חודשים. 12והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 

 
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 
ה בקיומם של המבוטחים האחרים. דינה תנאיה, הוראותיה וחריגיה, כשהיא נפרדת ובלתי תלוי

 של שותפות הכוללת כמה אנשים, כדין גוף משפטי אחד.
 

)חמש מאות אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר  $ 500,000: גבולות האחריות
 לתקופת ביטוח שנתית.

 
 _________________ עד _________________ -תקופת הביטוח: מ

 
 ביטוח אחריות מקצועית .       3

אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין אובדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לכל  בגין 
ה ו/או מי מטעמ יהו/או עובד החברהאדם ו/או גוף כלשהו לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

לרבות טעות ו/או השמטה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו 
כולל כל הגבלה בדבר אובדן  בקשר עם ביצוע העבודות ו/או הפרוייקט נשוא ההסכם. הביטוח אינו

אובדן ו/או שחזור מסמכים, הפרת סודיות ואי תכנון ופיקוח, שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 
 יושר של עובדים. 

ת ביצוע העבודה, אף אם ביצוע העבודה הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחיל
החל בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני התאריך: ______   )להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"( 

 חודשים. 12והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
הנובעת מאחריות הקבלן המבוטח על פי הפוליסה,  החברההביטוח מורחב לכסות את אחריות 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
כלפי  החברההמקצועית של  ההמבוטח. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריות

 הקבלן.
 

אלף דולר ארה"ב( לפחות, למקרה ובמצטבר  חמש מאות) $ 500,000: גבולות האחריות
 לתקופת ביטוח שנתית.

 _________________ עד _________________ -תקופת הביטוח: מ
 
 ביטוחי הקבלן יהיו כפופים להוראות הבאות:  כללי: .4

תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את סכום הביטוח  בביטוח  קבלןל 2.1
בפרמיה יחסית   קבלןשלב משלבי ביצוע העבודה.  במקרה כאמור יחוייב ה הקבלנים בכל

 נוספת שתחושב על בסיס פרו רטה. 
 

"החברה" לעניין אישור זה, משמעו: החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ ו/או  2.2
 רעות ו/או חברות בנות ו/או עובדיהן.-מכבים-עיריית מודיעין

 ליסות יכלול את החברה כהגדרתה בסעיף זה.שם המבוטח בכל הפו 
הביטוחים  הנ"ל  קודמים לכל ביטוח  אשר נערך על ידכם  וכי אנו מוותרים  על כל טענה ו/או  2.2

 דרישה בדבר שיתוף ביטוחיכם.
כל סעיף בפוליסות )אם יהיה כזה( , המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  

 .חברהח אחר, לא יופעל כלפי ההמבטח, כאשר קיים ביטו
הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד כל אדם או גוף אשר מבוטח סביר לא היה תובע ממנו  2.2

והתחייב  חברהו/או ה קבלןזיקה אליו או שה חברהו/או ל קבלןפיצוי וכן כל אדם ו/או גוף של
, אולם ויתור כללאבחוזה עבודה מפורש או מ קבלןלשפותו ו/או כל אדם אחר הקשור עם ה

 כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק בתוך כוונת זדון.
 

הביטוחים הנ"ל לא יהיו  ניתנים  לביטול  על ידינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך  2.2
, למעט במקרה של אי תשלום הפרמיות ואזי תימסר לכם הודעה תקופת הבדק ו/או האחריות

  .ובכפוף להוראות החוקיום מראש, לפחות,  20של 
 

, אלא אם הומצא לידנו אישור בכתב של חברהתגמולי ביטוח על פי פוליסה זו ישולמו ישירות ל 2.2
 המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.  חברהה

 
ם חלה על הקבלן יידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזק 2.7

 בלבד.
מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו  2.4

 לא יגרע מזכויות החברה על פי פוליסה זו. 
 

 .2012תנאי הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( לא יפחתו מהתנאים הידועים בשם "ביט"  2.9
 

 מה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כ
   
 בוד רב,בכ                                                  
   

 ושם החותם ותפקיד                                                                   חתימת חברת ביטוח  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –ציבורית מסוף תחבורה 

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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:
 עה לאחור, מהבהבים וכו'זמזמי נסי

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, 
יצרני ציוד ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

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.

  

 אמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן. ציוד מגן אישי ו .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 

 של תאונה.ראשונה במקרה 

 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.

הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  הקבלן מתחייב כי .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.

 ן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי    במקרה ונית          

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו .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. 

 החשמל.עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק  .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 

מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית 
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

רכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית הקבלן לא יחסום את ד .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
ורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור או "חמ

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 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
הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי 

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.

לן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא במקרה כזה מתחייב הקב
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. 

מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם  נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ברור בכל  על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט .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
 חום או כל שימוש באש גלויה.  הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות .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  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 

  'יאנספח 

  

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם. בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים

 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.
 הערות ₪.המוסכם 

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  כל יום או חלק ממנובגין 

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 
 ה / פעולה  למעשה.העבוד

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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

7.  
של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

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  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 329 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 8/2016מס'    פומבימכרז 

 עבודות גמר ופיתוח –מסוף תחבורה ציבורית 

 

 

 

 

  'יבנספח 

  

 הסכם משולש 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

'בנספח י  
 משולש 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 
 

        :ין לב
 

        
 

        
  "(/קבלן המעלית קבלן המשנה)להלן: " 

 שלישימצד 
 

 
 

 ופיתוח גמר עבודות – ציבורית תחבורה מסוף___ נחתם בין החברה לבין הקבלן הסכם לביצוע ____וביום __ :הואיל
 "(.ההסכם המקורי)להלן: "

 והחברה מעוניינת לרכוש ולהתקין שתי מעליות במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות   והואיל:

לביצוע אספקה והתקנת מעליות במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין  9/2015מכרז פומבי  מס' והחברה ערכה  והואיל:
 "( ;המכרז" )להלן:מכבים רעות 

קבלן המשנה את סור לשל קבלן המשנה ולמ הצעתולמכרז והחברה החליטה לקבל את  הגיש הצעתוקבלן המשנה ו :והואיל
ל סמך הצעתו ובכפוף ביצוע אספקתן והתקנתן של המעליות במרכז התחבורה העירוני בעיר מודיעין מכבים רעות ע

 "( ;העבודותשצורף למסמכי המכרז )להלן: "לתנאים הקבועים בהסכם 

 וניינת כי הקבלן יעניק שירותי קבלן ראשי לעבודות שיבוצעו על ידי קבלן המשנה.והחברה מע והואיל:

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

 :ים כדלקמןלפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדד

 הכותרות והנספחים. המבוא, .2

 ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם  זה. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .2.1

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .2.2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הצהרות והתחייבויות  הקבלן.  .17

 קבלן המשנה והוא מתחייב להעסיק את  ותכקבלן משנה מטעמו לביצוע העבוד המשנה,קבלן קבלן מקבל את ה .17.1
אחרת וכפוף חברה ה לו הת, וזאת כל עוד לא הורות על פי הסכם זהין בביצוע העבודיכקבלן משנה שלו לכל דבר וענ

  זה.הסכם לתנאים המפורטים להלן ב

פעולה ככל שיידרש, ויאפשר לו את  יתאם וישתף עמו  , והואקבלן המשנהתן אפשרויות פעולה נאותות ליי הקבלן .17.2
להלן   5.12עיף את השימוש בכל השירותים המפורטים בסקבלן המשנה יאפשר ל ביצוע העבודות. כמו כן, הקבלן

)להלן:   , לרבות במתקני חשמל ומיםבאתרים( ובכל המתקנים שהותקנו על ידו במקום "השירותים")להלן: 
שהקבלן יהא זכאי לקבלת תשלום כלשהו בגין מתן השירותים ואפשרות השימוש  בלי(, כל זאת "המתקנים"

זה ולמעט אם החברה תחליט אחרת על פי שיקול דעתה הסכם האמורה, למעט ככל שהדבר נאמר אחרת במפורש ב
 המוחלט והבלעדי.

הם בנוגע להתנהגות כמו כן, הקבלן יישמע להוראות המפקח ו/או מי מטעם החברה והוא יקיים את כל הוראותי .17.3
 באתר ו/או בקשר עם ביצוע העבודות.קבלן המשנה הקבלן כלפי 

, מובהר ל מען הסר ספק אחריותו ועל חשבונו הבלעדיאת השירותים הבאים על   קבלן המשנהליתן  לקבלן מתחייב  .17.4
תם נדרש כי הרשימה המפורטת להלן הינה רשימה חלקית בלבד ואינה כוללת את מלוא השירותים הנדרשים או

 :מעצם היותו קבלן ראשי קבלן המשנה עניק לההקבלן ל

 , גישה ופריקה מתואמת מראש.אתרביקורת כניסה, מתן אפשרות כניסה ל (א)

, על שלבי ביצוע עבודות אותן ביצע הקבלן על פי ההסכם המקוריה השאלת תכניות לעיון ומתן הסברים על (ב)
שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן לצורך  בעבודה, וכן עלמתן הסברים על הסדרי, כללי ונהלי הבטיחות  וכן

 בכל עת ובכל מקום שיידרש. תאום בין כל הקבלנים

 באתר הכנת נקודות מיקום וגובה   (ג)

ובקשר עם כל מערכת הפרויקט עם כל  , על כל הידוע לו בקשרקבלן המשנהמתן כל אינפורמציה נדרשת ל (ד)
 .כל אתר הקיימת ב

מבנים, מתקנים, מערכות וכבישים  הנדרשים מבחינת בטיחותם של כל מתן אינפורמציה על הכללים  (ה)
 סמוכים.

כפי שיאושרו על ידי המפקח וכפי שישונו על ידו מעת לעת, על מנת אתר הקצאת שטחי התארגנות ואחסון ב (ו)
 .כלל העבודות הן על פי הסכם זה והן על פי ההסכם המקוריהפרעה להשלמת  שלא תיגרם

 המפקח.בתאום עם במידת הצורך וע עם מנוף מתן שירותי הרמה ושינ (ז)

ושימוש בחדר אוכל עובדים, בו יאכלו גם עובדי מטעם הקבלן מתן שימוש בחדרי השירותים לכל העובדים  (ח)
 .קבלן המשנה

אחרים בעבודות הקבלן, תיאום והשתתפות  וקבלנים קבלם המשנהטיפול בארגון העבודה, תאום, השתלבות  (ט)
 בפני המפקח.קבלן המשנה בעיות משותפות לקבלן ולתיאום, והצגת  בישיבות

ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין המבצעים  הכוונת כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, ומועדי (י)
, השונים בינם לבין עצמם ובינם לבין הקבלן, כולל תאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד

 והנכון של הביצוע. הטובהתאם לתכנון העבודה ולסדר 

 מבעוד מועד. אתרוטיפול בביצוע ההכנות ב ובינן לבין עצמן הפרויקטום כל המערכות לפרטיהן עם תיא (יא)

ט עפ"י לוח הזמנים, ודווח למנהל ולמפקח על כל פיגור או תקלה מבעוד קפיקוח מלא ותאום ביצוע הפרוי (יב)
 מועד.

יקונים עד למסירתם הסופית, וכן במהלך תקופת ופיקוח על התקבלן המשנה השתתפות במסירת עבודות  (יג)
 .הסכם המקורי והסכם זה הבדק, כמשמעה ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בתחום מקצועו של הקבלן.קבלן המשנה עזרה בתיקון מערכות זמניות של  (יד)

 יומי וניקיון מוחלט וסופי במסירה -ביצוע ניקיון יום (טו)

 הצהרות והתחייבויות  קבלן המשנה .  .18

הצהרותיו המפורטות בהסכם שנחתם עם החברה מכוח המכרז מתייחסות גם  קבלן המשנה מצהיר ומתחייב כי כל .18.1
להסכם זה וכי ההסכם שנחתם עם החברה ביום ___ בעקבות זכייתו של קבלן המשנה, מצורף כנספח להסכם זה 

 "(. הסכם המעליותומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "

   סירת העבודה:מ .19

 המשנה אספקה והתקנה של המעליות בהתאם למפורט בהסכם המעליות החברה והקבלן מזמינים בזאת מקבלן  .19.1

 את העבודות בהתאם להוראות הסכם המעליות ומפרטיו  לבצע קבלן המשנה  .19.2

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע העבודות יהיו בהתאם למפורט בהסכם המעליות.  .19.3

 ופן ביצוע עבודות  א .20

 והקבלןקבלן המשנה הגדרת מערכת היחסים בין  .20.1

, קבלני קבלן המשנההאחריות הכוללת על קיום ואכיפה של כל נהלי וכללי הבטיחות בעבודה על ידי הקבלן,  (א)
, אתריםעובדיהם ושלוחיהם של כל הנ"ל, וכל אדם, גוף או בעל מלאכה הפועל ב מטעם קבלן המשנה, המשנה

 תחול על הקבלן. -בהתאם להוראת כל דין 

ומבחינת  אתר מבחינת התיאום בקבלן המשנה אה לביצוע עבודות על הקבלן תחול האחריות הכוללת והמל (ב)
, יהא ניתן לביצוע קבלן המשנה. כל מגע בין החברה, או המפקח לבין אתרהסדר בין ביצוע העבודות השונות ב

גם באמצעות הקבלן, לפי בחירת המפקח, או בחירתו של מי מטעם החברה, והקבלן מתחייב לבצע כל 
 .שיידרש בעניין האמור

. אם הקבלן לא יעשה כן או אם לא קבלן המשנהבאחריות מהנדס הקבלן יהא לתאם את כל עבודותיו של  (ג)
התקורה לה זכאי  במלואה או במועדה, תופחת תמורתהסכם זה יבצע איזו מהפעולות שהתחייב לבצע ב

די הקבלן בהתאם. המפקח יקבע באופן בלעדי וסופי האם השירותים הניתנים על יהקבלן בהסכם המקורי 
התקורה לה זכאי הקבלן זה, אם לאו, ובאיזה שיעור תחול ההפחתה בתמורת הסכם בוצעו בהתאם להוראות 
  כאמור בהסכם המקורי.

 תיאום  .20.2

קבלן המשנה מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם הקבלן החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים  (ה)
 המפורטים להלן:  

 מחלקת ההנדסה של העירייה (1)

 במידת הצורך. – ומחלקת התנועה של משטרת ישראל העירייהמחלקת התנועה של  (2)

 מחלקת גנים ונוף. (3)

 מחלקת אחזקת כבישים ומדרכות.   (4)

 רעות. -מכבים-הועדה להיתר חפירה של עיריית מודיעין (5)

המועדים שבהם ייזקק לשירותים או למתקנים; הוא  חייב להודיע לקבלן בכתב ומראש, לגביקבלן המשנה  (ו)
קבלן המשנה יתאם מראש עם הקבלן את המועדים האמורים, בקפדנות, והקבלן מצידו מתחייב לתת ל

 ללא הסתייגות.  . לעיל בפרט,3.4בהסכם זה בכלל ובסעיף  ולחברה את השירותים והמתקנים המפורטים

 בציודליקויים ופגמים בטיב העבודות לרבות  .20.3

ליקויים ופגמים בטיב העבודות לרבות בציוד המותקן יתוקנו על ידי קבלן המשנה בהתאם למפורט בהסכם 
המעליות. במידה והליקויים שהתגלו בין במהלך ביצוע העבודות ולא תוקנו כאמור, תהא החברה  רשאית לפעול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד  בהתאם לסמכויותיה המפורטות בהסכם המעליות וקבלן המשנה מנוע ומושתק
 החברה ו/או הקבלן בעניין זה. 

  בדק ותיקוניםאחריות ותקופת ה .20.4

בהתאם את אחריות היצרן שלו עם תום ביצוע כלל העבודות הנדרשות להתקנת המעליות, יגיש קבלן המשנה 
 למפורט בהסכם המעליות .  

 התמורה   .21

כמפורט בהסכם המעליות ונספחיו, תשלם החברה ישירות לקבלן תמורת ביצוע מלוא התחייבויות קבלן המשנה  .21.1
המשנה את סך התמורה הקבועה בהסכם המעליות בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בהסכם המעליות )להלן: 

 "(.התמורה לקבלן המשנה"

התמורה לקבלן קבועה בהסכם המקורי והיא תשולם לקבלן בהתאם לתשלומי החברה לקבלן המשנה בהתאמה.  .21.2
 "(  .התמורה לקבלןלהלן: ")

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על קבלן המשנה ו/או על הקבלן  .21.3
 וישולמו על ידם מעצם היותם קבלנים עצמאיים.    

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .22

ובד ומעביד עקבלן המשנה מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  .22.1
הסכם זה כדי בבזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין  קבלן המשנהבינו לבין הקבלן ו/או החברה. כמו כן מצהיר 

 מעובדיו.   ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה ו/או לקבלן  לבין מי

  חריות וביטוחא .23

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לנזקים, לגוף או לרכוש, לעובדיו ולרכוש הציבורי כמפורט בהסכם המקורי לרבות  .23.1
דרישות הביטוח  מובהר בזאת כי קבלן המשנה יהיה אחראי כקבלן משנה של הקבלן לנזקים, לגוף או לרכוש, 

ו/או  קבלן המשנה כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי לעובדיו ולרכוש הציבורי ו/או לצד שלישי 
קבלן ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי ועל ידי עובדי

 בהתאם למפורט בהסכם המעליות. וו/או קבלני המשנה של וו/או שלוחי וו/או עובדיהמשנה 

ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין מתחייב מאחריות קבלן המשנה כמפורט לעיל, לעיל מבלי לגרוע  .23.2
)המוקדם מבין שני המועדים הנ"ל( ולמשך אתר ב לערוך לפני תחילת העבודות ו/או הצבת ציוד כלשהוקבלן המשנה 

טופס , ביטוחים בהתאם למפורט ביצוע העבודות על פי הסכם זההמלא של ב ןועד לסיומביצוע העבודות כל תקופת 
 הימנו )והמהווה חלק בלתי נפרד להסכם המעליות  'זכנספח המסומן האישור על קיום ביטוח 

בפוליסת  נוסף כמבוטחלעיל מתחייב הקבלן לכלול את קבלן המשנה  9.2בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .23.3
 עבודות קבלניות של הקבלן.

תיחשב כהפרה יסודית של כל אחד מן הסעיפים הנ"ל  והפרת יםומהותי יםיסודיפים סעי םהינ 9.1-9.3פים סעי .23.4
 .1970  -א"תשל (, תרופות בשל הפרת הסכם)לחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף  ההסכם,

  יטול ההסכם.  ב .24

פי  , עלההיה סבורתבכל עת בו  תרשאיחברה היה הת, הסכם זה ו/או בהסכם המקוריעל אף כל דבר אחר האמור ב  .24.1
, לבטל את הסכם זהו/או על פי ההסכם המקורי המוחלט, כי הקבלן הפר את התחייבויותיו על פי  השיקול דעת

קבלן המשנה . ממועד מתן ההודעה כאמור יחדל קבלן המשנה, וזאת על ידי מתן הודעות בכתב לקבלן וסכם זהה
מלואן ובמועדן את התחייבויותיו על פי יהיה חייב להמשיך ולבצע בקבלן המשנה מהיות קבלן משנה של הקבלן, ו

 הבשינויים המחויבים. האמור לעיל אינו גורע מזכויותיסכם זה ויחולו כל תנאי החברה חוזה זה ישירות כלפי ה
 ו/או על פי כל דין.הסכם המקורי על פי החברה האחרות של ה

כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי חברה על ידי הסכם זה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי ממועד ביטול ה .24.2
כפי שתמורה זאת פורטה ונקבעה קבלן המשנה  לתמורה כלשהי בגין שירותיו ו/או התחייבויותיו כלפי ו/או בקשר ל

ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי ו/או לדרוש חברה . כמו כן, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש מההסכם זהב
ו/או בגין התחייבויותיו כלפיו קבלן המשנה כלשהם בגין השירותים שנתן לתשלום אחר כלשהו ו/או החזר הוצאות 

 כאמור.קבלן המשנה ו/או בקשר ל

על פי  ההיה סבורתבכל עת בה  תרשאיחברה היה הת, הסכם המקוריו/או בהסכם זה למרות כל דבר אחר האמור ב .24.3
, לבטל את הסכם זה ו/או הסכם המעליות הפר את התחייבויותיו על פיקבלן המשנה המוחלט כי  השיקול דעת

. ממועד מתן ההודעה יחדל קבלן המשנה, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן ולהסכם זה ו/או הסכם המעליות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  המציע ________________חתימת 

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חברה תשלם לקבלן בגין התמורה לקבלן המשנה וההסכם זה מהיות קבלן משנה של הקבלן, יבוטל קבלן המשנה 
  תקשרות כאמור לעיל. ששולמה על ידו עד למועד הפסקת הה

לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש חברה על ידי הסכם זה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי ממועד ביטול ה .24.4
מעבר לתמורה ששולמה על ידה עד מועד הפסקת ההתקשרות ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי חברה מה

 .קבלן המשנהבגין השירותים שנתן לו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר הוצאות כלשהם 

    הפיקוח  .25

או העבודות על פי הסכם המקורי  כולן לפקח על ביצוע על ידי החברה תמנה המפקח שה המפקח" לצורך הסכם זה .25.1
  .הןכל חלק מ

 כל סמכויות המפקח כמפורט בהסכם המקורי והסכם המעליות יכולו כלפי קבלן המשנה והקבלן בהסכם זה.  .25.2

    י:ללכ .26

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים סה .26.1
 למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או ויתור על א ל .26.2
יתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח למוד מהתנהגות זו הקלה או ול אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג ו/או  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים .26.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ 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 יהיה לו כל  לכ .26.4
 תוקף.  

לא אם כן נעשו אמפעולה מצד החברה  לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .26.5
 בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה . 

 הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.   תובותכ .26.6

יום מסירתה כדבר דואר משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .26.7
 רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות  .26.8
 החדשות.

 הצדדים על החתום :  לראייה באוו

 
     

 קבלן המשנה  הקבלן  החברה
 

 
וכי חתימות דלעיל  הקבלןאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של 

 לכל דבר ועניין. קבלןמחייבות את ה
       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 

 

וכי חתימות  קבלן המשנהאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של 
 לכל דבר ועניין. קבלן המשנהדלעיל מחייבות את 
       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 

 

 


