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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 רעותבעיר מודיעין מכבים 

 
 
 

 אדריכלים v5   תכנון אדריכלי
 גבעתיים 1רחוב כורזין      

    03-7237300טלפון 
  

 
 שחם שמעוני ירון   תכנון קונסטרוקציה

 אביב תל, 38 המסגררחוב      
 03-5374844טלפון 

 
 בינוביץ. ש.ג   תכנון גופי מים

 כנות. ת.א 33 אדום רחוב     
 08-867-4247טלפון      

 
 

 חשמל מהנדס רפפורט. י   ותאורה חשמל תכנון
 רחובות, 5 אופנהיימר רחוב     

 08-9315305טלפון 
 

 ויועצים מהנדסים סניט  תכנון אינסטלציה וביוב
 אביב תל, 12 קרליבךרחוב      

 03-5612342טלפון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אויר מיזוג למערכות יועצים מהנדסים רסל   תכנון מיזוג אויר
 חולון, 8 החורטיםרחוב      

 03-6540007טלפון 
 

 
 כבישים הנדסת -קראוס אייל    תנועה וחניה

 ירושלים, 22 הדפוס בית רחוב     
 02-5328814טלפון      

 
 מהנדס מימון רפי                               איטום                

 תקוה פתח' ג 1 זייד אלכסנדר רחוב     
 03-9227081טלפון 

 
 בטיחות וממוני יועצים יוסי ברקי בטיחות                                            

 רעות 418. ד.ת     
 077-2099088לפון ט

 
 ויועצים אדריכלים פורמה. מ.ס    נגישות
 פחם ום אלא 256. ד.ת     
 04-6316669טלפון      

 
 והנדסה יעוץ דמו אלומיניום                                      

 אביב תל, 15 מגדים פרירחוב      
 03-6122445טלפון         

 
 מטבחים תכנון נחשון           מטבחיםיעוץ 

 שמשון. נ.ד, נחשון קיבוץ     
 08-9278800טלפון        

 
 בנין בהנדסת שרותים מסינג. א            כמאי

 רעננה, 4 המסגר רחוב      
 09-7401463 טלפון      

 
 ומבנים פרויקטים ניהול פרצלינה דבלמן           ניהול ופיקוח

 מודיעין 2, ליגד 4המעיין      
 08-6688780טלפון       

      
 החברה הכלכלית לפיתוח עיר העתיד מודיעין בע"מ           מזמין

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 

 עמוד שם המסמך

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת  
  

  פארק נופש וספורטלתכנון וביצוע בניית  –הסכם   
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  

 'הצהרת ניסיון לנושא בניית בריכות –א 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה  – 2נספח ב  
  

 'דוגמה לדף כיסוי  – 3נספח ב  
  

 'מוקדמות  - 1נספח ג  
  

 'מפרט טכני - 2נספח ג  

 'איכות בקרת – 3נספח ג  
  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

 נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות  
  

  'נלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה   –נספח ו
 מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  

  'התחייבויות להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   –נספח ז
 הזוכה על פי הסכם

 

 פי על הזוכה של התחייבויותיו להבטחת אוטונומית בנקאית ערבות נוסח 
 הבדק בתקופת הסכם

 

  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח  
  

 'תצהיר זכויות עובדים – 2נספח ח  
  

  אישור קיום ביטוחים - 1ט'נספח  

  פטור מאחריות. –הצהרת הקבלן  – 2ט'נספח 
 

  עבודות בחום. –הצהרת הקבלן  – 3ט'נספח 
 

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
  

  'חברות מורשות להצגת מתקני שווי ערךרשימת  –נספח יב  
  

  'דו"ח קרקע –נספח יג  
  

  'הסכם משולש –נספח יד  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

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

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

 

   
 

  2008בריכות שחייה של משרד הפנים שנת קובץ הנחיות לביצוע 
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 
 

 
 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 ע כללידימ .1

החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה אותך בזה להגיש הצעתך  .1.1
 בעיר מודיעין מכבים רעות  פארק נופש וספורטלהקמת  10/2017 מס' מכרז פומביל
 "( /הפרויקטהמכרז":להלן)

מ"ר, גופי מים חיצוניים בשטח  3,300 –מבנה פנאי וספורט בשטח של כ  : העבודות על פי מכרז זה יכללו .1.2
 4-, כולל חניון לכלי רכב 500 –, חניון לכ מ"ר 9,000-בשטח של כ מ"ר, עבודות פיתוח 1,100 –של כ 

, עבודות בטוןמערכות בריכה, , עבודות חשמל, תאורה ומנ"מ, מים וביוב, מיזוג אויר ואוורור, אוטובוסים
 פיתוח וגינון.מסגרות חרש, אלומיניום וזכוכית, וגמרים,  איטום 

המתקנים ו/או הנדרשות להקמת פארק המים לרבות אספקה והתקנה של עבודות ההעבודה כוללת את כל  .1.3
ו/או כל אישור אחר הנדרש על פי דין לשם הפעלת  , תעודת גמר4עד לקבלת טופס  המערכות הנדרשות

בהתאם למפורט בפרק המוקדמות, המפרט הטכני, כתב הכמויות והכל  לעירייה, תוומסיר פארק המים
ה' והמהווים חלקים בלתי -, ד' ו2, ג1והתוכניות המצורפות למסמכי המכרז, המסומנים כנספחים ג'

מצורפים למכרז   , ובהתאם למפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות אשר אינםנפרדים הימנם
 "(.העבודותוהמפורטים במבוא לתנאים הכללים )להלן: "

לצידם  מצויןבכתב הכמויות מצויים סעיפים אשר לא נכללו במסגרת הסיכום ואשר במידה וכי  ,מובהר .1.4
הערה: "לא לסיכום". החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך כתב הכמויות 
בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר תינתן על ידי הקבלן כאמור בכתב ההצעה 

 המסומן כנספח א' למסמכי המכרז.

המציע שיזכה מחויב לספקם ולהתקינם, בין  מודגש כי התוכניות וכתב הכמויות כוללים מתקנים אשר .1.5
 יםוהתוכניות המצורפ המפרט הטכני,בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה מטעמו,  בהתאם להוראות 

 להסכם ההתקשרות.ה' -, ו2המסומנים כנספחים גולמסמכי המכרז, 

שווי ערך למתקן עולם הילד  חלופיים םמציעים המעוניינים להגיש במסגרת הצעתם הצעה למתקני .1.6
יהיו רשאים  )המופיע בכתב הכמויות ללא לסיכום(Flow Rider  -המופיע בכתב הכמויותו/או למתקן ה

רשימת החברות המפורטת בנספח יב' להסכם ההתקשרות ובלבד שהחברה מתוך אך ורק לעשות זאת 
ושרים על ידה לביצוע במקום ומא שווי ערך פונקציונלייםכי הינם לאחר ההליך המפורט להלן קבעה 

)המופיע בכתב הכמויות ללא Flow Rider  -למתקן המתקן עולם הילד המפורט בכתב הכמויות ו/או 
  . לסיכום(

 אופן הגשת שווי הערך כאמור בסעיף זה יבוצע כדלקמן:  (א)

  -מתקן עולם הילד המופיע בכתב הכמויות ו/או מתקן האת על המציע להגיש בקשתו להמיר  (א)
Flow Rider )כאמור בסעיף זה לעיל, במתקנים שווי ערך )המופיע בכתב הכמויות ללא לסיכום
בצרוף תמונות  (ללא מחיר) החלופיים את הצעתם למתקנים סגורה הכוללת במעטפה  

 וזאת המתקנים, מפרטים טכניים המעידים על מידות המתקנים המוצעים והפונקציונליות שלהם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מודיעין  4שברח' המעיין  2במשרדי החברה בניין ליגד  15:00 בשעה 1730.8.20 א יאוחר מיוםל
 מכבים רעות.

ועדה מקצועית בראשות מנכ"לית החברה ואשר תכלול את: מהנדס החברה, אדריכל הפרויקט  (ב)
התאמתם  ויועץ הבריכות של הפרויקט, תבחן את ההצעות למתקני שווי הערך על בסיס 

ים וההנדסיים ומספר י, גודלם, הרכבם, מאפייניהם הטכנהפונקציונלית של המתקנים המוצעים
 המתרחצים שהמתקן יכול לכלול. 

למתקנים  כתובים יםאישורמתקן שהועדה המקצועית תחליט כי הינו שווה ערך, תנפיק החברה  (ג)
ם חתומים על ידו אלה במסגרת ועל מציע להגיש אישורי שאושרו על ידה כשווי ערך פונקציונליים

 .הצעתו

אשר הצעתם לא אושרה בוועדה יהיו מחויביים לספק את  משתתפיםמובהר למען הסר כל ספק כי  (ד)
  המתקנים המפורטים בכתב הכמויות. 

, באמצעות התקשרות ישירה, שומרת לעצמה החברה את הזכות להזמיןבמסגרת הקמת פארק המים  .1.7
אספקה "( לביצוע עבודות או קבלנים אחריםספקים שונים )להלן "עובדים, קבלנים, קבלני משנה ו

להעניק לקבלנים האחרים  מחויב המציע שיזכה יהי, והפארק המים מערכות באתרוהתקנה של מתקנים/
ידי -לבצע את העבודות בתיאום ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות עלשירותי קבלן ראשי ו
 הקבלנים האחרים.

יהיה אחראי לעבודתם, פעילותם ושילובם של כל הקבלנים האחרים במידה שיעבדו המציע שיזכה  (א)
בפרויקט והוא מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן 
מתחייב לסייע לקבלנים האחרים ולספקים הנמצאים ביחד באתר, ולא למנוע מהם פעילות או עבודה 

 ידי המפקח.-שאושרה עלכלשהי 

הקבלן מתחייב להעניק לקבלנים האחרים בפרויקט את כל השירותים הנדרשים לביצוע העבודות   (ב)
שמירה על חומרים ואמצעים, לרבות: אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון, 

והבטיחות באתר,  כניות מתן הסברים על הפרויקט, שלבי הביצוע, מערכות, כללי עבודהתהשאלת 
, ככל שקיימים באתר העברת נקודות קבע, שירותי הרמה ושינוע כולל שימוש בעגורן ובמעלית שירות

 שימוש בשירותים ובחדר אוכל, חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש בפיגומים קיימים של הקבלן.

מערך העבודות  3.5%בגין כל השירותים המפורטים לעיל יהיה זכאי הקבלן לתמורה נוספת בשיעור  (ג)
  שיבצעו הקבלנים האחרים.

נוסח הסכם משולש, המצורף למסמכי המכרז והמסומן במסגרת הצעתו נדרש המציע לחתום על  (ד)
ללא עריכת כל שינוי, חתם יילהסכם ההתקשרות ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. ההסכם  יד'כנספח 

אספקה והתקנה של עבודות או בין המציע שיזכה לבין קבלן אחר מטעמה של החברה, אשר יבצע 
  כקבלן משנה של הקבלן.נשוא ההסכם המשולש מערכות מתקנים/

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

בריכת גלישה   את עבודות ההכנה למתקן יםניות וכתב הכמויות, כוללמובהר למען הסר ספק כי התכ .1.8
((WAVE POOL SURF POOL  כדוגמתFLOW-RIDER.  רכישת המתקן והתקנתו הינה אופציונלית ומופיע

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך כתב בכתב הכמויות כ"לא לסיכום". 
חה אשר תינתן על ידי הקבלן כאמור בכתב הכמויות בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנ

 .ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז

לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  ןיא .1.9
ף לאישור ההצעה  על ידי ועדת ופכהתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובהתעשה בהתאם לנוסח הסכם 

 המכרזים של החברה. 

 מהות המכרז  .2

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

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

 בפסקה הרלוונטית. ו/או אי ידיעתו וו/או אי היכרות הבנתו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

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

 ות ונספחיו. ההתקשר

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

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

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

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

 העבודה ומהם.   

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

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

ות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצא (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.  

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

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

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

 תרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם. ניקוי א (יב)

 דמי בדיקות  (יג)

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

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

 הוצאות הכרוכות במסירת המבנה.    (טז)

 אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  עריכת תיקי מתקן, הוצאות בגין (יז)

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

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

 רווחי הקבלן. (כ)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 בעתיד.   כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה

מתו אחריות על המתקן ושנות בדק בהתאם למוגדר במסמכי  (כב)
 המכרז

 

   הגשת ההצעה .3

 תנאי סף 

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

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

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

במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  משתתפת (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  ועד למועד פרסום המכרז, 2010 הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים .3.2
 :כקבלן ראשיוהשלים, 

כולל את המ"ר ו 4,000 -כאשר כל מבנה הינו בגודל של לא פחות מ ,)למעט בתי ספר( מבני ציבור 3 (א)
מובהר כי לצורך סעיף זה יוכרו  . המרכיבים הבאים: מערכות אלקטרו מכניות ומערכות מתח נמוך

 ,אצטדיונים, היכלי ספורט , היכלי תרבותבתי אבות/דיור מוגן, מועדוני נופש, בתי חולים בתי מלון, 
   /מכללות אקדמיות כמבני ציבור.תאוניברסיטאו

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

  -ו

. מובהר כי בריכות מ"ר לפחות של פני המים 300בתקן ציבורי, בשטח של  בריכות שחיה 2לפחות  (ב)
המציע להגיש לצורך עמידה על לעניין בריכות השחייה, ה יכולות להיות חלק מהפרויקטים. יהשחי

להעסיקו לצורך הקמת אשר בכוונת המציע  מטעמו משנהקבלן ו או של בתנאי סף זה, ניסיון של
 הבריכות במסגרת הפרויקט נשוא מכרז זה.

 בלבדמטעם המציע קבלן משנה המציע או הינו של לעניין סעיף זה מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש 
  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 הצהרה המסומנת (1
 ,מע"מ, שמו המלא של מזמין העבודה תעלות כוללאותם בנה, גודל המבנים,  המבנים 
            וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר. /מנהל האתרהמפקח

  גופים עליהםהמ , להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2ב' בנוסח המפורט בנספח ותהמלצ (2
 להסכם . 1הצהיר בנספח ב'



12 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 . 1/1/2010מועד 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 , מכון למועד פרסום המכרז,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)

במידה והמציע נסמך על ניסיון קבלן משנה מטעמו לעניין הבריכות, על המציע לצרף חוזה חתום  (4
 לעניין הבריכות.לביצוע הבריכות בין המציע לקבלן המשנה מטעמו 

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד  א1ב'כנספח  המסומנת של המציע או של קבלן המשנה  הצהרה (5
מע"מ, שמו המלא של  תעלות כוללהבריכות אותם בנה, גודל הבריכה, ממכרז זה, ובה מפורטים: 

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

  גופים עליהםהמלהסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,   2ות בנוסח המפורט בנספח ב'המלצ (6
 להסכם . א1ב'בנספח הצהיר 

 : א1תיעוד לביצוע הפרויקטים המפורטים בהצהרתו המסומנת כנספח ב' (7

 . 1/1/2010מועד תאריך החוזה יהיה לא לפני  –חוזה חתום עם המזמין לרבות כתבי כמויות  (ה)

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

  המבנה.של המזמין בגין 

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

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

 אישור המזמין לסיום העבודה (ח)

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

 א1ב' -ו 1ים ב'ת כנספחוו המסומניתומהפרויקטים המפורטים בהצהראחד על המציע להכין לכל 
 חוברת/תיקייה 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 ח-אלצרף מיד לאחר מכן את האסמכתאות המפורטות בס"ק) (2)
 מהאסמכתאות בסדר רציף.



- 13 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 לפחות. 2ג' 200 -ו 5ג' 100-, מסוגהינו 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

   המשתתף.

כנספח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.4
(, שהוצאה על ידי בנק שקלים חדשים וחצי מיליון  במילים:)₪  1,500,000, ע"ס ו' למסמכי המכרז

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

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   11.12.2017על 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  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

צאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הו (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

 ת מועד הגשת המכרז.בהודעה  על  דחיי

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע לאחר  (ה)
חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  3-חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ

 למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.   

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות  90של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  ערבות (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות  (ז)
 ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  -לתקופה שתיקבע על

תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון  לא האריך מציע את (ח)
 הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 תנאים כלליים

 בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:  .3.5

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

 ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 

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

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

הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל 
. לשם 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

 1בנספח ח'ט הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפור
 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.

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

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

מטעם הקבלן  העבודה והמהנדספירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל   (ז)
בהסכם ההתקשרות.  6.2, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף לנהל את ביצוע העבודות יםהמיועד

, יםדהמיוע העבודה והמהנדסהמקצועיים של מנהל  הםמען הסר ספק, אי המצאת קורות חייל
 .עלולה להביא לפסילת המשתתף

פירוט בכתב של רשימת קבלני המשנה המיועדים על ידי הקבלן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (ח)
, עלולה אישור למען הסר ספק, אי המצאתלבצע בפועל את עבודות שלגביהם נדרשת מיומנות. 

   להביא לפסילת המשתתף.

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מובהר בזאת, כי המעוניין בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך. המכרז על המציע לחתום על כל מסמכי  .4.1
להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים )למעט מעטפת המכרז(  

 .בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכךבעט כחול בראשי תיבות 

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

כלל המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם אחוז ההנחה )לא תוספת( על  (א)
בטופס ההצעה המסומן כנספח א' להסכם ההתקשרות והמהווה  ההתקשרות ולמסמכי המכרז

 .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות אותו ייתן המציע 

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

את כל החומרים ועבודות  יםכולל המחירים בכתב הכמויותכי כל מובהר בזאת למען הסר כל ספק 
 .העזר הדרושים לביצוע העבודות

על כלל  יחולמובהר כי אחוז ההנחה )לא תוספת( אותו ייתן המציע כאמור בס"ק )א( לעיל 
  המסומן כנספח ד' להסכם.הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות 

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. 

 חתימה מלאה כדין; (ב)

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 ביטוחים: .4.5

 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (א)

 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח)להלן: "

להסכם  12בסעיף בהתאם לתנאים המפורטים ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן (ב)

 ."(אישור ביטוחי הקבלן)להלן: "ה לחוז (1) ט'בנספח ו" י הקבלןביטוח"

 המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  (ג)

 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן והחוזה  המכרזואת מהות העבודות לפי מסמכי 

 .לעיל ולהלן כמפורטהתחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים 

לא  בידי החברה ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע ההצעה מתחייבמגיש  (ד)

אישור ביטוחי " (1) ט'נספח יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את 

 . תמבטחחברה ה)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי ה "הקבלן

יב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחי (ה)

 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ בכתב ימציא לה העתקים

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה מובהר בזאת במפורש כי  (ו)

להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים . הביטוח

החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז  ((1) ט'נספח )

 והחוזה.

, "אישור ביטוחי הקבלן" (1) ט'נספח אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  (ז)

פטור  –הצהרת הקבלן  (2)' טנספח  לרבות, )בנוסחו המקורי( המציעחתום כדין על ידי מבטחי 

למנוע ממנו את  תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מה, חתומנזקים

 .כנדרש עבודות בשל אי הצגת האישור החתוםהמועד תחילת ביצוע 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, )ז'( 4.5בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  (ח)

לראות החברה רשאית לעיל, תהא  )ז'( 4.5כאמור בסעיף , ((1) ט'נספח )אישור ביטוחי הקבלן 

 בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  (ט)

, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם וחותמת של המציעבחתימה 

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

   :מסמכי המכרז .5

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

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 החוזה המשולש (ד)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ה)

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

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ז)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ח)

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

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

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

 .על העדר הרשעותתצהיר  (י)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יב)

  כתבי ערבות בנקאית. (יג)

   קיום ביטוחים. יאישור (יד)

 פרק המוקדמות (טו)

 מפרט טכני מיוחד (טז)

 כתב כמויות (יז)

 PDF)נתנו הן בעותק מודפס והן כקבצים בפורמט ימכרז )אשר י תכניותו תכניותרשימת  (יח)

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

 . המעטפ (כ)

בשעה   8.7.17 מיום החברה החללהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .4.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ₪   5,000 –וזאת תמורת   ,10:00

  ההצעה    .6

  כדלקמן:"( ההצעההצעתם )להלן: " מסמכי על המשתתפים במכרז להגיש את .6.1

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

 כדלקמן:   המיועדים לכך,

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

 כדלקמן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 הכספית אליה .

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

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

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

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

חברה בניין ליגד במשרדי ה 15:00 בשעה 11.9.17ב'  א יאוחר מיוםלחברה בנוכחות נציג החברה ה

 .מודיעין מכבים רעות  4המעיין שברח'  2

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

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 

  .האמור לעיללאחר המועד 

   וסיור קבלנים פגישת הבהרות .7

   פגישת הבהרות עם המציעים.סיור קבלנים מקדים אשר יכלול יערך 14:30 שעהב 15.8.17ג'  ביום .7.1

 ינה חובה. אהשתתפות בפגישה כאמור מובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  .7.2

   . במודיעין 1רחוב תלתן  רעות-מכבים-מודיעין  בבניין עירייתבחדר הישיבות המפגש יתקיים  .7.3

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  .7.4
   6.11.19עד ליום  הםהדרושים והנחוצים ל

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

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

    הבהרות ושינויים  .8

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

      ם.יד-הפרטים שנמסרו על

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

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .8.3
     ידם.-רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .8.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

    בחינת ההצעה .9

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

 . 2ומס' 

 בשלב ראשון  (א)

אשר מכילה  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
 המסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. ואת הערבות 

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

לתוך תיבת המכרזים עד לתום השלב  ויוחזרויחתמו  2נושאות את הספרה מובהר כי המעטפות ה
  הראשון.

 בשלב השני  (ב)

למעמד הפתיחה בנוכחות יוזמנו  ומעטפת האומדן. 2מעטפה מס' בפתיחה פומבית  תפתח
 . הצעותיהם אשר עמדו בתנאי הסףהמציעים אשר 

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .9.2

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

 בחירת ההצעה הזוכה (ב)

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

  :ראשונה להלן דוגמא מספרית (2)

 תוצאת המכרז:

 

 7 6 5 4 3 2 1 מס'מציע 

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  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

12.2% 15.4% 23.6% 28.3% 33.4% 35.1% 42.2% 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =1.87  

 ההצעה
 הזוכה

 מרחק
 מהממוצע

 =3.23 

  

 מספרית שנייהלהלן דוגמה  

 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 הקרובה ביותר לממכאן ההצעה 

 5של מציע מס' היא הצעתו  –לכן ההצעה הזוכה 

 7 6 5 4 3 2 1 מציע מס'

ההצעה הכספית )אחוז 
 הנחה(

5.4% 7.3% 10.3% 22.2% 26.7% 34.1% 44.5% 

אחוז כל הצעה 
מ"הממוצע 

 המתוקן

 מרחק   
 מהממוצע

 =2.23  

 

 מרחק
 מהממוצע

 =2.22 

 ההצעה
 הזוכה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

, בהתקשרות עם המציע, חברהו/או מנהל הפרויקט מטעם ה"העירייה"(   מודיעין מכבים רעות )להלן:
ו/או חברה לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין ה –אם הייתה כזו 

למציע, על טיב ו/או איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות  חברה ו/או מנהל הפרויקט מטעם העירייה ה
אותו מוצאת היא לנכון לשקול,  ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר פרויקטים הנ"ל,הבמסגרת 

 לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

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

  עירייה ו/או החברה אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות ה 
מזמינים חברה ו/או מזמינים אחרים שהמציע ביצע עבורם עבודות )להלן: "הפרויקט מטעם ה לו/או מנה

 ."( אחרים

 צו סילוק יד. והוציאחברה ו/או מזמינים אחרים הפרויקט מטעם ה ו/או מנהלעירייה ו/או החברה ה

ו/או מנהל עירייה ו/או החברה כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה
 .חברה ו/או אנשי מקצוע מטעם מזמינים אחרים הפרויקט מטעם ה

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

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

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

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

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

 (:חברה ה י"ע) הבהרות בקשת .9.6

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

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

    :ההסכם .10

תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  חברהה .10.1
 כהצעה הזוכה.   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

 ₪ 4,000,000בסך  הבניהתשומות ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד על הזוכה להפקיד  .10.3
, לשם ז' כנספחמסמכי המכרז המסומן לפי הנוסח המצורף לו ( ארבעה מיליון שקלים חדשים)במילים: 

במידה  .חברהימים מקבלת ההודעה על זכייתו מה (7) שבעה תוך הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם
רשאית לחלט את  חברהתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה הימציא את הערבות בוהמציע הזוכה לא 

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ביצוע העבודה הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את 
     כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא. חברהומושתק מלהעלות כנגד ה

חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה  24למשך  הערבות תעמוד בתוקפה .10.4
 .     חודשים נוספים

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

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  10.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

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

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

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

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

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

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

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

   דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ה ולהוציא למציע שיזכה צו צמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זמרחיב או על כל שינוי המעת 

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 .11

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

    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.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ליועצים המועסקים  מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולתחברה 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, נבר פרפרימיכל ע         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 
 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

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

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

        

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

להקמת להתקשר עם קבלן לצורך  ביצוע העבודות הנדרשות המפורטות בהסכם זה, מעוניינת חברה הו :הואיל
 בעיר מודיעין מכבים רעות )להלן:". 26חלקה  5896הידוע כגוש   800במגרש    פארק נופש וספורט

  "(המכרז":להלן) 10/2017' מספומבי מכרז  החברה ולשם כך פרסמה :והואיל

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

ל סמך הצעתו "( עהעבודותפי הסכם זה )להלן: "ביצוע העבודות על 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 

 :בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר הותנה והוסכם 

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ודין הוראותיהם כדין  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנומסמכי המכרז,  .1.1
 הוראות הסכם  זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מסמכי המכרז, המבוא והנספחים להסכם זה משלימים זה את זה. במידה וקיימת סתירה בין מסמכי 

 ין האמור בהוראות הסכם זה מובהר כי הדרישה המחמירה היא זו שתקבע.המכרז המבוא והנספחים לב

   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

 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 ת כל אדם המורשה בכתב על ידו החברה לרבוכ"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.

על פי התיאור המופיע בפרק  - 800במגרש  פארק נופש וספורטפרויקט להקמת -"הפרויקט"  (ה)
 -, ד' ו2, ג'1המוקדמות, הנספח הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצורפים והמסומנים כנספחים ג'

  נספח ה' להסכם והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

כל רשות מוסמכת ולרבות המינהל, הרשות המקומית, רשויות וועדות  -"הרשויות המוסמכות"  (ו)

חברת החשמל, חברת בזק, חברת הכבלים, מע"צ, משטרת ישראל, מכבי אש, משרד התכנון והבניה, 
  הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, הג"א.

 התכנית המפורטת כפי שתהיה בתוקף במועד ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.-"הת.ב.ע."  (ז)

עיר ב הנופש והספורטפארק לצורך תכנון חברה פירושו: האדם שמונה על ידי ה  -"האדריכל"  (ח)
  .מודיעין מכבים רעות

  . מהנדס החברהפירושו:  -"המהנדס"  (ט)

המגרש/ים שמספרו )על פי -לפי העניין   - "המגרש" או "הקרקע" או "אתר הבניה" או "האתר" (י)
 הוא מקום ביצוע עבודות הבניה נשוא הסכם זה. 26חלקה   5896בגוש   800 הת.ב.ע.( 

הפרויקט , אשר על הקבלן לבצע, או שהקבלן אחראי כל עבודות הנדרשות לביצוע  -"העבודות"  (יא)

לביצוען בהתאם להסכם זה ובנספחים לו, וכל עבודה אחרת, בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, 
שתוטל על הקבלן בהתאם להסכם זה ולנספחיו, לרבות כל עבודה ארעית הנדרשת לצורך ביצוע 

מעבודות אלו, לפי העניין, ולרבות עבודות  העבודות, לפי הסכם זה ולפי הוראות המפקח או כל חלק
 שינויים ובדק.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל עבודה שתידרש באורח ארעי בקשר לביצוען של העבודות, לרבות ומבלי לגרוע  -ארעית" "עבודה  (יב)
בכלליות האמור לעיל, התקנה ארעית של ציוד, חשמל, מים, ניקיון, מחסנים, מגורי עובדים, דרכים, 

, משרדים, הוצאות כלליות וכל הוצאה אחרת צפויה או בלתי צפויה שבילים, תיעול, גדרות, תאורה
 שאינה קשורה ישירות בביצוע העבודה, וכיו"ב.

כל הנספחים המצורפים להסכם, וכן כל המסמכים, לרבות המפרטים, התוכניות, לוח –"הנספחים"  (יג)
כל שאר המסמכים הזמנים ושלבי ביצוע, תנאים טכניים, מפות, תרשימים, חישובים, כתבי כמויות, ו

ידי הצדדים, וכן מסמכים שידרשו -המצורפים ו/או אשר יצורפו בעתיד להסכם זה, ואשר יחתמו על
 ידי המפקח לצורך ביצוע ההסכם.-על

לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו,  או מנהל הפרויקט ידי החברה-מי שהורשה בכתב על -"המפקח"  (יד)
 ., לפקח על עבודות הקבלן בביצוע הפרויקטלרבות מהנדסים, אדריכלים מתכננים ויועצים

לנהל את ידי החברה לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו, -מי שהורשה בכתב על -מנהל הפרויקט  (טו)
 .ביצוע הפרויקט עבור החברה

על ידי  וועסקהמהנדס, יועץ, מחשב כמויות ובעל מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחר ש -"היועצים"  (טז)
  .םובפיקוח עליון על ביצועעיר מודיעין מכבים רעות פארק המים בבתכנון חברה ה

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

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

עבודות ו/או קבלנים שיחתמו עם החברה על חוזים לביצוע  -במידה ויהיו  -"קבלנים אחרים"  (יט)
מתקנים ו/או מערכות בפרויקט ושהקבלן אחראי לתאום שילוב עבודתם, הכול כפי שמפורט בהסכם 

  זה.

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

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

  ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה.

העבודות   למטרת ביצוע  הבנייה קבלן למקום ביצוע עבודותהחומרים שהובאו על ידי  -"חומרים"  (כב)
, 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

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

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

 .ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם כל מקום אחר בהסכם זה ו/אומונחים שהוגדרו ב (כד)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספחים להסכם.מהות ההסכם ו .2

 נספח א'  - הצעת הקבלן  2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.2

 1נספח ב' – הצהרת ניסיון 2.3

 א1נספח ב' –הצהרת ניסיון לנושא בניית בריכות  2.4

 2נספח ב' – נוסח המלצה 2.5

 3נספח ב' –דף כיסוי  2.6

 1נספח ג' –מוקדמות  2.7

  2נספח ג' –מפרט טכני  2.8

 נספח ד' – כתב כמויות 2.9

 נספח ה' – ותוכניות מצורפות תכניותטבלת  2.10

 ו'.   נספח  -להבטחת קיום תנאי המכרז נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.11

 נספח ז'.   -להבטחת קיום הוראות ההסכם נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.12

   1נספח ז' -להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית  2.13

 ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים 2.14

 1נספח ח' – העדר הרשעות וחקירות פליליותתצהיר  2.15

  2נספח ח' – תצהיר זכויות עובדים 2.16

 . 1 ט' נספח -אישור ביטוחי הקבלן  -  יםביטוחקיום אישור   2.17

 .2נספח ט' –הצהרת הקבלן פטור מנזקים 

 .3נספח ט' –הצהרת הקבלן עבודות בחום 

   נספח י' -נספח בטיחות   2.18

 נספח יא' –טבלת קנסות  2.19

 נספח יב' –ערך שווי מתקני להצגת מורשות חברות רשימת 2.20

 נספח יג' – ד"וח קרקע 2.21

 נספח יד' – הסכם משולש 2.22
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 
 

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .3

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

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

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

 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

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)

    .1976 -חובות מס( תשל"ו 

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

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

  קיבוצי ו/או צו הרחבה.

בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של כי יהיו 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 ן פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו לביצוע העבודות ו/או בגי
 .     2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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  ותיהקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויו 3.8
 הסכם זה. ע"פ העבודות חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

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

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

 על פי הסכם זה. ויות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיאשר יש או עשויה לה

 מבוטל. 3.11

 להסכם זה, 5.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי במידה ותחליט החברה לבצע שינויים בכפוף לאמור בסעיף  3.12
בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר תינתן על ידי יהיה רשאי לחייב את החברה 

 הקבלן כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז.

 קבלן כוללים מתקנים אשר ה המצורפים להסכם זה  הכמויות כי התוכניות וכתבהקבלן מצהיר כי ידוע לו  3.13
המפרט מחויב לספקם ולהתקינם, בין בעצמו ובין באמצעות קבלני משנה מטעמו,  בהתאם להוראות 

והמהווים חלקים בלתי נפרדים ה' -, ו2המסומנים כנספחים גולהסכם זה  יםוהתוכניות המצורפ הטכני,
 הימנו.

במידה והקבלן הגיש במסגרת המכרז בקשה להמיר מתקנים ו/או מערכות במתקנים ו/או מערכות שווי  3.14
ערך שאושרו על ידי החברה, והבקשה אושרה על ידי החברה. מתחייב הקבלן לספק ולהתקין את 

של המתקנים ו/או המערכות שאושרו. מובהר למען הסר ספק כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית 

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

 אחרים  קבלניםתזמין החברה, באמצעות התקשרות ישירה, הפרויקט במסגרת הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש 3.15
להעניק  מחויב הלביצוע עבודות או אספקה והתקנה של מתקנים/מערכות באתר, והמציע שיזכה יהי

לבצע את העבודות בתיאום ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות לקבלנים האחרים שירותי קבלן ראשי ו
  .6.15 כמפורט בסעיף  ידי הקבלנים האחרים-המבוצעות על

בריכת גלישה   מתקןביצוע ל המלאות  את עבודות ההכנה כתב הכמויות כוללהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  3.16
(WAVE POOL SURF POOL  כדוגמת )FLOW-RIDER. 

 לא"כ הכמויות בכתב ומופיע אופציונלית הינה והתקנתו המתקן רכישתהקבלן מצהיר שידוע לו כי 
 בהתאם הכמויות כתב מתוך ל"הנ הסעיפים את לבצע הזכות את לעצמה שומרת החברה". לסיכום

 המסומן ההצעה בכתב כאמור הקבלן ידי על תינתן אשר הנחה בניכוי הכמויות בכתב הנקובים למחירים
  .המכרז למסמכי' א כנספח

 



30 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בתנאים עומד לבריכות גמר ועבודות הבריכות מי למערכות המשנה קבלן או הוא כי מצהיר הקבלן 3.17
 :להלן המפורטים

מערכות בריכות שחייה ציבוריות בהיקף כספי  10ניסיון מוכח בביצוע  בעל הינו .א
 שנים.  10כל אחת, כחברה עצמאית בטווח של ₪  500,000של  מינימלי

'ן באופן אלקטרופיוזים או ניסיון מוכח בביצוע צנרת פוליאתילן בריתוך פנ בעל הינו .ב
 עצמאי.

 בחמש שנים האחרונות.₪  4,000,000של  מינימליכספי שנתי  מחזורבעל  הינו .ג
בריכות שחייה ציבוריות  בהיקף כספי  5בעל ניסיון מוכח של ביצוע חיפוי  הינו .ד

בריכות שחייה ציבוריות בהיקף כספי  10כ"א או לחילופין ₪  250,000של  מינימלי
 שנים. 5בטווח של ₪  150,000של  מינימלי

 
 הפניותאו \ו המלצה מסמכימתחייב להציג בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט  הקבלן
 .בעבר שביצוע דומים פרויקטים של מתכננים \ פרויקט ממנהלי המלצות לקבלת

 

כנספח המסומן  לכלל המחירים המפורטים בכתב הכמויות אחוז ההנחה שהוצע על ידו הקבלן מתחייב כי  3.18
נקבע על ידו לאחר  ,הכמויותההצעה המסומן כנספח א' להסכם זה וכתב הנקוב בכתב , ד' להסכם זה

שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה 
לה, תשלום שכר ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר, לרכישת החומרים עלויות היצור, הציוד, הוב

הוצאות שיגרמו לו במסגרת מתן ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, 
וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת שירותי קבלן ראשי , הוצאות פיקוח  וניהול אשר ישולמו לחברה, 

ספת כל שהיא מעבר לתמורה מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תו
 הנקובה בהסכם זה להלן.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך  3.19
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 

במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או 

שבעטיה תהיה 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.  

 סתירה בין מסמכים .4

ום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות על אף הכתוב בכל מק .4.1
ו/או חפיפה חלקית בין הוראה בהסכם זה לבין הוראה אחרת בהסכם זה, או הוראה באחד מן המסמכים 

 המפורטים לעיל, תחול ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן, לפי קביעת המפקח.

משמעות ו/או פירוש  -התאמה ו/או דו-מקרה של סתירה ו/או איבנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל  .4.2
כך בכתב, מיד עם גילויה ולא יאוחר משבעה ימים -שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב המפקח על

לפני ביצוע עבודה כלשהי ולקבל את הוראותיו של המפקח בכתב לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, 
 ר כי הוראות המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.הבדיקות שיש לבצע וכו'. מובה

לא הודיע הקבלן למפקח על סתירה כאמור במועד תחול עליו חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות  .4.3
בבדיקה סבירה את הסתירה האמורה. נהג הקבלן לפי פירוש מסוים לחוזה מבלי שיקבל את אישור 

תירה כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש המפקח לכך, לא יהיה בכך, או בס
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא 

יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של 
 המנהל כאמור.

ביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים לא ה .4.4
 שנגרמו לו ו/או לקבלן ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי שהוא  עקב אי מילוי הוראה זו.

מובהר בזה כי יש לראות את המפרט הכללי והמפרטים המיוחדים, התכניות, והוראות המפקח  .4.5
ת זה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורם הכלול כמשלימים זה א

 בנספחים אחרים, לפי העניין.

   סירת העבודה:מ .5

החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות על פי הסכם זה בהתאם  למפורט  .5.1
, 2, ג'1המצורפים והמסומנים כנספחים ג'בפרק המוקדמות ן/אן במפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות 

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

 את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן: לבצע הקבלן מתחייב   .5.2

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

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

 נפרד הימנו(להסכם זה והמהווה חלק בלתי  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 (יא)

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

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

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

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

 



32 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

על כל שינוי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  .5.3
ביצוע העבודות ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף גבוה  מזה שנדרש רחיב את היקף המ

מחיר ליחידה ת היקף העבודות יהא בהתאם לעלות הלביצוע התוספבמסמכי המכרז כאשר התחשיב 
בניכוי ההנחה שניתנה על ידי המציע כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א'  המפורט בכתב הכמויות

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ובכפוף לקבוע בסעיף  להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו
 .זהלהסכם 

 

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .5.4

ולשביעות רצון החברה  םהרלבנטייתוך עמידה בדרישות התקנים הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,  (א)

  חודשים מיום קבלת צו התחלת עבודה 18תוך ו/או המפקח 

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

 אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

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

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

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

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

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

 ליו.  ע

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

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

מובהר בזאת למען הסר ספק כי המנכ"ל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע  .5.5
 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  5.1 מן האמור בסעיף מבלי לגרוע  .5.6
בתוכניות המפרטים ובכתבי הכמויות שאושרו על ידי אי ביצוע כלל עבודות בנייה המפורטות ממנו, לרבות 

כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. ל והחברה, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ
 "פקודת השינוי"( הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב )להלן:
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  AS)", תכניות עדות לאחר ביצוע תיק מתקן הכולל: הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות .5.7

MADE)" , כניות על גבי תוכנת תלרבותbim, יק של כל העבודות כולל מידות המבנה הכוללות תיאור מדו
אישורי מתכננים על השלמת ביצוע בהתאם לתכנון, אישורי בקרת איכות של הקבלן על   I.L, רומי קרקע, 

כתבי אחריות השלמת הליכי בקרה המצביעים על ביצוע תקין, ריכוז תעודות מעבדה תקינות, תעודות ו
מת הדרכות לצוות שיקבע על ידי המזמין בקשר לאותן ה ואחזקה, אישור על השללעבודות, הוראות הפעל

 סח האישורים יקבע על ידי המזמין.נווכו'. העבודות 

 מובהר כי תכנית העדות תהיה חלק מתהליך המסירה.

כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן,  .5.8
 כולל הוראות תפעול והחזקה.

האדריכליות ו/או התוכניות  תותוכניהעל פי שלא עבודות שיבוצעו מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .5.9
להסכם זה והמהווים  2, ג'1שאושרו ו/או פרק המוקדמות ו/או המפרט הטכני המסומנים כנספחים ג'

בונו על חשות קן את העבודחלקים בלתי נפרדים הימנו, שאושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לת
 מאושרות. ה ו/או למפרטים תולתוכני ןולהתאימ

ומר ו/או לכסות כל ו/או להזמין חהן או חלק מת תכנון ו/או עבודת בניה לבצע כל עבודהקבלן מתחייב לא  .5.10
למען הסר כל ספק, מודגש כי כל ביצוע עבודות הבניה תחלנה רק לאחר  .אישור המפקח, לפני קבלת עבודה

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

לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש לגבי יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .5.11
כניות מפורטות וכן את אישור התקנים , קטלוגים, תםגראפייורים טכניים, לרבות תיא /חומרהציוד

    המסופק. /חומרהישראלים לציוד

  אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.חברה ו/או למפקח ל מתחייב למסורהקבלן  .5.12

דעתה הבלעדי, לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול  .5.13
    ברמה לקויה. קבלןעל ידי המבוצעות העבודות 

פינוי פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .5.14
, משרד  התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה

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

ביצוע רוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך יעל כל או/או למפקח  מתחייב לדווח לחברה קבלןה .5.15
   .העבודה

את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הקבלן מתחייב להזמין  .5.16
  .לביצוע העבודותהזמנים 

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

ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות )לרבות עבודת התכנון( יחולו על כ .5.17
 דו.  יהקבלן וישולמו על 

 



34 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ופן ביצוע עבודות  א .6

 התארגנות .6.1

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

 ושערים מיד עם כניסת הקבלן לאתר, ובתחילת התארגנותו באתר, ייבנה, יתקן ויחזק גדר היקפית (א)
במשך כל זמן ביצוע הקבלן מתחייב לתחזק את הגדר כולה 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 משנה מטעמו ו/או ל להתקין לעצמו ולקבלניעל הקבלן במידה וישנו צורך,  (1)
המסומנים במקומות וזאת הדרכים, הרמפות והכבישים הארעיים הדרושים לביצוע העבודות 

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

לרבות  יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, יתוכננו, יועברו לאישור והסדרי  התנועה ככל שידרשו (2)
 תשלום לשוטרים ומאבטחים בשכר במידת הצורך. 

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

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

ות עובדים להכוונת התנועה הדומה, ויהיה האחראי להשגת כל האישורים הדרושים לכך מהרשוי
  האמורות.

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

 בכפוף להסדרי התנועה המאושרים.

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

 מפקח.ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלא של ה

לפני ביצוע עבודות העלולות לפגוע במתקנים המצויים מתחת לפני הקרקע, מתחייב הקבלן  (6)

מצאות מתקנים כאמור במקום ביצוע ילערוך בירור עם המפקח והרשויות המוסמכות בדבר ה
ידי המפקח -ולנקוט בכל האמצעים שיידרשו עלפי הצורך -לבצע חפירות גישוש עלאותן עבודות, 
אחריות לקבלת אישורי חפירה  מוסמכות לשם ההגנה והטיפול במתקנים אלה.או הרשויות ה

מהעירייה, מחברת חברת חשמל, בזק וחברת הכבלים וכל רשות אחרת חלה על הקבלן ועל 
 חשבונו, לרבות תשלום למפקחים מטעם חברות אלה באם יידרשו. 
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קבלת היתר  מיום ימים 7תוך מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב להציג בפני המפקח  (7)

התכנית תכלול סימון הגידור, נקודות כניסה לאתר ויציאה  .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.  

  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

למקום הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל  (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  )ג(6.9כאמור בסעיף  במסגרת תקופת הקליטה

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

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

 שמירה (ו)

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

על חומרים, הציוד, המתקנים והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן  לרבות שמירה והשגחה
למקום ביצוע עבודות הבנייה או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי החברה, ולשמירת 
חומרים וציוד שהובאו לאתר העבודה על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגרם ברשלנותו של 

מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על הקבלן ו/או הבאים מטעמו למבנה , ובכל 
חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהיה המבנה  במצב תקין ומתאים 

 בכל פרטיו להוראות הסכם זה.

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

 להוראות הסכם זה או הוראות כל דין.

 מהנדס ומנהל עבודה .6.2

)רשום  שויירבעל ורשום  מהנדס מנוסה -לצרכי תיאום ופיקוח על ביצוע העבודות  -הקבלן יעסיק  (א)
שנים לפחות ובעל ניסיון בפרויקטים מסוג זה  10הנדסים והאדריכלים(, בעל וותק של בפנקס המ

חשבונו ובקביעות על שנים לפחות,  5בעל וותק של וכן מנהל עבודה מוסמך ובהיקפים דומים 

 במשך כל תקופת הביצוע.  

 ה.רת כמשמעו בהיתר הבניוקה כאחראי על הביצוע ואחראי על הבימהנדס מטעם הקבלן ימונ (ב)

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

 תקופת ביצוע עבודות הבניה.

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

מינוי המהנדס ומנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או  (ה)
 לבטלו מסיבות סבירות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל  .6.3

 5.2ן באתר העבודה, לרבות את המהנדס ו/או מנהל העבודה כאמור בסעיף אדם המועסק על ידי הקבל
לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין  -לעיל. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 בעקיפין

על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה ו/או העירייה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי  .6.4
זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. 

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

 מטעמו. 

 בטיחות  .6.5

שמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולעל הקבלן  (א)

ושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, 
 "י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. עולבצע כל עבודה 

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

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

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

ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  ייווצרולסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם הקבלן מתחייב  .6.6
אחראי על התיאומים הקבלן יהיה במהלכן של ביצוע עבודות הבניה כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני 

  .םהרלוונטייהדרושים עם כל הגורמים 

  י אתר העבודהניקו .6.7

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

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

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

 לשביעות רצונו של המפקח. ו ולמטרת םומתאי

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

 תיאום  .6.8

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים המפורטים 
 להלן: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מחלקת ההנדסה של העירייה (א)

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

 עיריית מודיעין.  מחלקת תאורה של  (ג)

 מי מודיעין. תאגיד המים  (ד)

 חברת מקורות.  (ה)

 מח' גנים ונוף של עיריית מודיעין.  (ו)

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

 . חברת חשמל (ח)

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

 רשות העתיקות (י)

 בכבלים ההטלוויזי (יא)

 מחלקת איכות הסביבה  (יב)

 ביצוע ובהתאם להוראות המזמין שיידרש לגורמים אחרים ככול  (יג)

 ליקויים ופגמים בטיב עבודות התכנון ו/או  הבנייה ו/או בציוד המותקן .6.9

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן במהלך ביצוע  (א)
 לו על ידי החברהעליו ידווח ו 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)
בנסיבות אלו, יהיה  העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק )א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה

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

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

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

שיקבע על ידי המפקח בתוך זמן מתחייב הקבלן להחליפם על חשבונו , נקלטו בתקופת הקליטה
  בעצים ו/או השתילים חדשים.

ו/או השתילים החדשים תחל תקופת הקליטה כאמור  עם נטיעתם ו/או שתילתם של העצים
  .מחדש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ציוד חומרים ומלאכה .6.10

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

 .הסכם זה ונספחיול

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

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

  כלשהי מהקבוע בלוח הזמנים.

כך שלא יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח  םמתחייב לדאוג לאספקתם השוטפת של חומריהקבלן  (ג)

 ל להנחת דעתו של המפקח.והכ -זה הסכם הזמנים שייקבע בהתאם להוראות 

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

 . עיר מודיעין מכבים רעותמפארק המים בומתקנים העתידים להיות חלק 

רשאי הקבלן אין  ןוהשלמתהעבודות למטרת ביצוע ה אתר העבודלקבלן חומרים שהובאו על ידי ה (ה)
על פי הוראות מבנה  ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לאתר העבודה להוציאם מ

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

דרש לביצוע עבודות נוספות יכל ציוד שיהעבודה 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

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

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

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

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

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

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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 קטןמסוימיםסופקו חומרים  (יג)
 .ותלגבי טיב החומרים והעבודהקבלן זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של 

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

  להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

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

או  הקבלן 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

 ופית.וקביעתו תהיה ס החברה יהיו בסמכות מהנדס הבדיקות פירוש תוצאות

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

 בדיקתו מתקבלות לאחר גמר יציקתו. 

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

   QCבקרת איכות  .6.11

המקובלים אצל הקבלן וכפי שיאושרו ע"י  םעל הקבלן לקיים באתר מערכת בקרת איכות לפי הנוהליי

המפקח, כולל מינוי ממונה על בקרת האיכות. על הקבלן להציג בפני המפקח את נוהלי בקרת האיכות 
באתר. כמו כן עליו להציג את כל דוחות הבדיקות/ בקרות כולל ההערות הרשומות בהם. עם השלמת 

להציג את כל דוחות ההתאמה המושלמים וכן  וסילוק כל ההערות המצוינות בדוחות, על הקבלן יהיה
למסור הצהרה בכתב שכל הליקויים סולקו/תוקנו על פי הדוחות, ההצהרה תהיה חתומה ע"י ממונה 

 הקבלן.בקרת האיכות של 

 QAהבטחת איכות  .6.12

 .בפרויקט האיכות הבטחת צוות שתכלול( Quality Assurance) איכות-הבטחת מערכת פעילהחברה ת
 , וכן עם כל צוות הפרויקט.הקבלן של האיכות בקרת מערך עם בקשר כלל בדרך שתהיה זו היא

 הנתונות מהסמכויות לגרוע מבלי. האיכות בקרת מערך על פיקוח מערך תהווה האיכות הבטחת מערכת
 אחרים במקומות המצוין פי-על או/ו, האחרים ההסכם מסמכי פי-על ו/או המפקח הפרויקט מנהל בידי

 מנהל באמצעות האיכות בקרת מערך מול הבאות הסמכויות האיכות הבטחת מערך בידי יהיו, זה בהסכם
 :הפרויקט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .הפרויקט מנהל לאישור שתוגש האיכות בקרת בתוכנית תיקונים לדרוש או לפסול, לאשר סמכות (א)

)בתאום עם ניהול .האיכות בקרת צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר, לבחון, לראיין סמכות (ב)
 והבטחת איכות עליונה במשרד(קט רויהפ

 בדיקות לביצוע חלקי אישור זו מעבדה לאשר או אחרת או זו מעבדה לפסול או לאשר סמכות (ג)
 המעבדה עובדי את לפסול או לאשר או, אחרות בדיקות לביצוע שונה מעבדה ולאשר בלבד מסוימות
 .בנימוק צורך ללא באתר

 מעבדה של והציוד המתקנים התאמת את לפסול או לאשר, לבחון רשאי האיכות הבטחת מערך (ד)
 .העבודה לדרישות באתר

 צוותי לרבות, האיכות בקרת מערך של האדם כוח בהיקף הפחתה לאשר או הגדלה לדרוש סמכות (ה)
 .הפרויקט לצורכי בהתאם, באתר הנדרשת נוכחותו בהיקף או/ו, המדידה

 בעלי מוצרים של מדגמיות בדיקות כולל, לאתר המסופקים המוצרים כל של בדיקתם לוודא סמכות (ו)
 .תקן-תו

 שינויים עקב כגון) האחרים ההסכם במסמכי לנדרש מעבר הבדיקות בכמות תגבור לדרוש סמכות (ז)
 '(.וכו, ספק של במקרים חוזרות בבדיקות הצורך, במפרט לקבוע ביחס עיבוד מנות בגודל

 או/ו האיכות בקרת תכנית אישור בשלב) מבוקר תהליך של שלב בכל דרך-אבני לקבוע סמכות (ח)
 מראש הוגדרה אם גם, עצירה״ -״נקודות לרבות(, המסירה בשלב או/ו התהליך ביצוע במהלך

 .הקבלן של העבודה בנוהלי כלל הוגדרה לא או בדיקה״ -כ״נקודת

בטפסי  ,בכל התנהלות הבקרה בשטח ובמערכת המידע  ולעיין מבדקים, ביקורים לקיים סמכות (ט)
 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות

 החלפת כגון) האיכות בקרת במערך שינויים להכניס הקבלן של בקשות לדחות או לאשר סמכות (י)
 (.צוות אנשי

 לביצוע באתר הקבלן מתקני ויתר המעבדה במתקני להשתמש או/ו שימוש על להורות סמכות (יא)
 .באתר הבקרה מערך תפקוד בחינת לצורך הבדיקות ביצוע תהליכי ולהדגמת מדגמיות בדיקות

 תוצאות איכות של ומבדקים, תהליך בקרת נהלי של חלקיים מבדקים, פיקוח פעולות לבצע סמכות (יב)
 .מראש הודעה כל ללא, עת בכל העבודה

, האיכות הבטחת צוות להערכת, בהם במקרים הפסקתה או העבודה עצירת על להורות סמכות (יג)
 מטופלות שאינן חמורות התאמות-אי או, האיכות בקרת מערך בתפקוד חמורות תקלות מתגלות
 שנקבעו כפי העבודה של המסירה במועדי לעיכוב הקבלן בידי עילה יהוו לא כאלה מקרים. כנדרש

 .עיכובן או העבודות עצירת בגין כלשהו מסוג לפיצוי או ההסכם במסמכי

 .אחידים כלא או מתאימים-כבלתי חזותית שיראו משנה שטח או אצווה כל לפסול סמכות (יד)

 .ההסכם במסמכי נזכרות שאינן מיוחדות בדיקות סוגי ביצוע לדרוש סמכות (טו)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, לעיל שפורטו הפעילויות בכללן, האיכות הבטחת מערכת של הפעילויות כלמובהר למען הסר כל ספק כי 
 עיכוב בגין לפיצוי לתביעה עילה שום תהיה לא לקבלן. העבודה על המזמין של הפיקוח ממערך חלק מהוות
 .כלשהו מסוג נוספות והוצאות נזקים גרימת, בעבודה

  אישור מוקדם .6.13

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

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  (ב)
דוגמאות וכן לעבודות  לטיב, איכות, סוג וסגולות החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות ו/או

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 .6.14

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

 . "(ח אדםוכ)להלן: "

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

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

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ג)

מתחייב בזאת  קבלןהמובהר בזאת כי   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952
לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש 
נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 

גרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייהסכם ביצוע 
     עקב כך.

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

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

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

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

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

 . ביטוחים, מיסים וכיו"ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ז)

 שיקבע מעת לעת.  

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

  ושוטף.

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

  .העבודה

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

  , בין במישרין ובין בעקיפין. אתר העבודהלהעסיקו ב הקבלןלא יחזור  -כאמור 

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

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

   שירותי קבלן ראשי .6.15

אספקה והתקנת מתקנים או לביצוע עבודות או קבלנים אחרים החברה במקרים בהם תזמין  (א)
להעניק לקבלנים האחרים שירותי קבלן ראשי בהתאם להוראות מערכות באתר, הקבלן מתחייב 
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.יד' ההסכם המשולש המצורף כנספח 

ודות בתיאום לבצע את העבתחייבויות הקבלן על פי ההסכם המשולש, על הקבלן המבלי לגרוע מ (ב)
 הקבלנים האחרים.ידי -ובאופן שלא יפריע ולא יעכב עבודות המבוצעות על

הקבלן יהיה אחראי לעבודתם, פעילותם ושילובם של כל הקבלנים האחרים במידה שיעבדו  (ג)
והוא מתחייב לשתף עמם פעולה, וכן לתאם ולשלב את עבודות הקבלנים האחרים. הקבלן  בפרויקט

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

 לביצוע העבודות  את כל השירותים הנדרשים בפרויקטהקבלן מתחייב להעניק לקבלנים האחרים  (ד)
מירה על חומרים ש ,לרבות: אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה, שטחי התארגנות ואחסון

, שלבי הביצוע, מערכות, כללי עבודה הפרויקטכניות מתן הסברים על ים, השאלת תואמצע
, שירותי הרמה ושינוע כולל שימוש בעגורן ובמעלית שירות, העברת נקודות קבע, והבטיחות באתר

 .חדר אוכל, חשמל, ומים לפי הצורך, שימוש בפיגומים קיימים של הקבלןוב םבשירותישימוש 

מערך העבודות  3.5%בגין כל השירותים המפורטים לעיל יהיה זכאי הקבלן לתמורה נוספת בשיעור  (ה)

 שיבצעו הקבלנים האחרים. 

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



44 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יו על פי האמור תיובו או להסתייג במפורש או במשתמע מהתחייבו כל ניסיון מצד הקבלן לחזור (ז)
ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל   בס"ק )א( עד ס"ק)ו( לעיל,

הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 
 שה מכל סוג שהוא בעניין זה. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרי

 והבטחת האיכותמפקח  משרדי .6.16

 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. חלק בלתי נפרד הימנולהסכם זה והמהווה  1המסומן כנספח ג'
 מחשבון סכום כל לקזז החברה רשאית תהיה, חלקם או כולם, הקבוע במועד המפקח משרדי התקנת
 .השלמתם לצורך הקבלן

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .7

 בלןתה לקישלדעת המנכ"ל לא היח עליון או ע"י תנאים אחרים וע"י כ עבודותהנגרם עיכוב בביצוע  .7.1
יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת  -תה לו אפשרות למנוע את העיכוב ישליטה עליהם ולא הי

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

או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/מובהר בזאת למען הסר ספק,  .7.2
התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 

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

יה זו יודחבלן ע"י הודעה בכתב לק  העבודותרשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של  .7.3
  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  .7.4
החברה יקבע ע"י להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שהקבלן לחייב את החברה 

  מפקח.וה

 קצב ביצוע העבודה .7.5

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

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

)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 

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

השלמת לבצע את ת החברה )ב( רשאי "קימים אחר התחייבותו לפי ס 14תוך הקבלן לא מילא  (ג)
ישא הקבלן , והקבלן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון ןמקצתאו  ו, כולעבודות הבנייה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות  תהיה רשאיחברה תוה .בכל ההוצאות הכרוכות בכך

לנכותן  תהיה רשאיתבכל זמן שהוא, וכן בלן שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לק 5%בתוספת 
זכות מלאה להשתמש חברה לצורך סעיף קטן זה תהיה ל בכל דרך אחרת.התמורה המגיע לקבלן מ

  .אתר העבודהבכל המתקנים והחומרים שנמצאים ב

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

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

  השלמה, בדק ותיקונים .8

  תעודת השלמה לעבודה .8.1

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 
מבנים, בריכות השחייה, המערכות, המתקנים ועבודות העבודות לרבות ההמפקח והיועצים את 

תעודת קבלן תן כל אחד מהם ליי -רצונם  יומשביעהסכם זה ונספחיו בתנאי  יםעומד  הפיתוח,
חייב בלן קהרשימת תיקונים הדרושים לדעתו וקבלן תום הבדיקה ואם לא, ימסור להשלמה עם 

לבצעם תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת 
 הקבלןתעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד קבלת התחייבות בכתב מבלן לק

 ון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. שיבצע וישלים, לשביעות רצ

למפקח, בשלושה עותקים, תכניות הקבלן לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור  (ב)
מבנים, בריכות השחייה, המערכות, ההעבודות שהושלמו, לרבות ( של כל חלקי AS MADEעדות )

  עצי הפרויקט.ויו שיוכנו בתאום עם המפקח,  המתקנים ועבודות הפיתוח

ת וכמושלמ נהין תקופת הבדק, תחשבילענהקבלן  על פי הסכם זה, למעט התחייבויותהבניה ת ועבוד (ג)

 אם יתמלאו התנאים הבאים:

 בניה,הלפי היתר מו הושלועבודות הפיתוח  ים, בריכות השחייה, המתקנים, המערכותהמבנ (1)
התוכניות, המפרטים כתבי הכמויות שאושרו על ידי החברה המצורפים כנספחים להסכם זה 

 מאת 4פס ולוח הזמנים ויתר הוראות ההסכם, ונתקבל טוהמהווים חלקים נפרדים הימנו, 
 . ואישורי הרשויות להפעלת פארק המים  העירייה

ים, הביוב, הגז, לרשתות המ יםמחוברמבנים, בריכות השחייה, המערכות, המתקנים ה (2)
 החשמל והטלפונים, כשרשתות אלה ניתנות להפעלה מיידית. 

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

 יושלמו תהליכי מסירת הפרויקט לידי המזמין (4)

 .15.4המצאת ערבות בנקאית לתקופת הבדק כאמור בסעיף  (5)

 בדק ותיקוניםתקופת ה .8.2

פארק תחיל ביום המסירה הסופית של ת אשר מניינה של תקופת הבדק תהא  ,זהסכם לצורך ה (א)
 כמפורט להלן: הקבלן לחברהמ המים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1973לפי חוק המכר )דירות(, תשל"ג   –שלד המבנה  (1)

לעבודות בנייה ועבודות הפיתוח ו/או עבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר  (2)
אחת מתאריך שנתיים  -וים חלק בלתי נפרד הימנו, המסמכים המצורפים להסכם זה והמהו

 מתן תעודת ההשלמה.

 שנים מתאריך מתן תעודת ההשלמה. 10 –לעבודות בידוד ואיטום בדגש על בריכות השחייה  (3)

 שנים מתאריך מתן תעודת ההשלמה. 3 –לעבודות נגרות ומסגרות  (4)

 שנים מתאריך מתן תעודת ההשלמה. 5 –לעבודות אלומיניום  (5)

 שנים מתאריך מתן תעודת ההשלמה. 5 –לעבודות מסגרות חרש וסכוך  (6)

 שנים 3 –לעבודות מערכות אלקטרו מכניות  (7)

 שנים 3עבודות מערכות בריכה  (8)

תוך  ,עבודות הפיתוח/או במתקנים וו/או ב מערכותו/או ב בריכות השחייהב ו/או במבנים נתאווה (ב)
וצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים תקופת הבדק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כת

הקבלן או בחומרים שסיפק, חייב בציוד , בלןפגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בק
ל לפי דרישת המפקח ולשביעות ולתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, על חשבונו, הכ

חודשים מתום תקופת  3 -מלא יאוחר בלן רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לק
 .   הבדק

בלן אישור , ימסור המנכ"ל לקלכל אחת מהעבודות המפורטות בס"ק )א( לעיל בתום תקופת הבדק (ג)
 הבוצע עבודהההמפרשת כי  -המפקח והיועצים )להלן: "תעודת סיום "( החברה,  על ידי םחתו

בוצעו אף הן בהתאם  , וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהןהסכם זה ונספחיובהתאם ל מהוהושל
  .חברההמלא של ה הולשביעות רצונהסכם זה ונספחיו ל

אשר מטבע סכם זה מהתחייבות הנובעת מה הקבלןאינה פוטרת את בלן סיום לקהת ומסירת תעוד (ד)
  הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

כולה או מקצתה, לתיקון  ,להלן 15.4 ףלממש את הערבות, כפירוטה בסעי תרשאי יהתה החברה (ה)
 .    ת הבדק שאחריות לתיקונם הינו על הקבלן כאמור בסעיף זהופגמים ו/או נזקים בתקופ

 התמורה   .9

 ,לקבלן ישולם, ונספחיו זה הסכם פי על הנדרש כפי העבודות ביצוע לשם התחייבויותיו מלוא ביצוע תמורת .9.1
ע"י המפקח , במחירי היחידה המצוינים בהתאם לסכום המהווה מכפלת הכמויות בפועל כפי שאושרו 

בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה בניכוי ההנחה שהוצעה על ידי הקבלן והמפורטת בכתב 
ההצעה של הקבלן המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ובתוספת מע"מ 

 בשיעורו כדין )להלן: "התמורה"(.

בכתב הכמויות מצויים סעיפים אשר לא נכללו במסגרת הסיכום ואשר מצויין וכי במידה מובהר בזאת,  .9.2
לצידם הערה: "לא לסיכום". החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הסעיפים הנ"ל מתוך כתב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הכמויות בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות בניכוי הנחה אשר ניתנה על ידי הקבלן כאמור בכתב 

 ובתוספת מע"מ. הסכם זהא' לההצעה המסומן כנספח 

כל העבודות הדרושות לביצוע העבודות על כל מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה כוללת את ביצוע  .9.3
 חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   

רותים ויועצים שי כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני (א)
 מכל שסוג שהוא.מטעמו ו

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

ויזיה בכבלים 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)

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

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

 וממנו.   

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

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

 לשם כך.

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

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

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

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

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

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  (יב)

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

יהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות דמי ביטוח למינ (יד)
 והיטלים מכל סוג שהוא.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

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

אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה  ומערכות שהושלמותיקי מתקן לעבודות  הוצאות בגין (יז)
 וכיו"ב. 

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

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

 רווחי הקבלן. (כ)

מתחייבות מתנאי הסכם זה ונספחיו ) בין אם צורפו או לא צורפו(  ובכלל זה כל יתר ההוצאות ה (כא)

התקורה של הקבלן לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה 
  לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד. 

 מתו אחריות על המתקן ושנות בדק בהתאם למוגדר במסמכי המכרז  (כב)

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש כי כל תוספת או שינוי בביצוע העבודות על פי הסכם אשר יש בהן להשפיע על 
 התמורה, תשולם אך ורק במידה וניתן אישור מראש ובכתב מאת מנכ"ל החברה לביצוע התוספות או השינוי.  

 מודה. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צ .9.4

  :ת מס שהקבלן ימציא לחברה כדלקמןוכנגד חשבוני התמורה תשולם לקבלן,  .9.5

  ביניים/חלקייםחשבונות  .9.5.1

בגין העבודות שבוצעו עד לשלב הגשת , ן ביניים/חלקי הקבלן חשבולכל חודש יגיש  5 –עד ה  (9)

 החשבון.

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (10)

לבין עבודות תוכניות ו/או המפרט הטכני בין עבודות שבהתאם ל בכל חשבון תהיה הפרדה (11)
 נוספות ו/או חריגות.

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר  (12)
 יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות 21הכחול ויקבע בתוך 

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

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (13)

 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

ור החשבון על ידי המפקח כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. איש (14)
והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הודאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או 
התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות

 רצונם של המפקח והחברה.

חשבון יום מיום אישור המפקח את ה 60תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן  (15)
 "(.60)דהיינו: "שוטף +

בטחת איכות, לוז ושר על ידי הלחשבונות החלקיים יצורפו דוח בקרת איכות חודשי מא (16)
ידי מהנדס ביצוע, דוח הפרויקט העדכני למועד הגשת החשבון, יומני עבודה חתומים על 

ממונה בטיחות באתר מטעם הקבלן, דפי חישוב כמויות, מאושרים על ידי מודד מוסמך באם 
 דרש שאת המפקח

מובהר למען הסר ספק תנאי לבדיקת ואישור החשבון על ידי המפקח, הינה השלמת כלל  (17)
 המסמכים המפורטים בסעיפים לעיל.

 חשבון סופי  .9.5.2

יום מדרישת  30ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך לאחר סיום כל העבודות עפ"י 
כתנאי לתשלום החשבון הסופי ע"י החברה, ימציא הקבלן  .המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי

 את המסמכים הבאים: 

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

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

 תקינות ריכוז תוצאות בדיקות מעבדה 

 המערכות השונותו העבודות  אישורי היועצים על השלמת 

 .ערבויות לבדק כנדרש בהסכם זה 

  ידרש.י, אישור מכבי אש ו/או כל רשות אחרת כפי ש4טופס 

 .תעודות אחריות לעבודות והמערכות 

 כלל השלמת הינה, המפקח ידי על החשבון ואישור לבדיקת תנאי ספק הסר למען ובהרמ 
 .לעיל בסעיפים המפורטים המסמכים

 .עבודה ימי 45 תוך הסופי החשבון את ויאשר יבדוק המפקח

 יום מיום אישור המפקח את החשבון )דהיינו: 90החשבון הסופי המאושר לקבלן, ישולם  לקבלן תוך 
 "(.90"שוטף +

על מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החברה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה,  .9.6
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 בכתבשנדרש במסמכי המכרז, תשלם החברה בהתאם 
מובהר בזאת למען  הכמויות בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

ובניכוי הנחת הקבלן המפורטת בנספח א'  15%בניכוי המעודכן נכון ליום מועד פרסום המכרז 
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

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

יקבע סכום  -ו/או במחירון דקל בנייה משרד הבינוי והשיכון בהעדר יחידות מתאימות במחירון  (ג)
 . לאחר ניתוח מחירים שיבוצע על ידי המפקחהשינוי 

 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

שינוי על 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.  .9.7

י לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנא .9.8

 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .9.9
 עבודות התכנון והבנייה בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

טלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על באם יחולו מיסים ו/או הי .9.10
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום   .9.11

אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 
תה זו, ולפני חלה על הקבלן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונ

 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה לא  10יגור בתשלום שאינו עולה על פמובהר בזאת, כי   .9.12

 יצוי.    פתהא חייבת ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 קנסות .9.13

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

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  .9.13.1
לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי ו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או 

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

גרוע מיתר חיוביו של לת או הבניה, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחי
 הקבלן עפ"י הסכם זה.    

כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת  .9.13.2
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם זה. 

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

     י קיום יחסי עובד ומעבידא .10

ובד עקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי ה .10.1
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  .10.2
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  אחריות, או מועסקיו בגין כל/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .10.3
בתשלומים  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 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,יפפיטורים כמשמעותם בחוק  יצווי 1958 - ח"תשי בחוק הגנת השכר,
תשלומים , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  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 פצות ולשפות את החברה,הקבלן מתחייב ל .10.4
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו

 חריות א .11

 אחריות הקבלן לנזק .11.1

הציוד/מוצרים הקבלן אחראי לשמירת  ההיימיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה,  (א)

עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע ו/או  עבודותהמסופקים על ידו ו/או ל
פרויקט העבודות העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או 

בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם  ומסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונ
ימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לש

  פרטיהן להוראות החוזה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מציוד/מוצרים לקויים שסופקו על ידו ו/או היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (ב)
של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי מכל סוג בתחום  ו. אחריותותלקויות עבודמ

מאחריות לנזקים כאמור  העירייהו/או  . הקבלן פוטר את החברההעבודהסמוכים לאתר השטחים ש
כתוצאה ו/או בקשר מי מהן  על כל תביעה שתוגש נגד העירייהו/או  שפה את החברהילעיל, הקבלן 
 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. ילאמור וכן 

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

לקבל  העירייהו/או  אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה ההייבכל מקרה שהקבלן  (ד)
מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא  העירייהו/או  ועבור נזקים שהחברה העירייהו/או  החברה
 יההעיריו/או  יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה

 תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.מי מהן  וקביעת

  אחריות לגוף או  לרכוש .11.2

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

רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים  ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או לכל עירייהו/או ל
ו/או עבודה  ו/או כל מבנה ההמצוי באתר העבודו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד האחרים ו/או לכל מבנה 

ושם של כל אחד המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכ ו/או מוצר ו/או ציוד
, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי ולזיהום ולנזקים ו/או מפגעים סביבתיים מאלה

ו/או כתוצאה מכל מעשה  וו/או קבלני משנה המועסקים על יד וו/או שלוחי והקבלן  ו/או על ידי עובדי
ובין  , בין בתקופת ביצוע העבודותולו/או קבלני המשנה ש וו/או שלוחי ולרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל י. הקבלן בתקופת האחריות

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

הקבלן  ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות. עירייהו/או ל אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה

 העירייהו/או  את החברה ומתחייב לשפות מאחריות לנזקים כאמור לעיל העירייהו/או  פוטר את החברה
שא בהוצאות יכתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן מי מהן  שתוגש נגדכל תביעה נזק ו/או הפסד כאמור ועל 

 .ההגנה המשפטית ובקשר לכך

  אחריות לעובדים .11.3

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

, 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 .11.4

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



- 53 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש 

, באופן יעיל ביותר ולשביעות ותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניודות. הקבלן לביצוע העב
פול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן ישל החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הט הרצונ

קרקעיים העוברים  -לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 ר העבודות.באת

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .11.5

בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)
ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות  הסכם והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה
 דלעיל. 11.4 - 11.1 האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים

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

 דלעיל. 11.4 - 11.1ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

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

הזדמנות קבלן אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה ל
 הודעת צד ג' באותה תביעה. וכאמור או נשלחה אלי להתגונן בתביעה

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה (ד)
היה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין יצו מאת בית המשפט,  העירייהו/או 

קבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים של ה וישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת
הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו 

 הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כל תביעה או על כל נזק וכנגד  העירייהו/או כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה  (ה)

דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם 
ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 

ו/או  מו לחברההמפורט בחוזה ו/א קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגר
 במלואן. העירייה

ו/או  םלתקן בעצמ םרשאייהיו  העירייהו/או  מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה (ו)
באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, 

הוצאות כלליות של  20%שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת יוהקבלן 
 .העירייהו/או  החברה

כדין  וחויב העירייהו/או  היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברהיכל סכום שהקבלן  (ז)
, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל םרשאי העירייהו/או  החברהיהיו לשלמו, 

יהיו מאת החברה בכל זמן שהוא וכן קבלן שיגיע לדין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או 

 .הסכם זה"לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות ל םרשאי

פי הסכם זה, ובכלל זאת -מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על (ח)
 בפוליסות.נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 



54 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ביטוחי הקבלן. .12

פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, -של הקבלן עלו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ .12.1
לפני מועד תחילת העבודות נשוא הסכם זה )להלן : לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו מתחייב הקבלן 

שני בין ו מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ"העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/א
וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות 

זה  בהסכם, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן את הביטוחיםלהלן,  12.4כמפורט בסעיף 
חלק  המהווה וההסכם(  למסמכי המכרז 1ח ט' ))להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי הקבלן"( וכן לנספ

לפעול מורשית כדין ה)להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"( אצל חברת ביטוח  ממסמכים אלובלתי נפרד 
 "ביטוחי הקבלן"(: -)שכולם יחד יקראו להלן בישראל

 יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות ב .12.1.1

 פרק א' ביטוח העבודות,  .א

הקבלן ו/או באחריות הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את 
 הסכם זה נשואעבודות הקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 אחריות כלפי צד שלישי, פרק ב' ביטוח  .ב

 .ל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם הסכם זהעהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 חבות מעבידים  פרק ג' .ג

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות  הקבלן את אחריותו של המבטח
במישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ו

 יטוח אחריות מקצועית ב .12.1.2

בגין רשלנות מקצועית ו/או  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שלאחריותו המבטח את 

 שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק בשל הפרת חובה מקצועית
 נשוא העבודות של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם
 . הסכם זה

חודשים לאחר תום תקופת  6הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של מוסכם בזה כי פוליסת 
 הביטוח.

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע ה
 .ותהעבוד

חברה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע

  בסעיף זה.
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  מוצרהחבות  יטוחב .12.1.3

בגין פגיעה גופנית  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם הסכם זה )להלן: 

 "המוצר"(. 

תום תקופת  חודשים לאחר 12מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 
 הביטוח.

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב
 . ותהעבוד

ביטוח כאמור הפוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע
 .בסעיף זה

 יטוח כלי רכב וציוד הנדסי:ב .12.1.4

השגחתו ב  /אושבבעלותו ו ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה .12.1.4.1
גין פגיעה בו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין 

גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין 
 יםהאחריות המקובל ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי ענזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

 .בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ,בין היתר ,כוללהמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כ .12.1.4.2
כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן לביטוח 

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר  1,000,000סך של ביות הנדסי בגבול אחרו/או ציוד 
לתקופת הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או 

 עקיפים בקשר לביצוע עבודות קבלניות

  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם .12.1.4.3
( 2) '( לנספח ט4א' ) –( 1) א' בסעיפים מורהא ואולם(  לעיל 12.1.4.2 בסעיף )כמפורט

 מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות לנזקים, יחול פטור מתן על הצהרת הקבלן
 .בגינו" הביטוח נערך כאילו

מכאני  לציוד הסיכונים רכוש ו/או כל מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח .12.1.4.4
מוסכם בזה כי במקרה והקבלן לא יערוך (   לעיל 12.1.4.2 בסעיף )כמפורט  הנדסי

,  ו/או העירייהביטוח, כאמור, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
מנהליה ו/או עובדיה בגין נזק שהיה זכאי לשיפוי בגינו, אילו ערך את הביטוחים, 

ו/או מנהליה, ו/או עובדיה מכל אחריות  העירייהכאמור, והוא פוטר בזאת את 
שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת  קים לרכוש האמור ובלבדלנז

 .אדם שגרם לנזק בזדון

מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, ל .12.1.4.5
 גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.מחפרונים, מחפרים, 
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הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע כי ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה נוסף לאמור לעיל, ב .12.2
העבודה  למקום העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא

הם לפי תנאי לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי ל
 .הסכם זה ו/או על פי כל דין

זה, יכסו בין  12כאמור בסעיף  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוחבי .12.3
)בביטוח אחריות מעבידים ככל משנה  קבלנים וקבלניהיתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי 

 העירייהשייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או 
"( ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העירייה)להלן: " מפעלי מלט ישראליים בע"מ

הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "יחידי  העבודות מטעמה של החברה בגין כל מעשה ו/או מחדל של
 המבוטח"(.

במשך כל  הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים מתחייב הקבלן  .12.4

י אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםהתקופה בה יהיה 
לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  דיןהנות על פי בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישלהחזיק 

 הסכם זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות תחלוף  12.1.1ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף  .12.5
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  העירייה)שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם העבודות מטעמה של החברה
 . זדוןבלנזק  

מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף "אחריות צולבת"  .12.6
 טח.על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבו

לשפות  וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  .12.7

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של  העירייההחברה ו/או את 
על מי  שתוטלת בגין אחריוהחברה )למעט אחריותם המקצועית של המנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם( 

הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן )נספח  –ו/או קבלני משנה מטעמו  למעשי ו/או מחדלי הקבלןמהם 

 ((.1) 'ט

שבו פועל  העירייההחברה ו/או כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ .12.8
)א( לעיל  12.1.1יטוח שנערך בהתאם לסעיף אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הבהקבלן, 

רכוש שבו פועל הלמעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זהבפרק א' ביטוח העבודות(
  הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.והקבלן 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן 
רכוש הלמעט אותו חלק של במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל 

 .הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןושבו פועל הקבלן 

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה,מועד חתימת הסכם זה, ב .12.9
על ידי חברת הביטוח כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום (( 1) ')נספח טאת אישור ביטוחי הקבלן  חברהל
מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי  מקורי(.ה ונוסחב)

 ספחיו.לקיום ההסכם על נ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מועד חתימת הסכם מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב .12.10

החברה צהרה לפטור מאחריות ההסכם זה, מכתב  זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא
לנזקים  החברהו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של  העירייהו/או 

 1 (1כנספח ט' ) נתלהסכם זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה בהתאם לנוסח "
 כדין על ידי הקבלן. מהא חתוי, כשה)בנוסחה המקורי(

מועד חתימת הסכם מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב .12.11
ת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות זה וכתנאי לקבלת צו לתחיל

כשהוא חתום כדין   )בנוסחו המקורי(, 2 (1בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן כנספח ט' )
 על ידי הקבלן.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה  .12.12
חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה  או

פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת 

 ((.1) 'ביטוחי הקבלן )נספח ט

ו/או מנהליהם  העירייהלפי החברה ו/או למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כ .12.13
בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות  ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

נשוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות 
עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של ו/או מנהליהם ו/או  העירייהאת החברה ו/או 

החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי 
 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות כמפורט בסעיף  יל דרישות פוליסות ביטוחמתחייב לקיים בדייקנות את כ הקבלן .12.14
ו/או  העירייההחברה ו/או פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי  ולעשות כללעיל  12.1

כדי לממש את זכויותיהם על  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
ו/או מנהליהם ו/או  העירייההחברה ו/או לתביעה של  וורך, לרבות הצטרפותפי תנאי הביטוח בעת הצ

, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ .12.15
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי )ביטוח על ידי הקבלן(,  12.1הנערכים בהתאם לסעיף מהביטוחים 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת 
העביר הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות ל

 לו כל מידע שידרוש.

נוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד ב .12.16
בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 

תשלם חברת עביר אל הקבלן את הסכום שמתחייבת לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום 

לקבלן כל חייבת  תהאלא  החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור

על פי פרק א' זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח  נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכםב .12.17
ה ת, אלא אם היא הורישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 



58 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המפקחמנהל העבודה ו/או בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 
להורות  החברה  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה

לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או ישירות וח על תשלום תגמולי הביטבכתב למבטח 
 .הנזק

 לעיל 12.1המפורטות בסעיף  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .12.18
 העירייההחברה ו/או  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב 

, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הקבלן דרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהבכל הו/או מי מטעמם 
 ם.לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמם  העירייההחברה ו/או ת יווזאת מבלי לגרוע מזכו

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה מ .12.19
מנהל ו/או  חברההלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ההחובה לפעול בהתאם לנ

 .ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

ו/או  העירייההחברה ו/או פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות ה .12.20
הא הקבלן אחראי לנזקים , ימנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם ו/או למנהל ו/או למפקח העבודות מטעמה  לעירייהלחברה ו/או שיגרמו 
 מי מהם באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי של החברה,

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.

בדבר עלות תיקון נזקים  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההקבלן לבין  ל מחלוקת ביןכ .12.21
ת הנזקים מטעם חברת אמבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 הביטוח.

ו/או  העירייהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או  .12.22
באופן מלא בגין כל נזק אשר  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

 פוליסותאיזו מתנאי מתנאי ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
 שנה מטעמו.מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני מו/או  הקבלןעל ידי  הביטוח

החברה ו/או ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי .12.23
בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או  העירייה

לחוק  59ות כאמור  בסעיף , לרבות כל טענה ו/או זכהעירייהתביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה ו/או 
כלפי ו העירייההחברה ו/או כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –חוזה הביטוח התשמ"א 

 ים.מבטח

(( יכללו תנאי מפורש על פיו 1) 'ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן )נספח ט .12.24
ביצוע העבודות במשך תקופת ם לרעה את היקפם ו/או לשנות םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה בכתב,  באמצעות , אלא אם כן נשוא הסכם זה )להלן: "תקופת הביטוח"(
לצמצום ו/או לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  ( יום מראש על כוונתו לעשות זאת.60דואר רשום, שישים )

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח  העירייההחברה ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעה
הימים ( 60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה  נשלחהאם לא  העבודות מטעמה של החברה

 .ההודעה ממועד משלוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם בהיקפו  .12.25

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש  12.24ו/או מבוטל, כאמור בסעיף ו/או משונה לרעה 
ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח 

 כאמור לעיל.

ו ו/א העירייההקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או  .12.26
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

)ביטוח העבודות( לאישור עריכת  1בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 
ו/או ביטוח חסר ו/או ות הנ"ל הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי ((, ו/1) 'ביטוחי הקבלן )נספח ט

ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  העירייהבהתאם לנדרש בהסכם זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או 
מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות 

לטובת אדם שגרם לנזק  שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול העצמית הנקובה בפוליסה, ובלבד
 .בזדון

מוסכם בזה כי האמור בהסכם זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בהסכם זה בדבר  .12.27
ו/או מפקח  מנהל הפרויקטו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  העירייהפטור מאחריות כלפי החברה ו/או 

( מתייחס לנזקים 12.27אמור בסעיף זה )העבודות מטעמה של החברה. למען הסר כל ספק מובהר כי ה
 הנעוצים בביצוע העבודות נושא הסכם זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי  .12.28
בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי  ו/או על מי מטעמן ו/או להוות אישור העירייהעל החברה ו/או על 

 של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין.  ולצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ולהפקיד )שבעה( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב  7 -לא יאוחר מ .12.29
בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב , לעיל 12.9כאמור בסעיף את אישור עריכת הביטוח 

הינו מחויב במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, 
 בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.

חו חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוס "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה .12.30
 12.10בסעיפים  כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,12.29  -ו 12.25 12.9המקורי( כאמור בסעיפים ,

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל 12.11 -ו
נשוא עבודות הביצוע את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן בהתאם להסכם, החברה תהייה רשאית 

 .וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י ההסכם או הדין הסכם זה,

(( ו/או בבדיקתו ו/או אי 1) 'מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן )נספח ט .12.31
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי  היעדרם ו/או
 מהבאים מטעמה.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל .12.32

וע , לרבות, ומבלי לפגעל נספחיו פי הסכם זה הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יובהתחייבויות
בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא 

בשל אי הצגת האישורים  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעיההסכם גם אם י
לגרוע בצורה  במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או

 כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם להסכם זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה .12.33
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ((1) 'עריכת ביטוחי הקבלן )נספח ט
  .בקשר עם הסכם זה יםמבוטחה הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן  .12.34
האמור בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן 

נאי הביטוח לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או ת
בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 

ו/או מפקח העבודות מטעמה של  מנהל הפרויקטו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  העירייההחברה ו/או 
 המינימאליים כאמור.בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח  החברה

שיומצאו על ידי הקבלן הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  .12.35
על מנת להתאימם על ידי החברה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בהסכם זה על נספחיו להתחייבויות הקבלן

 םביחס לאישורי הבטוח וזכותמי מטעמה ו/או חברה מתחייב כי זכות הביקורת של הקבלן מצהיר וה .12.36
, אינה מטילה על ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןלבדוק ולהורות על תיקו

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  ו/או על מי מטעמן העירייההחברה ו/או על 
שהיא המוטלת  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן יקפם, ותוקפם, או לגבי העדרםטיבם, ה

 .ונשוא כל דין על הקבלן נשוא הסכם זה

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .12.37
לבקשת  ,להמציאע את תוקף הביטוחים וובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקי

דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה אישורים על תשלומי  החברה בכתב,
 בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא הסכם זה ו/או התחייבותו על פי ההסכם על נספחיו. 

בתום לב ו/או אי קיום  הפרהכי הקבלן  בביטוחינוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב .12.38
 יפגעולא  מנהליו ו/או עובדיות הביטוח על ידי הקבלן ו/או ופוליסבתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

ו/או מפקח העבודות  מנהל הפרויקטו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  העירייההחברה ו/או בזכויות 

 מטעמה של החברה שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה במלואם או בחלקם,  .12.39
תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את 

אם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהחברה הביטוחים במלו
 האו התחייב מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 

לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד 
החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן פי סעיף זה, 

 .תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת

סף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב הקבלן למלא בנו .12.40
ח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטו

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו  וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
משך כל תקופת בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ונשוא הסכם זה, שליחיו שיועסקו בביצוע העבודות ו

 חוקים הנ"ל.ה שעל פיביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והוראות  דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ .12.41

וכל הצווים, התקנות וכדומה, פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( 
באופן שכל העובדים אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,  הנ"ל, ובעיקר, יםשהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת  א הסכםנשו עבודותשיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק אחר בקשר  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  הסכםתקופת  ובמשך כל
 עם העבודות נשוא הסכם זה.

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב סכם זה, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בה .12.42
ו/או כל ו/או המשרד לאיכות הסביבה והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

 .רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות

מנהל ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או  העירייההחברה ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב .12.43
לא ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי על פי  ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה הפרויקט

. למעט במקרה בו תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 רובה לנזק.העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הק

ו/או מפקח העבודות  מנהל הפרויקטהקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או  .12.44
מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות 

 ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

 ם שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.הקבלן מתחייב לקיי .12.45

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  .12.46
לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות 

זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין נשוא הסכם 
 החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על  .12.47

השתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי זה )ביטוחי הקבלן( וה 12פי סעיף 
ו/או  העירייהפוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על 

 על מי מטעמן. 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם  12מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  .12.48
אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי בדבר 
 הדין.

על  תזכאי הינוכל סכום לו בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לעכב  .12.49
עם הסכם  הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשרדת לזכות מוהעפי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה 
)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום  7זה, ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, 

תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב 
 בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח.

אשר יועסק על ידו )בכפוף קבלן משנה  כללכלול הקבלן מתחייב , לעיל גרוע מכלליות האמורמבלי ל .12.50
הסכם זה ועובדי קבלן המשנה הוראות בכל הביטוחים אשר מחובתו לערוך לפי להוראות הסכם זה( 

 ייחשבו לעובדי הקבלן לכל דבר ועניין.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

זה )ביטוח(, כולן או חלקן, מהווה  12עיף מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות ס .12.51
 הפרה יסודית של הסכם זה.

  יטול ההסכם.  ב .13

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .13.1
 ( יום מראש ובכתב. שלושים)במילים:  30מתן הודעה בכתב לקבלן 

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

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

זה  הסכםחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא ה .13.2
קיבלה שם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה אלקצו 

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

)עבירות שוחד(  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  פיסקלי השנושא ההורשע בעביראו הקבלן  הקבלן
לחוק העונשין )עבירות  383-393עיפים )להלן: "חוק העונשין"(, או לפי ס 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 

לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו 
או הפר הקבלן הפרה יסודית  2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

 של הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 

חברה עפ"י הסכם זה למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל .13.3
 לעיל.  12.2ו/או  12.1שאינו מצוין בסעיפים  ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה

ל הקבלן, עההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ .13.4
הסכם, נזקים הולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 חר.   שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי א

, כולו או המגרשלתפוס את  תרשאיחברה הלעיל, תהא  12.2ו/או  12.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .13.5
או באמצעות קבלן  הן, בעצמילפי העניביצוע העבודות ממנו ולהשלים את הקבלן חלקו ולסלק את ידו של 
 .אחר או בכל דרך אחרת

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה .14

סכמת הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את ה .14.1
 החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.  

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי במידה והקבלן זכה במכרז לאחר שהציג את .14.2
אלא  כרז, לא יהיה רשאי הקבלן להחליפותו בתנאי הסף של המניסיונו של קבלן המשנה לצורך עמיד

באישור החברה מראש ובכתב ובלבד שקבלן המשנה לעניין הבריכות החדש עומד בתנאי הסף שנקבעו 
במסגרת המכרז. החלפה של קבלן המשנה לעניין הבריכות ללא אישור החברה מראש ובכתב יהווה הפרה 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וזאת מבלי לגרוע ₪  750,000לן בסך של יסודית חמורה, בעתיה תהיה רשאית החברה לקנוס את הקב

והפסקת ההתקשרות עם הקבלן להסכם זה  15כאמור בסעיף מזכותה לחלט את הערבות הבנקאית 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד לאלתר והעברת ביצוע העבודות לידי קבלן אחר והקבלן יהיה מנוע 

     .ין זהבעני כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא חברהה

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת סיווג המתאימים לביצוע  .14.3
 העבודות  הנדרשות )בדגש על קבלנים לביצוע עבודות חשמל (.

מהתחייבות או אחריות  קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ה חברהסכמתה של הה .14.4
   ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.חברה כלשהי כלפי ה

על הקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי  במידה ובכוונת הקבלן להעסיק קבלני משנה בנוסף  .14.5
סכם מיום חתימת הבועיים תוך שקבל את אישור החברה לקבלני המשנה אותם הוא מתעתד להעסיק, ל
 .זה

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

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .14.6
את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  ותזכה 1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה לעיל,  19.מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  %01של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

  ערבויות .15

כולן או  עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  להבטחת מילוי התחייבויותיו .15.1
תשומות  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדדהסכם חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת 

וסח הערבות מצורף לחוזה נ )במילים: ארבעה מיליון שקלים חדשים ( ₪ 4,000,000בסך בגובה  הבנייה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ז'כנספח זה, מסומן 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      24למשך תוקף הערבות  .15.2

לעיל, תהא  (א) 5.4  מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף .15.3
בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר ביצוע  14.1רשאית החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 בודות נשוא הסכם זה.  הע

 ,ימציא הקבלן לחברה )א( 8.1עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בסעיף  .15.4
 )במילים: חמישה אחוזים ( 5%בגובה   למדד תשומות הבנייה לצרכןערבות בנקאית אוטונומית צמודה 

חודשים מיום קבלת תעודת  24לתקופה של מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ 
"ערבות  )להן: ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 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 .15.5
   להבטחה ולכיסוי של:זה  ו/או 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

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

קבלן בכל מקרה ההגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של הפרה ת יוהערבו נהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .15.6
  יסודית של הוראות ההסכם. 

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .15.7
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

    הפיקוח  .16

העבודות על לפקח על ביצוע מנכ"ל החברה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י  המפקח לצורך הסכם זה .16.1
  .הןאו כל חלק מפי הסכם זה כולן 

המוצרים המסופקים  וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  .16.2
אתר והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי וטיב 

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

  רשאי המפקח לעשות כדלקמן:. לעיל 15.2סעיף מכלליות האמור ב מבלי לגרוע .16.3

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

. עבודות בהם יש הקבלןל ההוצאות תהינה על חשבון יום וכ 14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 

ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 
 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

 

 

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

ו/או המפורט במפרט הרלוונטי במפרט תכניות, 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 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בהתאם להוראותיו ולא יטיל העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןיפטרו את 

 על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

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

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

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

 למנכ"ל.

 יומן העבודה .17

באתר  מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ןירשום ביומ הקבלן, הקבלןיוחזק על ידי  עבודה ןיומ .17.1

    יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:הקבלן כדלקמן, והקבלן ע"י 

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

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

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

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

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהויר השוררים בותנאי מזג הא (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותתקלות והפרעות בביצוע  (ח)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .17.2

 .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 .17.3

ימים מיום ציון  7או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  בלןלק .17.4
 ירשם ביומן. בלןקההמפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

. חברה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את ההעבודותהערותיו בקשר לביצוע ן רשאי לרשום ביומהקבלן  .17.5
  הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות.העבודות למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  16.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  .17.6
  .ןאותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומ

ישמשו כראיה בין  16.5מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף הקבלן , פרט לאלה שןרישומים ביומ .17.7
 הסכם זה. , אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי והצדדים על העובדות הכלולות ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אתר יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת להקבלן  .17.8
לכל מקום שממנו מובאים וכן  סכם זהולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע ההעבודה 

 ה.סכם זחומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה

    י:ללכ .18

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו סה .18.1
 תקדים למקרה אחר.  

בכך הקלה או  השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראותא ל .18.2
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 .18.3

 דדים. הצ, על ידי מי מהפ נעשו, בין בכתב ובין בעלמצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם 

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  לכ .18.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם כן אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא .18.5
 תב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. נעשו בכ

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .18.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה 

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

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ .18.7

יום מסירתה משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ .18.8
 כדבר דואר רשום. 

ם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, א .18.9
 הכתובות החדשות.

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

 

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

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

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

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 בעיר מודיעין מכבים רעות פארק נופש וספורטהקמת ל 10/2017מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  תבעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית א, הח"מ, לאחר שקראתי אני
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:

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

תנאי מכרז קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לדב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  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 המלמנם  מצורפים אשר אימפרטים 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
 .רבזה מראש על טענות כאמומוותר 

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

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

מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות  במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין .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
   די, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברהמצ

 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   מיליון וחצי)במילים: ₪  1,500,000להבטחת 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 וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  15.1 כאמור בסעיף 
 זכייתי 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
  "ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

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

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

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

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

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

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ גופים ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאותנה .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.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  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.  נכה במכרז ההצעתי זו תז םא .20

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

פארק הקמת  ביצוע אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
המפורטים בתנאים הכללים למכרז ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי  עיר מודיעין מכבים רעות ב נופש וספורט

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -על

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

 

 

 :2017אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

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

 

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

 

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

 

                מה:יתח

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

 

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 1'בנספח 

  

  הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: .   אני הח"מ __________1

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

יד אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העת .3
 (.)להלן: "המכרז" 10/2017  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

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

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

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

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  עלות הפרויקט:   עלות הפרויקט: 

פרוט גודל מבנה ו   גודל מבנה ופרוט העבודת 
 עבודות:ה

 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   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  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 1'בנספח 

  

 לנושא בניית בריכותהצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 א1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ ת ה ו כ י ר ב ת  י י נ ב א  ש ו נ  ל

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

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

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  .3
 (.)להלן: "המכרז" 10/2017  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

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

 על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 
 

 אישור

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

 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: 

גודל מבנה ופרוט    גודל מבנה ופרוט העבודת 
 העבודות:

 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   המזמין:טל' הגוף  

3A.  :4  שם הפרויקטA.  :שם הפרויקט  

  שם הגוף המזמין :   שם הגוף המזמין : 

  מועד חתימת חוזה:   מועד חתימת חוזה: 

  מועד צו התחלת עבודה:   מועד צו התחלת עבודה: 

  מועד סיום  עבודות:   מועד סיום  עבודות: 

  הפרויקט:עלות    עלות הפרויקט: 

  פרוט עבודות:   פרוט עבודות: 

      

  כתובת הגוף המזמין:   כתובת הגוף המזמין: 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 

 2'בנספח 

  

 נוסח המלצה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
  2נספח ב'

 נוסח המלצה לשימוש המציע
        לכבוד

    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 
      באמצעות המציע

 
 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 

 
 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
 (:לפרסום מכרז זהעד  2010עבורנו את הפרויקטים הבאים )בשנים 

 
גודל המבנה במ"ר  שם הפרויקט

 פירוט העבודותו
 

 מועד סיום ביצוע
 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות בוצעו  – 1

לשביעות רצוננו 
 המלאה

העבודות בוצעו  – 2
 לשביעות רצוננו

העבודות בוצעו  – 3
לשביעות רצוננו 

 החלקית
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

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

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 חתימה + חותמת: _________________________

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

  3ב'נספח 

  

 דוגמת דף כיסוי לכל פרויקט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3נספח ב'

 דוגמה לדף כיסוי 

 מס' ___ שם הפרויקט ______________

 הגורם המזמין: _________________

 תאריך חתימת חוזה: _____________ 

 תאריך צו התחלת עבודה: __________

 מועד סיום: ____________________

 האם היו הגדלות לחוזה: כן/לא.

 ביצוע הגדלות: _________________תאריך 

 היקף כספי כולל מקורי: ________________

  היקף כספי כולל לאחר הגדלות: __________

 גודל המבנה: ___________________

 

 פירוט המסמכים המצורפים:

 חוזה חתום. 1

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

 . צו התחלת עבודה.3

 מאושרים. חשבונות סופיים מאושרים או חשבונות חלקיים. 4

 . אישור המזמין לסיום העבודה5

6_____ . 

7_____. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   נופש וספורטפארק הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 

 1ג'נספח 

 

 פרק המוקדמות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ג'
 

 תנאים מיוחדים

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 

 יש לקרוא יחד עם תנאים מוקדמים של המפרטים הטכניים המיוחדים.

פרקים רלבנטיים במפרט הכללי או  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

אחרים לו. עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן, וגם עבור עבודות נלוות או עבודות 

אחרות שאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב הכמויות, לא תשולם כל תוספת 

 והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש, כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 

 ומגבלותיומיקום האתר  .א

האתר ממוקם במבואות הפארק הטכנולוגי בעיר מודיעין, במפגש הרחובות עמק האלה  

(. מגרש החניה המתוכנן לפארק נמצא מעבר 27-ו 26, חלקות 5896ועמק זבולון )גוש 

לכביש עמק האלה, בצמוד למגרש הכדורגל. הקבלן מצהיר כי ביקר באתר והוא מכיר 

 את אופיו מגבלותיו.

 

 עבודהתיאור ה .ב

בתחילת העבודות לקבלן יימסר היתר בנייה על נספחיו, נספח בטיחות אש,  .01

 דרישות כלליות לרשיון עסק , רשימת אישורים אותם מחויב הקבלן לספק.

באחריות הקבלן להשלים ביצוע בהתאם להיתר בנייה ולהשלים הגשת כל  .02

ולקבלת רשיון על פי היתר בנייה  5, טופס  4האישורים הנדרשים לקבלת טופס 

 עסק

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל  .03

 ע"מ לאפשר אכלוס במועד סיום הפרויקט.

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד  .04

 מדווח וכו', במועד הנדרש ע"י הרשויות.

ויות כדי להשיג את כל האישורים באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברש .05

 הדרושים לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.

 עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן. .06

 

 בדק ותיקונים .ג

בכל מקרה שלא נאמר אחרת בחוק המכר, במכרז זה תהיה תקופת הבדק  .01

 והתיקונים )אחריות( כדלקמן:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לעב' בנייה ועב' גמרים אשר לא נאמר אחרת עבורן  .01

מתן שלוש שנים מתאריך  –להלן וביתר מסמכי המכרז 

 תעודת הגמר או תעודת השלמה.

a.  שנים מהתאריך הנ"ל. 10 לעבודות בידוד ואיטום 

b.   שנים מהתאריך הנ"ל. 5לעבודות נגרות, מסגרות ופרזול 

c.  12לעבודות אלומיניום בהתאם למפרוט בפרק . 

d.  שנים מהתאריך הנ"ל. 10לעבודות אבן 

e.  ,לעבודות מערכות לרבות מז"א, אינסטלציה, חשמל, ביטחון

 שנים 2 –תקשורת 

f.  שנים 2 –לעבודות מערכות בריכות 

g.  לפי חוק תכנון והבנייה. –לעבודות שלד ומסגרות חרש 

h.  שנים 3 - גנרטור 

i.  שנים 3 –מערכת פתיחה/סגירה לחלונות עשן 

והאחריות יערוך הקבלן על חשבונו ובנוכחות נציגי עם תום תקופת הבדק  .02

המזמין מבחן פעולה כללי של כלל המערכות ובמידת הצורך יביא את המתקן 

למצב תקין. הקבלן יימסר למזמין לאחר תקופת האחריות במצב פעולה תקין 

 לחלוטין.

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת גמר לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר  .03

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול -זותעודה כ

שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או 

יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה 

 של המזמין.

 

 וגישושיםתקופת הביצוע , לוחות זמנים, שלבי ביצוע הסדרי תנועה  .ד

חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על   18הקבלן יסיים את העבודה לאחר  .א

 ידי המזמין אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן.

התקדמות העבודה וקבלת היתרים לשלבי הביצוע ככול שיידרשו הינם באחריות  .ב

דרישת בלעדית של הקבלן. על הקבלן יהיה לטפל בהשגת ההיתרים לעבודה עפ"י 

הרשויות כולל, במידת הצורך, העסקת מהנדס תנועה, תכנון, אספקה והצבה של 

תמרורים, שלטים, תאורה וכל שיידרש. כל ההוצאות בגין השגת האישורים 

 וביצוע ההוראות המיוחדות הינם על חשבון הקבלן.

הקבלן חייב בתיאום עבודתו עם כל גורם או קבלן אשר יוגדר על ידי המזמין. כל  .ג

 אמור לעיל לא יזכה את הקבלן באפשרות לבקש תוספת ו/או פיצוי כלשהו.ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מזג אוויר קשה, שביתה בנמלי התעופה והים, סגר בשטחים או לוחמה בעצימות  .ד

נמוכה, אינם מהווים עילה לפיגור בלוח זמנים ולא יוכרו כ"כוח עליון". תכנית 

טים בהמשך, העבודה ולו"ז המשולבים בהסדרי תנועה בזמן הביצוע המפור

יקבלו תוקף רק לאחר אישור המפקח, אשר רשאי לדרוש שינויים כדי להתאימם 

לדרישות המזמין מזמן לזמן. על הקבלן להביא כל הנאמר לעיל בחשבון, בעת 

תמחור הצעתו מאחר ולא תוכר כל דרישה או תביעה לתוספת או פיצוי או 

 בכלל. בתשלום נוסף בגין עמידה בתנאים אלו ובדרישות המכרז

 

 

 

 

 עבודות לילה, שעות נוספות ועבודות במשמרות. .ה

על הקבלן לתכנן ולארגן את ביצוע העבודות לעמידה בלוחות הזמנים ללא  01

עבודות לילה, גם אם לצורך כך יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת. 

במידה ולדעת המזמין, קצב הביצוע אינו מספיק לעמידה בלוחות הזמנים, תהיה 

ת המזמין ראשית לדרוש הוספת משמרת עבודה. תוספת משמרת עבודה לא חבר

 תזכה את הקבלן בתוספת התשלום.

הקבלן לא יקבל עבור שעות אלה תשלום נוסף כלשהו ולא יבוצע שינוי במחירי  02

 היחידה.

אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה. במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה  03

לקבל את האישורים הדרושים ולנקוט בכל אמצעי באחריותו של הקבלן 

הבטיחות הדרושים לעבודה בלילה, לרבות תאורה מתאימה לעבודות לילה, 

 למעט הוצאות למשטרה שישולמו בנפרד.

עבודות לילה במידה ותאושרנה, תהיה מוגבלת בשעות והקבלן יצטרך לבצע  04

ו חוסר אפשרות עבודות בשלבים. הקבלן לא יוכל לטעון על פיצול עבודה ו/א

 לניצול כלכלי של הכלים והעובדים.

 

 עבודות בשטחים מוגבלים .ו

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכן ובזמן העבודות תתבצע עבודה בכבישים   01

הסמוכים ובמדרכות הסמוכות לפרויקט ע"י אחרים. התיאום מול הגופים 

 האחרים הנ"ל יתבצע ע"י הקבלן.

 נזק שייגרם לסביבה יחול על הקבלן. כל 02

על הקבלן לתכנן ולארגן את עבודתו בהתאם, כדי לבצע העבודות בלוח הזמנים  03

 הנדרש.

במקביל לשיפוץ הכבישים התשלום עבור ארגון ותכנון העבודה ועבודה  04

על כל האילוצים והמשמעויות הכרוכים בכך כלול  ההיקפיים ע"י אחרים
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כתב הכמויות. לא יינתן בשל כך שום פיצוי  בתמורה הכוללת עבור סעיפי

 עבודה לא תימדד לתשלום בנפרד.הו

 

 עבודות תוך הפרעות לעבודת הקבלן  בזמן הביצוע: .ז

על הקבלן לתכנן, לארגן  ולתאם  עבודותיו, כך שיתבצעו בהתאם ללוח הזמנים  01

מאפשר תנועת כלי רכב ומעברים להולכי רגל וכן  המאושר, תוך כדי כך שהקבלן

יאפשר גם ביצוע עבודת קבלנים אחרים וגורמי תשתית אחרים באותו תא שטח 

 במקביל לעבודת הקבלן.

על הקבלן מוטלת האחריות לתזמון עבודותיו עם העבודות המשלימות של גורמי  02

נים התשתית ועם הגורמים השונים והרשויות המתאימות ועם קבלנים שו

העובדים או שיעבדו באתר. מובהר בזאת, כי על הקבלן לקחת בחשבון בתכנון 

עבודותיו ולוח זמנים את האפשרות של עיכובים בביצוע עבודות משלימות ע"י 

אחרים או עקב אילוצים חיצוניים או אחרים, הנחיות המשטרה וגופי בטחון 

נים או לפיצוי עקב וחירום וכו'. לא תוכר תביעה של הקבלן להארכת לוחות זמ

 עיכובים כאלו.

על הקבלן לקחת בחשבון את כל מרכיבי הבטיחות ההכרחיים במצב הביצוע  03

 הנ"ל.

 

 סילוק עודפי עפר ופסולת .ח

כל פסולת וכן כל חומר אחר לרבות עודף פרוק והריסה, עודף חפירה/חציבה ו/או  01

מהחפירות שיקבע ע"י המפקח תמוין ותסולק אל מחוץ לשטח האתר, אל 

 מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך.

השגת ההיתרים, תשלום  וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של  02

הקבלן, ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו. המחיר של כל סעיף בכתב הכמויות 

ודפי העפר כולל בין אם יצוין בסעיף ובין אם לא, את סילוק הפסולת ו/או ע

למקומות שנקבעו ע"י הגורם מתאים, לרבות כל ההוצאות הנובעות מדרישות 

 הגורם הזה.

תשלום אגרות והיטלי שפיכה לרבות תשלומים על שימוש בחומר במידה ויידרש  03

 בכך יהיו על חשבונו של הקבלן, והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגינם.

ום אתרי השפיכה המאושרים ע"י הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיק 04

 הרשויות  ואת דרכי הגישה אליהם.

על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן העירייה לפני תחילת העבודה ולפעול על פי  05

 תנאי הרישיון.
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על הקבלן להציג לפיקוח אישורים מוסמכים על כמויות שפיכת החומרים  06

 באתרים המורשים.

ושימוש בעודפי עפר במידה ויידרש  תשלום אגרות והיטלי שפיכה כולל תמלוגים 07

 לכך יהיו ע"ח הקבלן .והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור זה.

קבלת אישורים של העירייה ומח' לאיכות הסביבה בפרט בהקשר לעודפי  08

חפירה/הריסה/פרוק הינם באחריות המלאה של הקבלן. כול בעיה אשר תתעורר 

יב את הקבלן לשאת במלואה בהקשר לקבלת אישור של מח' איכות הסביבה תחי

האחריות לרבות תשלומים / אגרות / עבודות נוספות ככול שייידרשו עד לקבלת 

 אישור העירייה ואישור מח' לאיכות הסביבה בפרט.

 

 ניקיון השטח תוך כדי הביצוע ובגמר הביצוע .ט

 אתר העבודות( – 2)יש לקרוא יחד עם מפורט בנספח 

לפנות את הפסולת הנוצרת באתר כך  במהלך ביצוע העבודות יידרש הקבלן 01

 שבסוף יום העבודה לא תמצא כל פסולת באתר.

במידה והקבלן לא יעמוד בדרישה זאת, רשאי המפקח להורות לכל גורם אחר  02

 20%לבצע את סילוק הפסולת ולחייב את הקבלן במלוא העלויות ובתוספת 

הקבלן )ראה תקורה וזאת בנוסף לסנקציות אחרות שהוא יהיה רשאי להטיל על 

 קנס בגין אי ביצוע הוראות(.

באופן שוטף, וכן מידי פעם על פי הוראה מיוחדת של המפקח, יהיה על הקבלן  03

לנקות היטב את השטח על ידי סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש 

בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק 

 ניים לשביעות רצונו של המפקח.מבני עזר זמ צריפים,

בגמר העבודה הקבלן יבצע ניקיון יסודי של המבנה באמצעות חברת ניקיון  04

 מקצועית.

גידור לרבות אספקה, התקנה, תחזוקתו השוטפת של האתר והמתקנים למשך כל  05

התקופה בה הקבלן הינו הקבלן המבצע של הפרויקט. תחזוקה על פי דרישות 

ריות הקבלן. למזמין שמורה הזכות לדרוש מהקבלן הרשויות יבוצע הינה באח

העתקת הגידור או הוספת הגידור ככל שהנ"ל  -ללא תוספת תשלום  -לבצע 

יידרש לפי תנאי העבודה ועל פי הוראת המפקח. תוואי הגידור הוגדר במסמכי 

 המכרז.

מ' לפחות,  2.5הגדר תהיה אטומה, עשויה מפחי "איסכורית" חדשים בגובה  06

ל קונסטרוקצית פלדה צבועה. כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם נסמכים ע

המפקח. יש להתקין פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח. הגדר תענה 

 לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהנחיות הרשות המקומית.
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על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר  

העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו, לרבות מיקומם מחדש בהתאם להתקדמות 

 על מערכותיהם.

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב, ציוד וחומרי בניה והולכי  

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

יחות, הזזת עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, נקיטת כל אמצעי הבט 

מבנים וגדרות וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה, לא ישולם לקבלן בנפרד ועל 

 הקבלן לכלול את ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

פירוק וסילוק של גידר זמני ו/או גידור בטחון יבוצע רק באישור מראש של  07

 המפקח.

 

 הגנה מפני מים והתחשבות בתנאי מזג האוויר .י

 שיטפונות, נזקי זרימת מים ונזקי הצפות.הגנה מפני  01

על הקבלן לדאוג להגן על עבודותיו כך ששטחי  0

העבודה לא יוצפו ולא יפגעו במי  גשמים   ו/או 

במים, ביוב, דלוחים או נוזלים אחרים 

שמקורם בצנרת פגומה או פגועה או ממקור 

 כלשהו אחר.

כמו כן אחראי הקבלן לכך שלא ייגרמו עקב  1

קים לצד ג', לדרכים, ונכסים עבודותיו, נז

 קיימים.

לצורך זה יבצע הקבלן על חשבונו עבודות הגנה  2

והסדרה, סוללות חסימה, תעלות הגנה והטיה, 

כל הדרוש כדי  -בורות עבודות שאיבה, וכיו"ב 

לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות 

השנה וכן כדי לא לגרום להצפות ונזקים 

 לגורמים אחרים.

פירות והתעלות, כולל כל ההגנות תכנון הח 3

הנדרשות, ביצועם והפעלת משאבות וכל אשר 

יידרש למניעת שיטפונות ופגיעה באזורי 

העבודה, בדרכים ונכסים קיימים ובנוחות 

 הציבור.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן  4

אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם 
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י דיחוי, על לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בל

 חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בפני 

השפעות אקלימיות כגון: סידורים מיוחדים ליציקת בטון, כיסוי שטחי 

 בטון טרי לשם הגנה מפני גשמים וכיו"ב.

ביצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון  5

 ימדד בנפרד לתשלום.הקבלן, ולא י

 מניעת נזקים עקב תנאי מזג אוויר. 02

לא תבוצענה עבודות בתנאי מזק אוויר העלולים לפגוע בטיב המלאכה  .א

 ו/או בטיב החומרים ו/או בטיב המוצר הסופי.

לא תבוצענה עבודות בתנאי מזג אוויר העלולים לגרום לסכנות  .ב

 בטיחותיות.

ידי המזמין ו/או על ידי מנהל האמור לעיל לא חל על עבודות שיוגדרו על  .ג

הפרויקט כדחופות ושמטרתן לטפל בהסרת מפגעים בטיחותיים שהקבלן 

 נדרש לכך על ידי מנהל הפרויקט במפורט לבצע בתנאים האמורים.

 

 עבודות שיתוכננו על ידי הקבלן/הצוות ההנדסי שלו .יא

 כללי 01

a. ,בנושאים מסוימים נדרש הקבלן ומוטלת עליו האחריות לתכנון מפורט 

תיאום, אישור וביצוע של עבודות או פריטים שונים העשויים להידרש 

לביצוע העבודה, ושיש צורך לתכננם על ידי מתכננים מוסמכים ומורשים 

וכן לבצע עבודות שונות, עבודות עזר או כעבודות משלימות לעבודות 

 העיקריות.

b. כל ההוצאות הכרוכות בעבודות התכנון שיבוצעו על ידי הקבלן/הצוות 

ההנדסי שלו וכל הכרוך בתיאומים, בטיפול להשגת האישורים והביצוע 

לכל עבודות העזר הנ"ל וחלות על הקבלן, ושאין עבורן סעיף מפורש 

למדידה לתשלום בכתב הכמויות, לא ישולם עבורן בנפרד והתמורה עבור 

 ביצוע כל הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

c.  האמור ובנוסף לאמור בשאר סעיפי המכרז, מובהר מבלי לפגוע בכלליות

 בזה כי בין היתר מדובר, בעבודות הבאות:

 

הסדרי תנועה לשלבי ביצוע,  ניהול תכנון התנועה והאחריות לקבלת האישורים. 02

דרכי גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות ומאחזי יד, רמפות זמניות 

מזורים זמניים: הקבלן הוא האחראי ומשטחי עבודה זמניים, תאורה זמנית, ר

לתכנון, תיאום, אישור וביצוע הסדרי התנועה לשלבי הביצוע, בתאום עם המזמין 
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ובכפוף להנחיות העירייה, המשטרה והגורמים המוסמכים, מנהל הפרויקט וכו'  

 כולל לקבלת כל האישורים, ההיתרים והרישיונות -

אישור וביצוע הסדרי הבטיחות הסדרי בטיחות באתר: הקבלן אחראי לתכנון,  03

 תר ככל שיידרש.בא

הקבלן אחראי לתכנון, אישור דיפונים ותימוכים לצרכי החפירות/חציבות:  04

וביצוע תמיכות זמניות ככל שיידרש, לאלמנטי מבנה או לקרקע, לשם ביצוע 

-יד צינורות ומערכות תת-יד כבישים ו/או על-מחפורות )בורות, תעלות( על

 יד עמודים שונים ו/או על יד מבנים או חלקי מבנים שונים. קרקעיות ו/או על

הקבלן אחראי לתכנון פלטות וקורות פלדה מערכי פלטות וקורות גישור זמניות:  05

ו/או פלטות וקורת פלדה ו/או בטון מזוין, כולל מעקות, לכיסוי זמני של בורות, 

ם תעלות ולגישור זמני שיאפשר מעבר לכלל משתמשי הדרך מעל החפירי

ולהתקנת מערכי הגישור הזמני ולשינועם לפי הצורך. הקבלן אחראי לתכנון, 

אישור וביצוע מערכי הגישור כך שיתאימו לעומסים והכוחות הדינמיים שיופעלו 

 עליהם ע"י כלי הרכב.

הקבלן אחראי לתכנון תערובות הבטון. לא תשולם לקבלן תכן תערובות בטון:  06

 שהם לבטון, זרזים, מעכבים וכו'.תוספת עבור הוספת מוספים איזה 

הקבלן אחראי לתכנון, אישור ולביצוע פיגומים, תמיכות, פיגומים, תמיכות:  07

טפסות/תבניות לכל האלמנטים היצוקים באתר, ולכל העבודות ומתקני עזר 

 שונים.

תכנון עבודה והתארגנות לביצוע עבודות לילה בכבישים כגון: עבודות לילה:  08

חציות, עבודות עפר, עבודות מבנה, עבודות ריצוף, קרצוף, ריבוד, ביצוע תשתיות, 

האם  –צביעה והקמת מתקנים סמוך למסעה וכו' כמפורט במפרט המיוחד. 

 רלוונטי לפרויקט זה? במידה ונצטרך ללחוץ על קיצור לו"ז אז כן

 אופן התכנון ורמת התכנון 09

לפי כל כללי התכנון והחישובים הסטטיים יוכנו ברמה מקצועית גבוהה,  .א

המקצוע והתקנים המחייבים ובכפיפות להוראות החוק והתקנות מטעם 

הרשויות המוסמכות, בידי מהנדסים מורשים עפ"י החוק, ובעלי נסיון 

בתחום הרלבנטי. העסקת מתכננים אלה טעונה קבלת אישור המפקח 

 מראש.

 החישובים הסטטיים יכללו חישובי יציבות וחישובי חוזק לכל האלמנטים .ב

המתוכננים. החישובים יהיו גם עבור כל אחד משלבי הביצוע, וגם עבור 

 המבנה הגמור והשלם.

כל חישובי היציבות, החישובים הסטטיים  ודפורמציות, יבוצעו באמצעות  .ג

 מחשב. חישובי זיון רך ו/או דריכה יבוצעו באמצעות מחשב.
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יות תוכנות המחשב שישמשו לכל החישובים הנ"ל תהיינה תוכנות מסחר .ד

לחישוב סטטי של מבני מוטות )מסגרות( ופלטות בטכניקת האלמנטים 

 הסופיים.

תוכנות מחשב שישמשו לחישובים תהיינה תוכנות מסחריות המבצעות  .ה

 חישובים בכפיפות לפרמטרים ולנוסחאות שבתקן הישראלי הרלוונטי.

התכניות תהיינה ברורות ומדוייקות, ותכלולנה את כל המידות והפרטים  .ו

שים לביצוע העבודה, להנחת דעתו של המזמין. התכניות תהיינה הדרו

משורטטות ע"י בעלי מקצוע מנוסים, והשרטוט יהיה באמצעות מחשב 

 ( בתכנת אוטוקד.PLOTTERותוויין )

נתגלו, תוך כדי התכנון המפורט, חילוקי דעות בין המזמין )או מי שממונה  .ז

הקבלן )או המתכנן  מטעמו על בדיקת התכנון הקבלני ואישורו(, לבין

מטעמו(, תהיה פסיקתו של המזמין סופית ובלתי ניתנת לערעור. לפיכך 

לא תוכרנה שום תביעות של הקבלן, הנובעות במישרין ו/או בעקיפין 

 מחילוקי דעות כנ"ל.

הקבלן יבצע את כל השינויים והתיקונים הנדרשים ע"י מנהל הפרוייקט ללא  .ח

מתוקן כאמור, לבדיקה חוזרת. דיחוי, ויגיש את התכנון המפורט ה

תהליך הבדיקה, התיקונים והבדיקה החוזרת, יימשך כנ"ל, עד שהמזמין 

והממונים מטעמו יאשרו כי התכנון הקבלני מתאים לדרישות 

המכרז/החוזה, ומניח את דעתם. רק אז יאשר המזמין את התכנון 

 המפורט לביצוע.

 ל התכנון המפורט.האמור לעיל לא יהווה עילה להארכת לוח הזמנים ש .ט

מערכת התכניות, המפרטים והמסמכים הנלווים, אשר אושרו ע"י המזמין  .י

כאמור לעיל, ייחתמו ע"י הקבלן והמזמין ויהפכו לחלק בלתי נפרד 

 מהחוזה.

סטים של תכניות הביצוע והמפרט המשלים הנ"ל,  3הקבלן יספק על חשבונו  .יא

ן, על חשבונו, לשימושו של המזמין והמפקח. בנוסף לכך יספק הקבל

קבצים דיגיטאליים של התכניות )בתוכנת אוטוקד( לשימוש המזמין, וכן 

 קבצים דיגיטאליים של המפרט המשלים.

 

 

 תבניות, פיגומים, ווי הרמה, תמיכות וחיזוקים זמניים, דיפון זמני 10

התבניות ליציקות השונות המבוצעות באתר, וכן התמיכות והחיזוקים  .א

הדיפונים הזמניים לחפירות/חציבות כלשהן, יתוכננו הזמניים הדרושים, 

 ע"י הקבלן, ויבוצעו על ידו.

תכנון כל הנ"ל ייעשה בידי מהנדס רשוי ובעל נסיון מוכח בתכנון של המערכות  .ב

 הנ"ל, מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן.
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התכנון הנ"ל ייעשה עפ"י כל כללי המקצוע, התקנים הרלבנטיים החוקים  .ג

חישובים סטטיים, חישובי חוזק חומרים, וכן  והתקנות, ויכלול

שרטוטים ותכניות, ככל שיידרשו לתאור העבודה שיש לבצע. תכנון של 

דיפון זמני לחפירות וחציבות יהיה מתוך הנחה שאסורות תזוזות קרקע 

כלשהן, היינו לחצי קרקע במצב "מנוחה". כל התכנון הנ"ל יימסר 

 למפקח לפני ביצוע העבודה.

ת, מודגש במפורש בזה, כי הקבלן נושא לבדו באחריות לתכנון יחד עם זא .ד

ולבצוע של מערכות התבניות, התמיכות והחיזוקים הזמניים, הדיפונים 

הזמניים, למחפורות וכיוב', ככל הנדרש לבצוע פרויקט זה. העובדה, 

שבתכנונו לקח הקבלן בחשבון את הערות המפקח אם היו, ואף פעל 

מה מאחריות הקבלן, ואינה מטילה על המפקח לפיהן, אינה גורעת מאו

 ו/או על מתכנני הפרויקט מטעם המזמין אחריות כלשהי בקשר לנ"ל.

האחריות של הקבלן כאמור לעיל היא אחריות מוחלטת לבטיחות, וכן לנזקים  .ה

 כלשהם לחלקי המבנה, ו/או לצד שלישי כלשהו.

מין את הזיון על הקבלן להכין רשימות ברזל ולפיהן להז –רשימות ברזל  .ו

 לאתר. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור ביצוע האמור לעיל.

הקבלן אחראי לתכנון מפורט והכנת תכניות עבודה : Shop Drawings (SD) .ז

 SDלפי דרישת יועצי הפרויקט ו/או מנהל הפרויקט . יידרשו   מדויקות

נה של אלמנטים מיוחדים אשר קיים צורך בפרוט אופני ייצור והתק

יימסרו  SD-ברמת פרוט גבוה יותר מזו שמספקים היועצים. דרישות ל

יידרשו לעבודות  SDלקבלן במהלך הביצוע. מודגש , כי תכניות 

 SDהאלומיניום, מסגרות, מסגרות חרש, ריצופים מיוחדים. תכניות 

יושלמו על ידי הקבלן לפי הערות של המתכננים וזאת עד לקבלת 

 אישורם של המתכננים.

 

 בטיחות האתר( – 4בטיחות וגהות )יש לקרוא יחד עם נספח  .יב

על הקבלן למנות ממונה בטיחות מטעמו על פי תקנות הבטיחות בעבודה ולפעול על פי 

 כל הכללים והדרישות בנוגע לכך.  ממונה הבטיחות יאושר ע"י המזמין.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר 

ולהבטיח את שלום הציבור הן של הולכי הרגל, הן של ציבור הנהגים וכן את בטיחות 

העובדים כנדרש על פי כל דין, ובהוראות מקצועיות של הרשויות בתחום הבטיחות 

ק את עבודתו של הקבלן במקרה והגהות ועל פי הוראות המפקח. המזמין רשאי להפסי

וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים ו/או לא מתאימים לדרישות המפקח. במידה 

יהיו המזמין/ו/או המפקח רשאים להזמין לפי -והקבלן לא יבצע את הנדרש בהקשר

שיקול דעתם ביצוע מטלות שונות אצל כל גורם אחר לפי ראות עיניהם ולחייב את 



- 89 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תקורה וזאת בנוסף לסנקציות אחרות שהם  20%ויות ובתוספת של הקבלן במלוא העל

 יהיו רשאים להטיל על הקבלן.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או 

לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. על הקבלן להביא 

ב בגדרות זמניים: לוחות עץ, חביות, מחסומים וכו'. בחשבון את הצורך בגידור מסבי

כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסכמים )פיקוח, עירייה, משרד העבודה, 

 משרד התחבורה, משטרת ישראל וכד'(.

על הקבלן יהיה לספק על חשבונו גשרים ממתכת עם מעקות ומאחזי יד ולהניחם ע"ג 

ע"מ לאפשר תנועה רגלית בטוחה וסדירה להולכי  תעלות פתוחות ומכשולים שונים

 הרגל.

שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע, כדי  24כמו כן יהיה על הקבלן להציב שמירה 

 לשמור על אמצעי הבטיחות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה.

פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את 

בלן בתשלום נוסף אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של העבודה. הק

במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות )כגון מחסומים, גשרים, תמרורים, 

סרטים אדומים וכו'( על פי דרישות הפיקוח, יספק המזמין בעצמה אמצעי בטיחות 

הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם  ויחייב את הקבלן במחירם, אולם הדבר לא ישחרר את

 שהוא במסגרת עבודה זו.

הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל תחום 

העבודה המוגדר. מצב זה יישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים 

 בחוזים אחרים כגון קבלני תאגיד המים, בזק, חשמל רמזור ואחרים. בכל מקרה

האחריות הראשית לנושא בטיחות באזור העבודה הינה בידי הקבלן במכרז זה כקבלן 

 ראשי על כל הנובע ממנה.

 שילוט ותמרור 01

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע, לסידורים ואמצעים מתאימים אשר   

יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא. סידורים ואמצעים אלה יכללו 

תאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, שלטים ותמרורי עבודה, וכל גידור, שילוט, 

 סידור ואמצעי אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו המפקח.

העבודה תבוצע בכפיפות להנחיות בטיחות בעבודה של משרד העבודה ובהתאם   

 להנחיות משרד התחבורה והרשויות.

 חיבורי חשמל ותאורה 02

הספקת חשמל, טלפון ומים לצורכי העבודה יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו. במידת   

הצורך יתקין הקבלן רשתות אספקה זמניות, כולל מונים למדידת צריכה. הקבלן 

יהיה אחראי לחיבור והקמת הרשתות הזמניות, אחזקתן במצב תקין ובטיחותי 

את נקודות החיבור  כל תקופת הביצוע  ופירוקם בתום הביצוע. על הקבלן לקבל

 מהרשויות השונות.
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כאמור כל ההוצאות הכרוכות לרבות עבור השימוש והצריכה השוטפת יהיו על   

 חשבון הקבלן.

כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח   

תבוצענה בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט 

ם והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת  בזמן ביצוע בכל האמצעי

עבודותיו ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על 

 הקבלן יהיה לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי  03

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל  מפורש בסעיף זה.עבודתו, גם אם לא פורטו ב

 פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.

 

 שמירה על ערכי הנוף והגנות מפני רעש ואבק באתר. .יג

 שמירת הנוף .1

על הקבלן לשמור על ערכי הנוף באתר ובקרבתו המידית. אין לפתוח דרכים 

המפקח מראש. אין לעקור עצים או להזיז סלעים ממקומם, זמניות ללא   אישור 

 אלא אם המפקח התיר זאת מראש ובכתב.

הקבלן יישא לבדו בכל נזק שיגרם עקב אי שמירה על הנ"ל, ויהיה עליו להחזיר   

את המצב לקדמותו על חשבונו הבלעדי, לפי הנחיות המפקח או בהתאם 

 להוראות מחלקת איכות הסביבה.

בקרת איכות על ידי אגרונום על גידול  -דמת להזמנת עצים התארגנות מוק .2

 העצים במשתלות, העברה, שתילה, קליטה וגידול עד למסירה לעירייה.

להשגת עצים כנדרש,  בהתארגנות מוקדמתתשומת לב הקבלן מופנית לצורך  .א

מאושרים ע"י שפ"ע וכן ע"י המזמין, לרבות ליווי וביקורת במשתלות 

מטעם הקבלן )ועל חשבונו( ומאושר ע"י שפ"ע ע"י אגרונום מוסמך 

במהלך גידול העצים במשתלות, להבטחת התאמת העצים מבחינת 

 גודלם ומבחינת בריאות העצים וניקיון ממחלות ומזיקים.

אגרונום מטעם הקבלן )ועל חשבונו( יבצע ליווי וביקורת במשתלות ובאתר,  .ב

הגנה על העצים להבטחת טיפולי ההכנה לעצים, אריזתם ושינועם תוך 

בעת העברתם לאתר, ליווי והנחיית שתילתם וליווי במהלך הקליטה 

 והגידול עד למסירה למזמין.

 עתיקות .3

o  ידוע לקבלן שהעבודה תבוצע בפיקוחם של

 נציגי רשות העתיקות במידה ויידרש.

o  במידה ובמהלך העבודות יתגלו עתיקות ויהיה

צורך בבירור לגבי ממצאים ארכיאולוגיים, 
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  _________________ 

במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע  ו/או

בורות או חתכי בדיקה ארכיאולוגיים או ביצוע 

חפירות הצלה ארכיאולוגיים וכו', הקבלן עלול 

להידרש לסירוגין להפסיק עבודותיו בקטע 

מסוים בו יבקשו הארכיאולוגים לברר לגבי 

הממצאים. במקרה כזה עליו לאפשר 

את  לארכיאולוגים לנקות, לברר ולתעד

הממצאים ובמידת הצורך, לפי הנחיית מנהל 

הפרויקט, לסייע לארכיאולוגים בעבודתם 

בתוך שטחי העבודה והסדרי התנועה לביצוע 

של עבודות הקבלן, לספק ציוד וכלים ברג'י 

 לסייע לעבודות החפירות הארכיאולוגיות.

 

 קרקעיים. –מתקנים ו/או תשתיות עיליים ותת  .יד

קרקעיים, לרבות  -מים מתקנים ו/או תשתיות עיליים ו/או תת בשטח העבודה יתכן וקיי 

כבלים,  צינורות, מערכות תשתית ומתקנים נוספים. סט התוכניות המתייחסות 

למיקום של המתקנים הנ"ל הוא לאינפורמציה כללית בלבד ואינפורמציה זו אינה 

 מלאה ואינה מדויקת.

, בזק, תקשורת, תאורה, על הקבלן לוודא את מיקומם של כל התשתיות )חשמל .1

פיקוד/בקרת רמזורים, קווי תשתיות רטובות )מים, ביוב, ניקוז( והמבנים התת 

קרקעיים הקיימים לפני ביצוע העבודות לרבות איסוף אינפורמציה ותאום עם 

הגורמים המוסמכים לרבות ביצוע גישושים. כל הוצאה הנדרשת לקיום שלמותם 

שמירה ו/או העתקה זמנית הנ"ל חלים על  של המתקנים לרבות גילוי, תמיכה,

 הקבלן ללא תשלום נוסף.

קרקעיים ו/או  -על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים ו/או תשתיות התת .2

 עיליים.

עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור  .3

מוקדם ובפקוח צמוד של מפקחים מטעם חברות התשתית. כל האישורים 

 והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת  .4

החשמל וכל  האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. כל האישורים 

 והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

ח צמוד מטעם עבודות בקרבת קווי הביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקו .5

 תאגיד המים. כל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.

-תאום וקבלת אישורים כנ"ל יש לקבל מכל רשות אחרת שבאחריותה צנרת תת .6

 קרקעית כגון חברת הכבלים. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
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  _________________ 

 

דות המערכות קבלת האישורים וביצוע התאומים הדרושים לפני ובזמן ביצוע עבו .7

 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

המזמין לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל או אי  .8

 הכרת התנאים הנ"ל.

רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים,  .9

עבודות נוספות שירותים וחומרים הנמצאים בשטח לרבות עבודת ידיים או 

 אחרות. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות אלה לכשיידרש.

לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות  .10

 בתוואי החפירה כגון: כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב.

ירה מ"בזק", חברת לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפ .11

 קרקעית. -החשמל, חב' הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל  .12

 ובין אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.

הודיע עליו. הקבלן יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי ל .13

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 הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

 הגנה על הציוד .טו

על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן  .1

ידי -פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, -הקבלן ועל

ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי -הנזק יתוקן על

הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו ידי -המכונות יוגן על

 כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

 

 הגנה בפני חלודה .טז

מנת לוודא שכל חלקי -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 01

בכל מקרה המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן 

שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

 במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים.

 

 רזרבות למזמין .יז
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מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש  5%הקבלן ימסור למזמין  

עלותם במחירי היחידה המפקח. עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את 

 השונים.

 

 עבודה בגובה .יח

מודגש בזאת שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים  

 ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.

 

 הגנה מפני התפשטות אש .יט

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך  

וע"פ  921המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י  הייצור של

 הנחיות יועץ הבטיחות.

 

 אתר העבודה . 2ראה נספח  –אתר העבודה  .כ

 

 מדידות וסימון .כא

כל הנתונים  המופיעים בתכניות המצורפות למכרז זה לגבי נקודות גובה ישמשו  01

ערער הקבלן על כבסיס למדידת הכמויות לעבודות שבחוזה,  אלא אם כן  

יום מצו התחלת העבודה. עם קבלת צו התחלת עבודה יקבל  7הנתונים תוך 

הקבלן  מפות עדכניות של המצב הטופוגרפי של השטח ונתונים אלו ורק הם 

 ישמשו כבסיס לחישובי הכמויות.

לקשירת  .B.Mלקבלן תימסר רשימת קואורדינטות של נקודות המוצא +  02

לת את פרטי התווית כבישים, קשתות, רדיוסים, הרומים ומדיה מגנטית הכול

זוויות ומרחקים. על הקבלן לוודא שברשותו היכולת והציוד לקבלת המדיה 

 המגנטית.

כל הסימונים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המודדים  

 )להלן תקנות המודדים(. 1998 –)מדידות ומיפוי(, התשנ"ח 

כתב את קבלת הצלעון וסגירתו בהתאם לתקנות על הקבלן לבדוק ולאשר ב 03

 המדידה.

אחריותו של הקבלן לגבי סימון הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה,  04

סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף, 

ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי התאמה כנ"ל 

ה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן ללא תשלום לפי דרישת תבוצענ

 המפקח ולשביעות רצונו.
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לפי צורך, על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים. כמו כן יסמן בשטח את  05

גבולותיהם. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת 

 רצון המפקח וללא תשלום.אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את 

הקבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן  06

בשטח, יחדשן במקרה של נזק או אובדן וישמור על שלמותן, עד למסירת העבודה 

 הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.

 תכניות המצב הקיים שימסרו לקבלן ישמשו כבסיס לחישובי הכמויות. 07

ערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה וזאת רק לאחר שבדיקת המפקח רשאי ל 08

המדידה סופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת מדידה חתומה ותראה בעליל 

 שהעבודה  בוצעה בהתאם  למידות ולרומים המתוכננים.

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" צמוד שיבצע את העבודות המפורטות  09

המודד  וסימון שנדרש ע"י המפקח לצורך ביצוע העבודות.לעיל וכל עבודת מדידה 

, לכל יהיה זמין לצורך מדידה עפ"י דרישת מנהל הפרויקט לכל תקופת הביצוע

 .צורך

המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י  

תקנות המודדים כל זאת ללא תוספת תשלום, כולל הגשת שרטוטים ממוחשבים 

בות חישובי כמויות המבוססים על קואורדינטות והמצב הקיים מתוך ולר

סקיצות והוראות עבודה לשינויים ותוספות. כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי 

 בתוכניות או מטעות מדידה ע"י כל צד שהוא יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

ות בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה לגבולות החלקות הפרטיות הרשומ 10

 יחייבו גבולות החלקות הפרטיות הרשומות.

נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום  11

 המבנה.

כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות. כל  12

ימים מיום  10-ערעור על גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ

ת עבודה. טענות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון. על קבלת צו התחל

הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש נקודות אשר 

 נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.

כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.  13

הקבלן וכן עבור ביצוע כל עבודות  כל ההוצאות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י

המדידה וסימון, בין אם הוא מתוארת במפרט ובין אם לא, לא ישולם עבורם 

 בנפרד.

על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון  14

 בלתי נכון.
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 התכניות כתב הכמויות והמחירים .כב

להלן, ושאין עבורן סעיף מפורש עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות  01

למדידה לתשלום בכתב הכמויות, לא ישולם בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל 

 הנדרש כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל  02

או את ביטויה עבודה  המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים 

המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם ניתן תיאור כלשהו לאחד או למספר 

ם, ת הפריטיפריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ליתר

ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא 

באומדן, כולל אותן כמויות המבוססות מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו 

על רשימות למיניהן. התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה 

  במבנה במהלך העבודה בהתאם לשיטות המדידה.

 

 

 

 התכניות 03

התכניות המצורפות להצעה זו הן תכניות "למכרז בלבד" המיועדות  01

לאפשר לקבלן להגיש להבהיר את סוגי העבודות והיקפן, והן באות כדי 

את הצעתו ולהכין לוח זמנים לבצוע. 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.

הן עם תחילת הביצוע יועברו לקבלן תכניות מאושרות "לביצוע", וב 02

עשויים לחול שינויים לא מהותיים והשלמות מהתכניות שהוכנו לצורך 

קבלת ההצעה. הקבלן יבצע את העבודה רק על פי תכניות המסומנות 

"לביצוע".  קביעת הגדרתו של שינוי אם מהותי או לא נתונה בלעדית 

בידי המפקח. תכניות המאושרות לביצוע יועברו עפ"י קצב ביצוע 

 ח הזמנים שיוכן ע"י הקבלן ויאושר ע"י המפקח.העבודות ועפ"י לו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן, להוסיף, לשנות, לבטל או לתת  03

פרוט נוסף בתכניות לקראת הביצוע ותוך כדי הביצוע מבלי שהקבלן 

יוכל לתבוע עקב כך תשלום נוסף, שינוי במחירי יחידה או זמן ביצוע 

 נוסף.

של העבודות לפי התכניות ומסמכי  על הקבלן לבדוק בטרם ביצוען (1

 החוזה את כל המידות, הנתונים והמידע המובאים בהם.
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בכל מקרה שתמצא טעות, סתירה או אי התאמה בנתונים במפרט  (2

הטכני, בכתב הכמויות ובין התכניות השונות, על הקבלן להודיע 

 על כך בהקדם האפשרי למנהל הפרויקט ולבקש את הוראותיו.

הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ערעורים על  (3

 ימים ע"י הקבלן לידיעת מנהל הפרויקט. 7תוך 

למרות כל האמור לעיל, היה כי יתווספו תכניות, לא יהיה בכל השינויים  04

בתכניות ובעבודה, כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו ע"י הקבלן 

 בהצעתו, ומחירי יחידה אלה ייחשבו כסופיים.

לן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג הקב 05

האוויר 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.

רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס  06

יום מיום חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים  14תוך 

במקום, לרבות עבודות מוקדמות שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות 

 הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות המהנדס בנדון.

ן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי לא הודיע הקבל 07

הבצוע, לשינויים בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות 

 הפתחים, לאפשרויות גישה וכד'.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה,  08

תמסרנה לו תכניות לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה 

 14יכוב. עם קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך ללא ע

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב 

 חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל.

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו  09

תכניות, המפרטים והתיאורים, לבצוע העבודות, שהבין את כל ה

ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון 

 המהנדס.

מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו' כמצוין בתכניות, אינו  10

מדויק והמהנדס רשאי לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו 

את המיקום,  רצויים בזמן בצוע העבודה. על הקבלן יהיה להתאים

התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג האוויר, החשמל, הגמר 

ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו 
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עקב שינויים או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות מלאה ובלעדית 

 עבור דיוק הבצוע.

ידות שבתכניות על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המ 11

התאמות שבין המידות -בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי

שבתכניות לבין המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב. 

בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא 

במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( תיהרס ותיבנה מחדש ע"י 

 צורה נכונה ועל חשבונו.הקבלן, ב

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת  12

התכניות, וכמו כן תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה 

 לצורך הסברה, השלמה ושינוי.

תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא.  13

 ו התכנית העדכנית.הקבלן אחראי לוודא לפני הבצוע, שבידי

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו  14

שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים 

 אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

רואים את הקבלן כמי שלקח עובדה זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו  15

ולקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוי או שינוי במחירי 

היחידה עקב התארכות לוח הזמנים הנובעת מהצורך בתכנון מחודש 

ו/או עדכונים ו/או השלמות אלה. המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע ו/או 

 להוסיף תכניות ביחס לאלו צורפו למכרז.

 תשלום עבור תכניות. 16

סטים של  3יצוע, על חשבון המזמין, הקבלן יקבל במהלך הב 01.1.1

תכניות לביצוע ומסמכים נלווים המתייחסים לעבודות במסגרת 

עותקים של כל תכנית חדשה או מעודכנת  3חוזה זה, וכן 

 לביצוע.

הקבלן רשאי לצלם לעצמו ועל חשבונו כל תכנית או מפרט בכל  01.1.2

 כמות.

סט מעודכן של תכניות הביצוע מתוך אלה שנמסרו לקבלן,  01.1.3

ישמר בשלמות על ידי הקבלן , במשרדו שבאתר העבודה, בכל 

 משך תקופת הביצוע.

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל  01.1.4

 יתר המסמכים המפורטים בחוזה, לרבות המפרטים וכיו"ב.

המזמין, מנהל הפרויקט, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים  01.1.5

בתכניות באתר העבודה,  לבדוק ולהשתמש במסמכים אלה ו/או

 בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע העבודה.
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הקבלן יודיע בכתב למנהל הפרויקט, לפחות שבועיים מראש, על  01.1.6

כל תכנית נוספת או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך 

 ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם לחוזה.

ודה, העתק מכל הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העב 01.1.7

תכנית שנמסרה לידו ע"י מנהל הפרויקט. כל זאת לשם תיאום 

הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. במקרה 

שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה 

לבין יתר התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט או 

סתירה ו/או אי המפקח ולא יבצע את עבודתו עד לבירור ה

 ההתאמה.

מנהל הפרויקט רשאי לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע  01.1.8

העבודה, כל תכנית, שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה 

דרוש לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב מצדו לבצע את 

העבודה בהתאם לאותן התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים. 

מפרטים ולתנאים שפורסמו בשלב על שינוי ביחס לתכניות, ל

 המכרז יחולו הוראות פרק ח' לחוזה.

 

 

 

 תכולת המפרטים 04

o לתכניות ולכתב  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי ,

הכמויות ועל כן אין מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב 

 הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

o  באחריות הקבלן לביצוע ועל חשבונו, אלא אם כן כל הכתוב במפרט הוא

 צוין במפורש אחרת.

o  כל עבודה או עבודת עזר שמתוכננת ע"י הקבלן תקבל ביטוי במערכת

תכניות ומפרטים משלימים מיוחדים. הנ"ל, לאחר שיאושר לביצוע ע"י 

מזמין העבודה, יהווה חלק בלתי נפרד ממערכת התוכניות והמפרטים 

 של החוזה.

o  עבודה כלשהי בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר ביצוע

עומד בסתירה לדרישות המפרטים והתכניות המנחות, ובתנאי שהדבר 

 אושר במפורש )ובכתב( ע"י המפקח.

o  בכל מקרה בו מופיעה הדרישה במפרט הטכני המיוחד לאישור האדריכל

מטעם  המהנדס וכיו"ב \המהנדס וכיו"ב, הכוונה לאישור האדריכל  \

 המזמין, אשר יימסר לקבלן באמצעות המפקח בלבד.
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o  ,עבודות עבור רשויות נוספות לחברת המזמין כגון: בזק, חברת חשמל

 חברות כבלים, יבוצעו על פי המפרטים והתכניות של אותן רשויות.

o  ביצוע עבודה כל שהיא בכפיפות למפרטי יצרן מותרת רק אם אין הדבר

ים והתכניות המנחות ובתנאי שהדבר עומד בסתירה לדרישות המפרט

 אושר על ידי מנהל הפרוייקט.

 כתב הכמויות 05

הכמויות המופיעות בכתבי כמויות מטרתן לשקף את אופי העבודה  .א

העומדת להתבצע. אין מבטיחים לקבלן, כי הוא אמנם יידרש להוציא 

לא  -לפועל את כמויות העבודה באותו ההיקף שצוין בכתבי הכמויות 

וזאת על  -מסוים כלשהו, ולא עבור קבוצת פריטים כלשהי עבור פריט 

אף הסברה כי כתבי הכמויות, בכללותם, משקפים אמנם את העבודה 

 העומדת להתבצע.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד,  .ב

ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית 

טל סעיפים שלמים מכתב הכמויות(. שינויים אלה, במידה ממנה ואף לב

ויעשו, לא יהוו סיבה לשינוי במחיר היחידה ולא תשולם לקבלן כל 

תוספת שהיא עקב שינוי בכמות או ביטול סעיפים הרשומים בכתב 

 הכמויות המקורי ובחוזה עם הקבלן.

 עבור כל העבודות והפעילויות המפורטות במסמכי החוזה ושעל הקבלן .ג

להוציאן לפועל, ושאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב 

והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש כלולה  -הכמויות, לא ישולם בנפרד  

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 תשלום התייקרויות יהיה בהתאם לאמור בנושא זה בחוזה. .ד

כתב הכמויות חולק למבנים לצרכי נוחות אולם רואים את המבנים  .ה

כיחידה אחת באופן שבו: ההתייחסות לגבי הכמות לסעיפים זהים 

הכלולים במבנים שונים תהיה לכלל הכמות שבחוזה באופן שבו ניתן 

יהיה להשתמש בכמויות ממבנה אחד עבור עבודות שיבוצעו במבנים 

 אחרים ולהיפך.

במידה ומצא הקבלן כי הוא נדרש לבצע עבודות אשר להן אין לדעתו  .ו

 30הכמויות עליו לפנות בכתב למפקח ולקבל אישורו מראש כיסוי בכתב 

יום טרם המועד המתוכנן לביצוע העבודה. במידה ולא פנה הקבלן בכתב 

יום כאמור לא תתקבלנה תביעותיו ורואים את העבודות  30תוך 

 ככלולות במחירי העבודה השונים של החוזה.

 תאור סעיפים ותכולתם 06

אינו בהכרח  -מסעיפי כתב הכמויות  כל תיאור הניתן לעבודה בכל אחד .א

מתאר את העבודה בשלמותה. התיאור המלא כולל את כל הרשום 
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בתכניות, במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין, המתכנן ומנהל 

 הפרויקט.

כתב הכמויות משלים את האמור במפרטים ובתכניות אך אינו בא לגרוע  .ב

 מהאמור בהם.

 מחירי יחידה 07

ו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף מחירי היחידה שירשמ .א

במצבו 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 

ם את חלקו היחסי של הפריט הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול ג

הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל 

 אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.

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

יות זכאי, הנו כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להס ערך מוסף. מלמעט 

 מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה  .1

. המחירים במפורשוהרכבה ע"י הקבלן, אלא אם נאמר אחרת 

לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום, התקנה, 

ת ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים שרו

להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה 

ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני 

 וכדומה.

כ"אספקה בלבד", מכוונים במפורש פריטים המסומנים  .2

לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו שבאתר הבניה. מחיר 

קה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות ישירות "אספ

ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה 

 בלבד.

כ"הרכבה בלבד". מחיר התקנת  במפורשפריטים המסומנים  .3

הפריטים כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם של הפריט, לרבות 

בלן עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, תקורה ורווח ק

עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר 

 תחול על המזמין.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין. פריקת החומרים,  .4

אחסונם הזמני ופיזורם במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

 אספקת פריטים .ד

כראות עיניו המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים  .1

ולבצע בכך בעצמו 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.

הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין  .2

, לפי סוגים ומידות, לרבות כמויות פחת. במידה וכמויות יספק

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  .3

 עבורם בנפרד.

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה .ה

הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה, מחירי היחידה, אותם ינקוב  .01

יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או 

יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת 

וזאת אפילו אם אין עובדות  -דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 

ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב 

 הכמויות.

זאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי מודגש ב .02

כנ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב 

הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב 

הכמויות. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות 

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים  -כלשהי לנושא דנן )קרי 

רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב וכדומה(, 

הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, ואת ללא כל 

 תוספת כספית לקבלן.

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות .ו

o  מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל

העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות 

בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל  שונים

הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים בפרקים שונים. 

 בכל מקרה של סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים הזהים.



102 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

o  לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או

י אחר מכל אורכים קטנים ו/או בגין עבודות ידיים ו/או כל קוש

 סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.

o .מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה 

 מחירי יסוד 08

תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במסמכי  .א

 ההצעה:

להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם  .ב

אינה למחיר המופיע במחירון החברה בפועל עבור אותו מוצר. הכוונה 

המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו/או הנחות למיניהן, 

 ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר  .ג

 לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל. ולחייב את הקבלן

 מדידה לתשלום 09

מופנית להדגשות וההבהרות לסעיפי ומחירי כתב הכמויות  תשומת לב הקבלן .א

הנכללות ב"הקדמה לכתב הכמויות" בסוף פרק המפרט המיוחד וכן 

 בסעיפי החוזה בכללותם.

כל העבודה תימדד נטו, לפי האמור במסמכים המצוינים לעיל )לפי סדר  .ב

)אלא אם צוין אחרת  34לפי ת"י  –עדיפות המסמכים ובהעדר פירוט 

בהתאם לפרטי התכניות, כשהן גמורות ומושלמות, ללא כל להלן( 

תוספת עבור פחת )שלא יימדד לתשלום( וכד' ומחירה כולל את ערך 

 חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט והמשתמעים ממנו.

מחירי היחידה בכל סעיפי כתב הכמויות כוללים גם אספקה והנחה/  .ג

יט התשלום במלואו, כולל כל התקנה/ביצוע וגמר מלא ומסירות של פר

מרכיבי הביצוע )אלא אם נאמר במפורש אחרת בכתב הכמויות(. המונח 

"אספקה" כולל הזמנת/ייצור המרכיבים, אספקת כל הכמות הנדרשת 

לביצוע העבודה כולל פחת, הובלה, טעינה, פריקה, שינוע, שמירה עבור 

, הפרטים כל המוצרים הנדרשים לביצוע הסעיף )וזאת עפ"י התכניות

השונים המפרטים ו/או הוראות הפיקוח( גם אם נושא האספקה אינו 

גם במקומות בהם נרשם אספקה המדידה לתשלום  מצוין במפורש.

 תהיה לפי ההתקנה מושלמת בפועל ולא לפי כמות שסופקה לאתר.

 

 שימוש בשווה ערך .כג
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ועבודות שונות, אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים בנוסף לאמור בהסכם, 

יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת ההצעות על ידי מנהל הפרויקט או המפקח ו/או 

 יועצים מטעם המזמין. הקביעה בדבר שיעור ההוצאות תיעשה על ידי מנהל הפרויקט.

 

 ((MADE AS"לאחר ביצוע" )עדות )להלן:תכניות  .כד

למפרט האחרון של על הקבלן להכין, על גבי העתקות אור ודיסקטים ובהתאם  

(. התכניות והדיסקטים יוכנו ע"י הקבלן MADE ASהרשויות, תכניות "לאחר ביצוע" )

לאחר סיום העבודה ויסופקו חתומים למפקח ולמתכנן לפני מסירת העבודה. התכניות 

והדיסקטים יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות 

כן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח והמתכנן לרבות שבהם נמסר גובה מתוכנן ו

גבהי יסודות של קירות מתוכננים. כמו כן יכללו התוכניות והדיסקטים את המפלסים 

ומיקומם הסופי של כל המבנים והמערכות, הצינורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח 

 והמתכנן.

הקבלן, מודד מוסמך ומתכנן  תכניות ודיסקטים אלה תהיינה חתומות ומאושרות על ידי 

 רלוונטי.

המפקח יהיה רשאי לבקש תכניות עדות לאלמנטים שונים גם במהלך העבודה בפורמט  

 דיגיטלי ועותק קשיח, והקבלן לא יזוכה בתשלום נוסף בגין עבודה זו.

המדידה, הכנת התכניות הדיסקטים העתקות אור וכו', יהיו על  -כל העבודה בסעיף זה  

 MADE AS -חשבון הקבלן והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד. הגשת תכניות ה 

 הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והמתכנן.

מה הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל חתו 

 ומאושרות ע"י המתכנן.

 

 חשבון סופי, תיקי מסירה ומסירת העבודה למזמין .כה

 פורמט הכנת חשבונות ובכללן החשבון הסופי תתבצע לפי נהלי המזמין. .1

עם סיום הפרויקט וכחלק מן החשבון הסופי על הקבלן להגיש לאישור מנהל  .2

 קים:להלן תכולת התי -הפרויקט והמפקח בשלשה עותקים את התיקים הבאים 

 תיק חשבון סופי .3

 (EXCELחישובי הכמויות מסודרים לפי פרקים וריכוז בטבלה )בתוכנת  .1

במידת הצורך סקיצות חתומות  חתומות ע"י מודד מוסמך עדותתכניות  .2

 ע"י מודד מוסמך.

 מלא –פירוט כמויות וחישובי כמויות  .3

 ריכוז ניתוחי מחיר לסעיפים חריגים חתומים על ידי מפקח. .4

 עבודה חתומים.ריכוז יומני  .5



104 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ובהתאם  אישורי מסירה לפי פרוט במסמכי המכרז ודרישות המפקח .6

 לדרישות נספח בקרת האיכות.

ובהתאם  תיק מסירה לפי פרוט במסמכי המכרז ודרישות המפקח .7

 לדרישות נספח בקרת האיכות.

 תיק מסירה יכלול : .4

צבעוניות: הקבלן יגיש תכניות לאחר ביצוע, תכנית לאחר  עדותתכניות  .א

תכנית לביצוע שקבל, עפ"י העיקרון כי מול כל התכניות  כלביצוע מול 

והנתונים שנמסרו לקבלן  עליו למסור חזרה תכניות מקבילות של מדידה 

לאחר ביצוע, מדודות, ערוכות. העריכה בפורמט ובשכבות בהתאמה 

של העיריה. סוג הקווים, צבע,   GIS -ולמפרט ה לעריכה בתכניות הביצוע

 עובי, סימון, שכבות  יהיה לפי הסידור שבתכניות לביצוע.

בתכניות יצוינו נתוני מדידות שנמדדו ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן  .ב

 , ובהם הפרטים של כל מרכיבי העבודות.עדותהתכניות ויכללו ב

תחתמנה ע"י הקבלן, מודד מוסמך מטעם הקבלן ויכללו  עדותתכניות   .ג

אישור מתכנן. את התכניות יש למסור עם חלוקת התשתיות לגיליונות 

 , DWGבפורמט   CDלפי הנחיות המפקח ויועצים . על הקבלן לצרף 

PLT .עפ"י פירוט שידרוש המפקח 

 על הקבלן יש לצרף העתקים צבעוניים של כל התכניות תכניות לביצוע: .ד

בפורמט   CD "לביצוע" מן המתכננים, בגרסתם האחרונה בצרוף 

DWG , PLT ולקבל את אישורם הכתוב לנכונות הגרסה 

 יש לצרף  את המסמכים הבאים: -מסמכים .ה

 היתר בנייה , תיק תאום תשתיות. .א

, לרבות כול האישורים ואסמכתאות הנדרשים  5, טופס 4טופס  .ב

 לפי היתר.

כמבצע העבודה לפי מפרט קבלת חתימת הקבלן על הצהרתו  .ג

 עבודות ברשויות.

החתמת כל המתכננים על התכניות לאחר הביצוע, לאישור  .ד

התאמת הביצוע לתכנון, בצרוף  מכתב נלווה של מתכננים 

המפרט את מהות העבודה, פירוט מיקום העבודה ורשימת 

 התכניות לביצוע.

ת אישור קבלת העבודה ע"י גורמי חוץ עירוניים )בזק, רשו .ה

המים, עיריות לרבות מחלוקת העירייה , חח"י, ואחרים ככול 

 שיידרשו( לפי מפרט קבלת עבודות ברשויות.
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  _________________ 

אישורים מתכננים ביחס להתאמת הביצוע לתכנון ואישור  .ו

 המתכנן כי הושלמו כלל התיקונים והליקויים והביצוע הושלם.

אישור בקרת האיכות של הקבלן על פי נדרש על ידי מערכת  .ז

 בקרההבטחת 

מודגש כי בכל טופס יצוין בבירור: תאריך החתימה, שם  .ח

 החותם, תפקידו בחברה, חתימתו וחותמת החברה

מדידות הבקרה: יש לצרף את מדידות הבקרה של מודד הבקרה שהופעל  .ו

 ע"י מנהל הפרויקט בצרוף טבלת השוואה עם מדידות הקבלן.

כולל חתך  של החציות: יש לצרף תכניות לאחר ביצוע של החציות A.M .ז

 לאורך וטבלת ריכוז נתוני גובה של חציות תשתית.

: צילומים דיגיטליים מוקדמים של האתר CD-תיק תיעוד צילומים ו .ח

 עם פירוט מיקום הצילום. לפני ואחרי עם תאריכים. מס סידורי ומפה

צילומי תשתיות ביוב וניקוז בתמונות ובווידאו כולל הקלטת ודו"ח  .ט

 שלאחר ביצוע.המצורף ומותאם לתכנית 

יש לצרף את הצילום הראשוני ואת התיקונים במידה ונדרשו. )לתשתיות  .י

 אורכיות, חציות וחיבורים לקולטנים(

יש לצרף את העתק פרוגרמת בדיקות המעבדה, בדיקות בקרת האיכות,  .יא

 ובדיקות הבקרה.

יש להכין טבלה מרכזת לכל בדיקות המעבדה מפורטות עפ"י  .1

מיקום הנטילה ותכנית עליה מסומנות סוג הבדיקה, מס' שכבה, 

 הבדיקות שנלקחו.

 סיכומי כל סיורי המסירה ודו"ח סופי. .2

עותק של כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן ומנהל  .3

 הפרויקט/ מפקח.

על תיק זה לכלול תוכן עניינים וחוצצים, ולצרף אליו כל מסמך  .4

 נוסף אותו ידרוש מנהל הפרויקט ו/ או המפקח מטעמו.

ם יכללו את כל האמור לעיל ובנוסף כל דרישה בהתאם התיקי .5

 לנוהלי הרשויות.

השלמת כל המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסירת  .6

 העבודה.

התמורה עבור כל האמור לעיל לא תשולם בנפרד. על הקבלן לקחת    

בחשבון את כל האמור לעיל ולכלול התמורה במחירי היחידות שבכתב 

 הכמויות.

 העבודה למזמיןמסירת  .5
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הקבלן יודיע למנהל הפרויקט כי, העבודות מוכנות למסירה לגורמים  .א

 הרלוונטיים.

תנאי מקדים לעניין הודעה זו הינו  הגשת "תיק מסירה" לפי הנוהל העירוני,  .ב

כדי לוודא שכל הנושאים באחריות הקבלן הושלמו ובוצעו בהצלחה, 

והחוקים  כולל ראיות לעמידה בדרישות כל התקנים, התקנות

הישראלים הרלוונטיים וכן תאימות ועמידה בכל הדרישות של המפרט 

 הטכני הספציפי.

עם סיום העבודה/ המקטע שהוגדר יגיש הקבלן להנהלת  -תיק מסירה  .ג

הפרויקט, להבטחת האיכות ולקבלן המקבל את השטח לביצוע השלב 

 הבא )אם קיים כזה(, תיק/תיקים הכוללים את מסמכי האיכות באופן

 הבא:

 רשימת תכולת התיק (1

 פרטי איש קשר של הקבלן לתקופת בדק (2

 אישורי מתכננים להשלמת ביצוע השלב לשביעות רצונם. (3

 60תעודת אחריות לביצוע העבודות שלא תפחת מתקופה של  (4

חודשים קלנדריים מלאיים ממועד סיום ביצוע העבודות. להסר 

חוזה ספק, תקופה זו תהיה התקופה המחייבת, על אף האמור ב

הקבלנים. נוסח תעודת אחריות יימסר לקבלן על ידי מנהל 

הפרויקט. ככל ומערכות התאורה ו/או החשמל ו/או המתח 

הנמוך בוצעו על ידי קבלן משנה שאושר על ידי המזמין, יהא על 

הקבלן להעביר כתב אחריות מטעם הקבלן המשנה למזמין )או 

תוך מתן  שנים כאמור, 5-מי מטעמו(, לתקופה שלא תפחת מ

 אפשרות למזמין לפנות ישירות לקבלן המשנה.

תכניות ומפרט העבודות שבוצעו, הצהרת הקבלן כי ביצוע תואם  (5

את התכניות ואת המפרט.  נוסח ההצהרה יימסר לקבלן על ידי 

 מנהל הפרויקט.

הצהרת מנהל אבטחת איכות להשלמת כלל התהליכים לשביעות  (6

 רצונו.

חתומה ע"י המבא"ת ומנהל פרוגראמת הבדיקות המלאה  (7

האיכות  מטעם הקבלן וריכוז תעודות בדיקה של המעבדה לכל 

 הבדיקות שנעשו, חתום ע"י המבא"ת בהתאמה לפרוגרמה.

דוח מסכם של הביצוע חתומים ע"י מנהל הביצוע והמבא"ת  (8

)מנהל בקרת האיכות( הרלוונטי. דוח יכלול ריכוז אי ההתאמות 

 על ידי  המבא"ת לסגירתם. שנפתחו במהלך הפרויקט מאושר
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 מדידות מצב קיים מפורטות וחתומות ע"י מודד מוסמך. (9

הוראות בטיחות, הוראות הפעלה ותחזוקה עבור מערכות  (10

פעילות כגון מערכות אלקטרו מכניות )חשמל , מתח נמוך 

וכדומה(, הוראות אחזקה עבור חומרים ומערכות שבוצעו. מידע 

פי דרישות מנהל אחר אשר נדרש למסירה למשתמש על 

 הפרויקט ויועצים.

אישורי מתכננים לשינויים במהלך העבודה כגון: סוג חומר,  (11

 מוצרים שו"ע, מיקום כלונסאות וכיו"ב.

( חתומים על ידי מודד מוסמך ולפי AS MADEתכניות עדות ) (12

 הוראות מסמכי המכרז.

 טבלאות וריכוזי אספקת חומרים לאתר כגון ברזל, פלדה וכו'. (13

וריכוזי אספקת ציוד, חומרים ואלמנטים, כגון: ציודי טבלאות  (14

 חשמל, תאורה וכו'.

לפי מקצועות, כגון: פלדה,  Drawings Shopרשימת תכניות  (15

 אדריכלות, מסגרות  וכו'.

כחלק מנוהל המסירה על מנהל הפרויקט לאשר את תיק המסירה שהגיש  .ד

 הקבלן.

מנהל הפרויקט בכתב במידה ויימצאו ליקויים בתכולת תיק המסירה, יודיע  .ה

 לקבלן על הליקויים ויסוכם על מועד לקבלת התיק המתוקן.

ימים מקבלת תיק  28מנהל הפרויקט יזמן סיורי מסירה סופיים בתוך  .ו

 המסירה המתוקן והמושלם.

במידה ובסיורי המסירה ולא ימצאו ליקויים נוספים יוציא המזמין לקבלן  .ז

על פרטים מבין העבודות  תעודת גמר / אישור מסירה או יודיע לקבלן

 אשר חייבים לעבור השלמות נוספות.

במקרה ובסיורי המסירה נרשמו רשימות של עבודות לקויות באופן מלא או  .ח

חלקי אשר הקבלן חייב לתקן, על הקבלן לתקן את כל הפרטים 

 הרשומים בתוך מגבלות הזמן שנקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

ור מנהל הפרויקט והגורמים השונים כי העבודות יוכרו כ"נמסרו" לאחר איש .ט

תוקנו כל הליקויים ולאחר קבלת תעודות קבלת העבודות ע"י הגורמים 

 השונים והוצאת תעודת גמר סופית ע"י המזמין.

 

 עבודה, ציוד וחומרים .כו

כל ציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח  .01

ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן 

 ציוד כולו או בחלקו(.
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לפני הבאת החומרים לאתר יידרש הקבלן להציג בפני המפקח אישורי בדיקות  .02

המעידות על עמידות החומרים בדרישות ובתקנים. הציוד אשר לא יאושר על יד 

מסוג המפקח, יסולק מן המקום על  ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר 

אשר יאושר על ידי המפקח. על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד 

תקין מכל הסוגים. על הקבלן לדאוג כי במקום יהיו חלקי חילוף או כלים 

 רזרביים הדרושים למקרה של תקלות טכניות.

 דרישה זו חלה באופן מיוחד לגבי ציוד לעבודות המחייבות רציפות ביצוע. 

תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות כל העבודות  .03

 התקנים הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה   

בהתאם  לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו 

ות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן אישור בכתב על התאמת עבוד

 מתחייב להמציא אישור כזה, באם יידרש.

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים,  .04

על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש 

כי בדיקה. לפני הבאת בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצר

חומרים לאתר יציג הקבלן בפני המפקח אישור בדיקות מעבדה המעידות על 

עמידות החומרים בדרישות ואישור בקרת האיכות שלו. בניית דוגמאות של 

 קירות, ריצוף וכדומה תעשה על חשבונו של הקבלן.

 כל החומרים אשר הקבלן ישתמש בהם לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח 

ביותר ויתאימו בכל מקרה ומכל הבחינות  לדרישות התקנים הישראלים 

 העדכניים )או לתקנים בינ"ל זרים בהעדר ת"י לתקנים זרים כפי שיקבע(.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהם יקבעו את   

מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה 

המאושרת וממקור החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המידי של החומר 

 הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות   

המתקבלת על דעת המפקח. כל הבדיקות תבוצענה, בהתאם לאמור בסעיף בחוזה 

ע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל הקבלנים, במעבדה מוסמכת שתיקב

 תחייבנה את שני הצדדים.

בכל סעיפי כתב הכמויות גם אם לא צוין במפורש, אזי מחירי היחידה כוללים את  .05

אספקת כל מרכיבי הביצוע עפ"י התיאור בכתב הכמויות, בתוכניות ובמפרטים 

 השונים.

ולרשימת כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט  .06

הכמויות, טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 
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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 .07

 תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.

אשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר היועץ והמפקח י .08

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 .09

ציוד הדורש שרות תקופתי,  שנים לפחות. לגבי 5רצון המשתמשים בו במשך 

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, 

יעיל. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או  לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות

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.

ייבות היצרן או הספק למסור התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התח .10

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 

מן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביו

שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה 

והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 

בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת 

 כספית כל שהיא.

שר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה חומרים וציוד א .11

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.

והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה  לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד .12

 יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.

 

 עדיפות בין מסמכים .כז

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי  .2

המכרז השונים חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. 

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

 יבחן את המסמכים הבאים :

 התכניות לביצוע .1

 המפרט המיוחד והתנאים הכלליים .2

 כתב הכמויות .3

 חוזה קבלני המזמין .4

 המפרט הכללי הבין משרדי .5

 הרשויותמפרט  .6

 פרט מ.ע.צ .7

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו  .3

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.

התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה במקרה של אי  .4

ביותר לטובת המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של מנהל הפרויקט. מפקח 

יבחן את הכתוב במסמכים הבאים : כתב כמויות , המפרט המיוחד ,  תכניות , 

 חוזה קבלני המזמין, מפרט הרשויות , המפרט הכללי הבין משרדי.

ימדדנה ותשולמנה לפי שיטות המדידה המפורטות במפרטים כל העבודות ת .5

הכלליים ותכולת המחירים תהיה גם היא לפי המפרט הכללי הבין משרדי, אלא 

 אם כן צויין במפורש אחרת במפרט המיוחד להלן.

נוסף לאמור לעיל, בכל מקרה ששיטת המדידה תהיה מפורטת בכתב הכמויות  .6

וחד ו/או על האמור במפרט הכללי הבין היא תהא עדיפה על האמור במפרט המי

 משרדי.

התיאור בכתב הכמויות הוא מקוצר ותמציתי, אך המחיר יכלול את כל האמור  .7

 במפרטים הכלליים, המפרטים המיוחדים והתוכניות.

בכל מקרה שתכולת מחיר תהיה מפורטת בכתב הכמויות היא תתווסף על האמור  .8

 במפרט המיוחד.במפרט הכללי הבין משרדי ו/או על האמור 

 

 אחריות הקבלן 01.1

חברת המזמין רואה את הקבלן הזוכה במכרז זה כקבלן הראשי והאחראי  01

הבלעדי על הבטיחות הכללית ועל הסדרי התנועה של כלל הקבלנים הנכנסים 

 תחתיו בשטח העבודה של מכרז זה.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, המכיר את התוכניות,  02

רשימת הכמויות, סוגי החומרים , דרישות ביחס ללוחות הזמנים , המפרטים, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של ההיתרים , דירושת  5,  4דרישות ביחס להגשת אישורים לצורכי טופס 

לרישיון עסק וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, הבקיא בהם ובתנאי 

 העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.

ן את ביצוע העבודה באופן שיאפשר עמידה רואים את הקבלן כאדם היודע לתכנ 03

בלוחות הזמנים של הפרויקט על פי גבולות העבודה המוגדרים בתכניות. למען 

הסר ספק, מובהר כי הקבלן אחראי הבלעדי לעמידה בלוחות הזמנים ובתקופות 

 הביצוע החוזיות.

רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות העבודה המבוצעת על ידו  04

ליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, אי התאמה במידות וע

וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהעבודה לא תבוצע כראוי ו/או שהמתקנים 

המבוצעים על ידו לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, 

 ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת הנוסעת  מכך.

לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או תביעת פיצויים  כל תביעה 05

לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח 

 מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, ובאופן מיידי, לפי  06

כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, דרישת המפקח, 

שימוש בחומר בלתי מתאים או בטיב גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, 

לתכניות ולמפרט, או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, 

בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק. 

ו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על הקבלן לבצע דעת

תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו ע"י המפקח. באם לא ימלא 

הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י 

 קבלן אחר, על חשבון הקבלן.

 

 קבלני משנה 01.2

ראש ממנהל הפרויקט וממזמין העבודה עבור כל קבלן על הקבלן לקבל אישור מ 02

 משנה שברצונו להעסיק בביצוע העבודות.

 קבלני משנה יהיו מאושרים בהתאם לחוק רישום קבלנים. 03

גם לאחר אישור קבלני המשנה יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל  04

 קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

העבודה של כל קבלן משנה או כל פועל של המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח  05

הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל  הקבלן להחליפו לאלתר. 

 ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

לעבודות החשמל שבמסגרת מכרז זה יהיה על הקבלן לקבל את אישור חברת  06

מאושר על ידי חברת החשמל. על  החשמל לבצע את העבודות רק באמצעות קבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות חשמל דומות למפורט במכרז, 

 מוכר ומאושר ע"י חברת החשמל.

לעבודות הביוב שבמסגרת מכרז זה )ו/או במידה ויהיו( יהיה על הקבלן לקבל את  07

אגיד אישור תאגיד המים לבצע את העבודות רק באמצעות קבלן המאושר ע"י ת

המים. על הקבלן להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות על תוואי קו קיים, 

 מוכר ומאושר ע"י תאגיד המים.

 

a. :תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות 

הקבלן מצהיר כי בדק היטב, תוך עיון והסתכלות בתכנית ובשטח עצמו, את תנאי  .01

דרשים במסגרת השטח לצורך תיאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע הנ

מכרז/חוזה זה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות 

 הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי חוק.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועד ועל פי הביצוע של העבודה לפי  .02

לנים האחרים העובדים באתר לוח זמנים של הפרויקט כולו ובתאום עם הקב

 ובהתחשב עם צרכיהם.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי הסביבה ולעשות  .03

כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא ובכלל זה שמירה על סדר 

 וניקיון באתר כולו ובאזורים סמוכים לאתר.

בודות הסמוכות לתחום ביצוע הקבלן מתחייב למזער את הנזקים ליגרמו לע .04

העבודה וגם מתחייב להחזיר את מצב העבודות לקדמותו בשטחים שנפגעו 

 כתוצאה מעבודתו של הקבלן ובהתאם להוראות המפקח בשטח.

כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או   .05

ל כלי רכב מכל סוג ציוד בצורה שיש בה  כדי להפריע לתנועתם החופשית ש

שהוא, לחסום דרכים לרבות דרכים להולכי רגל או לפגוע במתקנים קיימים. היה 

ויעשה כך יישא הקבלן בכל עלות שתגרם עקב כך, לרבות עלות סילוק ההפרעה 

 ו/או  הסרת החסימה ו/או שיקום הפגיעה.

 הקבלן יקיים תאום עם הגורמים הרלוונטיים בתחילת העבודות ויוודא מהן .06

המגבלות ודרישות להן יהיה מחויב הקבלן בתקופת העבודות. מהן הסדרי 

 העבודה ומהי התנהלות הנדרש למניעת הפרעות או אי נוחות מצד הקבלן.

הזמנת שוטרים בשכר, במידה וידרשו, יתואמו ע"י הקבלן ישירות עם המשטרה  .07

ירות ע"י כולל תיעוד שעות עבודת השוטרים. התשלום בגין שוטרים אלו יבוצע יש

 המזמין.

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של  .08

סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן תשלום נפרד. כמו כן לא יוכרו כל 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב אי נקיטת כל האמצעים למניעת 

 הפרעות.

מגבלות האתר. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הקבלן מצהיר כי בדק היטב את  .09

הדרושים להבטחת דרישות של הגורמים הרלוונטיים. הקבלן יתאם מראש את 

 כניסתו לעבודה וכן ימשיך בתאום ועדכון במהלך הביצוע.

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים .10

הקבלן ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק,  

החשמל,  קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות  חברת

 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. .01

 סביבתו.מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה ו .02

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים  .03

 ארעיות, צירי הליכה וכו'.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. .04

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. .05

ייפגעו הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא  .06

 ע"י פועלי הקבלן.

 ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה. .07

 

b. קשר עם קבלנים אחרים 

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

במסגרת/ חוזה זה ע"פ קביעת המזמין. עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים 

אחרים, שיקראו "הקבלנים האחרים", וזאת בכפוף ויבוצעו על ידי קבלנים 

 לאמור בתנאים כלליים לעבודות.

 00.06.03.02המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלן האחר בהתאם לסעיף  .ב

במפרט הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של 

בלוח הזמנים  במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06העבודות בהתאם לסעיף 

 הכללי של הקבלן הראשי.

בנוסף לאמור בסעיף ב', תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי  .ג

הקבלנים האחרים, דרך מחיצות וקירות )בטון, בנויות ו/או גבס(, וזאת בכל 

שלבי העבודה, לפני או אחרי עבודות טיח. השרוולים ומסגרות העץ למעבר 

 ופקו ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו.התעלות, יסומנו במשותף, יס
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים  .ד

לקבלנים האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא, עלות הנ"ל תהיה על 

 חשבון הקבלן.

 

c.  תנועה ועבודה על פני כבישים, רצפות

 ומשטחים קיימים :

לצרכי העברת ציוד והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  באמצעות כלי כל תנועה, הן  

רכב  המצוידים בגלגלים פנאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר 

המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או 

ולשביעות רצונו המלאה  למרצפות ולמשטחים הקיימים יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו

 של המפקח.

 תנועה בשטח המזמין .1

נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י   

 המזמין.

כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו. חוקי ונהלי   

ן מתחייב לציית התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבל

לכל הוראות המזמין בעניין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה 

שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק 

 מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

 

 

 דרכי גישה ארעיות .2

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   

ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב 

המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה 

באישורו של המפקח. הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי 

י הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש הנחיות המפקח. דרכ

 בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 העברת חומרים וציוד .3

על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה   

שתנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז 

שר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן כיאות, בצורה שתאפ

 בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.

הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת   

ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום -המתקן על
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וד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים היצור. לא יועבר צי

ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום 

ידי המפקח. הקבלן יוודא את -ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על

התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו 

רך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום המיועד. במידת הצו

 הצבתו.

 גישה .4

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד   

לשם  -ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' -המותקנים על

עים טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונ

גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד. 

לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח. מחובת הקבלן 

לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל 

 ידו.-עת ולכל העבודות המבוצעות על

 

d.  זמניים : ניקוזהגנה על העבודה וסידורי 

הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה, כולל  .01

דיפון וחפירות )במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה הסופית(, מנזק העלול 

להיגרם ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו' במיוחד ינקוט הקבלן, על 

לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת חשבונו , 

האתר מפני גשמים או מפני  מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות 

להרחקת המים, וכן דיפון החפירות ומניעת מפולות וכל המשתמע מכך כולל  

החזקתם במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה ו/או 

ת משאבות להבטחת הניקוז וכן סידורים מיוחדים ליציקת הבטון בימי הפעל

 שרב.

כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא יזכו את הקבלן בתשלום מיוחד אלא  .02

 רואים אותם כלולים במחירי  העבודה.

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט  באמצעי הגנה  .03

וקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות נאותים והן אם לא עשה כן, ית

 רצונו הגמורה של המפקח.

 

e. רישיונות ואישורים לביצוע 

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן על חשבונו לפי הצורך למזמין ולמפקח  .01

את כל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. בכל הכרוך בביצוע 

הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות  העבודה, ימלא הקבלן אחרי

והיתרים, תשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות אגרות והיטלי 
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שפיכה. אולם מיסים אגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור, שתשלומם חל במפורש 

 בהסכם זה על המזמין יוחזרו לקבלן ע"י המזמין.

אגרת שפיכת העפר, פינוי עפר ופינוי למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור  .02

פסולת, והתשלום לאתר ההטמנה, תחול על הקבלן ולא יהא זכאי להחזר או 

 תשלום כלשהו בגינה.

 

f.  מבנים ארעיים של הקבלן לצורך ביצוע

 העבודה

הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר מהרשויות  .01

שיוקם על ידו יהיה זמני בלבד, יפורק המוסמכות וללא אישור המפקח. כל מבנה 

 ויפונה עם סיום העבודה.

עם גמר העבודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו והשטח יימסר יחד עם העבודה  .02

הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל מכשול או חפץ. הקמת ופינוי מבנים מהשטח 

 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מוש עב' הקבלן. הקבלן יתקין על אתר העבודה אינו מצויד בחשמל ומים לשי .03

חשבונו סידורים מתאימים זמניים לאספקת חשמל, מים, טלפון וביוב לשימושו 

 או סידורים אחרים הטעונים אישור המפקח.

g. בטלת ציוד 

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים  .01

יתכן והרשויות יגבילו את בשטח בכל זמן וזמן. על הקבלן לקחת בחשבון כי 

שעות העבודה. לא תוכר כל תביעה לתוספת ו/או לפיצוי בגין הגבלה זו. לא 

תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד ו/או ניצול 

 חלקי של הכלים מסיבות כלשהן.

 

 

h. קנסות בגין אי קיום הוראות 

מין רשאי לחייב את הקבלן בנוסף לקנס המופיע בחוזה, מובהר בזאת שהמז .01

ש"ח ליום בגין אי ביצוע מידי של כל  1,500בקנס קבוע ומוסכם מראש של 

הוראה שניתנה לו ע"י המפקח, בכתב, ביומן העבודה. הטלת הקנס לא תפחית 

בכל צורה שהיא זכויות המזמין לקבלת כל הצעדים המשפטיים שהוא זכאי להם 

רשאי להטיל את הקנס הן בגין הפרה  המפקח יהיה כלפי הקבלן. הפעלת הקנס:

ראה הדרישה לסילוק יומיומי של הפסולת או פינוי חומרי  -של "הוראת קבע" 

מילוי לא מאושרים משטחי האתר למשל והן בגין כל דרישה לביצוע אשר תירשם 

על ידו ביומן העבודה ואשר הן בגדר הסמכויות שיש למפקח במסגרת החוזה עם 
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ע"י הקבלן במועד הנדרש. הקנס כאמור הוא בגובה של  הקבלן ואשר לא בוצעה

לכל יום של אי קיום ההוראה והקנס יופחת מן החשבון החלקי הקרוב ₪  1,500

 של הקבלן.

 

i. ביצוע גישושים 

המידע במאגרי המידע השונים והמשתקף בחלקו בתכניות תאום המערכות אינו  .01

עבודה באתר יבצע הקבלן מלא ולעיתים סותר ממצאים שונים. לפני תחילת כל 

בהתאם להוראות המפקח גישושים לאיתור צנרת תת קרקעית ולאחר מכן ימדוד 

ויאזן את הקווים שיחשפו לצורך בדיקה ועדכון של תאום המערכות התת 

ראה גם סעיף מדידות(. על  –קרקעיות )המדידות לצורך זה הן לא לתשלום 

ם יהיה צורך לעדכן תכניות הקבלן להביא בחשבון שכתוצאה מביצוע הגישושי

 לביצוע.

 

j. תיעוד נזקים קיימים 

על הקבלן לסקור את המבנים הקיימים לאורך הרחובות כגון קירות, גדרות,  .01

קירות תומכים, שערים וכו', בהן אמורה להתבצע עבודתו ולתעד כל נזק קיים 

 בטרם ביצוע העבודות ע"י צילום כולל פרטי זיהוי המקום ומידת הנזק.

לן להכין תיק תיעוד הכולל: תמונות נבחרות מהמצב הקיים טרום ביצוע על הקב .02

העבודה, פירוט מילולי לגבי נזקים קיימים, ובמידת הצורך חוות דעת של מומחה 

מטעמו בגין הנזקים הקיימים. התיק יוגש בפורמט דיגיטלי וקשיח )נייר( למפקח 

 טרם התחלת העבודות.

והן לא למדידה ו/או תשלום. במידה  עלות הצילומים תחול על הקבלן בלבד .03

ותוגשנה תביעות מצד שכנים בגין נזקים למבנים ואין בידי הקבלן צילומי עדות 

 למצבם בטרם תחילת העבודה, הוא עלול להידרש לתקן, על חשבונו, את הנזקים.

 

k.  מקום העבודה, תזמון העבודה, תנאי

 המקום, מהות העבודה

ביקר במקום, ראה את אתר העבודה, בדק את עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי  .01

הגישה, הגבלות של הגישה, הגבלות השטח וכל התנאים הקיימים היכולים 

 להשפיע על מחיר העבודה.

עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי הוא יודע ומובן לו כי העבודה מתחילה  .02

בחודשים הסמוכים לחורף ועל כך תידרש היערכות מיוחדת ונוספת ותכנון מרבי 

 של שלבי העבודה בגבולות האתר ובהתאם לזמנים המוכתבים לו.

עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי הכיר היטב את מגבלות הלו"ז. עמידה בלוחות  .03

 הזמנים החוזיים.
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עם הגשת הצעתו מאשר הקבלן כי בדק את דרכי הגישה המובילים לאתר  .04

בהשלמת  העבודות ומאשר כי מגבלות דרכי הגישה לא יהווה גורם לעיכובים

 העבודות.

עם הגשת ההצעות מאשר הקבלן כי הבין היטב את ההיקפים ודרישות ביחס  .05

לעבודות המילוי הנברר והקבלן נערך לאספקתו של המילוי הנברר בהיקפים, 

 באיכות ובקצב הנדרש להשלמת הפרויקט לפי מתוכנן.

כל ההוצאות הכרוכות בהשלמת הפרויקט בתנאים לעיל כלולות בהצעתו של  .06

 קבלן ולא ישולם בנפרד שום תשלום בשל מגבלות לעיל.ה

 

l. .חומרים שיסופקו על ידי המזמין 

המזמין שומר לעצמו זכות לספק כל חומר או ציוד שיבחר. המזמין רשאי לנהל  .01

מו"מ עם ספקים שונים ולקבוע המחירים. הקבלן יזמין את החומרים לפי דרישת 

מערך החומרים  6היה % המזמין וישלם עבורם. התקורה שהקבלן יקבל ת

והציוד שהמזמין יבחר. תקורה זו תכלול בין היתר מימון, רווח קבלני, הובלה, 

 טיפול בהזמנה, אחריות למוצר וכו'.

הודיע המזמין לקבלן על החלטתו להזמין ו/או לספק בעצמו חומרים כאמור,  .02

יגיש הקבלן למפקח כפי שיידרש על ידו, רשימה שתכיל את כמות ומספר 

יטים האמורים הנדרשים לביצוע העבודות, וזאת פרק זמן מספיק מראש, הפר

באופן שלא יחול עיכוב בביצוע העבודות. כמות ומספר הפריטים תיבדק על ידי 

 המפקח ותיקבע באופן סופי בהתאם להחלטתו, אשר תחייב את הקבלן.

יות הועמדו מתקנים או ציוד לשימוש הקבלן כאמור לעיל, לא יהא לקבלן כל זכו .03

בקשר אליהם, והוא יחזירם למזמין במצב טוב ותקין כפי שנמסר לו, עם קבלת 

 דרישה ראשונה של המזמין.

הוזמנו או סופקו על ידי המזמין פריטים כאמור לעיל, יחולו עליהם הוראות  .04

 כדלקמן:

 הקבלן ישתמש בפריטים אך ורק לביצוע העבודות. .01

הספק או היצרן, לבקשת המזמין יקבל הקבלן את הפריטים אצל  .02

 בהתאם להוראות המזמין ויהיה אחראי להובלתם ואחסונם.

הקבלן לא יהיה רשאי להוציאם מאתר העבודות ו/או להחליפם  .03

 בפריטים אחרים אלא אם נתקבלה הסכמת המפקח מראש ובכתב.

הקבלן ייחשב כנאמן של המזמין בקשר לפריטים ויהיה אחראי באחריות  .04

 מלאה ומוחלטת לשמירתם.
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לן יחזיר למזמין את עודפי הפריטים אשר לא נעשה בהם שימוש הקב .05

בביצוע העבודות. לא החזירם הקבלן ינוכה ערכם, מכל סכום אשר מגיע 

 לקבלן מאת המזמין, בהתאם להחלטתו הסופית של המפקח.

מובהר כי אין בהזמנת ו/או אספקת פריטים על ידי המזמין כאמור לעיל  .06

רכישת פריטים מספק מסויים, כדי או במתן הוראה מטעם המזמין ל

לפטור את הקבלן מאחריותו לטיב העבודות ולהתקנת הפריטים, לרבות 

 במשך תקופות הבדק והאחריות ומכל יתר הוראות חוזה זה.

 

m. החזרת השטח למצב קודם 

על הקבלן לנקות בגמר העבודה את השטח היטב, לרבות  סילוק כל השיירים  .א

לעבודתו ו/או שנשארו כתוצאה מעבודותיו, או ויתר החומרים שהשתמש בהם 

מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים ומבני עזר אחרים, לשביעות רצונו המלאה 

של המפקח, ולטשטש את עקבות עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע 

עבודותיו. כמו כן, על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי 

ביצע את עבודותיו. ולהחזירם למצב שלפני תחילת ביצוע  מבנה שונים שלידם

 עבודתו.

על הקבלן לבצע ולהעביר העתק לפיקוח צילום דיגיטלי לפני תחילת העבודה של  .ב

 כל השטח, לרבות כל האלמנטים כגון קירות, עצים, כניסות לבתים וכד'.

 

n. התמורה 

בחלקים ובמקביל, התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים,  .01

עבור כל הקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים 

השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל, כמו כן יכללו במחירי היחידה כל 

הוצאות הקבלן בגין תאומים  עם רשויות, עם המפקח על התעבורה ומשטרת 

 ם.ישראל, וכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיה

הזמין שומר לעצמה זכות לעכב מתשלום  את אותם הסכומים אשר יהוו נושא  .02

לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. המזמין ישחרר את הסכומים הנ"ל 

רק לאחר יישוב הסכסוך )סופי או חלקי( הצעות בהסכמת שני הצדדים או 

 בוררות עפ"י מסמך אחר בר אסמכתא.

 

o. פירוקים 

סעיפי החפירה/חציבה במסגרת עבודה זו כוללים פירוק תת קרקעי מודגש כי כל  .01

כלשהו שיידרש, לרבות מערכות תשתית וכבלים. לא ישולם בנפרד עבור פירוק 

 תת קרקעי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

p.  התאמת התוכניות, המפרטים וכתב

 הכמויות

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות לביצוע, הנתונים והאינפורמציה  .01

רה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט המובאים בהם. בכל מק

הטכני בכתב הכמויות ובאתר עליו להודיע על כך למפקח ולבקש הוראות בכתב. 

 החלטת המפקח תהיה סופית.

לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בחסר, בסטיות  .02

 ובאי ההתאמות הנ"ל.

הוות הערכה בלבד ויכולים לחול בהם למען הסר ספק הכמויות בכתב הכמויות מ .03

 שינויים במהלך העבודה.

על הקבלן לבדוק את מדידת הרקע אשר תשמש מקור להתחשבנות ולהודיע  .04

ייחשב  -ימים לאחר צ.ה.ע. אם מצא שינוי. אם לא יודיע  7-בכתב לא יאוחר מ

 הדבר כאילו הוא מסכים.

 

q. הגשת חשבונות ביצוע 

ובנוסף כללי : החשבונות יוגשו בהתאם לנהלי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין.  

 בהתאם לפירוט הבא :

לכל חודש,  25 -הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבונות הביצוע החלקיים ב  .01

בפורמט ממוחשב אשר יכלול מדידה של מודד מוסמך לכל האלמנטים אותם 

בפועל על פי מה שבוצע. חישובי  ניתן למדוד, כך שהכמויות שימדדו, ימדדו

 כמויות תאורטיים יתקבלו רק באישור מיוחד ע"י המפקח!

 –על חשבון זה לכלול את כמויות הביצוע אשר בוצעו עד לתאריך הגשת החשבון  .02

 לא ישולמו כמויות ע"ח ביצוע עתידי.

לכל חשבון חלקי יצורף לוח זמנים מפורט ומעודכן המציג את התקדמות העבודה  .03

בפועל  מול המתוכנן ומאושר על ידי יועץ לוחות הזמנים )ראה סעיף לוחות 

 הזמנים ונספח לוחות הזמנים(.

בסמכות המפקח לא לבדוק חשבונות חלקיים שלא צורפו להם לוח זמנים  

מעודכן  מאושר, ותכנית התאוששות של הקבלן מפיגורים מאושרת על ידי יועץ 

 לוחות הזמנים.

ורף דוח בקרת האיכות מאושר על ידי מערכת הבטחת לכל חשבון חלקי יצ .04

האיכות, ריכוז אי התאמות פתוחות ולוחות הזמנים לסגירת אי התאמות 

הפתוחות, ריכוז אישורי מעבדה לחומרי מילוי )ראה נספח בקרת האיכות(. עם 

תחילת הביצוע ובהתאם לשלבי הביצוע המאושרים לקבלן, יקבע תכולת דו"ח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אשר יוגש ראשית להבטחת האיכות ויצורף לחשבון חלקי  בקרת איכות חודשי

 של הקבלן.

 לכל חשבון חלקי יצורפו צילומי יומני העבודה חתומים על ידי המפקח. .05

 לכל חשבון חלקי יצורפו דוחות בטיחות של ממונה בטיחות של האתר. .06

 :הערות

 כל המסמכים המצורפים לחשבונות יחתמו ע"י מהנדס הפרויקט. .01

יוגש במועדו באופן מושלם ע"י הקבלן, יועבר לבדיקת המפקח חשבון שלא  .02

 ולתשלום לחודש הבא.

אשר  10%מן החשבונות החלקיים המאושרים יקוזז סכום בשיעור של עד  .03

תשלומו יעוכב עד למסירה סופית )ראה סעיף  חשבון סופי, תיקי מסירה ומסירת 

 העבודה למזמין(.

 

r. העסקת שוטרים 

העבודה יכתיב העסקת שוטרים בשכר, יהיה על הקבלן במידה ותנאי רישיון  .01

לתאם את כל נושא הזמנת השוטרים והפעלתם. התשלום עבור השוטרים ישולם 

 ישירות למשטרה ע"י המזמין.

 

s. תקנים 

מודגש בזאת, שבנוסף לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבלן דרישות כל  .01

ביצוע העבודה, גם התקנים הישראליים ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת 

 אם הם אינם מפורטים במפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלום שהוא.

 

t. 'ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו 

בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת  .01

או אחרת )דוגמת חיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על 

הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש 

כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב 

בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר 

 כך במפורש.

 

u. פתחים ושרוולים 

לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים הקבלן יהיה אחראי  .01

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

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

לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא 

 חר קבלת אישור המפקח.לא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. .02

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום,  .03

בתאום עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת 

ה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת הצינור ביציקה, על ידי שרוול ואטימ

MCT  אוLINK SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף , 

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם  .04

 חומר מעכב אש.

מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל  .05

הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה ממתכת המגן על צינור 

 מתאימים.

כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י  .06

הקבלנים השונים. עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן 

 לא ידע על קיומם בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד.

 

v. סמכויות המפקח 

האמור להלן בא להוסיף אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט 

 והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט  .01

בהירות תוכרע לפי  -התאמה ביניהם ו/או אי  -המיוחד וכתב הכמויות וכל אי 

 בשטח בנושא זה.מיטב הבנתו. בכל מקרה  המפקח הוא הפוסק הבלעדי 

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכות החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו  .02

 או צריכות להתבצע.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה  .03

לקבלני משנה. אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של 

 של קבלני משנה.הקבלן לפעולות או מחדלים  

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם  .04

ללא תוספת מחיר. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע 

עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה על פני עבודות אחרות  והקבלן יהיה חייב 

 "י המפקח ללא תוספת מחיר.לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע

המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע עבודות במקביל ללא תוספת מחיר, כולל  .05

 תגבור צוותי עבודה נוספים.

המפקח רשאי להורות  לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג  .06

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו דרושות הוראות  מיוחדות, לפי 

כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות מיטב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק 

 כלשהו,  הכל לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שלושה העתקים של תכניות  .07

ע מחייבות אך ורק התכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצרכי ביצו

שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל  עבודה שתבוצע לא 

 לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או העבודה  .08

אם לתכניות, למפרט במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהת

 הטכני  או להוראותיו.

עבודה תת קרקעית לא תכוסה ללא אישור המפקח מראש ובכתב כי ניתן  .09

 לכסותה )להלן  אישור המפקח(.

עבודה שתכוסה לפני קבלת אישור המפקח, רשאי המפקח להורות על הסרת  .10

צע הכיסוי או הסרת העבודה כולה /חלקה על חשבון הקבלן והקבלן יהיה חייב לב

 את הוראותיו.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה  .11

בהתאם לתכניות או להוראותיו, והקבלן יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראות 

 המפקח תוך התקופה שתיקבע לקבלן ע"י המפקח.

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים  .12

בודה במבנה. כמו כן, יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר, נוסף  לע

לבדיקות הקבועות בתקנים הישראלים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר 

 לבדיקה בלי אישור המפקח.

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של  .13

ורשויות אחרות אולם בשום מקרה אין תאגיד המים, חב' חשמל, חב' תקשורת 

הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא אם נאמר אחרת ע"י המפקח מטעם 

 המזמין.

 

w. תגבור קצב העבודה 

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י  .1

 הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. הבאת ציוד נוסף .01

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. .02

לעיל, ולעשות כל דבר  00.15עבודה בלילות וימי מנוחה, כפוף לסעיף  .03

 שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי  .2

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או  לעמוד בלוח הזמנים,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי 

 מנוחה וכיו"ב.

במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על  .3

 לעיל. 00.15הקבלן לפעול כאמור בסעיף 

 

x. ין ולינת פועלים באתרשירותים מהמזמ 

מודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין  00

כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון וכיו"ב. מודגש בזאת 

 כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.

 

 

y. בקורת העבודה 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים  .01

הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או 

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

 הפרוייקט.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה  .02

את הוראות המפקח תוך  בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע

 התקופה שתקבע על ידו, על חשבונו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים  .03

נוסף  -לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר 

 בלי אישור המפקח. לבדיקה

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה  .04

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט 

הטכני או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או 

 לשינוי במועד מסירת העבודה.

חידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המפקח יהיה הקובע הי .05

 החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה  .06

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של 

י המפקח להורות העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשא

 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  .07

 הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

 

z. ביצוע בשלבים 

שיקבע המפקח על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע בשלבים כפי  .01

וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע 

בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה 

 להארכת תקופת הביצוע.

 

aa. קבלנים אחרים/נוספים 

 במסגרת ביצוע הפרוייקט יתכן וישולבו על ידי המזמין "קבלנים אחרים". 01

הקבלנים האחרים יבחרו על ידי המזמין במכרזים נפרדים ו/או מו"מ, ועל פי  02

 נוהלי המזמין.

הקבלן יהיה רשאי להשתתף במכרזים אלה, אך לא יהיה לו יתרון או עדיפות  03

 כלשהי על פני המשתתפים האחרים במכרזים אלה.

הקבלן  כקבלן ראשי יאפשר לקבלנים אלו לעבוד בתחום אחריותו לרבות כל  04

תיאומים והאישורים הנדרשים, ולהשתמש בכל התשתיות הקיימות באתר ה

לרבות הסדרי תנועה ללא תוספת תשלום מעבר למחירי היחידה אשר בכתב 

 הכמויות.

המזמין שומר לעצמה את הזכות לצרף קבלנים אלה )כולם או מקצתם( כקבלני  05

 משנה שמוכתבים לקבלן.

ללי הבין משרדי, המזמין לא ישלם מוצהר בזה במפורש בניגוד לאמור במפרט הכ 06

תמורה כלשהי לקבלן בגין מילוי התחייבויותיו על  פי האמור בסעיף זה לעיל, 

ו/או בגין פעילותם של הקבלנים האחרים במסגרת פרוייקט זה, בין כקבלנים 

 עצמאיים ובין כקבלני משנה כאמור לעיל.

באמצעות המפקח. הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם הקבלנים האחרים  07

המפקח רשאי להורות לקבלן, היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות 

הקבלנים האחרים. לא תשולם כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים, 

 ועבור שינוי סדרי העבודה עקב עבודות הקבלנים האחרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח 

 מהנדס האתר )קבלן( –הצהרת האחראי לביצוע 

 

 קבלן: _____________ _      תיאור: _________________חוזה: ________

 ת.ז. _______________ אני הח"מ _______________________________

 

 

מהנדס אזרחי רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן __________________)להלן: 

 "( בחוזה חברת המזמין מס' _______ מצהיר בזאת כדלקמן:הקבלן"

 

 אני משמש כאחראי מטעם הקבלן לביצוע העבודה נשוא החוזה. .1

פרטי העבודות נשוא החוזה האמור לרבות המפרטים, כתבי הכמויות, המוקדמות  .2

הדרישות והתכניות ברורים לי, ויש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע 

כנן כפי שניתנו בכתב העבודה. אני מתחייב לדאוג לביצוע על פי תכניות והוראות המת

 וכן לבצע תפקידי כפי שנקבע בכל חיקוק הנוגע לה.

במסגרת תפקידי אמנה בתוך __ ימים ממועד הגשת הצהרה זו אחראי לביקורת מטעם  .3

החברה ואגיש לכם את פרטיו. במסגרת תפקידו של האחראי לביקורת, ייחתם על ידו 

עריכת ביקורת באתר הבניה,  תצהיר של אחראי לביצוע שלד ודיווחים שוטפים על

 (.5בהתאם לדרישות התקנות לתכנון ובניה )בקשה להיתר תיקון מס' 

 

 

 

 

 

 תאריך ___________                        שם חתימה וחותמת _____________
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 2נספח 

 הצהרת האחראי לבטיחות )קבלן(

 

 קבלן: _____________ חוזה: _________      תיאור: _________________

 ת.ז. ______________ אני הח"מ _______________________________

 

ממונה בטיחות רישוי מס' ____________ עובד מטעם הקבלן ____________ )להלן: 

 "( בחוזה חברת המזמין מס' __________  מצהיר בזאת כדלקמן:הקבלן"

 

 וא החוזה.אני משמש אחראי בטיחות באתר העבודה נש .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לבטיחות האתר ואני מתחייב  .2

לדאוגלשמירת הבטיחות והגהות באתר העבודה ומתחייב לבצע תפקידי על פי שנקבע 

 בכל חיקוק הנוגע לה.

 

 

 

 

 

 

         _______________               _____________ 

 תאריך                                      שם חתימה וחותמת             
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח 

 הצהרת מנהל העבודה )קבלן(

 

 חוזה: _________      תיאור: _________________קבלן: _____________

 אני הח"מ _____________________________ת.ז. ______________

 

בחוזה חברת המזמין מס' __________  מצהיר עובד מטעם הקבלן ____________           

 בזאת כדלקמן:

 

 אני מסכים להיות מנהל העבודה נשוא החוזה. .1

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות מנהל העבודה ואני מתחייב לדאוג לביצוע על פי  .2

תוכניות  והוראות המתכנן כפי שניתנו בכתב וכן לבצע תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק 

 הנוגע לה.

 

 

 

 

        _______________              _____________ 

 שם חתימה וחותמת                                                   תאריך
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 : לוחות הזמנים )מצורף( 1נספח 

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה 00.1

 משך ביצוע על פי מפורט במסמך א' למסמכי המכרז. .1

ימי עבודה ממתן צו התחלת העבודה לוח זמנים,  14הקבלן יגיש למפקח תוך  .2

. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, PROJECT MS  ממוחשב, בתוכנת

 וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם תשלום נפרד. מעקב, עדכון

חות מודגש כי לוח הזמנים ייקח בחשבון ויכלול בתוכו תקופת התארגנות של לפ .3

מתקופת הביצוע  15%חודש ולפחות חודש למסירות וכן מרווח ביטחון של 

 בפועל.

 הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה". .4

 הקבלן ימשיך ויתקדם בביצוע בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. .5

ויתאים הקבלן יבחן מעת לעת את קצב העבודה ביחס ללוחות הזמנים החוזיים  .6

את קצב הביצוע בפועל לקצב הביצוע הנדרש להשלמת הפרויקט לפי לוחות 

 הזמנים החוזיים ללא איחורים.

 

 לוח זמנים מפורט 00.2

לוח הזמנים המפורט יוכן ע"י הקבלן על בסיס ניסיונו המקצועי והמשאבים  .1

העומדים לרשותו ולרשות קבלני המשנה שלו. לוח הזמנים המפורט יהיה בעל 

כזו כזה שיאפשר למפקח ולמזמין להבין היטב את סדרי העבודה  רמת פירוט

המתוכננים ע"י הקבלן. לוח הזמנים המפורט יכלול בנוסף למרכיבי העבודה 

העיקריים את כל הפעילויות הנוספות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמות, את 

. הקשרים בין הפעילויות השונות ואת משכי הביצוע הריאליים של פעילויות אלו

לוח הזמנים המפורט יכלול גם פעילויות ניהוליות כגון: הגשת תכניות ייצור, 

אישור יועצים, תהליך ייצור, דיגומים לקטעי עבודה, משכי אספקה וכו'. לוח 

הזמנים המפורט יכלול פירוט פעילויות של תקופת התארגנות של הקבלן ותקופת 

 המסירות.

 הגדרות מפרט להבטחת האיכות. לוח הזמנים יכלול ביצוע קטעי ניסוי לפי .2

הכנת לוחות הזמנים המפורטים תיקח בחשבון הגדרות של כלל מסמכי המכרז  .3

לרבות מפרטים טכניים, הוראות מוקדמות, הוראות שימור החלות על האתר, 

הוראות מחלקת לאיכות הסביבה, תכנון העבודות בהתחשב בעונות השנה, 

 דומה.פעילויות הערכות לשינוי מזג האוויר וכ

( מהמשך לכל שלב / BUFFERSשל מרווחים ) 15%לוח הזמנים יכלול לפחות  .4

 מקטע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

-לוח הזמנים המפורט יבנה על בסיס לוח שנה הכולל שבתות, חגים וכן ימי אי .5

עבודה מוכתבים ע"י המזמין בהם תיאסר עבודת הקבלן. למען הסר ספק, ימי 

יחידות המידה למשך ביצוע  שישי וערבי חג יחושבו כימי עבודה מלאים ורגילים.

 יהיו יום )יממה( לא ימדדו שעות.

לוח הזמנים המפורט כנ"ל יוגש לאישור המזמין ויעודכן על ידי הקבלן עפ"י  .6

 ההערות שימסרו על ידי המזמין.

 

 לוח זמנים מתוכנן בסיסי 00.3

לוח הזמנים המפורט, לאחר אישורו ע"י המפקח והמזמין, יקרא להלן "לו"ז  .1

 .מתוכנן בסיסי"

למזמין ולהצלחת הפרויקט  חשיבות עליונההלו"ז המתוכנן הבסיסי הינו בעל  .2

כולו. הלו"ז המתוכנן הבסיסי ישמש לתאום ותזמון כל העבודות הנוספות 

 המשולבות בעבודת הקבלן והמבוצעות ע" קבלנים אחרים.

הקבלן מצהיר כי הוא מבין היטב את חשיבותו של הלו"ז המתוכנן הבסיסי וכי  .3

את מיטב מאמציו וכישוריו המקצועיים על מנת להגיע ללו"ז מתוכנן ישקיע 

 ביצוע.-בסיסי אופטימלי ובר

 

 עדכון תקופות הביצוע החוזיות 00.4

תקופות הביצוע לשלבים החלקיים הנגזרות מלו"ז המתוכנן הבסיסי יהפכו  .1

להיות תקופות ביצוע חוזיות, והחוזה עם הקבלן יעודכן בהתאם באמצעות 

 שיוציא המנהל.הוראת שינוי 

מובהר לקבלן כי תקופות הביצוע החוזיות כנ"ל ישמשו בהמשך העבודה כאבני  .2

בוחן )אבן דרך חוזית( לעמידת הקבלן בלוח הזמנים וכן לשם חישוב הקנסות 

 בהתאם להוראות החוזה.

 

 דו"חות 00.5

לכל חודש, או  20 -לוח הזמנים המתוכנן הבסיסי יעודכן מדי חודש )ביום ה .1

יקבע ע"י המזמין( כדי לשקף את התקדמות העבודה כפי שבוצעה במועד אחר שי

 בפועל )להלן "דו"ח חודשי"(.

הדו"ח החודשי יוצג בישיבות התאום וישמש כבסיס לתאום השוטף עם המפקח  .2

 ועם המזמין.

אחת לחודש יגיש הקבלן דו"ח חודשי הכולל לוח זמנים מעודכן, קובץ אקסל 

, לרבות חתך התקדמות במהלך החודש לכמויות וקצבי ביצוע ודוח מילולי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

האחרון, חתך פעילויות שהושלמו ופעילויות הנמצאות בתהליך ביצוע, חתך 

 פעילויות המתוכננות לחודש הבא.

הדו"ח ינתח את סטטוס הביצוע ואת עמידת הקבלן בתקופות הביצוע החוזיות.  .3

הקבלן  הדו"ח יציין פיגורים קיימים ופיגורים צפויים והשיטות שבהן מתכוון

 לנקוט בהן כדי למנוע פיגורים נוספים או להשיג את הפיגור שנוצר.

הדו"ח יכלול גם רשימת סיכונים וחסמים שמעכבים או עלולים לעכב את  .4

הפרויקט בנושאים: כ"א מקצועי, קבלני משנה, ציוד ומשאבים אחרים, תכניות 

 והנחיות המזמין.

ימים לפני מועד הישיבה  4ולפחות עותקים   3 -הדו"ח החודשי יוגש למפקח ב .5

 החודשית.

קובץ האקסל בפילוח לפי אזורי עבודה מוסכמים יכיל את הכמויות של  

המלאכות העיקריות וקצבי הביצוע לפי צוותי עבודה ומשאבים על ציר הזמן. 

המפקח יבחן את מבנה הקובץ ותכולתו והקבלן יעדכן את מבנה הקובץ בהתאם 

 לדרישות המפקח.

 מנים המעודכן כנ"ל יקרא "לו"ז מתוכנן מעודכן".לוח הז .6

 

 יועץ לוחות זמנים 00.6

לשם הכנת לוחות הזמנים ועדכונם כאמור לעיל ישתמש הקבלן בשירותיו של  .1

 יועץ לו"ז.

. זהותו של היועץ תקבע ע"י או יועץ מטעמו לוח הזמנים ייבדק ע"י המזמין .2

למינוי אם בפעולה ואם המזמין ואין לקבלן זכות כלשהי להתערב ו/או להתנגד 

במחדל. למזמין שמורה הזכות להחליף את היועץ במשך תקופת העבודה מבלי 

 שתהיה לקבלן זכות להתנגד לכך.

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם יועץ לו"ז מטעם המזמין ו/או נציגו ולמסור לו  .3

כל מידע, נתונים תהליכים והסברים הדרושים לצורך הכנת /בקרת לוחות 

צורה מיטבית ובכלל זה: הגדרת הפעילויות, הקשרים בין הפעילויות, הזמנים ב

משכי הביצוע של הפעילויות, אופן החישוב של משך פעילות )כמויות וקצבי ביצוע 

על בסיס משאבים(, המשאבים המעורבים בביצוע, מועדי התקשרויות עם ספקים 

השלמת פעילויות ויצרנים, מועדי אספקות ציוד, מסמכי אימות, תחזיות לביצוע ו

 בביצוע או מועדים של פעילויות שהסתיימו וכדומה. 

מובהר לקבלן כי יועץ הלו"ז של המזמין עומד לרשותו לצורכי הבקרה, אולם  .4

האחריות המלאה על המידע והנתונים שיוכנסו למערכת הממוחשבת ועל תוצרי 

 המערכת הממוחשבת היא על הקבלן בלבד.

 

 למפקח / יועץ לוז/ תהליכי העבודהתהליך העברת המידע מהקבלן  00.7

 ותכולות הפרויקט WBSפירוט חבילות העבודה  .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 WBSתוך שבוע ממועד צ.ה.ע הקבלן יעביר קובץ אקסל / פרוג'קט עם פירוט   

)חבילות עבודה לפי אזורים ותכולות( של הפרויקט עפ"י תכולות העבודה של 

התוכניות וכתבי הכמויות. החלוקה הראשונית תכלול לכל מבנה: עבודות 

התארגנות, עבודות הכנה, עבודות עפר ומילוי  לשלביהן, עבודות בטונים, עבודות 

ות עבודה למערכות שלד, עבודות אבן, חלוקה לאזורים אזורים / מפלסים, חביל

לפי סוגי מערכות ולפי אזורים, חבילות עבודה לרכש לפי נושאי רכש, חבילות 

עבודה לתהליכי מסירות. פירוט חבילות העבודה ישמש בסיס להכנת לוח הזמנים 

 של הפרויקט.

 הקמת לוח שנה .2

ימי עבודה מלאים  6הקבלן יגדיר את לוח השנה לביצוע הפעילויות לפי  .א

 בשבוע.

 חג וימי שישי יחשבו כימי עבודה מלאים.ערבי  .ב

 עבודה מסיבות תפעוליות של האתר ואחרות שיתקבלו מהמזמין.-ימי אי .ג

מובהר, כי בעת הכנת לוח הזמנים יובאו בחשבון החגים העבריים  .ד

 הנהוגים בישראל.

על הקבלן לקחת בחשבון ולתכנן את קצב העבודה בהתאמה לעונות  .ה

 השנה.

חודשים( או  2סקות עבודה של עד חודשיים )על הקבלן לקחת בחשבון הפ .ו

יותר, מסיבות כלשהן, כגון הוראות רשות העתיקות, רשות להגנת הטבע, 

משטרת ישראל, ו/או עירייה ו/או מסיבות שונות ואחרות כולל סיבות 

 שאינן נצפות מראש וזאת בנוסף לחגים.

 הקמת לוח זמנים בסיסי .3

 MSקובץ תבנית בתוכנתשלו הקבלן יקבל מיועץ לוחות הזמנים  .א

PROJECT 2010  הקובץ יכיל  שדות מידע חיוניים לניהול לוחות .

 הזמנים.

הקבלן יערוך פעילויות ביצוע בהתאמה ללוחות הזמנים של הפרויקט  .ב

כפי שהוא מתכנן על פי ניסיונו המקצועי ומשאביו, כטיוטה ראשונית 

 לבחינה על ידי יועץ לוחות הזמנים.

י הבסיסי ייבדק על ידי יועץ לוחות הזמנים מבחינת לוח הזמנים הראשונ .ג

לכל שלב, ימצא הנתיב הקריטי ותיבדק  15%הרצף הלוגי, באפר של 

יכולת העמידה בתאריכי היעד של הפרויקט. לוח הזמנים יעודכן ויפורט 

 באמצעות יועץ לוחות הזמנים עד אשר יאושר ע"י המפקח והמזמין.

ימים קלנדריים  14תסתיים עד  הגשת לוח הזמנים הראשוני הבסיסי .ד

 ממועד מתן צ.ה.ע. לקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ימים קלנדריים נוספים או  7אישור לוח הזמנים הבסיסי יתבצע תוך  .ה

יותר, ככל שיש למזמין הנחיות ו/או דרישות לביצוע תיקונים בלוח 

 הזמנים.

ימים קלנדריים לא יסוכם לוח זמנים בסיסי, לוח  30במידה ותוך  .ו

ב על ידי המפקח והמזמין וכל ההוצאות הכרוכות הזמנים הבסיסי יוכת

 יהיו על הקבלן וינוכו משכרו. 15%בהכנתו + 

 מעקב ובקרה .ז

המערכת הממוחשבת תפיק דו"ח מיוחד לצורכי עדכון ע"י הקבלן, שיכיל  .ח

את הנתונים הבאים: משך מתוכנן ותאריכים מתוכננים לכל פעילות, 

התחלה וסיום(, מועד סיום סטיית סיום לפעילות, תאריכי ביצוע בפועל )

 משוער לפעילויות שהתחילו.

הקבלן יעדכן את הנתונים בדו"ח הנ"ל מדי חודש ויעביר אותם ליועץ  .ט

 לו"ז מטעמו לצורך הזנה, עדכון המערכת והפקת דו"חות.

מועדי הביצוע בפועל יתבססו על יומני העבודה החתומים ע"י המפקח  .י

אקסל עם הקלדה של כל  של הפרויקט. הקבלן יגיש בכל חודש קובץ

תכולת יומני העבודה החתומים מתחילת הפרויקט ועד למועד הפגישה. 

במידה והקבלן ירצה להוסיף פעילויות או לשנות את הרצף הלוגי 

המקורי, העדכון יתבצע רק במסגרת דיון בנושא ובחינת כל המשמעויות 

של  הנגזרות מהשינוי ולאחר אישורו של המפקח ויועץ לוחות הזמנים

 המזמין.

מובהר כי כל סטייה ושינוי מתוכנית לוח הזמנים המאושרת על ידי מנהל   

הפרויקט, תוגש בכתב על ידי הקבלן טרם ביצוע השינוי וטעונה אישור בהתאם 

להחלטתו הבלעדית של מנהל הפרויקט. אי מתן אישור מנהל הפרויקט פירושו 

 שאין הסכמת מנהל הפרויקט לתהליך הביצוע.

כי אישור / אי אישור מנהל הפרויקט/ המפקח ללוח הזמנים אינו בא  מובהר

להחליף את אחריותו הבלעדית של הקבלן ללוח הזמנים ומילוי אחר כל הוראות 

 מסמכי המכרז בקשר אליו.

לא תינתן לקבלן ארכה בלוחות הזמנים במקרה ובקשותיו לביצוע עבודות בלילה 

 "י הגורמים הרלוונטיים.ו/או להארכת שעות העבודה לא יאושרו ע

בגין עיכובים מהסיבות שנמנו לעיל לא תוארך תקופת הביצוע ולא ישולמו 

 פיצויים או תוספות כלשהם על ידי המזמין.

 סביבת המערכת .4

. הקבלן יוודא שיש ברשותו MS PROJECT 2010ניהול הנתונים יתבצע בתוכנת 

בכל עדכון יועבר עותק רישיון לשימוש בתוכנה וביכולתו להפעיל את התוכנה. 

 למפקח לצורך הבקרה והפקת דו"חות וביצוע סימולציות על לוח הזמנים.

 שיתוף פעולה של הקבלן עם יועץ לו"ז .5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן אחראי למסור ליועץ את כל הנתונים הנדרשים לצורך תכנון  .א

 לוחות הזמנים לפרויקט זה.

ות הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה, לרב .ב

עבודתו שלו יובאו לידיעת היועץ וכן כי רצף העבודה יהיה הגיוני ויביא 

בחשבון עבודה מתואמת. הקבלן יוודא אישור והתחייבות של קבלני 

המשנה לביצוע הפעילויות שהם אחראים לביצוען לפי לוח הזמנים 

 המפורט.

הקבלן מתחייב להשיב לכל שאלות היועץ בקשר לאופן ביצוע העבודה,  .ג

חישוב המשכים המתוכננים עפ"י קצבי ביצוע לפעילויות וכיוצא  אופן

בזה. במידה והתשובות לא יספקו את היועץ, היועץ בשיתוף עם המפקח 

 רשאים להכתיב משך ביצוע על פי מיטב ניסיונם.

עבור פעילויות עם רגישות גבוה בהיבט של לוחות הזמנים, הקבלן יספק  .ד

ב הביצוע לכל יחידת ביצוע. קובץ אקסל מפורט ברמה יומית של קצ

ביצוע עבודות המילוי בפרויקט זה יפורטו בקובץ האקסל אשר יאופיין 

 ביחד עם יועץ לוחות הזמנים של המזמין ויותאם לדרישות המזמין.

 דוחות וישיבות תיאום .6

המפקח יזמן אליו לעיתים קרובות, וככל שנדרש לפי קביעתו, את הקבלן  .א

ועות ובין מזדמנות. על הקבלן להתאים לישיבות תיאום ביצוע בין קב

את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה 

את הדוחות וקבלני המשנה ובעלי המקצוע הכל כפי שיידרש לכך בכתב 

 מראש על ידי המפקח.

 חובת השתתפות בדיונים אלו על צוות הניהול של הקבלן. .ב

 ות להלן:ישיבות קבועות יהיו אלו המפורט .ג

 ישיבות שבועיות: .7

 הקבלן יציג בישיבות אלו:

 תכנית עבודה מפורטת לשבועיים הקרובים. .א

כמות צוותי העבודה המתוכננים לעבוד, שינויים משבוע קודם, נפחי  .ב

הכול בתבנית 'ביצוע  –עבודה מתוכננים לחפירה / מילוי / תשתיות וכו' 

 מול תכנון'.

 מכן.תכנית עבודה עקרונית לחודש לאחר  .ג

 פעילויות מיוחדות כגון: .ד

  עבודות מחוץ לשטחי העבודה המוגדרים באותו שלב כגון ייצור

משנה, אישור ורכש מוצרים שמשך  בבתי מלאכה, עבודות קבלני

 .(LLI)הייצור שלהם ארוך 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .עבודות הדורשות השבתות באזורים מאוכלסים 

  לאישור. -חומרים / מוצרים / מכלולים 

 גם בעיות עיקריות בנושאי איכות, בטיחות וחסמים.בישיבות אלו יועלו 

 ישיבות חודשיות.   .8

 5 -ודוחות ב MSPלקראת ישיבות אלו הקבלן יעביר קובץ לוח זמנים בפורמט 

 עותקים לידי המפקח כמפורט:

לוח זמנים מעודכן: פעילויות שנותרו לביצוע, פעילויות לחודש הקרוב,  .א

מילולי על התוכנית והשינויים  נתיב קריטי. לוח הזמנים יוגש עם הסבר

 שחלו.

קובץ אקסל שהוקלדו בו נתוני יומני העבודה הידניים עד לתאריך  .ב

 ההגשה. )תבנית לקובץ תועבר מהמפקח(.

 קובץ אקסל לניהול קצבי ביצוע. .ג

 דוח בטיחות וגהות. .ד

 דוח בקרת איכות. .ה

 תחזית עדכנית לסיום אבני דרך ושלבי ביצוע. .ו

 , אישורי ציוד ומועדי אספקות. )   SDסטטוס תרשימי ייצור ) .ז

ברמה מפורטת  –תכניות חסרות לדעת הקבלן או שנדרש עדכון  .ח

 ומנומקת.

 הנחיות המפקח   .9

ניתוח החומרים ייעשה על ידי המפקח. המפקח יפיק מסקנות מהממצאים לעיל 

 ויוציא לקבלן הנחיות ביצוע המחייבות את הקבלן.

 

 איסור עבודה בשבתות ומועדי ישראל 00.8

 תיעשה כל עבודה בימי שבת ובמועדי ישראל. לא 

כל שיש עבודות אשר מטבע הדברים צריכות להיעשות ללא הפסק ו/או במשמרות  

רצופות, על הקבלן לקבל אישור מראש ובכתב מהמנהל, הקבלן ינקוט בכל האמצעים 

כפי שיורה המנהל על מנת לקיים פתרון הילכתי נאות המאושר ע"י המנהל, הקבלן 

 את הוצאות ביצוע הפתרונות ההלכתיים במחירי היחידה.יכלול 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :  אתר העבודה  2נספח  

 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 

כל העבודות והפעילויות המפורטות להלן שאין עבורן סעיף מפורש למדידה לתשלום בכתב 

כלולה במחירי הכמויות, לא יימדדו לתשלום ולא ישולמו בנפרד והתמורה עבור ביצוע כל הנדרש 

 היחידות שבכתב הכמויות.

 

 קבלת השטח ע"י הקבלן: 00.0

נוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד  

 לנושאים הבאים:

, חלקות 5896בצומת הרחובות עמק האלה ועמק זבולון, גוש הפרויקט ממוקם  01

 .27-ו 26

ויוודא שתנאי השטח, שימושי טרם התחלת ביצוע העבודות הקבלן יסייר בשטח  02

הדרך )להולכי רגל, לרכב, לחניה, לפריקה וטעינה, לרכבי שירותים 

מוניציפאליים, לגישות לרכבי חירום ובטחון( , תוואי גדר הנדרש, כל הנתונים 

הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו, לרבות שטחי התארגנות, דרכי גישה, 

 התאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.תשתיות שונות ומטרדים, גבולות ביצוע ו

חתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלה ברורים לו. וכי כלל את כל  03

 העלויות המשתמעות מכך במחירי היחידות שבכתב הכמויות.

 היתרי עבודה: 04

 הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הדרישות הרשומות בהיתרי העבודה. (א

סוג העבודה, מיקום מדויק ומס' היתר העבודה יימצא באתר, יכלול את  (ב

 התרשים/ תכנית הסדר התנועה ויהיה קריא, ברור ומקורי.

הקבלן יתחיל בביצוע ההתארגנות והעבודות, מיד עם קבלת "צו התחלת עבודה"  05

וימשיך ויתקדם בביצוע העבודה, בקצב הדרוש, על מנת להשלימה, בהתאם 

 לפרקי הזמן שמצוינים בחוזה.

על כל חלקיהם יהיו זמינים בכל עת למנהל הפרויקט  מסמכי הבניה המלאים 06

 במשרדו של הקבלן באתר.

 

 ת וארגון אתרושטחי עבודה, אתר התארגנ 00.1

שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצורכי ביצוע עבודה זו יוגדרו ע"י  01

 המפקח לפני תחילת העבודה.

העבודה על הקבלן לדואג לנוכחות של שומר בכניסה לאתר וזאת בכל השעות  02

 באתר ובמיוחד בשעות שהאתר אינו פעיל כולל שבתות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים  03

 ובהתאם להוראות המפקח.

המזמין לא יהיה אחראי להסדרת שטחי התארגנות, על הקבלן לדאוג בעצמו  04

 לסידורי התארגנות.

תתבצע באזור מהווה מקום אליו מגיעים  על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה 05

 אנשים  ועליו יהיה לדאוג לסדר וניקיון גם בתוך שטחי העבודה ובסמוך אליו.

 על הקבלן לדאוג כי שטחי התארגנות מסודרים באופן בטיחותי. 06

על הקבלן לקחת בחשבון כי כל כניסה ויציאה מהשטח )פועלים, כלים, חומרים,  07

 שיאושר בלבד. לא תותר יציאה אחרת. פינויים וכו'( תתבצע מהמקום

תוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים  08

ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה 

ותוואי הגדר. שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על 

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

 המתקנים השונים.

 

 צוות הביצוע מטעם הקבלן 00.2

 הקבלן יעסיק באתר בעלי מקצוע מוסמכים ומורשים. .01

עותק של רישיונות בתוקף של בעלי המקצוע ובכלל זה של מהנדס הביצוע, מנהל  .02

העבודה, אחראי הבטיחות והמודד המוסמך יועברו לידי מנהל הפרויקט לפני 

חילת העבודות לצורך אישורם ע"י מנהל הפרויקט. פסיקת מנהל הפרויקט ת

 בענין זה היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת  .03

 עבודה".

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא  .04

 ישולם לקבלן עבורן בנפרד.

מנהל הפרויקט רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הביצוע של הקבלן  .05

באם ימצא כי אינם מתנהגים כראוי או אינם מתאימים לתפקידם. במקרה 

 ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט. 5ותידרש החלפה, תתבצע ההחלפה תוך 

ה בקביעות יום יום לכל אורך צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבוד .06

תקופת הביצוע ויעבוד בכפיפות להוראות המפקח. העדר של מי מצוות הקבלן 

 יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.

 צוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים. .07

 

 מנהל פרויקט מטעם הקבלן: .08

באתר , בעל ניסיון של  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה נציגו הרשמי של הקבלן .א

 שנים בניהול פרויקטים דומים. 10
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על מנהל הפרויקט מטעם הקבלן להימצא באתר באופן מתמיד ובהתאם לצורך  .ב

ובנוסף לפי דרישות המזמין באופן שוטף ומעת לעת, במשך כל תקופת ביצוע 

העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם מנהל הפרויקט מטעם 

 המזמין

הל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה אחראי על יישום כל הנדרש מהקבלן בהיבטים מנ .ג

הניהוליים, האירגוניים והביצועיים, כולל טיפול בכל התיאומים, האישורים, 

התשלומים והפעילויות הנדרשות ובכל הממשקים כולל טיפול מול המינהלות 

ילה בתכנית המקומיות, הקהילה והתושבים, בתאום ובהנחיית ממוני קשרי הקה

אב לתחבורה ובחברת המזמין ונציגי העיריה והרשויות הרלוונטיים, כולל ניהול 

והפעלת כל מערך הבטיחות והגיהות, ניהול, מעקב ודיווח על לוחות הזמנים, 

מערך בקרת האיכות של הקבלן, מערך בקרת הדיווחים, התיעוד, המדידות, 

, וכן כל הדרישות הנוספות ניהול ומסמכים, מערך השמירה על איכות הסביבה

 וממחויבויות הקבלן כמפורט בכל מסמכי המכרז.

 

 מהנדס הביצוע מטעם הקבלן: .09

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יהיה המהנדס האחראי על הביצוע באתר. מהנדס האתר / .א

מהנדס ביצוע יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי 

ובעל ניסיון מספיק לדעת מנהל הפרויקט בביצוע עבודות )חמש( שנים לפחות  5של 

מהסוג הנדרש בחוזה זה. מהנדס האתר יהיה מוסמך לחתום על טופס מינוי 

 .4כאחראי על ביצוע העבודות על פי נדרש בהיתר בנייה ולצורך קבלת טופס 

על מהנדס הביצוע מטעם הקבלן להימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת  .ב

ע העבודות. הקבלן מתחייב שלא להעסיק את מהנדס הביצוע בפרוייקט אחר ביצו

במשך כל תקופת הביצוע ועל מהנדס הביצוע לעבוד ולעמוד בקשר הדוק ומלא עם 

 מנהל הפרויקט.

הקבלן, באמצעות מהנדס הביצוע מטעם הקבלן, ישמש כ"אחראי על הביצוע"  .ג

התכנון והבניה ותקנותיו ועליו וכ"אחראי על הביקורת בתחום הביצוע", על פי חוק 

 לחתום, בתוקף תפקידיו אלו על כל מסמך שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מהנדסי ביצוע מוסמכים כדין למקצועות השונים,  .ד

 ככל שהדבר יידרש לצורך ביצוע העבודות לפי חוקי התכנון והבניה.

 

על הקבלן להעסיק למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט מודד מוסמך,  - מודד מוסמך .10

לליווי הביצוע )למדידות סימון לצרכי ביצוע, למדידות תיעוד ממצאים במהלך הביצוע, 

למדידות שוטפות לאחר ביצוע, מדידות לצרכי הגשת חשבונות חלקיים וסופיים, 

ת לילה, ככל שיידרש. להסר מדידות לתכניות סופיות לאחר ביצוע( בעבודות יום ובעבודו

ספק מובהר כי העסקה לפי סעיף זה יכולה להתבצע גם בדרך של התקשרות חוזית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לקבלת שירותי מדידה ולאו דווקא להעסקה ישירה, ובלבד שאותו גורם עמו התקשר 

 הקבלן ישמש כגורם קבוע לכל תקופת הפרוייקט אלא הורה מנהל הפרוייקט אחרת.

יצוע סימונים בהתאם לתכניות של מצב קיים ובהתאם מודגש, המודד יידרש לב

 לדרישות מנהל הפרויקט ו/או יועציו.

 מנהל  עבודה .11

שנים לפחות(  5מנהל  העבודה חייב להיות מוסמך ובעל תעודה וניסיון מספיק )של  .א

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה.

 י.על הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראש .ב

 העתק מההודעה תועבר לידי מנהל הפרויקט. .ג

רק אם היקף העבודה וכמות העובדים הכללית באתר )הן של הקבלן והן קבלני  .ד

משנה והן של קבלנים אחרים העובדים תחת "מטריית" הבטיחות של הקבלן 

והקבלן הוא אחראי להתנהלותם הבטיחותית( אינה מחייבת הימצאות צמודה 

אזי מנהל העבודה הראשי של הקבלן יכול לשמש בין  של ממונה בטיחות באתר,

היתר, כאחראי בטיחות )במידה והוסמך לכך ע"י הרשויות המוסמכות( במקום 

העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות 

לרבות העבודות והפעולות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים  בו,

 ם" כהגדרתם בחוזה.אחרי

לא יוחלף מנהל העבודה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור מנהל  .ה

 הפרויקט.

 מכל מקום, מנהל העבודה חייב להיות מוסמך משרד התעשייה והמסחר. .ו

הקבלן ימסור הודעה למשרד המסחר והתעשייה ולמשרד העבודה על פרטיו של  .ז

 מנהל העבודה.

מוסמך באתר כל עוד לא הועבר העתק מההודעה  הקבלן חייב להעסיק מנהל עבודה .ח

לרשויות המוסמכות לידי המפקח, יראו כאילו אינו רשאי הקבלן לעבוד ולא 

 ישולמו לקבלן החזרים בגין שוטרים, פקחים או הסדרי תנועה בתקופה זו.

מנהל העבודה חייב להיות נוכח באתר העבודה בכל זמן בו מתקיימת בו עבודה  .ט

והמתמדת. )הנ"ל עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בהנהלתו הישירה 

 בניה(.

אם מנהל עבודה אחד אינו יכול להיות נוכח באתר במשך כל שעות העבודה  .י

ובמשמרות, יש למנות מנהל עבודה נוסף, כולל דיווח בכתב למפקח העבודה 

 האזורי. אחד משני המנהלים יהיה מנהל עבודה ראשי.

 

 ממונה בטיחות  וגיהות .12

בלן ימנה ויציב באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות, אדם שיהא ממונה על הק .א

הבטיחות והגיהות באתר ואשר עבר קורס בטיחות וגיהות במקום הסמכה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מאושר ע"י משרד העבודה ו/או משרד הכלכלה ו/או החברה הלאומית לדרכים 

 בישראל בע"מ )מ.ע.צ לשעבר(.

ת נושאי הבטיחות והגיהות )כולל נושאי ממונה בטיחות וגיהות זה יוביל ויטפל א .ב

הגיינה ובריאות( בנוסף למנהל העבודה הראשי )גם אם זה האחרון הוא אחראי 

 הבטיחות(.

ממונה הבטיחות והגיהות יכין תכנית בטיחות בהתאם לדרישות והוראות בטיחות  .ג

 של הרשויות המוסמכות ויעביר אותה לאישור מנהל הפרוייקט.

 

מערכות לעבודות מערכות לרבות אינסטלציה, חשמל , תאורה ותקשרות, מיזוג אויר,  .13

ניקוז ימנה הקבלן מנהל פרויקט בדרגת מהנדס רשום ומנהל עבודה בדרגת בריכות, 

 שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות. 10הנדסאי, בעלי ניסיון מוכח של 

 

 בלןצוות בקרת איכות לבקרת איכות של עבודות הק .14

על הקבלן להעסיק על חשבונו, באופן שוטף, מנהל  בקרת איכות שיהיה נוכח כל  .א

העת באתר העבודות, ינהל ויפעיל את כל מערך בקרת האיכות העצמית, שיכלול 

בין היתר מהנדס בקרת איכות לביצוע בקרת איכות עצמית שוטפת על עבודות 

י המפורט במסמכי החוזה הקבלן, כולל מנהל דיווחים, מסמכים ותצורה וכו', לפ

 ובנהלי חברת המזמין.

 

 )לפי הצורך ו/או דרישת המזמין( יועץ/ת איכות סביבה .15

הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון  .א

שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בינו לבין  -שנים לפחות  5של 

השונים, לתאם את עבודות היועצים /מומחים  מנהל הפרויקט וגורמי הרגולציה

סביבתיים כגון היועץ האקוסטי, היועץ לאיכות מים, המומחה לקרקעות 

מזוהמות ואחרים מטעם הקבלן בהתאם לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין , 

לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי התאמות, להדריך 

ותם לשמירה קפדנית על הדרישות הסביבתיות השונות, עובדים ולהגביר מודע

לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על 

 צעדים למניעת הישנותם.

 

 )לפי צורך( : המזמיןאגרונום מוסמך ומאושר ע"י  .16

לליווי עבודות עקירת והעתקת עצים ולליווי הזמנת, גידול והעברת עצים  .א

 לאתר, ליווי השתילה, הקליטה והטיפול השוטף עד למסירה לעיריה.מהמשתלה 

 

 לוחות הזמנים( – 1יועץ לוחות זמנים )ראה נספח  .17
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יועץ אקוסטיקה )לפי הצורך ו/או דרישת המזמין( .18

 10הקבלן יעסיק לביצוע העבודה יועץ אקוסטיקה  מוסמך ובעל ניסיון מוכח של  .א

בהסכם. שמו של יועץ אקוסטיקה  שנים לפחות בביצוע עבודות מהסוג הנדרש

ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו 

 בפרויקט זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.

יועץ האקוסטיקה יבקר באתר העבודה ויוציא דו"חות והנחיות בכתב לכל ביקור  .ב

עבר למותר שעות או מידית במקרים של הפרות  במידת הרעש מ 24ובתוך 

 כמתואר בנספח הסביבתי.

 לא יוחלף יועץ האקוסטיקה במשך תקופת הביצוע, אלא אך ורק באישור המפקח. .ג

 

 עובדים/ יועצים/ קבלני משנה נוספים. .19

 לפי הצורך ו/או דרישת המזמין. 

 מהנדס אתר 

אם לדעת המפקח נמצא, תוך כדי ביצוע הפרויקט, כי מהנדס האתר איננו ממלא את  

כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז  תפקידיו

זה )אפילו הנ"ל אושר קודם לכן( יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את מהנדס 

האתר מן האתר ולהחליפו במהנדס אחר בעל כישורים מתאימים וקביעתו בעניין זה 

יק את עבודתו באתר לאלתר, יפסיק את תהיה סופית. הקבלן יציית מיד לדרישה זו, יפס

מהלך הביצוע, ויחדש את ביצוע הפרויקט רק לאחר שהחליפו באחר, המאושר ע"י 

 המפקח.

 

 קבלני משנה וספקים 00.3

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י  .01

 המפקח. גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי

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

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה, ספק או כל פועל  .02

של קבלן משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו 

ימים ולא  5באחר. ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 

 תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.

יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח   14תוך  .03

 כדלקמן:

קבלני משנה לכל עבודה  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .א

 אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 להלן: כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף .ב
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  _________________ 

 

o הנדרש  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום

לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע 

 באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.

o 2.2  שנים בעבודות זהות או דומות   10בעל נסיון של לפחות

 לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים  .ג

 להלן, לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

o .פרופיל חברה 

o  שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות, אשר

 זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

 

והביצוע, לגבי פרויקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון 

ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 

 בפרויקטים אלה )כולל מס' הטלפון שלהם(.

לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני  .04

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות 

 .של הקבלנים המוצעים

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים  .05

העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע 

העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר, ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על 

 כך !!

המפורטים לעיל,  יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף .06

מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני 

 הגשת הצעתו למכרז זה.

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב  .07

מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה, שייבחר לפי ההליך 

 המצוין לעיל.

לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע  על הקבלן .08

 באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  .09

יום לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות 

שנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים לשלם ישירות לקבלני המ

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

 המגיעים לקבלן.
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 ישיבות תאום וישיבות שוטפות 00.4

תתקיימנה ישיבות שוטפות בכל שבוע לצורך תאום העבודות, בהשתתפות מנהל 

ובהשתתפות המהנדס האחראי הפרויקט ו/או המפקח, ומי שיקבע מטעם המזמין, 

 מטעם הקבלן, ממונה הבטיחות .

על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת מנהל הפרויקט, קבלני משנה וספקי הציוד 

ו/או המוצרים, ואחרים, אשר לדעתו של מנהל הפרויקט נחוצים לתאום ותזמון 

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע, ולהבטחת הבטיחות.

קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני הקבלן, 

ומינהלי, מחויבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש 

 על ידי מנהל הפרויקט.

 

 מערכי מבני שדה/ משרדים וציוד באתר 00.5

ט את ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה ימציא הקבלן למנהל הפרויק 7תוך  01

תכנית ההתארגנות באתר. התכנית תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, 

משרדי אתר, דרכים זמניות, נקודות כניסה ויציאה לאתר, גידור שטחי פעילות, 

 תיאור של הסדרי תנועה זמניים לכל אחד ואחד משלבי הביצוע, וכיו"ב.

אל, ורק לאחר תכנית השטח תיבדק ע"י המפקח, המזמין, העירייה ומשטרת ישר 02

אישור התוכנית יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות 

 להנחיות הרשויות.

: כל שטח התארגנות ומשרדים/ מבנים לכל פרויקט, מערך התארגנות ומשרדים 03

יכלול כל הנדרש לשטח התארגנות לקבלן, מערכי משרדים כולל פינת אוכל, 

ומשרד לצוותו של הקבלן כולל לבקרת  שירותים, מקלחות, עזרה ראשונה

האיכות העצמית של הקבלן , למנהל הפרויקט מחברת המזמין ולמנהל הבטחת 

האיכות מטעם חברת המזמין. מובהר כי ייתכן ובמהלך הביצוע תידרש העתק 

 משרדי האתר. העתקת המשרדים לא תזכה את הקבלן בתשלום נוסף.

 האתר הקבלן יקבע את שטחי ההתארגנות בגבולות 04

לקבלן יהיה משרד קבוע )"המשרד הראשי של הקבלן"( המצויד בטלפון,  (א

פקסימיליה, מכונת צילום, קישור לאינטרנט ואמצעים לקשר ישיר עם 

 העובדים באתר )כגון: טלפון אלחוטי נייד, מכשירים לקשר רדיו וכד'(.

 Cellularנציגי הקבלן באתר יהיו מצוידים באמצעי קשר ניידים, כגון טלפון     ) (ב

Phone.ו/או מכשירי קשר שיאפשרו קשר רציף עימם בכל עת ) 

תכולת העבודה, אחריות ופעילות הקבלן כוללת כל הנדרש  עבור אספקת,  05

 .שטחי התארגנות ומערכי המשרדים וההיגיינההתקנת, תחזוקת, ניוד ופינוי 

הנדרשים, כולל:  תאום, תכנון, איתור, טיפול בקבלת האישורים וההיתרים   

תשלום כל האגרות, היטלים, מיסים, תשלומים הנדרשים, כולל בין היתר עבור 

 המקרקעין, עבור חיבורי חשמל, מים, ביוב וניקוז, טלפון/תקשורת.
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 כולל תשתיות, הסדרת שירותים, תאורה וחניות.

על כל   -כולל אספקת, הקמת, זיווד, תחזוקת  ופינוי מבנים יבילים זמניים 

 וציודם   לפי המפורט בהמשך המפרט הטכני.תכולתם 

 עבודות מכינות, גידור, עבודות עפר, אספלטים, תשתיות וכל הנדרש. כולל 

כולל חדר אוכל והתקני רחצה והגיינה )כיורים, סבון, מגבות נייר, פחי אשפה וכו' 

 בצמוד    לחדר האוכל, וכן חדרי שירותים, ומקלחון(.

תרים, פינוי פסולת, גידור שטחי ההתארגנות/ כולל ניקיון שוטף של האתר/א

משרדים/ מערך המשרדים, שמירה, וכן כל עלויות השינוע משטח/שטחי 

 ההתארגנות לאתר/ אתרים, פירוק ופינוי  וכיוצא באלה.

חדרים,  ממוזגי אויר, שיהיו מתאימים כל אחד,  2כל מערך משרדים אחד יכלול   06

למשרדים ולשטחי ההתארגנות  בין היתר לעבודה משרדית, )זאת בנוסף

הדרושים לקבלן )שאינם מפורטים כאן( משרדי הקבלן ימוקם בסמיכות למשרד 

 מנהל הפרויקט, בתנאי שהם יהוו יחידות משרדיות נפרדות לחלוטין.

על הקבלן להכשיר בצמוד למבני הבקרה וניהול הפרויקט משטח חניה לחניית  07

מזמין, מנהל הפרויקט, המפקח, ( כלי רכב לפחות, לשימוש נציגי ה6שישה )

 והמתכננים.

המבנים הנ"ל והחניות הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש מנהל הפרויקט תוך לא  08

 ימים קלנדאריים, ממועד ממתן צו התחלת העבודה. 21 -יאוחר מ

, אינטרנט, מים  מכונת צילוםלמבנים תהא אספקת חשמל, מיזוג אויר, טלפון,  09

 ניקוז עירונית.והם יחוברו למערכת ביוב ו

 המבנים יכללו: 10

 מ"ר 20שטח: כל מבנה יהיה בשטח נטו שלא יקטן על  (1

כל מבנה יכלול מטבחון, חדר שירותים ננעל ובו אסלות וכיור לשימושם  (2

 הבלעדי של בעל החדר ואורחיו.

כל חדר יכלול חלונות אטומים בתוספת תריסים ודלתות עם נעילה  (3

 אמינה.

 שלטים המתארים את יעוד החדרים.על דלתות  המשרדים יקבעו  (4

כל חדר יטויח ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיבי אחר. במקרה של מבנה  (5

יביל יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו 

 .C.V.Pס"מ או יחופו בשטיחי  20/20במרצפות טרצו  

וחימום לכל בכל חדר יהיה מתקן מיזוג אויר לפעולת איוורור, קירור  (6

 כ"ס לפחות. 2חדר בהספק של 

בכל מבנה יהיה ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט  (7

 ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:
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 2  ס"מ כולל מגירות. 180/70שולחנות משרדיים במידות 

  אנשים. 8 -שולחן ישיבות ל 

 12 רדיים.כסאות לשימושים המש 

 2  ארונות פח עם אמצעי נעילה, לשמירת תיקים, עם אמצעי

 נעילה.

  לוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים לתליית

 תכניות.

  ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם

סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, 

רטון, בכל כמות שתידרש ע"י עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי ק

 מנהל הפרויקט.

 .טלפון קבוע למשרד מנהל הפרויקט 

  מכונת צילום משולבת פקס', סורק ומדפסת לייזר קבועה

 .A4למשרד מנהל הפרויקט, גודל נייר 

  במידה וחב' בזק תעכב את החיבור למשרד מנהל הפרויקט על

 הקבלן לספק למנהל הפרויקט טלפון נייד.

 תחנות עבודה וציוד היקפי  2ולהתקין  על הקבלן לספק

 לשימושם הבלעדי של משתמשי החדרים.

 

 הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן:

 תחנת עבודה )מחשב( מפרט  טכני כדלקמן:

 מפרט הרכיב

 ATX Midi/mini Tower case מארז

 ומעלה Intel i5  2GHZ מעבד

 Intel DH61SA, 1 GHZ לוח אם

 2GGB DDR3  1333 MHZ זיכרון במהירות המתאימה

DISC  סוג(SATA) 500 GB 7200 RPM 

 X24 )צורב( DVD/RWכונן 

 על לוח האם בקר מסך

 Ethernet 10/100 כרטיס רשת

מקלדת תואמת 

WINDOWS 
+ 

 + כרטיס קול + רמקולים

 אופטי עכבר
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 מפרט הרכיב

 ATX Midi/mini Tower case מארז

 Epson V10/100 סורק שולחני

 SCX-3405Fסמסונג  דף לדקה 40מדפסת 

 "SANSUNG LED 18.5 מסך

 VA  750הספק On-Line (UPSאל פסק )

 

תוכנה:  עבור כל התוכנות צ"ל  רישיון בודד, מקורי בגרסה אחרונה    

 בשוק.

 מפרט הרכיב

 תוכנה

 או שווה ערך Windows7 pro מערכת הפעלה

 או שווה ערך N0D32 אנטי וירוס

 או שווה ערך Pc Anywhere שליטה

 או שווה ערך MS project ניהול פרויקטים

 או שווה ערך MS office 2010 ניהול משרד

 בינארית עבודות עפר או שווה ערך חישוב כמויות עפר

 

מגה לפחות  100קו גישה לאינטרנט מהיר + תיבת דוא"ל. רוחב פס של  (8

+ חיבור לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט. שירות ואחריות לחומרה 

 הביצוע.ותוכנה במשך כל תקופת 

המחשב מצויד בתוכנת מניפה לכתבי כמויות ומחירים ובתוכנת  (9

מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות זמנים. המחשב יחובר לקו טלפון כך 

שניתן יהיה לשלוח לאתר וממנו דואר אלקטרוני ויכלול חיבור 

 או ש"ע. E-PROJETלאינטרנט מהיר כך שיאפשר התחברות לאתר 

שה לעבודה הסדירה של המשרדים, הקבלן יתקין מערכת חשמל הדרו (10

שתכלול נקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, 

בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל. המתקן כולו יחובר 

 להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת.

כל הציוד הנרכש יהיה חדש וכן תמונה חברת אחזקה לטיפול בציוד  (11

Onlineהרכישה והחוזה עם חברת האחזקה ימסרו למנהל  , מסמכי

 הפרוייקט.
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הוצאות אספקה, התקנה, הפעלה, תחזוקה וניקיון שוטפים ויומיומיים  (12

של המשרדים על כל מרכיביהם וציודם לרבות כל מתקני החשמל, 

לרבות תשלום ההוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, תשלום עבור 

על הקבלן. הציוד המתכלה יחודש  חלות -צריכת החשמל, טלפון והמים 

ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף ויומיומי. הקבלן יהיה אחראי לניקיון 

יומי של המבנה, חדריו, השירותים, הכיורים, החניה וכל -השוטף, היום

 הקשור למבנה ולסביבתו.

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או נזק אחר, אחריות הקבלן ועל  (13

 י שמופיע בסעיף זה מבני שדה.חשבונו למלא את החסר כפ

 מחסנים וסידורי נוחות לעובדים .ב

הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים  (1

לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על 

הקבלן לאפשר גישה חופשית להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת 

 המחסנים והמשרדים הנ"ל.הביצוע, לשטח המיועד לבניית 

 מחסנים ושירותים מינימאליים של הקבלן שיש להקים בתחום האתר: (2

 .מחסנים / מיקום אחסון לפי אופי העבודה 

  מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני

 משנה העובדים ישירות עבור המזמין.

  חדר אוכל מזווד לעובדים כולל מתקן מים קרים/חמים, כיור

 רחצה וציוד הגיינה.

  שירותים לעובדים עם חיבור לביוב העירוני, זאת בנוסף

לשרותים כימיים ניידים שיותקנו במספר מקומות באתר לפי 

 התאום ואישור גורמי איכות הסביבה והעיריה.

 .מקלחון עם חיבור לביוב העירוני 

  במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את

ים שהקים בכללותם, לרבות חיבורם למערכות המבנים הארעי

העירוניות, מים, ביוב, ניקוז, חשמל, טלפון וכו',כך שיתאימו 

במקומם החדש בהתאם להוראת מנהל הפרויקט. התמורה 

עבור עבודות אלו כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב 

 הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 פרק או יהרוס עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה, יפנה, י

הקבלן על חשבונו, את  מבני צוות ניהול הפרויקט )באם יורשה 

לכך( ואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את השירותים 

ואת המבנה שהוכן כחדר אוכל לעובדים ויסלקם ממקום 

המבנה. הקבלן יחזיר את מצב השטח לקדמותו. כל הציוד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יצוע הפרויקט שנרכש או סופק עבור מנהל הפרויקט לצורך ב

 יוחזר לקבלן.

 

 שילוט עבודה 00.6

 הקבלן יכין, יציב ויתחזק על חשבונובהיעדר הוראה אחרת ממנהל הפרויקט,  01

מ"מ בגודל  2( שלטי אלומיניום בעובי 3למשך כל תקופת ביצוע העבודה שלושה )

. עיצוב 2mX3mס"מ ובמידה מינימאלית של  15/20שיקבע על בסיס גובה אות 

 תוב בו יעשו ע"י המזמין.השלט וקביעת הכ

 השלטים יהיו שלטים צבעוניים ומעוצבים. 02

המזמין שומר לעצמו הזכות לעצב השלט ועל הקבלן תישאר המשימה והאחריות  03

 לייצר ולהציב השלטים ולפרקם בגמר הביצוע באישור מנה"פ.

 מיקום השלטים ומספרם יקבע על ידי מנהל הפרויקט )ועל חשבון הקבלן(. 04

ליציבותם של השלטים ולעמידותם בכל תקן או תקנה. מהנדס הקבלן אחראי  05

מטעם הקבלן יאשר את התקנתם ויבדוק את תקינותם בכל עת שיידרש ולפחות 

 אחת לחודש. הוראותיו ואישורו יירשמו ביומן העבודה של האתר.

הכיתוב יהיה על פי הוראות המפרט העירוני ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט  06

י הלוגו של המזמין וגורמים נוספים לפי הנחיית מנהל ויכלול גם את סמל

 הפרויקט, בצבעים הטבעיים ושם הגורם לידו.

 .DG -סוג מחזיר אור יהיה מסוג יהלום  07

העתקת השלטים, במידה ותידרש, תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ועד לשלוש  08

 העברות של כל או חלק מהשלטים.

( העברות נוספות לכל שלט, תעשנה 3)תשלום עבור העברות נוספות מעבר לשלוש  09

 בהתאם לחוזה.

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור השלטים ואספקתם, התקנתם, תחזוקתם,  10

העתקתם במידת הצורך כולל פירוקם וסילוקם מהאתר בסוף העבודה, כלולה 

 במחירי העבודות שבכתב הכמויות ולא תשולם בנפרד.

 

 ון/תקשורתאספקת מים וחשמל, חיבורי ביוב, ניקוז, טלפ 00.7

על הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל, לחיבורי ביוב וניקוז, לחיבורי טלפון וכו'  01

ולצורכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל מכלי מים רזרביים וגנרטור 

 למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים.

ת אל הקווים על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברו 02

הציבוריים עם חב' החשמל לישראל, העירייה, תאגיד המים וגורמי התשתית 

 ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם מנהל הפרויקט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת  03

 או כבלים וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל וחיבורים לתקשורת,

 יחולו על הקבלן. -ביוב ולניקוז  

 

 תאורה, שמירה ואחזקת האתר 00.8

 בכפוף לאמור בחוזה ומבלי לגרוע ממנו מתחייב הקבלן כי :

יתקין, ויתחזק על חשבונו תאורת האתר אשר מספיקה לביצוע העבודות בשעות  01

 החשיכה במיוחד

 הבטיחות .הקבלן יעמיד תאורה בדרכי גישה למגרש האימונים לפי דרישות יועץ  02

הקבלן יקיים שמירת האתר בכל שעות העבודה וכלל השבעות בהם לא מתקיימת  03

העבודה. פרטי השומר יימסרו לידי הפיקוח על תחילת העבודה. במידה והיעדר 

השומר מאתר, ראשי יהיה המפקח להביא חברת שמירה לאתר זאת לאחר 

ונית ינוכה התרעה בפני הקבלן. הוצאות השמירה על ידי חברת שמירה חיצ

 מחשבונות הקבלן.

על הקבלן לבצע את כל עבודות האחזקה השוטפת בשטח ההתארגנות ובאתר  04

העבודה בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, בקשר לביצוע העבודה. עבודות 

 אחזקת האתר ימשכו עד להשלמת כלל העבודות על ידי קבלן באתר העבודות.

לידי המפקח את גדר כאשר היא מובהר לקבלן כי בתום העבודות הקבלן ימסור  05

תהיה במצב תקין ומתוחזק היטב. למזמין שמורה אופציה שלא לפרק את הגדר 

 ולהשאיר את האתר מגודר להמשך העבודות על ידי קבלנים אחרים.

 עלות חד פעמית עבור התקנת הגדר לפי גבולות העבודה כלולה בכתב הכמויות. 06

שך תחזוקת האתר השוטפת המזמין שומר לעצמו זכות לדרוש מהקבלן המ 07

ש"ח לרבות שירותי שמירה,  30,000חודשים על פי עלות של  6 -לתקופה של כ

 אספקת חשמל ומים, תאורה, ניקיון

 

 השארת המשרד לרבות הציוד באתר 00.9

הקבלן מתחייב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור 

 מותנית באישור בכתב ממנהל הפרויקט.חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה 

 

 ניקיון  השטח במהלך ובגמר העבודה 00.10

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה בעניין זה יחולו הוראות אלה: 01

הקבלן ישמור על אתר נקי, יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין בכל יום  02

 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. 03
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ניקיון זה יכלול פינוי כל עודפי עפר ו/או חומרים, כל פסולת בנין מצטברת, כל  04

ומי של אתר י -פסולת, שיירים ועודפי חומרים אחרים וכן נקיון  על בסיס יום

 העבודות ע"י מטאטא מכאני ופינוי הפסולת.

פעם בשבועיים ובגמר העבודה הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות  05

 במים וסבון.

 הניקיון של מקום העבודה יבוצע ביסודיות. 06

מנהל הפרויקט רשאי להורות מזמן לזמן על תגבור ניקוי אתר העבודה, לרבות  07

 כים.המדרכות והכבישים הסמו

האחריות למציאת מקום שפיכה מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים  08

 והשיירים, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

בסיום העבודות יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים  09

הארעיים, המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל 

 ל קפלי הקרקע שנעשו בזמן ביצוע העבודה.הבורות והתעלות, ויישר את כ

כמו כן, בגמר העבודה ינקה הקבלן את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי  10

צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו 

להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי. הרצפות 

 וסבון.יישטפו במים 

במקרה והניקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, ולא תיקן הליקוי לאחר  11

התראה שנתן לו מנהל הפרויקט, רשאי המזמין לבצע הניקיון הנדרש באמצעות 

אחרים, וכל ההוצאות הישירות והעקיפות בנדון תקוזזנה מהחשבונות השוטפים 

 של הקבלן.

 יים בגמר העבודה.הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארע 12

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות. הקבלן יהיה אחראי  13

להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק 

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

 לעיל.

 כל תשלום שהוא. עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן 14

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת  15

 אתר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 הכללה ב"מחירי היחידות" 00.11

עבור כל המתואר לעיל ב"אתר העבודה" לא ישולם כל תשלום נפרד ו/או תוספת.  

היחידות השונים שבכתב הכמויות. מובהר כי התמורה עבור כל האמור כלולה במחירי 

רק עבור אספקה, התקנה, תחזוקה, פינוי ושיקום של שטחי התארגנות מערכי משרדים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפרויקטים נוספים, אחרים )שאינם בחוזה זה(, במידה ויוזמנו, ישולם תשלום נפרד לפי 

הסעיף המתאים בכתב הכמויות, אך גם אז התמורה עבור כל המתואר לעיל, לא תימדד 

שלום ותיכלל כאמור בתוך מחירי היחידה של הסעיפים לתשלום שבכתב הכמויות(. לת

כל ציוד שסופק ע"י הקבלן יישאר רכוש הקבלן. עם תום העבודה יוחזר כל הציוד 

 האמור בפרק זה לידי הקבלן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 מכבים רעותבעיר מודיעין 

 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המפרט הטכני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ג'

 המפרט הטכני

 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה

 

 עבודות עפר - 01פרק 

 

  :כללי 01.1

אף  זה פירושו חפירה או חציבה בכל סוג של קרקע מכרז/חוזההמונח "חפירה" הנזכר ב 

  "חציבה" במפורש.אם לא מוזכרת 

 .וסלעים המונחים "עפר" או "אדמה" מתייחסים גם לאבנים 

מחיר ההצעה מתייחס לעבודה באדמה יבשה ו/או בוצית כפי שיידרש בכל מקרה וכן  

לכל צורת חפירה ו/או חציבה לרבות עבודת ידיים או שימוש בציוד מכני לפי הוראות 

 המפקח.

 לבדוק בעצמו את סוגי הקרקע הקיימים במקום. על הקבלן לבקר באתר הבניין על מנת 

 תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים הבאים: 

  עבודה בקרבת כבלי מתח גבוה תת קרקעיים

מודגש כי טרם תחילת עבודות בקרבת כבלי מתח עליון קיימים, הקבלן יבצע עבודות  

 גישוש, גילוי וסימון. כל העבודות תהיינה בתאום מלא ובפיקוח חח"י. 

 

 חפירה 01.2

הקבלן יחפור בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה. אם יש צורך בתמיכת  

החפירה, יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות המפקח ומחירי היחידה 

ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל, לרבות חלקי מבנים, 

 יסודות וכד'. 

, כל סוגיה הנמצאת בשטחמפסולת קרקע לא שמישה ו/או כוללות סילוק עבודות העפר  

תקל בזמן החפירה, יותחום עומק החפירה, הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן לה

לרבות חלקי מבנים, פסולת מכל סוג שהוא, יסודות וכו'. פסולת זו תסולק אל מחוץ 

על . והכל על חשבון הקבלן ת המוסמכותווילשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרש

הקבלן יהיה להציג אשורים בהתאמה לעודפי הפסולת שהוצאו מהאתר וכן להמציא 

אישורים מהמחלקה לאיכות הסביבה של עיריית מודיעין, כמפורט החלק הכללי של 

 המפרט. 

לפני ביצוע החפירה, על הקבלן לוודא כי אין כבלים או צנרות תת קרקעיות מודגש כי  

, בנוסף ידאג הקבלן לקבלת אישורי עבודה מכל שהוא בתוואי החפירה מכל סוג

 .כל נזק שיגרם יתוקן על חשבון הקבלן ,הגורמים הרלוונטיים לפני תחילת עבודותיו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בכל מקום בו הקבלן נתקל במבנה תת קרקעי, יסוד, קיר תומך, בורות, מערכות וביוב,  

פיע כלל בתכניות, חל איסור שמופיע בתכניות עם אינפורמציה שונה או שלא מו

להתקרב בחפירה לרכיב שנגלה גם כשהנ"ל נדרש בתכניות. הקבלן יעצור את העבודה 

מ' לפני הרכיב שנתגלה, ויעבד שיפוע קרקע אל תחתית החפירה, יכתוב  1.5במרחק 

העבודה תבוצע בכפוף לדרישות מפרט  ביומן ויבקש הנחיות להתקדמות מהמפקח.

 )"הספר הכחול"(. ימשרד-במפרט הטכני הבין 01מיוחד זה ולפרק 

 הקבלן לא יקבל כל תוספת עבור האמור בסעיף זה. 

  

 

 גבהים 01.3

על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על  

לא העלה הגבהים ייעשה לא יאוחר משבוע ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה. 

כאמור, יהיה על הקבלן לתקן על חשבונו בלבד כל טעות וכל עבודה הקבלן טענות במועד 

תקבלנה כל טענה או דרישה לא תשבוצעה באופן מוטעה בגין הטעות בנתונים כאמור  ו

 לתשלום נוסף המגיע לקבלן בגין ובקשר לכך. 

הקבלן ועל  מודד מוסמך של ע"י תעשנההבדיקות והמדידה לפני ואחרי ביצוע העבודה  

 אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידה ע"י המפקח. חשבונו.

 

 ת גישושוחפיר 01.4

חפירות גישוש שונות בכל תחום  ,לפני תחילת העבודה ,הקבלןבמידת הצורך, יבצע  

והתשלום בגינן כלול  המגרש לפי הנחיות המפקח. עבור חפירות אלו לא ישולם בנפרד

 .במחירי היחידה השונים

 

 מיותרתחפירה  01.5

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב לחפירה ו/או יחרוג מגבולות  

התכנית, ימלא הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי מאושר על ידי המפקח בשכבות 

.ו. עבודה זו תיעשה על הא.א.ש..מוד 98%ס"מ והידוק מכני עד צפיפות של  20בנות 

 פקח יבוצע המילוי במועד רחוק ממועד החפירה.חשבון הקבלן גם אם לפי הוראות המ

בכל מקרה שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור  

, גם אם הינה בשל מגבלת ביצוע או יקבל תמורה כלשהי עבור חפירה זו והקבלן לא

 לצורך הביצוע.

 

 (01מבנה  01) פרק  מילוי 01.6

באמצעות מצעים מסוג א', מהודק בשכבות  מילוי יבוצע –סעיפי מצעים סוג א'    -

  מוד.א.א.ש.הו. 98%, לצפיפות של ) לאחר ההידוק( ס"מ15של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ממחצבה מאושרת ע"י המזמין. לכל משלוח של החומר  המצעיםהקבלן יספק    -

 תסופק תעודה שמעידה על התאמת החומר לסיווג מצע א'. 

טון/מ"א  4ע יריעות גאופלריג בחוזק ס"מ, יש לבצ 15מתחת לכל שכבה בעובי  -

 .10 -3מקדם חלחול 

 כל הנ"ל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות יריעות גאופלריג. -

 

 קבלת השטח מקבלן עבודות עפר וכלונסאות     01.7

עבודות עפר, כלונסאות יסודות עוברים ודיפון שבוצעו ע"י קבלן עבודות  .א

מסודר לקבלן ובכלל זה תכניות מדידה עפר ובסוס יועברו בנוהל 

 להלן. 02.0זה בסעיף  ןותכניות עדות, וראה עוד לעניי

עבודות העפר והכלונסאות קבלת השטח על ידי הקבלן תכלול את  .ב

הכלונסאות ועבודות העפר, לרבות החללים התת מדידה וסימון ו

 קרקעיים החפורים. 

דות מקבלן תכניות עדות ומדיבמסגרת קבלת השטח יקבל הקבלן  .ג

הכלונסאות ועבודות העפר. בתכניות יופיעו מפלסי עבודות העפר וכן 

תיעשה בפועל בשטח ותכלול  המסירהמיקום וגובה הכלונסאות. 

סיור משותף וקבלה בפועל של כל אחד מהכלונסאות כאשר הוא 

 גלוי וניתן למדידה ולהמשך ביצוע העבודות.  

תת קרקעית כשהיא תמוכה הקרקע תימסר לקבלן לרבות באזור חפירה  .ד

או מיוצבת עפ"י הנחיות ודרישות הקונסטרוקטור ויועץ הקרקע. 

הקבלן יאשר בחתימתו את קבלת השטח לפני תחילת עבודותיו . 

לאחר קבלת השטח כל עבודה נוספת שתידרש לתמיכת הקרקע או 

 ייצובה תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 השונים שבכתב הכמויות. כל האמור בסעיף זה כלול במחירי היחידה .ה

 

 תכולת מחירים 01.8

לא כלולים במחיר וומפות טופוגרפיות  גילוי וסימון תשתיות קיימות חפירות גישוש 01.8.01

 ימדדו בנפרד.

 

מחיר החפירה כולל את כל עבודות הלוואי הדרושות כגון העמקות מקומיות וסידור  01.8.02

התפור בהתאם לתכניות, כולל עבור  שיפועים. המדידה של נפח החפירה לפי השטח

 השיפועים כפי שהם מתוכננים ומשורטטים בתכניות.

 

מחיר החפירה כולל עבודה במקטעים, בשלבים, במפלסים שונים ולא בצורה רציפה ועם  01.8.03

מרווחי זמן בין עבודה לעבודה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין הצורך 

סגרת העבודות נשוא החוזה, שלא באופן רציף )ובכלל זה לא לבצע עבודה כלשהיא, במ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יהיה הקבלן זכאי לתשלום כלשהוא בגין התמשכות ביצוע ו/או בטלת כלים ו/או עבודה 

 בשלבים ו/או במקטעים(.

 

מחיר החפירה כולל ביצוע דרכי גישה ארעיות, עבודות ארעיות, רמפות ותמיכות קרקע   01.8.04

לרבות פינוי החומר מהמקום עם סיום עבודותיו, והשבת המצב  לצורך עבודות מכרז זה,

 לקדמותו.

 

מחיר החפירה כולל גם חפירה, גילוי, מדידה וסימון של מובל ניקוז קיים, וכן סימון,   01.8.05

 מדידה וגידור כבלי מתח עליון ותאום עם חח"י.

 

מחירי היחידה הנקובים סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את  01.8.06

  בכתב הכמויות, לרבות עבודת ידיים.

 

כל העבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה איננה נמדדת בנפרד  01.8.07

אמצעי שאיבה והסנקה אל מחוץ המבנה בסעיפי כתב הכמויות כגון סילוק מי גשמים, 

 , בטיחות וכיו"ב.כגון גדרות, שילוט  וכד' זהירות

 

פי נפח המילוי לאחר הידוק -המדידה לתשלום תהיה על -מילוי מצעים או חומר אחר  01.8.08

 לצפיפות הנדרשת.

עבודות  01פרק  ימשרד-טכני זה ולמפרט הטכני הביןתבוצע בהתאם למפרט  המדידה    01.8.10

יישור פינוי פסולת, : המדידה במ"ק, כל עבודות החפירה כוללות במחירן עפר וחפירה

והידוק התחתית, החזרת חומר מילוי מאושר אל החפירה לאחר פירוק התבניות 

 והידוקו בשכבות והרחקת שארית החומר החפור למקום שפך מאושר.

לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלה, דפנות אלכסוניות, מרווחי עבודה לאיטום  

בחשבון שיפועים  וכיו"ב. שטחי עבודות העפר יחושבו לפי היטל אופקי ולא יילקחו

 ומדרונות.

לא תשולם כל תוספת עבור נקיטת אמצעי בטיחות בעת החפירה וכן עבור ייצוב  

מדרונות, פיגומים ותמיכות ובצוע דרכי גישה ומעברים לעבודות שלד לרבות יציקת 

 ראשי כלונסאות קורות יסוד, שאיבה וכד'.

 

המכרז, המחירים בכתב הכמויות מודגש כי למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי  01.8.11

כפי שאושר, כוללים את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, 

הפעילויות, והנושאים הנכללים במסמכי המכרז בכלל ובמפרטים בפרט, והקבלן לא 

 יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה,  אלא אם הדבר נכתב במפורש. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יצוק באתרעבודות בטון  - 02פרק 

 

 אתר עבודה 02.0

 בנוהל מסודר מקבלן עבודות עפר ובסוס. הקבלן יקבל את אתר הבניה 

החפירה, הכלונסאות, וכן תכניות הקבלן יקבל לידיו את התכניות לפיהן בוצעו עבודות  

AS MADE  .ינחה את הקבלן לפי בקשתו לגבי המידע הקיים בעניין  מנהל הפרויקט

הנמצאים בסמוך לתחומי האתר. לפני תחילת העבודה חייב הקבלן נורות וכבלים יצ

נורות והכבלים והוא יהיה אחראי בלעדי שלא לפגוע ילוודא מקומם המדויק של כל הצ

בהם במהלך העבודה. אחריות זו לא מותנית באינפורמציה שנמסרה או שלא נמסרה לו 

 .ו/או קבלן עבודות העפר והכלונסאות ע"י המזמין

ביקר וראה את האתר, את עבודות קודם להגשתה ת הצעתו מאשר הקבלן כי בהגישו א

 . החפירה, הכלונסאות, ולא תהיה לא כל דרישה או טענה בעניינים האמורים

 הפך הקבלן לאחראי הבלעדי עבור עבודותיעם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן י

קרקע והכלונסאות ייצוב השבוצעו באתר. הקבלן יבדוק את התאמת החפירה, והביסוס 

לנדרש בתכניות, יבדוק את מיקומם, ואם ימצא ליקויים יודיע על כך מיד בכתב למנהל 

הכלונסאות והחפירה וכן עפ"י  הפרויקט. הבדיקה תיעשה על בסיס תכניות העבודה של

  שיבוצעו על ידו.  AS MADEשיוגשו לקבלן ועפ"י תכניות   AS MADEתכניות 

 

 סוגי הבטון 02.1

צויין ספציפית בתוכניות או סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות, בכל מקרה שלא  

. עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של 40-ביהיה הבטון מסוג בכתב הכמויות 

 ק"ג למ"ק בטון מוכן.  150צמנט 

 . לפחות ואחיד לכל האלמנטים החשופים בפרויקט 250הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  

הבטון יבוצעו ללא אפר פחם לפי דוגמא מאושרת על ידי המפקח ובצמנט כל אלמנטי  

אחיד. תכן התערובת באחריות הקבלן, יבוצע על ידי מהנדס מוסמך מטעם הקבלן ועל 

 חשבונו ויועבר לאישור המתכנן. אחוז המלט הלבן יקבע ע"י המפקח.

 

 דוגמאות 02.2

למנט בטון ככל שיידרש לאישור הקבלן יכין על חשבונו באתר העבודה דוגמאות מכל א 

כגון: בטון חשוף בתבניות טגו, עמודי בטון, קורות, גוון בטון  תהאדריכל ובקרת איכו

חשוף וכו' לפי דרישות והנחיות האדריכל, הדוגמאות תכלולנה חריצים טרפזיים לאורך 

  מ"ר. 10ולרוחב התבנית ע"פ הנחיות האדריכל, שטח כל דוגמא לפחות 

 

 הבטון והיציקותאיכות  02.3

 

  :תנאי בקרה 02.3.01
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון פרט  

 למקרים בהם יאושרו בכתב ע"י המפקח תנאי בקרה בינוניים.

הכנת הבטון והובלתו ממפעל הבטון תבטיח את ערבובו המתאים זמן ערבובו של תרכיב  

פני היציקה יעביר הקבלן למנהל הפרויקט, או מי מטעמו, המלט יילקח בחשבון ול

 אישור המפעל לזמן ערבוב התלכיד.

 

 :ציפוף הבטון 02.3.02

יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון בפני חדירת  

מתאימים המאושרים ע"י  אחרים כליםמרטט ו מים וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת

 .מרטטים תקינים 2בכל יציקה ימצאו באתר לפחות  .המפקח

 

 :מניעת סגרגציה 02.3.03

יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו  

)גם כאן נפילת בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.

 יבוצע ציפוף הבטון בעזרת וויברטור(.

 

  :אשפרה 02.3.04

ימים לפחות, או ע"י שימוש  10אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  

את פני הבטון ע"י  הקבלן יכסהלפי הוראות המפקח,  CURING COUMPOUND -ב

 יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח.

 

 :בדיקת הבטון 02.3.05

מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות, שיטות לקיחת לבדיקת הבטונים יילקחו  

, בהוראת המפקח יילקחו מדגמים מהבטון 26המדגמים, כמותם ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 .106הקשה וזאת עפ"י ת"י 

 כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח. 

 

 תבניות 02.4

 

וף יגיש הקבלן תכניות פריסת תבניות של היציקות בהם לפני ביצוע יציקות הבטון החש 02.4.00

מסומנים אביזרי חשמל, אינסטלציה, מיקום המותחנים, גודל הלוחות, דלתות 

 ומשקופים פתחים ומעברי צנרת וכל אלמנט המתוכנן כחלק מפריסת הקיר.

 רק לאחר הצגת תכניות הנ"ל וקבלת אישור המתכנן תאושר היציקה. 

 

 .ובאישורו בטונים שיטויחו תעשינה מלבידים בתאום עם המפקחהתבניות ל 02.4.01
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

קירות ותקרות המרחב המוגן, קירות פיר המעלית, וקירות הבטון המיועדים  :הבטונים 02.4.02

חלקות ונקיות )פלטות שלמות( ובצורה אטימה. את  פלדהלאיטום יוצקו בתבניות 

ס"מ. את  120שים אנכיים כל ים )צד פנים( יש לצקת עם משולרחבים המוגנקירות המ

קשירת התבניות כמתואר בסעיף  ללא תשלום תוספתהנ"ל יש לכלול במחיר הבטונים 

 להלן. 02.3.05

חלק מגמר קירות הבטון יהא בבטון חשוף יצוק בתבניות רולקות "טגו" עם חריצים  

 עפ"י הנחיות האדריכל.

 

יהיו  עמודים, קורות, תקרות, קירות וכו' -בשאר אלמנטי הבטון  התבניות לבטון חשוף 02.4.03

עם מרקם של חריצים אנכיים ואופקיים במשבצות במידות בהתאם למסומן בתכניות 

המפקח. לצורך יצירת החריצים על הקבלן האדריכל ואדריכלות ו/או לפי הוראות 

תבניות יהיו בעו בצורה מדויקת אל התבניות. הולהשתמש בסרגלים מתאימים שיק

תבניות טגו תוצרת "תעל משמרות" או ש"ע, כמו כן על הקבלן להצטייד בתבניות פאזל 

התבניות תהיינה במידות מודולריות מותאמות לצורת  לפינות פנים עם ציר מתכוונן.

האלמנטים המתלכדות למשטח רצוף מושלם, הכל בהתאם למסומן בתכניות וכמתואר 

 ת האדריכל ועפ"י פרטי האדריכל לבטונים חשופים., ובהתאם להנחייבמפרט הכללי

 6לבטון, כגון תוצרת "פז" מס'  תבניותהטפסות יימשחו בנוזל למניעת הידבקות בין ה 

או ש"ע. ההתזה או המשיחה תהיה בכמות מספקת עד לקבלת משטח רטוב. היציקה 

 תבוצע בזמן סביר לאחר המשיחה ולפני התייבשות הנוזל.

בטון חשוף כמפורט, תשולם תוספת בנפרד כמופיע בסעיפי כתב  עבור יצירת שטחי 

 הכמויות.

 

 1.5' ובעומק מס" 10בתחתית כל תבנית ליציקת עמוד עגול ירותך סוקל פלדה בגובה  02.4.04

 ' ליצירת שקע עבור התקנת פנל בעתיד.מס"

 

פגיעה אפשרית  על הקבלן להגן על הבטונים החשופים והגלויים )שלא יטויחו( בפני כל 02.4.05

בד יוטה  דיקטים חדשים, מ"מ, 0.3עטיפה עם פוליאתילן למשל,  באמצעים מתאימים

 הנ"ל כלול במחירי היחידה של הבטונים. מטר לפחות. 3עד גובה  ומגני פינות

 מודגש כי הקבלן אחראי לבטונים עד מסירת המבנה למזמין. 

 

מיוחדים עם ברזל עגול )פטנט(  קשירת התבניות הנ"ל תהיה באמצעות מותחנים 02.4.06

. הנ"ל כולל בנוסף שבירה של מוט ולא באמצעות חוטי קשירהמאושרים על ידי המפקח 

בחומר הברזל הבולט מהבטון. את החורים הנותרים לאחר פירוק התבניות יש לסתום 

בפקק פלסטי מאושר ע"י האדריכל. כל המותחנים יהיו בגובה אחיד ובמרחקים איטום ו

 .תבניות הקבלן בהתאם למסומן בתכניתקצובים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ומחירם  ם מעץ חלקבכל אלמנט של בטון חשוף יבצע הקבלן קיטום פינות ע"י משולשי 02.4.07

, מ"ס 1.5X1.5 כלול במחירי היחידה. בהיעדר הוראה אחרת יהיה המשולש בגודל

החריצים בבטון יבוצעו ע"י אלמנט טרפזי מעץ חלק, בהעדר הוראה אחרת יהא הטרפז 

 .ס"מ 2.5ס"מ ועומק הטרפז  3ס"מ הצלע הרחבה  2במידות כנ"ל הצלע הקטנה 

 

בחשבון בהצעתו אלמנטים שבהם יאלץ להשתמש בתבניות "אבודות" ו/או  חהקבלן ייק  02.4.08

 חידה השונים כמופיע בכתב הכמויות.ארגזים והם יהיו כלולים במחירי הי

 

 מבטון חשוף אלמנטיםיציקת  02.5

 

צוין אחרת במפרט  אלא אם כןהבטון החשוף יבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי  02.5.01

 המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות.

 

די המשפכים המתוארים דמחט אשר יוחדר לצ מרטטיציקת הבטון תתבצע באמצעות  02.5.02

בכמות כפי שיידרש. כמו כן יש להכות על התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להלן, 

תקני להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך התבנית, לשם כך יותקן פיגום עבודה 

 מרטטים תקינים באתר. 2בזמן היציקה יהיו לפחות  לכל גובה הקיר.ומוגן 

 

ת נדרש הקבלן להכין "חלונות" בצד לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקור 02.5.03

 מטר לכל היותר בין "החלונות". 4.0הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של 

 

ס"מ במרווחים שאינם  60יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר, משפך אנכי באורך של  02.5.04

קרוב מטר, דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד  4.0עולים על 

לפני הבטון שכבר נוצק. כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על התבניות בחלק 

רשתות זיון של  2העליון של היציקה. על מנת להבטיח את חדירת צינור המשאבה בין 

 המטרים האחרונים. 4-5-הקירות. על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי ב

 

 דרישה מיוחדת לדיוק היציקות 02.6

 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות הבטון החשוף ו/או לקירות שיחופו באבן נדרש  02.6.01

לרבות של כל צורה אחרת. על  ,, פילוסם האופקיתדיוק מרבי של אנכיותם המוחלט

הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי 

 הבאים:מדידה ה

 LEICAשניות, מחברה מוכרת ורצינית. כגון  3-5טוטל סטיישן )דיסטומט( בדיוק של  

TSO 6 POWER 3'   כוללUSB .או ש"ע, לאשור המפקח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או ש"ע  GEO FENNEL FL 110 HA'. כגון ממ" 1מאזנת לייזר אוטומטית, דיוק  

 לאישור המפקח. 

 מוכח בעבודות מסוג זה.  ןהמודד יהיה מודד מוסמך בעל ניסיו 

 מודגש כי לא תהיה פשרה לגבי דרישות דיוק המדידות והיציקות. 

 

הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא  02.6.02

 (.1)טבלה מס'  789לפי טבלת הדרגות בת"י  6תעלה על דרגה 

 

לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה  02.6.03

ב' של המפרט הכללי. כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת האלמנטים 

, ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת, הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן

 .ויקוזזו מחשבונות הקבלן

 

 הוראות מיוחדות לבטון חשוף 02.7

 

של  SHOP DRAWINGS)הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע )לפני ביצוע היציקות,  02.7.01

התבניות. התכניות יכללו מיקום כל הלוחות, הספייסרים, שיטת קשירת התבנית, 

 הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון החשוף.

 

שור האדריכל הקבלן יכין על חשבונו באתר העבודה דוגמאות מכל אלמנט בטון לאי  02.7.02

כגון: בטון חשוף בתבניות טגו, עמודי בטון, קורות,  גוון בטון חשוף וכו' לפי דרישות 

והנחיות האדריכל, הדוגמאות תכלולנה חריצים טרפזיים לאורך ולרוחב התבנית ע"פ 

 מ"ר. 10הנחיות האדריכל, שטח כל דוגמא לפחות 

 

השלבים יקבעו בתאום ובאישור  -לאחר הפסקה ובמידה והיציקה תבוצע בשלבים  02.7.03

ויבצע על חשבונו  ,האדריכל והמהנדס. הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל

 סרגלי הפרדה.

 

להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב ובתאום עם מנהל הפרויקט, באחריות הקבלן  02.7.04

 של הרכבת התבניות, ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.

 

תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום. לשם הרחקת הזיון  היציקה 02.7.05

ייצר הקבלן במקום מרחיקים )ספייסרים( בטון  ומהחריצים המתוכננים מהתבניות

לפי  -)מסוג בטון ליציקה( יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום 

פי.וי.סי. סטנדרטיים -במרחיקים מפרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש 

 שיאושרו ע"י האדריכל.

 לא יאושר השימוש בחומרים זרים אחרים כגון שברי בלוקים, ניירות, קרטונים וכד'. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

יפרק הקבלן במידה ושטחי הבטון החשוף לא יהיו לשביעות רצון האדריכל ו/או המפקח  02.7.06

, ו/או יצפה את כל הקיר באבן יהבלעדאת הקטע היצוק ויצק אותו מחדש על חשבונו 

מסוג אבן הבניין על חשבונו ו/או יבצע תיקון ע"י שימוש בחומרי שיקום אפוקסיים 

לבטונים גלויים  ו/או יצבע את הבטון ע"פ המפרט, הכל על פי הוראות המתכנן והמפקח 

 וכל זאת על חשבונו של הקבלן.

 

 פתחים ושרוולים 02.8

כגון:  למערכות הבניין,לבצוע עבודות שונות הקשורות לתאום והקבלן יהיה אחראי  

נורות לפני יציקות וכו'. לשם כך על הקבלן להכין יהשארת חורים ושרוולים, התקנת צ

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

 ינה. לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'. חציבות לאחר יציקה לא תורש

חורים ושרוולים באלמנטי בטון בגמר בטון חשוף יבוצעו מאלמנט פח מגולוון מכופף  

 בעובי המתאים לעומסי היציקה, והם יישארו בבטון כחלק מעיצוב אלמנט הבטון.

ועל  נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 

 .חשבונו

ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום  על הקבלן לתאם הכנת שרוולים 

עם המפקח. כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינור 

 LINKאו  MCTביציקה, על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

SEAL.הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף , 

קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר מעברי צנרת מתכת דרך  

 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.

ביצוע ו/או שהקבלן  עבור פתחים שלא הופיעו בתכניותתשומת לב הקבלן מופנית לכך ש 

תוספת. הקבלן יבצע תיאום ביצוע של מעברי  לקבלןלא ידע על ביצועם לא תשולם 

המערכות על חשבונו וידווח לפיקוח ולמתכנן על כל פתח חדש שעליו לבצע ויקבל על כך 

 אישור בכתב לפני ביצוע הפתח ביציקה.

 

 פירוק אלמנטים 02.9

ים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקוי 

לתקנם, יפורקו ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח. באותם מקומות תבוצע 

 יציקה חדשה ובהתאם להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח.

 כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקום שפך מאושר יבוצע על חשבון הקבלן. 

 



- 163 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הכנות ליציקה 02.10

שעות  72דיע למפקח בכתב על מועדי היציקה המוצעים על ידו, לפחות על הקבלן להו 

לפני מועד היציקה המתוכנן ולקבל אישור מהנדס הביצוע מטעם הקבלן בכתב לאותו 

 מועד.

 נוהל ביצוע ואישור יציקות יוכן על טופס מיוחד שיימסר לקבלן ע"י המזמין. 

לביצוע יודיע הקבלן למפקח בכל מקרה, רק לאחר אישור בכתב של המהנדס האחראי  

 כי היציקה מוכנה.

 

 הפסקות יציקה 02.11

אין הקבלן רשאי להפסיק יציקות אלא באותם מקומות לפי אישור מיוחד בכתב של  

האדריכל והקונסטרוקטור. השיטה, הצורה ואמצעי הביצוע של הפסקות היציקה 

ראש ובכתב את שבועות מ 3חייבים באישור המתכנן והמפקח. הקבלן יגיש למפקח 

בקשתו להפסקות יציקה, כולל תכנון מפורט של שיטת הבצוע. המפקח יקבע אם הוא 

מוכן לקבל את תכנון הפסקות היציקה כמוצע ע"י הקבלן, ואם לא יהיה מוכן, יבצע 

 הקבלן את הפסקות היציקה והפרטים הנלווים להפסקות אלו על פי קביעת המפקח.

בגין חיובו לבצע את הפסקת היציקה בהתאם  לא תוכרנה כל תביעות של הקבלן 

להנחיות המפקח, גם אם הן נוגדות את סדר ושיטת עבודתו של הקבלן. הקבלן יבצע 

הפסקות יציקה כתוצאה מאילוצים שונים במקומות שידרשו ע"י המפקח גם אם הן 

חורגות מההפסקות המתוכננות מראש, וזאת ללא כל תוספת תשלום. בכל הפסקת 

צעו שקעים בבטון לפני ההפסקה, ויוצאו קוצים לחיבור המשך היציקה. יציקה יבו

מומלץ לקבלן )אלא אם נדרש הקבלן לכך באחד ממסמכי החוזה או בתכניות העבודה( 

להשתמש באביזרים מוכנים המורכבים בתבנית והמכילים בתוכם גם את השקע וגם 

הזיון באזור ההתחברות את הברזל להמשך העבודה. בנוסף לאמור במפרט הכללי ינוקה 

 עד לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון ומי צמנט.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבכניסה לחדרים "רטובים" )כגון מטבחים, חדרי  

שירותים, מקלחות וכד'( יידרש הקבלן לבצע הפסקות יציקה תוך השמת פסי פליז או 

ם אלה ישולם בנפרד לפי הסעיף חומר אחר כמופיע בפרטי האדריכלות. עבור פסי

 המתאים כמופיע בכתב הכמויות.

מודגש בזאת כי כל הפסקות היציקה במרחבים המוגנים יבוצעו בהתאם ל"מפרט  

 .59פרק  –הכללי" למרחבים מוגנים 

כמו כן, הפסקות היציקה בקירות מאגרי המים יבוצעו עם שימוש בחומרי איטום  

 לקבלת בטון איכותי ואטום. 

 האמור בהקשר להפסקת יציקה, כלול במחיר ולא ישולם בנפרד.כל  

בהפסקות יציקה אופקיות או אנכיות יש לבצע בנוסף לאמור במפרט, מריחת פריימר  

 לשיפור הדבקות בין בטון חדש לבטון ישן )כלול במחירי היחידה(.

לא יציקת חתכי קורות בשלב אחד או במספר שלבי כלולים במחיר הסעיפים השונים ו 

 תעשה מדידה נפרדת, וזאת למרות האמור במפרט הבין משרדי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אשפרה 02.12

על הקבלן לבצע אשפרה מתאימה  0205פרק -, תת02בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  

 לתנאים כמפורט להלן:

 ימים ליציקה: 7לגבי משטחים שתבניותיהם פורקו טרם מלאו  

ומר חוסם התאדות המים מתוך הבטון על כל השטחים הנמצאים עדין במצב לח יותז ח 

צבעוני, הכל לפי מפרט והוראות היצרן. )מלבד על  CURING-COMPOUNDהנקרא 

 רצפות בטון(.

הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד )שטחי הפסקות יציקה(  

עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ספוגות במים ולהחזיק את משטח הבטון 

 ימים. 7במצב רטוב באופן רצוף למשך 

 .CURING-COMPOUNDעל משטחי הפסקות יציקה אין להתיז  

אשפרת העמודים תעשה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד לראש העמוד אשר תישמר  

 ימים. 5רטובה באופן רצוף במשך 

ם עבודות האשפרה כלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בכתב הכמויות ולא תשול 

 בגינן לקבלן שום תוספת שהיא.

הקבלן יעסיק פועל מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה. אין לבצע  

 הרטבה לא רציפה הגורמת ליבוש והרטבה לסירוגין הפוגעים בבטון וגורמים לסדיקה.

 

 צפיפות הבטון וערב כנגד רטיבות 02.13

הקפיד על צפיפות הבטון ואטימותו ביציקת כל האלמנים הבאים במגע עם מים יש ל 

כנגד חדירת רטיבות. אטימות הבטון תיבדק באמצעות התזה על קירות, או יצירת 

שעות, ומעקב אחרי נזילות לפני ביצוע עבודות הבידוד  72בריכה על גגות למשך 

 והאיטום.

בכל מקרה של חדירת מים, יהיה על הקבלן להבטיח את אטימות האלמנט ולתקן על  

-" או בZYPEXנו את המקום הטעון תיקון ו/או לטייח את המקום ב"חשבו

"VANDEX הקבלן יוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון כגון ."

. עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את 15%מיקרוסיליקה בשיעור של 

כלורידים הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לאטימות המבנה. הערבים לא יכילו 

 התוקפים את ברזל הזיון. לא תשולם כל תופסת עבור הכנסת הערבים לבטון.

 

 עיבוד פני הבטון 02.14

 פני התקרות, הרצפות והמעקות יעובדו בשיפועים בהתאם לתכניות. 

הבטונים בשטחים המוחלקים יהיו עם ערב נגד סדיקה בעל חום הידרציה נמוך, הכל  

 מוסמך.עפ"י יעוץ של טכנולוג בטון 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הבטונים בשטחים המוחלקים, במידת הצורך, יהיו עם אפר פחם להורדת החום, הכל  

 עפ"י יעוץ של טכנולוג בטון מוסמך.

 

 החלקת פני הבטון בתקרות וברצפות השונות 02.15

 כללי א. 

פני הבטון בכל התקרות והרצפות יוחלקו כמתואר בסעיף זה, אלא אם נכתב   

מ"מ לגבי הגבהים והמפלסים  5דיוק הפילוס יהיה  אחרת באחד ממסמכי החוזה.

מ"מ לאורך  5הנדרשים. בכל השטחים המוחלקים, פני הבטון יעובדו בדיוק עד 

 מ' )לא מצטבר(. 3סרגל של 

 פילוס, הידוק והחלקה ראשונית ב. 

עם גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטון בעזרת סרגל ויברציוני מתאים   

 ממתכת.

קבלת משטח מפולס לפי שיפועים וגבהים בתכניות, יכין הקבלן מבעוד לצורך   

 מטר ומפולסים במדויק. 3-מועד מערכת סרגלים המרוחקים אחד מהשני כ

מ"מ שייוצבו לתבנית עם  30/30הסרגלים יהיו מצינורות פלדה רבועים חלולים   

 רגליות ממתכת.

 סרגל היישור הויברציוני ינוע על הסרגלים האלה.  

לאחר גמר הפילוס ייבדק גובה פני הבטון. כל גומה תמולא בבטון נוסף ותרוטט   

 וכל עודף בטון יוסר.

 החלקה סופית ג. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי פעולת ההחלקה מצריכה זמן וניסיון וכי עליה   

להיעשות על ידי צוות מיומן היטב, מספר שעות לאחר סיום היציקה. לאחר 

יל, יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של ההחלקה, כמתואר לע

המים המופרשים, מפני הבטון, אך בטרם הקשיחו במידה שלא ניתן לבצע את 

ההחלקה הסופית. ההחלקה הסופית תעשה בעזרת מכונת יישור והחלקה 

 מסתובבת )"הליקופטר"( ע"י בעלי מקצוע שאומנותם בכך.

לשיפור העבידות בזמן ההחלקה. מותר לפזר אין להתיז מים על פני הבטון   

)אין להשתמש בצמנט נקי  1:1במקרה הצורך תערובת יבשה של צמנט וחול 

 למטרה זו(.

 אשפרה ד. 

לאחר גמר ההחלקה, כשהבטון עדיין לח יש לאשפר את פני הבטון על ידי הרטבה   

 במים בלבד.

 הגנה על השכבה המוחלקת ה. 

בית משטחי הבטון המוחלקים )עפ"י המסומן בעת ביצוע עבודות הגמר מר  

בתכניות( יצופו בציפוי אפוקסי ועל כן רצפות מוחלקות אלה חייבות לקבל הגנה 

 מקסימלית ולאורך ביצוע השלד ועבודות הקבלנים האחרים כולם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יגן על רצפות מוחלקות מפני פגיעה כלשהי באמצעות פריסת יריעת   

 לוחות גבס על פני כל שטח. מ"מ + 0.3פוליאתילן בעובי 

בנוסף לאמור, יעשה הקבלן את כל הנדרש לצורך הגנת הרצפות מפני נזקים   

 שעלולים להיגרם מפיגומים ומשאר עבודות האתר.

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה של האלמנטים. ו. 

  

 תיקונים שונים 02.16

כמתואר, יתקנה הקבלן על במידה והרצפה/התקרה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה  

ס"מ או עד מפלס הזיון העליון, הקטן מביניהם  5חשבונו על ידי קרצוף לעומק 

 במקטעים גיאומטריים מרובעים ויציקת דמה והחלקה ב"הליקופטר".

פי פתרונות -במידה ואין אפשרות לשינויי גובה, יתקן הקבלן את המשטח על חשבונו על 

 ח והמהנדס לרבות פרוקה ויציקתה מחדש.שיאושרו על ידי האדריכל, המפק

 

 פלדת הזיון 02.17

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה מצולעים, כמצוין בתכניות. הפלדה תתאים  .1

לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן. מוטות הפלדה 

 שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.

מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים על הקבלן להקפיד במיוחד על  .2

 מעל מפלס התקרה.

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור  .3

ובדיקה לצורך התחשבנות. על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא 

 ו.יספק רשימות ברזל בנפרד וכל נושא  הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונ

במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים  .4

מאלה המצוינים בתכניות, יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן 

 ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין.

, הן לצורך פלדת הזיוןלריתוך  חל איסור מוחלט –לפי הוראות המתכנן והמפקח  

 .ריתוכים באתרלא יבוצעו  –יה והן לצורך הארכה חפ

-על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 

מ' עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.  12

במידה ולא ניתן יהיה להשיג פלדת זיון באורך המפורט לעיל, יאושר השימוש 

מוטות הפלדה על ידי מחברים קונסטרוקטיביים מתאימים שיאושרו בחיבורי 

 מראש על ידי המתכנן ו/או המפקח באתר.

 חיבורים אלו יבוצעו על חשבון הקבלן ולא ישולמו בנפרד. 

"הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה  -לפני כל יציקה יש להקפיד ש .5

 הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם  .6

 בעבורן, כמפורט במפרט הבין משרדי.

שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק  .7

 והתקנתם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.

לצורך תמיכת ברזל לא ישולמו והם ספסלים, ציפורים, חיזוקי ברזל שונים  .8

 כלולים במחיר היחידה.

 ס"מ מקצה העמוד/קיר. 5חישוקים של קורות ימדדו עד וכולל  .9

 בתחום הקורה/תקרה לא ימדדו חישוקים של עמודים. .10

מוט הברזל הראשון בתקרה יימדד במרחק הנדרש בתכנית מקצה קורה/קיר  .11

 סמך.

את הפלדה לפי תכניות הקונסטרוקציה שיוגדרו  על הקבלן להתארגן להזמין .12

 לביצוע, על הקבלן לקחת בחשבון כי לא כל הברזל מפורט בתכניות המכרז. 

כלוב הזיון במשקופים בקירות הגרעין לרבות ברזלים בשיפוע, יימדד כמשקל לפי  .13

 סעיף הברזל שבכתב הכמויות.

 פקח( לא יימדד בנפרד.ברזל רתיך )בשימוש לפי הנחיות המתכנן ו/או המ .14

 

 זיון ברשתות פלדה 02.18

המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות. המוטות  

יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות 

 דלהלן:

 מינימום. –ק"ג/סמ"ר  5000מינימום. גבול נזילות  –ק"ג/סמ"ר  5900חוזק למשיכה  

מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן, באחריות הקבלן  

להכין תכניות להרכבה ולפרטי הרשתות ברצפות ובקירות, לפי ההוראות ונתונים 

 שיתקבלו מאת המפקח.

התכניות יוגשו לאישור המתכנן לפני ביצוע. המתכנן שומר לעצמו את הזכות לאשר  

בועות ממועד ההגשה הסופית. מובהר כי המתכנן לא חייב לאשר ש 3התכניות עד 

תכניות אלו וזאת על פי ראות עיניו ולקבלן אין זכות עוררין על החלטה זו. על התכנון 

 הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא ועלותו כלולה במחירי היחידה.

א תימדדנה חפיפות רשתות באלמנטים אופקיים כגון: תקרות ואלמנטים אנכיים ל 

ותמורתן תיכלל במחירי היחידה. המדידה לצורך התשלום תהיה לפי שטח פני הבטון 

החשוף כפול המשקל הטיפוסי של הרשת הספציפית, זאת גם אם המתכנן ימצא לנכון 

לפרט את תוואי הרשתות באופן ספציפי. שטח רשתות בתוך המפגש עם הקירות 

 ח הנגלה לעין.והתקרות לא ימדדו, כאמור, יימדד רק השט

 

 בדיקת בטונים טריים 02.19

תערובות הבטון לפרטיהן תאושרנה במבדקת הבטונים, אשר תבצע בדיקות טיב  .1

 של הבטונים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .118ביצוע הבטונים יעשה בתנאי בקרה טובים לפי ת"י מס'  .2

אחריותו של הקבלן לתאם עם מעבדה מוסמכת ומאושרת לקיחת מדגמים מהבטון  

 שעות לפני מועד היציקה בפועל. 24מראש של הטרי בהודעה 

 

 חיבור בטון חדש לבטון קיים 02.20

התחברות אלמנטי בטון חדשים לקיימים תעשה ע"י סיתות בטונים קיימים, סיתות  

השענות באלמנטים קיימים וקידוח והחדרת קוצים תוך שימוש בדבק אפוקסי או 

 ברגים.

בנפרד ותהיה כלולה בסעיפים השונים  כל ההתחברות לאלמנטים קיימים לא תשולם 

שבכתב הכמויות מלבד קידוח והתחברות ע"י קוצי זיון בהתאם למפורט בתכניות 

 הקונסטרוקציה תשולם בהתאם לסעיף הקיים שבכתב הכמויות.

 

 תמיכות ופיגומים 02.21

על הקבלן לקחת בחשבון כי אפשר ויידרש לתמוך תקרות, קורות וקירות  .1

ות מערכת תמיכות העוברת במספר קומות אחת מתחת לשנייה מסוימים באמצע

 וזאת על מנת לאפשר פיזור משקל היציקה למספר תקרות.

 תימוך התקרות ייעשה לכל זמן שיידרש בהתאם להוראות המתכנן ו/או המפקח. .2

על הקבלן לקחת בחשבון בעת מילוי הצעתו את התמיכות, הפיגומים וכל  . 3

 לביצוע העבודות בתוך החללים התת קרקעיים.האמצעים הדרושים 

כל העבודות והחומרים הדרושים לביצוע התמיכות והפיגומים יסופקו ויבוצעו על  .4

ידי הקבלן, לרבות הגשת תכניות ופרטי ביצוע לתמיכות וחישובים סטטיים 

לאישור משרד העבודה ומהנדס  הבטיחות, הכל עפ"י התקן, לרבות שלבי העמסה 

ית של המבנה, במצב הסופי והזמני. התכנית תוגש ע"י המהנדס וסכמה סטט

האחראי לביצוע השלד, יצוין כי כל האחריות ליציבות בטפסות בכל השלבים 

חלות על הקבלן ודרישה זו היא חלק יסודי ממפרט זה. כל האמור כלול במחירי 

 הצעתו של הקבלן לעבודות הבטון מבלי שישולם בגינם בנפרד.

 

 בטונים כיסוי 02.22

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או  

 באמצעים מאושרים אחרים ע"י המפקח.

 עובי הבטון המינימלי עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון יהיה כדלקמן: 

 ס"מ באלמנטים הבאים במגע עם הקרקע. 5 -

 ס"מ באלמנטי קירות חוץ. 4 -

 נטים בפנים המבנה החשופים באופן חלקי.ס"מ באלמ 3 -

ס"מ באלמנטים בפנים המבנה, כאשר מעל האלמנטים כיסוי נוסף כגון:  2.5 -

 ריצוף וחיפוי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 במידה וכיסוי זה לא מובטח בתכניות, יפנה הקבלן למפקח לקבלת הוראות.

 

 קרקעיים-טיפול בהפסקות יציקה באלמנטים תת 02.23

אופקיות ו/או אנכיות, באלמנטים הבאים במגע עם בכל מקום של הפסקות יציקה  

הקרקע, יש לשים  בבטון עצרי מים מתנפחים מסוג המאושר ע"י המפקח, הנ"ל כלול 

 במחיר היחידה של האלמנטים השונים ולא יימדד בנפרד.

  

 שימוש בבטונים מיוחדים 02.24

להשתמש  עפ"י הוראות המתכנן ובשל צפיפות זיון או למניעת סדיקה טרמית יש 

עשיר באפר פחם  6, "5מיקה )ללא פוליה(, עם שקיעה " –בבטונים מיוחדים כגון: בטון 

ומנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י 

 שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.

מחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינם בנפרד. שימוש בבטונים מיוחדים אלו כלול ב 

התאמת גודל האגרגט, סוג הבטון ואמצעי הוויברציה מותנים בצפיפות הזיון, כלולים 

 במחירי היחידה ולא ימדדו בנפרד.

 

 פלטקות ואלמנטי פלדה כהכנה לחיבור קונסטרוקציה עתידית  עוגני פלדה 02.25

פלדה ופלטקות במידות שונות, מעוגנים הקבלן אחראי לחיבור ומיקום אלמנטי  -

הגג, גגונים, פרגולות, קירות מסך וכו',  תבבטון, כהכנה לחיבור קונסטרוקציי

 שיבוצעו בעתיד.

על הקבלן לתאם את מיקום האלמנטים עפ"י תכניות קונסטרוקציה, אדריכלות  -

 ואלומיניום.

ביצוע מדויק של  האינפורמציה בתכניות אינה מסירה מאחריותו של הקבלן לגבי -

 הנ"ל.

 

 

 תפרי ניסור/עבודה 02.26

במפרט הכללי , המחיר כולל  50תפרי ניסור/עבודה במרצפי בטון יבוצעו כמפורט בפרק  

 במפרט הכללי. 50את כל האמור בפרק  

 

 קיטום פינות ומגרעות  02.27

 ס"מ. 1.5X1.5בכל הפינות יבוצע קיטום פינות הבטון על ידי משולשים במידות  

 ס"מ. 1.5X1.5במקומות של הפסקות יציקה יבוצעו בבטון מגרעות משולשיות במידות 

 

 תכולת מחירים 02.28

 מחירי הבטון כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי גם את המפורט להלן: 

 תכנון ייצור ואספקת תבניות פלדה מתפרקות לשימוש חוזר. א.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בכל הגבהים. ותהובלת ושימת הבטון בטפס ב.

 ל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים.כ ג.

עיצוב חריצים, בליטות, קיטומים, אפי מים, פקקים, שרוולים וכד', אלא אם  ד.

 צוין אחרת בכתב הכמויות.

הכנסת ברגים, עוגנים, ווים, שרוולים וכד' כנדרש לפי תכניות האדריכל,  ה.

מים וביוב, חשמל, תקשורת, מיזוג הקונסטרוקטור, המערכות )מע' אינסטלציה 

 אויר וכו'( ו/או לפי הוראות המפקח.

 עיצוב פתחים, שקעים, מעברים וכד' בשטחים כל שהם ובכל כמות שהיא. ו.

 קביעת צינורות מי גשם , שרוולים וצנרות בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו. ז.

 הכנת רשימות ברזל. ח.

 החורגים מהסטייה המותרת.סיתות וסילוק עודפי בטון  ט.

 בדיקות שונות של הבטון לרבות בדיקת חוזק, צילומי רנטגן לווידוא ביצוע וכו'. י.

ביצוע תבניות פלדה מיוחדות בצורות ומטיפוסים שונים ע"פ התכניות ליציקת  יא.

קורות עמודים ומשטחי מדרגות ,ביצוע תבניות מיוחדות מסוג "טגו" למשטחים 

 ות ותקרות היצוקים בבטון חשוף ומחורץ.ישרים כדוגמת קיר

תבניות אלו ייוצרו בכל כמות שתידרש על ידי הפיקוח לביצוע הפרויקט על פי  

 לוחות הזמנים על פי החוזה.

 ממוחשבות בק"מ שיידרש. SHOP DRAWINGSתכנית  יב.

מחירי היחידה של כל עבודות הבטון כוללים יציקה בתבנית חלקה מסוג טגו  יג.

צירת חריצים, אופקיים, אנכיים, בליטות, מגרעות, קיטומי פינות וכו' לרבות י

 כמפורט במפרט המיוחד.

מחירי היחידה כוללים יציקה במעוגל ובקשת ברדיוסים שונים וכן יציקה  יד.

 בשיפוע.

 הכנת דוגמאות לאישור האדריכל ועפ"י הוראות המפקח. טו.

י שנדרש במפרט הדרוש בהתאם מחירי הבטונים החשופים )והלא חשופים(, כפ טז.

לתכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והמפרט המיוחד מבחינת קיטומים, 

סרגלים, שקעים, חורים, חריצים, אפי מים הפסקות יציקה, עצרי מים, הנחת 

 פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי בנין לבטון.

יסודות, מדידה על ידי מודד מוסמך של כל שלב משלבי הביצוע:  .יז

צירים, עמודים, קורות, רצפות, תקרות וכל אלמנט אחר שיידרש 

 ע"י המפקח באתר.

מחירי החלקת הרצפות והטופינג כוללים גם הגנה כנדרש על   .יח

הרצפות המוחלקות במהלך ביצוע עבודות הקבלן והקבלנים 

 הממונים.

 אשפרה. .יט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שימוש בבטונים מיוחדים, ערבים וכו' .כ

 תמיכות ופיגומים. .כא

אלמנטי פלדה ועיגונם ביציקות השונות. המדידה במשקל חיבור  .כב

עובי  X  )טון( עפ"י מכפלת המשקל בפועל של כל אביזר )שטח פנים

X  טון/מ"ק(. לא ישולם בעבור אביזרי  7.85משקל סגולי של הפלדה

חיבור כגון ברגים, ברגים כימיים, עוגנים וכו' ובעבור ריתוכים, פחת, 

 גלוון וכד'.

מודגש כי למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, המחירים בכתב הכמויות  

כפי שאושר, כוללים את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל העבודות, 

הפעילויות, והנושאים הנכללים במסמכי המכרז בכלל ובמפרטים בפרט, והקבלן לא 

 נכתב במפורש.  יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה, אלא אם הדבר

 

 סיבולת 02.29

 

 דיוק  02.29.01

 .  1988 1חלק  789הסיבולת בבניה תתאים להגדות ת"י  

על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות, יש להיעזר בשירותיו של מודד  

  .מוסמך

וימסור למפקח תכנית מדידה מיקום אלמנטים נושאים   מפלסהמודד יבצע מדידה בכל  

 כתנאי לאישור יציקת המפלס הבא .  –הקודם  מהמפלס

 

  רסיבולת לעבודות בטון יצוק באת  02.29.02

 דיוק במפלסים  

סטייה בעליל בעבודות יצוק באתר , בכל מפלס ומפלס ולא סטייה מצטברת, תהיה  

 בהתאם לטבלה הבאה : 

 מס'

 סד' 

 התחום שבו תאור העבודה וגודל הסטייה 

 תיבדק הסטייה 

 הסטייהגודל 

 המקסימלי 

 סטייה אופקית מקווי המבנה לעומת  1

התכניות ובמצב ההדדי שבין חלקי 

 המבנה 

 

 מ'5

 מ' 25מ' ועד  10

 מ' ויותר 25

 מ"מ  5

 מ"מ 10

 מ"מ  15

 סטייה מהאנך בקווים ובשטחים  2

 שלקירות ועמודים 

 מ' 3

 מ' ויותר 5

 מ"מ 4

 מ"מ  10

 סטייה מהמפלס או מהשיפוע המסומן 3

 בתכנית לרצפות , תקרות ופני קירות

 וקורות  

 מ"מ  5 בכל נקודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מס'

 סד' 

 התחום שבו תאור העבודה וגודל הסטייה 

 תיבדק הסטייה 

 הסטייהגודל 

 המקסימלי 

 סטייה בגודל או במיקום של פתחים 4

 ברצפות , תקרות וקירות  

 מ"מ  10 

 סטייה בעוביים של רצפות , תקרות 5

 ומבנים דומים , חתכים של קורות  

 ועמודים , רצפות יצוקות על הקרקע 

 מ"מ  10 פלוס

 מהמדידה  3 %  סטייה בין מרכז העמוד והמרכז המתוכנן  6

 הקטנה של העמוד 

 סטייה בין מרכז פלטת  יסוד  7

 בודד / כלונס למרכז המתכנן 

מגודל היסוד /  5 % 

קוטר כלונס ולא יותר 

  –מ 

 ס"מ  5

 

מידה ותתגלה סטייה הגדולה מאלה שהוגדרו לעיל , יהיה על הקבלן לשאת בכל  

 ההוצאות הכרוכות בתיקון כולל הריסה ובניה מחדש . 

 

  סימון מרכזי יסודות 02.30

סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל  .1

 חשבונו. 

שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר  .2

 השגיאות לא תהיינה מצטברות . 

סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך, שניתן יהיה  .3

לבקר את מרכז מכונת הקידוח תוך כדי מהלך הקידוח וגם לאחר 

 שהיתד המסמן את מרכז הקידוח כבר אינו קיים. 

 

 גר מיםבטון במא 02.31

 כללי א.

 118לפי ת"י  10, דרגת חשיפה 40-בחוזק בהבטון של רצפת וקירות הבריכה יהיה   

 26בנוסף בטון אטום למים. בבדיקה לאטימות לפי הצעת ת"י ו 1חלק  466ות"י 

 ס"מ. 3, לא יעלה עומק החדירה הממוצע על 5חלק 

למ"ק )יחס ק"ג  370ק"ג למ"ק והמרבית  320כמות הצמנט המזערית תהיה   

 (.0.5המים בצמנט לא יעלה על 

ס"מ  20מ"מ באלמנטים שהעובי שלהם  25הגרגיר המרבי של האגרגט הגס יהיה   

 ס"מ. 20-מ"מ באלמנטים שהעובי שלהם קטן מ 14 -ס"מ, ו 20 -ומעל ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בטון מובא יסופק  רק ממפעל בעל תו הסמכה של מכון התקנים. כאשר הבטון   

בא יוכנס לתערובת במפעל מוסף מפחית מים ומעכב מסופק ממפעל לבטון מו

 S 3יהיה  2חלק  26. דירוג הסומך של הבטון לפי ת"י 896התקשורת לפי ת"י 

 אינץ'( בעת הגיע הבטון לאתר. 3)שקיעה נומינלי 

שנים  5חובה על ספק הבטון להעמיד בשטח כחונך  טכנולוג בטון בעל ניסיון של    

תערובת והשגחה על נהגים בכול הקשור לתוספות לפחות על מנת לבצע תיקוני 

 מים לבטון.

אסור  –הנהגים חייבים לעבור תדריך מקדים  ובו אזהרה חמורה  שתוכנה 

לשטוף את שאריות הבטון לתוך סל הקליטה של  משאבת  הבטון. יש להימנע 

 מהעסקת נהגים של קבלן הובלות בטון  חיצוני זמני.

לעבור תדריך מראש שמדובר על יציקת בטון גם מפעיל משאבת הבטון  חייב 

דילול  מכול סוג  -בשקיעה מסוימת ואסור בתכלית איסור לדלל את הבטון 

 שהוא.

 יש להקפיד הקפדה גמורה במיקום מוטות הפלדה במרחק מפני השטח.

דקות בין  פריקת בטון אחת  3-במהלך היציקה אסורה  הפסקה של יותר מ

 10-אסור שערבל בטון ימתין  בשטח יותר מ לשניה מחד גיסה ומאידך גיסה

 דקות לפריקה.

הבטון ליציקת תעלות הגלישה יכיל  תוסף אינהיביטור של חברת סיקה  במינון 

 המרבי המותר ע"י היצרן.

באתר הבניה, סמוך למועד שפיכת הבטון מהמערבל יוסף לבטון מוסף "על 

מות הגורם להגדלת פלסטי" מהסוג שאינו גורם להסמכה ולהתקשרות מהירה בכ

עד לדירוג הסומך הדרוש לביצוע היציקה, כפי  3Sנזילות הבטון מדרוג סומך 

שייקבע בניסויים מוקדמים כמצוין להלן. בכל מקרה לא יעלה דירוג הסומך על 

7S  אינץ'(. 7)שקיעה נומינלית 

זמן תחילת ההתקשרות לאחר שימת הבטון בטפסה לא יפחת משעתיים בבדיקה 

 .2חלק  26לפי ת"י 

יצרן הבטון חייב להבצע בדיקת תערובת מקדימה לכול התכונות הנ"ל במעבדה 

 רשויה ולהציגם לפיקוח עד שבועיים לפני תחילת עבודות היציקה.

 רצפת הבריכה ב.  

יישור וגימור פני הרצפה ייעשה לפי  רצפת הבריכה תוצק כולה ביום יציקה אחד,

. )החלקה ע"י הליקופטר( הקבלן יציג של המפרט הכללי 50של פרק  5006סעיף 

למפקח  את שיטת היציקה של הרצפה לאישור. השיטה  תכלול אמצעי יישור 

החלקה וריטוט, ודרכים להבטחת רציפות היציקה, ללא היווצרות "תפרים 

 קרים" בין חלקי בטון שהושמו בזמנים שונים תוך כדי ביצוע היציקה.

מיד לאחר פעולות הגימור יש להתיז על פני הבטון חומר אשפרה לבן העומד 

יש  –, סדקים פלסטיים אם יופיעו ASTM-C-309בדרישות התקן האמריקני 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לסגור תוך פעולות הגימור לפני התזת חומר האשפרה לאחר שפני הבטון התקשו 

 דיים.

דיים ע"י צוות פני מישק הפסקת היציקה בין הרצפה והקיר יעובדו בעבודת י

מיוחד בדיוק לפי הפרטים בתכניות לאחר גמר הפרשת המים מהבטון. פני 

 המישק ישופרו ע"י ארג ויריעות כנ"ל ללא  התזת חומר אשפרה עליהם.

 קירות הבריכה ג. 

כל הקיר יוצק ביום אחד, הטפסות הכנתן, שלבי היציקה שימת הבטון וכו' 

. לקשירת הטפסות 02טון חשוף של פרק ב – 0208יתאימו לכל הדרישות של סעיף 

(, שניתן לחתוך אותם בעומק של SNAPTIESישמשו רק מוטות פלדה מיוחדים )

ס"מ מפני הבטון. החורים שיישארו ייסתמו במלט אפוקסי מתאים שיאושר  3

ע"י המפקח. בשום אופן לא יורשה השימוש בחוטי קשירה גם לא בחוטים 

 מגולוונים.

כה יותקנו פתחים זמניים, שניתנים לסגירה תוך כדי בצד הפנימי של הברי

 התקדמות היציקה, כדי לאפשר שימה וציפוף מבוקרים.

ס"מ לפחות המרחק ביניהם לא יעלה על  60ס"מ וברוחב  60הפתחים יהיו בגובה 

 ס"מ בכוון האופקי והאנכי. 120

ומר רך פני מישק העבודה בין הרצפה והקיר ינוקו, יחוספסו ויסולקו  מהם כל ח

 )מהפרשת המים( באמצעים מכנים הטעונים אישור המפקח מראש.

ס"מ מדיקט,  15-30בתחתית הקיר מהצד הפנימי של הבריכה יותקן פס ברוחב 

הניתן לפירוק ולהרכבה קלה ונוחה, לניקוי התחתית משיירי בטון לכלוך וכו' 

 ולבקרת שלימות האטמים, לפני תחילת היציקה. שימת הבטון תעשה דרך

ס"מ, גם אם היציקה מבוצעת  60צינורות שיורכבו מראש, בשכבות שלא יעלו על 

. טפסות 02של פרק  02087בעזרת משאבות. הציפוף ייעשה בהתאמה עם סעיף 

ימים מגמר היציקה, למחרת היציקה ישוחררו  7הבטון לא יפורקו בטרם עברו 

בטון והטפסה. המוטות המקשרים, כך שיווצר מרווח של כמה מילימטרים בין ה

יש להזרים מים לתוך המרווח להבטחת האשפרה במשך תקופת האשפרה. 

 בתחתית הקיר יורכב אטם מתנפח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות  בניה -  04פרק  

 

 כללי  04.1

 -ן עדה הביבניה של הולעבודות  02כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק  

וההוצאה לאור, אם לא  ןהביטחומשרדית המיוחדת של משרד השיכון, מע"צ, משרד 

יש לקרוא פרק זה יחד עם הנחיות  צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות,

 .ימשרד-והוראות המפורטות במפרט הבין

 

 סוגי הבלוקים 04.2

בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה בלוקי בטון  

 סוג א'. 5שראלי המתאימים לת"י חלולים בעלי תו תקן של מכון התקנים הי

 מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח. 

  

 אופן הבנייה 04.3

 לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח. 04.3.01

 

 רות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר )שטרבות(. יחיבור ק 04.3.02

 

חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני  04.3.03

קשר )שטרבות( ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי. מאלמנטי הבטון יבלוט 

ס"מ, שיוכנס  60ס"מ, באורך בולט של  40מ"מ, ברווחים של  8זיון קשר )קוצים( בקוטר 

 .או תפר מבוקר למניעת סדיקה עפ"י החלטת המתכנן שראל הרווחים שבין שינני הק

 ויציקת עמוד סמוי. Uהביצוע ע"י שימוש בצורת 

 

מ' ללא עמוד בתווך, תבנה חגורה אנכית ברוחב  3.5בכל קטע קיר ומחיצה שאורכו מעל  04.3.04

ס"מ  20מ"מ כל  8מ"מ וחישוקים קוטר  12מוטות מצולעים בקוטר  2ס"מ שתכלול  20

 ס"מ ושטרבות מבטון מזוין. 20/20מוי או עמודון באופן ס

מ"מ  12החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, לתקרה ו/או לקורות ע"י קוצים בקוטר  

 שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוקסי ובעומק כפי שיוגדר ע"י המתכנן.

 

 20בלוקים לפחות בגובה  10בקירות ומחיצות ללא פתחים, חגורות אופקיות יהיו כל  04.3.05

 ס"מ לפחות ובעובי הקיר.

ס"מ, באופן סמוי. חגורות מתחת לפתחים  20חגורות מעל פתחים יהיו בגובה מינימלי  

 ס"מ. 10יהיו בגובה מינימלי 

מ"מ כל  6שוקים קוטר מ"מ וחי 10מוטות מצולעים בקוטר  2זיון חגורה אופקית יהיה  

 ס"מ. 20
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מ"מ  10החגורות יעוגנו ע"י קוצים לעמודים ולחגורות האנכיות ע"י קוצים בקוטר  

 שיקדחו לאלמנטים כולל דבק אפוקסי.

 

צמנט שעוביו -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט 04.3.06

 ס"מ. 1.5לא יעלה על 

ס"מ לפני הנחת שורת הבלוקים  15תבוצע חגורת בטון בגובה באזורים רטובים  

 הראשונה.

 

מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי מלאים ואחידים  04.3.07

 בעוביים.

 

עמודים, קורות וחגורות בתוך קיר בלוקים מבניה חשופה יהיו סמויים מהעין ויוצקו  04.3.08

 בים.עומדים או שוכ Uבבלוק 

 

מטר הקבלן יגיש תכנית המתארת את אופן הבניה וחיזוק  3.0בקירות גבוהים מעל  04.3.09

הקירות לעמודים וקורות בקצוות לרצפה ולתקרה, התכנית תאושר ע"י מנהל הפרויקט 

 ומתכנן הקונסטרוקציה לפני תחילת הבניה.

 

 תכולת מחירים 04.4

והעמודים את כל החגורות  כוללים חידהמחירי הי בניגוד לאמור במפרט הכללי 04.4.01

, וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק אפוקסי , שטרבותלמיניהם )אופקיות, אנכיות

 יימדד במ"ר נטו ולאחר ניכוי שטח פתחים קיימים. . הכלבלוקי תעלה וכו'

 

 ביטון משקופים כלול במחירי היחידה ולא יימדד בנפרד. 04.4.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות איטום – 05פרק 

 

        קבלת הסברים 05.00

, והמתכנן ליצור קשר עם המפקח קבלןהלפני התחלת ביצוע עבודות האיטום, באחריות  

 לבקש הנחיות והסברים ולוודא הבנת המפרט.

הקבלן המבצע לא יתחיל את העבודות לפני שהמתכנן יבדוק את בקיאותו בכול פרטי   

 ועבודות האיטום.ביצוע עבודות ההכנה לאיטום 

 

 בואמ 05.01

עירית  מודיעין מכבים רעות מתכוונת לבנות מרכז ספורט הכולל  בריכות שחיה מבנים 

 נלווים ומערכות נילוות. 

 הפרויקט יכלול גם הקמת מלתחות משרדים ומתחם מוגן.

מטרת המפרט להשיג מערכת של בריכות שחיה  וחדרי מכונות הנלווים להם  אטומה 

דליפה . בנוסף למנוע זליגות מים ונזקי רטיבות \ת של אובדן מים מזליגהוללא תקלו

 . 2752לכול המבנים הנלווים הכול לפי תקן 

במקרה של מפרט האיטום בפרויקט שבנדון לא מתוכננים מקדמי בטחון. נפרצה 

המים המכילים חומרים לחיטוי חיידקים הם מים . יחדרו מים  –ממברנת האיטום 

כלפי מוטות הפלדה לזיון הבטון. משום כך מתעצמת החשיבות הגדולה אגרסיביים 

כולל שימוש בבטונים דרגת  שמירה קפדנית ובלתי מתפשרת על נוהלי יציקת בטוניםב

 הינה פונקציה  , איכות יישום מערכות האיטוםלאיטום תשתיתה, הכנת לפחות 8חשיפה 

נוספת באותה מערכת ויש  החוליעל כל שלבי הביצוע . כול שלב מהווה פיקוח קפדני של 

. כמו כן, מתבסס התכנון על כי הביצוע יהיה תואם לדרישות המפרט המיוחדלהקפיד 

ההנחה כי קבלן האיטום שיבחר לביצוע העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנוסה שביצע, 

נדרש קבלן עם ניסיון של ליישום הפוליאוריאה  בהצלחה, עבודות מסוג זה, בעבר.

מ"ר ויאושר ע"י המתכנן  3,000שנתיים לפחות, אשר ביצע עבודות בהיקף של לפחות 

 והמפקח.

במקרה דנן יהיה  . בהתאם לאמור לעיל וכפוף למגבלות תקציב מקדמי הביטחון נקבעו  

שימוש  בשיטות איטום בלתי נפוצות כגון הסתמכות על מלטי אטימה  המכילים 

ה תעלות הגלישה יהיה מבפנים . לשם כך יריסטליים .איטום בריכות השחיתוספים ק

יש לפקח על טיב וכמויות החומרים המגיעות לשטח על אחסונם הנאות )והמוגן בפני 

 מ"ר .\קלקול( ועל ישומם בהתאם לחישובי הצריכה של ק"ג

ל במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים )כדוגמה : קונסטרוקטור ואדריכ

( או בין הדרישות התכנוניות המוצגות בחלקיו השונים  1045תכננו חדרים בניגוד לתקן 

של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים 

 יותר.

הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם מוסמך קודם לתחילת הביצוע. 

משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם.  ע"פ התכנון, -ביצוע העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לא תהיה כל התייחסות להסתייגויות וטענות בדיעבד. מצא הקבלן מקום בו המפרט 

אינו ישים או מקום ממנו יחדרו מים  על אף המפרט יפסיק עבודתו ויודיע מיד על כך 

מתכנן ומזמין למתכנן . לא יעשה הקבלן כול עבודה שברור שהינה לשווא. מבחינת ה

חכ"ל מודיעין תיעשה העבודה ברמת איכות  הגבוהה ביותר  ובכול מקרה לא  –העבודה 

.  על כול החלקים 2752, 1476,  1752  1923, 1430באיכות ירודה מן הנדרש בתקנים  

"מכלול הציפיות של מזמין העבודות  הרלבנטיים. פירוש המושג איכות במפרט זה הוא

באופן ישיר או  עמו מטיב החומרים ומטיב העבודות שיבוצעו,וקבוצת המתכננים מט

אובדן מים מתוך בריכות השחיה יהיה רק באידוי .אסור מצב של  באופן משתמע

כול  ." דליפת מים מתוך הבריכות ומערכות הטיהור השאיבה האיזון הגלישה .

 הקיימות של מערכות האיטום  בכול הפרויקט  יתאימו לרמת האיטום המוגדרת

 . 1כרמת האיטום מס'    1חלק מס'   2752שבתקן   1בטבלה מס' 

 .1מס'  2752להלן הציטוט המחייב לגבי כול מערכות האיטום מתוך התקן 

 

 

     כללי 05.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חומרים ומוצרים 05.02.01

 שימוש בכול חומר המופיע במפרט מחייב חונכות של נציג מקצועי של ספק החומרים  

המופיעים במסמך זה בשמם המסחרי, אינם אלא מוצרים כל החומרים והמוצרים  

 מייצגים ויש לראות כאילו נכתב "שווה ערך" )ש.ע.( לידם.

כל מוצר מסחרי חלופי יורשה לשימוש אך ורק אם נתקבל אישור בכתב ע"י מתכנן  

האיטום כי אכן הינו ש"ע. מבחינתו של המתכנן של מפרט זה ,ומפרטים אחרים, רק  

 בלבד, מוסמך להוציא אישור למעבר לשימוש בתנאים הבאים : יועץ האיטום,

יוצעו  כשווי ערך, חובה על הקבלן לקבל \פרט לנתונים הנדסיים של חומרים שיוצגו 

מכתב ממהנדס מומחה ומוסמך )מקצועית ומשפטית(, של ספק החומר ובו כתוב 

את החומרים שלאחר שביצע חונכות, בעת ביצוע תחילת העבודות, מצא שהקבלן מישם 

לאיטום על פי כול כללי המקצוע בכלל ובפרט ואין לו השגות על הכנת פני השטח ועל  

 אופן  ישום החומרים . למען הסר ספק נכונים הדברים 

המפקח או כל נציג מוסמך של היזם ויועץ האיטום הם ורק הם מוסמכים לאשר או --

המתוכננות, שינויים היזומים  לדחות כל הצעה לביטול ו/או שינויים במערכות האיטום

 ע"י הקבלן או כל גורם אחר.

 PVCקר מפרט איטום הבריכות  מתבסס על איטום בהיקף החיצון  בעזרת יריעת יע

( יעודי להתחברות מוחלטת לבטון. יריעות כאלו הן  FLEECEשעליה צמר פולימרי ) 

של חברת  DUALPROOFשל חברת סיקה או יריעת    A  SIKAPROOFלדוגמה דוגמת 

BPA  מ"מ לפחות בבמריחה בעזרת מעלג' של חומר  4גרמניה. בנוסף יעשה איטום בעובי

. לכול הצעה של שגבת חומר שוות IN 3 CEMDICHT 1 המוגמשהצמנטי הדו רכיבי 

בפעולה מתמשכת  החומר המוגמשערך יש לזכור  פרט להיותו ממברנת איטום מתאפיין 

 של איטום חללים קפילאריים בתוך מסת הבטון בעזרת שילוח גבישים לעומק הבטון. 

כמו כול חומר צמנטי ובניגוד לחומרים ביטומניים  אין חובה להמתין לגמר האשפרה 

ובחוברות  466בתקן   1923יום  ולייבוש המוחלט של הבטון כמוכתב בתקן  24במשך 

.  מיד לאחר הכנת פני השטח בתוך הבריכות  05ומס'  02 המפרטי הבין משרדי מס'

ימים מיציקת הבטון ניתן ורצוי לבצע את האיטום. עובדה זאת והעובדה  3-4בטווח של 

שגם פועלים  שעברו הדרכה וחונכות )חובה הכרחית( מטעם היצרן או נציגו המוסמך 

 עכב את העבודה.בארץ יכולים לבצע את העבודה ללא צורך בהזמנת קבלן  משנה שי

. 2+2  -בשתי שכבות  מ"מ לפחות  4מנגד יש להקפיד על יצירת ממברנת איטום של 

 ק"ג למ"ר.  7.5 -כללית מדובר על צריכה של כ

 

 אספקת החומרים והמוצרים 05.02.02

יש לוודא כי החומרים והמוצרים המופיעים במפרט ו/או בכתב הכמויות ו/או בתכניות 

כלים יבמוקו לשטח באריזות מקוריות של היצרן ו/או בכל מסמך נלווה אחר יסופ

שא סימן יכל חומר או מוצר  .סגורים או כשהם ארוזים באופן אחר, הכל לפי המקרה

דרך ברור הכולל את שם היצרן ו/או את סימונו ותאור החומר, מרכיביו החיוניים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 התפוגה תאריךותאריך ייצור. באם "חיי המדף" מוגבלים יצוין גם ישומו, כללי זהירות 

 המפקח רשאי לפסול שימוש בחומר שאריזתו נפרצה . של החומר.

 

 אחריות לטיב המוצרים 05.02.03

ציון החומרים ו/או מוצרים ושמותיהם המסחריים  .א

במפרט, בכתב הכמויות ו/או בתכניות או אישור 

החומרים ומוצרים ו/או מקורם ע"י המפקח, לא יגרע 

מאחריות הקבלן לטיבם ו/או לטיב העבודות 

 .בחומרים אלההמבוצעות תוך שימוש 

ישראליים יעמדו חומרים שלגביהם קיימים תקנים  .ב

 .ים הרלוונטייםבדרישות התקנ

 מפמ"כ אחר אומוכר לתקן  יתאימו תכונות החומרים –במידה ואין תקן ישראלי  

 על ידי יועץ האיטום.כפי שיפורטו רשימת דרישות 

לדרישת יועץ האיטום ו/או המפקח מתחייב הקבלן  .ג

דגימות מהחומרים והמלאכה  ,לספק, על חשבונו

ח אדם וכל יתר האמצעים ושנעשתה וכן כלים, כ

הדרושים לביצוע הבדיקות במקום או להעברתם של 

ל כפי שיורה יועץ והכ –החומרים לבדיקה במעבדה 

 .ו/או המפקח האיטום

יש לאחסן את החומרים באופן שלא יגרע מאיכותם.  .ד

הרמטית עד רגע אסור השימוש  בחומר  שלא היה ארוז 

 ם.הישו

מוחלט בעזרת ציוד  רכיבי יעורבב ערבוב-כול חומר דו .ה

יעודי  חשמלי  למצב הומוגני . ערבלים חשמליים 

צירים ושני פרפרי ערבול.  מיכל   2חייבים  להתבסס על 

 הערבוב חייב להיות נקי

 

 רציפות שכבות האיטום 05.02.04

קבלן האיטום ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום. בכל מקרה שהדבר לא בא  

ו/או בכתב הכמויות ו/או בשטח, יובא הדבר, בעוד לידי ביטוי בתכניות ו/או במפרט 

הקבלן ידווח על כול מקרה בו ארע כדבר  מועד, לידיעת המפקח, אשר יקבע כיצד לנהוג.

 הזה  למתכנן .

 

 קבלני משנה 05.02.05
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ייבחר ע"י הקבלן ר שאעבודות איטום ביצוע כל קבלן משנה ל -בהיות הנושא רגיש 

 .נציג היזם נציג מוסמך שלהראשי יהיה חייב באישור 

אשר לא עבר הדרכה והכשרה מסודרת ע"י מוסד יועץ האיטום לא יאשר קבלן איטום 

שלא יוכל להציג מכתבי המלצה מגורמים הנדסיים מוסמך ו/או יצרני החומרים או 

 העבודה נשוא מפרט זהמוכרים המעידים על יכולתו להתמודד, בצורה מקצועית, עם 

שביצע בעבר דומות המועמד להצביע על עבודות  כמתואר. כמו כן, על קבלן האיטום

 בהצלחה. עבודות, אותן ניתן לבקר ולבדוק.

קבלן אינו עומד ברמה הסתבר כי מבכל מקרה, גם אם ניתן אישור כנדרש אך בפועל 

מהשטח ולדרוש קבלן  רשאי לממש סילוקו המקצועית הנדרשת יהיה יועץ האיטום 

 אחר תחתיו.

ץ האיטום תהיה סופית ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בנושא זה, פסיקתו של יוע

 בהצעתו.

 

 

 

 בטיחות   05.02.06

חייבים תלא יבצע קבלן האיטום כל עבודה אלא אם כן נקט בכל אמצעי הבטיחות המ

 -כולל:

הכרה יסודית ומלאה של החומרים וחומרי הלוואי בהם הוא עומד להשתמש  .א

 לאדם ולסביבה. מהם חדאל והסכנות הקשורות בכ

בעת ביצוע עבודת איטום באש גלויה, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כמוכתב  ב.

 שמישיםהצבת מטפי כיבוי אש ע"י המוסד לבטיחות ולגהות תוך הקפדה על 

 זמין לכיבוי אש ו/או שטיפה. מים ונגישות למקור

 ועל שלמות שימוש באמצעים ואביזרים להבטחת הגנה מלאה על בריאות ג.

 העובדים, הסובבים והסביבה.

 אמצעים אחרים כנדרש ע"פ כל מקרה ומקרה. ד.

שימוש בדבקים  המכילים ממיסים אורגניים מחייב שימוש במסכות   והקפדה  ה.   

 על  מניעת עישון  סיגריות בקרבת מקום.

כול העובדים יעברו הדרכה  מתועדת באתר הבניה של עבודה בגובה ומניעת  ו. 

 נפילה.

 כול בוקר יעשה תדריך בטיחות לכול העובדים. ז. 

על פי חוק נדרשת נוכחות  מנהל עבודה רשוי בשטח. כול עוד נשמרים הכללים  ח. 

 11.02.2014בהתאם לנוהל של המפע"ר מתאריך הבאים שהם 

 אין צורך למנות מנהל עבודה במקרים הבאים:

)עבודות תיקון, התקנת  מהקרקעמטר  3בעבודות שיפוץ של מבנה קיים שגובו עד  . 1 

 של מבנה קיים, תיקון גגות...( מערכות למים, חשמל, ביוב, שיפוץ חיצוני
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  _________________ 

 

ובתנאי שעומק  מטר גובה אך ללא תקרות בטון 3.0הקמת מבנה חדש עד  . 2 

 מטר. 1.2החפירה אינו עולה על 

 הקמת מבנים יבילים .3 

ובמפתח בין  רוקציה  קלה,הקמת מבנה חד קומתי על מפלס הקרקע מקונסט . 4 

כמו כן אין חובה למנות מנהל  מטר 6.0מטר וגובהו הסופי עד  4העמודים עד 

 עבודה בעבודות תשתיות ופיתוח :

 מטר 1.2מטר גובה ועם חפירות בעומק עד  3.0 הקמת קירות תומכים עד א.   

 שבועות. 6כול האפשרויות הנה"ל הם בתנאי: א. העבודה נמשכת עד 

 העבודה לא תגרום נזק כלשהו למבנה הקיים. ב.  

 מטר בנוהל הנה"ל לא מדובר על עבודות 1.2עומק החפירה עד  ג.   

 המבוצעות אגב הקמת מבנה חדש.

 כל האחריות שלפי התקנות חלה על מנהל עבודה יחולו על מבצע הבניה.  

נושא תעודת מנהל -בכול המקרים האחרים  מחוייבת נוכחות מנהל העבודה  

 עבודה תקפה  מטעם משרד העבודה  באתר.

 

 

 

 בטון 05.03

 תשתית לעבודות האיטום 

ההנחיות המפורטות להלן מחייבות לעניין יציקות הבטונים ותשתיות אחרות לצורך  

 וכחלק מעבודות האיטום.

 

 איכות הבטון ויצרן הבטון טיב הבטון לבריכות לתעלות הגלישה ולחדר המכונות   05.03.01

ירכש רק  מחברות להם נסיון טכנולוגי מוצלח  בהתאמת בטון לברכות הבטון  .1

 שחיה, מאגרי מיים ומקוואות.

 125אטום לחדירת מים שקיעה  40 -הבטון לבריכות כולל תעלות הגלישה יהיה ב .2

 25. חדירת מים מרבית מותרת    8מ"מ מותאם למשאבת מייקו דרגת חשיפה 

סיף את הבדיקה שתדגם מקירות הבריכה . יש להו5חלק  26לפי בדיקה תקן  מ"מ

 הגדולה  להוצאות מעבדה. 

 המתכנן מעדיף את חברת הנסון או רדימיקס קונקריט או ישראבטון. .3

בכול יציקה  חובה על יצרן הבטון להציב בשטח טכנולוג עם כול הציוד לבדיקת  .4

 החמיטה 

פך יש לאסור מראש על השתתפות מערבלי בטון שמד המים ,שוקת הפריקה,מש .5

 קליטת החומרים אינם תקינם.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אסור לקבל לשטח מערבלי בטון בהם תקוע גוש בטון בין להבי הערבול  .6

 )"הספירלות"(

מערבל הבטון יעמוד תמיד על משטח בגובה זהה עליו עומדת משאבת הבטון או  .7

 גבוה ממנה

אסןר בשום אופן מצב שבו יעמוד מערבל הבטון במשטח נמוך ממשטח עליו  .8

 הבטון.מוצבת משאבת 

 יש לאסור על נהגי המערבלים לשטוף את שאריות הבטון לתוך סל המשאבה. .9

יש לרכוש את הבטון בחברה שתבטיח העסקת מובילי בטון מנוסים שעוברים  .10

 תדריך לפני כול יציקה.

בעת יציקת קירות , חוץ מתחילת היציקה יש לצקת בטון טרי על בטון טרי  ולא  .11

 בטון טרי ישירות על בטון קשוי.להתחיל כול פעם מחדש יציקה של 

משאבת הבטון חייבת להיות משאבה במצב מכאני מעולה . מפעיל משאבת  .12

 הבטון חייב לעבור תדריך למניעת כשלים לפני  תחילתה  של כול יציקה.

 בעניין טיב קירות הבטון בבריכה ותעלות הגלישה : .13

 אסור להשתמש בשומרי מרחק מעץ .13.1

מוט קשירה \חתוך עם דיסק כול חוטל\מיד בתום העבודות יש לחצוב .13.2

 IN 3 1ס"מ מפני הבטון  ולסתום עם החומר הדו רכיבי   2מפלדה לעומק 

CEMDICHT    

 

 

 כללי -בודות בטוןע  05.03.02

, יש להקפיד כי תערובות של הבריכה  מאחר והבטון הוא מרכיב חשוב במערכת האיטום 

מומחים לעניין. זאת, תוך התחשבות הבטון על מרכיביהן ונוהלי היציקה יקבעו ע"י 

. חובה על  פני הבטון   להיות מלאים ללא כיסי אוויר  ללא סגרגציה בדרישות האיטום

 ללא בליטות חדות  וללא פלדות מסוגים שונים העלולים להחליד.

 

 תבניות  05.03.03

 ביציקת קירות תת קרקעיים, בכדי לייצר פני שטח בטון חלקים וללא לקבלת מערכת 

 האיטום, מומלץ להשתמש בתבניות מתכת או לוחות דיקט. או לוחות "טגו"

השימוש "בשמן תבניות" עלול לגרום לבעיות בהדבקה של מערכת האיטום לקיר  .1

הבטון. אי לכך, באותם מקרים בהם מתוכננת מערכת איטום ליישום על קיר 

 סוגיו.הבטון אין להשתמש ב"שמן תבניות"  המבוסס על שמן מכונות שרוף ל

במקרה של שימוש בשמן כזה יש להסירו הסרה מוחלטת בעזרת התזת מים   .2

 120 -מהולים בסבון כלים.לחץ התזת המים לא פחות מ C 50 0בטמפרטורה של 

 בר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יעשה י ליציקת קירות תת קרקעיים ו/או בריכות מים, מומלץ כי חיזוק התבניות .3

ה לצידה השני. השימוש ללא שימוש בחוטי קשירה העוברים מצד אחד של היציק

 ייעודיים למטרה זו עדיף. במוצרים מתכתיים

 

 ת בטוןיציקהליך   05.03.04

 -קרקעיים בפרט יש לשמור ולהקפיד על:-בטונים בכלל וקירות תת כול  בעת יציקת 

יש להזהר מריטוט יתר. עלוי  מקובלים וריטוט כנדרש. יציקה יציקה ע"פ נוהלי .1

מי התערובת בשל ריטוט יתר יש לסלקם  מפני הבטון בכול דרך לפני שימת 

 שכבת הבטון הבאה.

במקרה שצינור או גוף אחר חודר את הבטון, יש להבטיח ולוודא כי יציקת הבטון  .2

מצידו התחתון של הגוף החודר מלאה וכי הבטון מגיע למגע מלא עם דופן 

 החודר.הצינור/הגוף 

יש להבטיח איטום כל תפר הפסקת יציקה בלתי מתוכנן העלול להווצר כתוצאה  .3

קורות או אלמנטים אנכיים מכול סוג בתהליך היציקה של ו/או עיכובים מתקלה 

האיטום בעזרת עצר מים על בסיס בנטונייט מודבק   הנמצאים תחת פני האדמה.

 במשחה מתנפחת.

 

 אשפרה  05.03.05

ולאשפר את הבטונים, קודם ליישום שכבות האיטום. האשפרה ע"פ הנחיות יש להקפיד  

 מהנדס הקונסטרוקציה ו/או ע"פ נהלים מקובלים.

 

 

 

 תיקונים והכנות  05.03.06

 -הבטון ביסודיות: משטחלפני יישום שכבות איטום ייבדק  

יש להתייעץ עם  סגרגציות  סדקים שיאותרובמקרה  .1

 ולטפל בהם כפי שיוחלט.איטום הקונסטרקטור ויועץ ה

 כמו כן רצוי לערב בתיקון את מתכנן האיטום.

משטחים אופקיים המיועדים לקבל שכבות איטום  .2

חייבים להיות מישוריים במידה כזו שתבטיח את 

"קבלת" מערכת האיטום כנדרש ע"פ מפרטי יצרן 

 החומר.

ות או חומר בחלל בין תבני זליגת בליטות בבטון שנוצרו עקב  להסיריש  2.1

, מומלץ להשתמש "בדסקת להסרת בליטותמכל סיבה אחרת. 

 מוזאיקה" או בכל כלי אחר ע"פ הצורך.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יםיעודילמלא בחומרי מליטה צמנטיים ייש  במשטח הבטוןשקעים  2.2

-08)א.צ. שיווק, טל'  620מיוצרים בשימוש חרושתי, כדוגמת ספיר ה

( 050-6801605)בטון אין בע"מ, טל'  PATCHCRETE 101( או 9151088

-054)ג'נסיס א.ב. בע"מ, טל'  ISOMATמתוצרת  DUROCRETאו 

או על ידי גורם  אושרו ע"י יועץ האיטום( או חומרים אחרים ש5437355

מוסמך אחר. שקעים קטנים ניתן לסתום בחומר המוגמש משגר 

 . IN 3 CEMDICHT 1 הגבישים

קונים. האשפרה תחל כבר ביום יש לוודא אשפרה נאותה של התי 

 .ותמשך כנדרש היציקה/התיקון ע"י תרסיס מים

בכל המפגשים בין מישורים אופקיים ואנכיים, עליהם יש ליישם ממברנת  .3

איטום, יש "לשבור" תחילה את הפינה ע"י יציקת "רולקה" מתערובת צמנטית. 

בסמוך יישום חומר המליטה הצמנטי ליצירת רולקה על תשתית שהורטבה 

 ליצירת ה"רולקה".

.    לשיפור ההדבקה תהיה התערובת הצמנטית מושבחת בפולימרים 3.1

. בכל מקרה, מינון הפולימר בתערובת ואופן SRBאקריליים או על בסיס 

 היישום יקבעו ע"י הנחיות  יצרן הפולימר שנבחר לשימוש.

, אך אורך .    ה"רולקה" תהיה בחתך משולש שמידותיו נקבעות ע"פ המקרה3.2

 ס"מ. 3 -הצלע לא יהיה גדול מ 

יש לוודא קיטום כל פינה "חיובית" באלמנט בטון )מעקה( שמערכת האיטום  .4

אמורה "לעטוף" אותו. הקיטום יכול להתבצע ע"י קיבוע פרופיל קרמיקה  

משולש בתבנית בעת היציקה, או לאחר מכן באמצעים מכניים ובלבד שמערכת 

 ינה "ישרה".האיטום לא תיושם על פ

מתן בטונים באיכות פני שטח  קבילה ליישום מערכות איטום היא באחריות  

הקבלן וכל עבודות ההכנה הם באחריותו ולא ישולם עבורם תשלום נוסף, אלא 

 אם כן מופיע סעיף נפרד ומפורש לביצוע עבודה זו בכתב הכמויות.

יום מיום יציקת שטחים אחרים  21 -יום מיציקת גגות עליונים ו 30באם עבור   

באם בוצע כל המפורט עד כאן ואושר ע"י המפקח בכתב. אז,  .המיועדים לאיטום

  ורק אז, ניתן להתחיל בביצוע עבודות האיטום.

 סיכום  05.03.07

 -לא יבוצעו כל עבודות איטום, אלא אם כן, התקיימו כל התנאים הבאים: 

לקבלת מערכת פני שטח הבטון חלקים במידה מספקת  .1

בנושא הזה יש לתת שימת לב מיוחדת בפינות  האיטום.

האנכיות  בהם אופיינית סגרגציה של זליגת מי תערובת 

מ"מ המכונים  2.4מהולים בצמנט וחומרים עוברי נפה 

 "מיץ בטון " 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סדקים ופגמים אחרים בבטון טופלו כנדרש, באם  .2

 נדרש.

דה הוסרו כול בליטות של חוטי קשירה מוטות  פל .3

 1חלק מס'  466לעומק  המתאים לדרישות תקן 

והמגרעת/חור/בקע /שקע שנוצרו יסתמו  בעזרת 

מריחת פריימר להדבקת בטונים  ותערובת מתועשת 

לשיקום בטונים שניהם של אותו היצרן .  השימוש 

 בחומרים יוגש שבועיים  מראש לאישור  המתכנן.

ם נקיון  נסרת שמנים החלקת שקעיכל שאר ההכנות  .4

 בוצעו כנדרש.וכו' 

מיום גמר אשפרת הבטונים ועד לתחילת ביצוע עבודות  .5

האיטום עבר זמן כנדרש ע"פ המקרה. זאת במטרה 

 להבטיח כי הבטון יבש דיו לקבלת מערכת האיטום.

ניתן אישור בכתב ע"י המפקח, לתחילת עבודות  .6

 האיטום. אישור כזה יידרש לכל שטח ושטח בנפרד.  

ה בין דרישות מתכננים שונים או בין הדרישות התיכנוניות במקרה של סתיר .7

המוצגות בחלקיו השונים של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ 

 וליישם את פרטי התכנון המחמירים יותר.

 

  FLEECEעם   PVCאיטום ביריעות    05.04

 מבוא  05.04.01

שכמוהו כמרתף במתחם  בהיעדר מרתפים במבנים המתוכננים אלא חדר מכונות  

 -הבריכה חלקיהם  העיקריים אותם יש לאטום כנגד מעבר מים הם:

 FLEECEעם   PVCביריעות חלקי מבנה תת קרקעיים יאטמו  .1

   IN 3 CEMDICHT 1+ שכבת   FLEECEעם   PVCביריעות חדרים רטובים  .2

 מ"מ מעל הרצפה ותחת רצפת הקרמיקה 3בעובי 

גגות טכניים   SBS 5 Mגגות  בטון רגילים יאטמו בשכבת ביטומן ועליה יריעת  .3

 [  10מ"מ  .] פרט מס'  2.5יאטמו בשכבת פוליאוריאה בעובי 

קורות יסוד יאטמו בשתי שכבות של ביטומן דו רכיבי כגון מסטיגום ספיד  או  .4

 אלסטומיקס .

של ספק, יש לאמץ וליישם במקרה של סתירה בין דרישות מתכננים שונים או במקרה  

 את מערכות האיטום השונות ע"פ הנחיות המפרט המחמיר יותר.

 כך, ורק כך, יובטח מבנה יבש ומתפקד לאורך זמן. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כללי  05.04.02

כל העבודות והמלאכות יבוצעו ע"פ הנחיות התקנים הישראלים הרלוונטיים,  

 -במהדורתם המעודכנת והתקפה למועד ההסכם, ביניהם:

 1513יציקת שיפועים בגגות  מבטקל ע"פ תקן ישראלי  .1

 1752/1הכנת התשתית לאיטום ע"פ תקן ישראלי  .2

 1752/2ע"פ תקן ישראלי העשויה יריעות ביטומניות  יישום מערכת איטום .3

 1430/3יעמדו בדרישות תקן ישראלי בכלל ובעקר בגגות  יריעות האיטום  .4

  1, חלק 1476בדיקת איטום גגות בהצפה  ע"פ תקן ישראלי  .5

 05פרק  -מהדורה עדכנית של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול(  .6

 "עבודות איטום".

באותם המקרים בהם יוכתב יישום מערכת איטום מרכיבי בניין אנכיים או אופקיים  

על קירות יעשה תוך גלילת יישום יריעות האיטום -משופעים העשויה יריעות ביטומניות 

 היריעה מלמטה כלפי מעלה. 

 מטר. 2.5גובה כל רצועה אנכית  על קיר לא יעלה על  

מסמך זה מתייחס לכל חלקי המבנה אותם יש לאטום בפני מעבר מים. בכל מקרה בו 

איטום ויצרן מערכת האיטום מציין יישום שכבת קישור )פריימר(  מוצר/מערכתמוכתב 

מערכת יראה כאילו נדרשה שכבת הקישור גם במפרט זה והוא כלול כשלב ביישום ה

 לא צוין הדבר במפורש. םא םבמחיר היחידה ג

כל השטחים המטופלים ימדדו, בד"כ, תוך הפרדת המערכת למרכיביה השונים. היינו, 

שטחים אופקיים, שטחים אנכיים, רולקות איטום, פרופיל אלומיניום, עיבוד פרטים 

רד. חפיות ופחת בחומרים השונים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה וכו'. כ"א בנפ

 .וכך גם ההצפות לביקורת הנקוב

מיוחד, בפרטים הגרפיים הבכל שטח ושטח תקבע מערכת האיטום ע"פ הכתוב במפרט 

אחת ואין  שלמות( המסמכים משלימים זה את זה ומהווים 3ובכתב הכמויות. כל )

 להפריד ביניהם.

 בין המסמכים, יקבעו המסמכים לפי הסדר הבא:בפרטי התכנון במקרה של אי התאמה 

 פרטים משורטטים א.

 מפרט מיוחד  ב.

 כתב כמויות.    ג.

המפרטים שלהלן הם מפרטי תכנון המכתיבים חומרים ושיטות עבודה הבאים לתת 

 פתרון הנדסי לבעיה נתונה.

ההנחה היא, כי קבלן האיטום מכיר את החומרים המוכתבים וצבר ניסיון סביר 

קבלן לדרוש ולקבל מיצרן החומרים הנחיות יישום הביישומם. בכל מקרה, באחריות 

 והוראות בטיחות )אש, מים, בריאות, סביבה( וליישמם כנדרש.

 

 . צפוני מודיעיןהעקרונות הבסיסיים לתכנון האיטום בפרויקט  בריכת א.ת  05.04.03
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כמו שנכתב בפרק קודם, המערכות לאיטום חלקים שונים במבנים העל קרקעיים    

ל מודיעין מכבים רעות מבוססות על "חכ  -שבפרויקט של עירית  מודיעין מכבים רעות

או מערכות אחרות, הכל ע"פ מאפייני   FLEECEנדבקות לבטון בעזרת  PVC יריעות 

 המקרה והצורך. 

עבודות האיטום מותנה בחונכות מלאה של איש טכני מוסמך של ספק החומרים ביצוע  

 והנפקת דוחות מסכמים חיוביים מטעם הספק.

 

 פיקוח עליון 05.04.04

באחריות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או כל נציג מוסמך אחר לידע, בכתב, את יועץ  

 ורך.האיטום באשר לעבודות המבוצעות בשטח ולזמנו לפיקוח ע"פ הצ

 -בכל מקרה יש לתאם ביקור לפיקוח עליון בשלבים הבאים: 

 בתבניות לפני יציקת הבטון התקנת איטום צנרות חודרות+ סקימרים .1

 הכנה לאיטום יסודות .2

 הכנה לאיטום  פנים הבריכה .3

 הכנה לאיטום גגות .4

 מלתחות\איטום רצפות וקירות חדרי רחצה .5

 

  מפרטי האיטום לפי מיקום 05.05

 

 איטום סביב צנרות סקימרים מערכות תאורה הטבועים בבטון     05.05.01

האיטום יתבסס על משחת איטום השקועה במגרעות היקפיות )בד"כ מעגלית(   .1

פולימר   MSמשני צידי הצינור.  בצד שאינו במגע עם המים תודבק דיסקה בעזרת 

 כדי לתמוך את משחת האיטום כנגד כוחות המים .

 מגרעת אטימה  סביב צנרות החודרות בבטון  יעשה  התהליך הבאכדי ליצר  .2

שיוף פני הצינור בבד שמיר  באזור שיהפוך פנים הבטון וקרוב לפני  .2.1

 השטח. 

טבעות של כבל חשמל "פנדל" לבן מרוח בשמן  2 -עטיפת הצינור ב .2.2

תבניות בהיקף הצינור ובצמוד לתבנית  בהצמדה בלתי ניתנת לפרימה 

 הבטון וריטטו. ע"י כוחות הזרמת

 רצפה \מ"מ  בשני צידי הקיר 10-8הטבעות עשויות כבל חשמלי בעובי  

שעות  36 -שעות  ולא יותר מ 24-מיד לאחר פירוק התבניות )רצוי לא פחות מ .3

מתום היציקה(  ישלפו הכבלים בכוח באופן שהשאירו מגרעת טבעתית  )או 

 . INSERT-מלבנית לפי  הפרט המשולב( בכול היקף הצינור או ה
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או ש"ע כך שלא ישאר מרווח   WINSEALהמגרעת תנוקה היטב ותאטם בחומר  .4

אחר ובין הבטון האופף . יש לישר את המשחה  INSERTבין הצינור או כול 

 הביטומנית עם פני השטח לקראת שלב איטום הרצפה ובקירות.

                             

             אחריות לעבודות האיטוםת ותעלות הגלישה ואיטום חלקי הבטון בתוך בריכו 05.05.02

 תחת רצפת הבריכה יעשה משטח עבודה מהודק וחלק. .1

בעובי  OSBבמקרה של כלונסאות דיפון בצד הבריכה יוקם קיר אנכי עשוי לוחות  .2

מ"מ לפחות. יש לבצע עבודת תבניות מקצועית החסינה  מחשש  עיוות  הקיר  11

בשל לחץ הידרוסטטי של  יציקת הבטון . במקרה הצורך יש  לדאוג לבנית תמיכה 

 אחורית מספקת.

משופע ועל תחתית פנים הקירות החיצוניים של \פקי\על משטח העבודה  הא .3

מ"מ  . על הרצפה יהיו היריעות    0.5ן בעובי תבנית הבטון תוצמד יריעת פוליאתיל

מ"מ . תפקיד היריעה למנוע פגיעה  0.5חלקות . עובי היריעות    HDPEיריעות 

במערכת האיטום תוך כדי ישום ואחריו ולאפשר שינויי מימדים של רצפת 

 הבריכה מבלי לשחוק את יריעת האיטום.

ראת ביצוע ממברנה עקרית על חיבור רצפה קיר תותקן פינה פנימית יעודית לק .4

של   A SIKAPROOFיעודי  דוגמת  FLEECEמכוסה   PVCהמתבססת על יריעת 

 גרמניה.  BPAשל חברת   DUALPROOFסיקה  או 

ביצוע כול עבודות האיטום בחונכות מלאה של יבואן היריעות )גילאר או  .5

 איטומקס(

זפתים  או  על החיבור בין רצפה לקיר או גרם מדרגות תימרח בעזרת מברשת .6

מ"מ  2בעובי  ממוצע של    IN 3 CEMDICHT 1מעלג' שכבת החומר הדו רכיבי  

 מ"מ . 1 -ולא פחות מ
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  _________________ 
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 משטח עבודה  .1
 יריעות פינה פנימית של יצרן ממברנת האיטום דוגמת  .2
להגנה +הקטנת חיכוך + מתן אפשרות  מ"מ 0.5יריעת פוליאתילן  .3

 החלקה.

 DUALאו  SIKAPROOF Aדוגמת  FLEECEעם   PVC –יריעת איטום  .4
PROOF   של חברתBPA גרמניה 

 REMMERS גרמניה  של    KEISOLפריימר על בסיס מי זכוכית דוגמת  .5
של   NB  1או      IN 3  CEMDICHT 1מ"מ של החומר  3שכבה של  .6

KOSTER  , 
 לפחות . 20X30עצר מים כימי מתנפח על בסיס בנטונייט מידות חתך  .7
 .10דרגת חשיפה  40 -בטון לקירות בריכה ולתעלת גלישה  מסוג  ב .8
 .10דרגת חשיפה  40 -בטון רצפת הבריכה מסוג ב .9

 בטון מבנה סמוך  או סלארי .10
של תרמוקיר או  100Sשכבת טיח  מישר עשויה הרבצה צמנטית סופר  .11

 ש"ע של כרמית או א. צ. שיווק
להגנה +הקטנת חיכוך + מתן אפשרות  מ"מ 0.5יריעת פוליאתילן  .12

 החלקה במקרה של שקיעה דיפרנציאלית.

   במקרה ולא קיים קיר                           מתבטלים  גם                         .13
 תוצמד לפנים תבנית החוץ   4והיריעה 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בין הקוצים להמשך יציקת הקירות והמדרגות וכול אלמנט אנכי אחר ובכול  .7

עצר מים על בסיס בנטונייט  מחובר בעזרת משחה הפסקת יציקה יוצמד 

. ההנחיה קיימת גם לגבי החיבור רצפה קירות של בור מתנפחת מגיבת מים

 המים במרכז המים העמוקים. ריקון \איסוף

 לאחר הכנת פני השטח של פנים הבריכה  שכוללים. .8

ס"מ של כול שומרי המרחק מפלדה בעזרת משור  2קיטום לעומק של  .8.1

 דיסק.

 חיתוך בליטות מכול סוג וניגוב לח מאבק

 IN 3 1איטום  וישור פני השטח שנחתכו  בעזרת החומר הדו רכיבי   .8.2

/CEMDICHT    

 פני השטחים שזוהמו באבק ושאר מפרידי הדבקה..נקיון מלא של  .8.3

קיטום פינות בולטות בחיתוך בעזרת דיסק בכול מקום אלין מוצמדת יריעת  .9

 איטום או חומר איטום :

 בקירות המשמשים תמיכה חיצונית. .9.1

 במדרגות יצוקות בטון כולל מדרגות ירידה לבריכה   .9.2

 ים .קיטום פינות במדרגת מנוחה הצמודה לקירות במים  עמוק .9.3

 כול  פינה כמו סביב גומחה בקיר. .9.4

 בהיקף בור איסוף מים בתחתי מים עמוקים .   .9.5

ס"מ בכול הפינות האנכיות הפנימיות . הקיטום יעשה  1קיטום של   .9.6

 .IN 3 CEMDICHT 1בעזרת עיצוב רולקה עשויה החומר הדו   רכיבי 

 תזכורת לביצוע עבודות איטום  פרטניות .10

איטום  בהיקף צנרות , סקימרים, ומערכות תאורה תת מימיות הפונות  10.1  

 RY-PM-5אל מי הבריכה לפי פרט  

ביצוע איטום כול פנים הבריכה תעלות הגלישה )כולל הפן החיצון האנכי  10.2  

 4מ"מ כ"א סה"כ =  2של תעלת הגלישה  מדרגות  בשתי שכבות של 

.  IN 3 CEMDICHT 1י    מ"מ של החומר הצמנטי פולימרי  הדו רכיב

 -RY-PM-3,3.1 RY-PM ע"פ  פרט: 

בכול הפינות הפנימיות של קירות ניצבים תיווסף אחרי שכבת ראשונה   10.3  

רשת עשויה  בד יוטה )קנווס מן הצומח( טבולה עד ספיגה מלאה בחומר 

-RY . ע"פ  פרט:  IN 3 CEMDICHT 1הצמנטי פולימרי  הדו רכיבי     

PM-3,3.1 RY-PM- 

רשת  בד יוטה מן הצומח  בין שתי השכבות  םבחיבור רצפה קיר יש לייש 10.4  

. רוחב  IN 3 CEMDICHT 1של חומר האיטום הצמנטי הדו רכיבי  

 ס"מ על הקיר . -10-ס"מ על הרצפה ו  10ס"מ מהם  20 -הרצועה כ
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תעלות הגלישה יאטמו מבפנים בשכבת חומר האיטום הצמנטי הדו  10.5  

 מ"מ בכול היקפן. ע"פ  פרט:  4בעובי  IN 3 CEMDICHT 101רכיבי  

RY-PM-3,3.1 RY-PM- 

המתאים אחריות הקבלן, למכלול עבודות האיטום באתר תעמוד על  10.6  

 מיום גמר העבודההחל שנים  בעניין מספר  2752לדרישות תקן 

 ומילוי הבריכה בדיקות הצפה .11

יעברו בדיקת  שטחים שונים עליהם יושמו מערכות איטום ,ע"פ קביעת המפקח  

תקנית.במידת האפשר, אגפי בריכת השחיה ותעלות הגלישה ישארו  הצפה

שעות . תהליך  96חשופים  כדי לזהות מקורות נזילה. מילוי המים יעשה למשך 

 המילוי יחולק לשני שלבים :

 שעות 22מילוי כולל תעלות הגלישה למשך  .1

 2זילות  תתבצע תוספת מים )כנגד מים שנספגו( במשך אם לא יזוהו נ .2

 שעות

 שעות 72לאחר מכן תבוצע המתנה למשך  .3

 במקרה של זיהוי נזילות  יתבצע התיקון באופן הבא:  

 ניקוי שפתי סדק הזליגה. .1

או תוצרת    KOSTERעצירת הזליגה בסיוע מלט אטימה מהיר תוצרת  .2

BPA .גרמניה 

להחליק כמה שיותר את פני השטח  סילוק עודפי חומר  תוך נסיון .3

 החיצון

     IN 3 CEMDICHT 1מריחת שכבת  החומר הדו רכיבי   .4

 IN 3 1ר טבולה בשוליה בדייסת  החומ  KEBUרצועת הדבקה של  .5

CEMDICHT ס"מ מכול צד של הסדק )כלומר  10-שרוחבה גדול ב

 ס"מ לפחות(  21-רצועת בד  ברוחב של כ

 

   קורות יסוד איטום ראשוני של  05.05.03

 -RY-PM-  ,2 RY-PM 1פרט     

כגון מסטיגום ספיד או    דו רכיביתמערכת ביטומנית משחתית האיטום ייעשה ע"י  

 אלסטומיקס

 מערכת חד רכיבית לא תתקבל כש"ע. מודגש בזאת 

מ"מ . על היריעות  1חלקות בעובי   HDPEההגנה ע"י הצמדת יריעות ניקוז עשויות  

תלת מימדיות הכוללות בד  HDPEהביטומניות שעל הקירות, או לחילופין, ע"י יריעות 

גיאוטכני או יריעה מסיב פולימרי כחלק מהיריעה, כדוגמת "פונדוליין דריין" או ש.ע 

 מאושר. הכל ע"פ המקרה והפרט הרלוונטי. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ובאישור המפקח, ניתן למלא את החפירה עם גמר התקנת המערכת להגנת האיטום  

 ס"מ. 5 -בעפר. בכל מקרה, חומר המילוי לא יכלול אבנים וחלקים מוצקים הגדולים מ

 

 איטום רצפה  05.05.04

 בתכנון הרצפה התלויה של מבנה מלתחות  על ארגזי פוליביד או קרטון 

 יבואן.\בליווי חונך מטעם היצרן  1.34. בעובי  A  SIKAPROOFיריעות  .1

בכול המקומות בהם הוא נתון  10מתאים לדרגת חשיפה   40 -בטון אטום  מסוג ב .2

 להרטבה.

 שלבי איטום גגות בטון 

מרפסות מרוצפים \גרמניה . בגגות   DALLMERישום קולטי מי גשם תוצרת  .1

 מפלסי.-יהיה קולט מי הגשם דו

השאר בהתאם לדרישות התקן בהתאמה לצורת גימור שולי הגג  ראה  כול  .2

 הפרטים בנספח: 

ביטומן  , ללא אגרגט,SBS\5\Rיישום שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות  .3

 על כל שטח הרצפה.  של פז קר 795דוגמת אלסטוגום 

. בעת עם אגריגט  -יישום שכבה שניה של יריעות ביטומניות, זהה לקודמתה .4

היישום, יש להקפיד לפרוש את היריעות בכיוון זהה ליריעות בשכבה הראשונה, 

אך שכבה זו תהיה "מוזזת" בחצי רוחב יריעה יחסית לשכבה התחתונה ובמטר 

 אחד לפחות בכיוון האורכי )יחסית לתחתונה(. 

בתוך שכבת  ס"מ. 5 -המדה  עוביעם זיון. להגנת האיטום, יש לצקת מדה בטון  .5

, יש לקבע ברזלי עיגון. ברזלי הקיבוע נועדו לקשור את מדה ההגנה אל המדה

 הרצפה הקונסטרוקטיבית. מספרם ופיזורם יקבעו ע"י מהנדס הקונסטרוקציה.

 הנחת ברזל זיון ויציקת הרצפה. .6

 

 איטום קיר גדר/חומה תת קרקעי 05.05.05

 ראה פרט איטום קורת יסוד. 

 

 מלתחות  -איטום חדרים רטובים 05.05.06

משמע חדר שיש בו מקור למים. מקובלות שתי גישות לאיטום חדרי  "חדר רטוב" 

 שתיהן מוצגות להלן כחלופות. -מקלחת 

 -דגשים: 

 יש להקפיד לצקת קורה / סף סמוי לרוחב פתח היציאה מהחדר הרטוב. .1
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  _________________ 

 

 

כול הקירות ינוקו  ינוגבו במברשת סיד טבולה במים ובהמשך יטויחו בטיח  .2

. גימור הטיח מישוריות מוחלטת .  של תרמוקיר" S 100צמנטית סופר  "הרבצה

מטר. בהמשך  1מ"מ  בבדיקה מול סרגל של  1סטייה מותרת בשני כיוונים  

דבק  שתשתלב ב   CEMDRICT 3 IN 1איטום הקיר במערכת איטום צמנטית 

 3לאריחי הקרמיקה . ישום שכבת האיטום בשתי שכבות. עובי שכבת האיטום 

 מ"מ לפחות .

כאמור בהתקנת אריחים בהדבקה ישירות אל מערכת איטום שיושמה על  .3

 הקירות, יש לבדוק ולוודא שימוש בדבק התואם את מערכת האיטום.

 איטום הרצפות בחדרים רטובים: .4

 "הרבצהל ניקיון מלא הרטבה וישום החלקה מלאה של פני השטח   כול  .4.1

   של תרמוקיר" S 100צמנטית סופר 

 ס"מ 2 -ס"מ ולא פחות מ 5ביצוע רולקות בצלע מרבית עד  .4.2

 "אלסטומיקס "  או"מסטיגום ספיד"  איטום בשתי שכבות לפחות של .4.3

ק"ג למ"ר .  החומר  7 -מ"מ ולא פחות מ 4בעובי מצטבר של לפחות 

ס"מ מעל פני איטום הרצפה.  40יטפס מהרצפה לקירות עד גובה של 

איטום סביב צינור החודר את הקיר או הרצפה , באם קיים , יעשה 

 במשחת סטופק.

 

       איטום  גגות  שטוחים    05.05.07

 ,  -RY-PM-  ,11 RY-PM-  ,12 RY-PM-  ,13  RY-PM-14 RY-PM  10פרטים :  

  15 RY-PM-     ,16 RY-PM-        

כל העבודות והמלאכות לאיטום גגות יתבצעו ע"פ הנחיות התקנים הישראלים  

 הרלוונטיים  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

. המדה והבטון יהיו חלקים  1752/1הכנת תשתית איטום ע"פ תקן ישראלי  . 1 

 חוטי קשירה וכדומה.ונקיים מחומרים אחרים עץ , פלדה, 

 1752/2יישום מערכות איטום עשויות יריעות ביטומניות ע"פ ת"י  .2

 1430/3יריעות האיטום יעמדו בת"י  .3 

 1045בידוד טרמי ע"פ ת"י  .4 

ועל פי מהדורה מעודכנת  1, חלק  1476בדיקת גגות בהצפה ע"פ תקן ישראלי  .5 

 "עבודות איטום". 05פרק   -(( של המפרט הכללי הבין משרדי )הספר הכחול2004)

 

 כללים לתשתית גגות שטוחים א.

ו/או תעלות  אל הקולטנים 1.5% , לפחות,כל הגגות יצוקים בשיפוע של .1

עובי שכבת השיפועים סביב  הניקוז. לחילופין, יציקת שיפועים מבטקל.

 ס"מ. 7 -קולטן הניקוז, לא יקטן מ

בצד הנגדי לאזור בו קבועים  ימוקם לגשמההקולטן לאיסוף המים  .2

הצינורות החודרים את הגג, כך שבכל מקרה יהיו הצינורות החודרים 

 בצד הגבוה של שיפועי הגג.

ימים   10 -לא יוחל ביישום מערכת האיטום, אלא אם עברו לא פחות מ .3

 ימי ייבוש [. 4מיום גמר יציקת שכבת השיפועים ממדה] שבוע אשפרה ו

גם על הבסיסים למתקנים והגבהות תעלה ל הגג מערכת האיטום שע .4

 .רלוונטייםאחרות. הכל ע"פ הפרטים ה

מ"מ לפחות ולא  3.       שכבות האיטום: שכבת פריימר , שכבת ביטומן בעובי 5

 -RY-PM  10עם אגריגט. פרט    SBS5Mק"ג/ מ"ר , יריעת  3.5פחות מ

בפרטים הינן המערכות, לבידוד תרמי, הנזכרות במפרט ו/או מוצגות  

אינדקטיביות בלבד. תכנון מפורט ומחייב יעשה ע"י יועצים אחרים 

 מומחים לנושא.

 

 התחברות לצנרת וניקוזים  -עבודות שיש להם השפעה על חדירת מים .ב

"אף  עומק ".אף מים"את המעקות והקירות הגובלים בגג יש לצקת עם  .1

ס"מ לפחות  25יתוכנן, כך שיישאר גובה של  "אף המים"ס"מ.  4המים" 

של שכבת  הגבוהה ביותרהנקודה המדודים בין "אף המים" לבין 

 השיפועים היצוקה על הגג. 

, DALLMER אלה מיוצרים ע"י יש להתקין קולטנים, כדוגמת .2

HARMER  .יםכוללקולטנים אלה מיוצרים בייצור חרושתי ואו ש.ע 

חיבור מבוקר ואמין עם יריעות  מאפשר השובל. שובל יריעה ביטומנית

  .המשמשות לאיטום הגג האיטום הביטומניות

במקרה בו צינור מחומר פולימרי ו/או קבוצת צינורות חודרת את הגג,  .3

ס"מ לפחות.  10 במה ן מסביב לצינורות. גובה הויש לצקת "במת" בט

ועת עופרת זו. לחילופין, ניתן ליישם רצ במהמערכת האיטום תעלה על 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, להדקה היטב בודד מסביב לצינור פולימרי ADEPLOMBדביקה מסוג 

ולרתך את היריעות אל רדיד העופרת. בקצה היריעה/עופרת, יש ליישם 

. הכל ע"פ החלופות המוצגות ומסטיק ביטומני תואם חב"ק פלב"ם

 יםבפרט

והמעקות מכל פסולת, חול ואבק לפני התחלת  גגלנקות את ה חובה .4

 עבודות האיטום.ע ביצו

 

 איטום מרפסות 05.05.08

 חובה לאטום באופן הבא : 

 
 

 אופני מדידה ותשלום 05.06

 אופני מדידה ותשלום 

התשלום יחושב ע"פ כפולה של מחיר היחידה בכמות שבוצעה בפועל, נמדדה ואושרה.  

כל השטחים המטופלים ימדדו בהיטל על . שטחים ניצבים בשולי ממברנת האיטום 

ס"מ )כולל עליה על מעקות( לא יחושבו בנפרד והינם  30המטפסים  על הגבהות עד גובה 

 ס"מ מעל 30חלק ממחירי היחידה. כול איטום של אלמנט ניצב יחושב החל מגובה של 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פני ממברנת האיטום.

 
מ"ר ללא חיוב בנפרד על טיפוס היריעה  200תחשיב הגשת החשבון של הגג שלעיל יהיה  

ללא חיוב בנפרד על  שני סרגלי המתכת שעל  1752בגובה מחויב על פי תקן  על הקירות

שיפוע( מכיל כול שטח  5%קיר ללא גומחה. למען הסר ספק מחיר היחידה האופקית )עד 

ס"מ . לשם דוגמה אין להכניס בתחשיב נפרד את האלמנטים  30לתו עד גובה ואנכי ותכ

 המסומנים הבאים:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 
 

חפיות ביריעות ופחת חומרים לא ימדדו והם כלולים במחיר היחידה למען הסר ספק, 

 הנקוב. כך גם ההצפות לביקורת.

ניות מותקנות מעל לשכבת קישור -ככלל, מערכות איטום ביטומניות ופוליאוריאה

תואמת. במידה וכך, גם אם לא צויין במפורש, מחיר שכבת הקישור כלול במחיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אין צורך בשכבת הקישור והדבר יצויין במסמכים  היחידה הנקוב. במקרים מסויימים

 במפורש.

 כל המחירים כוללים את אספקת החומר/המוצר והתקנתו ע"פ הנחיות המפרט.

 כול המחירים כוללים נקיון וסילוק אריזות מן השטח כול  פעם שידרוש הפיקוח

בלתי  תנאי לביצוע תשלום הוא ביקורת שהשטח נקי מאריזות כלי עבודה או כול עקבות

 נדרשות של הביצוע.

הוכח בדרכים שונות שהקבלן  ביצע את העבודה באיכות מופחתת )כגון הפחתת עובי 

במקום  APPיריעת האיטום או ביצוע איטום ביריעת  מופחתת עלות ) למשל יריעת  

, יריעה רגילה במקום יריעה נגד שורשים, עובי  Mבמקום יריעת  R, יריעת   SBSיריעת  

שאי  המתכנן להמליץ על ניכוי/קנס גדול  בערכו מעלויות תיקון/שדרוג  מופחת(  ר

 והבאת מערכת האיטום למצב שתוכנן.

 כנ"ל לגבי עובי ממברנות מכול סוג חומר איטום אחר 

כוב בלתי מוצדק להשלמת עבודות האיטום, או נזק בלתי מוצדק יבמקרה ויגרם  ע

טי )אם בשל אי השלמת ביצוע, או באופן שהשפיע על הנתיב הקרי -למערכות אחרות

שווי ערך בשל תיקונים( רשאי מנהל הפרויקט להפחית תשלומים לקבלן המבצע 

 לנזק שנגרם.כלכלית  

בנוסף רשאי מנהל הפרויקט להפחית תשלומים על חריגה מהמפרט  אם מתוך הסכמה 

 מראש ואם בוצעה החריגה ללא תיאום וללא רשות.

ומעקות יתיחס רק  לשטחים שמעל האלמנט האחרון של חישוב שטח איטום קירות 

 מערכת האיטום האופקית המשיקה להם.

 

 מוסכם מראש  שכל הסעיפים  בכתב הכמויות  כוללים בתוכם עלויות של :

 הוצאות תקשורת .1

 תקורת משרד  הקבלן  .2

 הוצאות ביטוח מיוחד לפרויקט  . .3

 הוצאות משפטיות . .4

 תאומי בטחון . .5

 לפי המקרה .תאום ביצוע עבודות  .6

 דקות ביום עבודה. ולא יותר משעה.  30הפסקות עבודה כפויות  קצרות עד  .7

 אספקה של החומרים והמתקנים  הדרושים לביצוע העבודה .8

 לוגיסטיקה. .9

 התקנה . .10

 שמירה  על ציוד וחומרי הקבלן. .11

 אחסון החומרים והציוד. .12

 תאורה  .13
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ציוד אישי  מכל סוג כולל ציוד בטיחות. .14

 דרש לביצוע העבודה.כול ציוד אחר הנ .15

 מימון אספקת חשמל. .16

 מימון אספקות מים .17

 ניקיון יום יומי. .18

 אחסון פסולת במכולה באופן המונע פיזור או העפה תחת רכבים  חונים. .19

 בלאי כלי עבודה. .20

 פחת חומרים . .21

 פינוי רפואי מהשטח  .22

 הוצאות תשלום כיבוי אש  במקרה וכתוצאה מן העבודות תפרוץ שריפה. .23

 וף לעובדי הקבלן .ביטוח נזקי ג  .24

 ביטוחי צד ג'. .25

 השתתפות עצמית בכול סוגי הפעלת פוליסת ביטוח. .26

 אספקת מזון לעובדי הקבלן. .27

 הסעות לעובדי הקבלן. .28

 חילוץ רכבי קבלן מכול סוג שנתקעו בשטח. .29

אחריות לטיב העבודה ולאיכות המוצרים וטיבם בתקופות הזהות לחוק מכר  .30

 דירות.

 הימנעות מזיהום סביבתי. .31

אספקת מחברים לחשמל כולל מפסקי פחת ומפסקי בטחון והתחברות ע"י   .32

 חשמלאי מוסמך.

   

 איטום ובידוד  קירות

 קירות בטון ובלוקים

לאזור דהיינו בלוקי פומיס   היתאימו יחידות הבני1045מהיבט בניה על פי תקן  .1

ס"מ לפחות שהיצרן מסווג אותם כמתאימים לאזור ב'  ויכול  22ברוחב של 

יג תעודות תקפות לעוצמת המוליכות התרמית שלהם  הבלוקים יהיו תוצרת להצ

 אחד מן המפעלים הבאים

 רביד .1.1

 אבן וסיד .1.2

 טרמודן. .1.3

 מ"ק.\ק"ג 30על גשרים תרמיים ) יוצמדו לוחות פוליסטירן משוחל  בצפיפות  .2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הלוחות יהיו בעלי עמידות מוגברת באש .3

ס"מ על כול חלקי הבטון  2לחליפין ניתן להתיז פוליאוריטאן מתקצף בעובי  .4

 המופיעים בפן החזיתי

כול הגשרים התרמיים וכול מעברי הטיח מחומר לחומר יכוסו ברשת חוטי פלדה  .5

 .2חלק  1920בהתאם לדרישות תקן 

על הקירות תיושם שכבת הרבצה עשויה טיח מתועש ארוז בשקים ונושא תו תקן   .6

ה יתאימו לסוג . גימור פני ההרבצS-100 "הרבצה צמנטית סופר"דוגמת 

 ציפוי.\החיפוי

 

 בידוד גגות

   RY-PM-10    ,RY-PM-13פרט  

 הגגות יבודדו בשטה הבאה:

התקנת נשם לשחרור אדים מעל חדרי רחצה ומעל חדרים רטובים אחרים יחידת  .1

 מ"ר 15נשם כול 

 הנשם יהיה נשם תוצרת חברת דלמר או קיסנר .2

 מ"מ HDPE 0.5התקנת מחסום אדים עשוי יריעת  .3

 ס"מ או ש"ע תוצרת  פלציב  6הנחת לוחות פוליסטירן בעובי  .4

 השלמת בסיס תשתית שיפועים בחצץ איטונג .5

יציקת הנחת רשת פלדה מגולוונת  בכיוון השיפוע ויציקת מדה בטון מתערובת  .6

 תערובת זהה לבטון למשאבת מייקו 30 -בטון מובא ב

 ימים 4ימים , המתנה לייבוש  6הבטון יוחלק ויאושפר במשך  .7

 על שכבת הבטון ייושם פריימר תואם את סוג שכבות האיטום שיונחו עליו. .8

 

 איטום גג טכני בפוליאוריאה 

 דרישות מינימום מחומרי הפוליאוריאה

איטום הגג הטכני יעשה בפוליאוריאה ארומטית מותזת בחום ע"י קבלן שיאשר  .1

 הפיקוח והמתכנן.

 הכרחיכל חומר וחומר יעבור בדיקת אישור מוקדמות של המתכנן כתנאי   .2

 לשימוש בחומר בפרויקט.

נוהל אישור תפוגת השימוש בחומר, חייב להסתיים לפחות חודשיים לפני התחלת  .3

 השימוש בחומר.

כול חומר יסומן במספר אצווה הכוללים שם יצרן שם/כינוי  החומר  מקום יצור  .4

ר מס' מנה מס' קטלוגי של היצרן. כתנאי לביצוע הבודות תאריך יצור שעת יצו

 ימסור הקבלן מידי יום את הנתונים האלו לפיקוח ברשימה מסודרת.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ידי הקבלן תיעוד מחייב של אמצעי בטיחות וגהות. -עבור כל חומר וחומר, יוצג על .5

תקף    MSDSכחלק מהותי והכרחי  מן הדרישות למסמכים  יש להציג דף 

לתקופת הביצוע. המסמכים ) כולם ללא השמטות( הרלבנטים  ימסרו ליועץ 

יום  לפני הצורך בישום החומר למעשה  -30הבטיחות של הפרויקט  לפחות 

החומר לשימוש בפרויקט. השימוש בחומר יאושר רק בכפוף להנחיות יועץ 

 הבטיחות של הפרויקט.

-לא ניתן אישור בכתב לגביו עלחל איסור מוחלט לשלב/להשתמש/לישם  חומר ש .6

 ידי המתכנן.

גם אם לא קיבל הקבלן הנחייה תואמת, הוא מתחייב שלא לחרוג  .7

 הנחיות יצרן החומר ולהקפיד בכול פרטי הנחיות יצרן החומר.\מהוראות

הקבלן מתחייב לעשות שימוש אך ורק בחומרים התואמים את אופי הפרויקט.  .8

הלך הביצוע מתעורר חשד לירידה לדוגמה :הובא לשטח חומר תקין אך במ

יעצור הקבלן את יישום  -באיכות החומר או לתופעות של אי אחידות החומר

החומר , וידווח למתכנן לפיקוח ולפיקוח  מהם השטחים בהם נעשה שימוש 

 בחומר החשוד. הדיווח יעשה בע"פ ובכתב .

 השימוש בכל חומר  לעבודות האיטום, יותר בכתב בלבד רק לאחר הצגת .9

המסמכים המעידים על טיבו בפני  הפיקוח שתציגו בפני המתכנן. הקבלן מתחיב 

להציג מסמכים אוטנטיים ותקפים לגבי החומר שיש כוונה לעשות בו שימוש 

בעבודות האיטום. המסמכים  הרלבנטים יוגשו  לפיקוח הפרויקט . בהמשך עליו  

 לוודא בדיקתם בידי המתכנן ואישור  המתכנן לשימוש .

בכל יישום התחלתי, יש להזמין חונך מוסמך  מטעם היצרן/היבואן לשטח, כדי  .8

שיאשר שימוש נכון בחומר והתאמתו לתנאים הסביבתיים ולפרויקט. חונך 

מטעם היצרן  חייב להיות מוסמך ע"י היצרן לתת הנחיות ולשאת באחריות 

הפיקוח   מקצועית ומשפטית להנחיותיו. בין השאר חובתו של החונך להדריך את

 ככול שנדרש לקבלת תוצאות איכותיות מרביות וכדי שלא יתרחשו כשלים. 

ללא  מוצקים  100%רכיבית   –הפוליאוריאה תהיה פוליאוריאה ארומטית דו  .9

 או  פוליאוריטאן. הקבלן מחויב להציג תיעוד מתאים  לכך. פוליאולים עירוב של

חומרים המגיבים  לא  יכילו Bומרכיב    Aהפורמולה של  חומרי  הגלם  מרכיב  .10

עם מרכיבי הבטון ויוצרים הינתקות בין שכבת הבטון והפריימר ובין ממברנת 

 הפוליאוריאה. בעניין זה מחוייב הקבלן להציג הצהרת יצרן.

מרכיבים של חומרי הגלם )של הפוליאוריאה( הרגישים ללחות יטופלו באופן  .11

נעי חדירת לחות לחביות המונע קלקול. הקבלן מתחייב להשתמש בהתקנים מו

 החומר הרגיש לכך.
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עד   0C70הפוליאוריאה תהיה פוליאוריאה המיושמת בחימום בטמפרטורה של   .12

0 C 75. 

אטומות  בחביות חדשותהחומרים להתזת הפוליאוריאה יגיעו מאוחסנים  .13

 לחלוטין ללא פגמים ללא כפף שעליהם כיתוב מקורי ברור של היצרן . 

 יאפשר הגדרה חד משמעית של החומר המוכל בחבית, כולל:הכיתוב על החבית,  .14

 .ותאריך תפוגת שימוששם היצרן משקל, נפח צפיפות סגולית, תאריך יצור, סדרה ,

 .מועד תפוגת איכות החומר\ירשם זמןגם במסמכים האוטנטיים  המצורפים  .15

חודשים ואסור השימוש  4 -לא יותר שימוש בחומר שממועד יצורו חלפו יותר מ .16

 180 -ומר  שהמועד המוצהר ע"י היצרן לתפוגת איכותו  יהיה בעוד פחות  מבח

 יום.

נדרש הקבלן למסור לפיקוח מסמך שנכתב בידי יצרן של הפוליאוריאה שבו  .17

היצרן מאשר מפרט השימוש בפוליאוריאה לסוג התשתית ולסוג הפרויקט 

 אם נדרשות כאלו . -הרלבנטי כולל הנחיות מיוחדות לפרויקט 

אישור השימוש בחומר הקבלן יספק את כול נתוני ביצועי החומר בפירוט טרם  .18

 זהה למגוון הבדיקות המופיעות בטבלה הבאה

 

 

 

כך או כך יציג הקבלן הצהרת יצרן ונתונים הנדסיים שהפוליאוריאה המיושמת   

של ממיסים אורגניים במים  מתאימה למגע עם קרקע מים  מי ים  זיהומים 

 ובכול התנאים הרלבנטיים לסוג הפרויקט.

נכון ליום כתיבת מפרט זה מעדיף המתכנן פוליאוריאה  תוצרת סיקה או תוצרת   

VIP. 

 ביצוע

אין לבצע התזת פוליאוריאה חמה ארומטית דו רכיבית כאשר הטמפרטורה של  .1

מתחילה  בטמפרטורה   .  אם עבודת ההתזהC 0 10 -הסביבה והבטון נמוכים מ

מעלות צלסיוס +  התנאי הוא שברור מעל לכול  שמגמת  11המותרת דהיינו  

 הטמפרטורה היא עליתה כלפי מעלה.

 מספרים  חובה

 גבוהים 

 יותר

 עדיפים
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תכנון האיטום מתבסס על ממברנת פוליאוריאה מודבקת על פני החומר המקשר   .2

 .100%וחוסם לחץ אדים  בשיעור של 

למנוע מצב שבו על פני שכבת לשם השגת המטרה המוצגת בסעיף הקודם, יש  .3

או ש"ע ( שעל פני הבטון יהיו שכבות  כול  EPOCEM 720  מניעת לחץ האדים ,  )

 חומר מונע אדהזיה  .

כדי למלא תנאי זה, פוליאוריאה מותכת חמה זקוקה לפני שטח שנדרש כוח של  .4

מגפ"ס לנתקם ממסת הבטון העיקרית בבדיקת שליפה הזהה   1.8לפחות  

 . 2חלק  1920יקת חוזק הידבקות הטיח בתקן במהותה לבד

בדיקות הרס מכול סוג כמו בדיקות עובי  יעשו כך שלא תעבור יותר מחצי שעה  .5

 מגמר ישום ויהיה קל לבצע תיקון מידי.  

 ימים .  10אשפרת המדה בטון   תיעשה לפחות   .6

 רק הפיקוח מוסמך לאשר את מוכנות פני הבטון לביצוע שלבי העבודה הבאים. .7

בכל מקרה חובה לשטוף פני הבטון בקירות המעקה  משיירי שמן תבניות בעזרת  .8

בר לפחות.  -500מכשיר להתזת מים בלחץ גבוה. המים יותזו על הבטון בלחץ של 

פני פני הבטון. אחד -פעולת הניקיון תעשה מיד לאחר שחרור התבניות. חשיפת על

 על פני הבטון.מתפקידי הקרום/הקליפה  של בועות האוויר הסמויות ש

כדי למתן את השפעת לחץ אדי המים על יכולת ההידבקות של הפוליאוריאה  .9

המותזת בחום וכדי להימנע מבעית חללים/חורים בבטון, תבוצע שכבת חומר 

 ". החומר יהיה אחד משתי החלופות הבאותשכבת הסגירה" -מקדים לפריימר

720 EPOCEM   כדי שהעובי השל  ק"ג/מ"ר. 3תוצרת סיקה. בכמות של לפחות

מ"מ.   בכול מקרה לא  1 -מ"מ בממוצע לפחות ולא פחות מ 1.5השכבה יגיע כדי 

 מ"מ. 4 -יפחתו סה"כ עובי שכבות האיטום המצטברות על פני בטון המדה מ

בעת היישום "שכבת הסגירה" שבסעיף הקודם,  יהיו נוכחים בשטח נציגי  .10

מטעם ספקי החומר.נוכחות  התכנון, הפיקוח, הקבלן עצמו, עובדיו וחונכים

מקטעים רצופים לפחות. הפיקוח רשאי לדרוש  3החונכים דרושה במשך יציקת 

והקבלן חייב לארגן/לתאם  נוכחות חונך מטעם היצרן   בכול  שלב נוסף  שיראה 

לפיקוח  כשלב בעייתי.בתום העבודה הנ"ל יהיו פני השטח חלקים ללא בליטות 

בודה על הקירות תעשה מתוך פיגום המאפשר גם ולא יישארו חללים פתוחים. הע

 פיקוח ובקרה בתהליך.

בכול מקרה תיעשה ההתזה רק כאשר תהיה הטמפרטורה של האלמנט עליו  .11

 מעל  טמפרטורת נקודת הטל. 0C  3-מתיזים גבוהה לפחות ב

 

 נהלי בטיחות ותחזוקה  בעת התזת פוליאוריאה
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. בנושא זה יובאו כול  יורחק כול אדם מהאזור בו מותזת הפוליאוריאה .1

 הפרמטרים המשפיעים וביניהם בחשבון כיווני ההתזה וכיווני הרוח.

 העובדים המתיזים יולבשו ב"אוברולים"  הרמטיים  ונעלי מגן בטיחותיים. .2

העובדים מבצעי ההתזה יהיו מוגנים במסכות נשימה למניעת חדירת רסס  .3

 פוליאוריאה  לריאותיהם.

 גנים במשקפיים המונעות עיבוי אדי זעההעובדים המתיזים יהיו מו .4

 מצחו של כול עובד ייעטף בסרט  מונע טפטוף זעה. .5

 הציוד יהיה נקי ותקין.לוח הבקרה יהיה שלם וניתן לבצע דרכו בקרה בתהליך. .6

 הציוד יעבור טיפולים נדרשים מידי יום .7

 יעשה מעקב צמוד אחרי תקינות מבנה סילוני ההתזה.  .8

 Bללחץ מרכיב  Aבין לחץ משאבת מרכיב  10%-לא יהיה הבדל גדול מ .9

 לפני השטח  90 0ההתזה תהיה בזווית של  .10

 50%ההתזות יהיו בחפיפה של  .11

 ההתזות תעשנה בשיטת פסים בכיוון שתי וערב. .12

ציוד  ההתזה יכלול לוח בקרה תקין לחלוטין ובו מונה פעימות. עדיף לוח בקרה  .13

 עם יכולות שידור בקרה בתהליך לסביבה הקרובה

ההתזה  –ליטר חומר  1לן יצהיר על מספר הפעימות שווה הערך להתזת הקב .14

תיבדק מידי יום לפני כול תחילת העבודה ע"י רישום מס' הפעימות המופיעות על 

 הצג לפני תחילת ההתזה ורישום בתום התזת נפח ידוע. 

מ"ר על יריעת  1כנוהל רגיל לפני התחלת עבודה יותז "התזת ניסיון "  משטח של  .15

פוליאתילן מונחת על הקרקע כמבחן מבוקר להמשך העבודה. תוצאת "התזת 

המבחן"   תיבחן ועל פי איכותה יינתן אישור לתקינות המערכת. במסגרת  התזת 

מ"ר  במרכז היריעה.    בתום  0.5מ"מ על שטח של  2.5המבחן יותזו לפחות 

 בסוף המסמך : 2ההתזה יבדקו על פי  טופס מס'  

 במכשיר/מכונת  ההתזה  שנדרשו להגיע לעובי הנדרש.  מספר הפעימות .15.1

 רציפות השכבות המותזות. .15.2

 תופעת בועות )סיבה לפסילה( .15.3

מזמן  45ס"מ ותוך  20X10כחצי שעה  לאחר ההתזה המבחן תיגזר פיסה במידות  .16

ביצוע התזת  המבחן יש  לבחון את הנטייה להיסדקות  הפיסה כאשר מכופפים 

ן משתלבת או שולחן. אם יופיע סדק ברור  יש לחזור על פינת אב 90 0 -אותה ב

 על הבדיקה כעבור שעה נוספת וכך הלאה. 

הקבלן מתחייב שלא לבצע עבודות התזה בהיעדר שליטה מוחלטת על כול   .17

 הפרמטרים הקובעים את תקינות הציוד והשליטה בטיב הביצוע.
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אוטומטי אם הקבלן חייב לכייל את המערכת באופן שעבודתה תופסק באופן  .18

 במינון המומלץ ע"י היצרן. 5 % -תיווצר סטייה של יותר מ

 הקבלן יחזיק באתר רזרבות של חומרי ניקוי   . .19

 

 תיקונים

תיקוני עבודת פוליאוריאה יעשו ע"פ הוראות החברה היצרנית של הפוליאוריאה. להלן 

 -פירוט סוגי התיקונים:

 אה לשם דגימת עובי.תיקונים של חיתוך/גריעת פיסת ממברנת פוליאורי .1

 כישלון יישום בשל בעיות כגון רטיבות מזיקה על משטח הרקע. .2

 שעות לאחר היישום. 24 -פגיעה מכנית בטווח של יותר מ .3

 שעות לשטח יישום חדש. 12 -התחברות בין משטחי ממברנה לפני יותר מ .4

 דרישה להוספת עובי ממברנה. .5

 דרישה לקילוף ממברנה קיימת וביצוע מחדש. .6

 

ולהקפיד על הכנות השטח לשם תיקון או  הקבלן להציג מפרטי היצרן לתיקוניםעל  

פעמים מול חונך מקצועי מוסמך  של יצרן החומר. החונך  3התחברות  שיעשו לפחות 

 מטעם היצרן ידריך את הפיקוח ויהי זמין לשאלות ובירורים  מקצועיים בכול עת.

 שנים מתום יום הביצוע. 15האחריות לטיב העבודה שבוצעה ע"י הקבלן  היא  

ימים לאחר ההודעה הרשמית על  10עם זכייתו במכרז ביצוע העבודות )או לכל היותר  

 הזכייה(, יציג הקבלן נהלי תיקונים לכל המקרים האפשריים הנ"ל.

נהלי התיקונים יהיו מתוכננים, מבוססים ומוכתבים ע"י המומחים הרלוונטיים של  

 ם יכילו אמצעי בטיחות וגהות. יצרן החומר. נהלי התיקוני

 כותב מפרט זה. –נהלי התיקונים יעברו ביקורת המתכנן  

הפעמים הראשונות )בכל סוג תיקון בנפרד( יהיה נוכח  6 -כאשר יבוצעו התיקונים ב 

 הנציג המוסמך של היצרן כחונך נציג הפיקוח.

וביים של מעבודת ההתזה של הפוליאוריאה, ידגום הפיקוח ע 95%לקראת ביצוע  

מקומות בכל תקרה. התיקונים של מקום  3 -מקומות בכל קיר ו 3 -הממברנה המותזת ב

שעות מהרגע בו יושמה  7 -גריעת פיסת הממברנה לשם בדיקת עובי יעשו תוך פחות מ

ממברנת הפוליאוריאה. פיסת הממברנה הנגרעת לשם בדיקת עובי אז תהיה במידות של 

 סמ"ר לפחות. 25
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 נספח א' פרטים
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 נגרות אומן ומסגרות פלדה  – 06פרק 

 
 כללי 06.01

יתאימו בכל לתוכניות, למפרטים ולדרישות התקנים.   והנגרות מסגרותהפרטי  .1

אם ברצון הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית 

 של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן.

ימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע המסגרות. על הקבלן  מידות הפתחים .2

הפתחים בבנין למידות בתוכניות. להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות 

 האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

אושר מראש ע"י המפקח. תמסגריה שנגריה/מסגרות יבוצעו רק בהנגרות/מוצרי  .3

 המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

כל מוצר גמור על כל חלקיו מ דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  .4

 מחיר הרכבת הדוגמא ייכלל במחיר המוצר. לאישור המפקח ו/או המתכנן.

לא יובאו לאתר מוצרי מסגרות שלא נמשחו בפאותיהם בבית המלאכה בשכבת  .5

חודשים או יותר לפני  4כולל כל ההכנות הדרושות. מוצרים שאוחסנו  צבע יסוד

 ד חדש לפני ההרכבה.מועד ההרכבה יימשחו שוב בצבע יסו

באופן שתימנע כל  יוגנו ויישמרושיאוחסנו או יורכבו בבנין  המסגרותמוצרי  .6

פגיעה בהם. אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל 

מטרה אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן 

 על חשבונו.

לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות  -תכונותיהם ועיבודם  הביצוע, החומרים, .7

, בהתאם למפרט המיוחד 06)פלדה( ונגרות אומן של הועדה הבינמשרדית, פרק 

 ולפי רשימת המסגרות והפרטים בתוכניות.

 על הקבלן להגיש תוכניות לביצוע לאדריכל + דוגמאות הפירזול לאישור. .8

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד  .9

מסגרות, הדרישה הוחוברת הפרטים הסטנדרטיים לבין התקן הישראלי ורשימת 

 הקובעת תהיה המחמירה מבין הדרישות השונות.

כיוון פתיחת הדלתות יהיה כפי שמסומן בתוכניות העבודה וברשימה. במקרה של  .10

 ע להודיע מיד למתכנן.סתירה על המבצ

 לרבות התגמירים. ה / קירמחיצהמשקופי הדלתות יבוצעו בעובי כל  .11

 המשקופים יסופקו לאתר צבועים כמפורט ברשימות.  

הפתחים עבור מנעולים או צירים יבוצעו חרושתית במפעל. לא יאושר ביצוע   

 פתחים באתר.

 ת.ורשיממשקופי הדלתות יבוצעו על פי פרטי אדריכלות ב .12

 כל מוצרי המסגרות יבוצעו מפח מגולוון בחום. .13
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 פירזול  06.02

 למפורט ברשימות.אביזרי הפרזול למיניהם, צירים, מנעולים, ידיות וכד' יהיו בהתאם  

 הקבלן יציג דוגמאות הפרזול לאישור האדריכל בטרם הרכישה. 

 אמריקאיים.כל הפרזול יעמוד בתקנים ישראליים / אירופאיים ו/או  

 
 מזוזות 06.03

בכל משקוף דלת )גם במשקוף דלת אלומיניום( תבוצע מזוזה שמחירה כלול  .1 

 במחיר הדלת.

 –של חב' פרידנזון עשוי  אלומיניום צבוע   008בית המזוזה יהיה כדוגמת דגם  .2 

חולון, טל:  12גוון לבחירת האדריכל. )פרידנזון מתכת והנדסה בע"מ, רח' הנפח 

5591563 – 03) 

 .כשרכל מזוזה תכלול קלף  .        3 

  03-6197562" פאר הסת"ם" טל.    - ספקים נוספים למזוזות : .4 

 . 03 – 5798895טל:                "עזר" -     

 . 03 – 5590747טל:         "ריקמתי" -     

 
 ותכולת המחירים אופני מדידה מיוחדים 06.04

, התוכניות, יכלול בנוסף לאמור במפרט מיוחד זה, המפרט הכללימחיר היחידות  

 גם את האמור לעיל: הרשימות והפרטים השונים

מושלם, צבוע, מזוגג ומורכב  כוללים במחירם את המוצר ם השוניםאלמנטיה . 1 

 .המיועדים במקומות

  מחירי היחידות כוללים את כל האמור במפרט הכללי, במפרט מיוחד זה . 2 

 בות:ולר

 תכניות ייצור ודוגמאות, של פריטים שונים לפי הנחיות המפקח.  2.1  

 , , הכנפיים והרכבתם, הזיגוג, הצביעה, האיטוםקיבועםהמלבנים ו  2.2  

 וכו'. המזוזות                                         

 צביעה בגוונים שונים. 2.3  

כל האביזרים הדרושים להרכבת האלמנטים השונים, קביעתם, וחיבורם   2.4  

מ"מ אנכיים  70/70/3מגולוונים בחתך  RHSלמבנה, לרבות פרופילי 

בצידי הדלתות לכל גובה הקומה וכן פרופיל אופקי כנ"ל לחיזוק מעל 

 , משקופי ופרופילי עזר וכד'.המשקוף

 ידות.איטום למניעת מעבר מים, רוח, רעש ורע  2.5  

, צירים, מסילות סמוייםהפרזול, לרבות כל אביזרי הקביעה, משקופים  2.6  

התואמים לסוג  YALEאו  DORMAמתוצרת  לכל סוגיהם, מחזירי שמן

 , מחזירים קפיציים, צירים הידראוליים,  מנעוליםהדלת ולמשקלה

, בריחים, רוזטות, דלתות ידיות, מברשות, מעצורי(, )לרבות צילינידרים

 וכו'. בתי מזוזותמנעול צילינדר, 
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בנוסף לאמור ברשימות יתקין הקבלן מעצורים בכל הדלתות ע"פ  2.7  

 דרישת האדריכל בסיום ההתקנות. 

 הערה  

 במידות הפתח של האלמנט, לא יהיה שינוי במחיר 10%עבור שינוי של עד   

 היחידה.
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  מערכות תברואה - 07פרק 

 

 מוקדמות 07.01

משרדים שונים, מבני הדרכה, חד"א  –להקמת פארק מים מודיעין במסגרת העבודה  

יבצע הקבלן ומטבח, מבני ספורט, מבנה חדר הכושר , שרותים ומלתחות מרכזיים וכד' 

התחברות למערכות מים, כ"א הידרנטים חיצוניים ממערכת הספקת המים ה"עירונית" 

ם להפרדת מערכות ע"י מז"ח וסינון ראשוני דרך התחברות חדשה ומע' "גמל" מי

בפיר/חדר מערכות במבנה. כמוכן, יבצע התחברות גרוויטציונית של מערכות הביוב 

אשר יקים מסביב למבנים למערכת הביוב ה"עירונית" לתא בקרה /תאי בקרה ראשיים, 

כמוכן, יבצע את כל מערכות האינסטלציה הסניטארית וכיבוי אש במבנים השונים , 

בנוסף, יבצע הקבלן מערכת תשתית למים לכיבוי אש בחניון אספלט במגרש שכן עבור 

. הכל לפי תכניות מצורפות חתומות "לביצוע"  57פרויקט זה, פירוט העבודות ראה פרק 

 ועפ"י החוקים, התקנים המחייבים.

 

 לשימוש וכיבוי הידרנטים מערכת מים 07.01.1

כאמור מערכת המים של המבנה מוזנת ממערכת המים הראשית דרך "גמל" מים של  

המבנה הכולל הפרדה )דרך מז"ח( לשני קווים, קוי הזנה ראשים  יספקו המים לכל 

הצרכנים וכיבוי אש הידרנטים וספרינקלרים )לפי הצורך( בבנין/ים דרך מערכות 

פיר/ים מרכזי/ם למפלסי הקומות  נפרדות ,צינורות ראשיים להזנת המבנה יבוצעו דרך

 השונים. 

 

 דלוחין(-שופכין ומי-)מי מערכת הביוב 07.01.2

תבוצע באופן גרוויטציוני מלא דרך קולטנים /צינורות אוויר  ןהבניישל  מערכת הביוב 

ורטיקאליים מקומת הגג ועד יציאה/ות מחוץ למבנה/ים מתחת לרצפת מפלס קומת 

הדלוחין  -החיצונית , בנוסף לאיסוף מערכות מיהקרקע ותחובר למערכת הביוב 

והשופכין בבנין יאספו למערכות הקולטנים גם ניקוזי מערכות מיזוג האוויר דרך 

סיפונים. ניקוזים ממפלסי מרתף תחתונים )ח.מכונות בריכה( ינוקזו דרך תחנת שאיבה 

 לביוב וסניקה ,.

 

 הנחיות מחייבות לביצוע עבודות 07.02

        ליכל    07.02.1

 -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון  

בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(. כמו 

תקנים מחייבים,  – כן כל העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות

 .מסמכי ומפרטי המזמינה
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המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים"(, המפרט  

ולתוכניות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את 

 ביטוייה הנוסף במפרט זה.

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן: 

ברשימת  הפרקים, המפרטים –המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  א. 

 המסמכים וכל פרק רלוונטי אחר.

 .(2007)עדכון  הוראות למתקני תברואה, מהדורה אחרונה –הל"ת  ב. 

 על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תקן  ג. 

 כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד והחומרים הנדרשים. ד. 

 תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים. ה. 

המפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה נספח לחוזה עם הקבלן וחלק בלתי נפרד  ו. 

 ממנו.

בסטטוס "לביצוע" והעידכונים כפי שיפוסמו מעת לעת במהלך  שרטוטי עבודה ז. 

 .העבודה

 

 עדיפות בין מסמכים 07.02.3

בכל מקרה בו ישנה סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי החוזה השונים יהיה סדר  

 יות לפי המפורט בהמשך כאשר המוקדם עדיף על המאוחר.העדיפו

   הל"ת. –חוק התכנון והבניה 

  .תקנים ישראליים 

  .תקנים בינלאומיים 

   ביומן העבודה ו/או מכתב היועץ. –הוראות המפקח 

   שרטוטי עבודה )כולל שרטוטים מפורטים אותם מכין הקבלן לצורך קבלת

 אישור(.

   המיוחד והתנאים הכלליים המיוחדים.המפרט הטכני 

  .המפרט הכללי 

 

 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 07.02.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים  

והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתוכניות, 

 וכו' עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.בנתונים, במפרט הטכני 

ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת  

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל 

 מות.תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתא
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 הקבלן וניסיון אחריות 07.02.5

הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע עבודות צנרת  א. 

מתכתית בריתוך, צנרת מתכתית בהברגה, צנרת פקסגול, פוליאתילן צפיפות 

חשמלי מסוגים שונים וכו' עם ניסיון  -ציוד מכני ,  PPRצנרת גבוהה בריתוך, 

כמפורט במפרטים, בתכניות. כיבוי אש מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות 

הקבלן יהיה בעל ניסיון בסוג זה של עבודות, ועליו להוכיח שביצע מערכות דומות 

מטר )"בנין גבוה"(. למזמין תהיה זכות  27 עדבעשרה מבנים לפחות, ובגובה 

 לפסול כל קבלן שלדעתו ניסיונו אינו מספק.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  ב. 

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, 

של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן 

 העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים        

המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט 

אשר עלולים לגרום, לדעתו,  בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו',

לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 

 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל  ג. 

לתי נראות ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות ב

מראש, משבירת צינורות מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב 

הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג אוויר, כתוצאה 

מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם 

ידו, ע"י -אם תבוצע על אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בין

פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה ופועליהם, 

 שליחיהם, מורשיהם וכו' אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל  ד. 

המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע  שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות

העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את 

הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת האחריות. על 

הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו ע"י המפקח, 

רישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון באם לא ימלא הקבלן אחרי ד

בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו 

וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל 

 את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

 

 חוקים ותקנות 07.02.6
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לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עבודות אשר  

עירוניות וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות, רשות כיבוי 

תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים  -האש, משטרה וכו' 

 על ביקורות ובדיקות נכללות במחיר המתקן המושלם.

 

 

 

 

 מנהל עבודה 07.02.7

אחראי מטעמו ו/או מנהל עבודה  מהנדסלשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר,  

מוסמך בעל תעודה בעלי ניסיון וידע מקצועי בעבודות. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת 

 ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של הקבלן. 

עבודה תיחשב כנמסרת לקבלן כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל ה 

 ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

המפקח רשאי לדרוש את החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם  

יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד 

 בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח.

 

 פיקוח וביקורת העבודה 07.02.8

הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  

בידיו לבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנן והמפקח את כלי העבודה וכוח 

 העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

 

 הנחיות לביצוע העבודה 07.03

 עבודות כלליות 07.03.1

או הנדרשים לצורך ביצוע ובמסמכים , תוכניות  בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים 

 , הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:הפרויקטהעבודות נשוא 

 לבדוק את התוכניות שקיבל. .1 

בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של  .2 

 .,הציוד והאביזריםהצנרת

לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של  .3 

 להציע בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.  הקבלן 

הספקת כל חומר העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית  .4 

 המתקן.
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ביצוע כל החורים, מעברי הכנת לוודא לתאם וקונסטרוקציה התכניות את לבדוק  .5 

לרבות באלמנטים הטרומיים בכל אלמנטי הבנין צנרת, חריצים וכו' הנדרשים 

 גם אם אינם מופיעים במפורש בתוכניות. כפי שיוכנו מראש

להכין את כל הפתחים, חריצים, שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, לתאם ו .6 

 ם בתוכניות וכו'.הנדרשים לביצוע העבודה גם אם אינם מופיעי

קידוחים במידת הצורך יעשו רק במקדח כוס יהלום, בכל הקטרים וחציבות  .7 

מסוגים שונים לצורך ביצוע עבודות תברואה. הביצוע יעשה בכפוף לאישור 

 המפקח.

 התקנה וביצוע של בסיסים לחלקי ציוד בהם קיימת דרישה כזו. .8 

ברים, שקיעות בבטון, לנקות צנרת עם גמר העבודה לסתום את כל החורים, מע .9 

 מהתזות טיח ולכלוך וכו'.

 

 

 אישורי ציוד וחומרים 07.03.2

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים  

לשימוש בפרוייקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, גם 

. הקבלן יגיש ים המחייביםמפרטמסמכים והאת ההגדרה שב אם תואם הפריט במדויק

לאישור, בשלושה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג 

וכדו'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן 

הם שווי ערך רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול דעתו 

לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול 

 המתכנן והמפקח.המזמין דעתו של 

המזמין רשאי לבחור כל אחד מסוגי הציוד, הכלים, ברזים, סוללות וכד' הנכללות  

 במסמכים ובמפרטים המחייבים כלהלן .

 

 דהבטחת אספקת חומרים והציו 07.03.3

על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי  

האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה 

אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים 

 וציוד במועדים מאוחרים.

 

 ומוצרים ללא מפרטחומרים  07.03.4

חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. חומרים  

שאינם מפורטים במפרט הטכני אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור 

 , מפרטים, תעודות, תו תקן וכו'. shop drawings)) המפקח כולל תיאורים טכניים

 

 שם היצרן 07.03.5
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ן לצרכי קביעה נוספת לרמת ולטיב המוצר ו, נתבמפרטים או בתוכניותהיצרן הנקוב  שם 

ולא לצרכי העדפת יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן 

לקבלן אפשרות, באישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחרים, שטיב 

נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצר תחליפי מוצריהם גבוה יותר ו/או שמועדי האספקה 

לרשום בכתב הכמויות או בתוכניות יינתן בכתב בלבד, ללא אישור בכתב לא יתקבל 

 שום מוצר חליפי.

 

 שווה ערך                                                                                               07.03.6

טים  ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה במפרהמונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר  

למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות 

הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. יו במבנה המוצר ומרכישווה ערך מבחינת 

ווה ערך" טעונים אישורו המוקדם טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "ש

והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין 

ין קביעה זו. החליט המפקח גלקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים 

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר ו/או בתוכניותר שצוין במפרט מהמוצ

שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך 

 .ובתוכניותהקבוע במפרטים 

 

 חומרים פגומים ועבודה לקויה 07.03.7

תוך זמן מתאים במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף  

שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות 

מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה )לרבות הריסה, פירוק 

וסילוק מהמקים של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון(. קביעתו של המפקח 

 לבצע את ההוראות ללא דיחוי.אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן 

 

 הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 07.03.8

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל  

חומר או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. 

 ם או המפקח פסל אותם.כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקני

 

 אלמנטים קונסטרוקטיביים 07.03.9

על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם  

( לביצוע COMMON PRACTICEלתוכניות או לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים )

עת ביצוע עבודות העבודות. הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים ב
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השלד. חציבת פתחים, חריצים, קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד יבוצעו אך 

 ורק באישור המפקח. 

כל החציבות, הנמכות, חורים, פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים  

וריתוכם מחדש, מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע יעשו על חשבון 

 כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.  הקבלן

 

 אישורים חלקיים 07.03.10

ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם  

במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

קבלת חלק ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. 

 מהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריותו הקבלן לטיב העבודה.

 

 מידות וסטיות אפשריות 07.03.11

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם  

ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון יניתנים בתוכנ

שריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות את הסטיות האפ

מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום 

אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד 

הינם תוצאה של אי הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו 

 התאמות במידות כאמור לעיל.

 

 הגנה על הציוד והכנסתו למבנה 07.03.12

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  

ידי -ידי הקבלן ועל-אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי -גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על

ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה -המכונות יוגן על. הציוד לחדרי באופן מידיהקבלן 

בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחים בצינורות יאטמו למשך 

 מהלך ההתקנה.

 

 ג י ש ה 07.03.13

על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים  

לשם טיפול, אחזקה  -ים, לוחות בקרה וכו' ידו, כגון: מסננים, מנועים, שסתומ-על

ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי 

הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן 

 שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.

 

 הגנה בפני חלודה 07.03.14
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנת לוודא שכל חלקי -ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על הקבלן 

המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר 

אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו 

 נים.וומגול

 

 ניקיון 07.03.15

פן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני על הקבלן לנקות באו 

ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן  -מסירת המתקן. כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו' 

 וכל חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ.

 

 סילוק שיירים ולכלוך 07.03.16

עבודתו ועם סיום העבודה הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך  

 ישאיר את המקום נקי לחלוטין.

 

 שימוש זמני בציוד 07.03.17

ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ולא ישמש  

 לשימוש זמני בזמן ביצוע העבודות בפרוייקט ללא אישור המפקח. 

 

 

 

 צ ב י ע ה 07.03.18

ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות, כל המשטחים למיניהם כולל:  

 ינוקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות, כמתואר להלן: -מתלים, פחי פלדה וכו' 

 הכנת שטח א. 

 ברזל ופלדה בלתי מגולבנת: .1  

חלקי ציוד כגון: מדחסים, משאבות, אוגרי מים, המיוצרים בבית    

. SAND (BLASTINGל  )ידי ריסוס חו-חרושת או מפעל, ינוקו היטב על

מ"מ, פרופילי  1.5 -אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ

 ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשת פלדה. -קונסטרוקציה, צינורות וכו' 

 אלומיניום, פלדה מגולוונת: .2  

ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי. אלמנטים מפלדה    

 או צבע יסוד מאושר למגולוון.מגולוונת יצבעו ב"ווש פרימר" 

 צביעה ב.    

 צביעת חלקים אשר יעברו קלייה: . 1  

שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע    

 גמר קלוי בגוון מאושר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צביעה, הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ: .2  

שכבות של , לפלדה מגולוונת, שתי ”WASH PRIMER“שכבה אחת של    

צבע מגן מיניום או כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סינתטי עליון 

 ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר.

 צביעת צנרת: .3  

צינורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות    

או בחריצים בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית. צינורות פלדה 

נים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, בלתי מגולוו

 כגון מיניום ובשתי שכבות צבע עליון. 

צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד    

 "פוליקוט" )צבע מאושר למגולוון( וצבע גמר עליון. 

הצבעים  צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם.   

 יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר.

עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך    

מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל 

 בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

 הצנרת.כל הצבעים העליונים יהיו לפי קביעת המזמין וכלולים במחיר    

 

 שינויים 07.03.19

הקבלן לא יבצע שנוי בעבודתו, החורג ממסגרת המסמכים המאושרים שבידו, אלא אם  

בכתב מאת המפקח. הקבלן יחזיק בכל עת במשרדו שבאתר,  הוראת שנויקבל מראש 

מערכת עדכנית ושלמה של כל מסמכי החוזה. במערכת זו יסומנו הוראות שנוי, השלמות 

וסימון שוטף של  דויק של המערכות שבבצוע, הוראות נציג המזמיןופירוט נוסף ומ

 .התקדמות העבודה

 

 תוכניות 07.03.20

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על  - עדות( AS MADEעדכון תכניות ) 

מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה  3הקבלן למסור למזמין 

ה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר כפי שבוצעה למעש

יסמן עליה כל שינוי שיבוצע תוך כדי העבודה. כמו כן תסופק מדיה אלקטרונית 

 .עדותממוחשבת של כל קבצי התוכניות כפי שהן באות לידי ביטוי בתוכניות 

 

 העמדת ציוד ובסיסים לציוד וצנרת 07.03.21

כל הציוד בחדרי המכונות השונים יועמד על בסיסים. ציוד נע או ציוד הנדרש ע"י יועץ  

 האקוסטיקה יועמד על בסיסים צפים או בסיסים אינרטיים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

צנרת המותקנת על גגות המבנה או על גבי רצפת חללים תותקן על גבי בסיסים בהתאם  

הבסיסים כלולים במחיר לנדרש. הקבלן יגיש תכניות בסיסים לאשור לפני ביצועם. 

 אותו הם משרתים. /הצנרתהציוד

 

 תליות ותמיכות 07.03.22

מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני. יעשה שימוש בתמיכות  

בלבד. סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג  HYDRAאו יוניסטרט או  MVPROתוצרת 

יה צורך תהיה התמיכה )כגון המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויה

לצנרת פלסטית( תמיכה רצופה. נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכדומה 

יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה.כל חיבורי הצנרת לקירות / תקרות בחדר 

 MVPROיבוצעו בצורה גמישה באמצעות בולמי רעידות מתוצרת  מכונות וציוד על הגג

 או שווה ערך.

התליות והתמיכות כפי שיוצעו ויבוצעו ע"י הקבלן יבחנו ע"י המתכנן והמפקח בשטח ,  

הוראותיהם בעניין זה יהיו סופיות לגבי כל אופני ההתקנה וכמות האביזרים הדרושה. 

למען הסר ספקות, כל תוספת של אביזרי תליה ותמיכה שיידרש הקבלן לבצע יהיו על 

 חשבונו בלבד.

 

 וסימוןשילוט  07.03.23

הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון משאבות,  

מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי  0.8שסתומים, צנרת וכו'. השלטים יהיו ע"ג פח בעובי 

שכבות "סנדוויץ'", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות  3חומר פלסטי בעל 

היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור 

מטר לפחות. כל שלט ישא את שם  5ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 

היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכימות ושאר הפרטים העיקריים של היחידה. 

ומים. כל יסומנו ע"י תגי מתכת חת -כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו' 

הצנרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המפקח כך שניתן יהיה לדעת את 

יעודה, סוג הנוזל הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת 

 הצנרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראלי לסימון.

 

 ויסות, מבחני פעולה והרצה 07.03.24

סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המפקח, חייב הקבלן לבצע את כל עם  

מבחני הפעולה והויסותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות 

ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המפקח במשך העבודה. הקבלן יבצע 

כל העבודות הנדרשות לפי "י מוסדות מוסמכים. את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע

 סעיף זה יהיו על חשבון הקבלן בלבד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תקופת הבדק והשרות  07.03.25

חודשים מיום  24הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של  

 "תעודת סיום העבודות".  -קבלת המתקן ע"י המזמין 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלא אם  

כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה 

 שנמסרו על ידו. 

שעות ממסירת ההודעה על התקלה  24-כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 

 הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.וזאת על מנת למנוע 

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע  

התיקונים, לרבות רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את 

הקבלן בכל ההוצאות. תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל 

ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות חלק 

חודש מיום החלפתם. האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י  12למשך תקופה של 

המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל 

 בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה. 

ידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא במ 

הקבלן באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שנתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך 

 תקופת האחריות כמפורט לעיל. 

כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הנדרשות  

הציוד. עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן  והמומלצות ע"י יצרני

 או חידוש במידה ויידרש.  תיקוןלמזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל 

על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת האחריות על כוונתו  

נמצא המתקן בעת למסור את המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או ש

בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו 

מזמין לשביעות רצונו המלאה. עם מסירת המתקן יוציא היועץ ליימסר המתקן 

 במשותף עם המפקח תעודת קבלה של המתקן.

 

 קבלת המתקן ואחריות 07.03.26

יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של  ,תעם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכו 

המתקן. על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, 

 למפקח ולמזמין.

 קבלת המתקן תעשה: 

 ."תיק מתקן"– רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה א. 

חלקים רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים  ב. 

בודדים לשירות המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן 

 לפני הפעלה סופית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת האחריות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כן יסב את כל -הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מיום המסירה, כמו ג. 

תקופת  תעודות האחריות מהיצרנים אל המזמין ויעביר לו אותם בתום

 האחריות.

 

 שלבי קבלת המתקן 07.03.27

 ביקורת סופית א. 

עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של   

כל העבודות. המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש 

 לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן.

תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן והמפקח  עם סיום תיקון כל הפגמים,  

 "בדיקה סופית של כל המערכת".

 סיום העבודות ב. 

עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י  .1  

המזמין, בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום 

 עבודות".

בודות" יכין היועץ "תעודת עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום הע .2  

 סיום העבודות".

 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין. .3  

 

 תכולת העבודה 07.04

 כללי 07.04.1

תכולת העבודה הינה הקמתן של מערכות תברואה וכיבוי אש במים מושלמות הכוללות  

העבודה כוללת את הפרוט את כל הדרוש להשלמת והפעלת המערכות בין היתר 

 כדלקמן:

 מים קרים וחמים .1 

העבודה כוללת את כל הצנרת מהחיבור ה"עירוני"  כולל "גמל" המים של הבנין,   

כל הצנרת הראשית דרך פירים אל הצנרת המשנית המחברת את צרכני המבנה: 

הצנרת בתוך מתחמי השירותים עצמן: חיבור אל הכלים הסניטאריים , הזנה 

לגינון, למיזוג אוויר, לחדרי כביסה ונקיון, למתקני שתיה למים צוננים וכד' .כן 

כוללת העבודה את הקמתם של מתקנים לייצור מים חמים למבנה/ים )ראה 

בהמשך המפרט האפשרויות השונות( ומערכי ייצור אנרגיה במים חמים 

מערך למערכות החימום של הבריכות. במקרה של מערך ייצור מרכזי למבנה 

מלא של משאבות חום לרבות מיכלי אגירה ,גופי חימום, מחליפי חום, כל 

המגופים, האביזרים, הספחים, אמצעי שילוט ובקרה, משאבות הגברת לחץ 

וסיחרור, בידוד, צביעה בין אם הם מפורטים מפורשות באחד ממסמכי החוזה 

 .בין אם לאו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מערכת דלוחין ושופכין וניקוזי מ"א .2 

כוללת את צנרת דלוחין והשופכין וניקוזי מזגנים , ניקוז פירי העבודה   

האינסטלציה וכיבוי האש בבנין כולל צינורות אוויר, אביזרים תברואים, 

מאספים, קופסאות ביקורת, מחסומים, צינורות אוויר, בידוד אקוסטי במקום 

שיידרש ועד היציאה החוצה אל תא/י הביקורת. תחנות שאיבה לביוב וסניקה 

 של המבנה. 0.00ממפלסים הנמוכים ממפלס 

 מערכת ניקוז מי גשם .3 

מערכת ניקוז מי הגשם כוללת את כל צינורות מי הגשם מהגגות ומהמרפסות.   

מערכת ניקוז מי הגשם מתועלת בניקוז עילי ותת קרקעי וכלולה בעבודת ניקוז מי 

 הגשם עד שפיכה חופשית )נגר עילי ( לפיתוח המגרש. 

 ת ביוב מערכ .4 

העבודה כוללת את כל העבודות הביוב הגרוויטציוני מחוץ למבנה כולל חפירה,   

צנרת, שוחות, מכסים,  תעלות ניקוז, מערכת ניקוז חדרי אשפה וגינות הכל עד 

 וכולל חיבור למערכות ה"עירוניות" או נגר עילי לפי תכניות.

  מערכת כיבוי אש במים .5 

, האביזרים, הספחים, המגופים הנדרשים, ברזי העבודה כוללת את כל הצנרת  

השריפה ,מתזים וחיבורי ההסנקה. הכל לפי תוכניות והנחיית יועץ הבטיחות וכן 

 .כל הכרוך בקבלת אישור מכבי אש ומכון התקנים

 כלים סניטריים .6 

אספקת והרכבת כלים סניטריים מסוגים שונים ובהתאם למפורט בסעיפים   

המחייבים )ובהמשך במסמך זה( לרבות כל אלמנטים רלוונטיים במסמכים 

 נילווים לתלייה וחיבור חרושתיים!!!, הכנות חשמליות ובקרה.

 

 מפרט טכני מיוחד 07.05

 צנרת 07.05.1

, הספחים ואופן לפי סוג המערכות השונות ומיקומה במבנה סוגי הצינורות א. 

 לסעיפי הפירוט בהמשך מסמך זה.ההתקנה יהיו בהתאם 

כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי.  ב. 

הצינורות יונחו בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים 

הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת הצינורות, תמיכתם 

התפשטות וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת 

תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר 

 אוורור וניקוז הרשתות.

 תמיכת צנרת ג. 

 צנרת תיתמך באופן הבא:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

    הצנרת הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה

בבסיסו  תיתמך חופשי לתנועה סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן

 ליסוד בטון.

   צנרת פלדה 

 6 – 4   3-1/2 – 3    2-1/2 – 1-1/2,    3/4 – 1-1/4   1/2קוטר אינטש: "   

          6              6                    4                       3           2.5מרחק מ' :          

תיתמך לפי הוראות ההרכבה של  - (  HDPE 80) דלוחין ושופכין-מיצנרת    

 .4476ולפי ת"י  היצרן

בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק    

 התמיכה הקצר ביותר הנדרש.

    .הנחה אופקית בחדרי מכונות ותקרות: חביקה לפי המרחקים בטבלה

 ליסוד בטון. העגון יהיה 

   ידי תליה קבועה בכל מחבר.-לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק על 

    .איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת

יש להימנע לחלוטין מעירוב חומרים )בעקר מתכות(, אלא אם נדרש 

הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן 

ר מראש מוכר. הכנת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשו

 של נציג המזמין.

 

 חדירות דרך חלקי מבנה 07.05.2

ידי הקבלן בזמן הבניה ובתאום עם הקבלן -מודגש בזאת כי כל החדירות יוכנו מראש על 

 או עבור אלמנטים טרומיים במפעל. הראשי 

    .חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש

מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים ומבחוץ השרוולים יהיו 

 -צבע שמן סופי )או צפוי ביטומני בהתקנה תת + מיניום סינטטי + בפרוזין

ס"מ מכל  2-קרקעית(. הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כ

חים פתצד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי )כולל צפוי האלמנט כגון טיח(. 

. הפתחים   הייצור במפעל מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמן ביצועו

 2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של  2יצוידו במסגרות עץ בעובי 

ס"מ(. חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו 

. LINK-SEALמת באטימה משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים דוג

(. התקנת איטומים אלו יעשו לפי הנחיות 03-5278029)ספק אל.בי.אל בע"מ טל.

היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם למידת הצינור 

)ובמידה המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ח ממוכן בבטון המותקן ביציקת יבוצע קידווניתן לפי אישור הקונסטרוקטור( 

 הקיר לפי הנחיות יצרן האטם.

    סימון בתכניות התקן ו/או במקומות שידרשו לכך לפי הגדרת המפרט ו/או

 15בתבניות, בעובי מינימלי של  200 -תבוצע סביב הצינורות עטיפת בטון מזוין ב

 ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון.

    תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון רשתות הצנרת

מוסכם, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים 

במקומות שנפגעו בעת ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות 

 אלא אם נדרש אחרת במפורש.

   מותקן. צנרת אספקות תעמוד  כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב

שעות. צנרת שפכים ונקזים  48מלחץ העבודה למשך  1.5בבדיקה בלחץ של פי 

 תעמוד בבדיקה בלחץ לפי המלצת היצרן למשך שעה אחת.

    במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל שלKGN 10%  מהלחץ

 ל כל חבור וחבור.הנדרש תעשה בדיקת ריתוכים ע"ח הקבלן ע"י צלום רנטגן ש

    בתוקף. פיקוד העורףיעשו לפי תקני  ממד"ים/ממק"ים חדירות דרך קירות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אביזרי צנרת 07.05.3

של  או מלא כנדרשאביזרי צנרת )שסתומים וכד'( יותקנו בצורה שתאפשר פירוק חלקי   .א

האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך טפול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה 

האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, רקורדים קוניים כבדים, טבעות של 

 נחושת, חצאי רקורדים, אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים וכו'.

וחיבוריהם יתאימו  ,לנדרש במסמכי המפרטים המחייביםאביזרי הצנרת יהיו בהתאם  .ב

אותן הם  . האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתותבהםלחבורי הצנרת הרשומים 

 משרתים, ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

/אוגנים לפי מקרים בהם נדרש אחרת במפורש( בהברגהבחבורי אביזרים יבוצעו )למעט  .ג

 . אלחוזרים יותקנו בין שני אוגנים בכל הקטרים.הקוטר

 .תאימיםלברזל יעשה שימוש באביזרי חיוץ מ פלסטיתבכל מקרה של חיבור בין צנרת  .ד

יהיו כדוריים באישור מזמין העבודה המתאימים להולכת  2שסתומים בקוטר של עד " .ה

 מי שתיה לפי ת"י, מחוברים בהברגות ומחירם יכלול רקורד פלדה מגולבן.

ומעלה מגופי "פרפר" השסתומים יהיו מאוגנים ומחירם יכלול  3שסתומים בקוטר של " .ו

 גלי הפעלה.אוגנים נגדיים אטמים וברגי נירוסטה וגל

 ומעלה יהיו אך ורק מאוגנים. 3יודגש שהשסתומים, לכל סוגיהם, שקוטרם " .ז

 

 

 קרקעית-התקנת צנרת תת 07.05.4

ס"מ נוספים  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -החפירה וחציבה לצנרת תת א. 

למטה מתחתית הצינור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הנדרש במרחב עבודה, 

בכללי הבטיחות )יחס רוחב לעומק(. במהלך החפירה תבוצענה ובהתחשב 

 הרחבות והעמקות כנדרש, עבור תאים למגופים, תאי בקרה וכדו'.

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שונים או שיטות חפירה  ב. 

 שונות. החפירה תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הנדרשים.

הצינורות יונחו במדויק לפי התוואי המסומן בתכניות. צינורות ביוב יונחו כל  ג. 

בשיפוע אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשנהו, ובהתאם לגבהים 

 המסומנים בתכניות.

ס"מ. צינורות ביוב יצוידו  15הנחת צינורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  ד. 

צקה, לפני הנחת מצע החול. לאחר הנחת בתמיכות יציבות, הנשענות על קרקע מו

הצינורות ובצוע בדיקות הלחץ הנדרשות, יונח סביב הצינורות ומעליהם דיפון 

 ס"מ. 15וכסוי חול, בעובי 

ס"מ תוך  30מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפני הקרקע יבוצע בשכבות של  ה. 

על פני ס"מ מ 15הרטבה והידוק של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקרקע הגולמיים. שתי שכבות המילוי הראשונות מעל לצינור תהיינה ללא 

 אבנים.

הנחת צינורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאינו מהודק כהלכה תבוצע על גבי  ו. 

ס"מ שמעליו יונח ריפוד החול כמפורט  50*30 -משטח בטון "דבש" בחתך של כ

בהתאם להחלטת נציג המזמין באתר, לעיל, לפני הנחת הצינור. אלטרנטיבית ו

 יצויד הצינור בעטיפת בטון כמפורט בסעיף "צנרת" לעיל.

כאמור לעיל תבוצע, בנוסף לאמור לעיל, עבור כל צינור אשר יסומן  בטוןעטיפת  ז. 

 בתכניות כדורש עטיפת בטון.

 

 צנרת מים 07.05.5

 מחוץ לבניןתת קרקעית מים צנרת  א. 

 מצולב )פקסגול( למים לשימוש ולכיבוי אשנורות פוליאתילן יצ       

-63צנרת להספקת מים לכל השימושים המותקנת בקרקע סביב המבנה בקוטר   

מ' )כיבוי אש( תהיה מצינורות מפוליאתילן  1.0מ"מ בעומק מינימלי של  110

לכבוי אש ,  15לצריכה ודרג  10דרג  1519מצולב מתאימים לתקן ישראלי 

מ ומטה "מ 50ים באמצעות מופות חשמליות לריתוך. בקטרים של מחובר

  .24הצינורות יהיו כנ"ל אך דרג  

 הצינורות שיסופקו לאתר יהיו בגלילים ולא במוטות.  

המחברים והספחים השונים לצינורות יהיו חרושתיים מפוליאתילן מותאמים   

לסוג ולדרג כל אחד מסוגי הצינורות שיסופקו )לא יורשה שימוש ברוכבים 

 מפלב"מ(.   

מ' מפני הקרקע  1.00לצינורות בקטעיהם התת קרקעיים יינתן כיסוי של לפחות   

 הסופיים. 

 ית יבוצעו מחברי חיוץ מאוגנים.החיבור בין צנרת פלדה וצנרת פלסט  

תחת בקרה, הנחיות ופקוח של נציגי  יהיוביצוע החבורים ונורות ינחת הצה  

. על הקבלן להגיש למזמין כתב אחריות )פיקוח שדה( נורותייצרת הציהחברה המ

 שנים. 10של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של 

ס"מ  80 -רקע בעומק של כ יונחו בתוך תעלות חפורות או חצובות בק תהצינורו  

ס"מ מעל פני  10ס"מ ויכוסו עד  10על גבי מצע של חול דיונות נקי בעובי של 

ס"מ נוספים יעשה באדמה  30הצינור ולכל רוחב התעלה באותו החול. מלוי של 

מקומית נקייה מאגרגטים או בכורכר מובא, מהודק בשכבות תוך הרטבה 

טבעית יעשה באדמה מקומית או יבוצעו מתמדת. מלוי נוסף עד מעל פני קרקע 

בתעלת הבטון הקיימת וזאת במקום הצינורות בקטרים הלא מתאימים 

 לפרויקט.

סימון ושילוט: על הקבלן לספק ולהתקין שלטים לזיהוי הציוד, הברזים   

והצינורות. כמו כן יסומנו חיצים לכוון זרימת המים. השלטים ימוקמו במקומות 

 .  רם המקובלים לסוג הזורם שבצינונוחים לקריאה ובצבעי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 /יםצנרת מים קרים וחמים במבנה ב. 

)פוליפרופילן  PPRצנרת להספקת מים קרים וחמים ראשית במבנה/ים מ  

 רנדום(.

מ"מ תבוצע מצינורות   110בכל קוטר עד  ןצנרת להספקת מים קרים וחמים בבניי  

PPR  בחיבורי הלחמה , סוג הצינור  5111)פוליפרופילן רנדום( , בהתאם לת"י

FASER-SDR 7.4 ביצוע הצינורות יהיה לפי הנחיות היצרן ועפ"י קטלוג ביצוע .

-וכולל ביצוע האביזרים להלחמה, תליות, חיזוקים וארמטורות )מגופים, אל

וצנרת פלסטית יבוצעו  תחוזרים וכד'( , בנקודות החיבור בין צנרת פלדה מגולוונ

תחת בקרה, הנחיות  יהיוביצוע החבורים ונורות ינחת הצמחברי חיוץ מאוגנים. ה

. על הקבלן להגיש )פיקוח שדה( נורותייצרת הציופקוח של נציגי החברה המ

 שנים. 10למזמין כתב אחריות של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של 

ר תותקן חשוף על גג המבנה תבוצע צנרת להספקת מים לשימוש קרים וחמים אש  

כנ"ל צבועים חרושתי בשחור, צנרת להספקת המים לכיבוי אש  PP-Rמצנורות 

" ללא תפר לפי 40"סקדיול הידרנטים במבנה תבוצע מצינורות פלדה מגולוונים 

. ומעלה 2מ" חיצונית חרושתית בכל הקטרים צביעהלרבות  ASTM-A-53תקן 

  ."QUICK-UPצים מגולבנים כדוגמת "יבוצעו ספחים בחיבורים מחור

לא יותר שימוש בספחים לא חרושתיים וכל ניסיון לבצע ריתוך ע"י קידוח 

 חורים וריתוך קטע צנרות במקום ספחים ייפסל מיידית.

המזינים את הקבועות למיניהן מתקרות הביניים  מ"מ 32-16קווי המים בקוטר 

ו/או מהפירים ואשר יונחו בקירות או במילוי הריצוף, יהיו מצינורות פוליאתילן 

מושחלים בתוך שרוול מתעל ויוזנו ממחלקים חרושתיים שיקובעו  24מצולב דרג 

 בחללי התקרות ו/או הפירים ו/או מרתפי השרות.

יינתן מחבר חיוץ  PPRזנה הראשיים מצינורות לכל מחלק פליז שיחובר לקוי הה

, 1מחלקי מים בקוטר "קבועות.  5ומגוף ניתוק. כל מחלק יזין קבוצה של עד 

לפני . תהצינורומקוריים בלבד המסופקים ע"י מפעל יצרן  מאביזריםיהיו  3/4"

 מים. צנרתכל מחלק מים יורכב ברז כדורי בקוטר המחלק לפחות לפי תכנית 

תחת בקרה, הנחיות ופקוח של נציגי  יהיוביצוע החבורים וות נורינחת הצה

. על הקבלן להגיש למזמין כתב אחריות )פיקוח שדה( נורותייצרת הציהחברה המ

 שנים. 10של המפעל לעבודה ולצנרת לתקופה של 

 -כל  צנרת הפלדה, גלויה או סמויה, המצויה בקירות, במילוי או יצוקה ברצפות 

מתוצרת אברות ונושא  GAL - APCשכבתי בשיחול מסוג תסופק עם צפוי תלת 

 , בצבע כחול.266. 5. 1תו תקן ישראלי 

לא תורשה צביעת צינורות באתר. השלמות הצפוי על המחברים והפיטינגים יעשו 

 באופן מקצועי ובאמצעות חומרים שיסופקו ע"י אברות או ש"ע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בנים או צבועים בצבע יסוד יהיו מגול -ווים, תליות, חיזוקים וחלקי עזר הגלויים 

וצבע סופי בצבע שמן לבן או צבע אחר בהתאם להחלטת המזמין וכלולים במחיר 

 של הצנרת.

אלטרנטיבה )באישור המתכנן והמזמין בלבד! ( לביצוע צנרת המים בתוך חדרי 

)סופר פייפ( מתוצרת .S.P השירותים ובתוך קירות הגבס או הבלוקים תהיה 

)מולטיגול( מתוצרת "שער הגולן" בשיטת לחיצה ותבוצע  .M.Gמצרפלסט או

תחת פקוח היצרן תוך שימוש בכלי עבודה, באביזרי חבור והסתעפויות מקוריות 

 10 -של היצרן ובשיטת "המחלקים" בלבד!!!. היצרן יספק תעודת אחריות ל 

 שנים בעבור הצנרת שסיפק.

 16ת לחץ בדיקה של הערה:  כל מערכת אספקת המים בפרויקט תהיה תמיד תח

בר למעט חלקי הצנרת המבוצעים במשך יום העבודה. בתום יום העבודה תוכנס 

 הצנרת שבוצעה במהלך היום, גם היא, ללחץ הבדיקה הקבוע הנ"ל.

 חיטוי המערכת

 השטיפה תיעשה בשלושה שלבים:

במי רשת רגילים. השטיפה תיעשה באמצעות משאבת   סחרור  –שטיפה ראשונה 

 שעות. 8ורך הנ''ל אשר תופעל למשך זמנית לצ

מ''ק  1גרם סודיום פוספט לכל  50תהייה שטיפה עם תוספת של  –שטיפה שנייה 

מים. לצורך מילוי המים עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים, יספק הקבלן 

ויתקין, ללא תשלום נוסף, מיכל פתוח אשר יותקן בנקודה הגבוהה ביותר 

מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדנית על מינון  במערכת. המילוי יעשה דרך

 3הכימיקלים. לפני משאבת הסחרור יותקן מסנן מים זמני עם רשת סינון של 

 6 -מ''מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי. הפעלת משאבת הסחרור תהייה למשך כ

שעות. במשך זמן זה יפורק המסנן ויישטף מכל פסולת ולכלוך עד לקבלת מערכת 

 אחר גמר השטיפה יפורק המסנן.נקייה לחלוטין. ל

שטיפה נוספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות הסחרור  –שטיפה שלישית 

 שעות. 4של הבניין. השטיפה תיעשה במשך 

בקצוות כל הקווים, בין בבניין עצמו ובין בהכנות לעתיד, יתקין הקבלן, ללא 

צינורות תשלום נוסף, מעקפים ומעברים עוקפים לצורך סחרור המים בין 

האספקה לחזרה. המעברים יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא קטנים ממנו. בגמר 

 השטיפה יפורקו המעקפים, המסנן והמשאבה הזמנית.

לאחר סיום שטיפת הקווים יבצע הקבלן חיטוי למערכת אספקת מי השתייה. 

שעות, לאחר  6כלורין פעיל למשך  PPM 50המערכת תמולא בתמיסה המכילה 

המים ותבוצע שטיפה חוזרת של המערכת. את מיכלי האגירה למי  מכן יוצאו

כלורין ולהשאירה במשך  PPM 200שתייה יש למרוח מבפנים בתמיסה המכילה 

 שעתיים לפני הדחתה ושטיפתה מחדש.



260 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

כל עבודות השטיפה והחיטוי המתוארות לעיל, לרבות תוספת הכימיקלים, מיכל 

משאבה זמנית, ניקוי המסננים וכל הנדרש מילוי, מעברים עוקפים, מסנן זמני, 

 כלולים במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם שום תוספת.

עם סיום עבודתו ימציא הקבלן אישור לעבודת החיטוי ממעבדה מוכרת ע''י 

 משרד הבריאות וכל זאת ללא תשלום נוסף.

 רמי לצנרת מים חמים טבידוד  ג. 

המערכת המיועדת ואשור דוד תבוצע רק לאחר בדיקת יהתקנת ב א.  

 תקינותה. לא תבוצע התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא.

 כל חומר בדוד, מותקן או שאינו מותקן שנגעה בו רטיבות יפסל לשימוש. ב.  

 לבודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרים. אין ג.  

הקריטריונים של הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וחם ויעמוד בכל  ד.  

 רשויות הכבוי המקומיות.

 .C ° 120בדוד צנרת מים חמים יעמוד בטמפ'   ה.  

 סוגי בידוד ו.  

 הגלוייםהמים החמים ומים חמים חוזרים נורות יבידוד התרמי לצה   

יהיה עשוי משרוולי גומי אלסטומרי, בלתי דליק ועמיד בקרינת  לצריכה

 19בעובי  וגמת תוצרת "ענביד"כדלצנרת הגלויה יהיה שמש. הבידוד 

בקטעים הגלויים והחשופים, . 50% מ"מ עטוף סרט פי.וי.סי. עם חפיפה

 3, הפח עם חפיפה "ממ 0.6רמי יהיה עטוף פח מגולוון בעובי תהבידוד ה

 .ס"מ באורך

בידוד תרמי זהה לזה של הצינורות יינתן גם לספחים כגון מחברים, 

 הסתעפויות וכד'. 

 בדיקות: ד. 

 .עם מד לחץ רושם שעות 24אטמ' במשך  12 -יש לבצע בדיקת לחץ לקווי המים ל  

אין לכסות בבטון, טיח, ריצוף וכו' צנרת ו/או אביזרים לפני שבוצעה בדיקת לחץ   

 הדרושות למסירת המערכת. ת וכל יתר הבדיקו

לצורך אחזקת הצנרת  אבזריםת ללא צינורוס"מ של  10ניתן לבטן קטעים של עד   

 מקומה בזמן בדיקת הלחץ.ב

מיד עם גמר הבדיקות יש לכסות את כל הצנרת בקירות וברצפה בבטון ע"מ   

 למנוע פגיעות בצנרת. 

 

 לכיבוי אש הידרנטים נורות פלדהיצ ה.  

 :יהיו כמפורט להלןבקטעיהם העל קרקעיים , צינורות הפלדה  

מתאימים בלי תפר  40יהיו מפלדה מגולוונת, סקדיול  4" -2"נורות בקטרים יצ  

או בחיבורים מחורצים מגולבנים  , מחוברים בהברגה593לתקן הישראלי, ת"י 

יהיו הברגה ב המחובריםומטה  3אביזרי צנרת בקוטר " ."QUICK-UPכדוגמת "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יהיו עם עטיפה  םואביזריהנים וומגולהפלדה הת צינורומיציקת ברזל חשילה 

  .תלת שכבתית מפוליאתילן שחילחיצונית 

נורות עצמם. לא ימאותו סוג כמו הצחרושתיים, נורות יהיו יאביזרים וספחים לצ  

 נורות.ייורשה ליצר ספחים ואביזרים באתר. אין לעשות כיפופים בצ

 נורות המחוברים בהברגה, תהיינה קוניות. האורכים של ההברגותיההברגות בצ  

 לפי המצוין בתקן הישראלי.  –

הצינורות בקטעיהם התת קרקעיים יהיו עטופים בציפוי חיצוני חרושתי מיוצר   

 ציפוי תלת שכבתי.-בשיחול

יהיו עטופים כנ"ל או צבועים חרושתית, עטיפה ו/או נורות בקטעים הגלויים, יצה  

 צביעה כנ"ל תינתן גם לספחי הצינורות.

 עמדות וברזי שריפה -ם לצריכה ולכבוי אש מגופים ושסתומים למערכת המי .ו

 :מגופים  

אמאייל  בציפוי מאוגנים מצופים "פרפר"ומעלה יהיו מגופי  3מגופים בקוטר "  

מעבר לכל מגוף יותקנו בכיוון הזרימה מחבר  ובציפוי אפוקסי חיצוני. מיפני

 לאוגן, אוזני עיגון וברגי עיגון.

(  DZכדוריים מפליז כבישה חמה )ומטה יהיו מגופים  2המגופים בקוטר "

מעבר ,  5242,מצופים כרום עם מעבר מלא וכדור עשוי פלב"ם . מאושרים ת"י 

  לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה רקורד.

 בסמוך לכל יחידת עיבוי למיזוג אוויר . 1/2יש להתקין ברז "

 :ברזי שריפה

באמצעות  4יהיו מחוברים לזקף בקוטר " 3עם ראש בודד בקוטר " ברזי השריפה

 6יהיו מחוברים לזקף בקוטר " X 2 3. ברזי שריפה עם ראש כפול "אוגנים

כל ברז שיותקן יסופק עם מצמד "שטורץ", כיפת מגן, גלגל  באמצעות אוגנים.

יחיד או כפול ומיקומו  –סוג ברז השריפה  הזקף,סגירה ומתקן שבירה בקוטר 

 מ' זה מזה. 80יועץ הבטיחות ובמרחק מינימלי של יהיה בהתאם לדרישות 

  בבניין תותקן לפי הנחיות יועץ הבטיחות ותכלול:עמדת כיבוי אש 

 חלקים 448 י"ת לתקן מתאים. 2עם מחבר שטורץ " 2ברז כיבוי אש " א.

,1,3 

לפניו ועם  1מ' עם ברז כדורי " 30ובאורך  3/4גלגלון כיבוי אש בקוטר " ב.

 המתאים ריסוס מחובר בדרך קבע לקצה הצנור. מזנק מסוג סילון

 2206י"לת

מ' כל אחד עם מזנק שנחירו  15באורך  2שני זרנוקי כבוי בקוטר " ג.

 מ"מ מסוג סילון ריסוס. 8בקוטר 

 ק"ג. 6מטפים  אבקה יבשה  2 ד.

 :שסתומי אויר

 ינתן מגוף סגירה בקוטר זהה לשסתום.יבצמוד לכל שסתום 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שסתום אל חוזר: 

ומעלה שסתום אל חוזר יהיה עם מכסה עליון מתפרק וציר  3בקוטר "

 בולט.

 ומטה השסתום יהיה מתוברג. 2בקוטר "

 מסנן למד המים ראשי למבנה ולמשאבות סחרור מים חמים במבנים:                

המסנן יותקן במסגרת הקמת "גמל" המים הראשי למבנה ובצמוד 

המסנן יהיה חצי אוטומטי בדרגת למשאבות סחרור מים חמים במבנים 

 מיקרון עם שטיפה נגדית.  200סינון 

 מונע זרימה חוזרת )מז"ח(:

 ידי משרד הבריאות. -התקנתו תבוצע באמצעות מתקין מוסמך על

 :עמדות כיבוי אש

ידי הוראות כיבוי אש, -עמדות הכיבוי ותכולתן יהיו בהתאם לנדרש על

 יועץ הבטיחות וכל דין.

תוצרת "פומס" או "להבות" עם מחבר שטורץ,  3חיצוני "ברז שריפה 

 3/4ס"מ מעל פני הקרקע וברז גן " 90בגובה  4מאוגן, יוצב על זקף "

 ס"מ וכולל עוגן בטון מזויין 60מרותך אליו בגובה 

40 x  40 x 40 .ס"מ יצוק על הזוית 

 

 אספקת מים חמים לשימוש 07.05.6

, פרט למבנים מרובי צריכה כגון מבני חדר בהם נדרשת אספקת מים חמיםבמבנים 

הכושר , שרותים ומלתחות מרכזיים ולמטבח וכד' , יותקנו מערכות לייצור מים חמים 

דוד מים חשמלי מקומי בקיבול המתאים, דוד מים חמים חשמלי מקומיים בדמות:  

' עם גיבוי קולט/ים סולאריים , מחממי מים חמים חשמליים מיידים )טרמוספיד( וכד

לפי הנדרש והאפשרויות  או דוד מים חמים חשמלי משולב עם משאבת חום חרושתי,

 בכל מבנה ומבנה ועפ"י התכניות. 

במבנים מרובי צריכת מים חמים כמו במבני חדר הכושר , שרותים ומלתחות מרכזיים 

ולמטבח וכד' תותקנה משאבות חום, כולל גיבוי מתאים )חשמלי מלא במיכלים( , 

מעלות צלסיוס, עם מיכל/ים  65חימום מי צריכה לטמפרטורה של עד המיועדות ל

לאגירה בנפח מתאים שיתנו מענה לכל משתמש , בו זמנית לכל הקבועות ובכל נקודת 

 זמן. המשאבות יסופקו עם  יכולת שליטה ובקרה מתוך הבניין. 

וד ביצוע המערכות יהיה תוך  ווידוי מלא של  יכולת הגגות לקבל את עומסי הצי

 והאגירה ועמידות המערכות שיותקנו על הגג כנגד רוחות ורטיבות.

 דוודי מים חמים חשמליים עם פנל/ים סולאריים 

נושא תו תקן ישראלי  ,לפי בחירת המזמין ,אנכית או אופקית ,דוד מים חמים דגם תלוי

שנים  8 -פנימי, עם אחריות ל אמאיילאו ש"ע עם ציפוי  , ''פרת''"כרומגןמתוצרת "
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ליטר,  150של  , עמידים בלחץ לפי דרישות התקן בנפחהפרוייקטלפחות ממועד מסירת 

 "פוליאורטן"דוד יבטחה חשמלית, באקילוואט, תרמוסטט,  2.5מום חשמלי יאלמנט ח

מאושר ע"י המפקח להגנה האו ציפוי אחר  ,וציפוי הדפנות הפנימיות ב"טרמו גלאס"

מ"מ, ברזים  5יצוק בתוך עטיפת פח מגולוון בעובי  בידוד "פוליאורטן" בפני קורוזיה.

חוזר מסגסוגת נחושת מתוצרת "קיב", או -מסוג "שגיב" למים חמים ושסתום אל"¾ 

אטמ' בניצב לצינור  6ש"ע מותאם למים חמים, שסתום בטחון קבוע לפריצה בלחץ 

בה, מ"מ עד לנקודת הניקוז הקרו 6הכניסה, עם צינורית זליגה מנחושת בקוטר של 

טרמוסטט, קונזולים מזוויתנים מגולוונים בחום וברגי נירוסטה. ניקוז פורקי לחץ  

 יחוברו למערכת הניקוז הכללית דרך סיפון.

  נתוני תכנון/ביצוע בסיסיים:

ליטר/אדם/מקלחת ,  50מ"צ יומית לשוהה במתקן לפי  60צריכת מים חמים בטמפ' של 

-ירותים ובבנין חדר הכושר  היא שימוש בוהמלתחות והש ןנקודת קיצון לחישוב בבניי

 מהמקלחות במשך שעה  ביממה. 55%זמני של 

המכלים שיסופקו יבודדו ויותקנו בהתאם לדרישות התקן כולל, ברזים, אלחוזר, 

שסתום בטחון וכו'. החיבורים בין הדודים והקולטים יבוצע באמצעות צנרת פלדה 

 מתכות שונות.מגולוונת, מבודדת עם אביזרי חיוץ בין 

מ'.  30.0המערכת תכלול סחרור של המים החמים בכל קטעי צנרת שאורכם עולה על 

 הפיקוד על משאבות הסחרור יתבסס על טיימר וטרמוסטט.

 מערכות וציוד לייצור מים חמים סניטאריים )מערכת מרכזית!(

 המערכת כוללת:

 משאבות חום חרושתיות אוויר/ מים, מערך אוגרים.

 תהיה מודולרית ותוכל לגדול / לקטון לפי החלטת המזמין.המערכת 

המערכת תהייה עם כל אמצעי ההגנה הנדרשים למניעת מחלת הליגיונלה לרבות מערכת 

 סיחרור עם בקרה אלקטרונית.

 כל הציוד יהיה חרושתי ומשל אותו היצרן לרבות בקר הפיקוד והתוכנה.

בתוכניות ואלו הנדרשים להפעלה הקמה והפעלת המערכת על כל מרכיביה המופיעים 

וכו' לרבות כל העבודות  1205, ת.י 5242יהיו בהתאם להוראות יצרן, הל"ת, ת"י 

הנדרשות )עבודות צנרת, עבודות בידוד, אספקת כל צנרת, ציוד משאבות וספיחים, 

עבודות חשמל,מערכת ניקוז אוטומטית למיכלי אגירה ופיקוד לרבות תכנון הלוחות, 

 ודות מנוף וכו'...( הכל באופן מושלם.הובלות, עב

כל העבודות יבוצעו בתאום וליווי מלא של נציג היצרן בארץ, הפעלה והרצת המערכת 

 תבוצע בנוכחות נציג של החברה ככל שיידרש עד להפעלה תקינה של המערכת.

עבודת הקבלן כוללת גם את  עלויות ההתקנה ע"י צוות מקצועי מיוחד של ספק 

 !!, ההפעלה וההרצה ע"י נציגי היצרן בארץ.המערכת בלבד!

כל המערכת מיועדת להתקנה חיצונית בתנאים במרכז הארץ כל הציוד יהיה בהתקנה 

 חיצונית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 סימולציה והדמיה

המאשרת את היעילות של סימולציה לפני הזמנת הציוד ואישורו הקבלן נדרש להעביר 

לפחות  63%מביא לחיסכון של מערך הקולטים המוצע ואשר מראה כי המערך המוצע 

 מהאנרגיה הדרושה להפעלת המערך הכולל לאספקת המים.

מ"צ  70 -יספקו מי הסקה בטמפ' של כליצור מים חמים סניטאריים   משאבות החום

הספק נומינלי בתנאי חוץ  -לחימום המים לשימוש, יותקנו שמונה משאבות חום  

 65לטמפ' מים לשימוש של  לכל משאבה 45KWמ"צ( לא יפחת מ 25סטנדרטים )

בטמפ' חוץ  EN 14511מ"צ.,המשאבות יהיו בעלות מקדם יעילות חימום בהתאם לתקן 

 מ"צ . 2.0(, בטמפרטורת קיצון חיצונית של  COP) 3.0 -מעלות לא פחות מ  2של 

משאבות החום שיותקנו יהיו יכולות לעבוד כל השנה ללא תלות במזג האויר וכאמור 

(. משאבות החום יעבדו  3.0מינימלי של  COPעילות אנרגטית גבוהה )לספק מי הסקה בי

במעגל סגור ויחממו את מי הצריכה באמצעות מחליפי חום נפרדים האיגום יהיה 

" ולא HEDERמשותף מיי ההסקה ממשאבות החום יעברו דרך מיכל איזון טמפרטורה "

 ר אוגרי מים בהמשך.ישירות אל מול מחליפי החום, ייצור המיכל ראה הנחיות לייצו

 דרישות מינימליות למשאבות החום: 

 .שסתומי התפשטות מונעים סרבו 

  .מחליפי חום כדוגמת "קארשין" מפלב"ם 

  מבנה המשאבה והכיסוי האקוסטי מאפשר הגנת המאווררים מחלקיקי חול

 ואבק .

  שנה לפחות. 15התחייבות היצרן לחלקי חילוף 

  המשאבה.מתנע רך משולב במערך הפיקוד של 

 .מעטפת פאנלים מבודדים המאפשרים פרוק מהיר לצורך ביצוע אחזקה 

 מנגנון הפשרה פנימי )מעגל הפשרה( כחלק אינטגראלי במערכת 

  שימוש בגז דחיסה )קרר( בעל תו תקן ארופאי 

  רמת הרעש בהתאם לתקןEN12102  מ'  1.00דציבל במרחק של  65לא תעלה על

 מהמכונה.

  מעלות. -20מעלות, מינימום  40טמפ' סביבה: מקסימום 

 צנרת ,בידוד ואביזרים במעגלי החימום הפתוחים והסגורים 

התקנת בידוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואישור  .א

 תקינותה. לא תבוצע התקנת בידוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא.

כל חומר בידוד, מותקן או שאינו מותקן שנגעה בו רטיבות ייפסל  .ב

 ש.לשימו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

סוגי הבידוד המפורטים להלן אינם מחייבים אוטומטית לגבי הייעוד  .ג

הסופי. הגורם הקובע הינו סוג הבידוד והמזמין רשאי להחליף יעוד 

ללא השלכה על זמנים ו/או מחירים. כל זאת נכון לגבי עטיפות 

 לבידוד.

 אין לבודד אביזרי צנרת ואת אמצעי הפירוק של האביזרים. .ד

עמידות נגד אש וחום ויעמוד בכל הקריטריונים של הבידוד יהיה בעל  .ה

 רשויות הכיבוי המקומיות.

 .C0120בידוד לצנרת המים החמים יעמוד בטמפ' של   .ו

 סוגי הבידוד .ז

  צנרת מים קרים וחמים בקירות חדרי שירותים יעטפו

 מ"מ עובי דופן. 4בקליפות ענביד 

  צנרת מים חמים בפירים ותקרות אקוסטיות עד קוטר

, עם 3/8תבודד בקליפות ארמפלקס עובי דופן " 1- ½"

 50%מ"מ וחפיפה של  100עטיפת סרט פלסטי ברוחב 

 1בין ליפוף לליפוף והידוק  ברצועות אלומיניום כל 

 מטר.

  צנרת מים חמים בפירים ותחת תקרות אקוסטיות

עובי  ½תבודד בקליפות "ארמפלקס" " 2בקוטר מעל "

 ל.דופן עם עטיפת סרט כמתואר לעי

 " 2ומעל " 2צנרת מים חמים על הגגות גלוי בקוטר 

או  3/4" -1/2תבודד בקליפות "ארמפלקס" עובי דופן "

פוליאוריטן מוקצף  עם עטיפת פח מגולבן בחפיפה 

 מ"מ. 0.4בעובי 

 SOCKEDצינורות יהיו צינורות פלדה שחורים מחוברים בריתוך באמצעות ספחים  " 

WELD 3"1-/2בקוטר " 593"י בלי תפר לפי ת 40" סקדיול . 

עולה בכיוון הזרימה. יש להתקין שסתומי אויר  0.3%הצנרת תותקן בשיפוע של 

בכל נקודה של שינוי פתאומי בגובה הצנרת. הצינורות  1/2אוטומטיים כולל ברז ניתוק "

מ"מ  50-30ק"ג/מ"ק ובעובי  120והמחלקים יבודדו בתרמילי צמר סלעים בצפיפות של 

פי קוטר הצינור. צינורות אלה יצבעו לפני הבידוד בצבע צינקגרפיט בעובי עפ"י התקן ול

מ"מ, חפיפת  0.4מיקרון. בידוד הצינורות והמחלק יצופו בפח מגולבן בעובי  30

 ס"מ. 3החיבורים בין הפחים 

מיקרון כל שיכבה,  15ציפוי הפח יצבע בשתי שכבות צבע מגינול אפור מיוחד בעובי 

מיקרון ושכבת צבע עליון סופרלק  30נגד חומצות בעובי  309ם שיכבת צבע מגן ביני

 מיקרון. 30בעובי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

עם גוף עשוי יציקת פלדה   מאוגנים עם אוגנים נגדיים מרותכים!ברזי הניתוק  יהיו 

 FABA" דגם : ARIמ"צ כדוגמת תוצרת " 150אטמ' וטמפ' של  7מתאימים ללחץ של 

LONG LIFE  12.046 " אוKSB.או ש"ע " 

 122" דגם BRAUKMANN-HONEYWELLשסתומי אויר אוטומטיים יהיו כדוגמת "

EA  מ"צ. שסתומי אל  120אטמ' ובטמפ' של  7.0או ש"ע מתאימים ללחץ עבודה של

" או ש"ע עם גוף עשוי ברונזה ודיסק UNIVAMחוזר יהיו כדוגמת תוצרת "קים" דגם "

 ברונזה.

או ש"ע עם ידית הרמה  4484גם " דLESERשסתומי בטחון יהיו כדוגמת תוצרת "

מ"צ. טרמוסטטים יהיו כדוגמת  120אטמ' וטמפ' של  10לניסוי מתאים ללחץ עבודה של 

או ש"ע עם תחום עבודה מתאים לטמפ' המים במעגל בו  KT" דגם DANFOSSתוצרת "

 יותקן הטרמוסטט.

" עם ברז מפסיק וסיפון OVENTROPמד לחץ עם מילוי גליצרין יהיה כדוגמת "

 חרושתיים.

שסתום מערבל מים טרמוסטטי פרופורציונאלי מופעל חשמלי יוצב על קו הספקת מים 

חמים מרכזי למבנה מייד ביציאת המים מהאוגרים , השסתום יהיה בקוטר לפי תכנית 

בעל ספיקה מתאימה לנדרש במבנה, ויכלול בורר טמפ' עם טרמומטר , טרמוסטאט 

 ושסתומי אל חוזר מובנים ביחידה.

 

  -מיכלי האגירה

כחלק ממערך ייצור המים החמים יוקמו מאגרי מים בקיבול הנדרש לפי תכניות ובצמוד 

להם שני מחליפי חום חיצוניים  לעבודה מול משאבות החום, כל מיכל אגירה יכלול גם 

יהיה בנוי  /יםהמיכלקו סיחרור עם משאבות לוידוי טמפ' המים המתאימה בכל עת . 

אטמ', הפחים הבונים את המיכל יהיו מסוג  12אטמ'/ לחץ בדיקה  8לעבודה בלחץ של 

37/2 ST עם תעודה וחותמת על כל פח ויהיו בהתאם לתקן הבריטי.המיכל יצבע ,

מיקרומטר כ"א. לפני הצביעה  50בעובי  KS16Wשכבות צבע יסוד אפוקסי  4מבפנים ב

המיכל יבודד  שוודי.לפי התקן ה SA 3ינוקו פני שטח המיכל ע"י ניקוי חול בדרגה  

מ"מ  0.5מ"מ אשר יצופה בפח מגולוון בעובי  60חיצונית בפוליאוריטן מוקצף בעובי 

צבוע לבן. לפני הבידוד ינוקו פני שטח המיכל במברשת פלדה עד להסרת השמנים, 

מיקרומטר. עובי הפחים  30חלודה ולכלוך ויצבע בצבע יסוד מיניום סינטטי בעובי 

מ"מ.  10מ"מ, עובי הפחים בכיפות יהיו  8)גוף המיכל( יהיו המרכיבים את המיכל 

הכנות לחיבורים יבוצעו לפני ביצוע הציפויים. המיכל יסופק לאתר שכל הפתחים 

לחיבורים סתומים עם פקקים זמניים ועם אוגנים זמניים למניעת כניסת גופים זרים. 

היצרן, שנת יצור, לחץ  על כל מיכל יקבע שלט חרוט שיוצב על התמיכות ויצוין בו: שם

עבודה, לחץ מבחן, תאריך מבחן. כל מיכל יצויד בתעודה של בודק מוסמך המאשרת את 

סוג הפחים, עוביים, ובדיקת לחץ אחרונה, תוכניות יצור המיכל יוגשו לאישור המפקח 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

דוודים המיכל יהיה מתוצרת " האישור הנ"ל. המיכל ללא צריאין ליצורם, ילפני י

או ש"ע מאושר, העבודה כולל ייצור הספקה התקנה  צידון", "המיכל" , ""וצינורות

 הפעלה והדרכה.

 

 סיחרור  משאבות

משאבות מי הקבלן יספק, יתקין, יפעיל ויוסת משאבות צנטריפוגליות מטיפוס על הקו 

נתוני המשאבות הספק ולחץ נתונות מ"צ. 110יתאימו לעבודה בטמפ' של עד סחרור 

 בתוכניות.

" DAB"גרונדפוס" או "" או WILLOיהיו מסוג "על הקו" כדוגמת תוצרת "המשאבות 

בסמוך לכל משאבה יותקן על הקיר מפסק זרם להפעלה והפסקה. יש לתת  .KSB"או "

תמיכות בצנרת ליד המשאבות לנשיאת עומס המשאבה. המשאבות יהיו עם מנוע נפרד 

 .לא מונובלוק! -ואטם מכני 

 חיצוניים  מחליפי חום

מ"מ  0.6בעובי  316IIמחליפי החום יהיו מטיפוס פלטות עם לוחות עשויות נירוסטה 

מ"צ מחליפי  110עמיד בטמפ' עד  EPDM. אטמי מחליף החום יעשו או טיטניום  לפחות

מתוצרת  הנתונים הטכניים לפי תוכניות אטמ'. 8החום יהיו עמידים ללחץ עד 

 "קארשין" או ש"ע מאושר. 

 

 מים חמיםוד ראשי של חדר לוחות חשמל ופיק

 מבנה הלוח

הלוח יהיה בנוי ארגזי , הקבלן יספק ויתקין לוח חשמל ופיקוד ראשי למערכות בחדר 

. דלת הארון תצויד על הקיר מ"מ, צבוע בצבע אפוקסי ומורכב  1בעובי  CIמתכת 

 במנעול ומפתח. יש לתת תא לאחסון סכמת החשמל של הלוח.

 תאור פונקציות הלוח:

ימום פרופורציונאלי של מערכת הסולארית יותקן בתוך מיכל אגירת המים ויופעל גוף ח

ע"י מס' טרמוסטטים אשר יורכבו על דופן המיכל/ים, כנ"ל לגבי מחליף החום שיעבוד 

מול משאבות החום,  יבוצעו גם לוחות חשמל/פיקוד מקומיים למשאבות והכל יחווט 

משאבות עולה/הפסקה/תקלה לכל פונקציה. ללוח ראשי ויבוקר בו ע"י נוריות סימון פ

יופעלו ע"י גשש הטרמוסטט  המים במעגלים הסגוריםהמותקנות על קווי  הסיחרור 

חמים ת סחרור מים ומשאב, המותקנים על יציאת המים החמים ממחליף החום 

אגירת המים. חיווט יבוצע בין כל המרכיבים  /יע"י טרמוסטט שיותקן על מיכל נהתופעל

דרך לוחות המשנה אל הלוח הראשי. בנוסף תינתן אפשרות לכל משאבה בנפרד הפעלה 

ידני. יחווטו משאבות מים חמים חוזרים -0-אוטו מצבים: 3ידנית באמצעות בורר בעל 

פסק אשר יופעלו ע"י טיימר ושקע הדלקה/ניתוק בסמוך לכל משאבה, הלוח יצויד במ

זרם ראשי, מנורות ירוקות לסימון פעולה תקינה של הציוד, מנורות אדומות לסימון 

. יעשה סידור מיוחד כלשהיאתקלה וסידור לאזעקה. האזעקה תופעל במקרה של תקלה 

מיכלי האגירה למים חמים יותקן שעון  עבורלניסוי פעמון ולהדממת האזעקה ידנית. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

טטים לחימום מים חמים לצריכה. יבוצעו שני שבת )טיימר( למעבר בין שני הטרמוס

תכנון יותקן פס חיבורים יבשים לבקרה,  .פאזי( -)אחד תלת שקעי שירות בלוח לאחזקה

 . 25%ב חדרההלוח ייקח בחשבון הרחבה עתידית של 

 תוכניות חשמל

של יש למסור לאישור המפקח תוכניות עבודה מפורטות של לוח החשמל והפיקוד 

חיווט בין הלוח לציוד. כמוכן יש למסור תוכניות קווי כוח ופיקוד ואופן ה המערכת

הפוסק האחרון לגבי תוכניות אלה יהיה מהנדס  בארבעה עותקים לאישור לפני ההזנה.

 המזמין החשמל של 

סט אחד יישאר בלוח, סט נוסף יופקד בידיו  -בסוף העבודה יש לספק תוכניות מעודכנות

מחיר הפקת התוכניות בכל השלבים  -למתכנן החשמל של המפקח, וסט נוסף יימסר 

הקבלן להמציא בתום השלמת העבודות תעודת אישור חתומה על  ייכלל במחיר הלוח.

 ע"י בודק מוסמך לחשמל עבור מתקן החשמל אשר ביצע.

 

 מערכות ייצור חום להסקה עבור בריכות שחיה ומתקנים נוספים

 

ייצור אנרגיה במים חמים למתקני הבריכה השונים יבוצע בנפרד ממערכת  –כללי  – 07.05.7

ייצור מים חמים סניטאריים ע"י משאבות חום , ציוד ואביזרים שונים. מערכי ייצור 

אלה יוצבו גם כן על הגג הטכני ויזינו את מערכות הבריכה בתאום מלא עם תכנון 

 מערכות הבריכה.

 מקורה ולג'אקוזי מערכת חימום בריכת שחיה פנימית  (1

כ"א,  70[ KWמשאבות חום בהספק ] 4לבריכת השחיה המערכת כוללת  .א

 כ"א 25[ KWמשאבות חום בהספק ] 2לג'קוזי 

למערכת משאבות סחרור הנמצאות במרתף המבנה שתפקידן לשאוב  .ב

מים מבריכת השחייה /ג'קוזי דרך מסנן שיערות לצורך חימום, 

 ולהחזירם.

 :עיקרון הפעולה של המערכת .ג

( C30.0°בחימום הבריכה )לדוגמא:  SETPOINTבהינתן  -

מערכת הבקרה  SETPOINTמה C0.0-0.3°במרווח של בין 

את משאבות החום )כאשר טמפ' המים  C0.1°תכניס ותוציא כל 

, כל ארבעת משאבות החום עובדות, C29.7°בקו החוזר מתחת ל 

 , אף משאבת חום אינה עובדת(.C30.1°ומעל 

רגשי טמפ' לפני ואחרי מערכת החימום, כאשר במערכת הבקרה  -

הטמפ' הקובעת הינה הטמפ' לפני החימום, היות וזו טמפ' מי 

 הבריכה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מאפיינים -וג'קוזי  FLOW RAIDERמשאבות חום לבריכה מקורה , 

 ול  SBR-70 -, לבריכה המקורהSBR-26מדגם  -משאבת חום לגקוזי   

FLOW RAIDER - 45-SBR ת "סולארי" או ש"ע כדוגמת תוצרת חבר

 מאושר.

 R410Cאו   R407Cשימוש בקרר מסוג    

 מחליף חום טיטניום פנימי   

 מעלות צלזיוס 40-טמפרטורת יציאת מים מקסימלית לא תפחת מ   

 מספר מדחסים:   

 מדחס אחד. – KW 26יחידות בהספק    

 שני מדחסים. – KW 45יחידות בהספק    

 שלושה מדחסים. – KW 70יחידות בהספק    

 

 

 

 

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות )ספרינקלרים( 07.05.8

 כללי: 

אשר תבוצע בהתאם פרק זה דן בהתקנת מערכות כבוי אש אוטומטית במים )מתזים( 

 להנחיות התקן  והגדות המבנה ע"י יועץ הבטיחות. 

ת מתזים מסוג "רטוב", והעבודה כוללת בין השאר אספקה והתקנה של מערכ

ידי המזמין במסגרת מגבלות התקן -או מסוגים אחרים בהתאם לנדרש על אוטומטית,

, ו/או לתקנים  NFPA-13לתקן האמריקאי ,1596לתקן הישראלי ת"י  כפוףב המחייב,

 אחרים המיוחסים לנשוא פרק זה.

ידי קבלן בעל תעודה של מכון התקנים -מערכות כיבוי האש והמתזים יבוצעו אך ורק על

ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה -יהול האיכות שלו נבחנה עלהמאשרת כי מערכת נ

מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי להתקנה ושרות למערכות כיבוי 

 אש.

 :וי מיםקו

 10סקדיול  שחורים נורות פלדה יומעלה יהיו מצ 1½וי המים הגלויים בקטרים "וק

וי מים ו, קQUICK-UPנור מחורץ ואביזרי חבור מהיר כדוגמת ימחוברים בשיטת צ

צביעת  מחוברים בהברגה. 40סקדיול  שחורים נורות פלדה יומטה יהיו מצ 1בקטרים "

בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מיניום  הצנרת תהיה חרושתית במפעל ותכלול צביעה

. עם גמר מכ"ר(  )גוון יקבע ע"י התקן הישראלי והוראות ובשתי שכבות צבע עליון

משך מהלך העבודה בצבע ההעבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה וב

 מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 40קווי מים תת קרקעיים בכל קוטר שהוא יהיו מצינורות פלדה שחורים סקדיול 

ציפוי  –ת בציפוי חיצוני בפוליאתילן מיוצר בשיחול מחוברים בריתוך ועטופים חרושתי

לפחות מחוברים במחברי ריתוך  15תלת שכבתי.  או מצינורות פוליאטילן מצולב דרג 

 חשמליים.

אין יהיו חרושתיים. ולפחות,  PSI 175נורות והספחים יהיו מתאימים ללחץ של יהצ

 נורות.יספחים ואביזרים באתר. אין לעשות כיפופים בצ לייצר

במופות מעבר  אין להשתמשמעברים מקוטר לקוטר יעשו באמצעות מעברים קוניים. 

 מסוג בושינג.

 :מתלים ותמיכות

נורות ולשלוחות למיניהן יהיו חרושתיים מפלדה מגולוונת ימתלים ותמיכות לצ

 .NFPA 13מותאמים לתקני 

נורות )מצב יהמבנה ויהיו מותאמים לעומסי הצ לרכיבהמתלים והתמיכות יחוזקו 

 סטטי, דינמי או כל מצב אחר(.

לקחת בחשבון שמתלים שבכוונתו להתקין בסמוך לאגדים ולפרופילים של  הקבלןעל 

 התקרות/הגגות/הקירות העשויים מפלדה, יהיו כאלה שלא יפגעו בהם. 

 

 

 

 :אביזרים, ספחים וציוד למערכת הספרינקלרים

 :כללי

לפי הוראות תהיה התקנתם ו, FM/ULהאביזרים, הספחים והציוד יהיו מאושרים 

 היצרנים והתקנים המאושרים.

 :אוגנים

 .ASA 150האוגנים שיותקנו יהיו לפי התקן הנדרש מפלדה מסוג 

 :מתזים

.  צידייםאו (, UPRIGHT, PENDENT) או זקופים המתזים שיותקנו יהיו תלויים

יהיו מושקעים מצופים כרום ניקל.  במקומות כפי שיוגדרו  בתחומי תקרות ביניים הם

  ע"י המזמין המתזים יהיו מסוג אנטי ונדליים.

, או כלפי מטה (Upright)( כלפי  מעלה .Q.Rהספרינקלרים יהיו מדגם תגובה מהירה )

(Pendent( או צידי ,)side wall )–  5.6, פליז, 3/8חתך נחיר ""½, תבריג  =K 'טמפ ,

. בהתאם למסומן בתוכניות במקומות K=  8.1מעלות ו/או ספרינקלרים עם  74הפעלה 

 רגישים יותקנו ספרינקלרים עם ציפוי ווקס או חומר אנטיקורוזיבי אחר.

 :מגוף אזעקה חד כיווני
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מערכת מגוף אזעקה חד כיווני תכלול בין השאר מגוף שער ראשי, מגוף חד כיווני, שעוני 

( ומתג התראה FLOW SWITCHמערכת ניקוז ובדיקה, מתג זרימה ) בדיקת לחץ,

(TEMPER SWITCH.) 

כל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור למערכת בקרת 

 ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל.-המבנה על

 /קומתי:מגוף שליטה אזורי

ר מגוף סגירה, מגוף חד כיווני, שעוני בדיקת מערכת מגוף שליטה אזורי תכלול בין השא

 TEMPER( ומתג התראה )FLOW SWITCHזרימה ) לחץ, מערכת ניקוז ובדיקה, מתג

SWITCH.) 

ל מתג יהיה עם יציאות התראה בצורה מסודרת לשם העברה וחבור למערכת בקרת כ

 ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה הנ"ל.-המבנה על

 :חוזר-שסתום אל

עבור מערכות כיבוי אש, כולל  FM/ULחוזר יהיה מטיפוס מדף מאושר -שסתום אל

 מכסה עליון לצורך אפשרות ניקוי, חיבורו לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים.

 :מגופי שער

עבור מערכת כיבוי אש.  FM/ULמפלדה מאושרים  Y  &OSמגופי שער יהיו מסוג 

 ג.חיבורם לצנרת יבוצע באמצעות אוגנים או תברי

( באמצעות שיאושרו וגדר בתכניותימגופי השער ינעלו במצב פתוח )או סגור, כפי ש

 מצב חשמלי. -מפסק אינדיקטור 

 כל מגוף שער יהיה מצויד בשרשרת סגירה.

 

 

 

 :מגופי פרפר

, מאושרים מגופי פרפר יהיו מיציקה, מצופה אפוקסי, עם מדף מצופה חומר אלסטומרי

UL/FM.  המגוף יהיה מצויד בחץ מורה מצב ובשרשרת סגירה וכן במערכת חיווט

 לקבלת התראה על ברז סגור.

 :מגופים כדוריים

או מפלדה מצופה כרום  ממגופים כדוריים יהיו מגופים עם גוף וכדור עשויים פלב"

 מעבר לכל מגוף יותקן בכיוון הזרימה רקורד. . UL/FMמאושרים 

 :רז הסנקהב

הברז יהיה  . יה מטיפוס ברז כפול, עם חיבור "שטורץ" פקקים ושרשרתברז הסנקה יה

 חוזר.-עם אל UL.FMמאוגן ומאושר  צבוע.

 :מכלול פיקוד ובקרה

ממתגי זרימה וממתגי התראה, תבוצענה יציאות התראה בצורה מסודרת, לשם העברה 

 הנ"ל.ידי הכנת מגעים יבשים לכל יציאות ההתראה -וחבור למערכת בקרת המבנה, על
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יחבר את מכלול הפיקוד והבקרה של מערכות המתזים למערכות הבקרה 

 הראשיות ולחדר בקרה מרכזי ע"פ המצוין בכרך ב'.

מערכת הפעלה ראשית לרשת הספרינקלרים כוללת אל  .ו

, תא בילום, שעוני לחץ, Y  &OSחוזר אזעקה, ברז שער מסוג 

ן אזעקה חיצוני ופעמו .F.Sפעמון מים, ברזי ניקוז, מפסק לחץ 

 עם יציאות לרכזת כיבוי האש.

תסופק ותותקן רכזת כיבוי אש, עצמאית, או בתוך לוח  .ז

גילוי אש ועשן ראשי. כל החיווט מרגשי הזרימה, ממפסקי 

הגבול של הברזים )טמפר סוויטש(, ממפסקי הלחץ של 

המערכת יחובר לרכזת גילוי וכיבוי אש לרבות ממגע יבש 

 הפיקוד,  כנדרש ע"י מכון התקנים.לתקלה של לוח 

 :שילוט

גבי שלט חרוט -שילוט אביזרים, שסתומים, מגופים והנחיות הפעלה, יהיו בעברית על

.  השילוט יינתן בין השאר בסמוך למערכות  מגוף אזעקה חד בממדים כנדרש בתקנים

שסתומים כיווני, מגוף שליטה אזורי/ קומתי, ברזי ניקוז ובדיקה וכן בסמוך למגופים ו

 אחרים.

 :ביקורות ואישורים

באמצעות מכון בדיקה מאושר כדוגמת מת"י וע"פ  -של העבודהאישורה הסופי 

 ובהתאם לנוהל קבלה ואכלוס של המזמין.

את התכניות עם החישובים ההידראוליים  הקבלןקורת והאישור יעביר ילצורך הב

 מותנה לעבודות שביצע.ולאישור של מכון הבדיקה ויקבל את אישורו הבלתי  לבדיקה

אישור לתכנון ולבצוע המערכות במכון הבדיקה הינה באחריות  -למען הסר ספקות

 הקבלן הבלעדית 

 :דיקה הידראולית וביקורת לצנרת ולמתזיםב

 יוודאו, בין היתר, את הנושאים הבאים: דיקה וביקורתב

 ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש, ואף אחד מהם לא ניזוק.

 חיבורי הצנרת והתמיכות אובטחו.

 ידי היצרן.-המגופים הותקנו בהתאם לפירוט הנדרש על

 מגופי המערכת סגורים.

 

 צנרת שופכין ודלוחין   07.05.8

  HDPEצנרת ניקוז מזגנים, צנרת דלוחין בכל הבנין, צנרת שופכין בכל הבנין תהיה צנרת 

 DIN 8075ולפי  4476לפי ת"י או ש"ע  !!!מקורית" או "וואלסיר" "גבריט" כדוגמת 

 (.  DIN)צנרת שעברה תהליך הרפיה כמוגדר בתקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צינורות מתחת לרצפות בטון יהיו עטופים בטון מזוין כאמור בסעיף צנרת תת קרקעית

 . והנחיות הל"ת

מ"מ המותקנים גלויים בתקרה  50מ"מ ועד  32 -צינורות ניקוז מזוג אויר בקטרים מ

 כנ"ל. HDPEלחץ "מרידור" או צינורות  .P.V.C -אקוסטית וברצפה עד לק.ב.נ יהיו מ

ובכפוף להוראות  4476ת"י : התקנת המערכת תעשה לפי HDPEהנחיות לביצוע צנרת 

 שרות השדה של היצרן. ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת פיקוח 

ובעל תעודת הסמכה  HDPEעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב 

 מאת נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים. 

לרבות אחריות היצרן לתפקודה  4476לת"י תהליך הייצור והרכבת המערכות יהיה כפוף 

. על הקבלן המבצע להמציא כתב לפחות שנים 10התקין של המערכת, לתקופה של 

אחריות הנושא את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצרן. חיבור הצנרת וספחי 

עם ראשי ריתוך או במכונת ריתוך,  WELDING BUTTהצנרת תעשה בריתוך פנים 

עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, הכל לפי ו/או חשמליים, 

 רט. דרישות התכנון המפו

 4476ת"י החיזוקים, התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי 

והוראות היצרן. שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא 

באחריות לטיב העבודה, לא תאושר. הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת, ספחים 

ן הנושא באחריות וכן באישור ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצר

המפורש של המתכנן באמצעות המפקח. בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור 

 חשמליים מסוג אחד בלבד. 

להחלפת סוג ראשי החיבור החשמליים במהלך העבודה, יש לקבל אישור מפורש של 

שה המתכנן באמצעות המפקח. הרכבת מחברי התפשטות תעשה במיקום ובכמות הדרו

. כמו כן שינתנו ע"י הספק הוראות היצרן ותוכניות הביצוע המפורטות 4476ת"י לפי 

מיקומם, כמותם וחוזקם של נקודות הקבע לאורך הצנרת. נציגו של היצרן, ספק 

הצנרת, הספחים ואביזרי הצנרת, חייב לעמוד לרשותו של המתכנן והמפקח או הקבלן 

קצועית בכל שלב הרכבת המערכת.  הקבלן בכל בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מ

המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה, בפני סתימת הצנרת 

ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך. במערכת יותקנו פתחי ביקורת 

אם מוסווים או גלויים, בקירות או ברצפה, נקודות קבע, מחברי התפשטות וכו', בהת

להמלצות יצרן הצינורות ובתיאום עם מכון התקנים על מנת שהמערכת תאושר 

ותתקבל ע"י מכון התקנים. הקבלן יהיה אחראי לבצע פתחי הביקורת הן המצוינים 

בתוכניות, הנדרשים ע"י היצרן או שיהיה צורך להתקינם בשלב מאוחר יותר על מנת 

 שהמערכת תאושר ע"י מכון התקנים.

קופסאות ביקורת, קופסאות ביקורת נופלות,  –רת / מחסומי רצפה קופסאות ביקו

לפי ת"י. מכסים ומסגרות יהיו עשויים פליז  HDPEמאריכים ושרוולים יהיו עשויים 

דגם כבד. הקופסאות, המאריכים וכו', ייקבעו במקומם ע"י עטיפת בטון. מסגרות 

גוון הרצפה באישור תהיינה מרובעות, המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יהיו עשויים (  6/" 4מ"מ )" 160/100(, או 4"8")מ"מ  200/100האדריכל. מחסומי רצפה 

HDPE  ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים. המחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת

 2525מרובעת צבועים אמאיל בתנור, או שוקת נירוסטה עם רשת נירוסטה במידות 

במחסום, שרוול מאריך מנירוסטה לפי מחורר יכל, סל נירוסטה ס"מ לפי תכנית האדר

הפרטים, מופות נירוסטה לקליטת צינורות דלוחין במאריך, איטום המרווח בין 

המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה, ביטון המחסום, משטח 

קרה וכו' מוטות נירוסטה לעיגון לת 4ס"מ מתחת למחסום עם  3535נירוסטה במידות 

 במחסומים תלויים.

 

 ניקוז מי גשם  07.05.9

צנרת אנכית לסילוק מי גשם מגגות תהיה בתוך יציקות   .ח

 HDPE תבטון, או בהשלמת יציקה או גלויה, ותעשה מצינורו

כנ"ל . צנרת מונחת ביציקת בטון תבוצע לפי הנחיות יצרן עם 

 מילוי מים לפני היציקה למניעת הידרציה.

מעלות מברזל יציקה  67יהיו מקיר המבנה לשפיכה חופשית ע"ג אגניות זוויות יציאה  

או  "DALMERמצופה. ארגזי אסוף על הגג יהיו תוצרת " 40סק'  מגולבנת או פלדה

"JOSAM" או ""SMITH  !והביצוע לפי פרטים בתוכניות.בלבד חרושתיים 

ממרפסות יהיו בהתאם לפרט  הגג. קופסאות הניקוז איטוםשולי הקופסאות יוכנסו ל 

עם הגבהה המיועדת  SMITH"" או "JOSAMאו " "DALMERבתכנית תוצרת "

 ס"מ. 1515-לשטחים מרוצפים. שטח הקליטה על המרפסת לא יקטן מ

 

 קבועות תברואיות  07.05.10

בעלות תו תקן ישראלי או תו תקן של האיחוד כל הקבועות יהיו מחרס לבן סוג א',  

 3הקבלן יציג אפשרות לבחירה של כלים סניטריים נדרשים לפחות של אירופאי , 

ומנהל הפרויקט , החלטתם בענין זה תהיה   האדריכלהמתכנן,  יצרנים  לאישורם ע"י

 סופית ותחייב את הקבלן.

שנות אחריות מיום  5כל הכלים הסניטאריים ,הברזים וסוללות יהיו מינימום עם   

 מסירת הפרויקט למזמין.

יהיו תלויות עם מתקני תליה מתכוננים חרושתיים הכוללים מזרם דו אסלות הכל  

כמותי מכאני ,מכסה ומושב מדגם כבד העשוי פולימר קשיח מחובר לאסלה עם צירי 

 נירוסטה. 

כל האביזרים בשירותי הנכים יתאימו להנחיות הנגישות כפי שנכתבו בתקנים ומפרטים  

 מחייבים.

 ס"מ . X 49 41ם יהיה במידות כיור הרחצה בשירותי הנכי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

. 11/2וסיפון סמוי בקוטר " 1/2משתנות תלויות יהיו עם כניסת מים סמויה בקוטר "

ס"מ מעל פני רצפה גמורה. תפיסת המשתנה לקיר  65רום שפת המשתנה יהיה בגובה 

 תהיה באמצעות מתקן תליה חרושתי וסט אביזרים שיסופקו עם המשתנה.  

 ACRONומדורג למים קרים, עשוי נירוסטה, דגם  מתקן שתיה: מתקן כפול .7

A112408 F "מתקני שתיה למיים צוננים מחוץ למבנה/ים  .או שו"ע של "שטרן הנדסה

יבוצעו משקתות נירוסטה עם פיות שתייה ופיות למילוי בקבוקים לפי המסומן והמצויין 

קן בסמוך בתכניות . המתקנים יהיו חרושתיים בלבד עם יח' קירור נפרדת אשר תות

 למתקן השתיה באופן קבוע ומוסדר.

איטליה, ספק  TOFעיניים: יהיו מתוצרת חברת  ימקלחת חירום ומשטפ .8

ENDORאו ש"ע מתאים לתקן , EN 15154-1 e EN 15154-2, DIN 12 899, UNI 9608. 

ס"מ בהתקנה מתחת לשיש ויכלול  42X55כיורי רחצה שולחניים יהיו אובלים במידות 

 , פקק ושרשרת.11/4וסיפון בקוטר "ונטיל 

, 11/4ס"מ ויכלול ונטיל וסיפון בקוטר "  40X56כיור רחצה גלוי על הקיר יהיה במידות 

 פקק ושרשרת.

ס"מ בהתקנה תחתית ויכלול ונטיל וסיפון בקוטר  20X40X60כיור מטבח יהיה במידות 

 , פקק ושרשרת.2"

עבור כיור רחצה בשרותים או  סוללה למים קרים וחמים או ברז שופך למים קרים

בשרותי נכים תהיה ברז מנתי בלחיצה הברז יהיה מנתי מכאני, מופעל בלחיצה מותקן 

 לאחר פרק זמן קבוע .  על גבי משטח אשר ייסגר באופן אוטומטי

הברז יהיה בעל מנגנון ניקוי עצמי קראמי לצורך הבטחת זרימת כמות מים אחידה 

 לאורך זמן.

חמים קרים: סוללה לכיור תהיה מותקנת על גבי משטח עם ידית  סוללה לכיור למים

 ויסות טמפרטורה. הפעלת הסוללה תעשה באמצעות סנסור פוטואלקטרי.

הכנסת יד המשתמש אל מול הסנסור תפעיל את הברז מראש. הוצאת היד תגרום 

לסגירת הברז באופן מיידי )ניתן לשינוי זמן השהיה(. הברז יבצע פתיחה אוטומטית 

( שניות לצורך שטיפת 30( שעות למשך שלושים )24באופן עצמאי אחת לעשרים וארבע )

הברז ממים עומדים להקטנת הסיכוי להתפתחות חיידק הלגיונלה. הברז יצויד בווסת 

 ל' לדקה. 6-ספיקה ל

נתוני תפקוד הברז יהיו נתונים לשינוי באמצעות שלט רחוק שיכיל את הפונקציות 

לצורך ניקיון וכן לחצן  on-offת כניסה, יציאה, טווח חישה, לחצן הבאות: לחצן להשהיי

preset .חזרה לכיול מקורי של המפעל 

סוללות למים קרים וחמים בעמידה לכיורי מטבח יהיו עם פיה ארוכה מסתובבת מצופה 

 מ"מ עם מזלף וצינור גמיש. 138מ"מ וגובה  225ניקל באורך  –כרום 

 מפליז מצופה כרום .  1/2או " T" "3/8זים זויתיים  "ברזי ניתוק לכיורים יהיו בר

ס"מ מעל פני רצפה גמורה )פ.  45ובגובה  1/2יותקנו ברזי גן כדוריים בקוטר " םבשירותי

 ר. ג.(, לצורכי שטיפה ותחזוקה בכל חדרי השירותים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סוללות למקלחות יהיו ע"י פאנל מקלחת עם ראש מקלחת אנטי ונדאלי וברז ויסות 

י מופעלת בנגיעה באמצעות טכנולוגיה פיאזו אלקטרית עם הזנת חשמל טרמוסטט

 אשר יותקן מעל התקרה הכפולה. VDC 24משנאי 

מזרמים למשתנות יהיו מזרמים שקועים בקיר עם הפעלה ע"י עין פוטו אלקטרית עם 

 אשר יותקן מעל התקרה הכפולה. VDC 24הזנת חשמל משנאי 

 16של  כל מערכות המים בבנין יבדקו בלחץ .ט

אטמוספירות. זאת תוך כדי תהליך איטי של העלאת הלחץ 

 ושחרור אויר במקביל מכל הפתחים האפשריים.

גם אם תוצאותיה הניחו את דעת  -אין בדיקה זו  .י

 משחררת את הקבלן בשום -המפקח 

אופן ובשום מקרה מאחריות לקווי המים. הקווים יהיו  .יא

 באחריות הקבלן עד תום תקופת

ת הלחץ תהיה בהתאם להליך  המפורט האחריות. בדיק .יב

 במפרט הכללי לעבודות בנין

 .57058בסעיף   057בפרק  .יג

 

 ת שאיבה לביוב ותחנ  07.05.11

 :כללי

 לביוב גולמי במקומות שונים במפלסי שאיבה תחנות 3יבנו  המתחם הקמת במסגרת

 לתוכן תאסופנה אלה תחנות  הרחוב ומפלס 0.00ה ממפלס הנמוכים המרתפים קומות

 מחוץ הקרקע ממפלס כאמור נמוכות  שהינן אלא מפלסים מרצפת המוצאים שפכי את

 .למבנה

  לביוב שאיבה בתחנת שאיבה ציוד 

 צמודה תהיה המשאבה. היעוד לפי גולמי ביוב לשאיבת מיועדת המוצעת המשאבה

 חופשי מעבר עם, חופשית זרימה מטיפוס תהיה המשאבה. במים טבולים ושניהם למנוע

 לפעולה המתאימים וסוג בגודל יהיה המנוע(. לביוב) לפחות 4" בקוטר למוצקים

 לא המפקח לאישור יועברו והנתונים הקבלן הצעת, כ"כ לפי הנתונים שאר. ממושכת

 הכול,  ההזמנה לבצע עליו שיהיה הקבלן חישב בו מועד לפני ימים מחודש פחות

 .הפרויקט של מאושר ז"ללו בהתאם

 המשאבה אפיון. לסירוגין יפעלו המשאבות. ל"כנ משאבות 2 יכלול השאיבה מכון

, ידו על המוצעת המשאבה נתוני את להעביר הקבלן על. כ"בכ המופיעים לנתונים יתאים

 הזמנתה לפני והמתכנן המפקח לאישור, הטכניים הנתונים וכל, מידות, אפיון כולל

 (.העתקים בשלשה)

  מגולוונת מפלדה ובמובילים( PADESTEL) הנחה במתקן מציידות תהיינה המשאבות

 העליון בקצה יחוברו השרשראות. חם באמבט טבילה ידי על אבץ מצופות  ושרשראות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לרדת צורך שיהיה בלי המשאבות הוצאת ויאפשרו השאיבה תא בקיר קבוע וו אל שלהן

 .למטה

 שיסופק מהיר ניתוק מחבר דרך הקבוע הסניקה לקו משאבה כל יחבר 4" בקוטר צינור

 .המשאבה יצרן ידי על

 פנים ציפוי עם פלדה צינורות יכללו זו הזמנה במסגרת יסופקו אשר הסניקה קו קטעי

 קשתות עם, 3/16" דופן ובעובי 4" בקוטר חיצונית וצביעה אלומינה רב צמנט מלט

 אגני עם יהיה בטון קירות דרך הצינורות מעבר. מהיר ניתוק ומחבר והסתעפויות

 .הצינור מקוטר כפול בקוטר, לצינורות מרותכים אטימה

יסופק ויותקן ע"י קבלן האינסטלציה , ייבדק ע"י מכנן   לוח החשמל .א

האינסטלציה ומתכנן החשמל של הפרויקט  ויאושר ע"י בודק חשמל מוסמך 

מטעם הקבלן יהיה מדגם "חוץ" עשוי פוליאסטר משוריין מוגן מים ויורכב 

מ' מתא השאיבה לפי הנחיות  2.00בצמוד למבנה התחנה, מיקום הלוח עד 

הפיקוד בלוח תהיה עבור שתי משאבות עם החלפת תורנויות . המפקח. מערכת 

או מרלן ג'רדן או קלוקנר מילר לפי דרישת  BBCציוד בלוח יהיה מתוצרת: 

 מתכנן החשמל של הפרויקט.

 :יכלול הלוח  

 .ומגנטית תרמית זרם יתרת עם אוטומטי חצי מסוג ראשי מפסק . א  

 .אוטומטיים חצי משניים מפסיקים . ב  

 .רכה להתנעה משולש כוכב מסוג מתנעים שני . ג  

 .זרם ליתרת ריליי . ד  

 .תורנות החלפת מתג . ה  

 .אוטו - 0 - יד מפסק . ו  

 (.יתר עומס) להפרעות סימון מנורת . ז  

 ".עבדה תורנית בלתי משאבה" סימון מנורת . ח  

 ".מלא בור" סימון מנורת . ט  

 .סימון מנורות בטחון לחצני . י  

 .אמפרמטרים 2 .  יא  

 .וגשש בקר לפיקוח מגעים . יב  

 (.וולט 220) מגנטי וברז אזעקה לפעמון מגעים . יג  

 .אזעקה פעמון, נמוך למתח ומיישר טפן . יד  

 .והבקר הגשש עבור נמוך במתח ממסרים . טו  

 .יציאה ומהדקי לחצנים, מנורות על ברור שילוט . טז  

 .והזעקה בקרה עבור יבשים חיבורים .  יז  

 .0.92 -ל הספק כופל לשיפור קבלים . יח  

 הגישה. הבטון לרצפת מעוגנים מגולבנים ברזל מצינורות לרגליים יחוזק הלוח  

-חצי מדגם יהיו הנתיכים כל. הלוח מחזית תהיה השונים החשמל לפריטי

 .ערך שווה או" סימנס" מתוצרת אוטומטי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מהזרם 1.2 - ל 0.9 -מ כוונון טווח עם זרם יתרות ממסרי יכללו המתנעים  

 .המנועים של הנומינלי

 באמצעות תסודר משאבה של האוטומטית ההפעלה. במחירו כלול הלוח עיגון  

 מצופים 4 גם יוסדרו וכהגנה וללוח השאיבה לבור ישירות המחווטים וגשש בקר

 במפלס אוטומטית תופעל המשאבה. השאיבה ולבור ללוח כן גם שיחויטו

 יצרן י"ע שייקבע לגובה עד ירד המים פני לכשגובה אוטומטית ותופסק המתאים

 התורנית והמשאבה במקרה. המשאבה פעולת למניעת תחתון כגבול המשאבות

 הבקר מערכת באמצעות וזאת הרזרבית המשאבה במקומה תכנס, בתקלה תהיה

 והבקר הגשש ואל המנועים אל החיבור. דקות  3 - ל השהייה ממסר או גשש

 בתוך שיושחלו מתאים בחתך פלסטיים תרמו כבלים ידי על ייעשה והמצופים

 השאיבה בבור הצינור קצה חיצונית אספלטית עטיפה עם מגולבן פלדה צינור

 אורך. המגן צינור לתוך גזים חדירת בהחלט שתמנע טובה אטימה עם יסודר

 '.מ  10.00  עד יהיה והשרוול הכבלים

 וקביעת תאום, החשמל קבלן י"ע האינסטלציה לקבלן יינתן ללוח ההזנה חיבור

 המפקח י"ע ויאושר האינסטלציה קבלן י"ע יעשה הלוח מיקום

 ודרישות לתקנות בהתאם, 106 הישראלי לתקן בהתאם יהיה החשמל מתקן

 כל. הפרויקט של החשמל מהנדס ודרישות לתקנות ובהתאם, החשמל חברת

 החשמל מהנדס ידי על מאושרת מתוצרת יהיו הלוח בתוך והציוד האביזרים

 . והמפקח

 כבלי עם יחד המשאבות של אינטגראלי חלק הוא המשאבות של החשמל לוח

 חיבורים פס) מהלוח יציאות'. מ 10 עד של באורך למשאבות מהלוח ההזנה

 .SCADA, ממוחשבת לבקרה המבנה בקרת למערכת יחווט הלוח( יבשים

 

 

 : תכולת המחירים ואופני המדידה

 גם את : כוללים המחיריםובמפרט הכללי בנוסף לאמור בכתב הכמויות 

 רה מושלמת ומוכן לשימוש.המוצר המתואר כשהוא מתוקן בצו 

 .הפעולות והעבודות הנדרשות המתוארות במפרט הטכני המיוחד לעיל 

   עפ"י התקן, הרכיב בדיקות מעבדה לאישור התקנה ו/או תקינות

 לדוגמא בדיקת מעבדה למז"ח. 

 צינורות ע"י מעבדה ודו"ח חתום ומאשר תקינות.צילום פנימי ל 

  שטיפה וחיטוי קוויםאישור מעבדה על  . 

  .אישורים ובדיקות כמתואר לעיל 

  המסופקים למשל לוח חשמל למשאבות.חשמל התכנון לוחות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות חשמל – 08פרק 

 

 תאור העבודה. .1

 העבודה כוללת בעיקרה את העבודות המפורטות להלן: 

 מתקן כח ומאור. .א

 לוחות חשמל. .ב

טלפונים, אזעקות מערכות מתח נמוך )גילוי עשן, מערכת כריזה,  .ג

 ותשתית למערכות בטחון(. 

 הזנות חשמל ותשתית לתקשורת. .ד

 מתקן מתח גבוה פרטי. .ה

 דיזל גנרטור. .ו

 בדיקות והפעלות. .ז

 במסגרת פיתוח השטח + חניון.מתקני תאורה והזנות חשמל  .ח

 

 כללי. .2

בהוצאת הועדה  08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל  2.1

הוראות  משרדית, התקנים הישראלים המתאימים, הוראות חברת חשמל,-הבין 

בהתאם לתקנים והחוקים העוסקים בסוגי העבודות בזק, הנחיות המזמין 

אור בתוכניות, יעבודה זו וכן בהתאם למצוין בתהשונות הכלולות במסגרת 

 במפרט הטכני המיוחד ולפי הנחיות והוראות המהנדס ו/או המפקח.

עבודות החשמל והתאורה בחניון יבוצעו ע"י חברה קבלנית בתחום החשמל בעלת  

 מרשם הקבלנים לביצוע מתקני תאורת רחוב. 270סיווג 

מהנדס המתכנן יהיה הפוסק לגבי טיב העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה, ה 2.2

 עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ע"י הקבלן ותבוצע מחדש. העבודה,

לפני ביצוע העבודה יבקר הקבלן באתר וידאג להתאמת כל המידות ומקומות  2.3

 המתקנים השונים. החיבור של 

מערכות , HOTחברת  על הקבלן לתאם עם: המזמין, חברת חשמל, חברת בזק, 2.4

המים והביוב, מתקני מיזוג אוויר, מתקני תקשורת וכו' המתוכננים במקום, 

חראי לכך שעבודותיו יתאימו למקומם המיועד הא הואו ביצוע כל עבודותיו

 במבנה ומחוצה לו.

)במידה ותהיה( תתוקן  נ"לכל פגיעה של הקבלן באחת או יותר מהמערכות ה 

 ע"י הקבלן ועל חשבונו. מיידית

קבלן חייב להמציא לידי המהנדס ו/או המפקח, בהתאם לדרישותיהם, ה 2.5

אישורים, מסמכים והוכחות לגבי טיב החומרים, הציוד, העבודות, הן מבחינת 

מבחינת התקנים הקובעים. כל החומרים  הנדרש במפרט ובתוכניות והן 

והאביזרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו ממין משובח ויתאימו לדרישות התקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הישראלי העדכני, ובהעדרו לדרישת התקנים של ארץ מוצאם. המתקנים על כל 

 חלקיהם יימסרו לידי המהנדס ו/או המפקח כשהם פועלים 

 בצורה תקינה ומושלמת באופן שישביע את רצונם מכל הבחינות. 

העבודה תבוצע ע"י חברה קבלנית בעלת רשיון תקף המתיר לה לעסוק בביצוע  2.6

חברה תוכיח שביצעה עבודות חשמל דומות בסדרי גודל של חשמל. ה עבודות

 מבנה זה. 

ביצוע העבודה תעשה ע"י מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי מהנדס תקף עם  

 שנים לפחות, כולל ניסיון ורישיון בביצוע מערכות חשמל ומתח גבוה. 5ניסיון של 

רה בזכות מנהל הפרויקט ו/או מהנדס החשמל לאשר או לפסול את החב 

 בדיקת כישוריה. הקבלנית וזאת לאחר 

 .ISO -9002לחברה יהיה אישור הסמכה ע"י מכון התקנים ל 

תוכניות לוחות החשמל תוגשנה לאישור המהנדס לפני הייצור, ייצור הלוחות  2.7

 יבוצע רק 

 לאחר קבלת אישור המהנדס. 

יבורים את התשתיות )צנרת, תעלות, קופסאות חאך ורק קבלן החשמל יבצע  2.8

, מערכות התקשורת והמתח הנמוך כגון: מערכת כריזה, גילוי עשן וכד'( עבור

 מחשבים, אזעקות ובטחון.

השחלת המוליכים בתשתית שהוכנה והתקנת כל הציוד של המערכות הנ"ל  

המתמחות במערכות תקשורת ומתח נמוך ושיאושרו ע"י  תותקן ע"י חברות

 ע.הביצו המהנדס ו/או המפקח לפני התחלת

מיום אישור תיים הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן והציוד למשך שנ 2.9

וקבלתו ע"י המהנדס ו/או המפקח. במשך תקופת האחריות, על הקבלן  המתקן

לקויה ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה  לתקן כל עבודה

 המשתמשים במתקן. משימוש לא נכון או רשלנות מצד של ליקויים כתוצאה

 על הקבלן להמציא למזמין כתב התחייבות המאשר את שירותיו בתקופת הבדק. 

 קביעת מועד שנת הבדק הינה בסמכות המזמין בלבד. 

על הקבלן להמציא מסמכי אחריות לציוד ולמערכות השונות בפרויקט, פרוט  

 כתבי אחריות יועברו למזמין טרם פרסום המכרז.

באחריות הקבלן כל התיאומים עם חברת חשמל לאישור תוכניות, לתאום ביצוע   2.10

 ע"י חברת חשמל במועד, כל עזרה שתידרש ע"י חברת חשמל. העבודה 

תיו כדי שחברת חשמל תספק חשמל והקבלן ינקוט בכל ההליכים לקידום עבוד  

 בהקדם האפשרי. למבנה

 

 .אביזרים וציוד חשמלי .3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ד החשמלי שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו למפורט במפרט מיוחד האביזרים והציו 3.1

זה, לתוכניות ולמוגדר בכתב הכמויות ולפי דוגמה שתאושר לפני הרכישה ע"י 

 מהנדס החשמל.

ציוד אשר לא יאושר להתקנה ע"י המפקח יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל   

 בציוד אחר מסוג מאושר. חשבונו ויוחלף 

/או שווה ערך יותרו לרכישה לקבלן ע"י המהנדס רק ציוד ואביזרים דומים ו 3.2

לאחר שהקבלן יוכיח באמצעות מסמכים ודוגמאות תכונות זהות לנדרש 

 בציוד המקורי.

כל אביזרי התאורה השקועים בתקרות אקוסטיות יחוזקו לתקרות הבטון  3.3

 בצורה תקנית.

ווט  157בחניון יבוצעו עמודי תאורה מפלדה בחתך קוני עם פנסי תאורת לד  3.4

 בהתאם לפרטים בתוכניות.

 פרטי יסודות ותעלות בקרקע לכבילי הזנה מפורטים בתוכניות.  

 

 .מוליכים ומובילים .4

הצנרת שתותקן במסגרת עבודות החשמל והתקשורת תהיה בהתקנה סמויה,  4.1

אלא אם צוין אחרת, במסגרת עבודה זו ידרשו חציבות ו/או פתיחת ריצוף 

 כמפורט בתוכניות.

או כבילים  N2XY או כבלי נחושת מסוג C.V.Pמוליכי החשמל יהיו עם בידוד  4.2

החתך יתאים לנדרש בתוכניות, תוצרת המוליכים והכבלים תהיה חסיני אש, 

 התקנים הישראלי. מסוג המאושר ע"י מכון

 הצינורות יהיו מסוג "כבה מאליו", להלן צבעי הצינורות: 4.3

 ירוק -מערכת חשמל  א. 

 אדום -י אש גילו ב. 

 כחול -טלפון  ג. 

 לבן -מערכת כריזה  ד. 

 חום -מחשוב ותקשורת נתונים  ה. 

 צהוב -אזעקה  ו. 

 כל צינור ישולט בשם המערכת, שם הלוח ומספר מעגל. 

 במקומות המצוינים בתוכנית יותקנו תעלות רשת לכבילי חשמל ו/או תקשורת. 4.4

תותקן בתעלות בקרקע, קוטר וסוג הצינורות ת החניון צנרת החשמל לתאור 4.5

 מפורט בתוכניות. 

לון שזור ית בהם לא יושחלו כבלים יש להשחיל חוטי משיכה מניובכל הצינור 4.6

 מ"מ. 8בקוטר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, 547המתאימים לתקן הישראלי מס. מנחושת  N2XYכבילי החשמל יהיו מסוג  4.7

 בקרקעשתוכן מראש בתעלה  שרשורית תקניתהכבלים יושחלו בתוך צנרת 

 ובצנרת קיימת תחת המסעה.

כל ההסתעפויות של הכבלים יהיו בתאי הציוד שבתחתית עמודי התאורה, לא  4.8

 תאושר הארכת כבלים באמצעות מופות חיבורים.

 

 הזנות חשמל בתוך המבנה. .5

 במסגרת עבודה זו תבוצע תשתית מובילים עם כבילי חשמל למתקנים הבאים: 

 למתקני מיזוג אויר. .א

 המכונות עבור מתקני הבריכה.לחדר  .ב

 למתקני חימום מים ומשאבות על הגג הטכני של המבנה. .ג

 למתקני תאורה. .ד

 לכל בתי התקע ועמדות עבודה ברחבי המבנה. .ה

 פרוט הכבילה והמובילים ניתן בתוכניות.

 

 .תעלות בקרקע .6

 תוואי החפירות לתעלות בקרקע, מיקום עמודי תאורה, גובה בסיסי העמודים 6.1

לפני התחלת החפירות תוך תאום על חשבון הקבלן וכו' יסומן ע"י מודד מוסמך 

 .קיימות ונציג המזמיןערכות הכל הממלא עם 

נתן לקבלן אישור לחפירה ע"י המפקח. חפירה ללא אישור ירק לאחר הסימון י  

 באחריות הקבלן וכל נזק שיגרם יתוקן על חשבונו. תהיה 

 .ובכתב הכמויות מתואר בתוכניותהחפירות ורוחבן עומק  6.2

יונחו ע"ג שכבת חול דיונות נקי יכוסו בשכבה נוספת של חול מעליה הצינורות  6.3

פלסטי תקני, יעשה מילוי והידוק של אדמת החפירה בשכבות  יונח סרט סימון /

 כמתואר בתוכניות.

לאחר  סוין, יבדקו ע"י המפקח רקיהחפורות עם הצנרת בתוכם, לפני כהתעלות  6.4

 אישור המפקח יותר לקבלן למלא את החפירות.

 

 .חשמל ותלוח .7

בהתאם לתרשימי החיבורים, לצורת המבנה ולמידות הכלליות  ויבנ ותהלוח 7.1

שיכללו מבנה,  ותשבתוכניות. הקבלן יכין תוכניות מפורטות ליצור הלוח

תרשימים, מידות, רשימת ציוד וכד'. התוכניות יוגשו לאישור המהנדס ורק 

 .ותלאחר בדיקותיו ואישוריו יותר לקבלן לבצע את הלוח

 ISO -9002יבוצע רק אצל יצרן מוסמך, המצויד באישור הסמכה ל ותיצור הלוח 7.2

ים במסגרת עבודה סיון ליצור לוחות לזרמים ולמתחים הנתונים והמוגדריובעל נ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ועליו להציג מסמכים  יהיה מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותיצרן הלוחזו, 

 המעידים שהוא נמצא בביקורת מחלקת האיכות של מכון התקנים הישראלי.

 .61439יצרן הלוחות יהיה מאושר ליצור לוחות לפי תקן ישראלי   

ר ע"י המהנדס המתכנן בטיב יבוצע רק אצל יצרן שיאוש ותבנוסף לנ"ל יצור הלוח  

 ואיכות שיענו לדרישותיו.

המיועד  םלמקומ ותעל הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולוודא התאמת הלוח 7.3

 ע"י מהנדס החשמל. ותבמבנה, כל זאת לפני אישור תוכניות הלוח

 , הקבלן יבצע איזון עומסים לפאזות.םוהפעלת םחיבור ותלאחר התקנת הלוח 7.4

רכב מארונות פוליאסטר מוגני מים המיועדים להתקנה חיצונית, כל המרכזייה תו 7.5

 הציוד החשמלי יורכב בתוך קופסאות פוליקרבונט.

 בצמוד למרכזייה יותקן ארון המיועד למונה חברת חשמל.  7.6

המרכזייה והמונה יותקנו בתוך נישת בטון מיקום הנישה ומידותיה כמתואר  7.7

 בתוכניות.

 לתוספת ציוד בעתיד. 25%רזרבת מקום של  במרכזייה תישמר 7.8

הקבלן המבצע יעביר תוכנית יצור של המרכזייה כולל: מבנה, פרוט ציוד חשמלי  7.9

 וכו' לאישור המהנדס לפני הביצוע.

 

 .מערכת גילוי עשן וכיבוי אש .8

 הערה: 

מערכות גילוי וכיבוי אש כפופים להנחיות יועץ הבטיחות עפ"י פרוגרמת בטיחות  

 ולתקנים הישראלים הרלוונטיים.

. ציוד המערכת נלוגיתעם רכזת א ממוענים במבנה תותקן מערכת גלאים 8.1

 .1220והתקנתה תתאים להנחיות התקן הישראלי 

בגמר ביצוע המערכת על הקבלן להזמין את מכון התקנים לבדיקה ואישור   8.2 

 המערכת.

בכל המבנה, הרצתה, הדרכת בסיום התקנת המערכת יש להפעיל המערכת   8.3 

המשתמשים עד הבאתה למצב של "מוכנה לשימוש" לשביעות רצונם של המזמין 

 והמהנדס כולל  אספקת ספר המערכת בכריכה קשה לידי המזמין.

 .מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל 8.4 

 מערכת הכיבוי תהיה מערכת עצמאית. א.  

 A12 A.P.F.N -בדק ותתוחזק בהתאם ליהמערכת תתוכנן, תותקן, ת   

 באמצעות מחשב. 

מפרט טכני זה משלים את המפרט הטכני למערכת גלוי וכבוי אש,    

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: ב.   

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. -. אוטומטית 1   

 לחצן חשמלי.באמצעות  -. ידנית 2   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 באמצעות פעולה מכנית. -. ידנית 3   

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל    

 להמשיך ולפעול.

בקרה עצמית,  -בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת    

 לתקלה ולהפעלה.

 המערכת תופעל רק לאחר דימום מערכת החשמל באזור הגילוי כיבוי.   

 .FM 200גז הכבוי יהיה  ג.   

עבור מערכת הכבוי  SCHEDULEהצנרת תהיה מפלדה מגולוונת מסוג  1ד.  

 לחלל החדר או מנחושת, לארון החשמל.

הצנרת תחושב ותותאם לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב בהתאם  2ד.  

 לנחירי הפיזור.

ות בעומסים עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע, תוך התחשב  3ד.  

 הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.

 הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. 4ד.  

 :הרכב המערכת ה.   

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:   

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות. FM 200מיכל גז  . 1   

 ומכנית.מערכת הפעלה חשמלית  . 2   

 שסתום לפריקה מהירה. . 3   

 יציאה לעיגון גמיש בין המיכל לצנרת הפיזור. . 4   

 חובק לעיגון המיכל. . 5   

שניות  10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  . 6   

 תוך כבוי והפצת חלל החדר ולוח החשמל.

 מד לחץ. . 7   

 ומותאמת לנחירי הפיזור. צנרת פלדה או נחושת מחושבת . 8   

 מתג חשמלי הנותן אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז. . 9   

 לחצן כבוי. . 10   

 צפצפת פנוי. .11   

שלט על דלת הכניסה אשר יואר עם הפעלת צפצפת הפינוי ובו  . 12   

החדר או ארון החשמל הוצף בגז  -יהיה כתוב: "אין כניסה 

 כיבוי".

או  M.Fאו  L.Uשאו אשור ילרבות השסתום והאביזרים ימיכלי הכבוי  ו.   

 שווה ערך.

 –מערכת לפתיחת חלונות שחרור עשן  8.5 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במקומות המסומנים בתוכניות )קירות בריכה( יותקנו חלונות לשחרור עשן   

שיצוידו במנועים חשמליים ושיופעלו באמצעות רכזת דוגמת "מטלפרס" או ש"ע, 

 עשן. רכזת זו תפוקד מרכזת גילוי

 כל כבילי ההזנה למנועי החלונות יהיו כבלים חסיני אש.  

 

 מתקני מתח נמוך ותקשורת.תשתית ל .9

במסגרת עבודה זו יבוצע הקבלן תשתית מובילים וכבילה למתקני תקשורת  9.1

ומתח נמוך שתכלול: טלפונים, מחשבים, אזעקות, כריזה, גילוי עשן, מתקני 

 בטחון כו'.

תכלול תעלות רשת בחללים של תקרות מונמכות וכן צנרת עד  התשתית שתבוצע 9.2

 נקודות הקצה מארונות תקשורת.

פרוט לתשתית וכבילה ניתן בתוכניות, בכל הצינורות שלא יושחלו כבלים יש  9.3

 להשחיל חוטי משיכה.

 

 

 .מערכת כריזה .10

 הערה: 

גם להנחיות יועץ למיקום ציוד קצה של מערכת כריזה ודרישות כלליות יש להתייחס  

 בטיחות.

 :דרישות תפעוליות 

 המערכת מיועדת ל: . 1 

 טחוניים ובטיחותיים.יכריזה של הוראות במצבי חירום ב -  

 השמעת מוסיקה )אופציה(. -  

ההודעות והמוסיקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה באמצעות מערכת  . 2 

 ובפיתוח השטח. רמקולים אשר יותקנו במקומות שונים במבנה

 שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון מדלפק בכניסה. . 3 

צלילים  2-3לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  . 4 

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה. שישודר 

בנוסף לויסות עוצמה מרכזי תינתן אפשרות לויסות עוצמה מקומית באזור  . 5 

עות שנאי משתנה בעל מתג הבורר את יחסי ההספקים הרצויים או עם באמצ

 פוטנציומטר, בהספק מכסימלי של האזור.

ו/או במחסנים ע"ג  הרמקולים יותקנו בתקרות אקוסטיות בתוך החדרים . 6 

 עמודים או קירות. 

 במסגרת פיתוח השטח יותקנו רמקולי שופר על עמודי תאורה.     

וולט ז"י, העברה  24וולט וכן מספק מתח  220תח הרשת המערכת תוזן ממ . 7 

   ממתח הרשת למתח ישר תעשה באופן אוטומטי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המערכת תצויד במערכת מצברי חירום ללא טיפול אשר יאפשרו הפעלת המערכת  . 8 

דקות שידור רצופות ללא רשת חשמל וכן במטען  30לשידור כריזה בלבד במשך 

 טעינת טפטוף וטעינה מהירה לפי הצורך.אשר יטעין את המצברים מהרשת ב

 המערכת תאפשר דילוג על ווסתי העוצמה לקבלת ההודעות והוראות חירום. . 9 

( במתח של VOLTAGE CONSTANTים יפעלו בשיטת )והמגברים ורשת הקו . 10 

 וולט. 70או  100

 .19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " . 11 

 הספק המתאים לכמות הרמקולים שיותקנו במבנה.המערכת תצויד במגבר  . 12 

המערכת תצויד בערבל צליל במסד או ביחידות מודולריות משולבות במגבר  . 13 

 הספק.

לאחר על הקבלן להציג למהנדס נתונים טכניים של המערכת לפני רכישתה רק  . 14 

 יותר לקבלן לרכוש את המערכת. קבלת האישור

מין והמהנדס המפקח, רק לאחר הפעלתה לשביעות המערכת תיבחן ע"י המז . 15 

 רצונם המלאה תאושר קבלת המערכת.

 

 

 

 

 דיזל גנרטור. .11

לעבודה  0.8קוו"א במקדם הספק  80 -כנמשך של הדיזל גנרטור יהיה בהספק   11.1 

 ותחובר למערכות החשמל והדלק.על גג המבנה בחירום, היחידה תותקן 

 .צלינדרים 6מנוע הדיזל יהיה בעל   

 מערכת הדלק עם הזרקה ישירה תכיל מסנני דלק ראשוני ומשני.  

 מערכת השמן תהיה בעלת משאבה אינטגרלית ותכיל מסנן שמן.  

 רור תהיה ע"י מקרר מים המבוקר ע"י ווסת טמפרטורה.ימערכת הק  

 ועם מצברי עופרת ללא טיפול. V24מערכת ההתנעה תצויד עם מתנע   

 המנוע יוגן נגד לחץ שמן נמוך, טמפרטורת מים גבוהה וחוסר מים.מערכת הגנות,   

הגנרטור יהיה ללא מברשות, בעל ערור עצמי, ווסת מתח אינטגרלי בתחום של   

 ווסת מהירות אלקטרוני. 2%, דיוק המתח 5%

  1הדיזל גנרטור יותקן על בולמי זעזועים קפיצים בעלי שקיעה סטטית של "  

 זק לרצפת החדר.שיורכבו על סקיד שיחו

צינורות דלק גמישים בכפיפות  2 -הדיזל גנרטור יצויד ב -מערכת וצנרת דלק   

לתקן יצרן המנוע, קוטר הצנרת תתאים לספיקת הדלק הנדרשת בכל תחומי 

 העומס ותאפשר זרימת דלק נאותה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אטמוספרות לפחות, ותהיה עמידה בפני איכול דלקים  5הצנרת תעמוד בלחץ   

 ושמנים.

 250 -הדיזל גנרטור יצויד במיכל דלק יומי אינטגרלי בבסיס היחידה בקיבול כ  

 ליטר.

 2עם  ,3מ"מ לפחות ובקוטר " 4תבוצע מצנרת מתכתית בעובי  -פליטה מערכת   

לפחות. צינור  DB 25שתקה בטור, הנחתת הרעש הממוצעת של כל דוד הדודי 

להפרעות סביבתיות, כולל  הפליטה יופנה למקום שניתן להוציא עשן מבלי למנוע

יצרן )הרחבת הצינור ביחס לאורכו ,ציפוי,  הארכת הצינור בהתאם להנחיות

 הצנרת כולה תצבע בצבע כסף העמיד בחום גבוה. בידוד, רשת הגנה וכו'(

ים הקיימים ימקרן היחידה יתאים לתנאים אקלימים וסביבת -רור ימערכת ק  

 באזור.

 תחומי העומס ולא יושפע מטמפרטורה סביבתית.רור ישמר בכל יחום מי הק  

תותקן צנרת עם ברז עפ"י הוראות היצרן שתשמש לריקון  -מערכת ריקון שמן   

 השמן המשומש.

תותקן יחידה על כל מרכיביה שתאפשר למנוע  -מחמם מים להתנעת מנוע קר   

 לפעול גם בימים קרים.

בארון כבאים כל מערכת מערכת חיווי כפולה האחת ע"ג הגנרטור והשנייה   

סגור, תקלה בגנרטור, מצב  –: מצב מפסק אוטומט אינדיקציות לפחות  5תכלול 

 מד סולר, מצב כמות שמן, מצב טעינת מצבר הגנראטור.

 הערות:          

סיון, ירכש מיצרן/ספק מוכר, בעל נייחידת הדיזל גנרטור חייבת לה  -  

יחידת הדיזל גנרטור באתר על המסוגל לבצע אספקה והתקנה מלאה של 

דלק וכד'(, כמו כן יהיה מסוגל  רור, פליטה,וכל מרכיביה )מערכות או

 רותי אחזקה אמינים ומהירים.ילתת ש

החברה שתתקין את יחידת הדיזל גנרטור תדאג לקבלת כל ההיתרים  -  

 ממשרד האנרגיה וחברת חשמל להפעלת הדיזל גנרטור על חשבונה.

יחידת הדיזל גנרטור על הקבלן להציג למזמין מפרט מפורט לפני רכישת   -  

של יחידת הדיזל גנרטור הכולל: עוצמת רעש של הדיזל גנרטור בפעולה, 

ם שידרשו ע"י המזמין, רק יונטיופרוט הציוד וכל הנתונים הטכניים הרל

 לאחר אישור המזמין יותר לקבלן לרכוש את יחידת הדיזל גנרטור.

ר יסופק עם מכולה אקוסטית המיועדת להתקנה חיצונית כללית הדיזל גנרטו  

, dB35( A, הגנרטור יצויד במשתיקים של )dB35( Aבכל מזג אויר, בידוד לפחות )

וכן משתיקים בפליטת גזים, הכל בהתאם לדרישות התקן של המשרד לאיכות 

 הסביבה לאזורי מגורים.

 ות.דרישות טכני -לוח הפעלה אוטומטי לדיזל גנרטור  11.2 

 כללי:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הלוח האוטומטי מיועד להזין את הצרכנים השונים מהגנרטור במקרה  .א

 של הפסקה ו/או נפילת מתח של רשת חברת חשמל.

מערכת המגענים )הכח( להחלפה בין הזנת רשת חברת חשמל לגנרטור  ב.   

וח האוטומטי יכיל ע"י אחרים בלוח חשמל ראשי של המבנה. הלתותקן 

 והבקרה להפעלת הדיזל גנרטור בעת הצורך. את כל יחידות הפיקוד

 הלוח האוטומטי כולל:    

", "גנרטור", 0מצבים: " 4מפסק פיקוד מחליף בין  .א

 "אוטומט", "חברת חשמל".

 מפסק מאפשר בחירת הפעלת המתקן בהתאם לצורך.ה 

 " המתקן מושבת.0במצב "   

 תקין.במצב "גנרטור" יקבל הצרכן מתח מהגנרטור גם כשמתח הרשת    

במצב "אוטומט" יקבל הצרכן מתח מחברת חשמל כאשר המתח תקין    

 ומהגנרטור במידה וישנה תקלה באספקת חברת חשמל.

במצב "חברת חשמל" הצרכן יהיה מחובר לרשת חברת חשמל באופן    

בלתי תלוי בתקינות המתח מחברת חשמל והדיזל גנרטור לא יכנס 

 לפעולה.

המאפשרת התנעת המערכת באופן סיונית ימפסק להתנעה נ .ב

אוטומטי מלא בלי לגרום    להחלפת מצב המגענים 

 המחליפים.

 רום של הדיזל גנרטור.ילחצן לעצירת ח .ג

 מטען מצברים לטעינה איטית. .ד

אמפרמטרים, מד תדירות, מונה  3וולטמטר עם בורר פזות,  .ה

שעות פעולה, וולטמטר ואמפרמטר זרם ישר למערכת טעינת 

 מצברים.

סימון עבור: חברת חשמל, גנרטור, חוסר לחץ שמן,  נורות .ו

יתרת זרם, חוסר דלק  טמפרטורת יתר, לא התניע,

 במיכל יומי ולחצן לביטול ההתראות הנ"ל.

סיונות התנעה עם ינ 3מערכת התנעה אוטומטית הכוללת  .ז

 במקרה ולא התניע. השהיית ביניים והתראה

התנעה בימים השהיה בהתנעה ו/או עבור חימום מוקדם לפני  .ח

להתאמת זמן ההשהיה בהתאם  קרים עם אפשרות

 לצרכים המיוחדים של המנוע.

השהיה עם חזרת מתח חברת חשמל, להחלפת מגענים.  .ט

 בריקם לשם קרור. השהיה נוספת להרצת המנוע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הבטחות להדממת המנוע במקרה של חוסר לחץ שמן  .י

 וטמפרטורת יתר.

זרם עם  בסיסי נתיכים עבור הגנרטור וממסר ליתרת .יא

 קומפנסציה לטמפרטורת הסביבה.

כל הממסרים עם השהיות פניאומטיות שלא מושפעות  .יב

מטמפרטורת סביבה, כאשר מתח הרשת תקין אין כל ממסר 

וולט של המצברים, כל הממסרים  24המחובר למערכת 

מיועדים לעבוד בצורה תקינה גם במתח ירוד השורר בזמן 

 ההתנעה.

המרטון שרוף, מידותיו יתאימו מ"מ צבוע ב 2הלוח בנוי פח  .יג

לפחות,  25%רזרבה של  לקליטת כל הציוד הנ"ל עם 

הלוח יהיה מצויד בדלת על צירים עם ידית ננעלת, כל החיווט 

 בלוח יהיה עשוי מחוטים גמישים.

 

 :בדיקות והפעלות  

יבדק במפעל היצרן אחרי יצורו ולפני הרכבתו באתר, יהלוח  .א

תו באתר וחיבורו ללוח בדיקה נוספת תעשה לאחר הרכב

 חשמל צרכן ולגנרטור.

תבוצע הרצה של הדיזל גנרטור לאחר התקנתו באתר בשילוב  .ב

עם לוחות החשמל במקום, לשביעות רצונם המלאה של 

 המזמין, המפקח והמהנדס המתכנן.

אחריות היצרן ללוח תהיה של שנה אחת לאחר שהמתקן  .ג

ו/או הופעל באתר והתקבל סופית ע"י המזמין, המהנדס 

 המפקח.

בדיקת הדיזל גנרטור בסוף שנת הבדק תכלול החלפת שמנים,  .ד

פילטרים וכל הבדיקות הנדרשות כנדרש לאחר שנה אחת של 

 פעולת הדיזל גנרטור.

ספק/מתקין הגנרטור ידאג על חשבונו להעברת ביקורת  .ה

 ואישור משרד האנרגיה וחברת חשמל למתקן הגנרטור.

 

 

 

 

 מתקן מתח גבוה. .12

 כללי: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 KVA1,250 KV 22/0.4תיבנה תחנת טרנספורמציה פרטית על גג המבנה עם שנאי של  

 כ"א.

 מפרט טכני. –שנאי יבש  12.1 

תוצרת דוגמת תוצרת  IEC – 76השנאי יהיה שנאי יבש ויעמוד בתקן הבינלאומי   

 "אלקו" או שווה ערך ובעל דרישות טכניות חשמליות כדלקמן:

 הספק נקוב: .א

 קו"א. 1,250פאזי בהספק נקוב של שנאי תלת   

 מתח ראשוני: .ב

 וולט. 22,000  

 מתח משני: .ג

 וולט. 400/231המתח המשני של השנאי בלא עומס יהיה 

 קבוצת החיבורים: .ד

11 DYN. 

 רמת בידוד: .ה

KV 125. 

 תדירות: .ו

 הרץ. 50

 מעלות: C 75 -אימפנדנס מתח הקצר ב .ז

 6%. 

 שינוי דרגות מתח יציאה: .ח

 דרגות(. 5) -+ 2.5%   

 קירור: .ט

 השנאי בעל צלעות קרור עם תוספת אוורור מאולץ.   

 סוג ההתקנה: .י

 השנאים יהיו מסוג מתאים להתקנה פנימית.   

 הפסדים: .יא

 השנאי יהיה בעל הפסדים שלא יעלו על הערכים הבאים:      

 W2,250הפסדים בריקם    

 W9,000מעלות  C 75 -הפסדים בעומס ב   

 מידות: .יב

 מידותיו החיצוניות של השנאי לא יעלו על המידות, להלן:       

 מ"מ 1,800עד  –אורך    

 מ"מ 980עד  –רוחב    

 מ"מ 1,755עד  –גובה    
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 משקל: .יג

 ק"ג. 3,000   

 רמת רעש: .יד

 A) 69מטר מהשנאי תהיה  1רמת הרעש המקסימלית המותרת במרחק    

DB 179( לפי תקן IEC. 

 בדיקות ותעודות: .טו

וכן  VDE 0532ובתקן  C.E.I. 76יעמוד בבדיקות כנדרש בתקן השנאי    

המתאימים. השנאי יסופק מסדרת יצור שעברה בדיקות אב   DINתקני 

טיפוס. השנאי יסופק עם בדיקות מפורטות בהתאם לנ"ל וסט של 

 הוראות תפעול.

 תנאי הסביבה: .טז

 השנאי יתאים לעבודה ממושכת בתנאי הסביבה המפורטים להלן:   

 מעלות. C 10 –מעלות  C 45 –מפרטורה ט   

 .95% –לחות יחסית    

 התאמה לדרישות חברת החשמל: .יז

השנאי יתאים לכל הדרישות הטכניות של חברת החשמל לישראל בע"מ    

 ויהיה מאושר על ידה לשימוש במתקני החלוקה.

 ציוד ואביזרים נלווים )הכלולים במחיר השנאי(: .יח

 האביזרים המפורטים להלן:השנאי יצויד במכלול    

 בורר דרגות מתח. -

 ווי הרמה. -

 סידור הכולל גלגלים לצורך שינוע, לרבות מעצורים. -

 הדק הארקה. -

שלט הכולל תרשים החיבורים ופירוט נתוני השנאי ושלט עם  -

 טבלה לטיפול מונע.

 )כלולה במחיר השנאי(:  DGPTיחידת הגנה והתראה דגם  .יט

להתראה ולהגנה על השנאי בעל יכולת עם השנאי יסופק מכשיר ביחד    

 לבצע את הפונקציות הבאות:

 התראה על ירידה ברמת הבידוד הדיאלקטרי. -

 התראה על עליית טמפרטורה של חומר הבידוד הדיאלקטרי. -

הצגה רצופה של טמפרטורת השנאי ע"י תרמומטר אנלוגי עם  -

 מחוג נגרר.

היחידה תצויד במגעים בכמות מספקת לצורך העברת כל  

 ההתראות הנ"ל.

 )שווק אלקו( או שווה ערך מאושר. DGPTהיחידה תהיה מדגם  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 .6SFלוחות קומפקטים מודולריים בידוד בגז       12.2

 ראשי –מתח גבוה  .1

מבנה לוח המתח הגבוה יהי בנוי לעמידה על    1.1

 רצפת הבטון של תחנת הטרנספורמציה.

לגישה הלוח יהיה צמוד בחלקו האחורי לקיר, והוא יבנה  

 מלפנים בלבד.

 6SFמסוג קומפקטי מודולרי עם פסי צבירה בגז הלוח יהיה  

 .ORMAZABAL, תוצרת 24CGMכדוגמת סדרה 

 בכל תא תהיה הפרדה בין הפונקציות השונות:    

 מזב"ג/מנתק -

 פסי צבירה מבודדים בגז -

 כניסות כבלים וחיבורים -

 תא מתח נמוך הכולל את מערכת הפיקוד וההגנות. -

יהיו עשויים פח מגלוון צבועים באבקת התאים  1.2

 1אפוקסי/פוליאסטר, קלויה בתנור, בעובי 

 מיקרון לפחות.

בלוח יותקן פס הארקה לכל אורכו. הפס יהיה  1.3

עשוי נחושת ויורכב למעשה כחיבור רציף של 

 פסי הארקה הקיימים בתאים עצמם.

כל חיווט הפיקוד ייעשה ע"י חוטי נחושת  1.4

וולט ולטמפרטורת  600גמישים מבודדים למתח 

מעלות כל חוט יהיה מסומן ע"י  C 102עבודה  

סימוניות משרוול פלסטיק עם מספור בשני 

ממ"ר.  1.5קצותיו. חוטי הפיקוד יהיו בחתך 

 יותקנו בתעלות פלסטיות.

, כל תא ותא 6SFפסי הצבירה יהיו מבודדים בגז  1.5

במיכל גז נפרד, ומתאימים לזרם נומינלי של 

A400 במתח ,KV24. 

מבנה פסי הצבירה הנ"ל יאפשר החלפת כל תא בודד בנפרד  

 לצורך שינוי פונקציונלי של הלוח או במקרה תקלה.

מעל כל תאי הפיקוד או בצמוד אליהם בחלקם  1.6

האחורי, תותקן תעלת פח מגלוון/צבוע אשר 

תשמש מעבר לכל כבלי הפיקוד. מתעלה זו יהיו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מעברים על מעטה גומי פנימי לתאי הפיקוד. 

ממעבר זה יעברו הכבלים דרך תעלות עד לסרגל 

 המהדקים.

 בכל תא ותא יהיה השילוט הבא: 1.7

 מספר סידורי -

 ייעוד התא -

 שילוט לאביזרי פיקוד -

 נתונים טכניים כלליים ללוח מ.ג. כמפורט: 1.8

 KV24מתח נומינלי:  -

   MIN 1 Sלמשך  HZ 50 -ב KVrms 50רמת בידוד:  -

1.2150  /Kvpeak 125 

 MVA 500: הספק קצר סימטרי -

 S1  /KArms 16עמידות טרמית:  -

 Kapeak 40דינמית: -עמידות אלקטרו -

 A 400זרם נומינלי:  -

 מעלות C 40טמפ' סביבה:  -

 תקנים ובדיקות: 1.9

כל חלקי הלוח ופריטיו השונים, מנתקים/מפסיקים וכו', יסופקו  

עם אישורי בדיקה של היצרן בהתאם לתקנים העדכניים 

 הבאים:

- I.E.C. 298: METAL ENCLOSED HV APPARATUS 

- I.E.C. 265: SWITCHES AND SWITCH 

DISCONNECTORS 

- I.E.C. 129: INSTALLATION WITH 

ALTERNATING AND   EARTHING 

INSULATION 

 .F-CMPכדוגמת דגם  –תא מנתק בעומס עם נתיכים     12.3

המנתק יהיה מסוג קומפקטי, בנוי ממיכל אפוקסי המכיל את המגעים  .1  

. המיכל יהיה אטום ובדוק ע"י היצרן ויתאים לדרישת 6SFוממולא בגז 

 .IEC"אטימות לכל החיים" עפ"י תקן 

 תא מנתק הנתיכים יכלול את החלקים הבאים: .   2  

 .6SF ,A400פסי צבירה בגז  -

 עם ידית הפעלה חיצונית. 6SFמנתק בעומס  -

 מנתק הארקה עם ידית הפעלה חיצונית. -
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לסימון קיום מתח בכניסת הכבלים.נוריות ניאון  3 -

חיבור לכבלים מותאם לשלושה מוליכים חד פאזיים מ.ג.  -

 כמפורט  בתוכניות.

 .V24סליל הפסקה מרחוק, במתח  -

או שו"ע   EFEN( בעלי כושר ניתוק גבוה תוצרת DINנתיכים ) 3 -

 מותאמים למתח ולגודל השנאי שעליו הם מגינים.

בכל מקרה שאחד הנתיכים מנגנון הפסקה המפסיק את המנתק  -

 נשרף. מנגנון זה יפעיל דגלון המציין נתיך שרוף + מגעי עזר.

 .NC 4  +NO 4מגעי עזר  -

מנתק הארקה יהיה מחוגר למנתק בעומס למניעת חיבור שניהם בו  .  3

זמנית. בנוסף יהיה חיגור לדלת התא, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את 

 הדלת כאשר מנתק ההארקה פתוח.

ם יותקנו בתוך מיכל אטום ומוגן עפ"י סטנדרט הנתיכי .4

DIN 10. 

 נתונים טכניים. .5

 .1,000 –מספר פעולות מכניות  -

 In  - 100 (0.7 PF 265 IEC .) -מספר פעולות חשמליות ב -

 כבל מתח גבוה.      12.4

 תקנים:  .1  

           502 IEC 

           540 IEC 

 נתונים טכניים: .2

 KV 18/30מתח  -

 ממ"ר 95/16מוליכי נחושת: חתך  -

 מעלות C 90טמפרטורה מותרת מכסימלית:  -

 שניות( 5מעלות )למשך עד  C 250טמפרטורה מותרת בקצר:  -

 .Y2 N2XSסוג הכבל  -

 מבנה הכבל: .3

, XLPEמוליך נחושת עגול בחתך נדרש, שכבה פנימית חצי מוליכה, בדוד    

שכבה חיצונית חצי מוליכה, סרט חצי מוליך, סיכוך מחוטי נחושת 

 .PE -ב ממ"ר, מעטה חיצוני מ16בחתך 

 או שו"ע מאושר. R1H4 REדגם  PIRELLIהכבל מתוצרת    

 פסי צבירה.    12.5 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אמפר יותקנו בין יציאות מתח נמוך  2,000פסי צבירה מנחושת המיועדים לזרם   

 ללוח חשמל ראשי.של השנאי ועד הכניסה 

 חדר טרנספורמציה הארקה    12.6 

תבוצע מערכת הארקה בהיקף פנימי של חדר הטרנספורמציה וחדר  .א

 החשמל בהתאם לחוק ותקנות החשמל וכמתואר בתכניות. 

מערכת הארקה של חדר הטרנספורמציה תחובר למערכת הארקת יסוד  .ב

 של המבנה.

 

 הזנות חשמל ותקשורת, תאורת חוץ ותאורת חניון. –פיתוח שטח  .13

במסגרת פיתוח השטח תבוצע תשתית תת"ק בין לוחות חשמל לבריכת השחייה,   13.1 

 לבריכות חיצוניות, למבני שירותים, למדשאות ולמתקני התאורה.

ווט,  50מ' עם פנסי תאורה לד  4מתקן תאורה בפיתוח יכלול: עמודי תאורה   13.2 

 כמתואר בתוכניות.כמפורט ו

יבוצעו עמדות עבודה ליד הגדרות שיספקו חשמל לציוד עזר עבור המשתמשים   13.3 

 במקום, פרוט ניתן בתוכניות.

מתקן התאורה של הבריכה הגדולה יכלול: פנסי תאורה לד בקירות סביב   13.4 

מימיים בדופן הבריכה עם -וולט תת 12הבריכה המקורה, פנסי תאורה לד 

ספקת חשמל באמצעות שנאים בשוחות בטון, בהתאם לפרוט הניתן מערכת א

 בתוכניות.   

מגבול מגרש עד  13.5מ"מ יק"ע  50תבוצע צנרת בקוטר  HOT -עבור כניסת בזק ו  13.5 

 ארון תקשורת ראשי בהתאם למפורט בתוכניות.

הזנת חברת חשמל תהיה במתח גבוה עד חדר מניה בצמוד לחדר חשמל. על   13.6 

קרקעית מגבול מגרש עד חדר מניה בהתאם לפרטים -בלן לבצע צנרת תתהק

 בתוכניות.

 

 .הארקה . 14

תבוצע מערכת הארקת יסודות בקורות יסוד של המבנה וכן סביב הבריכות   14.1 

 בהתאם לחוק החשמל וכמפורט בתוכניות.

לוח חשמל ראשי יבוצע פס השוואת פוטנציאלים אליו תחובר הארקת ליד  14.2 

 המבנה.

הארקה הכללית במבנה תכלול בנוסף למערכת הארקת יסודות את מערכת   14.3 

 הארקת המערכות הבאות:

 הארקת צנרת מים.  -  

 גישור שעוני מים.  -  

 הארקת ארון תקשורת ראשי.  -  

 הארקת מערכות מיזוג.  -  

 הארקת צנרת ביוב מתכתית.  -  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במבנה שלגביהן החוק דורש הארקתן הארקת כל המערכות המתכתיות   -  

 לפס השוואת  פוטנציאלים ראשי.

 לוחות חשמל.   -  

יונח בתעלה בקרקע מוליך נחושת )פיתוח שטח וחניון(  ת חוץתאור יעבור מעגל  14.4 

ממ"ר במקביל לצנרת של כבל תאורה ראשי, מוליך זה  35בחתך  גלוי ושזור

הארקה המותקן בבסיס הבטון  ולפסהתאורה,  יחובר לברגי הארקה בעמודי

כמפורט  עמודי התאורהחלק מ ולאלקטרודות הארקה אנכיות שתותקנה ליד

  בתוכניות.

קטרודה הארקה אנכית תותקן ליד עמוד התאורה כמפורט בתוכניות, אל  14.5 

ס"מ, הבריכה  50ס"מ ובעומק  50בתוך בריכת בטון בקוטר  האלקטרודה תותקן 

 מתאים. מון תצויד במכסה בטון עם סי

לנ"ל ישמשו גם ברגי היסוד של עמודי התאורה כהארקת יסוד בהתאם בנוסף   14.6 

 לחוק והתקנים המקובלים.

 

 

 .מסירת המתקן .15

עם סיום עבודות החשמל במבנה יערוך קבלן החשמל את בדיקת המתקן   15.1 

יתוקנו והתאמתו לתוכניות ולחוק החשמל, כל הליקויים שיתגלו בעת הבדיקה 

 על ידו.

הקבלן החשמל יזמין על חשבונו את חברת החשמל לביקורת כללית של המתקן,   15.2 

 גויות בודק חברת חשמל יתוקנו ע"י קבלן החשמל ועל חשבונו.יהסתי

העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ללא הסתייגויות ע"י בודק חברת   15.3 

 מקום.חשמל, מפקח בזק, ע"י המהנדס וע"י המפקח ב

העתקים  3עם גמר העבודה כתנאי לשחרור חשבון סופי על הקבלן לספק   15.4 

, כולל תיק מתקן מהתוכניות כפי שבוצעו כשהן מאושרות וחתומות ע"י המפקח

  עם מסמכים טכניים של כל הציוד החשמלי וציוד מתח נמוך שבוצע בפרויקט.

מתוכניות החשמל גם לגורמים במידת הצורך יספק הקבלן, על חשבונו, העתקים   

 אחרים כפי שיתבקש ע"י המזמין )עבור חברת החשמל, בזק, או כל רשות אחרת(.

על הקבלן לספק תעודות בדיקה, תעודות מעבדה ואישורים של הבודקים השונים   

 עבור מערכות חשמל ומתח נמוך.

חשמל על הקבלן לוודא בשלבי הבניה השונים של המבנה שכל המעברים ל  15.5 

רת מבוצעים בהתאם לתוכניות החשמל שבידיו, ביצוע המעברים יהיה וותקש

 באחריותו במידה ולא יבוצעו קבלן החשמל יבצעם על חשבונו.

קבלן החשמל אחראי על שלמות כל הציוד החשמלי לרבות: לוחות חשמל,   15.6 

שום כבילים, מובילים, ציוד קצה וכו' עד לקבלת המתקן ע"י המפקח, לא תוכר 

 תביעה של הקבלן בגין גניבה, נזק וכד' לפני שמתקן החשמל נמסר למזמין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .אופני המדידה והתשלום .16

העבודה תימדד ותשולם לפי המפרט הכללי המעודכן לעבודות חשמל פרק  16.1 

בהוצאת הוועדה הבין משרדית, בתוספת ההנחיות שיפורטו בסעיפים  0800.00

 הבאים. 

 ייקבעו ההנחיות המפורטות להלן.במקרה של סתירה   

בכתב הכמויות נכתב לעיתים אספקה והתקנה ולעיתים תיאור של הרכיב בלבד,   16.2 

 .כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה למרות זאת, יודגש כי 

כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל עבודות הלוואי והחומרים הדרושים  16.3 

כלולים כל ות, חיבור חשמלי, הפעלה והרצה, כן העבודה, לרבות בדיק לביצוע

פתחים שינויים במבנה, פתיחה וסגירה של קירות, תקרות, רצפות  החציבות,

העבודות לשביעות רצונם של המהנדס ו/או המפקח. ביצוע  ותיקון מלא לאחר 

הפרויקט, עקב דרישת המזמין, יחושב ערך השינוי  במידה ויחול שינוי בהיקף

 מחירים. ערכו על סמך ניתוח באופן יחסי ל

'י יובאו בחשבון רק באם ניתנה לכך הנחיה בכתב ע"י המזמין געבודות בשיטת ר 16.4 

 באו כוחו. או

 ינוהל יומן עבודה בו יינתנו אישורים והנחיות בכתב לקבלן המבצע ע"י המפקח.  

לרבות רואים את הקבלן כמי שבדק והתחשב בכל התנאים המעשיים באתר,   16.5 

חשמל למבנה ושאר המערכות במבנה לפני הגשת הצעתו, ולפיכך  תנאי הזנת

כוללים מחיריו כל הצפוי והבלתי צפוי מראש. לא תשולם לכך לקבלן שום 

 מיוחדים או כל סיבה שהיא. תוספת עבור קשיים או תנאים

מחירי הקבלן כוללים את התיאומים עם חברת חשמל, חב' בזק ועם המהנדס   

 למרות שבכתב הכמויות אין סעיפים מיוחדים עבור תיאומים אלה. ,המפקח

למזמין תינתן זכות לשנות את הכמויות של הסעיפים השונים ללא הגבלה  16.6 

 למחירי היחידה של הקבלן המבצע. בהתאם

 מחיר נקודת מאור יכלול: 16.7 

ם ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט או עה"ט בהתא 1.5גידי -כבל הזנה תלת  

למצוין בתוכניות מלוח החשמל המקומי עד המפסק ואביזר התאורה בכל מקום 

 במבנה. 

קופסאות חיבורים, חיבור לאביזר תאורה, שלט סימון סנדוויץ עם מספר מעגל   

מודבק למכסה המפסק וכן כל חומרי העזר וכל העבודות הדרושות לביצוע 

  ההתקנה. 

 מחיר נקודת בית תקע יכלול:  16.8 

ממ"ר או מוליכים בצנרת תה"ט או עה"ט בהתאם  2.5גידי -ל הזנה תלתכב  

למצוין בתוכניות מלוח החשמל המקומי עד נקודת בית התקע בכל מקום במבנה, 

א',קופסאות חיבורים,  16פאזי -חיבור לבית תקע תה"ט או עה"ט, בית תקע חד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חומרי  מספר מעגל מודבק למכסה בית התקע וכן כל שלט סימון סנדוויץ' עם

 ההתקנה.  העזר והעבודות הדרושות לביצוע 

כבלים, צינורות ותעלות ימדדו לפי אורך הלכה למעשה  מחיר קווי ההזנה לרבות 16.9 

זוקים לקירות, חיזוקים לכבלים בתעלות, חיבורים יויכללו: קופסאות מעבר, ח

החשמל, מספרי מעגלים עם דיסקיות מתכת מוצמדים לכבילים בכל  לוחות

  ע"י המהנדס/המפקח. ומות שיידרשוהמק

מחירי כל העבודות כוללים את התשלום עבור כל התיאומים הדרושים לביצוע  16.10 

לכן לא תשולם כל תוספת עבור תיאומים מכל סוג שהוא, בין אם  העבודה,

ין ו/או עם יעשות עם קבלנים שונים, מערכות אחרות בבנילה התיאומים נדרשים

 גורם מתכנן כלשהו.

 מחיר לוח חשמל יימדד בשני חלקים נפרדים: 16.11 

מבנה הלוח כולל: יצור, הרכבת הציוד, שילוט וסימון, מהדקים, פסי  א.  

וכל ציוד העזר הנדרש להתקנה לרבות הובלה וחיבורים  צבירה, חיווט,

 הנמדד בנפרד. למעט כל הציוד החשמלי 

מפסק כל הציוד החשמלי הנמדד בנפרד כגון: מאמ"ת, מא"ז,  .ב

 וכו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות טיח -  09ק פר

 

 כללי 09.01

 של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט להלן. 09כל העבודות כפופות לתנאי פרק  

 

 הכנת השטחים 09.02

בכל המקומות שידרשו יש להניח על הרצפות יריעות פוליאטילן לפני ביצוע  א.

 עבודת הטיח כהגנה.

שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום  במקומות כיסוי של שני חומרים ב.

ס"מ לפחות.  15הפגישה ברשת לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה 

 מ"מ. 0.7מ"מ ועובי החוט   12גודל החור יהיה 

 ויכוסו לפני השטח. 13חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט  ג.

את החריץ ברשת לולים ס"מ, יש לכסות  15במקומות שרוחב החריץ עולה על  

 ס"מ מעל רוחב החריץ לכל כוון. 10הנ"ל ברוחב 

 .עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב את המשטח המיועד ד.

 

 פינות וחריצי הפרדה 09.03

. כל הקנטים יהיו חדותהפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה  א.

 סרגל בשני השטחים. לחלוטין לפי חדים וישריםוהגילופים יהיו 

מ"מ, לפי קביעת  5-10מ"מ וברוחב  10בין קירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק  ב.

 המפקח.

 תיקונים .ג 

כל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר אחרי בעלי המקצוע השונים )כגון:   

נגרים, מסגרים, רצפים, חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקבלן 

ללא תשלום נוסף. כל תיקון כזה ייעשה בצורה שלא  -במסגרת עבודות הטיח 

 יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון.

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.  

 

 טיח פנים  09.04

 15, במפרט הכללי בעובי 090232רט בסעיף טיח פנים יהיה טיח בשתי שכבות, כמפו 

 גמר לבד. -מ"מ לפחות. הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיוונים 

ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השניה. את  2יש לאשפר את השכבה התחתונה  

ימים לפחות, יש לראות דרישה זו כעקרונית  3הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

 ל את העבודה במידה והקבלן לא עומד בדרישות. והמפקח רשאי לפסו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 פינות מתכת 09.05

פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטים ויהיו מזויתני רשת מגולוונים הכל כמפורט בסעיף  

אופקית ואנכית פנימית בכל פינה   של המפרט הכללי. פינות מתכת יבוצעו 09.061

 .וחיצונית )לכל הגובה הנראה לעיל(

 

 חוץ טיח 09.06

, ע"ג שטחים מישוריים לבדשכבות סרגל בשני כיוונים גמר יבוצע בטיח חוץ שתי  

 שכבת הגמר העליונה )מעל הטיח הנ"ל( תמדד בנפרד.בחזיתות. 

 

 אפי מים 09.07

בכל המפגשים בין משטחים אופקיים למשטחים אנכיים יוכנו אפי מים בסמוך לשפת  

 ס"מ. 1.5/1.5/2במידות הטיח. אפי המים יעוצבו באמצעות סרגלים 

 

 אשפרת הטיח 09.08

ימים  3פעמים ביום במשך  3ידי הרטבה בצינור מים -בכל שכבה תבוצע אשפרה על 

 לפחות.

 ידי מים ניגרים מלמעלה למטה.-האשפרה תחל בסוף יום הטיוח, ותעשה על 

ת יש להציג בפני המפקח את ביצוע האשפרה ולקבל אישורו בכתב ביומן העבודה לאיכו 

 הביצוע מדי יום.

 

 הערות כלליות 09.09

יעובדו גם הם בטיח בכל  –שולי הפתחים בקירות פנימיים שלהם גמר טיח  א.

 היקפם הפנימי ובכל עובי הקיר.

צמנט בכל היקפם -יעובדו בעזרת טיט –שולי הפתחים בקירות ללא גמר טיח  ב.

 הפנימי ובכל עובי הקיר, באופן שיתקבל פתח מלבני )או ריבועי( נקי.

  

 גמר טיח בין קיר לתקרה/גג 09.10

 בקו מפגש הטיח בין הגג לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי עד לבטון. 

 ר.חריץ דומה יבוצע בכל קו מפגש גלוי בין טיח לחומר אח 

 

 הכנת דוגמאות טיח 09.11

מ' של כל אחד ממיני הטיח  2.0מ' /  2.0הקבלן יכין בעוד מועד דוגמאות במידות של  

 ידי המפקח( לאישור המזמין לפני התחלת העבודה.-השונים )במקומות שיסומנו על
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 אופני מדידה 09.12

ליפים, פינות עבודות הטיח ימדדו במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים, לרבות החשפים, הג 

אופקיות ואנכיות בכל מקום הנראה לעין ו/או כל אלמנט אחר  XPMרשת מגולוונות 

 .אשר אינו נמדד בנפרד בכתב הכמויות

 

 תכולת העבודה 09.13

 ט הכללי.רפמי עבודות הטיח כוללים בנוסף לאמור במחיר 

 על חשפי פתחים בכל רוחב שיידרש. טיח . 1

ות ברצועות וטיח בשטחים קטנים ,בכל בלר םו/או עגוליח במשטחים צרים טיו    . 2

 גובה ובכל מקום שידרש.

 ת השטחים ופיגומים לכל גובה שיידרש.הכנ . 3 

כבה ראשונה על השטחים              ש לאחר צביעת ונים והשלמות טיח כולל תיקוניםתיק . 4 

 המטוייחים.

 ים ומוספים.דבק . 5 

 –( אופקיות ואנכיות לכל גובה הקומה XPMבזוויתני רשת ) .       חיזוק כל המקצועות6 

 בתוך המבנה ומחוצה לו. 

 יפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.הסע . 7 

 

 תהערו

ות בממ"מים יהיה מסוג המפורט בכתב הכמויות או ש"ע קיר שליכט בגאר ע"ג .1

השליכט יהיה בהתאם להנחיות המאושר ע"י המפקח וכן ע"י פקע"ר. יישום 

 היצרן.

 ד.פרלא ימדד בנוצמנטי כהכנה לעבודות חיפוי יהיה כלול במחירי החיפוי  טיח .2
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפרטי טיח חוץ ופנים לבריכות

 

 בואמ

מודיעין,  מרכז נופש ובו בריכות  -עירית  מודיעין מכבים רעות מתכוונת לבנות בשכונת א.ת. צפוני

 ומערכות נילוות.  בכול המבנים יתקיימו עבודות טיח.שחיה מבנים נלווים 

יש להתייחס   –שנים  100 -מטרת המפרט להשיג  ביצוע איכותי של עבודות טיח  בעל קיימות ל

לעובדה שחלק ממשטחי הטיח אמורים לתפקד בסביבה אגרסיבית אופיינית  לאדי מים העולים 

 מבריכות שחיה.

בכול המקרים בהם המפרט אינו מגדיר רמת גימור , תעמוד השכבה החיצונית של הטיח  בכול 

 על שני חלקיו  לפחות .  1920ותקן  789דרישות תקן  

 

 כול עבודות הטיח יכללו את הפעולות הבאות 

טרם יעזוב קבלן השלד את השטח יבוצע ביקור מקדים של קבלן הטיח, יתועדו הערותיו  .1

 והשיפורים שהוא דורש וימסרו לפיקוח  . לגבי ההכנות

לפי כול תקנות וחוקי  הבטיחות ולפי התקנים הישארליים  -הקמת פיגומים מכול סוג  .2

 הרלבנטיים. 

סותתו עבור אינסטלציות כולל כיסוי ברשת יוטה \סתימת כול החורים  ותעלות שנחצבו .3

כול חור ותעלה  ס"מ משני צידי 10טכסטילית  מן הצומח של התעלות  בפריסה של 

 שנסתמים.

ס"מ בטיח הרבצה מתועש משקים   2הכנת פני השטח  כולל קיטום בליטות וכיסוי של  .4

 ס"מ לפחות. 3של כול קצה מתכתי  בשכבה של 

 הרטבה מקדימה של פני השטח. .5

ביצוע עבודות טיח  מתערובות טיח צמנטי  מתועש שיסופק לשטח  ארוז בשקים או  .6

 . מיכלים בצורת אבקה יבשה

 יום. 14אשפרה  רציפה במשך  .7

בפן חיצון או במקומות בהן הקיר נתון להרטבה  ביצוע שכבת טיח הרבצה  המיוצר   .8

במפעל ונארז בשקים  או במיכלים. כל  משטחי הטיח יעמדו  בדרישות הכתובות בטבלה 

 .1חלק מס'  1920בתקן הישראלי   4ובאבלה מס'  3מס' 

 ביצוע שכבת גמר . .9

 

 הכנות 

עבודות הטיח ישולבו בעבודות הבידוד התרמי ולשם כך יש לראות את עבודות הטיח  .1

 ועבודות הבידוד התרמי על גשרי חום קור כעבודה משולבת.
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  _________________ 

של אחד ממפעלי  הנושאים תו תקןכול עבודות הטיח יבוצעו  בחומרים מתועשים   .2

 היצור הבא: 

 מיסטר פיקס -כרמית .1.1

 תרמוקיר .1.2

 א. צ. שיווק .1.3

 סיקה -גילאר .1.4

 לטקריט קוסטר -אורנטק גת אור .1.5

 בית שאן. –מוראל  .1.6

 כול יצרן אחר שיאשר המתכנן

 אסור השימוש בחומרי טיח שאינם מתועשים.

 אסור השימוש בטיח המובא ממפעלי בטון. 

 אסור השימוש בחומרי טיח על בסיס גבס  לסוגיהם כולל אלא המיועדים לתיקון.

יודיע הקבלן על מפרט הביצוע האמור להתממש.  עבודה מסוג מסוייםבכול תחילת 

.לצורך זה נבדל טיח חוץ מטיח פנים, וטיח פנים בתוך בריכת שחיה או מלתחות נבדל 

מטיח פנים  המיושם בתוך חדרים ללא לחות מתוגברת כמו קירות וחדרי חדרי משרדי( 

. 

ל  המשטחים כולל כו -כול עבודות הטיח  יעשו בשיטת התקנת הסרגלים לשני כיוונים

 עליהם יבוא חיפוי או ציפו מסוג כל שהוא.

והמפרט    789על שני חלקיו תקן   1920כול עבודות הטיח יהיו  יעמדו בכול דרישות תקן 

 . 09הכללי הבין משרדי חוברת מס'  

לפני ביצוע עבודות הטיח   יציגו הקבלן הראשי וקבלן הטיח  בפני הפיקוח  עותקים 

ואת תקן  2חלק מס'  1920ואת התקנים   09משרדי חוברת מס'  מהמפרט  הכללי הבין

ויצביעו על כול הפיסקאות שהבינו שהן מחייבות אותם לרמת הביצוע . בעניין זה   789

סוגי הרשתות  המחויבות להיות משולבות  בטיח חוץ  וכול פעולה  2יושם דגש מיחד על  

 נוספת אחרת שתמנע  נטיה לסדיקה.

מרגע גמר  הישום ( משיהיה ניתן להרוות את הטיח  -פחות משעה מיד )לפעמים תוך

במים )אשפרה( יש לבצע  אשפרת הטיח . לשם כך יש להעסיק צוות שזה ורק זה  

יום לפחות. בימים של בהם תנאי האקלים  14תפקידו . משטחי הטיח יאושפרו  במשך 

או כמו  בתנאים  עלולים להאיץ את אובדן המים מתוך שכבות הטיח )כמו בתנאי שרב

 של  רוח מזרחית יבשה שאופינית בחורף(

במקרה של מגבלות המטרת מים יש לבצע אשפרה ע"י כיסוי ביריעות פולימריות    

 300מחוברת עליהן יריעת בד גיאוטכני בצפיפות \שבצד הפונה אל הטיח מודבקת

ות מ"ר לפחות שתהיה מוספגת  במים ברצף ובכמות שמאפשרת שמירה על לח\גרם

 יום. 14מספקת לאשפרת המרכיבים הרלבנטיים בטיח במשך 

במקרים  בהם הפיקוח יזהה רשלנויות אשפרה יהיה על הקבלן להתקין מערכת המטרת 

 מים בדומה למערכות הקיימות לניסויי המטרה על קירות.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בטיח חוץ האשפרה על שכבות הטיח תעשה  גם על שכבת ההרבצה וגם על השכבה 

 לפחות. יום 14 -המישרת

 מזג אוויר חורפי מלווה בגשם אינו פותר את הקבלן מביצוע אשפרה כנדרש לעיל.

במקרה והרטבה בלתי מבוקרת תגרום לתפרחות של מינראלים מכול סוג עלפני הטיח 

 . או הופעת קווי תפרחת מכול סוג שהוא חייבות התפרחות לעבור 

  .יצופה בשכבת איטוםכול טיח ההרבצה החוץ שתחת מעטה פחים  אלומיניום 

 

 –מפרטי הטיח בפרויקט שבנדון לא מתוכננים מקדמי בטחון. נפרצה ממברנת הטיח 

המים המכילים חומרים לחיטוי חיידקים הם מים אגרסיביים כלפי מוטות . יחדרו מים 

שמירה קפדנית ובלתי הפלדה לזיון הבטון.  משום כך מתעצמת החשיבות הגדולה ב

לפחות   10כולל שימוש בבטונים דרגת חשיפה  יציקת בטוניםמתפשרת על נוהלי 

, לטיח תשתיתה, הכנת בקירות הפונים אל אדי כלור או חומר חיטוי אחר למי הבריכות

על כל שלבי הביצוע . כול פיקוח קפדני של  הינה פונקציה  איכות יישום מערכות הטיח

צוע יהיה תואם לדרישות כי הבינוספת באותה מערכת ויש להקפיד  החולישלב מהווה 

. כמו כן, מתבסס התכנון על ההנחה כי קבלן הטיח שיבחר לביצוע המפרט המיוחד

  העבודה יהיה קבלן מקצועי ומנוסה שביצע, בהצלחה, עבודות מסוג זה, בעבר.

במקרה דנן יהיה  . בהתאם לאמור לעיל וכפוף למגבלות תקציב מקדמי הביטחון נקבעו  

לתי נפוצות כגון הסתמכות על מלטי אטימה  המכילים תוספים שימוש  בשיטות טיח ב

קריסטליים .טיח בריכות השחיה תעלות הגלישה יהיה מבפנים . לשם כך יש לפקח על 

טיב וכמויות החומרים המגיעות לשטח על אחסונם הנאות )והמוגן בפני קלקול( ועל 

 מ"ר .\ישומם בהתאם לחישובי הצריכה של ק"ג

ין דרישות מתכננים שונים )כדוגמה : קונסטרוקטור ואדריכל במקרה של סתירה ב

( או בין הדרישות התכנוניות המוצגות בחלקיו השונים  1045תכננו חדרים בניגוד לתקן 

של המפרט המיוחד או במקרה של ספק, יש לאמץ וליישם את פרטי התכנון המחמירים 

 יותר.

מוסמך קודם לתחילת הביצוע. הערות והסתייגויות לתכנון, יש להעלות בפני גורם 

ע"פ התכנון, משמע הסכמה לתכנון וקבלתו כפתרון נכון, מלא ושלם.  -ביצוע העבודה 

לא תהיה כל התייחסות להסתייגויות וטענות בדיעבד. מצא הקבלן מקום בו המפרט 

אינו ישים או מקום ממנו יחדרו מים  על אף המפרט יפסיק עבודתו ויודיע מיד על כך 

לא יעשה הקבלן כול עבודה שברור שהינה לשווא. מבחינת המתכנן ומזמין  למתכנן .

חכ"ל מודיעין תיעשה העבודה ברמת איכות  הגבוהה ביותר  ובכול מקרה לא  –העבודה 

.  על כול 2752, 1476,  1752  1923,  1-2חלקים  1920באיכות ירודה מן הנדרש בתקנים  

"מכלול הציפיות של מזמין  במפרט זה הואהחלקים הרלבנטיים. פירוש המושג איכות 

העבודות וקבוצת המתכננים מטעמו מטיב החומרים ומטיב העבודות שיבוצעו,באופן 

אובדן מים מתוך בריכות השחיה יהיה רק באידוי .אסור מצב  ישיר או באופן משתמע

כול  ." של דליפת מים מתוך הבריכות ומערכות הטיהור השאיבה האיזון הגלישה .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקיימות של מערכות הטיח  בכול הפרויקט  יתאימו לרמת הטיח המוגדרת בטבלה מס' 

 .   1חלק מס'   1920שבתקן   4

 1פינות הטיח יהיו פינות מגולוונות  שעובי הציפוי לפחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  עבודות ריצוף וחיפוי - 10רק פ

 

 קרמיקה/גרניט פורצלן חיפוי קירות באריחי  10.01

מכרז/חוזה זה יבוצע בין היתר גם חיפוי קירות באריחי  קרמיקה/גרניט  במסגרת             

 פורצלן מסוג כמפורט בכתב הכמויות.

יעשה בשיטת ההדבקה בהתאם לסעיף קרמיקה/גרניט פורצלן  – חיפוי קירות באריחי 

 שבמפרט הכללי. 10051

" תוצרת "מיסטר 109פיקס -כדוגמת "דבקעל ידי דבק אלמנטי גבס ההדבקה תעשה על  

 פיקס" או ש"ע. –

באמצעות מרית משוננת )גודל השיניים בהתאם  הקירטיט ההדבקה ימרח על פני  

 להוראות היצרן(.

יש להדק אל טיט ההדבקה כך ששכבת הטיט המהודקת תהיה  /הפסיפס את האריחים 

 מ"מ. 5-6בעובי של 

אקרילית מתוצרת , מילוי המישקים עם רובה "ממ 3יבוצע עם מישקים ברוחב  יהחיפו 

  ." מסוג ובגוון לבחירת האדריכלMAPEIחב' "

 

 קרמיקה/גרניט פורצלן ריצוף באריחי  10.02
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 האריחים יהיו מסוג ודגם כמפורט בכתב הכמויות.   - 

 4בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי הקרמיקה/גרניט פורצלן מסוג א' לפי טבלה  - 

 ( במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 2) 314בת"י 

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי הריצוף אשר בכוונתו  - 

 להשתמש. 

 הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.   

כל חומרי הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו   

 בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  - 

המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה 

 גודל, גוון או פגם.מתאימה בשל 

  ק"ג צמנט למ"ק חול  200בכמות  מיוצב חול יישום האריחים יעשה ע"ג תשתית  -             

 .                                     תוצרת "מיסטר פיקס" 181וטיט מוכן כדוגמת מק"ט                            

 לפי התוכנית או לפי הנחיות האדריכל.  – צורת הנחת האריחים  

מסוג המישקים ימולאו ברובה מ"מ.  3הריצוף יבוצע עם מישקים )פוגות( ברוחב                

 דגם וגוון כמצויין בכתב הכמויות.

לפני יישום הרובה יש לנקות היטב את המישקים באמצעות שואב אבק מכל   

 לכלוך או פסולת.

 ויישומה יהיו לפי הוראות היצרן.הכנת תערובת הרובה   

  מיד לאחר יישום הרובה יש לנקות את שיירי הרובה מפני האריח.  

הקבלן ידאג שלא יעלו על הרצפה לפני גמר הייבוש המלא של הרובה וניקוי סופי   

  של האריחים, לפי הוראות יצרן הרובה.

לאחר גמר העבודה בקטע ריצוף מסויים ידאג הקבלן לכך שהקטע יהיה נקי   

 , רובה וכו'.טיטלחלוטין משאריות 

 מחיר ריצוף בגרניט פורצלן כולל את כל האמור לעיל.  - 

 

 ציפוי אפוקסי שפיך על רצפה 10.03

 מ"מ. העבודה תעשה כדלקמן: 3ציפוי רצפה במערכת אפוקסי שפיך בעובי  

 טון קיים להסרת שכבת בטון עליונה.קרצוף ב .1 

 ניקוי אבק יסודי. .2 

או  "TR" או "טמפלור SL"אפיקטלק כאשר הבטון יבש ונקי מריחת שכבת יסוד  .3 

 או ש"ע. "טמפלור" ש"ע ולאחר מכן שכבת ביניים 

 .שכבת צבע עליון "טמגלס" בגוון זהה לשכבת הביניים .4 

 הנחיות האדריכל(. ניסור ומילוי תפרים באפרגום )לפי .5 

עובי השכבות וזמני המתנה בין שכבה לשכבה בהתאם למפרטי חברת "טמבור". מחיר               

 הציפוי כולל את כל האמור לעיל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 טרצו ריצוף באריחי  10.04

 האריחים יהיו מסוג ודגם כמפורט בכתב הכמויות.   - 

בהיעדר הוראה אחרת יהיו אריחי הטרצו מסוג א' )ו/או סוג ב' בהתאם לסעיף  - 

המתאים בכתב הכמויות( במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל כמתואר בכתב 

 הכמויות. 

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי הריצוף אשר בכוונתו  - 

 להשתמש. 

 קח עד לאחר קבלת העבודה. הדגמים המאושרים ישארו בידי המפ  

כל חומרי הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו   

 בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל  - 

כל מרצפת שאינה  המרצפות. יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק

 מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

ק"ג צמנט למ"ק חול  200יישום האריחים יעשה ע"ג תשתית חול מיוצב בכמות  -             

" המשווק ע"י "אוראנטק גטאור" 290עם  טיט צמנטי חד רכיבי מסוג "לטיקריט 

 . ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי היצרןהיישום  אופן או ש"ע. 

 לפי התוכנית או לפי הנחיות האדריכל.  – ורת הנחת האריחיםצ  

 מחיר ריצוף בטרצו כולל את כל האמור לעיל.             - 

 

 

 

 .P.V.Cי אריחי/גלילריצוף ב 510.0

 התשתית 

( המיועדת לחיפוי חייבת להיות ישרה וחלקה / מדה בטון פני התשתית )רצפת בטון 

בליטות, לסתום חורים וגומחות ולמרק את התשתית לחלוטין, לכן על הקבלן להוריד 

 " או ש"ע בשתי שכבות שיוחלקו היטב.117במרק מסוג "פוליסטיק 

 /אריחיםהדבקת היריעות 

יהיה נקי מאבק, משמנים וכיו"ב.  .P.V.C-ה /אריחיהשטח המיועד להדבקת יריעות 

עות. היריעות שכבת דבק מדולל משל יצרן היריעות תמרח על התשתית ועל תחתית הירי

תונחנה על התשתית תוך חפיות קצותיהן. לאחר מגן יחתכו קווי המגע בצורת האות 

 .Vהלטינית 

 לייצוב היריעות, יש ללחוץ על קצוותיהן בעזרת משקולת או לכבשן במכבש יד גלילי. 

 בועות אויר ישוחררו ע"י ניקוב בכלי חד. 

חמה, ובעוד החומר חם, יוסרו לפני ההלחמה ינוקו היטב קווי החיתוך. לאחר ההל 

 המישקים בסכין מיוחד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תעבור על פני כל השטח. אריחים/גליליםההדבקה של ה 

 .P.V.C-י האריחי/גלילעד לסיום ומסירת העבודה, יגן הקבלן על  גליליםכדי להגן על ה 

מכל פגיעה מכנית ו/או כתמים מכל סוג שהוא, באמצעות פרישת כיסוי קרטון גלי ו/או 

 אחר שיקבל את אישורו של המפקח. אמצעי

 

 חיפוי לבני סיליקט 10.06

 כללי

 .ישרים בשני הכיווניםבמסגרת מכרז/חוזה זה יבוצע חיפוי בלבני סילקט  ע"ג קירות 

 חומרי הדבקה

 לקיר בטון/בלוק רגיל. 603פלסטומר  המומלצים ע"י אקרשטיין: 

 לקירות שדורשים גמישות. 770פלסטומר     

 לקירות גבס. 603/601 פלסטומר    

של חברת תרמוקיר או ש"ע של חברות מקבילות, כאשר מצוין על השק כי הדבק 

 מתאים  לסיליקט.

 התשתית

הקיר חייב להיות יבש, נקי מאבק, ללא עקבות שמן תבניות, חומרי אשפרה, גריז, צבע, 

 .ללא חלקים רופפים וללא כל גורם אחר אשר יכול לגרום לכשל בהדבקה מלחים, 

תיקון מחיר החיפוי כולל שכבת טיח מיישרת וכן את כל עבודות ההכנה הנדרשות כגון: 

 , ניקוי הקיר וכל הדרוש לקבלת החיפוי בהתאם להנחיות היצרן.חללים או קיני חצץ

 אריחי הציפוי

מרי והאבן המיועדת להדבקה חייבת להיות יבשה, נקיה מאבק, ללא עקבות שמן, ח

מלחים, ללא חלקים רופפים וללא כל גורם אחר אשר יכול לגרום אשפרה, גריז, צבע, 

 לכשל בהדבקה.

, לרבות לטיח, (ההדבקה )חוזק הדבק, גמישות הדבק, התאמת הדבק לרקעונות תכ

הצורך במישקים גמישים, חומרי הכיחול )התאמת הדבק לאריחי הציפוי ולמשקלם( 

אחריותו. נושאים שלא יפורטו ועוד ויישום ההדבקה ייעשו לפי הוראות יצרן הדבק וב

  SEC   ,11 PART 11.2 – 1990בהוראות היצרן ייושמו בהתאם להוראות התקן הבריטי 

8000 BS  . 

 כל זאת בתנאים הבאים:

 תוכנית הבדיקות והמעקב במהלך היישום תיקבע על ידי מעבדה מאושרת. .1

    בשיטות לחיפויים הנעשים שווה ערך החיפוי בהדבקה  כיהמעבדה שלעיל תאשר  .2

 .האחרות המפורטות במפרט

 

 דגשים נוספים לביצוע

 .עבודת החיפוי תעשה ע"י בעלי מקצוע, בעלי ידע ונסיון בעבודת חיפוי בהדבקה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  הגובה המקסימלי של הקיר שעליו מותר ליישם חיפוי בהדבקה יקבע על ידי יצרן

 .של הקבלן לוודא התאמת הדבק לגובה החיפוי הדבקים ובאחריותו

 של  גודל האבן לחיפוי ועוביה המקסימלי יקבע על ידי יצרן הדבקים ובאחריותו

 .הקבלן לוודא התאמת גודל האבן ועוביה לסוג הדבק

  תכונות האבן יתאימו למפורט בחוו"ד של המכון הלאומי לחקר הבניה בטכניון

 .376ולדרישות המפמ"כ  1998משנת 

 ות, גודל שיני נמרית משונ לאחר נקיון התשתית, יש למרוח את הדבק בעזרת

 המרית יקבע על ידי יצרן הדבקים.

 .)חובה למרוח גם את גב האבן בשכבה דקה של דבק )שיטת רטוב על רטוב 

  לאחר הצמדת האבן ולחיצתה לרקע כאשר הדבק טרי, יש לטלטלה לצדדים

מספר פעמים על מנת לשטח את הדבק המסורק ולבטל את החללים שבו. בגמר 

 בע את האבן במקומה הסופי.הטלטול יש לק

  ה"זמן החופשי" )ה"זמן הפתוח"( של הדבק משתנה בהתאם לתשתית, אם סופגת

מאוד ו/או תנאי אקלים קשים )שמש חזקה, רוח יבשה או טמפרטורות גבוהות( 

במידה ומבחינים בהתייבשות יש לטפל ברקע על פי הוראות יצרן הדבקים 

 ובאחריותו.

 שטחים אופקיים ללא חיזוק מכני כמו זוית מברזל אסור להדביק אבן בתחתית מ

מגולוון או שן בטון בהתאם להנחיות מפורטות של המתכנן ובהתייחס למשקל 

 וגובה החיפוי.

  'בדיקות רקע ותשתית, אבן, מידת כיסוי הדבק, חוזק הדבקות, מישקים וכו

 יבוצעו על פי דרישות יצרן הדבקים ו/או מתכנן המבנה.

 הערה:

ו נאמר לעיל, שקיימת אחריות של יצרן הדבקים, אין הדבר פוטר את בכל מקום ב

 הקבלן מאחריותו החוזית לכל דבר וענין הנוגעים בכל הקשור לביצוע העבודה ולטיבה.

 משקי התפשטות 

  מטר גובה יש להתקין זויתן מברזל מגולוון ליצירת תפר בין  3במבנים מעל

טר גובה. מידות הזויתן וחיבורו מ 3 -הקומות או לחלק את הקיר לקטעים של כ

 .פקחעל ידי המ ולקיר יקבע

  מטר יש לבצע, בהתאם לתכנון מקדים, תפרי התפשטות  6בקירות שאורכם מעל

 מטר ועל פי דרישת המתכנן. 6במרווחים של עד  –

 .כל המישקים במבנה יעברו גם דרך החיפוי בקו ישר וברוחב מתאים 

  מישקים אופקיים ואנכיים העוברים דרך מערכת החיפוי בלבד. ייקבע במקומות

 אלה: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שקים לכל גובה הקומה ובתחתית התקרה.ימ

 שקים מתחת לבליטות ובפינות חיצוניות ופנימיות.ימ

 מ"מ. 6שק יהיה יהרוחב המזערי של המ

 שקים בחומר איטום גמיש כדי לקבל את התזוזות במישק.ייש לאטום את המ

 שקים לפני איטומם.ייש למנוע הצטברות מים וזיהומים במ

 משקי הפרדה

  יש לבצע פוגות בין האבנים על מנת לקבל חוזק קשירה לקיר ולמנוע שבירת

מ"מ ובהתאם  10פינות בהתאם למפרט מצורף. רוחב המישקים יהיה עד 

 להנחיות האדריכל.

 ניקוז

 יש לוודא ניקוז מבוקר כדי למנוע הרטבת התשתית. 

 תשתית ההדבקה אסורה בהחלט.לכניסת מים 

 התזת חומר דוחה רטיבות

יש להתיז ולאחר התייבושתן המוחלטת והמלאה של אריחי החיפוי, בתום ביצוע החיפוי 

 חומר דוחה רטיבות על פי מפרט.

 הנחיות למילוי פוגות  בחיפוי לבני סיליקט

 אופן הכנת התערובת

כוסות סיליקטיט  2-3, מנופהדליי חול  3רישה( עם דלי מלט לבן/ אפור )עפ"י ד 1עירבוב 

לבן/אפור יש להוסיף מים בהתאם לצורך. יש לבחוש באמצעות מערבל חשמלי או בוחש 

על מקדחה עד לקבלת עיסה אחידה ונוחה לעבודה. יש להקפיד על עיסה לא דלילה 

 מידי.

 ניתן להוסיף פיגמנט אבקתי לקבלת גוון רצוי.

 אופן ההשמה

מילוי המישקים תוך כדי הדבקת הלבנים. משלימים הדבקת שורת  -ראשונהאפשרות 

מ"מ מפלסטיק או  X 10מ"מ  10לבנים ראשונה על הקיר, מניחים פרופיל בחתך של 

אלומיניום במישור חזית הלבנים. את המרווח ממלאים בתערובת למילוי הפוגה ולאחר 

ל והתערובת המשמשים מכן מדביקים שורת לבנים נוספת אשר נשענת על הפרופי

 ס"מ וחוזר חלילה. 1כשומר מרחק של 

 לאחר התייבשות הדבק ניתן לשלוף את הפרופיל וכך נוצרת פוגה שקועה ואחידה. 

מילוי המישקים לאחר השלמת הדבקת הלבנים על הקיר: ממלאים  -אפשרות שניה

ליפים שקית קונדיטורים לקרם עוגות או אקדח למילוי פוגות בתערובת המילוי ומז

 על פני האריחים. ללתוך המרווח שבין הלבנים בלבד, שלא ייז

לאחר התקשות חלקית של תערובת המילוי ניתן לעבד את חומר המילוי באמצעות כלי 

 מתאים לקבלת פוגה צפופה ואחידה.

 המפקח רשאי להחליט  באיזה מאפשרויות ההשמה הנ"ל יבצע הקבלן את העבודה.

 הערות:
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

האריחים בתערובת ולאחר מכן לנקות את העודף בשפשוף כפי אין למרוח את פני  .1

 שמבצעים במילוי פוגות של קרמיקה, מאחר והאבן סופגת וישנה גוון וטקסטורה.

אם התלכלכו האריחים מהתערובת ממתינים להגעתו למצב חצי יבש ומסירים  .2

יש לבצע מקומית  ןאותו בקילוף. אין למרוח ולשפשף את החומר. את הניקיו

 ירות כדי לא ללכלך את כל המשטח.ובזה

כאשר מערבבים תערובת על בסיס מלט לבן הגוון המתקבל הינו פועל יוצא של  .3

גוון החול ולא לבן שלג. לקבלת גוון לבן יותר ניתן להעלות את יחס המלט הלבן 

לבן. בכל מקרה, כמות  טחול או להוסיף פיגמנ 1מלט  1בתערובת עד ליחס של 

כוסות  2-3 -דלי מלט ל 1הסיליקטיט בתערובת הינה ביחס לכמות המלט 

חשוב ליישם את כל הרובה עם אותו חול ואותו יחס על מנת למנוע סיליקטיט. 

 שינויי גוון.

ס"מ  2.5מ"ר חיפוי קיר בלבנים עובי  30 -ק"ג( מספיק לכ 9שק סיליקטיט ) 1 .4

 ת וגם אופקיות.כאשר הפוגות הם גם אנכיו

ניתן להשתמש בחומרים מוכנים למילויי פוגות בתנאי שהם מתאימים לפוגה  .5

 גדולה ומיושמים באמצעות אקדח סיקה.

לפני ביצוע מילוי הפוגות על כל השטח, יש לבצע דוגמא לקבלת גוון וצורה  .6

 רצויים, לאישור המפקח.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 10.07

בין היתר גם את כל האמור לעיל, את אספקת דוגמאות  ויכלול והחיפוי ריצוףה עבודות 

חומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, העיבודים וההתאמות סביב אביזרי 

ניקוז קיימים מרצפה וכדומה, וכל יתר העבודות, החומרים וחומרי העזר הנדרשים על 

              מנת לקבל ריצוף וחיפוי מושלם.

ו כן כוללים מחירי הריצופים והחיפויים את כל פרופילי הגמר למיניהם כמ 

)מאלומיניום/פליז( אופקיים ואנכיים לרבות כל פרופילי ההפרדה בין ריצופים שונים. 

ציפויים", תוצרת "שלוטר" או ש"ע, -הכל  כדוגמת הפרופילים המשווקים ע"י "אייל

 בגוון לבחירת האדריכל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צביעהעבודות  - 11פרק 

 
 כללי 11.01

לעבודות צביעה אם לא  11פרק  -עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  .1 

 צויין אחרת במפרט המיוחד בכתב הכמויות.

 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. .2 

צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב  .3 

 יעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.מהמפקח לביצוע צב

 עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות יצרן הצבע. .4 

 .הכלליבמפרט  יבוצעו כמפורטצביעת אלמנטי פלדה ועץ  .5 

 מספר השכבות יהיה שלוש לפחות ועד לקבלת כיסוי מלא וגוון אחיד. .6 

 
 הכנת שטחים לצביעה 11.02

 ניקיון שטחים א.        

היטב מגרגירי חול, זנבות, מלט, המיועדים לצביעה יש לנקות את השטחים   

פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, לסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, ולנקות את 

 השטחים מכל חומר רופף, הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.

 הכנת קירות פנים קיימים לצביעה .ב 

 ההכנה תעשה כדלקמן: .1  

לוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות, הסדוקות גירוד וסי -   

 והפגומות במרית )שפכטל(.

 שפשוף כל השטח, לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך. -   

תיקון סדקים, חורים וגומחות בטיח בחומר מילוי כדוגמת  -   

 "פוליפילה" "צלוטיט" או ש"ע ושיוף לאחר ייבוש.

 ניקוי מאבק. -   

 מלאה על כל פני השטח עד קבלת פנים חלקות.שכבת שפכטל  -   

 במחיר הצבע כלולה ההכנה לצבע במלואה כמפורט לעיל. .2  

 
 צביעה בסופרקריל 11.03

 הצביעה תבוצע בצורה הבאה: 

 לעיל. 11.02הכנת השטח עפ"י סעיף  .1 

 ניקוי השטח מלכלוך, שומנים ואבק. .2 

טרפנטין, או לחילופין שכבת  30%-צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב .3 

 "טמבורפיל".

 שעות. 24המתנה לייבוש  .4 

צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל שכבה של  .5 

 מיקרון. 25-כ
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מובהר בזאת שצביעת תקרות גבס מחורר תעשה ע"י רולר בלבד ע"מ למנוע  .      6             

 סתימת החירור.



- 315 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 רי בריכהזוצבע מיוחד לאפרט 

 

 מבוא לפרק צבע 

   מטרת המפרט לבצע עבודות צבע לגימור בטון וטיח  .1

מפרט זה הינו מפרט המשולב במפרטי עבודה אחרים כמו טיח וקונסטרוקציות פלדה   .2

 להם השפעה על תוצאות עבודות הצבע.

בנוסף לכך, מטרת מפרט זה, להכתיב רמת ביצוע עבודות צבע שמטרתן הגנה מפני  .3

שיתוך )קורוזיה(  ,  המאפיינים סוגי תקיפת מתכות בחללים סגורים מעל  בריכות שחיה 

בהן האטמוספירה האופינית,מתאפיינת   בלחות יחסית גבוהה ואדי מים בהם כמות של  

 אוזון.  מחמצנים כמו כלור או\חומרים מטהרים

החברה הכלכלית מודיעין מכבים רעות,  מצפה לעבודה באיכות הגבוהה  –המזמין  .4

ביותר שקיימת. לצורך הענין תהיה הגדרת המילה איכות:" מכלול הציפיות של 

המתכנן, הפיקוח ומזמין העבודה  מטיב ההכנות מטיב חומרי הצבע ומטיב הביצוע" 

 באופן ישיר או באופן משתמע.

 שנות עבודה לפחות. 5ביצוע העבודות יועסקו רק צבעים מומחים בעלי נסיון של לצורך  .5

 לשם השגת גימורי צבע על מוצרי בטון יש להתייחס במקצועיות מלאה לפרטים הבאים: .6

 הכנת השטח  בקירות פנים וחוץ : .7

 פני השטחים יהיו ללא סכנת חלודה הנובעת מחלקי מתכת למיניהם.  .8

 ומרים המכשילים את הדבקת  הצבע כמו אבק שמן .פני השטח יהיו נקיים מח .9

 חלק ברמה הרובה  רציף ללא בועות ללא שקעים . .10

רטוב . פני השטח יהיו יבשים כדי כך  שלא יופעל לחץ אדים על \אסור לצבוע על טיח לח .11

 שכבת הצבע.

יום לפני  60חומרי הצבע יובאו לשטח באריזות חדשות אטומות ומיצור שאינו עולה על  .12

 החומר. ישום

לפני ובעת ישום ראשוני של מערכת צבע כול שהיא על סוג של פן חדש  יהיה נוכח בשטח  .13

יועץ טכני מוסמך של  ספק החומר יאשר את הכנת פני השטח ואת נכונות תהליך 

 הישום.

כול הצבעים לצביעת פנים וצביעת   יהיו על בסיס אקרילי טהור דוגמת סופרקריל מ.ד.  .14

 של טמבור.  

 

 חדרי מכונות צביעת

 .   KEFAתקרת חדרי המכונות  והחצי מטר העליון של הקירות יצופו בציפוי כנגד עובש מסוג 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מתכות

 צביעת מרכיבי קונסטרוקצית פלדה שחורה

כול עבודות הצביעה יעשו בתוך מפעל  צביעה מומחה שיאושר ע"י המתכנן כמפעל בעל מוניטין 

 של מקצוענות

 של פלדותהכנות לצביעה וצביעה 

 על פי התקן השבדי.    Sa 3.0פלדה שחורה תעבור ניקוי ליטוש לרמה  .1

עבודת הסרת החלודה תיעשה באטמוספירה יבשה ותוך מניעת כול אפשרות ליצירת  .2

 שכבת קורוזיה על פני המתכת.

תצופה  , Sa 3.0דקות מרגע הבאת פני המתכת לרמת  30 -מיד לאחר תוך פחות מ .3

או ש"ע   S 690 EPOMARINE  EPOLACהמתכת בשכבת  אפוקסי עתיר אבץ מסוג 

 מיקרומטר. 333בעובי 

 התהליך בטבילה  יתבצע RHS בפרופילים סגורים דוגמת צינורות או פרופילי   .4

שעות לאחר מכן  יצבעו פרופילי המתכת בתהליך התזה ע"י שכבת  6לכול היותר תוך  .5

 רומטר.מיק 250טמגלס בעובי של 

 

 פרופילי פלדה מגולוונים במקום סגור מעל בריכת שחיה גדולה

 הפרופילים יצבעו במערכת צבע כנ"ל ויעברו יבוש בתנור.

 

 מערכת צבע זוהר )פלואורוסנטי(  בכניסה וביציאה לממדים ויציאות חירום

 תהיה על בסיס

 צבע יסוד לבן תוצרת טמבור או נירלט .א

 389מפמ"כ   צבע זרחורי  צהוב על פי הגדרת .ב

 לכה . .ג

 צבעים לסימון כבישים וחניות יכילו כדוריות זכוכית מחזירי אור. .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

כל הצבעים ועבודות הצבע יסופקו וייושמו באיכות המוכתבת במפרט הכללי  הבין משרדי חוברת 

 המפיעה בתקנים שלהלן.  11מס' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

.   

 

 בטיחות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בציוד מגן אישי כולל מסכות נשימה ומשקפי כל העובדים יצוידו ויעשו שימוש קבוע  .א

 מגן.

שנים לפחות, כול עובד יעבור תחקיר ובסופו  5מתוקף היות העובדים בעלי נסיון של  .ב

יצהיר שאינו רגיש לחומרי הצבע או לממיסים אורגניים. ההצהרות יופקדו בידי 

 הפיקוח.

 כול העובדים יעברו ויסמכו בקורס לעבודה בגובה. .ג

 יעברו מידי בוקר תדריך בטיחות.כול העובדים  .ד

 כול המדללים האורגניים יטופלו לפי הנחיות מכבי האש. .ה

 הרלבנטיים. MSDS -כל מערכת צבע תספק את גליונות ה .ו

 אסורה הצביעה מתוך סולם. .ז

 פיגום מכול סוג יבדק ויאושר ע"י גורם שהוסמך לכך על פי תקנה וחוק. .ח

 הרתמות בעבודה על פיגום תלוי ירתמוי העבודים בכול .ט

ק"ג  6בעת שימוש בצבעים המכילים ממיס אורגני יהיה בשטח מטף כיבוי אש במשקל   .י

 לפחות.

 הקבלן יחזיק בשטח מערכת עזרה ראשונה לטיפול בכוויות  .יא

 10ביום בו נעשה שימוש בצבע על בסיס ממיס אורגני אסןר להדליק אש במרחק של  .יב

מקום בו קיימים ממסים מטר מ 10 -מטר לפחות ואסור לעשן במרחק של פחות מ

 אורניים וצבעים על בסיס ממיס אורגני.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עבודות אלומיניום - 12פרק 

 

 הפרויקט רתיאו .1

פארק מים וספורט הנבנה על ידי היזם במודיעין על פי התכניות, על פי תנאי המכרז  .1.1

 וכפי שיפורט להלן, בחוברת הפרטים ובכתב הכמויות.

 

 תנאים כללים והגדרות .2

והתרשימים וכל מסמך  התכניותכולל כל נספחיו, כתב הכמויות, השרטוטים ,מפרט זה  .2.1

אחר המצורף לו )להלן "המפרט"( מגדיר את היקף העבודה, תנאי העבודה דרישות 

טכניות ואחרות לתכנון וביצוע העבודה ואת הפריטים והאלמנטים הכלולים בעבודה. 

ף ובהתאם לכל הגדרות על הקבלן לקרוא היטב ולהבין את תכולת העבודה בכפו

 המפרט, השרטוטים והנספחים למפרט.

עבודות הקבלן בפרויקט זה מתייחסות לתכנון/ביצוע שמשמען תכנון, "העבודה"  .2.2

 אספקה וביצוע מושלם ומלא של כל הפריטים והעבודות המפורטות במסמכי המכרז,

אלמנטים כולל את כל הנדרש לתכנון, ייצור, אספקה, התקנה והשלמת כל הפריטים, ה

והחומרים המפורטים בכתב הכמויות ובשרטוטים המצורפים לו ועל פי כל הגדרות 

המפרט עד למסירתם שלמים, נקיים, תקינים ופועלים למזמין וכוללת את כל הידע, 

השרטוטים, החומרים, הייצור, הפרזול,  ,Shop-Drawingsהתכנון, תכנון מפורט, 

טוחים, מתקנים וכלים והתקנה על הבניין, אטימה וחומרי איטום, הובלות, כ"א, בי

וכן בידוד אקוסטי, אטימה והשלמה, פיגומים, אמצעי הרמה ושינוע וכן כל רכיב או 

אמצעי אחר, הוצאה או פעילות אחרת גם אם לא הוזכרו כאן כולל כל ההוצאות 

הנדרשות לביצוע מושלם של העבודה גם אם לא הוזכרו כאן ועד למסירתה מושלמת, 

 ותקינה לידי המזמין, וכוללת תקופת בדק ואחריות. נקייה

באחריות הקבלן לוודא כי כל העבודה תבוצע בהתאמה מלאה למהדורות האחרונות  .2.3

והמעודכנות של כל תכניות הבניין, למפרט זה ולכל נספחיו כולל הגדרות, תכניות, 

 שרטוטים, כתבי כמויות, תקנים, תקנות וכיו"ב.

הקבלן לעבודה יכללו את כל המיסים , האגרות, הביטוחים המחירים שיוצעו על ידי  .2.4

 ויתר ההוצאות והעלויות הנדרשות לביצוע כל העבודה והינם סופיים.

הכמויות, המידות והשטחים הנקובים במפרט ונספחיו הינם הערכה ארכיטקטונית. על  .2.5

ים, הקבלן למדוד ולוודא בפועל את כל המידות, המישוריות והדיאגונליות לכל הפריט

האלמנטים, החומרים, הכמויות והשטחים. שטחים יחושבו על פי השטח הגלוי של 

הפריטים והאלמנטים ולא יכללו בליטות ארכיטקטוניות ו/או שטחי אטימה וסגירה 

 למבנה. שינוי במידות לא ישפיעו על מחירי הבסיס לפריט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מידית למנהלי  במידה וימצא אי התאמה מהותי בין התכניות למצב בשטח יודיע הקבלן .2.6

הפרויקט וליועץ ולא ימשיך בביצוע עד לקבלת הנחיות מפורשות ממנהל הפרויקט, 

 מהיועץ או מגורם מוסמך אחר.

המזמין רשאי בכל זמן נתון להוסיף, להוריד, לבטל ו/או לשנות את היקף העבודה  .2.7

 והפריטים והשינוי לא ישפיע על מחירי הפריטים כפי שהוצעו על ידי הקבלן.

ת להשלמת מידע ו/או למידע נוסף ו/או לשינויים יוגשו למנהלי הפרויקט בכתב על בקשו .2.8

 פי תנאי המכרז.

הקבלן יצרף להצעתו לו"ז לביצוע העבודה בהתאם ללו"ז של הפרויקט ושל הקבלנים  .2.9

האחרים הפועלים בפרויקט. באחריותו הבלעדית של הקבלן לדאוג לאספקת כל 

שות לביצוע העבודה כולל תאום מול מנהלי החומרים וביצוע כל הפעולות הנדר

הפרויקט מטעם המזמין כדי לעמוד בלוחות הזמנים כפי שיקבעו. הקבלן ינקוט בכל 

האמצעים כדי לוודא שפעולותיו לא יגרמו לעיכוב / הארכת לוח הזמנים ו/או יעכבו 

 קבלנים אחרים או עבודות אחרות.

אם נגישות לבניין, שטחי יצור, באחריותו הבלעדית של הקבלן לתכנן, לוודא ולת .2.10

פריקה, אחסנה, הובלה, התקנה וכדומה, לצורך ביצוע כל העבודות והפעילויות שהוא 

 יידרש לבצע במסגרת העבודה.

העבודה כולל כל הפריטים תימסר למזמין שהיא נקייה מבפנים ומבחוץ וללא כל פגם  .2.11

ם כולל קירות המסך פנים תכנוני, חומרי או תפעולי. למען הסר ספק, ניקוי כל הפריטי

 וחוץ לפני מסירה למזמין באחריות הקבלן.

בסיום העבודה ו/או על פי דרישת המזמין יפנה הקבלן את כל כלי העבודה, הציוד  .2.12

והשאריות מהבניין ומאזור העבודה וישאיר את השטח נקי ופנוי מכל ציוד או 

 שאריות.

ים בתחומים שונים. על הקבלן באתר הבניה נשוא המכרז, יעבדו בו זמנית מספר קבלנ .2.13

 לשלב עבודתו בעבודת קבלנים אחרים, תוך תאום ושיתוף פעולה מלא איתם.

יתכן ובגלל תאום בין העבודות או מסיבות אחרות, יהיה על הקבלן לעבוד על חלקו  .2.14

שיגרם ככל נזק כל בפרויקט שלא ברציפות. יש להיערך מראש לאפשרות זו והתמורה ל

 במחירי הפריטים שיגיש הקבלן בהצעתו.עקב כך, יהיה כלול 

לאורך כל הליכי הייצור, ההובלה, האחסנה וההתקנה וכל תהליך אחר הקשור לביצוע  .2.15

העבודה יהיה הקבלן אחראי בלעדי להגנת החומרים והפריטים אשר באחריותו 

לספקם ואשר יסופקו על ידו, אם לבניין ואם למקום אחר. על הקבלן לבנות מתקני 

הצורך. המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחומרים או לפריטים  הגנה במידת

הנ"ל כתוצאה מיציקות, עבודות קונסטרוקציה או כל עבודות אחרות המבוצעות על 

 ידי המזמין או קבלנים אחרים.

במידה ויידרש הקבלן לבצע את העבודה או חלקה בזמן שעבודת הבנייה או עבודות  .2.16

ל אזור העבודה, יתקין הקבלן על חשבונו ועל פי הנחיות אחרות נמשכות בקומות שמע

המזמין, גגון ו/או אמצעי הגנה שימנע פגיעה ברכיבים ובעבודה וכן ימנע פגיעה או 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

סכנה מעובדיו. כל זאת מבלי להפריע למהלך עבודת קבלנים ועובדים אחרים ובתאום 

ומהנדס הבניין את  ואישור מנהלי הפרויקט. לפני התקנתו יגיש הקבלן לאישור היועץ

 תכניות גגון ההגנה.

הקבלן יפעל בהתאם לכל דרישות, תקנות ותקני הבטיחות הרלוונטיים, ישתמש אך  .2.17

ורק בחומרים ומתקנים המותרים על פי חוק וינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת 

דליקה, פיצוץ, נפילה, פגיעה בציוד או באנשים כולל עובדיו או כל סכנה ו/או פגיעה 

 אחרת.

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים מכל הרשויות המוסמכות לגבי כל  .2.18

לאופן ביצוע עבודתו ולכלים ומתקנים אשר יהיו בשימושו בעת ביצוע דבר ועניין הנוגע 

 ולהציגם באם יידרש.העבודה 

 הקבלן ידאג לביטוחי עבודתו, אחריות מקצועית, עובדיו, צד ג, חבות מעבידים, ולכל .2.19

הביטוחים הנדרשים עלפי תנאי המכרז וההסכם שיחתם עם המזמין. מחירי הקבלן 

 לעבודה יכללו את כל עלויות הביטוח הנ"ל.

 

 תכנון והגדרות טכניות כלליות .3

כל העבודה על כל הפריטים, האלמנטים והרכיבים הכלולים בה כולל תכנון, ייצור,  .3.1

ביצוע, הרכבה, הובלה, התקנה וכיו"ב כל הקשור לביצוע העבודה עד להשלמתה, 

וכולל תקופת בדק ואחריות תבוצע בכפוף ובהתאמה מלאה לחוק התכנון והבניה, 

נות הרשויות המוסמכות, לתקן , תק12מפרט כללי למסגרות אומן )אלומיניום( פרק 

הישראלי, ולכל התקנות והתקנים הרלוונטיים המפורטים בהמשך מפרט זה אשר 

מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה. וכן לכל תקנה ו/או תקן רלוונטי אחר גם אם לא 

הוזכרו במפרט זה. באחריות הקבלן לוודא כי הוא מכיר ומבין את התקנים האמורים 

 ופקו וכל פעולותיו תואמות לתקנים אלה.וכל הפריטים שיס

הקבלן יודיע באופן מידי ליועץ ולמנהלי הפרויקט על כל סתירה בין האמור במפרט זה  .3.2

לעיל אשר לא מאפשרת ביצוע על פי האמור בו. מנהל הפרויקט ו/או  3.1 לאמור בסעיף 

 היועץ ינחו את הקבלן כיצד לפעול והנחיתם תהיה סופית וללא עוררין.

 ההגדרות והדרישות הכלליות המפורטים בפרק זה להלן הינן הגדרות ודרישות סף .3.3

למקרה בו לא מוגדר אחרת בסעיפי הפריטים. הגדרות הפריטים בסעיפי הגדרת 

הפריטים גוברות על המוגדר בסעיפים כלליים אלה. באחריות הקבלן לקרוא היטב את 

 הגדרות הפריטים ולוודא התאמה בין הדרישות.

 כל הפריטים והאלמנטים הכלולים בעבודה המיועדים לעמוד בפני לחץ רוח וחדירת מים .3.4

 Pressureועל פי עקרונות  Rain Screen principleיעמדו בעקרונות התכנון על פי 

Equalizing  כפי שמוגדרים במסמכיAAMA  ויתוכננו על פי הצורך עם פתחי ניקוז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

סמויים, יהיו אטומים למים, לרעש ולרוח ויבודדו מפני חום קור ורעש על פי הגדרות 

 המפרט והפריטים.

החיפויים וקירות המסך יותקנו על שלד הבניין בצורה מפולסת פריטי האלומיניום,  .3.5

המבנה ותוכניות הבניין, תוך התאמה לסטיות  יתאחידה ומותאמת לגיאומטרי

תזוזות מקובלות של שלד המבנה. תכנון וביצוע כל הפריטים וקירות המסך יאפשר 

בהתאמה  רעידות אדמה וגורמים אחריםשקיעת רצפות, כוחות רוח, מת והנובעבניין 

לתקנים הרלוונטיים ולהגדרות מהנדס המבנה וכן יאפשר התפשטות תרמית של כל 

פריטי האלומיניום וכל חלקי קירות המסך. כל זאת מבלי שיופעל או יועבר כל כוח 

הבניין לקירות המסך ולפריטי האלומיניום  תהנובע מתזוזות אלה בין קונסטרוקציי

ייגרם כל נזק לרכיבים או יפגע תפקודם ומבלי או ההיפך, ולרכיבים השונים ומבלי ש

 שישמע כל רעש חריקות או נקישות בזמן תזוזות אלה.

חיפויי על קירות המבנה יותקנו על גבי קירות בנויים בקונטור המתואר בתכניות  .3.6

האדריכלות ויכללו קונסטרוקציה משנית, מרישים, מרזבים פתחים יעודים וכל 

 ה.הנדרש לביצוע יתר חלקי העבוד

למען הסר ספק, הקבלן אחראי לאיטום, בידוד תרמי, בידוד אקוסטי לכל היחידות  .3.7

והפריטים הכלולות בעבודה כולל כל החומרים הנדרשים עד למפגש היחידה עם שלד 

המבנה ו/או יחידה סמוכה מכל סוג גם אם לא הוגדר בסעיפי הפריטים ו/או הוצג 

 בשרטוטי המכרז.

צורפים למפרט זה מגדירים את המידות הכלליות, תכנון הפריטים בשרטוטים המ .3.8

מראה ארכיטקטוני ושימוש פונקציונלי. במידה ולא הוגדר אחרת בסעיף הפריט, 

רשאי הקבלן להציע פריטים שווי ערך תוך ציון היצרנים ו/או הספקים עליהם 

מבוססת הצעתו, אך בתנאי שיעמדו בכל תנאי המפרט, בתקנים הרלוונטיים, בחוזק 

, בדרישות הארכיטקטוניות, במידות המתוכננות ובפונקציונליות המתוכננת הנדרש

ויאושרו על ידי המזמין, האדריכל והיועץ. למען הסר ספק. המזמין, האדריכל ו/או 

היועץ אינם מתחייבים לאשר כל הצעה לפריטים חלופיים ויכולים לדרוש מהקבלן 

קבלן לדרוש כל תוספת מחיר לבצע את המוגדר במפרט ונספחיו. כמו כן לא יוכל ה

 עבור האלטרנטיבות שהציע ו/או עבור העבודה שהשקיע בתכנון האלטרנטיבה.

הקבלן יצרף להצעתו את רשימת היצרנים והספקים עליהם מבוססת הצעתו ובנוסף  .3.9

תעודות, חומר טכני, שרטוטים, תרשימים קטלוגים, דוגמאות וכיו"ב המעידים  על 

, עמידת היצרן או הספק בתקני הייצור, תקני אבטחת סוג החומרים, טיב החומרים

 איכות והתאמת היצרן והחומרים לתקן הישראלי ולמפרט זה.

קירות המסך על כל חלקיהם והרכיבים הכלולים בהם וכן יתר פריטי האלומיניום  .3.10

יתוכננו בהתאם לתקנים הרלוונטיים התקפים למועד ביצוע העבודה ויעמדו לפחות 

, 1068, 1099, 1476ובנוסף בכל התקנים הקשורים כמו לדוגמא  1568בדרישות תקן 

וכל תקן אחר הנוגע לתכנון וביצוע חלונות, דלתות, קירות  413, 412, 414, 1142, 938

 מסך וכל פריטי האלומיניום ומעטפת בניין.
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 -מצמר סלעים בגובה לא פחות מבקירות מסך ובמעבר בין קומות יותקן מחסום עשן  .3.11

של יועץ תכנון מחסום העשן וביצועו דורש אישור . 3מ\ק"ג 160פיפות של מ"מ ובצ 120

 .הבטיחות

 קירות מסך יהיו בעלי רציפות חשמלית ומוארקים לנקודות הארקה במבנה. .3.12

באחריות הקבלן להשלים במידת הצורך את מידת מחסום האש במעבר בין קומות ל  .3.13

. תכנון מחסום האש 921, 931, 1568ס"מ בהתאם להנחיות כיבוי אש ולתקנים  90

 וביצועו נדרש באישורו של יועץ הבטיחות.

, הזמנות חומרים, ייצור או התקנה הקשורים לעבודה, טרם תחילת ביצוע העבודה .3.14

ובהתאמה מלאה למפרט זה, לתכניות האדריכליות, תכניות הקונסטרוקציה 

פורטים והתכניות והשרטוטים הנספחים למפרט זה,  יגיש הקבלן, שרטוטי ביצוע מ

(Shop Drawings הכוללים חזיתות או קטעי חזית, פריסות ופרטים מפורטים לכל )

הפריטים והאלמנטים הכלולים בעבודה, שרטוטי הביצוע יכללו הגדרה וזיהוי של כל 

הרכיבים, הפרופילים, החומרים, הפרטים, הפרזול, הברגים, משקופי עזר, אמצעי 

ויביא אותם לאישור האדריכל, מהנדס הפרויקט העגינה וכל הדרוש לביצוע העבודה, 

והיועץ. למען הסר ספק, האחריות הכוללת על תכנון כל הקשור בעבודה הינה של 

 הקבלן וכלולה במחירי העבודה.

כל התכנון שיכין הקבלן לצורך העבודה יהיה מבוסס על התכניות והמידע העדכני  .3.15

עדכניות והסופיות של מפרט זה האחרון. באחריות הקבלן לוודא כי בידיו הגרסאות ה

על נספחיו, ובנוסף כל הגרסאות האחרונות והמעודכנות של שרטוטי האדריכלות, 

 השלד, הקונסטרוקציה וכן כל תכנית, תקן או מידע רלוונטי אחר המשפיע על עבודתו.

 A3או  A2 תהעתקים על גיליונו 3( יוגשו ב Shop Drawingsכל שרטוטי הביצוע ) .3.16

לשרטוטים ולפרטים גם רשימות שרטוטים, הגדרות חומרים, רשימות  ויכללו בנוסף

. כל הפרטים יתוכננו במילימטרים ויוגשו בקנה מידה פרזול, הגדרות פרזול וכיו"ב

. חיבורים 1:2. פרטים של מערכות ידועות וקיימות יכולים להיות בקנה מידה 1:1

 1:1דומה יוגשו בקנ"מ לבניין, אטימה, עוגנים, פינות, פרטים לא סטנדרטיים וכ

ובתנאי שסימוני הפרטים, החתכים,  1:100עד  1:10חזיתות וקטעי חזית יוגשו בקנ"מ 

 השרטוטים, הגדרת החומרים וההערות יהיו ברורים וקריאים.

 דוגמאות להתקנה באתר

על פי דרישת מנהל הפרויקט, יספק הקבלן ויתקין באתר במיקום שיוגדר על ידי מנהל  .3.17

)באתר ו/או במקום אחר( וללא כל תוספת תשלום דוגמאות בגודל מלא הפרויקט 

 לפריטים הבאים:

. דוגמה מושלמת של קיר מסך כולל 1-קיר מסך מטיפוס ק .3.17.1

 שדות לפחות. 3דלת טיפוסית וחלון ש.ע בגובה מלא וברוחב 
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. דוגמה מושלמת של קטע חיפוי בגובה 2-מטיפוס פ  HPLחיפוי .3.17.2

 ות לפחות.שד 3שדות לפחות  וברוחב  3

. דוגמה מושלמת של קטע חיפוי 1-חיפוי פח טרפזי מטיפוס פ .3.17.3

 שדות לפחות. 3שדות לפחות  וברוחב  3בגובה 

 מנהל הפרויקט ינחה את הקבלן על מיקומי הדוגמאות אשר יותקנו באתר. .3.18

הדוגמאות הנ"ל במידה ויאושרו ובתנאי שיתאימו בדיוק לביצוע יתר הפריטים מסוגם  .3.19

 התיישנות יוכלו להישאר על המבנה ולשמש כחלק מהעבודה. ללא כל נזק ו/או

לאחר שיתקבל אישור האדריכל, המזמין, המנהל,  ןאישור ביצוע לתחילת עבודה יינת .3.20

 מהנדס הפרויקט והיועץ לדוגמאות הנ"ל.

בנוסף, יגיש הקבלן לאישור האדריכל, המזמין, המהנדס והיועץ על פי דרישתם  .3.21

פילים, ציפוים, זכוכית, חיפויים וכיו"ב, התואמים את דוגמאות חומרים, פרזול, פרו

המפורט בסעיפי הגדרת הפריטים להלן. כל הדוגמאות וההוצאות הכרוכות בהן 

 כלולות במחירי העבודה ולא תשולם כל תוספת עבורן.

הקבלן יכין חישובים קונסטרוקטיביים הערוכים על ידי מהנדס מורשה לכל הפריטים  .3.22

ודה כגון פרופילים, עוגנים, זכוכית, ברגים, ריתוכים, חיבורי ורכיבים הכלולים בעב

סיליקון מבני )סטרקטורלי( וכיו"ב וכל פריט, אלמנט או רכיב אחר נושא עומס ויגיש 

 אותם לאישורם של מהנדס הפרויקט והיועץ.

החישובים יערכו ויבוצעו על פי כל הגדרות התכנון כמפורט בהמשך המפרט ובהתאמה  .3.23

הגדרות דפי פתיחה הכוללים  ויכיל מסמכי החישובמלאה לכל התקנים הרלוונטיים. 

כולל הצגת דפי סיכום ומסקנות החישובים, סכמות סטטיות  ,ופרמטרים לתכנון

של מרכיבי הפריט, ובכלל זה חישוב , חישובי חוזק, מאמץ  ומידות יםמסוהכוחות והע

זכוכית על פי מידות עמודים וקורות של קירות המסך )עומק, עובי דופן וכד'(, חישוב ה

, תכנון מפורט וחישוב המחברים בין פריטי האלומיניום )ובכלל זה קירות תפקודה

המסך( בינם לבין עצמם ובין הפריטים לשלד הבניין, תכנון התפרים בין חלקי 

 ים וכיו"ב.הפריט

הקבלן יספק ו/או יתקין על הבניין ו/או במקום מוסכם ועל פי הנחיות האדריכל  .3.24

והמנהל, דוגמאות מהחומרים ו/או מהפריטים לאישור המזמין על פי דרישות 

האדריכל או מנהלי הפרויקט. כל הדוגמאות וההוצאות הכרוכות בהן כלולות במחירי 

 ת עבורן.העבודה כפי שהוגשו ולא תשולם כל תוספ

בנוסף לאמור לעיל, כל רכיבי הפרזול, הציפויים והגוונים, הזכוכית וכל רכיב אחר  .3.25

אשר משפיע על איכות העבודה, מראה העבודה ותפקוד הפריטים יובאו לאישור 

 האדריכל, המזמין והיועץ טרם ביצוע העבודה.

/או למצב במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין מפרט זה לתקנים הרלוונטיים ו .3.26

בשטח ו/או לשרטוטים המצורפים למפרט זה, אשר אינן מאפשרות ביצוע על פי 

המפרט ו/או התקן הרלוונטי, יביא הקבלן את העניין לידיעת מנהל הפרויקט ויקבל 

 ממנו הנחיות להמשך הביצוע.
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שבועות  4לעיל בזמן סביר ולפחות  3.26 עד  3.14 הקבלן יגיש את כל האמור בסעיפים  .3.27

מראש אשר יאפשר בדיקתם ואישורם על ידי האמורים מעלה בזמן ובהתאם ללו"ז 

 שיאושר על ידי מנהלי הפרויקט. 

הקבלן איננו רשאי להתחיל בביצוע העבודה, לרכוש, להזמין ואו לבצע פריט או  .3.28

לעיל וללא אישור  2.5 אלמנט ללא בדיקת האתר ואימות המידות בפועל כאמור בסעיף 

 3.14 בכתב וחתימת אישור ביצוע על כל האמור לעיל מכל הגורמים שהוזכרו בסעיפים 

. כל ההוצאות ו/או נזקים שיגרמו לקבלן, כל יועץ רלוונטי אחרמו/או לעיל  3.26 עד 

למזמין ו/או לאחרים במידה וינהג כך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ויחולו 

 באופן בלעדי על הקבלן.

מפחיתים או מבטלים אינם רשים כמפורט לעיל האישורים הנדקבלת יודגש כאן, ש .3.29

המפרט את אחריותו המלאה של הקבלן, להתאמה מלאה של כל הפריטים לדרישות 

החוקים והתקנים ולאחריותו הבלעדית והמלאה, לאיכות והתכניות, וכן לדרישות 

 חוזקם ואטימותם המוחלטת.התאמתם לתפקודם ולתכניות, להפריטים, 

 

 כאניות לתכנוןהגדרות פיסיקליות ומ .4

אם לא הוגדר אחרת בסעיפי הפריטים, הדרישות הפיסיקליות הכלליות ודרישות  .4.1

התפקוד לתכנון הפריטים בפרויקט זה הן כמפורט להלן, אך בשום מקרה לא יפחתו 

מהדרישות המפורטות בתקנים הרלוונטיים במהדורתם העדכנית ביותר, ובכפוף 

מיזוג אוויר, איכות הסביבה, בנייה ירוקה לאישור של יועצי הבטיחות, האקוסטיקה, 

גדרות הפריטים בסעיפי הגדרת הפריטים גוברות על המוגדר ומהנדס הבניין. ה

אחריות הקבלן לקרוא היטב את הגדרות הפריטים ולוודא התאמה ב .בסעיפים אלה

 בין הדרישות.

וכל פריטי מעקות חיפויים, חלונות, קירות מסך, הלחצי הרוח בלחיצה ויניקה  לתכנון  .4.2

, " IIIהעדכני, לפי מאפייני שטח  414יחושבו על פי ת''י  המעטפת הכלולים בעבודה

פרוורי ערים, אזורי תעשייה ואזורי יערות ", כולל מקדמי הגברת כוחות בשפות 

ק"ג/מ"ר  115ק"ג/מ"ר והגברה  100 המבנה, על פי הגדרות התקן. אך לא יפחתו מ

 שיתקבלו ממהנדס המבנה. ו/או ובהתאם להגדרות אחרות ככל

 ממ" 12-ולא יותר מ L/200הכפף המותר בפרופילים ניצבים בחלונות, דלתות יהיה  .4.3

. הכפף בעמודי קיר מסך יהיה ממ" 10אך לא יותר מ  L/300ובקורות האופקיות 

L/200 כל הכפיפות והמאמצים בפרופילים יהיו לא פחות ממ" 15-ולא יותר מ .

 .1568מדרישות תקן 

ולפי  1068, 1142, 414, 413, 412שימושיים ואחרים יחושבו על פי התקנים   עומסים .4.4

 התקן הרלוונטי לתפקודו ומיקומו של כל פריט.
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בידוד תרמי לקירות המסך, החלונות, הדלתות וכל חלקי המעטפת יהיה בעל התנגדות  .4.5

)מ"ר צ' לואט( אך לא פחות מהמוגדר בת"י  M2*c/W 1.25של לפחות  (r)תרמית 

 ובהתאמה להגדרות יועץ איכות הסביבה, יועץ תרמי. 5282, 5281, 1045

אקוסטי לקירות המסך , החלונות, הדלתות וכל חלקי המעטפת יהיו בעלי יכולת  בידוד .4.6

לפחות במדידה שתערך על פי המפורט בתקן  R'w = 30 dBשל הפחתת רעש בשיעור 

האחרונה ובהתאמה מלאה לדו"ח האקוסטי במהדורתו  5, חלק 1034-ת"י

 .והמעודכנת

הכל בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה ובהתאמה מלאה לדו"ח האקוסטי  

 במהדורתו האחרונה והמעודכנת.

אלא אם הוגדר אחרת בסעיפי הפריטים, כל פריטי האלומיניום והחלונות הכלולים  .4.7

 ותוצמד להם תווית המעידה על כך. 1068של תקן  Dבעבודה יעמדו לפחות ברמה 

 4068. ויותקנו בהתאם לתקן 1068של תקן  5Eחלונות מרחבים מוגנים יעמדו ברמה  .4.8

מתאימה. מכלול חלונות הממ"ד נדרש  תותוצמד להם תווי 5289ולקובץ תקנות הג"א 

 בנוסף באישור יועץ הבטיחות.

מעקות זכוכית ו/או זכוכית המשמשת כמחסום ו/או באזורי סכנה יותקנו זכוכיות  .4.9

. הזכוכיות יחושבו ויתוכננו בהתאם ויעמדו 938.3על פי תקן  Aבטיחות בסיווג 

 .1099ו  938, 1142בדרישות התקנים 

 

 תקנים ישימים למפרט ולביצוע העבודה .5

כל העבודה כולל כל הפריטים, האלמנטים, החומרים וכל דבר אחר הקשור לעבודה  

מפרט כללי , והבניהתקנות התכנון כולל ביצוע העבודה יהיו בהתאמה מלאה ועל פי 

במהדורתם ועל פי התקנים המפורטים להלן  12למסגרות אומן )אלומיניום( פרק 

וכל תקן רלוונטי אחר לפריט ו/או לפעילות גם אם לא הוזכרו במפרט המעודכנת ביותר 

 זה.

 מנעול חבוי לדלת סובבת. -101ת"י  

 םיבבניינדלתות אלומיניום  - 263ת"י  

 קטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות.ציפויים אל -265ת"י  

 ציפויים אנודיים של אלומיניום )אילגון(. -325ת"י  

 עומסים אופייניים בבניינים: עומסים קבועים ועומסי שירות. -412ת"י  

 עמידות מבנים ברעידות אדמה  - 413ת"י 

 עומסים אופייניים בבניינים: עומסי רוח. -414ת"י 

 ה. שיטות בדיקה וסיווג.של חומרי בני תגובות בשריפה -755ת"י 

 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל - 918ת"י 

 תגובות בשריפה של חומרי בנין על כל חלקיו. -921ת"י 

 עמידות אש של  אלמנטי בניין: שיטות בדיקה של מחסומי אש. -931ת"י 

 ם על כל חלקיו.לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בנייני -938ת"י 
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  _________________ 

 

 ־)על חלקיו( בידוד אקוסטי של בנינים. 1004ת"י 

 בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים.-3חלק  -1045ת"י 

 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.-1חלק  -1068ת"י 

 חלונות: חלונות אלומיניום. -2חלק  -1068ת"י 

 קביעת מן הזכוכית ועובי השמשה. זיגוג בבניינים: תכן השמשה. 1.01חלק  -1099ת"י 

 קביעת עמידות השמשה בעומס. זיגוג בבניינים: תכן השמשה. 1.02חלק  -1099ת"י 

 שמשות ממוסגרות בכל היקפן. -זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג -2חלק  -1099ת"י 

 מעקים ומסעדים. -1142ת"י 

 מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ולמתקנים. - 1173ת"י 

 שיטות לבדיקות עמידות אש של מכלולי דלתות – 1189י ת"

 חוקת מבני פלדה – 1225ת"י 

בדיקת אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים: קירות חיצוניים  -2חלק  -1476ת"י 

 .ופתחים

 כל חלקי התקן. –תריסים  - 1509ת"י 

 חומרים לאיטום משיקים וסדקים במבנים. -1536ת"י 

 לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים.אטמים גמישים  -1542ת"י 

 קירות מסך: תכן ותפקוד. -1568ת"י 

 (5+ חלק  1כלים למדידה של עבודות בניה )חלק  – 1861ת"י 

 בממ״ד. פרופיל אלסטומרי לאטימות מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים - 1984ת"י 

 נגישות הסביבה הבנויה על חלקיו. -1918ת"י 

 אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשית.דלתות  -4001ת"י 

 חלונות ותריסים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום. -1חלק  -4068ת"י 

 חלונות ותריסים באתר: חלונות ביטחון פנימיים במרחבים מוגנים.– 2חלק  -4068ת"י 

 פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים. -2חלק  -4402ת"י 

 דרישות ושיטות בדיקה.  -פרזול בניין: התקנים ליציאת בהלה  - 1לק ח – 4588ת"י 

דרישות ושיטות  -פרזול בנין: מתאמי סדר סגירת אגפי דלת  - 2חלק  – 4588ת"י 

 בדיקה.

 דרישות ושיטות בדיקה. -מגיף דלת לסגירה מבוקרת  - 3חלק  – 4588ת"י 

 בניה ירוקה על כל חלקיו – 5281ת"י 

 ירוקה על כל חלקיו בניה – 5282ת"י 

 פרופילי אלומיניום: פרופילים שאינם מוגמרים. -1חלק  -211מפמ"כ 

Curtain Walling-Air permeability-Performance requirements and classification-

EN12152-2002  .  

Curtain Walling-Water tightness-Performance requirements and classification- 

EN12154-2000. 
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Curtain Walling-Resistance to wind load-Performance requirements -EN13116-

2001  .  

ASTM A-792M-1997 

 

 

 הגדרות חומרים .6

 כללי .6.1

אם לא הוגדר אחרת בסעיפי הפריטים, כל החומרים יעמדו באפיון ובדרישות  .6.1.1

המוגדר גדרות הפריטים בסעיפי הגדרת הפריטים גוברות על המפורטים להלן. ה

אחריות הקבלן לקרוא היטב את הגדרות הפריטים ולוודא ב .בסעיפים אלה

 התאמה בין הדרישות.

תגובות בשריפה של חומרי  - 755כל החומרים בכל העבודה יתאימו לדרישות ת"י  .6.1.2

תגובות בשריפה של  – 921. ובנוסף לדרישות ת"י שיטות בדיקה וסיווג -בניה 

 המתאים לסוג הבניין, סוג האלמנט וסוג העבודה.. על פי החלק בתקן חומרי בניה

הקבלן יגיש למזמין תעודות יצרן לכל החומרים והמכלולים הכלולים בעבודה  .6.1.3

המעידות על הרכב החומר ומידותיו הרלוונטיות, טיב החומר, איכות החומר וכי 

החומר יוצר וטופל אצל הספק בהתאם לתקנים מתאימים ובהתאם למפרט זה. 

שו לכל מנת משלוח ולכל חומר ומכלול בנפרד. על הקבלן לתעד התעודות יוג

ולשמור את תעודות המשלוח ותעודות היצרן עד סיום תקופת האחריות והבדק. 

בסיום תקופת האחריות ו/או על פי דרישת המזמין יעביר הקבלן את המסמכים 

 הנ"ל לידי המזמין.

 

 מתכות ופרופילים .6.2

על פי טולרנסים המותרים בתקן.  T5 6063יהיו מסגסוגת  םפרופילי האלומיניו .6.2.1

 וטיפולים אחרים יידרשו באישור היועץ. 6061סגסוגות אחרות כמו 

עובי הדופן של פרופילי העמודים בקירות מסך יהיה עובי הדופן של פרופילי  .6.2.2

מ"מ לפחות. הפרופילים יתוכננו בהתאם  2.2העמודים בקירות מסך יהיה 

ויתוכננו כך שיוכלו   4402, בהתאמה לת"י להוראות יצרן מערכת האלומיניום

לשאת את כל העומסים המתוכננים בלי לחרוג מהכפף המותר ובלי שיעברו את 

המאמצים המותרים. עובי הדופן בדפנות העמודים יחושב גם הוא כדי לוודא כי 

דופן הפרופיל לא תיגזר תחת העומס המועבר על ידי אביזרי חיבור היחידות 

 מבנה.ה תלקונסטרוקציי

או סגסוגת  AA5052H16,או  .5005או  3105,3106פחי אלומיניום יהיו מסגסוגות  .6.2.3

אחרת שווה ערך המותאמת לפחי חיפוי קירות בניין. פחים המיועדים לחיפוי, 

לתקרות, לסגירות שונות, לאטימה, קופינגים, פלשונגים וכל פח אלומיניום אחר 
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הוגדר אחרת. הפחים יתאימו מ"מ לפחות אלא אם  2בפרויקט יהיה בעובי 

 לחלק המתאים לסוג המבנה 921ת"י ל ובהתאמה IV.4.3תגובה בשריפה ל

פחים מחומרים מרוכבים יהיו מתוצרת אלוקובונד או שווה ערך בעובי הנדרש  .6.2.4

 לחלק המתאים לסוג המבנה 921ת"י ל ובהתאמה IV.4.3תגובה בשריפה ובעלי 

עשוי פלדה יהיה מסגסוגת מקובלת עוגני פלדה, קורות פלדה או אלמנט אחר  .6.2.5

 מתאימה לתפקוד האלמנט ובהתאם לחישובים קונסטרוקטיביים.

. 316אלא אם הוגדר אחרת, כל רכיבי הפלב"מ )נירוסטה( יהיו עשויים מסגסוגת  .6.2.6

רכיבי פלב"מ נראים לעין המשמשים כאלמנט עיצובי יהיה בגימור ליטוש מוברש 

 מט.

אלומיניום לרכיבי פלדה. במידת הצורך יש  יש למנוע כל מגע ישיר בין רכיבי .6.2.7

  EPDMאו  PVCלבודד בין החומרים על ידי חוצץ 

 

 ציפויים .6.3

באחת האופציות להלן על פי הגדרות הפריטים ו/או  האלומיניום יצופו פרופילי .6.3.1

 על פי הגדרת האדריכל או המזמין, ובגוון על פי בחירת האדריכל.

  325 תקן מקרון בהתאמה לדרישות 25עד  20אילגון  .א

( בעובי מינימום PVDF2צבע אבקתי משופר דו שכבתי כדוגמת דוראנר ) .ב

מיקרון ובהתאם להוראות ייצרן הצבע ובהתאמה  150ומקסימום  60של 

ברמה משודרג משופר. )צבע בעל גוון מתכתי יהיה  4402לדרישות תקן 

שכבות( כולל אחריות לאי דהייה, קורוזיה והתקלפות הציפוי  3בעל 

 שנה. 20פה של לתקו

באחת האופציות להלן על פי הגדרות הפריטים ו/או על פי  פחי אלומיניום יצופו .6.3.2

 הגדרת האדריכל או המזמין, ובגוון על פי בחירת האדריכל.

(. פחי Pre Coatedפחי אלומיניום יהיו מצופים מראש על ידי יצרן הפחים ) .6.3.3

דו שכבתי כדוגמת  אלומיניום יצופו מצדם החיצוני הנראה  צבע אבקתי משופר

מיקרון ובהתאם  150ומקסימום  60בעובי מינימום של ( PVDF3דוראנר )

שכבות.   3להוראות ייצרן הצבע. צבע בעל גוון מתכתי או עם גמר לכה יהיה בעל 

. משודרג משופרלצבע בעל עמידות  2חלק  4402דרישות ת"י הציפוי יתאים ל

 סיבציה. מצדם הסמוי הפנימי יצופו בצבע יסוד או בפ

. לא יותר פסיבציהפרופילי אלומיניום סמויים מן העין ומוסתרים יהיו מוגנים ב .6.3.4

שימוש בפרופילי אלומיניום, פחי אלומיניום או רכיבי אלומיניום שאינם מצופים 

 כלל.

כל סוגי ציפוי יוחתמו בחותמות זיהוי אשר יוסרו על ידי הקבלן במהלך ניקוי  .6.3.5

 היחידות לאחר קבלת אישור המזמין. 
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יהיו מצופים אבץ על ידי טבילה באמבט כל הרכיבים והאלמנטים העשויים פלדה  .6.3.6

 לפחות. מיקרון 40 פסיבציה קרה לפחות, או מיקרון 80 חם

 כמוגדר להלן אלמנטים גלויים מפלדה יצופו בנוסף .6.3.7

הכנת שטח והסרת שומנים ולכלוך ע"י התזת דטרגנט חם או באמצעות  .6.3.7.1

 ממיס אורגני )סולבנט(.

 20%-ו GLמסוג  GRIT (ANGULAR  ,80%התזת תערובת גרגרי פלדה ) .6.3.7.2

 SA 2.5מ"מ, להסרת חלודה ולכלוך עד לדרגה  0.5-1.0בגודל  GHמסוג 

 לפי התקן השוודי.

 באמצעות אויר דחוס. ניקוי שאריות גרגרים ואבק  .6.3.7.3

או לחילופין בשיטה אלקטרוסטטית  TRIBO (FRITION)איבוק בשיטה  .6.3.7.4

מיקרון לפחות כדוגמת  60של אבקה על בסיס פוליאסטר בעובי 

 בגווןשיוחלט על ידי האדריכל.  7000אוניברקול מסדרה 

דקות לפחות,  15למשך  (C)מעלות  200קלייה בתנור בטמפרטורה של  .6.3.7.5

מעלות  185-ה. טמפרטורת המתכת לא תפחת מבהתאם לסוג האבק

 דקות. 10למשך 

-הכוללת התחייבות לאי יםשנ 20לתקופה של הציפוי יכלול אחריות  .6.3.7.6

דהיית הצבע, התחייבות כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד, 

התחייבות כי הגימור לא ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות ולא 

 תתאפשר חלודה על הפלדה.

לפני  יבוצעו , קידוח וכיו"בפעולות עיבוד הפלדה כגון ריתוך, כיפוף, חיתוךכל  .6.3.8

ציפוי הפלדה כאמור. כל פגם או נזק לציפוי אשר נוצר כתוצאה מעיבוד, הובלה 

. יש להסיר כל שרידי על ידי צביעה, בצבע עתיר אבץאו מכל סיבה אחרת יתוקן 

 ריתוך או גרדים לפני ביצוע הציפוי או התיקון.

 

 מחברים, עוגנים וברגים .6.4

או שווה ערך ועשויים  Hiltiכל עוגני )מיתדים( החיבור לבטון יהיו של חברת  .6.4.1

לפחות. הקבלן  4נירוסטה. בקירות המסך יחושבו העוגנים עם מקדם ביטחון 

רשאי להציע עוגנים של חברה אחרת מוכרת ובתנאי שיספק חומר טכני מהחברה 

המוכיח כי התכונות המכאניות של העוגנים שוות לפחות ובתנאי שיקבל את 

 אישור היועץ ומהנדס הבניין.

ור קירות מסך לשלד המבנה )עוגני קיר המסך( יהיו עשויים פלדה אביזרי חיב .6.4.2

בגלוון חם או אלומיניום או נירוסטה. כל אביזרי החיבור יתוכננו ויחושבו עם 

 1568לפחות ולא פחות מהמוגדר בת"י  2מקדם ביטחון של 

. לא 316כל הברגים בכל האלמנטים ויחידות האלומיניום יהיו עשויים נירוסטה  .6.4.3

 מוש במסמרות אלא אם יוגדר במפורש בסעיף הפריט או באישור היועץ.יותר שי
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מ"מ לפחות ובהתאם 2משקופים סמויים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת בעובי   .6.4.4

 לעיל.  6.3.8 לסעיף 

 

 זכוכית .6.5

הזכוכית תוגדר לכל פריט בנפרד אך בכל מקרה תעמוד לפחות בדרישות החוזק,  .6.5.1

 1142 קןעל חלקיו ות 938 קןעל חלקיו, ת 1099צורת הזיגוג וכל דרישות התקנים 

 וכמוגדר להלן.

הגדרת עובי לוחות הזכוכית וסוגיהם, המרווח בין הזכוכיות והרכבו יוגדרו לכל  .6.5.2

 הגדרת הפריטים במפרט זה.פריט בנפרד בסעיפי 

ללא כל עיוותים גם לאחר חיסום או טיפול  Floatכל הזכוכית תהייה זכוכית  .6.5.3

 0.15ברמת "זכוכית מובחרת". גליות מקסימלית  938תרמי ובהתאמה לתקן 

 1/1000מ"מ, כפף מקסימלי 

זכוכיות מחוסמות, מחוזקות, וזכוכית ביטחון, יסומנו בסימון בלתי מחיק בפינת  .6.5.4

 כית במיקום אשר יוגדר על ידי האדריכל.הזכו

כל זכוכית אשר שפתה גלויה ו/או מודבקת, יושחזו וילוטשו פינות השפה משני  .6.5.5

 .45מ"מ בזווית  0.5צדי הזכוכית לפחות 

סוגי זכוכית שיוגדרו במפרט זה ו/או בשרטוטים או בכל מסמך אחר הקשור  .6.5.6

ית בידודית ו/או רבודה לעבודה, אם כזכוכית מונוליטית ואם כחלק מפנל זכוכ

 הכוללת ציפוי מכל סוג, יהיו על פי ההגדרות להלן:

זכוכית שקופה נטולת ברזל, זכוכית זו תכיל  –  Low-Ironזכוכית  .א

חלקיקי ברזל למ"ק. דופן הזכוכית תהיה לבנה  PPM 80עד מקסימום 

 ללא גוון ירוק כלשהו.

 לפחות 90.6%מ"מ יהיה  6מעבר אור בזכוכית  

 לפחות 89.9%מ"מ יהיה  10אור בזכוכית  מעבר   

זכוכית שקופה דלת ברזל, זכוכית זו תכיל עד  –  Extra Clearזכוכית  .ב

 חלקיקי ברזל למ"ק. PPM 400מקסימום 

 לפחות 90.2%מ"מ יהיה  6מעבר אור בזכוכית 

 לפחות 89.2%מ"מ יהיה  10מעבר אור בזכוכית 

ה, זכוכית זו תכיל עד זכוכית שקופה רגיל –  (Clearשקופה )זכוכית  .ג

 חלקיקי ברזל למ"ק. PPM 700מקסימום 

 לפחות 89.2%מ"מ יהיה  6מעבר אור בזכוכית 

 לפחות 87.4%מ"מ יהיה  10מעבר אור בזכוכית 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

זכוכית בידודית או זכוכית רבודה תבוצע במפעל מאושר לייצור זכוכית בידודית  .6.5.7

מנוקב כלפי תוך הזכוכית או רבודה. פרופיל ההפרדה בזכוכית בידודית יהיה 

ויכיל חומר סופג לחות. לא יהיה כל פגם או לכלוך בצדן הפנימי של הזכוכיות. 

הקבלן יספק אחריות לטיב פילם ההדבקה ולאי חדירת לחות או גורם אחר 

 שנים לפחות. 10לתווך הזכוכית למשך 

דופן גלויה של זכוכית רבודה תלוטש ותאטם בחומר המוגדר על ידי יצרן  .6.5.8

הגלויה  PVBזכוכית המונע כל נזק עתידי אם מכאני ואם ויזואלי לשכבת ה ה

ומונע את הפרדות לוחות הזכוכית בקצה הזכוכית. על הקבלן להציג אישור 

 מיצרן הזכוכית הרבודה על איטום הדופן הגלויה.

תבוצע על ידי לוח זכוכית מונוליטית בצדו  (Spandrel)זכוכית באזורים אטומים  .6.5.9

 16מ"מ הכוללת מילוי צמר זכוכית לפחות  2קופסת צל מפח מגולוון החיצוני ו

ק"ג/מ"ק עם פויל אלומיניום בצדו הפנימי. או על ידי זכוכית בידודית ששכבתה 

הפנימית צבועה בצבע קרמי. על פי הנחיות האדריכל והיועץ. פתחי אוורור 

 ושחרור חום יתוכננו על פי הצורך ועל פי מידות האזור הסגור.

בכל מקרה, מעקות זכוכית ו/או זכוכית המשמשת כמחסום  .6.5.10

. 938.3על פי תקן  Aו/או באזורי סכנה יותקנו זכוכיות בסיווג 

הזכוכיות יחושבו ויתוכננו בהתאם ויעמדו בכל דרישות 

 .1099ו  938, 1142התקנים 

זכוכית המותקנת ביחידות אלומיניום בחדרי רחצה תהיה  .6.5.11

 Aזכוכית בטיחות מסוג 

 

 

 ום ופרזולאיט .6.6

כל סוגי הפרזול דורשים אישור מוקדם של האדריכל, המזמין והיועץ. הקבלן  .6.6.1

יספק ביחד עם שרטוטי הביצוע קטלוגים ודוגמאות לסוגי הפרזול המוצע 

לפריטים השונים לאישורם של האדריכל והיועץ. גוון הפרזול והאביזרים יהיו 

 תואמים לציפוי הפרופילים ועל פי בחירת האדריכל.

או נאופרן או סיליקון בצבע  EPDMטמים וגומיות איטום יהיו עשויים מ א .6.6.2

 מכל סוג שהוא. PVCשיבחר על ידי האדריכל. לא יותרו שימוש באטמי 

מ"מ  6עד  3מרווחים בין משקופי אלומיניום לקירות המבנה יהיו ברוחב של בין  .6.6.3

או  PRO HP2סיקה פלקס ,  Sikaflex FC11ויאטמו באמצעות משחת איטום 

או שווה ערך, תמוך מצדו הפנימי בסרט אטימה  Dow Corning 917סיליקון 

( על Illmodספוגי מסוג פלסיב או בסרט אטימה מתנפח מאליו מסוג "אילמוד" )

 פי הצורך והמקרה. יש להשתמש בפריימר על פי הצורך ועל פי הגדרות היצרן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 EPDMאיטום בין משקופים  סמויים לקירות המבנה יבוצע על ידי יריעת  .6.6.4

. בין עמודי קיר מסך לבניין ו/או במרווחים גדולים, TRELLEBORGכדוגמת 

תמוכה על גבי פח מגולוון. הדבקה ומילוי מרווחים  EPDMתהיה יריעת ה 

 יש Dow Corning 917 או סיליקון  Sikaflex FC11באמצעות משחת איטום 

 להשתמש בפריימר על פי הצורך והגדרות היצרן.

בכל מקרה אין להשתמש בסיליקון המכיל אציטון במגע עם פלדה או חומרי בניין  .6.6.5

 כגון בטון או אבן.

 

 דגשים והוראות ביצוע .7

 ייצור .7.1

כל החומרים שיסופקו במסגרת העבודה יהיו חדשים, תקינים ללא פגמים  .7.1.1

 הגדרות יצרני המערכות.ומותאמים לתפקודם בצורה מושלמת על פי 

עיבוד הרכיבים יבוצע על ידי ציוד מתאים ועל ידי אנשי מקצוע מעולים ובעלי  .7.1.2

 כך שלא ייגרם כל נזק לרכיבים השונים. ןניסיו

ניקובים, חורים ופינויים יבוצעו על ידי מבלטים מתאימים ו/או עיבוד במכונת  .7.1.3

 (. CNCניקוב וכרסום ממוחשבת )

יחוברו אחד לשני באמצעות מחברים מתאימים וסמויים על פרופילי האלומיניום  .7.1.4

פי הנחיות יצרני המערכות. כל החיבורים יאטמו בחומרי הדבקה ואטימה 

 מתאימים אשר לא יפגעו באלומיניום ו/או בציפוי.

כל הפריטים יתוכננו ויותקנו כך שלא יראו ברגים, עוגנים או מחברים גלויים  .7.1.5

 דו הפנימי של הפריט.לעין. לא מצדו החיצוני ולא מצ

 

 

 

 זיגוג .7.2

בקירות מסך או בחלונות יבוצע באמצעות  (Structural Glazing)זיגוג מבני  .7.2.1

ופריימר מתאים ובהתאם להוראות יצרן הסיליקון.  Dow Corning 895סיליקון 

משקלה העצמי של הזכוכית ייתמך על ידי מחזיקי זכוכית שיותקנו בתחתית לוח 

הזכוכית ולא יראו מבחוץ. הקבלן יחשב את מידת ההדבקה ויקבל את אישור 

DC  לתכנון הפריט וההדבקה, למידות ההדבקה, לשיטת הביצוע וכן לביצוע

 יציג אישורים אלה ליועץ ולמהנדס הבניין.בפועל. הקבלן 

זיגוג באמצעים מכאנים על ידי מחזיקי זכוכית, סרגלי זיגוג או אחרים יבוצע על  .7.2.2

ותקנים אחרים לפי סוג הפריט. לא יראו ברגים או מחברים  1099פי הוראות תקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

גלויים לעין על גבי מחזיקי הזכוכית. המרחק בין הברגים בסרגלי לחיצה ו/או 

 בעוני זיגוג בקירות מסך יחושבו על פי גודל הזכוכית ועומס הרוח.באצ

התכנון והביצוע לא יאפשר כל מגע בין לוחות הזכוכית לבין עצמם ו/או לרכיבים  .7.2.3

 EPDMמתכתיים. לוחות הזכוכית יונחו על גבי חוצצים עשויים מנאופרן או 

 במיקום ובמרווחים על פי השימוש והתקן.

זכוכית יבוצע באמצעות סיליקון מתאים בגוון אשר יוגדר איטום בין שני לוחות  .7.2.4

ממ. בזכוכית  6על ידי האדריכל. המרווח בין שני לוחות זכוכית לא יהיה פחות מ 

רבדים יעשה שימוש בסיליקון ניטרלי למניעת הפרדות לוחות הזכוכית וריאקציה 

מילוי  . בכל מקרהDC-797. בזכוכית בידודית יעשה שימוש בסיליקון PVBעם ה 

הסיליקון לא יגרום נזק או ריאקציה עם הזכוכית ו/או ציפוי הזכוכית ו/או רכיבי 

האיטום וההדבקה של הזכוכית. באחריות היצרן לקבל אישור מיצרן הזכוכית 

ויצרן הסיליקון על התאמת החומרים אחד לשני ועל התאמת הסיליקון לתפקוד 

 הפריט ולתנאי האקלים והסביבה.

הזיגוג לא יוותרו פתחים, חורים או חומר עודף מעבר לפס בסיום פעולות  .7.2.5

הסיליקון במרווח שבין שתי הזכוכיות. פס הסיליקון יהיה מוחלק וישר ללא 

 קפלים, קמטים או בליטות.

להתנגשות של משתמשים בבניין )דלתות,  םהמועדי ם הכוללים זכוכיתפריטי .7.2.6

ת, כנדרש בחוקי תכנון ויטרינות וכד'(, יסומנו באופן בולט למניעת ההתנגשו

 בהעדר הנחיה אחרת ממנהל הפרויקט, יבוצעובניה והתקנים הרלוונטיים. 

יהיו על פי הנחיות דוגמת הסימון . מיקום והסימון באמצעות צריבה כימית

 .2.2.2.13סעיף  4חלק  1918לדרישות ת"י  מויתאיהאדריכל ו

 

 התקנה .7.3

צירים בזמן התקנתם  3נון ב אביזרי חיבור )העוגנים( בקירות מסך יאפשרו כוו .7.3.1

 לשלד הבניין והתקנת קיר המסך, ונעילה מוחלטת לאחר כוונונם למקומם.

עמודי קיר מסך חולף יחוברו בעזרת אביזר חיבור נושא בצדם העליון ואביזר  .7.3.2

חיבור מחליק בצדם התחתון. העוגן העליון יישא )בנוסף לעומסי הרוח ואחרים( 

ן התחתון יישא בעומסים אופקיים בלבד. את כל משקל היחידה ואילו העוג

עוגנים נוספים במידה וידרשו לאורך העמוד יהיו עוגני החלקה בלבד. בשום 

 מקרה לא יותקנו עוגנים נושאים ועוגני החלקה באותו מפלס ו/או על אותו עמוד.

עמודי קיר מסך חד קומתיים מאלומיניום ו/או מפלדה המותקנים מרצפה  .7.3.3

אביזר חיבור נושא קבוע בצדם התחתון ואביזר חיבור  לתקרה, יחוברו בעזרת

מחליק בצדם העליון. העוגן התחתון יישא )בנוסף לעומסי הרוח ואחרים( את כל 

 משקל היחידה ואילו העוגן העליון יישא בעומסים אופקיים בלבד.

בקירות מסך מסוג "סטיק סיסטם" יותקן שרוול החלקה הכולל פסי החלקה  .7.3.4

ממ בחיבור בין שני עמודים אך יחובר  150 -באורך כולל של כמטפלון או נאופרן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאחד מקצוות העמודים בלבד כך שיאפשר החלקה הדדית בין שני העמודים 

הנובעת מתזוזות בניין ומהתפשטות תרמית. המרחק בין קצוות העמודים יהיה 

ממ , יהיה אטום וימוקם באזור האטום )ספנדרל( כך שלא יראה מתוך  15ל  5בין 

 הבניין או מחוצה לו.

הבנוי מפאנלים מוכנים מראש ובעלי  (Unitize System)למעט בקיר מסך מבני  .7.3.5

צורת חיבור טלסקופי, הקורות האופקיות יחוברו לעמודים תוך שמירה על מרווח 

ממ כדי לאפשר תנועות הנובעות מתזוזות בניין ומהתפשטות  0.5עד  0.3של 

מוי באמצעות אטם או חומר מתאים תרמית. חיבורים אלה יאטמו באופן ס

 למניעת כניסת אוויר ומים לחלקו הפנימי של קיר המסך.

באחריות הקבלן לדאוג לרציפות חשמלית והארקה של קירות המסך ו/או  .7.3.6

החיפויים לנקודות במבנה על פי התקן ועל פי הנחיות יועץ החשמל. במידת 

נחושת בשטח חתך שיוגדר הצורך, יחוברו עמודי קירות המסך זה לזה על ידי כבל 

ממ"ר ויחוברו לנקודות הארקה במבנה 70על ידי יועץ החשמל אך לא יפחת מ 

)יוכנו על ידי אחרים( בהנחיית יועץ החשמל. היחידות העליונות יחוברו במידת 

הצורך לקולט ברקים במידה ומתוכנן למבנה. על הקבלן לקבל את אישור יועץ 

 החשמל לאופן הארקת קירות המסך.

 משקופי עזר

בכל הפתחים בקיר בנוי בהם מותקנות יחידות אלומיניום כגון חלונות, דלתות,  .7.3.7

ויטרינות וכיו"ב )למעט קירות מסך(, יותקנו יחידות האלומיניום על גבי משקוף 

 עזר )משקוף סמוי( שיבוצע על פי ההנחיות להלן:

מכופף ומגולוון על פי הגדרות בסעיף פח פלדה מ יבוצעו העזר שקופימ .7.3.7.1

בפתח הבניה הקיים במישור הטיח יותקנו מ"מ לפחות  2לעיל ובעובי  6.3 

 חיפוי הפנימי.ההפנימי של הקיר או 

על ידי פסי עוגן ויבתוך הפתח ויפולס לכל הכיוונים יוצב העזר  משקוף .7.3.7.2

מ"מ לפחות אשר ירותכו מראש למשקוף ויחוברו לפתח  2פלדה בעובי 

מבוטנים בתוך הקירות. מ"מ לפחות  2בעובי בברגים או עוגני פלדה 

 .מ"מ לפחות 50הברגים יהיו חדורים בתוך הבטון עד לעומק של 

וכנן לשאת בעומס הנדרש לכל משקוף העזר ואופן חיבורו לבניין ית .7.3.7.3

 יחידת האלומיניום והזכוכית אשר תותקן על גביו.

בדייס צמנטי )גראוט( המרווחים בין משקוף העזר לבניין ימולאו  .7.3.7.4

 SIKA( מתוצרת חב' SIKA GROUTגראוט" )-מתפלס, כדוגמת "סיקה

והדבקה  TRELLEBORGכדוגמת  EPDMאו שווה ערך ויאטמו ביריעת 

 או סיליקון  Sikaflex FC11באמצעות משחת איטום ומילוי מרווחים 

Dow Corning 917 .יש להשתמש בפריימר על פי הצורך והגדרות היצרן 
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לא יראה לעין אף חלק של משקוף   םלאחר התקנת יחידת האלומיניו .7.3.7.5

 .והעזר ו/או חומרי האיטום שבהיקפ

יחידות האלומיניום שיותקנו בתוך משקוף העזר יופרדו ויבודדו  .7.3.7.6

קוף העזר על ידי מרווחונים מתאימים לפי סוג הפריט המותקן כל ממש

 שלא יהיה כל מגע ישיר בין האלומיניום לפח המגולוון.

 

 בדיקות .8

כל החלונות, בנוסף לכל בדיקה הנדרשת על פי תקן והבדיקות המוגדרות במפרט זה,  .8.1

לחלונות  2חלק  1068 תקןוקירות המסך יעמדו בבדיקות הנדרשות על פי  הזכוכיות

הדלתות  .לקירות מסך 1חלק  1568 תקןאלומיניום, ו/או הבדיקות הנדרשות על פי 

. הקבלן יציג מסמכים המעידים על 1חלק  4001 תקןיעמדו בבדיקות הנדרשות על פי 

 עמידת היחידות והרכיבים המתוכננים  בבדיקות הנ"ל על פי התקנים המתאימים.

 

 בדיקת המטרה  .8.2

בהצלחה בדיקת המטרה ליחידות שיוגדרו ע"י מנהל באחריות הקבלן לבצע  .8.2.1

הפרויקט באזורים שונים על פי הגדרת היועץ והמנהל. הבדיקה תבוצע על פי 

. הבדיקה תבוצע על ידי מכון 2חלק  1476ות"י  3.2סעיף  1568הנחיות ת"י 

 התקנים או כל גוף אחר שיציע הקבלן ויאושר על ידי מנהל הפרויקט והיועץ.

 

 מעקה .8.3

באחריות הקבלן לבצע בהצלחה בדיקת דגם מושלם של כל מעקה פלדה,  .8.3.1

אלומיניום ו/או זכוכית טיפוסי באתר. הבדיקה תבוצע על ידי מכון התקנים או 

כל גוף אחר שיאושר על ידי מנהלי הפרויקט, להוכחת התאמת המעקה על כל 

 .1099ו  938, 1142חלקיו ודרך התקנתו לדרישות התקנים 

 

 הבדיקת הארק .8.4

על פי דרישת המנהל, יבצע הקבלן בדיקת הארקה לקירות המסך ולחיפויים.  .8.4.1

 הבדיקה תבוצע בסיום ההתקנה על ידי גוף שיאושר על ידי מנהלי הפרויקט.

 

 

 

 

 מסירת העבודה, אחריות ושרות .9

פנים יסודי הכלולים בעבודה ניקוי  את כל הפריטיםהקבלן ינקה לפני מסירת העבודה  .9.1

וחוץ כולל ניקוי הזכוכית, הסרת מדבקות וכיסויים זמניים. הניקוי יבוצע על ידי שימוש 
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בחומרים מותרים שאינם גורמים נזק מידי או עתידי לפריטים השונים. מועד הניקוי 

  יקבע על ידי מנהלי הפרויקט.

 

 ספר המתקן

הכולל את המסמכים  "ספר המתקן"את יעביר הקבלן לידי המזמין  העבודהמסירת  עם .9.2

 המפורטים להלן:

יוגשו אשר יכילו את כל הפריטים הכלולים בעבודה ו" As Made" עדות תכניות .9.2.1

קבצי המדיה . נייר בשלושה עותקיםעל גבי הדפסות ו דיגיטאליתבמדיה 

התכניות יכללו שרטוטי ביצוע בהם  .PDFרמט סגור ויועברו בפ הדיגיטאלית

. מספר פריט, תיאור הפריט, האלומיניוםפריטי  לזיהויכללים הנתונים יופיעו ה

יצרן המערכת, שם המערכת, ובנוסף כל הפרטים על גימור וציפוי הפרופילים 

 והרכיבים. מפעל ציפוי, סוג הציפוי, תכונות הציפוי, והגוון.

תעודות תקן, תעודות , שבוצעו באתרובדיקות  דהשל בדיקות המעבמקיף תיעוד  .9.2.2

 הפריטים והרכיבים הכלולים בעבודה.עבור כל משלוח וכיו"ב אחריות, תעודות 

הכוללות: מספר   הזכוכיתנתונים טכניים מקיפים אודות   -נתוני הזכוכית  .9.2.3

, מיקום הזכוכית בפריט, וכן כל ןהפריט, תיאור הפריט, מיקום הפריט בבניי

יים נתוני הזכוכית, יצרן, ספק, סוג הזכוכית, שם מסחרי, ובנוסף נתונים מכאנ

 מקיפים של הזכוכית. הרכב, עובי וטיפול וכל המקדמים ותכונות הזכוכית.

האלומיניום כגון  פריטיוהמערכות המשולבים ב, הפרזול קטלוגים למכלולים .9.2.4

. מהודוכ מכניים-מכלולים מכניים, מכלולים חשמליים, מכלולים אלקטרו

ם במכלולים הקטלוגים יהיו מפורטים, יכילו את כל רשימות הרכיבים המשולבי

אלה, את שם היצרן, היבואן, ודרכי התקשורת אליו, וכן דפי מידע להדרכת 

 המכלול.ואחזקת המשתמש באופן תפעול 

 , כגון:הקבלן במסגרת העבודהמוצרים שסיפק כל תעודות האחריות ל .9.2.5

אחריות מבצע הציפוי לגימור פרופילי האלומיניום ופחי האלומיניום  .9.2.5.1

דהיית הצבע, התחייבות -התחייבות לאיהכוללת  יםשנ 20לתקופה של 

כי הגימור ישמור על חזות ומרקם אחיד, התחייבות כי הגימור לא 

 ייסדק, לא יתקלף ולא יתפצל לשכבות.

הכוללת  שנים 10 שלאחריות יצרן הזכוכית הבידודית לתקופה  .9.2.5.2

 חדירת לחות אל תוך השמשה הבידודית.-התחייבות לאי

הכוללת התחייבות  שנים 10ופה של אחריות יצרן זכוכית הרבדים לתק .9.2.5.3

 (.De-Laminationמפני תופעה של היפרדות )

, לכל המכלולים הפריטים ו/או המוצרים לא פחות משנתייםאחריות של  .9.2.5.4

 שהותקנו במסגרת העבודה, ואשר אינם מפורטים לעיל.
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תקופת אחריות  לכל האמור לעיל תחל ביום קבלת תעודת גמר מהמזמין  .9.2.5.5

 (, לפי המאוחר מבין המועדים.5המבנה )טופס  ו/או אישור לאכלוס

ספר המתקן הכולל את כל הנ"ל , וכן הסבר מפורט לאופן השימוש המותר בפריטים  .9.3

מערך האחזקה המומלץ למכלולי האלומיניום, הזכוכית, אטמי הזיגוג, השונים, וכולל 

לטיפולי אחזקה , וכן ןהניקיו, שכיחות ןהניקיוחס לשיטת י. מערך האחזקה יתיכיו"בו

שוטפת, יזומה, ומונעת, כנדרש לתפעול התקין והשוטף של מכלולי האלומיניום 

 והזכוכית.

ספר המתקן כאמור יוגש לאישור מנהלי הפרויקט. תעודת גמר עבודה מותנת באישור  .9.4

 ספר המתקן על ידי מנהל הפרויקט ויועץ האלומיניום.

 

 תקופת הבדק

ת הגמר מן המזמין, תחל תקופת הבדק של לאחר השלמת העבודה ועם קבלת תעוד .9.5

במידה ולא הוגדר אחרת במסמכי החוזה ו/או מסמכי המכרז, תקופת הבדק  הקבלן.

לעיל. למען הסר ספק, הגדרה ו/או  9.2.5.5 מהמועד המוגדר בסעיף  תימשך שנתיים

התייחסות לתקופת הבדק במסמכי החוזה ו/או המכרז גוברת על תקופת הבדק 

 המוגדרת בסעיף זה.

באחריות הקבלן לתקן על חשבונו במשך כל תקופת הבדק כל תקלה ו/או קלקול כולל  .9.6

 והחלפת חלקים. אספקת

בתקופת הבדק יידרש הקבלן לבצע עבודות אחזקה בכל הפריטים אשר נכללו בתכולת  .9.7

 העבודה שלו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.

שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה שוטפים  .9.8

ספר המתקן המוזכר לעיל, אך אינם וטיפול מונע תקופתי, בהתאם להוראות היצרנים, ו

חיפויים וקירות המסך למעט ניקוי ראשוני כאמור לעיל. למען הסר ספק,  ןכוללים ניקיו

 בדיקות אלה לא ישחררו את הקבלן מהאחריות כאמור לעיל.

שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם את כל הפעולות וכל ההוצאות הכרוכות בהשגת  .9.9

וההיתרים אשר נדרשים לשם תפעול המוצרים שנכללו בתכולת והנפקת האישורים 

 העבודה.

הקבלן בתקופת הבדק הכולל בדיקות, הפעלות, חלקים, בלאי,  ןהשירות והאחזקה שיית .9.10

 וכד' כלולים במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת תשלום בגינם.

תקן לשם ביצוע עבודות התיקון והאחזקה רשאי הקבלן במידת האפשר להשתמש במ .9.11

 הניקיון של המבנה. ככל שיהיה קיים במבנה, ובתאום עם הנהלת המבנה.

בהיעדר מתקן ניקיון, יהיה על הקבלן להעמיד על חשבונו מתקן ייעודי מותאם לצורך  .9.12

 ביצוע עבודות אלה.

 החלפת זכוכית במקרה שבר
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שנים מתחילת תקופת הבדק כאמור, יחליף הקבלן על פי דרישת  7לאורך תקופה של  .9.13

זמין כל זכוכית שנשברה או ניזוקה מכל סיבה שהיא. החלפת הזכוכית תתבצע בתוך המ

 ימי עבודה מיום קבלת דרישת המזמין. 5

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור החלפת הזכוכית במקרה והזכוכית נשברה ו/או  .9.14

 ניזוקה מהסיבות הבאות:

 Nickel Sulfide Inclusionsשבר ספונטאני הנובע מ  .9.14.1

 בייצור הזכוכיתפגם  .9.14.2

 תכנון, ייצור ו/או התקנה  לקויה .9.14.3

הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור החלפת הזכוכית במקרה והשבר נגרם על ידי  .9.15

המשתמש. התשלום יהיה על פי הצעת מחיר שיגיש הקבלן ובתנאי ותאושר על ידי 

 המזמין.

ן המזמין, יספק הקבלמ הדרישככל שתתקבל עם סיום העבודה ומסירתה למזמין, ו .9.16

זכוכיות חלופיות על פי רשימה שיקבל מהמזמין. תשלום עבור הזכוכית החלופית יהיה 

 על פי הצעת מחיר שיגיש הקבלן ובתנאי ותאושר על ידי המזמין.

 

 הגדרות הפריטים

 

 זכוכית .10

עובי והרכב לוחות הזכוכית יקבע בהתאם למיקום הזכוכית, תפקוד הזכוכית ובהתאם  .10.1

מתאים. באחריות הקבלן לחשב את עוביים והרכבם של כל  לילחישוב סטרוקטורא

ותפקודם להתאמה מלאה  םלוחות הזכוכית הכלולים בעבודה בהתאם למיקומם, גודל

מיקום פי על ותקנים נדרשים אחרים  1045, 1142, 938, 1068, 1568, 1099לתקנים 

 ותפקוד הפריט. 

תאם לגודל לוח הזכוכית מותר שעובי לוחות הזכוכית יהיה שונה באותה חזית בה .10.2

ומיקומו, ובתנאי שגוון הזכוכית יהיה זהה לחלוטין. בכל מקרה פני הזכוכית החיצונית 

 בקיר מסך בכל החזית תהיה במישור אחד.

 על הקבלן לציין בהצעתו את עובי והרכב הזכוכית בכל מיקום. .10.3

קט, סוג המציינות את שם הספק, שם הפרויהניתנות להסרה מדבקות הזכוכית תסומן ב .10.4

ודגם הזכוכית, הרכבה ועובייה. המדבקות יוסרו מהזיגוג באמצעים שאינם גורמים נזק 

 .למזמיןלזכוכית, בשלב ניקוי הפריטים, לפני מסירת העבודה 

 Heatכל לוחות הזכוכית המחוסמים הפונים לצדו החיצוני של הבניין יעברו בדיקת  .10.5

Soak בידודית, הלוח החיצוני בלבד. תופעת שבר ספונטאני. בזכוכית לצורך מזעור 
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 E-Lowזכוכית עם ציפוי  .10.6

יהיה  Low-Eלוח זכוכית עם ציפוי מפחית אנרגיה וקרינה מסוג   .10.6.1

# של 2מ"מ לפחות, הציפוי יותקן תמיד על פן  6מחוסם בעובי 

 זכוכית בידודית או רבודה.

-Low מסוג (Soft Coating)רך  אין להשתמש בזכוכית עם ציפוי .10.6.2

E מונוליטית.זכוכית ב 

זכוכית רבודה, יש להציג אישור ב Low-Eמסוג  שימוש בציפוי ב .10.6.3

 PVBיצרן הזכוכית כי ציפוי הזכוכית מתאים לשימוש עם 

 בזכוכית רבודה.

 Guardianמסוגתהיה  Low-Eהכוללת ציפוי בידודית זכוכית  .10.6.4

SunGurd SN 62/34  .או שווה ערך לפי בחירת האדריכל

התכונות והמקדמים המפורטים לפחות בעלת הזכוכית תהיה 

 להלן:

 או פחות. 0.39 :  (SC) מקדם הצללה .א

 או פחות. 1.3 W/m2K : (U-value) מקדם מעבר חום .ב

 או יותר. 62% :  (LT) מקדם מעבר אור .ג

 או פחות. 14% :  רפלקטיביות חוץ .ד

 

על פי תקן  Aזכוכית המשמשת כמחסום מלוא המפתח תהיה זכוכית בטיחות בסיווג  .10.7

 מ"מ לפחות. 10בי לוח הזכוכית הפנימי בזכוכית בידודית במחסום יהיה . עו938.3

  מודגש בזאת כי באחריות הקבלן לתכנן ולחשב את העובי בפועל של לוחות

 הזכוכית לכל יחידה לפי גודל הזכוכית וצורת עיגונה.!

 

 GL1זכוכית בידודית מטיפוס  .10.8

 הרכב הזכוכית: .10.8.1

 מ"מ. 6 לוח פנימי: זכוכית מחוסמת עובי מינימום .א

 מ"מ. 16מרווח אוויר: מינימום  .ב

 מ"מ 6לוח חיצוני: זכוכית מחוסמת עובי מינימום  .ג

 לעיל 10.6 כמוגדר בסעיף  Low-Eכולל ציפוי 

 

 (1-)טיפוס ק -קירות מסך טיפוסיים במעטפת המבנה  .11

או  8300קירות המסך במעטפת המבנה יהיו מסוג סטיק סיסטם כדוגמת מערכת קליל  .11.1

 ושרטוטים.כולל סרגלי זיגוג בצידם בחיצוני כמוצג בתכניות  50אקסטל מטריקס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מבנה קיר המסך יאפשר החלפת זכוכית בלי שיגרם נזק לשלד קיר המסך וללא צורך  .11.2

בהחלפת רכיבי קיר המסך למעט סרגלי זיגוג ואטמים. באזורי הספנדרל תהיה 

 אפשרות להחלפת זכוכית מבחוץ.

, דלתות בהלה, חלונות ואו רפפות לשחרור עשןבקיר המסך ישולבו דלתות, חלונות  .11.3

 מוצג בשרטוטים ובתכניות האדריכל.וכיו"ב כ

קיר המסך יכלול את כל אמצעי החיבור והאיטום )כולל איטום אקוסטי( לבניין, פרטי  .11.4

 גמר, פרזול ומחסומי אש ועשן בהתאם לשרטוטים, לתכניות ולכל הגדרות המפרט. 

גובה קירות המסך שונה באזורים שונים במעטפת. עמודי קיר המסך יתוכננו בהתאם  .11.5

הקומה ויחושבו לשאת בכל העומסים הנדרשים. כל עמודי קיר המסך באותה לגובה 

חזית יהיו תואמים בעומק. כל עמודי קיר המסך יהיו ברוחב זהה בכל מעטפת המבנה. 

במידת הצורך ולפי חישוב סטטי, יחוזקו העמודים בפרופיל אלומיניום או פלדה פנימי 

 סמוי.

"י אחרים(  שלטים פסיביים או חשמליים. על גבי חלק מאזורי קיר המסך יותקנו )ע .11.6

באחריות הקבלן לבצע הכנות ועוגנים מותאמים לתליית השלטים הנ"ל כולל 

האמצעים לתליית השלטים בתיאום עם יועץ השילוט. כמו כן יכין הקבלן פתחים 

 מותאמים למעברי חשמל על פי הנחיות יועץ החשמל ו/או מנהל הפרויקט.

 90מת מחסום אש ככל שנדרש במעבר בין קומות לגובה באחריות הקבלן לבצע השל .11.7

דקות ויחובר באמצעות בורגי פלדה  120ס"מ. מחסום האש יבוצע מגבס עמיד באש ל 

, 1568בלבד )אין להשתמש בדיבלים פלסטיים( ובהתאם להנחיות כיבוי אש ולתקנים 

 . תכנון מחסום האש וביצועו נדרש באישורו של יועץ הבטיחות.921, 931

מפגש בין קיר המסך לפריטים הצמודים לו, כגון מעקה, חיפוי או פריט אחר, יימשכו ב .11.8

 קווי חיבור הקורות וסרגלי הזיגוג להשגת רציפות בקווי החזית.

קיר המסך על כל רכיביו יתוכנן ויחושב לעמוד בכל העומסים המתוכננים כפי  .11.9

 שהוגדרו במפרט זה ולשמש כמחסום כהגדרתו.

צמר תתוקן קופסת צל מפח מגולוון עם ( spandrelבקיר המסך )אזורים האטומים ב .11.10

קופסת הצל תכוסה מהצד הפונה כלפי . "2בעובי  "קק"ג/מ 40זכוכית בצפיפות 

הזכוכית בפח מגולוון צבוע בגוון שיבחר על ידי האדריכל להשגת תאימות בין גוון 

פי החלטת  על הזכוכית הנראה מבחוץ באזורים האטומים לבין האזורים האחרים.

האדריכל ואישור המנהל והיועץ, יתאפשר שימוש בזכוכית ששכבתה הפנימית צבועה 

 בצבע קרמי בטקסטורה וגוון על פי החלטת האדריכל.

איטום יבוצע בכל היקף קופסת הצל לבין פרופילי קיר המסך. פתחי אוורור יבוצעו  .11.11

 סציה(.בחלקים הניצבים העליונים של קופסת הצל למניעת עיבוי )קונדנ



- 343 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

.  כל הזכוכיות יהיו בעובי המתאים על פי GL1הזכוכית בפריט זה תהיה מטיפוס  .11.12

תפקוד הפריט וחישוב סטטי. ובהתאמה לדרישות אקוסטיות, תרמיות ומכאניות ולכל 

 הגדרות מפרט זה.

על פי תקן  Aזכוכית המשמשת כמחסום מלוא המפתח תהיה זכוכית בטיחות בסיווג  .11.13

 מ"מ לפחות. 10. עובי לוח הזכוכית הפנימי יהיה 938.3

 במפרט זה. 6.5 כל הזכוכיות יהיו מחוסמות ובהתאם להוראות סעיף  .11.14

מוד בעומסים הסטטיים והשימושיים המתוכננים. כל הזכוכית תתוכנן ותחושב לע .11.15

 938ת״י לבהתאם  תותקן זכוכית בטיחותית 1099הסכנה לפי הגדרת ת״י בכל אזורי 

  .1142ות"י  (3)חלק 

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. 6.3 ציפוי הפרופילים יהיה כמוגדר בסעיף  .11.16

 

 (1-)טיפוס ד –דלת אלומיניום וזכוכית  .12

דלת מאלומיניום וזכוכית נפתחת על צירי צד, עם זכוכית חיצונית בהדבקה  .12.1

 או שווה ערך מתוצרת יצרן דלתות מוכר. U12hסטרקטורלית כדוגמת דלת אקסטל 

כיווני פתיחת הדלתות ותפקודן יהיה על פי המתואר בתכניות האדריכל ו/או על פי  .12.2

 הנחיות המנהל. 

צירי צד מקוריים, ידית  3פרזול הדלת יהיה מפלב"מ ומותאם לתפקוד הדלת ויכלול  .12.3

 צילינדר.פנימית וחיצונית קפיציות מאלומיניום לפתיחת הדלת, מנעול 

מערכת מנעולי כל הדלתות באזורים מסחריים, משרדים וציבוריים בפרויקט יהיו מ .12.4

מתוצרת  MT5 תאינטראקטיביורמות לפחות, מתבססת על נעילות  5רב מסטר בעלת 

 . מפתחות מאסטר המותאמות לכל הדלתות יסופקו למזמיןמולטילוק או ש"ע

בחלק מהדלתות או בכולן מנעולים על פי הגדרת האדריכל / מנהל הפרויקט, יותקנו  .12.5

חשמליים. באחריות הקבלן לבצע הכנות למנעולים חשמליים כולל מעברים לחיווט 

 בתיאום עם יועץ החשמל והמערכות.

של חברת דורמה או גייזה  HEAVY DUTYסמוי יר שמן עליון זמחבדלת יותקן  .12.6

 טריקהוה סגירהפתיחה, הכיוונון של מהירות השיותקן בתוך הפרופיל ויאפשר 

 מעלות.  110של עד  במצב פתוח בזווית ניתנת לכיוון דלתהוהחזקת 

כל חלקי פרזול הדלת יסופקו על ידי ספק מערכת הדלת ויהיו מותאמים לתפקוד  .12.7

הדלת. פריטי הפרזול יוצגו ע"י הקבלן לבדיקתם ואישורם המוקדם של האדריכל 

 והמנהל בשלב התכנון לביצוע.

נויים מדויקים, באמצעות מבלט או כרסום, לצורך התקנת באגפי הדלתות יבוצעו פי .12.8

 הצילינדרים והפרזול ללא צורך בכיסויים )רוזטות(

ומתאימים על פי הוראות  םחיבור פינות הדלת יבוצע בעזרת אביזרי פינה ייעודיי .12.9

 היצרן אשר יבטיחו דיאגונליות ויציבות הדלת לאורך זמן.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

יטרינות הסמוכות ו/או למבנה יבוצע בעזרת חיבור הדלתות לפרופילי קירות המסך, לו .12.10

מחברים קשיחים מתאימים וברגים מפלב"מ. לא יותר חיבור הדלתות בהשחלה ללא 

ברגים. כל רכיבי הדלת כולל הזכוכית, המחברים והברגים יתוכננו ויחושבו לעומסי 

 רוח וגם לעומס שימושי.

. במצב פתוח לא יהיה רוחב נטו של הפתח הנוצר בפתיחת הדלת יתאים לתפקוד הדלת .12.11

 כל מכשול על פני הרצפה או לרוחבה של הדלת.

 אטמי הדלת יהיו רציפים ומחוברים בפינותיהם כדי למנוע תלישתם. .12.12

פרופיל סף מאלומיניום או מפלב"מ יותקן בתחתית הדלת ויצור חציצה בין מישור  .12.13

 ריצוף פנים לריצוף החוץ. 

 Dתקן לרמה העמוד בכל דרישות ת דלתה .12.14

כל הזכוכיות יהיו בעובי המתאים על פי  GL1הזכוכית בפריט זה תהיה מטיפוס  .12.15

תפקוד הפריט וחישוב סטטי. ובהתאמה לדרישות אקוסטיות, תרמיות ומכאניות ולכל 

 הגדרות מפרט זה.

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. 6.3 ציפוי הפרופילים יהיה כמוגדר בסעיף  .12.16

 

 (5-)טיפוס ד – HPLדלת אלומיניום עם כיסוי  .13

 לעיל ובהתאם לאמור להלן. 12 הדלת תבוצע על פי כל ההגדרות בסעיף  .13.1

מ"מ לפחות  6בעובי  HPLבצידה החיצוני של הדלת יודבק )במקום הזכוכית( לוח  .13.2

 4תואם לסוג החיפוי שנבחר על ידי האדריכל. בצידה הפנימי יודבק לוח אלוקובונד 

ק"ג/מ"ק כך שלא ייוצר  24ימולא בצמר זכוכית במשקל מ"מ. המרווח בין השכבות 

 מרווח ריק בין השכבות.

 בתוך המרווח יותקן חיזוק פנימי סמוי מפרופיל אלומיניום לתמיכת לוחות החיפוי. .13.3

 

 דלת הזזה חשמלית .14

דלת הזזה חשמלית דו אגפית מונעת על ידי מנגנון הזזה חשמלי, כדוגמת דלת מסדרת  .14.1

Record 20  מודלD-STA .או שווה ערך 

הדלת תותקן על קורת עליונה המתוכננת לשאת את משקל הדלת והמנגנון כולל ארגז  .14.2

 המנגנון.

הדלת תבוצע ממערכת פרופילי אלומיניום מתאימים לדלת הזזה אשר יסופקו על ידי  .14.3

שולבים יצרן מערכת הדלת ותכלול משקופים, פרופילי דלת, סרגלי זיגוג ואטימה, 

, החלפה ללא צורך בפרוק האגף הנגררניתנת ל סמויהרצפה  ילתלאטימה, מס מקורים

מובילי אוקולון מקוריים וכל הנדרש לתפקודה המלא והתקין של הדלת לאורך שנים 

 על פי הוראות יצרן מערכת הדלת.

 פרופילי האלומיניום יהיו מצופים על פי הגדרות המפרט ועל פי הוראות האדריכל. .14.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 משקלן יהיו בהתאם להוראת יצרן הדלת. מידות המקסימום של הדלתות ו .14.5

הדלתות יותקנו במצב מפולס ומקביל ויכללו מנגנון כיוונון להתאמה מלאה למשקוף  .14.6

 ובינן לבין עצמן.

ארגז המנגנון יסופק על ידי יצרן מערכת הדלת ויהיה סגור בקצותיו. צדו הפנימי של  .14.7

פול ותחזוקת הדלת הארגז יותקן על צירים סמויים אשר יאפשרו פתיחתו לצורך טי

ומנגנוניה ונעילתו במצב תפקוד רגיל. במצב סגור לא יראו ברגים או מחברים על פני 

 הארגז.

או בהדבקה סטרקטורלית על  EPDMהזכוכית תזוגג במסגרת הדלתות על ידי אטמי  .14.8

 פי סוג הדלת והוראות יצרן מערכת הדלת.

 מכלול הדלת יכלול: .14.9

בעלת תו תקן יצרן הדלת וסופק על ידי תאשר מערכת ההנעה  .14.9.1

ואישור "מכון התקנים הישראלי"  TUVמכון תקינה אירופאי 

ס"מ  70 לפחות תבטיח מהירות פתיחה של, ולתקינות המערכת

 עם אפשרות לוויסות מהירות הפתיחה. בשנייה

מנגנון החזרה ו תא פוטו אלקטרי ,פיקוד מיקרופרוססור .14.9.2

 עצמית במקרה של פגיעה בגוף זר.

אשר  ."לכניסה וליציאה הפועל בשיטת "דופלרגלאי רדאר  .14.9.3

 יותקן במיקום על פי הוראות האדריכל.

מצבי עבודה כולל פונקציה  6ל בורר מפתח עם מתג סיבובי ה .14.9.4

 .לפתיחה חלקית

בעלת סוללת גיבוי מקורית של יצרן המערכת לפתיחת חרום  .14.9.5

 במקרה של הפסקת חשמל,דקות  30אורך חיים של לפחות 

 ידית לנטרול במשיכה הכולל מכני-אלקטרות דלנעילה מנגנון  .14.9.6

 לשחרור הנעילה בהעדר מתח חשמלי.  סוללת גיבויו

מכלול הדלת כולל כל חיישניו יחובר )על ידי אחרים( אל לוח בקרה אשר יותקן  .14.10

במיקום עליו יורה האדריכל ויכלול בין השאר את בורר מצבי העבודה, לחצן פתיחת 

 יקוד הכולל חיווי על מצב המערכת ותקלות.חירום, מתג הפעלה ידני, ולוח פ

 דלתתוכנן לשאת את עומסי הרוח, עומסים שימושיים והמשקל העצמי של ההדלת ת .14.11

 .תמחובר היאלקיר אליו /או ודלת בלי שיגרם כל נזק לה, מעל כל רכיבי

ובהתאמה לדרישות  6.5.4הזכוכית בפריט זה תהיה רבודה מחוסמת בעובי מינימום  .14.12

 יות ולכל הגדרות מפרט זה.אקוסטיות ותרמ

 

 דלתות בהלה ומילוט .15

דלתות המוגדרות על ידי המנהל, האדריכל או יועץ בטיחות כדלתות בהלה ומילוט  .15.1

 לעיל ובנוסף על פי המפורט להלן: 12 יבוצעו על פי סעיף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס"מ לפחות ויתאים לתפקוד  110בדלתות בהלה רוחב נטו של הפתח הנוצר יהיה  .15.2

הדלת כדלת מילוט על פי הגדרת האדריכל ויועץ בטיחות. במצב פתוח לא יהיה כל 

 לרוחבה של הדלת. מכשול על פני הרצפה או

יבוצע כך שאגפי דלתות המילוט יוכלו להיפתח בו זמנית ללא מפגש בין שתי הכנפיים  .15.3

 סדר מסוים.

 PUSH ידית אופקיתאנכי וופתיחת חירום נעילה מנגנון מילוט  יכללו כל אגפי הבהלה .15.4

BAR  כדוגמת לרוחב האגף מצידו הפנימיDorma AD-4200   אוAD-4300   או שווה

יסופק על ידי ספק מערכת הדלת או ספק פרזול מוכר ויהיה מותאם לתפקוד ערך אשר 

פתיחה של שתי הכנפיים בכל מקרה תבטיח  PUSH BARידית ה לחיצה על הדלת. 

  ומעבר מלא וחופשי.

לדלתות מילוט ובהלה יש לקבל את אישורו יועץ הבטיחות  ויועץ הביטחון בשלב  .15.5

 הגשת תכניות הדלתות.

 

 (1-)טיפוס ח –משתפע פתיחה החוצה חלון קיפ סמוי  .16

בקירות המסך יותנו על פי תכניות האדריכל חלונות קיפ סמוי נפתח בצורה משתפעת  .16.1

 כלפי חוץ.

החלונות יותקנו בתוך פרופילי קיר מסך ויהיו מסוג חלון קיפ סמוי משתפע תחתון  .16.2

 כלפי חוץ מתאים למערכת קיר מסך הנ"ל.

מסגרת החלון תותאם לעובי הזכוכית ולמשקלה. מנגנון הפתיחה יהיה מקורי, מסוג  .16.3

Heavy duty  ויתוכנן לשאת את עומסי הרוח, עומסים שימושיים  316עשוי מנירוסטה

והמשקל העצמי של החלון על כל רכיביו ללא כל קושי בתפעול או עיוות במסגרת 

 החלון.

מפלב"מ ניתנים לכיוון הכוללים מעצור  HDבכל החלונות יותקנו מגבילי פתיחה  .16.4

 חיכוך.

ידית הפתיחה תהיה מקורית, בגוון הפרופילים ובדוגמא על פי בחירת האדריכל  .16.5

ותמוקם במרכז חלקו התחתון של האגף הנפתח  ותמוקם  כך שלא תהיה כל הפרעה 

 בהפעלת הידית והחלון.

הרצפה, תוגבל  ס"מ מגובה 105במקרה ושפתו התחתונה של החלון תהיה פחות מ  .16.6

ס"מ לא יוכל לעבור דרך הפתח הנוצר בפתיחת  10פתיחת החלון כך שכדור בקוטר 

 החלון.

המנגנון והחלון יתוכננו כך שיוכלו לשאת בכל העומסים המתוכננים כולל עומס  .16.7

שימושי, לשמש כמחסום ולהישאר במצב פתוח בכל תנאי מזג האוויר בלי שיגרם כל 

 המסך אליו הוא מחובר. נזק לחלון, למנגנון ולקיר

 Dלרמה  1068החלון יעמוד בכל דרישות תקן  .16.8
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לעיל. 18 חלון המוגדר כפתח מילוט יבוצע על פי האמור בסעיף  .16.9

. כל הזכוכיות יהיו בעובי המתאים על פי GL1הזכוכית בפריט זה תהיה מטיפוס  .16.10

תפקוד הפריט וחישוב סטטי. ובהתאמה לדרישות אקוסטיות, תרמיות ומכאניות ולכל 

 הגדרות מפרט זה.

 ובגוון לפי בחירת האדריכל. 6.3 ציפוי הפרופילים יהיה כמוגדר בסעיף  .16.11

 

 

 חלון שחרור עשן .17

 לעיל ובהתאם לאמור להלן. 16 החלון יבוצע על פי הוראות סעיף  .17.1

החלונות יפתחו כלפי חוץ בחלקם העליון על גבי צירים תחתונים על ידי מנוע חשמלי  .17.2

"  אשר יותקן בחלקה העליון של מסגרת  SECO N 24מסוג שרשרת כדוגמת מנוע "

החלון ויחובר לאגף הנפתח. מהלך השרשרת ומומנט המנוע יאפשרו פתיחת החלון 

 מ"מ/שניה.  10מעלות במהירות של לפחות  45לפחות ב 

 Failהמנוע יחובר )ע"י אחרים( למערכת בקרה הכוללת מערכת מצברים וגיבוי בשיטת  .17.3

Safe  .)מערכת הבקרה ע"י אחרים( 

באחריות הקבלן לספק חיווט מהמנוע ומעברים בפרופילים במידת הצורך במיקום  .17.4

 ובגודל כפי שיוגדר על ידי אנשי המערכות.

 צירי החלון יהיו צירים סגורים מאלומיניום עם פין פלב"מ. .17.5

 

 פתחי חילוץ .18

 מיקום פתחי חילוץ ומילוט יוגדרו על ידי יועץ הבטיחות בתכניות הבטיחות. .18.1

ים כחלונות חילוץ יהיו חלונות נפתחים על צירי צד כלפי חוץ ממערכת חלונות המוגדר .18.2

לעיל ויותקנו בתוך קיר המסך כמוגדר בסעיף  16 פרופילים מהסוג המוגדר בסעיף 

 הנ"ל.

לפחות ו/או לפי כל הגדרה אחרת של  80/100מידת פתח נטו של חלונות חילוץ יהיה  .18.3

 יועץ הבטיחות.

ון אשר יאפשרו צירים סגורים הכוללים פין פלב"מ ותותב טפל 2בכל חלון יותקנו  .18.4

 מעלות. 170פתיחת החלון כלפי חוץ בזווית של 

חלונות החילוץ יסומנו בהתאם לדרישות כיבוי אש כך שיזוהו בקלות מצדו החיצוני  .18.5

 של הבניין. מצדו הפנימי של החלון תודבק פתקית זיהוי לחלון חילוץ.

בידית מותאמת הכוללת מנעול ו/או לחילופין יתאפשר פירוקה. הידית  רהחלון ייסג .18.6

או מפתח המנעול ימוקמו בתוך תיבת חירום תקנית בעלת חזית זכוכית הניתנת 

 לניפוץ אשר תותקן בסמוך לחלון במיקום אשר יורה האדריכל. 

לו על מצדו הפנימי של החלון תודבק פתקית זיהוי לחלון חילוץ. חלונות החילוץ יתופע .18.7

 ידי אנשי התחזוקה בלבד ו/או על ידי מורשים במקרה חירום.
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  _________________ 

 

 

 (1-)טיפוס ר -רפפות אלומיניום  .19

או  30רף -מערכת תריסי אוורור עם שלבי אלומיניום קבועים כדוגמת ממערכת קליל .19.1

על פי הגדרת האדריכל או שווה ערך ותותקן בפתחים בנויים המיועדים  50רף -קליל

 רות מסך במישור ובמיקום המתוכנן על פי התכניות.לכך ו/או משולבים בקי

מצלול הרפפות יהיה מותאם לתכניות האדריכל ויותאם לקווי פריטי קירות המסך,  .19.2

 חיפוי הפח ופריטי המעטפת, הסמוכים אליו ויותקן במישור המתוכנן.

פרופילי ההצללה יחוברו אל מסגרת אלומיניום היקפית בעזרת בורגי נירוסטה  .19.3

זרת מחזיקים יעודים. מסגרת האלומיניום תחובר אל פרופילי מסגרת סמויים ובע

פרופילים חלולים  והחלון ו/או אל חיפוי הפח כמתואר בשרטוטים. לא יישאר

 הפתוחים מהצד.

פרופילי ההצללה ימוקמו בחפיה אחד מעל השני כך שממבט אופקי יראה רק קו אחד  .19.4

ה שלא יאפשר חדירת מים אופקית לכל פרופיל. המרחק בין פרופילי ההצללה יהיה כז

. יש לקבל את הנחיות / אישור יועצי מערכות ומ"א יאך יאפשר אוורור מקסימאל

 לספיקת האוורור הנדרשת.

במקום בהם מותקן תריס האוורור בצמוד למפוח ו/או להתקן אוורור אחר, יאטם כל  .19.5

ה אטומה לצינור מ"מ ויחובר בצור 2שטחו הפנימי של התריס על ידי פח מגולוון בעובי 

 הפלטה של המפוח על פי הוראות יועץ מ"א ומתכנן המפוחים.

מצדם האחורי של פרופילי הרפפה ובתוך המסגרת ההיקפית תותקן בצורה מתוחה  .19.6

מ"מ כל אחד, עם  0.18גידים בעובי  6ומקבילה רשת נגד ציפורים עשויה מפוליאתילן, 

 מ"מ.  19X19עיניים מרובעות בגודל 

 

 (1-)טיפוס ג –ללה מאלומיניום פרגולה להצ .20

פרגולה מפרופילי הצללה מאלומיניום תותקן בתוך קונסטרוקציה בנויה ו/או מפלדה.  .20.1

 )הקונסטרוקציה על ידי קבלן ראשי(

מעלות או כל זווית  45יחוברו בזווית של  150פרופילי אלומיניום בצורת כנף מטוס  .20.2

מסגרת משנה מאלומיניום אחרת שתוגדר על ידי האדריכל בצורה סמויה אל 

 במרווחים, מקטעים וגדלים על פי תכניות האדריכל.

קורות מאלומיניום בדוגל מתאים לפי חישוב סטטי יחוברו אל הקונסטרוקציה  .20.3

 הראשית ליצירת המקטעים המוגדרים בתכניות האדריכל.

ובגוון שייבחר  6.3.1 ציפוי פרופילי האלומיניום יהיה בצבע אפוי בתנור כמוגדר בסעיף  .20.4

 על ידי האדריכל.

הפרגולה כולה כולל הקורות, העוגנים, הברגים וכיו"ב תתוכנן כולה ותחושב לשאת  .20.5

את משקלה העצמי, משקל פרופילי ההצללה וכן עומסי רוח, עומס שימושי וכל עומס 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ק"ג למ"ר לתליית גופי תאורה, שלטים,  10אחר הנדרש לפי תקן, ובנוסף עומס של 

ך שלא יגרם כל נזק ישיר ו/או עקיף, מידי וכיו"ב, כל זאת  ללא כל עיוותים ותותקן כ

 ו/או עתידי לפרגולה עצמה, לשלד המבנה ו/או ליחידות סמוכות.

באחריות הקבלן לבצע הכנות ופתחים לגופי תאורה, רמקולים ומעברי חשמל על פי  .20.6

 הנחיות האדריכל והמנהל.

 

 (2-)טיפוס פ - HPLחיפוי  .21

גלויה כדוגמת טרספה, פרודמה  על קיר ו/או בתקרה בהתקנה HPLבלוחות חיפוי  .21.1

 וכיו"ב על פי בחירת האדריכל. 

באחריות הקבלן לבצע את האיטום והבידוד באזורים בהם מבוצע החיפוי במרווח בין  .21.2

 להלן. 24 לוחות החיפוי לקיר המבנה. בידוד ואיטום יבוצע על פי ההגדרות בסעיף 

 מ"מ לפחות ובגוון וטקסטורה על פי הגדרת האדריכל.  6עובי לוחות החיפוי יהיה  .21.3

תגובות  921לפי ת"י  V.4.3 לפחות בדרגה בשריפה לוחות החיפוי יהיו עמידים  .21.4

 .755ובהתאמה לת"י  בשריפה של חומרי בנייה

יותקן בהתקנה גלויה על ידי ניטים מקוריים מותאמים ובגוון לוחות החיפוי  חיפויה .21.5

על קיר בנוי ו/או על תקרות על פי תכניות האדריכל ויכלול גליפים, סגירות וקופינגים 

 על פי התכניות.

לוחות החיפוי יותקנו על אמצעי עיגון סמויים מותאמים הכוללים קונסטרוקציה  .21.6

עוגנים מותאמים מפלדה מגולוונת ו/או אלומיניום המיועדים פנימית סמויה ו/או 

כל אמצעי החיבור יהיו להתקנת החיפוי.  אמצעי העיגון יותקנו על שלד המבנה, 

החיבור למבנה יהיו כדוגמת עוגני הילטי ועשויים מפלב"מ. כל בורגי וגני ע .מוסתרים

 פלב"מ.מ עשויים החיבור יהיו 

טרוקציה הנושאת, העוגנים והמחברים יחושבו כל מערכת החיפוי כולל הקונס .21.7

ויתוכננו לעומסים המתוכננים. לוחות החיפוי יחושבו לעומסים המתוכננים ויחוזקו 

 בחיזוקים פנימיים סמויים במידת הצורך.

החיפוי יכלול את כל פתחי התאורה, מעברי חשמל, פתחי ביקורת, פתחים לחלונות,  .21.8

לאמצעים נוספים על פי הגדרת מנהל הפרויקט לתריסי אוורור וכל ההכנות הנדרשות 

 והאדריכל.

הקבלן אחראי לשמירה על האיטום ו/או בידוד במהלך התקנת החיפוי ולתיקון כל  .21.9

 פגיעה באיטום ו/או בבידוד הנובעת מפעילותו.

החיפוי יכלול את כל החיבורים והסגירות הדרושים במפגשים עם קירות המבנה, עם  .21.10

ומיניום אחרות, קופינגים ופלשונגים כדרש, הכל על פי החלונות ו/או יחידות אל

 תכניות האדריכל ועל פי הצורך, וגם אם לא הוגדר בתכניות.

 תרמית יאפשר תזוזות הנובעות מהעומסים המתוכננים, מהתפשטות חיפויתכנון ה .21.11

אל  החיפוי ו/או מאמצעי העיגוןשלא יועבר כל עומס מויתוכנן כל ו/או מתנועות מבנה 
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שישמעו כל רעשים או נקישות ומבלי  מבליו להיפך במהלך תנועות אלה ומבנה א

 ו/או לרכיביו. חיפוישייגרם כל נזק ל

גודל לוחות החיפוי יהיה מותאם לתכניות האדריכל ויותאם לקווי פריטי היחידות  .21.12

מ"מ. כל המרווחים  10לוחות החיפוי יהיה עד מרווח בין אחרות הסמוכות אליו. ה

 יהיו שווים, אחידים, מקבילים וישרים. 

לוחות החיפוי יהיו מכוסים ביריעת הגנה למניעת פגיעות בזמן ההובלה וההתקנה.  .21.13

 הקבלן יסיר את יריעות ההגנה בסמוך למועד המסירה.

ם ההתקנה לא לוחות החיפוי יותקנו במישור אחיד ובהתאמה לקונטור המבנה. בסיו .21.14

יראו לעין בורגי עיגון במישור החזית והמערכת כולה תהיה יציבה כך שלא תרטוט או 

 תרעיש בתזוזות המותרות.

 (1-)טיפוס פ –חיפוי פח טרפזי על גבי קיר בנוי  .22

מ"מ בגאומטריה ומידות הטרפז שיוגדרו על  1פח טרפזי מפח אלומיניום בעובי חיפוי  .22.1

 גבי הקירות על פי הפרטים ותכניות האדריכל.ידי האדריכל אשר יותקנו על 

תגובות  921לפי ת"י  IV.4.3העמיד בשריפה בדרגה  מ"מ לפחות  1הפח יהיה בעובי  .22.2

 .755בשריפה של חומרי בנייה ובהתאמה לת"י 

באחריות הקבלן לבצע את האיטום והבידוד באזורים בהם מבוצע החיפוי במרווח בין  .22.3

 להלן. 24 ד ואיטום יבוצע על פי ההגדרות בסעיף לוחות החיפוי לקיר המבנה. בידו

חיפוי הפח יכלול תעלות ו/או פתחי התאורה, מעברי חשמל, פתחי ביקורת, פתחים  .22.4

לחלונות, לתריסי אוורור ולאמצעים נוספים, כגון מערכת שמע, צילום שילוט וכיו"ב, 

קט והאדריכל. ויכלול קונסטרוקציה הכל על פי הגדרת יועץ החשמל, מנהל הפרוי

נושאת סמויה, חיזוקים פנימיים ואת כל הסגירות הצדדיות )גליפים( כולל סף תחתון, 

חיבורים עם קירות המבנה, עם החלונות ו/או יחידות אלומיניום אחרות, קופינגים 

ופלשונגים כדרש, הכל על פי תכניות האדריכל ועל פי הצורך, וגם אם לא הוגדר 

 יות ובמפרט.בתכנ

או סיליקון פוליאסטר    PVDF-3( בצדו החיצוני בצבע (Pre-Coatedהפח יצופה מראש  .22.5

מיקרון, בגוון שיוגדר ע"י האדריכל, ובצדו הסמוי  60קלוי בתנור בעובי לפחות 

 משודרג.  לצבע בעל עמידות משופר 2חלק  4402הצבע יעמוד בדרישות ת"י בפסיבציה. 

רגי פלב"מ גלויים הכוללים טבעת בוטילית אל לוחות הפח יחוברו עם בו .22.6

קונסטרוקציה פנימית מאלומיניום המיועדת להתקנת חיפוי פח שתותקן על ידי 

הקבלן על קירות המבנה במרחק מותאם מהקיר על פי הפרטים והתכניות ובהתאם 

 לתכניות האדריכלות.

דריכל ויוגדר על ידי כיוון התקנת גלי הפח וגודל הגל בכל חזית יבוצע על פי תכניות הא .22.7

 האדריכל. 
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לוחות החיפוי יותקנו במישור המתוכנן עם האלמנטים הסמוכים אליהם ויחוברו  .22.8

 סביב על ידי כיפוף מתאים. 

 מערכת החיפוי כולה תהיה יציבה כך שלא תרטוט או תרעיש בתזוזות המותרות. .22.9

וההתקנה. לוחות החיפוי יהיו מכוסים ביריעת הגנה למניעת פגיעות בזמן ההובלה  .22.10

 הקבלן יסיר את יריעות ההגנה בסמוך למועד המסירה.

הקבלן אחראי לשמירה על איטום הקיר הבנוי ולתיקון כל פגיעה באיטום הנובעת   .22.11

 מפעילותו.

 

 (2.1-טיפוס פ) -תקרה חיצונית מפח אלומיניום  .23

תקרת מגשי אלומיניום בגודל ובגאומטריה שתוגדר על ידי האדריכל תותקן באזורים  .23.1

 המסומנים בתכניות האדריכל.

 לעיל ובהתאם לאמור להלן. 22 , 21 חיפוי התקרה יבוצע על פי הגדרות בסעיפים  .23.2

באחריות הקבלן לבצע את האיטום והבידוד באזורים בהם מבוצע החיפוי במרווח בין  .23.3

 להלן. 24 לוחות החיפוי לקיר המבנה. בידוד ואיטום יבוצע על פי ההגדרות בסעיף 

גשי חיפוי התקרה ייתלו על קונסטרוקציה משנית מאלומיניום שתותקן על ידי מ .23.4

 הקבלן ויחוזקו עם ברגים סמויים למניעת נפילתם ו/או תזוזתם.

לצורך תחזוקה, יהיה צורך בפירוק מדי פעם של חלק מלוחות התקרה. שיטת  .23.5

ההתקנה תבטיח אפשרות פירוק החלקים הנדרשים מהתקרה ללא צורך לפרק את 

 התקרה כולה.

חיפוי התקרה יכלול תעלות ו/או פתחי התאורה, מעברי חשמל, פתחי ביקורת,  .23.6

ופתחים והכנה לאמצעים נוספים כגון מערכת שמע, צילום שילוט וכיו"ב, הכל על פי 

 הגדרת יועץ החשמל, מנהל הפרויקט והאדריכל.

יחידות חיפוי התקרות יכלול סגירות צדדיות, חיבורים עם קירות המבנה ו/או  .23.7

סמוכות , קופינגים ופלשונגים כדרש, הכל על פי תכניות האדריכל ועל פי הצורך, וגם 

 אם לא הוגדר בתכניות ובמפרט.

ס"מ ו/או כל מידה אחרת שתוגדר ע"י  20רוחב מגשי חיפוי התקרה יהיה לפחות  .23.8

לוחות החיפוי יהיה עד מרווח בין האדריכל ויותאם לקווי הפריטים הסמוכים אליו. ה

 מ"מ. כל המרווחים יהיו אחידים, מקבילים וישרים. 15

לוחות החיפוי יתוכננו ויחושבו לעומסים המתוכננים ויחוזקו בחיזוקים פנימיים  .23.9

 סמויים במידת הצורך.

לוחות החיפוי יותקנו במישור אחיד. בסיום ההתקנה לא יראו לעין ברגים והמערכת  .23.10

 זות המותרות.כולה תהיה יציבה כך שלא תרטוט או תרעיש בתזו

לוחות החיפוי יהיו מכוסים ביריעת הגנה למניעת פגיעות בזמן ההובלה וההתקנה.  .23.11

 הקבלן יסיר את יריעות ההגנה בסמוך למועד המסירה.
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 איטום ובידוד קירות בנויים מתחת לחיפוי יבש .24

-, פייברHPLככל שהוגדר כי בידוד ואיטום קיר בנוי מתחת לחיפוי יבש כגון חיפוי פח,  .24.1

ט, גרניט פורצלן או כל חיפוי יבש אחר הנו באחריות הקבלן המבצע את החיפוי, צמנ

 יבוצע הבידוד והאיטום במרווח בין החיפוי לקיר על פי האמור להלן.

שכבות  3שייושם ב " או שו"ע 107"סיקה טופ סיל איטום קיר הבטון יבוצע על ידי  .24.2

 עץ האיטום.או כל חומר אחר שיוגדר על ידי יו ק"ג/מ"ר 3בכמות של 

 על גבי האיטום יודבקו  .24.3

עם מוליכות חום סגולית מקסימלית  פנלים מסוג "פומגלאס" יבוצע עםבידוד תרמי  .24.4

λ=0.039  וואט למ' למעלה(k  בעובי 100ב )'או לוחות "פוליאש"  מ"מ 40 לפחות צ

ועומד ס"מ או כל חומר אחר שיוגדר על ידי יועץ תרמי ו/או המנהל  5בעובי לפחות 

 למבנה. בדרישות תרמיות

 תלוחות הבידוד יודבקו לשכבת האיטום ויחוזקו למקומם בעזרת מסמרות ייעודיו .24.5

מ"מ כך שיצמידו את חומר  40/40ו/או ברגים הכוללים לוחית ברוחב של לפחות 

 הבידוד למקומו ולא יאפשרו תזוזות או נפילת חומר הבידוד.

וי יתוכנן כך שיאפשר התקנה החיפוי כולל קונסטרוקצית המשנה ותשתית החיפ .24.6

רציפה ומלאה של האיטום והבידוד בכל אזורי החיפוי שיוגדרו על ידי האדריכל ו/או 

 היועץ התרמי.

 921לפי ת"י  IV.4.3 בדרגה לפחותבשריפה חומרי הבידוד והאיטום יתאימו לעמידה  .24.7

 .755ובהתאמה לת"י  תגובות בשריפה של חומרי בנייה

 

 וםתנאי סף לקבלן אלומיני .25

תאגיד רשום כדין בישראל ואשר לא עומדים ותלויים  קבלן האלומיניום יהיה .25.1

 , לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.ןפירעונגדו הליכי חדלות 

ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון ולא תלוי קבלן האלומיניום  .25.2

 ון.ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קל

 2ל לפחות ש בעל הון עצמינכון למועד הגשת הצעתו, יהיה קבלן האלומיניום  .25.3

 ויוכל בנוסף להעמיד ערבות מכרז וערבות ביצוע על פי הגדרות המכרז.₪ מיליון 

בביצוע שנים  7של לא פחות מ בעל ניסיון מצטבר מוכח  קבלן האלומיניום יהיה .25.4

האלומיניום המתוכננות מסוג עבודות וחיפויים זכוכית  ,עבודות אלומיניום

פרויקטים שונים  5 האחרונות לפחותהשנים  3במהלך בהצלחה סיים לפרויקט, ו

ו/או בהיקף ₪ מליון  20בהיקף מצטבר של לפחות של עבודות אלומיניום וזכוכית 

מ"ר הכוללים עבודות אלומיניום כדוגמת העבודות  15,000מצטבר של לפחות 

 זה.המתוכננות לפרויקט 
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עצמאית בעל מערך לייצור אלומיניום לבנין ובעל יכולת  קבלן האלומיניום יהיה .25.5

עבודות ל תואמותאלומיניום לבנין של מערכות  , והתקנהייצורתכנון, רכש, ל

מחלקת תכנון פנימית אשר בה לכל לפחות  הכולל המתוכננות לפרויקט זה,

הכולל ציוד מתאים, כ"א , מערך ייצור מתאים הפחות מנהל תכנון ושני טכנאים

מיומן ומערכת אבטחת איכות פנימית, אמצעי שינוע והובלה, מנהלי פרויקטים 

 ובקרת איכות.

 

 אויר מיזוג – 15 פרק

 

 מיוחד טכני מפרט .1

 כללי וסידור תוכניות 1.1

 ואת הכללי הסידור את מראות זה למפרט המצורפות התוכניות 1.1.1 

 לפי להיקבע צריכים הציוד וסידור המדויק המקום. לבצע שיש העבודה

 הם הקובעים הגורמים. למבנה שתתאים ובצורה העבודה התקדמות

 .בבניין והמציאות הבניין של המעשיות התוכניות

. המחבר של כללי לתיאור בעיקרן מיועדות' וכד ליחידות התחברויות 1.1.2 

 לאפשר מנת על, מקרה לכל המתאימה בצורה ייעשה המציאותי החיבור

 .למינימום עד הנדרש המקום והפחתת אנשים מעבר, התפשטות

 את לבצע הקבלן על זאת למרות. לביצוע תוכניות הנן התוכניות 1.1.3 

, יכין שהקבלן ייצור תוכניות י"עפ או, מעודכנות תוכניות י"עפ רק העבודה

 .המתכנן י"ע יאושרו ואשר

 .קבלנים למספר העבודה את לחלק הזכות את לעצמו שומר המזמין 1.1.4 

 

 הציוד בחירת 1.2

 .טיב דרגת לציין בא, ציוד של קטלוגי מספר או יצרנים שמות ציון 

 במידה) אחרים יצרנים של ציוד או חומרים לאישור להגיש רשאי הקבלן 

 איכות אותה בעלי( תכנון כדרישת בלעדית נדרשו לא הציוד ודגם והיצרן

. והתוכניות המפרט דרישות את תואמים שהם בתנאי, לתפקיד והתאמה

 אם בין הציוד על אישור קבלת לשם. אותם לאשר מתחייב אינו המתכנן

, הציוד על מספקת אינפורמציה להגיש הקבלן על, אחר או במפרט הוגדר

 וכל חומרים פרטי, פעולה נתוני, כלליות מידות, קטלוגי דף: כגון
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 קבלת לפני ציוד פריט כל, יותקן ולא יירכש לא. דרושה אחרת אינפורמציה

 .המתכנן אישור

 .לקבלן הציוד כל את לספק הזכות את לעצמו שומר המזמין 

 

 העבודה טיב 1.3

 י"ע, ומקצועית נקיה, יציבה בצורה, ביותר הטובה בצורה תבוצע העבודה כל 

 והחומרים העבודה טיב של סופית בדיקה. בעבודתם מנוסים מקצוע בעלי

 הן האחרות והביקורות הבדיקות כל. המתכנן י"ע, העבודה בסיום תעשה

, מאחריותו הקבלן את משחררים אינם והאישורים הבדיקות, זמניות

 .במסמכים כנדרש

 

 מהקבלן הנדרשים הכישורים 1.4

 ובעל רשום קבלן היותו על הקבלנים מרשם אישור להציג יידרש הקבלן 

 .לפחות 2ב סיווג

 הנדרש ההתקנות בסוג לפחות שנים 5 של ניסיון להוכיח הקבלן על 

 על הציוד ספק אישור את ולהציג, מתכננים המלצות לרבות, בפרוייקט

 .זה לציוד מוסמך מתקין היותו

 הציוד על הגנה 1.5

 להיות חייבים, מספקם שהקבלן או הקבלן של וחומרים ציוד, עבודה כל 

 על. הסופית למסירה עד, וההרכבה העבודה במשך פגיעה בפני מוגנים

 בין, הזה התנאי מילוי-מאי כתוצאה ייגרם אשר לציודו נזק כל לתקן הקבלן

 .הקבלן עובדי י"ע עקיפה או ישירה בצורה נגרם אם

 .ההתקנה זמן במשך אחרות סגירות או פקקים י"ע תיסגר הצנרת 

 של לכלוך כנגד להבטיחו מנת על חשבונו על הציוד את לכסות חייב הקבלן 

 .בנין וחומרי טיח, צבע

 

 ניקיון 1.6

 הפסולת את ולהרחיק עבודתו מקום את יום כל בסוף לנקות הקבלן על 

, ל"הנ הניקיון את ביצע לא והקבלן במידה. עבודתו בגין שנוצרו והלכלוך

 עובדים י"ע הניקיון ביצוע על להורות רשאים המזמין או המפקח יהיו

 .הניקיון בהוצאות הקבלן את ולחייב אחרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בבניין ומעברים פיגומים 1.7

: כגון, העבודה לביצוע הנדרש הציוד כל את לספק הקבלן על 1.7.1 

 לביצוע הדרוש ההרמה וציוד המסלולים, הקרשים, הפיגומים, הסולמות

 הרשויות לדרישות בהתאם להיות צריך הציוד כל. חשבונו על העבודה

 .לבטיחות והמוסדות

 במידת. בבניין והרכבתו הציוד העברת אפשרות את לבדוק הקבלן על 1.7.2 

 לצורך פתחים הכנת, המתכנן ובאישור המפקח עם הקבלן יתאם הצורך

 .הציוד התקנת

, למפלס ממפלס וצנרת ציוד שהעברת בחשבון להביא הקבלן על 1.7.3 

 .המפקח עם ובתאום חשבונו על מתאים הרמה ציוד באמצעות תיעשה

    

 תמיכות 1.8

 הדרושים והתליות החיזוקים, התמיכות כל את וירכיב יספק הקבלן 1.8.1 

 חופשית תהיה שהמערכת בצורה והתעלות הצנרת, הציוד תמיכת לשם לו

 .מרעידות

 משינויי כתוצאה התפשטות שתתאפשר כך תבוצענה הצנרת תמיכות 1.8.2 

 .טמפרטורה

 כוחות יועברו שלא כך, גמישים יהיו רועד ציוד אל צנרת חיבורי 1.8.3 

 .וממנו לציוד ורעידות

    

 ציוד בסיסי, צנרת מעברי, חיצוב 1.9

 בבניין האחרות וההכנות המעברים, הפתחים שכל יוודא הקבלן 1.9.1 

 והפתחים במידה. העדכניות עבודתו דרישות לפי ומבוצעים מתוכננים אמנם

 הדבר ייזקף, הקבלן השגחת-מאי כתוצאה כיאות בוצעו לא והשרוולים

 .חשבונו על ייעשו והתיקונים הקבלן לחובת

 י"ע שיקבעו במועדים הקבלן י"ע יסופקו צנרת מעברי עבור שרוולים 1.9.2 

 מתאימים פקקים ועם לבטון עיגון קוצי עם יסופקו השרוולים. המפקח

 .המפקח עם בתיאום הקבלן י"ע ויורכבו, סתימות למניעת

 למעבר בקירות הפתחים כל פתיחת לתיאום לדאוג הקבלן על 1.9.3 

 (.הבניין קבלן י"ע יבוצעו) התעלות

 .הבניין קבלן י"ע בקדיחה ייעשו בטון קירות דרך מעברים  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ויבוצעו קבועים הבסיסים. בטון בסיסי על יותקן האויר מיזוג ציוד 1.9.4 

 תוכניות סמך על יוכנו אשר קונסטרוקציה תוכניות לפי הבניין קבלן ידי על

 .פלדה זויתני הקבלן יספק, מוחלק בסיס של במקרה, הקבלן של העבודה

 שהעבודה ולוודא היציקה בשעת נוכח להיות הקבלן על, מקרה בכל  

 .לדרישותיו בהתאם מתבצעת

   

 העבודה היקף .2

   

 והעבודה העזר חומרי, החומרים כל את כוללת זה במפרט הכלולה העבודה 2.1

 .מושלם מתקן למסירת

    

 במדריך ביטוי לידי שבאה כפי, טובה מקצועית בצורה תותקן המערכת 2.2

ASHRAE תקן ולפי האחרונה במהדורתו וקירור אוורור, אויר למיזוג 

 .4 חלק 994 ישראלי

    

 .לעיל לאמור בכפיפות, יתר רעש או רעידות ללא, שקטה בצורה יעבוד הציוד 2.3

    

 :להם רק מוגבלת אינה אך הבאים הסעיפים את כוללת העבודה 2.4

 עשן ושחרור אוורור מפוחי 2.4.1 

 חימום/לקירור אינוורטר מטיפוס מושלמות עצמאיות יחידות 2.4.2 

 ישירה בהתפשטות

 ישירה בהתפשטות באויר טיפול יחידות 2.4.3 

 מרכזיות-ומיני מושלמות אויר מיזוג יחידות 2.4.4 

 גמישות תעלות מגולוון פח תעלות 2.4.5 

 חוזר אויר ותריסי מפזרים 2.4.6 

 ואביזריה צנרת 2.4.7 

 וצנרת תעלות בידוד 2.4.8 

 ובקרה פיקוד 2.4.9 

 חשמל עבודות 2.4.10 

 ראשונה הפעלה 2.4.11 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ואחזקה הפעלה הוראות 2.4.12 

 .ואחריות שירות 2.4.13 

  

 זה במפרט כלולות אינן אשר עבודות .3

 ההזנה. חשמל לוחות הזנת לשם 3X380V/50Hz חשמלי מתח אספקת 3.1

 .הראשי החשמל מלוח אחרים י"ע שיונח בכבל תבוצע

 ולמפוחים העיבוי ליחידות, באויר הטיפול ליחידות הכבלים של סופי חיבור 

 .הקבלן י"ע –

   

 .באויר טיפול ליחידות חשמל הזנת אספקת 3.2

    

 צוין אם אלא ודלתות מחיצות, בקירות אויר מעבר תריסי והתקנת אספקת 3.3

 .בתוכניות במפורש

   

 .אקוסטיות בתקרות ופתחים מסגרות הכנת 3.4

   

 של הניקוז מוצא חיבור כוללת הקבלן עבודת אך, למזגנים ניקוז צנרת 3.5

 ובדיקת אחרים י"ע עבורו שתוכן הניקוז לנקודת האויר מיזוג יחידת

 .המים זרימת תקינות

   

 של הניקוז מוצא חיבור כוללת הקבלן עבודת אך, למזגנים ניקוז צנרת 3.6

 ובדיקת אחרים י"ע עבורו שתוכן הניקוז לנקודת האויר מיזוג יחידת

 .המים זרימת תקינות

   

 .בטון ובתקרות בקירות פתחים הכנת 3.7

   

 .לציוד בטון בסיסי יציקת 3.8

  

 העבודה תיאור .4

  

 באמצעות יתבצע הבריכה חלל ואוורור השונים מהאזורים העשן שחרור 4.1

 .ציריים מפוחים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

    

 עיבוי יחידות י"ע יתבצע ומעברים למשרדים, הבריכה לחלל האויר מיזוג 4.2

 ליחידות צנרת באמצעות יחוברו אשר, חום משאבת אינוורטר מטיפוס

-בו וחימום קירור תאפשר לא המערכת) השונים באזורים באויר הטיפול

 (.זמנית

 באמצעות יתבצע והפיזור ייעודיות יחידות באמצעות יסופק הצח האויר 

 .ומפזרים תעלות מערכת

 .המבנה גג על ימוקמו העיבוי יחידות 

   

 מטיפוס עצמאיות אויר מיזוג מערכות יותקנו החוגים ולחדרי הכושר לחדר 4.3

Package מרכזי-ומיני. 

 

 :הם לתכנון החיצונית הטמפרטורה תנאי 4.4

 .35ºC       D.B   :קיץ טמפרטורת 

                    26.5ºC     W.B. 

 

 .  5.5ºC     D.B: חורף טמפרטורת 

   

 :הם לתכנון הפנים תנאי 4.5

 . 23ºC±1ºC  D.B:    קיץ טמפרטורת 

 .21ºC±1ºC  D.B:  חורף טמפרטורת 

 .לחות פיקוד ללא, 50%-מ יותר לא: יחסית לחות 

    

 וויסותם, הפעלתם, המערכת חלקי כל והתקנת אספקת את כולל זה מפרט 4.6

 שנדרש כפי, ותקין סדיר באופן פועלים הם כאשר למסרם מנת על, ואיזונם

 .אליו הנלוות ובתוכניות במפרט

  

 הקבלן י"ע לאישור המוגש חומר .5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 על וכן, המתכנן י"ע שאושר הציוד על מבוססות יהיו הקבלן תוכניות 5.1

 .בבניין והמציאות הבניין של האחרונות התוכניות

    

 :כדלקמן ונתונים תוכניות לאישור להגיש הקבלן על, העבודה התחלת לפני 5.2

 ציוד על המבוססים, במבנה ציוד העמדת, כללית הרכבה שרטוטי 5.2.1 

 .למעשה הלכה ויסופק שאושר

 .העיבוי יחידת של ייצור שרטוטי 5.2.2 

 .באויר הטיפול יחידות של וייצור הרכבה שרטוטי 5.2.3 

 .שנדרש במקום אויר תעלות של וייצור הרכבה שרטוטי 5.2.4 

 .הנדרשים במקומות ותעלות צנרת ומהלך תלייה, תמיכה פרטי 5.2.5 

 טיפול יחידות, עיבוי יחידות: הציוד כל של מלאים וקטלוגים פרטים 5.2.6 

 '.וכד גמישות תעלות, אש מדפי, מהירות בקרי, מפוחים, באויר

 חיווט סכמות, 1:10 מידה בקנה הלוחות על מבטים, חשמל לוחות 5.2.7 

 .הציוד סוגי כל את יכללו הסכמות. פנים וחיבורי

 שיסוכם הפיקוד לציוד בהתאם פיקוד סכימת המתכנן לאישור יכין הקבלן  

 .לתוכניות ובהתאם פיקוד בסעיף הדרישות לפי תהיה הסכימה. עליו

   

 את משחררים אינם, ציוד פרטי או/ו העבודה לשרטוטי המתכנן אישור 5.3

 בסעיפי כמפורט לתפקידו התאמתו או/ו הציוד לטיב מאחריותו הקבלן

 .והתוכניות במפרט

   

   

 צביעה .6

 נגד יסוד צבע שכבות בשתי ייצבעו, רכה פלדה או שחור מפח הציוד חלקי כל 6.1

, פלדה אפור יהיה העליון הגוון עליון סינתטי צבע שכבות ושתי חלודה

 פחים. יסודי ניקוי ייעשה, הראשונה צביעת לפני. אחרת נאמר ולא במיקרה

 .אחר מתאים ממיס או טינר י"ע שומנים והסרת ניקוי יעברו נקיים

 בסוף לשטוף יש אותו, מתאים כימי מנקה י"ע ינוקו חלודה עם חלקים 

 .לחלוטין החלודה שתיעלם עד מסתובבת מברשת י"ע או, התהליך

 .האדריכל הנחיות לפי – התעלות גוון 

    



360 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עד בחול ניקוי יעברו, ביחידות המפוחים כולל, וחלקיהם המפוחים כל 6.2

 יעברו אחריו משעה יותר ולא, הניקוי לאחר מיד, לבן כמעט של לדרגה

, היצרן הוראות לפי, מתאים ייבוש זמן לאחר. יסוד אפוקסי בצבע צביעה

 .עליון צבע ועליו ל"כנ נוספת יסוד צבע בשכבת הציוד ייצבע

    

 לספק הקבלן על, קדמיום מצופי או מגולוונים יהיו והדסקיות האומים כל 6.3

 .מגולוונים ודסקיות אומים, ברגים עם הקנוי הציוד כל את

    

 שכבה) בתנור אפוי יהיה החשמל ובלוחות במזגנים הפנלים של העליון הצבע 6.4

 .חלודה נגד צבע יהיה היסוד צבע(. 240µ בעובי סופית

 .יסוד צבע ועליו פריימר מקשר בצבע בתחילה ייצבעו מגולוונים פנלים 

 .האדריכל הנחיות לפי היחידות גוון 

   

 אפוקסי צבע שכבות 4-ב להוראות בהתאם ייצבעו מבטון הציוד בסיסי 6.5

 .הקבלן י"ע תיעשה והצביעה השטח הכנת. בטון גבי על לצביעה מתאים

 .האדריכל הנחיות לפי הגוון 

  

 לפעולה והכנסה ניסויים, בדיקות, ניקוי .7

   

 י"ע ייעשו, לפעולה המערכת כל והכנסת הניסויים, הבדיקות, הצנרת ניקוי 7.1

 .הקבלן

 על, אלו פעולות לבצע כוונתו על מראש ימים 7 לפחות להודיע הקבלן על 

 .לנכון וימצא במידה המפקח נוכחות את לאפשר מנת

   

 כך תיעשה השטיפה. לפעולה המתקן הכנסת לפני הצנרת את ישטוף הקבלן 7.2

 .הציוד דרך יעברו לא שהלכלוך

 .השטיפה בתום ויסירם בצינורות זמניים מסננים יתקין הקבלן 

 .ב"וכיו סיגים, חול בצנרת יהיו לא השטיפות סיום עם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הקבלן על'. אטמ 14-ב תיעשה הבדיקה. לצנרת לחץ בדיקות יבצע הקבלן 7.3

 יהיה הבדיקה זמן. זה בלחץ עומדים שאינם אביזרים הבדיקה לפני לבודד

 בדיקת שבזמן להקפיד יש. בלחץ ירידה תורגש זה שבזמן ואסור שעות 24-כ

 .הצנרת בידוד לפני זו בדיקה לסיים יש. בצנרת אויר יהיה לא הלחץ

   

 תקופה במשך. רצוף שבוע במשך ניסיוני באופן הציוד את להפעיל הקבלן על 7.4

, הניקוי פעולות גמר אחרי. המסננים כל את ולנקות לעבור הקבלן על זו

 .המפקח הוראת לפי, שבמערכת הזמניים המסננים ליבות את הקבלן יוציא

   

 .היצרן הנחיות לפי בצנרת הקרר זרימת את ויווסת יבדוק הקבלן 7.5

 

 

 ואחזקה הפעלה והוראות סכמות, סימון, שילוט .8

   

 סימון 8.1

 יחידת, באויר טיפול יחידות: כגון המערכת של פונקציונלי אלמנט כל 8.1.1 

 ועליו מ"ס 20X10 בגודל' סנדוויץ שלט י"ע יסומן', וכו מפוחים, עיבוי

 .בסכימה שמופיע כפי ותפקידו החלק מספר מוטבע

 דסקית, פונקציונלי אביזר לכל חשבונו על ויחבר יספק הקבלן 8.1.2 

 כפי, ותפקידו האביזר מספר מוטבע ובה מ"מ 50 בקוטר' סנדוויץ פלסטיק

 .בסכימה שמופיע

    

 ואחזקה הפעלה הוראות 8.2

 צריכות ההוראות. עותקים 3-ב ואחזקה הפעלה הוראות יספק הקבלן 

 גם יכלול התיק, כמבוצע עבודה שרטוטי ותיק ציוד חוברת בצורת להימסר

 בודק י"ע החשמל מתקן בדיקת ואישורי הציוד של האחריות תעודות את

, מונעת לאחזקה הדרושה האינפורמציה כל את יכללו ההוראות. מוסמך

 .תקופתיים וטיפולים תיקונים וכן שוטף טיפול

 .לפעולה ההכנסה שלב בתום המזמין נציג את ימים 7 במשך ידריך הקבלן 

   

 לשנתיים ושירות אחזקה 8.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 י"ע המתקן של הסופית הקבלה מיום( שנים 2) שנתיים במשך יבצע הקבלן 

, גירוז,  שימון: לרבות, הדרושות והשירות האחזקה פעולות כל את, המתכנן

 כל. וניקוי פירוק, אטמים תיקוני, מסננים החלפת, רצועות מתיחת

. הקבלן חשבון על יהיו והשירות האחזקה לביצוע הדרושים החומרים

 המתקן מהפעלת חלק הם, יומי שגרתי וסיור השונים המרכיבים הפעלת

 .מהקבלן שיקבל ההדרכה י"עפ המזמין נציג י"ע וייעשו

 ח"דו  יקבל והמזמין בכתב יתועד, שירות ביצוע לצורך הקבלן של ביקור כל 

 ואופן התקלה תיאור, שבוצעה העבודה מהות, הביקור מטרת: יפורטו ובו

 .תיקונה

   

 אחריות 8.4

 מערכות למעט, לשנתיים תהיה המותקן והציוד העבודות על הקבלן אחריות 

VRF קבלת מועד הוא הקובע התאריך. שנים 3-ל אחריות תינתן עליהן 

 פגם כל בתיקון הקבלן חייב זו תקופה במשך. והמתכנן המפקח י"ע המתקן

 .הקריאה ממועד שעות 24 בתוך המזמין קריאת סמך על וזאת תקלה או

, האחריות תקופת בתוך כפגום שנתגלה חלק כל במקום יחליף הקבלן 

 במועד התיקון את לבצע הקבלן יבוא לא. במקומו ותקין חדש חלק ויתקין

 .בהוצאות הקבלן את ויחייב אחרים עובדים באמצעות המזמין יבצע, ל"הנ

 סיום על למזמין הקבלן יודיע האחריות תקופת תום לפני חודשיים 

 .הקרוב האחריות

   

 המתקן של סופית קבלה 8.5

 דחיסה לחצי מדידת ח"דו הקבלן יכין המתקן של סופית לקבלה 8.5.1 

 אויר וטמפרטורות ובמפוחים ביחידות אויר כמויות, במנועים זרם, ויניקה

 .שונות בשעות מייצג במקום אזור בכל

 את המתכנן לאישור הקבלן יגיש המתקן קבלת מועד לפני ימים 7 8.5.2 

 .המתקן של סופיות סכמות וכן והאחזקה ההפעלה הוראות

 אישור ויעביר והמדחסים המנועים הגנות כיווני כל את יבדוק הקבלן 8.5.3 

 .המתכנן לידי לכך בכתב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חתומים הלחץ ורגשי CO-ה רגשי של כיול  אישורי הקבלן יספק כן-כמו  

 .הציוד ספק י"ע

 האויר מיזוג מערכות לבדיקת התקנים מכון להזמנת אחראי הקבלן 8.5.4 

 המתקן לאישור אחראי יהיה הקבלן. ידו על שסופקו CO גז וגילוי והאוורור

 .התקנים מכון י"ע

 .הקבלן על תחול הבדיקה עלות  

   

 אויר ומיזוג אוורור .9

  אויר ומיזוג אוורור תעלות 9.1

 ובהתאמה בשרטוטים המצוינות התעלות כל את וירכיב יספק הקבלן 9.1.1 

, התעלות את כוללת העבודה. בבניין ולמציאות העדכניות הבניין לתוכניות

 . כנדרש והאטימות החיזוקים, התליות, התמיכות

 יגיש הקבלן. גבוהה כיפוף באיכות מגולוון מפח תבוצענה התעלות 9.1.2 

 כך -ואחר, 180˚-ב יכופף הפח. הייצור התחלת לפני לאישור פח רצועות

 יהיו והמבנה העובי. לפח הגלוון בין הפרדה כל תורשה לא. חזרה יכופף

 תהיינה התעלות, SMACNA מדריך להוראות בכפיפות בתוכניות כמצוין

 .במקצוע כמקובל סבירה במידה ואטומות קשיחות

 בשיפוע, אחרת צוין ולא במידת, ייעשו בתעלות והתחברויות הצרויות 9.1.3 

 .1:3 של ביחס, זאת מאפשר אינו שהמקום ובמקרה, 1:5 של ביחס

. הרדיוס שבמישור התעלה למידה השווה מרכזי ברדיוס יעשו קשתות 9.1.4 

 ובהתאם, רגיל לרדיוס מקום ואין במידה. בתעלות חדות זוויות יהיו לא

 כנפי עם מ"ס 10 של אחיד ברדיוס מינימלית קשת תיעשה, בתוכניות למצוין

 .בתוכניות כמצוין פנימיות כיוון

 .מתאים סמרור י"ע גב אל גב מודבקות קשתות משתי ייוצרו מכנסים 9.1.5 

 שונים בגדלים תעלה קטעי 3 עבודתו בתחילת להכין הקבלן על 9.1.6 

 אישור קבלת לאחר. וקשת מעבר עם קטע, מכנסים קטע: הבאים מהסוגים

 במידה. העבודה בביצוע להתחיל הקבלן יוכל, אלו קטעים על המתכנן

 .דוגמאות ולאשר לחזור צורך יהיה, באתר לפחחות משנה קבלן ויוחלף

 כאשר. SMACNA להוראות בהתאם יהיו החיבור וסוג הפח עובי 9.1.7 

 .אוגנים באמצעות ייעשו החיבורים, מסוים רוחב מעל תעלות
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בחיבורי מ"מ 1.25 בעובי מגולוון פח באמצעות יבוצעו עשן לשחרור תעלות  

 .אוגנים

 .ריתוך בחיבורי מ"מ 2 בעובי שחור פח באמצעות יבוצעו לנידוף תעלות  

 .אש עמיד חומר באמצעות ייאטמו עשן שחרור בתעלות התפרים 9.1.8 

 .התעלה במחיר כלול האיטום מחיר  

 דגם" AMERIFLEX" תוצרת כדוגמת תהיינה הגמישות התעלות 9.1.9 

AF-016 (המבודדות התעלות )ו-AF-012 (בידוד ללא בתעלות )שווה או 

 .1001 י"לת המתאים מאושר ערך

   

  תעלות בידוד 9.2

 .בתוכניות אחרת צוין אם אלא, פנימי יהיה הבידוד כל 9.2.1 

 זכוכית צמר ממזרוני יהיה המלבניות בתעלות הפנימי הבידוד 9.2.2 

 1001 י"לת המתאים בידוד כל או זכוכית סיבי גיזת עם" איזוקם" כדוגמת

 (.למבנה מחוץ בתעלות 2" או) 1" בעובי

 את להדביק יש, פנימי בידוד מבודדת בתעלה פתח חיתוך אחרי 9.2.3 

 בצורה מודבק אלומיניום נייר פסי י"ע הבידוד מזרוני של החתוכות הפינות

 יחובר להדבקה בנוסף. המתכנן בחירת לפי – מגולוון פח י"ע או יציבה

 .סמרור באמצעות לתעלה הבידוד

 את ולקבל מבודדות תעלות קטעי 3 להכין הקבלן על 1 בסעיף כנזכר 9.2.4 

 .העבודה ביצוע על המתכנן אישור

   

  רעידות ומבודדי גמישים חיבורים 9.3

 יהיו והמפוחים האויר מיזוג יחידות שבחיבורי הגמישים החיבורים 9.3.1 

 החיבור. 1001 י"לת ומתאים שעתיים למשך -250ºCב עמיד מחומר עשויים

, מתוח-בלתי מורכב להיות וצריך משקל שום יעביר או ישא לא הגמיש

 .להגנה פח יותקן הגמיש החיבור על כאשר

    

 המלצת לפי זעזועים בולמי גבי על יונחו והמפוחים העיבוי יחידות 9.3.2 

 .היצרן

 .היחידה במחיר כלול הזעזועים בולמי מחיר  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

   

 

 

 

 אויר ומחזירי מפזרי 9.4

 כדוגמת משוך מאלומיניום עשויים יהיו קיריים אויר ומחזירי מפזרי 9.4.1 

 צוין אם אלא, אנכיים הקדמיים העלים, וערב שתי עלים עם" יעד" תוצרת

 .בתוכניות אחרת

 .המפזר במחיר כלול המצערת מחיר. וויסות במצערת יצויד מפזר כל  

 תוצרת כדוגמת משוך מאלומיניום עשויים יהיו תקרתיים אויר מפזרי 9.4.2 

 ".יעד"

 .המפזר במחיר כלול המצערת מחיר. וויסות במצערת יצויד מפזר כל  

-ב קבועים להבים עם משוך מאלומיניום עשויים יהיו האויר מחזירי 9.4.3 

 ".יעד" תוצרת כדוגמת 45˚

 לפתיחה הניתן RTF דגם כדוגמת אויר מחזיר יותקן שיידרש במקומות  

 .מגולוון פח מסגרת עם לשטיפה מסנן בתוכו יכלול אשר, ברגים באמצעות

 מפזרי יורכבו שלתוכן העץ מסגרות את ולהרכיב לספק הקבלן על 9.4.4 

 קבלן עם הדוק בתאום תיעשה זו עבודה, מחיר תוספת ללא האויר ומחזירי

 .התקרה

 בין בתיאום יורכבו גבס בסינר או כפולה בתקרה אויר ומחזירי מפזרי 9.4.5 

 מיקום. התקרה לסוג בהתאם ייקבע ההרכבה פרט. התקרה לקבלן הקבלן

 .האדריכלות תוכניות עם בתיאום ייעשה האויר מפזרי של מדויק

 .האדריכל בחירת לפי הגוון. בתנור ייצבעו האויר ומחזירי המפזרים 9.4.6 

   

 באויר טיפול יחידות 9.5

 ,"LG" מתוצרת מקוריות באויר טיפול יחידות וירכיב יספק הקבלן 9.5.1 

"DAIKIN" ,"כדוגמת מותאמות ויחידות בלבד" סמסונג" או" מיצובישי 

 בגודל והמתכנן הפרוייקט מנהל, המזמין החלטות לפי" אוריס" תוצרת

 .בתוכניות המופיע ובמקום

 אויר מסנני, סוללות, מפוחים, ושלד בית היתר בין תכלול היחידה 9.5.2 

 הדרוש הציוד שאר וכל, חשמל כבלי, מנועים, ופיקוד חשמל לוח, לשטיפה



366 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חיבור בעלת יחידה כל עם. במפרט בפרוש צוין לא אם גם תקינה לפעולה

 .האויר כמות וויסות לצורך מהירות משנה יסופק פאזי-תלת חשמל

 אביזרי כל כולל החרושת בית של מוגמר כמוצר לאתר יובאו היחידות 9.5.3 

 .והפיקוד הניתוק

 שתבטיח ובצורה מספקת במידה וקשיח מחוזק יהיה היחידה בית 9.5.4 

 .הפעולה בעת רעידות מפני

 .פנלים פירוק י"ע גישה תהיה הפנימיים החלקים לכל  

 בעובי זכוכית מסיבי פנימי אקוסטי בידוד מבודד יהיה היחידה מבנה כל  

 .התעלות בידוד של טיב דרגת מאותה, 1"

 .נוח פירוק שיאפשרו כאלה יהיו ליחידה והחשמל הצנרת חיבור 9.5.5 

 לשטיפה סינון אלמנט עם מגולוונות מסגרות מטיפוס יהיו המסננים 9.5.6 

 יתאפשר שלא כך, למבנה תתאמנה המסננים מסגרות. לפחות מ"מ 15 בעובי

 .למסנן מחוץ אל אויר מעבר

 .מלפנים לשליפה ויהיה ליחידה מתחת יותקן נחשון-מפוח ביחידות המסנן  

 בנתונים הרשום  על יעלה לא היחידה מפעולת כתוצאה הרעש מפלס 9.5.7 

 המדידה תנאי ולפי" אוריס"ו" LG" החברות של בקטלוגים המופיעים

 .בו המפורטים

 .הציוד יצרן של מקורי חדר בתרמוסטט יצוידו היחידות 9.5.8 

 .בתוכניות המסומן על יעלה לא היחידות גודל 9.5.9 

 הפיקוד למערכת, חשמל להזנת היחידה חיבור תכלול העבודה 9.5.10 

 .ניקוז ולנקודת

 .ופיקוד בקרה סעיף ראה, הפיקוד מערכת על לפירוט 9.5.11 

 קונסטרוקציה באמצעות תתבצע הנסתרים המאיידים תליית 9.5.12 

 .היחידה ומשקל ההתקנה גובה לפי מתאימה

 

 אינוורטר מטיפוס עיבוי יחידת 9.6

 חום משאבת אינוורטר מטיפוס עיבוי יחידת ויתקין יספק הקבלן 9.6.1 

 החלטת לפי" סמסונג" או" מיצובישי", "LG", "DAIKIN" מתוצרת

 .בתוכניות המופיע ובמקום בגודל, המזמין
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 וכן 14 בפרק המפורט לפי הדרושות ההגנות כל את תכלול היחידה 9.6.2 

 '.וכד שמן, R-410A קירור גז: תכלול

 הראשונה הפעלתה. החיבורים השלמת עם להפעלה מוכנה תהיה היחידה  

 .היצרן של מורשים טכנאים י"ע תיעשה היחידה של

 ווסת באמצעות תפוקה לוויסות אוטומטי בציוד תצויד המכונה 9.6.3 

 .העיבוי ולמפוחי למדחסים מהירות

 .היצרן של מקוריות אקוסטיות בשמיכות יעטפו המדחסים 9.6.4 

 שתבטיח ובצורה מספקת במידה וקשיח מחוזק יהיה היחידה בית 9.6.5 

 .הפעולה בעת רעידות מפני

 עם במיוחד שקטים, AIR FOIL מטיפוס ציריים יהיו המעבה מפוחי 9.6.6 

 במיוחד שקטים פאזיים-תלת יהיו החשמליים המנועים. נפרדים מנועים

 .מגנטית שריקה ללא, ד"סל 1,450 של סיבוב במהירות

 בנתונים הרשום  על יעלה לא היחידה מפעולת כתוצאה הרעש מפלס 9.6.7 

 .בו המפורטים המדידה תנאי ולפי" LG" חברת בקטלוג המופיעים

 .ופיקוד בקרה סעיף ראה, הפיקוד מערכת על לפירוט 9.6.8 

   

 מרכזיים-ומיני מפוצלים מזגנים 9.7

 מזגן יחידות, בתוכניות המסומנים במקומות ויתקין יספק הקבלן 9.7.1 

 .וחימום לקירור מרכזי-ומיני מפוצל

 מזגנים" )תדיראן" תוצרת כדוגמת מוגמר מוצר תהיה יחידה כל 9.7.2 

 שווה או Super Quiet מטיפוס( מרכזיים-מיני מזגנים" )אוריס"ו( מפוצלים

 .מאושר ערך

 האויר וזריקת בתוכניות כמפורט תותקן( מאייד) הפנימית היחידה 9.7.3 

 (.בתוכניות המצוין לפי) מעלה כלפי או קדימה תהיה

 לרבות, במיוחד מושתק מטיפוס יהיה מרכזי-המיני המזגן של המאייד  

 5 עם ומנוע מחורר מפח בית עם צנטריפוגלי מפוח, מיוחד אקוסטי בידוד

 .מהירויות

 .הגנותיהם עם חשמליים חימום גופי יכללו מרכזיות-מיני יחידות  

 תהיה מרכזי-המיני המזגן של( עיבוי יחידת) החיצונית היחידה 9.7.4 

, מייבש מסנן, התפשטות שסתום תכלול היחידה. במיוחד מושתק מטיפוס

, נמוך לחץ פרסוסטט, טיפות מפריד, הדחיסה צינור על משתיק, שמן מפריד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 קצר נגד הגנה, יתר עומס הגנת, פאזה חוסר הגנת, גבוה לחץ פרסוסטט

 .ההספק כופל לתיקון וקבלים

 בבידוד יבודדו המדחס ותא מרכזי-המיני המזגן של העיבוי יחידת מבנה  

 כך, תוקטן המפוחים סיבוב ומהירות יוגדל הסוללה שטח, מיוחד אקוסטי

 .הרעש רמת הפחתת שתתאפשר

 פלסטי צינור באמצעות) הניקוז לנקודת המזגן חיבור תכלול העבודה 9.7.5 

 .אחרים י"ע יוכנו אשר החשמל ולהזנת( וסיפון גמיש

 .צביעה בפרק כמפורט ייצבעו העיבוי יחידות 9.7.6 

 בנתונים הרשום  על יעלה לא היחידה מפעולת כתוצאה הרעש מפלס 9.7.7 

 המדידה תנאי ולפי" אוריס"ו" תדיראן" החברות של בקטלוגים המופיעים

 .בהם המפורטים

 גומי שכבות 2 גבי ועל בתוכניות המתואר לפי יותקנו העיבוי יחידות 9.7.8 

 .מחורץ

 כדוגמת חם באבץ מגולוונים יהיו והסורגים היחידות העמדת מתקני  

 ".שחקים" תוצרת

 .מסטר ומפתח תליה מנעול עם יסופק סורג כל  

 באמצעות תתבצע מרכזיים-המיני המזגנים של המאיידים תליית  

 .היחידה ומשקל ההתקנה גובה לפי מתאימה קונסטרוקציה

    

 מושלמות אויר מיזוג יחידות 9.8

 מיזוג יחידות, בתוכניות המסומנים במקומות ויתקין יספק הקבלן 9.8.1 

 .וחימום לקירור מושלמות אויר

 ערך שווה או" אוריס" תוצרת כדוגמת מוגמר מוצר תהיה יחידה כל 9.8.2 

 .מאושר

 אקוסטי בידוד לרבות, במיוחד מושתק מטיפוס יהיה המאייד מפוח 9.8.3 

 .מהירויות 5 עם ומנוע מחורר מפח בית, מיוחד

 .הגנותיהם עם חשמליים חימום גופי תכלול היחידה  

 משתיק, שמן מפריד, מייבש מסנן, התפשטות שסתום תכלול היחידה 9.8.4 

, גבוה לחץ פרסוסטט, נמוך לחץ פרסוסטט, טיפות מפריד, הדחיסה צינור על

 כופל לתיקון וקבלים קצר נגד הגנה, יתר עומס הגנת, פאזה חוסר הגנת

 .ההספק
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ומהירות יוגדל הסוללה שטח, מיוחד אקוסטי בבידוד יבודד המדחסים תא  

 .הרעש רמת הפחתת שתתאפשר כך, תוקטן המפוחים סיבוב

 פלסטי צינור באמצעות) הניקוז לנקודת המזגן חיבור תכלול העבודה 9.8.5 

 .אחרים י"ע יוכנו אשר החשמל ולהזנת( וסיפון גמיש

 .צביעה בפרק כמפורט תצבע היחידה 9.8.6 

 בנתונים הרשום  על יעלה לא היחידה מפעולת כתוצאה הרעש מפלס 9.8.7 

 .בו המפורטים המדידה תנאי ולפי" אוריס" חברת של בקטלוגים המופיעים

 

 

 ובידוד  תליות, ואביזריה גז צנרת 9.9

 המאיידים בין האביזרים כל כולל, נחושת צנרת וירכיב יספק הקבלן 9.9.1 

 מדויקת ואביזרים צנרת סכימת להגיש הקבלן על. העיבוי ליחידות

 '.וכו הצנרת קוטרי ציון עם ידו על המסופק לציוד שתתאים

 קרר של עבודה ללחצי יתאים שתותקן הצנרת של הדופן עובי כי לוודא הקבלן על

R-410A היצרן הנחיות לפי. 

 תוצרת כדוגמת יהיו הנחושת צנרת אביזרי ושאר ההתפשטות שסתומי  

 .מאושר ערך שווה או" דנפוס"

 בלבד ארוך מטיפוס קשתות, חיבורים, מעברים, נחושת צנרת 9.9.2 

(LONG RADIUS )ובקוטר ומוסמך מוכר מייצור, ונקיים חדשים יהיו 

 . וכמפורט בתוכניות כמסומן מתאים

 .צנרת בקווי במכונה כיפופים יהיו לא  

 ארגון או חנקן גז יוזרם ההלחמה ובזמן כסף בהלחמת ייעשו הצנרת חיבורי  

 .פיח והצטברות התחמצנות למניעת

 חריגים במקרים או"½  לקוטר עד רק יהיו בהברגות צנרת חיבורי 9.9.3 

 לחיבורי רק וישמשו( ב"ארה) SAE תקן לפי יהיו ההברגות חיבורי. בלבד

 .ואביזרים מכשירים

 למדחסים בחיבורים יותקנו זעזועים לבלימת גמישים צנרת חיבורי 9.9.4 

 .רעידות למניעת" לולאה" תותקן יותר קטנים בקטרים. ⅜" של בקוטר

 כאלה במרחקים( הניקוז צנרת כולל) הצנרת תחוזק מקרה בכל 9.9.5 

 בין המרחקים. העצמי משקלו בגלל וישקע יתכופף לא כלשהו שצינור
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 רעידות הפרדת ועם שווים יהיו החיזוקים'. מ 1.5 על יעלו לא החיזוקים

 .גומי תושבות באמצעות מהמבנה

 למניעת מתאים בקוטר מהדקים באמצעות ייעשו הצנרת חיזוקי 9.9.6 

 .הצינור מעיכת או הבידוד כיווץ

 בין איטום הקבלן יבצע ותקרות רצפות, קירות דרך הצנרת במעברי 9.9.7 

 .מתקשה שאינו גמיש מרק באמצעות, והשרוולים הגז צנרת

' אטמ 20 של בלחץ ההתקנה השלמת לאחר תיבדק הגז צנרת 9.9.8 

 בהם במקומות הבניה עבודות השלמת לאחר עד בלחץ יושארו והצינורות

 .ההתקנות גמר לאחר לבדיקה גישה תהיה לא

 .28"-ל וואקום ייעשה הגז ומילוי ההפעלה לפני  

" ארמפלקס" באמצעות יהיה הקר והנוזל היניקה בקווי הצנרת בידוד 9.9.9 

 .החיבור במקומות ואיטום הדבקות עם

 .מ"מ 8": ארמפלקס" לבידוד מינימלי עובי  

 .נפרד בידוד שרוול בתוך יותקן צינור כל  

 אקריל" מסוג סילפס תחבושת באמצעות תיעטף למבנה מחוץ הצנרת כל  

 ".פז

 מגולוון מפח חשמל תעלות בתוך הצינורות יונחו למבנה מחוץ 9.9.10 

 .וישרה נאה בצורה תיעשה והתקנתם

 

 

 ציריים מפוחים 9.10

 ºC250 של בטמפרטורה עמידים ציריים מפוחים וירכיב יספק הקבלן 9.10.1 

 תוצרת כדוגמת שעתיים למשך( בתוכניות לרשום בהתאם ºC400-ב או)

 .בתוכניות המופיע ובמקום בגודל" שבח"

 ולפי בתוכניות כנדרש החיבור אביזרי כל עם יסופקו והמנועים המפוחים  

 .בשטח המציאות

 שריקה ללא, במיוחד שקטים פאזיים-תלת יהיו החשמליים המנועים 9.10.2 

 .מגנטית

 הרעש מפלס יעלה לא, הקבלן י"ע המוצע חלופי ציוד של במקרה 9.10.3 

 ".שבח" של המקביל הדגם נתוני  על המפוח מפעולת כתוצאה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 להיות עשויים בו מקום בכל החניון בתוך המירבי הרעש מפלס 9.10.4 

 ובחצרות במעברים, בחוץ המירבי הרעש ומפלס, 70dB(A) יהיה אנשים

 ברמות עמידה תובטח כן-כמו. 65dB(A) יהיה האוורור מפתחי' מ 1 במרחק

-ן"תש'ה( סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת התקנות פי על המותרות הרעש

1990. 

   

 אש מדפי 9.11

 ישראלי תקן אישור בעלי ממונעים אש מדפי וירכיב יספק הקבלן 9.11.1 

 ".יעד" תוצרת כדוגמת 1001

 ישירה תמסורת עם קפיץ מוחזרי מנועים י"ע יופעלו האש מדפי 9.11.2 

 קבלן בין יתואם המנועים של הפעולה מתח". BELIMO" תוצרת כדוגמת

 24V של במתח להפעלה עדיפות מתן תוך, האויר מיזוג לקבלן החשמל

 .האפשר במידת

 במידות גישה בפתח יצויד תעלה בתוך המותקן אש מדף כל 9.11.3 

 .מתאימות

 

 חשמל עבודות .10

 מיזוג למערכות הקשורות החשמל מערכות כל את וירכיב יספק הקבלן 10.1

 עד זרם יביא החשמל קבלן. החשמל קבלן עבודת נגמרת בו מהמקום האויר

, כבלים נעלי כולל, הלוחות אל הסופי החיבור. הקבלן שיספק החשמל ללוח

 חיווט, ללוחות התחברות השאר בין תכלול הקבלן עבודת. הקבלן י"ע יהיה

 אליהם והתחברות והציוד המנועים אל ופיקוד זרם קווי, כנדרש הלוחות בין

 .החשמל חברת ובדיקות( אחרים י"ע שהדבר במפורש נאמר אם אלא)

    

 פרק חשמל למתקני הכללי הטכני המפרט לפי יבוצעו החשמל עבודות כל 10.2

 ודרישות החשמל לחוק התקנות, 1954 החשמל חוק, הישראלי התקן, 08

 .החשמל חברת

   

 ..סי.וי.פי במוליכי ייעשו הפיקוד קווי 10.3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שיעברו Hallogen Free N2XH בכבלי יהיו למנועים מהלוחות הכוח קווי 10.4

 ויצאו הרצפה במילוי יונחו אלו צינורות. מגולוונים בצינורות או פח בתעלות

 .גמיש פלסטי צינור י"ע מוגן יהיה למנוע החיבור. הציוד ליד מתאים בזקף

 במגש כבל יונח ואז עליון החיבור יהיה, בגובה נמצא שהמנוע במקרה 

 צנרת תוואי על המפקח אישור לקבל יש. הקירות על או התקרה על מתאים

 .זו

   

 תקן לפי מאליו כבה בידוד עם Hallogen Free N2XH מסוג יהיו הכבלים 10.5

 .6048 האנרגיה משרד תקנות וקובץ 557 ישראלי

   

 או אופקיים, ישרים בקווים תעשה הטיח תחת מריכף צינורות התקנת 10.6

 במקרים אלא, בהחלט אסורים יהיו אלכסוניים קוים. בלבד אנכיים

' מ 1.80-מ קטן אופן בשום יהיה לא הצינורות גובה. המתכנן י"ע שיאושרו

 . הרצפה מעל

   

 לדרישות ובכפיפות לתפקידם בהתאם, שונים בצבעים יהיה המוליכים בדוד  10.7

 בעלי מוליכים. ביניהם נוחה הבחנה לאפשר מנת על, העדכני הישראלי התקן

 או מבקליט תותב מהדק באמצעות יחוברו ר"ממ 2.5 -מ קטן חתך שטח

 2.5 -מ גדול או שווה שחתכם המוליכים קצוות אל. תקני בגודל חרסינה

 פסי אל פליז בורגי י"ע ולחברן מתאימות כבל נעלי להלחים יש, ר"ממ

 . חרסינה מבודדי על שישבו צבירה

 . ואביזרים לתיבות מחוץ יבוצעו לא מוליכים בין חיבורים שום 

   

 ".פקט" מסוג בטחון מפסק יותקן יחידה כל ליד 10.8

   

 הארקה מוליכי לחיבור ישמשו אשר, פליז בבורגי יצוידו הסתעפות תיבות 10.9

 .למתקן
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

: כגון ידו על המסופק ציוד פריט כל עבור הארקה נקודות יתקין הקבלן 10.10

 יוארק המתכתיים הגופים כל של החיבור', וכד תעלות, אויר מיזוג יחידת

 .  החשמל בחוק הנדרש כפי נחושת בחתך, פוטנציאלים השוואת לפס

   

 קשורים מ"מ 4 בקוטר מניילון משיכה חוטי יושחלו הריקים המובילים בכל 10.11

 .המעבר ארגז בתוך בקצוות עץ חלקי עם

   

 התקנה או בצינור השחלה גם כלולה והכבלים המוליכים התקנת בעבודת 10.12

 '.וכו זיהוי שלטי, כבלים נעלי, לכבלים בתעלות

   

, החיזוקים כל כלולים הכבלים וסולמות התעלות התקנת בעבודת 10.13

 מתקן לביצוע הדרושים העזר וחומרי ההסתעפויות, הכיפופים, המחברים

 . מושלם

   

 עבודות של קבלה בדיקות לעריכת החשמל חברת להזמנת אחראי הקבלן 10.14

 חברת י"ע המתקן לקבלת אחראי יהיה הקבלן. ידו על שסופקו החשמל

 .החשמל

 

 

  

 חשמל לוחות .11

   

 חשמל לוחות מבנה 11.1

, 1954 חשמל חוק 118' מס הישראלי לתקן בהתאם יבוצעו הלוחות כל 11.1.1 

 יענו והציוד המכשירים כל. המפקח רצון ושביעות החשמל חברת דרישות

. VDE והגרמני BSS הבריטי לתקן ובהעדרו, הישראלי התקן לדרישות

 תקינה לפעולה ומותאמים מורכבים כשהם המפקח לידי ימסרו הלוחות

 יהיה הלוח כל. הבחינות מכל המתכנן רצון את שתשביע ובצורה ומושלמת

 בחשבון לקחת יש. במקומו ומורכב, הסימון כל כולל, לפעולה ומוכן מושלם

 . פורט לא אם אפילו, הפנימי הציוד כל את הלוחות במחיר
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, צבירה פסי: כגון הדרושים החומרים כל את כולל הלוח מבנה 11.1.2 

 העבודות שאר וכל צביעה, חיזוקים, שילוט, חיווט, מהדקים, מבדדים

 . ולהפעלתו הלוח להשלמת הדרושים והחומרים

 בתנור וייבוש יסוד בצבע וצביעה כימי ניקוי יעברו המתכת חלקי כל 11.1.3 

 .הצביעה לאחר קידוחים או ריתוכים בלוחות לבצע אין. אפוקסי עליון וצבע

 .הארקה לפס מוארקים יהיו המתכת חלקי כל 11.1.4 

 תאים או ומנעולים ידיות, דלתות עם פנלים כלוחות ייבנו הלוחות 11.1.5 

 .סטנדרטיים

 הלוח שבתוך המוליכים. הפאזות בין שווה באופן יחולק העומס 11.1.6 

, אפס, פאזה) לתפקידם בהתאם שונים מבודדים צינורות בתוך יושחלו

 .ביניהם נוחה הבחנה לאפשר מנת על( הארקה

 מנוע לכל שיותקנו   של לשמירה קבלים יכלול הלוח 11.1.7 

 . בנפרד

 החשמליים המעגלים וכן הלוח על המורכבים והמכשירים האביזרים 11.1.8 

 בתוך חרוט הכתב כאשר מתאים בגודל שלטים באמצעות יסומנו השונים

 . הרקע מגוון שונה יהיה האותיות שגוון באופן השלט גוף

 בדבר לתקנות ויותאמו עקרוני לתרשים בהתאם ייבנו החשמל לוחות 11.1.9 

. 668' מס הממשלתי התקנות בקובץ שפורסמו, לוחות להתקנת כללים

 ויכללו הדרושים האביזרים הרכבת לצורכי מתאימות תהיינה הלוח מידות

 . שמור מקום 30%

 מבחינת להתאים שצריכים הלוחות שרטוטי את לאשור להגיש הקבלן על  

 .  בבניין הלוחות שאר ולפי בתכניות המופיע לפי והשיטה הציוד, צורה

 הקבלן על. באומדנה ניתנות התכניות גבי על החשמל לוחות מידות 11.1.10 

 מקומות או לגומחות הלוחות מידות להתאמת המלאה האחריות חלה

 . להתקנתם המיועדים

 המוליכים חיזוק, מסילה על להרכבה יהיה המהדקים דגם 11.1.11 

. להחלפה הניתן מספרי סימון יכלול מהדק כל. דסקית י"ע יהיה במהדקים

 . מתאים כיסוי יכללו כניסה מהדקי

 מנת על מצמדים בעזרת יחוברו המפסקים כל של ההפעלה ידיות 11.1.12 

 .בטוחה בצורה פנל או מכסה ופתיחת נוחה הפעלה לאפשר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 של הפנימי בדופן לכך מיועד כיס בתוך מדויקת סכמה יכלול לוח כל 11.1.13 

 .הדלת

אחריות הקבלן וכלולים ביהיו האוויר מיזוג החשמל לתכנון לוחות  11.1.14 

 במחירי היחידה.

 

    

 הסביבה' טמפ 11.2

מעלות  45 של סימליתמק סביבה' בטמפ לעבודה מותאם להיות צריך הציוד 

C מעלות -10 של ומינימליתC . 

   

 הרשת מתח 11.3

 .50Hz בתדירות ואפס פאזות V400, 3  למתח מיועד הציוד כל 

   

 זרם מפסיקי 11.4

 יהיה הידית מצב. בחזית ידיות עם פח לוח מאחורי להרכבה מטיפוס יהיו 

 . אופקי או אנכי

 כושר בעלי יהיו לכוון ניתנת זרם יחידת עם אוטומטיים הספק מפסקי 

 .  ערך שווה או" מילר-קלוקנר" מתוצרת לפחות kA25 ניתוק

   

 אוטומטיים חצי מבטיחים 11.5

 ".  סימנס" כדוגמת תרמיים-מגנטו אוטומטיים יהיו 

 יהיו A16-מ קטן לזרם ומפסקים G מטיפוס יהיו ומעלה A16-ל מפסקים 

 . kA10 של קצר לזרם מיועדים יהיו המפסקים כל. L מטיפוס

   

 נתיכים 11.6

 יהיו ובתיהם גודלם. גבוהה ניתוק עוצמת בעלי יהיו הראשיים הנתיכים כל 

 . בסכימה כמצוין

 

 סימון נורות 11.7

 בצבע רגילה לעבודה סימון נורות. V220 במתח יופעלו הסימון נורות 10.7.1 

 . אדום בצבע זרם ליתרת סימון נורות. ירוק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 למעט) הנורות. לבדיקה קפיצי מפסק יכללו בלוחות הסימון נורות 10.7.2 

 בתוך הבסיס. נפרדים חלקים משני תורכבנה( הדלתות ג"ע המותקנות אלו

. הפנל על או הקופסה מכסה על וכיסוי חיזוק או ההרכבה פלטות י"ע לוח

 . המתח להורדת נגד תכלולנה הנורות

 ותקלה פעולה אותות העברת שיאפשרו הדקים יכללו הנורות 10.7.3 

 .המזמין הנחיות לפי, שונים למקומות

  

 אש וכיבוי גילוי 11.8

 הגלאים התקנת. אש גילוי מערכת תותקן 3X63A מעל לוח בכל 10.8.1 

 עם בתיאום אש גילוי מערכות קבלן י"ע תבוצע אש גילוי לרכזת וחיבורם

 כבלים ולמעבר לגלאים מתאים למיקום אפשרות לוודא הקבלן על. הקבלן

 .אש גילוי ממערכת

 אוטומטית אש כיבוי מערכת תותקן 3X100A מעל לוח בכל 10.8.2 

. הישראלי התקנים מכון ובאישור NFPA-2001 תקן לפי גז באמצעות

 .הקבלן י"ע תבוצע בלוח המערכת התקנת

 של ניתוק תבצע הפעלתה ובעת גלאי באמצעות אוטומטית תופעל המערכת  

 .בלוח החשמל זרם

   

 ציוד 11.9

 .ע"ש או" סימנס" – פחת לזרם ממסרים 

 .ע"ש או" טלמכניק" – וממסרים מגענים 

 ".מולקס" או" ארדו" – מדידה מכשירי 

 .ע"ש או" פניקס" – מהדקים 

 . ע"ש או" מילר-קלוקנר" – פקטים זרם מפסקי 

   

 אוטומטית ובקרה הפעלתה, המערכת פעולת .12

   

, מושלמות וידניות אוטומטיות והפעלה בקרה מערכות וירכיב יספק הקבלן 12.1

 .ולהלן בתכניות למתואר בהתאם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

', אוט: מצבים תלת פיקוד מתגי יהיו החשמליים והאלמנטים המנועים לכל 12.2

 בדרך. אחזקה ולמטרות ניסוי להפעלות בעיקר ישמש ידני מצב'. יד, מפסק

 הפעלה סדר לפי האלמנטים יופעלו בו אוטומטי במצב יהיו המתגים כלל

 .מסוים

   

 מגני, מנוע ליפופי תרמוסטט: הבאות ההגנות את יכלול העיבוי יחידת לוח 12.3

 . ונמוך גבוה לחץ

 מפוחי של הסיבוב מהירות שינוי י"ע תעשה המדחס של ראש לחץ שמירת 

 .מהירות ווסת באמצעות העיבוי סוללת

   

 : כדלקמן יתבצע המערכות של הקירור תפוקת על הפיקוד 12.4

 הקירור תפוקת את תזהה העיבוי יחידת של המרכזית הפיקוד מערכת 

 תשתנה לכך ובהתאם הקצה מיחידות שיתקבלו הנתונים לפי הנדרשת

 על לשמור מנת על, מהירות ווסת באמצעות המדחסים של הסיבוב מהירות

 . במערכת קבוע לחצים משטר

 

 :כדלקמן יהיה באויר טיפול יחידת על הפיקוד 12.5

 ההתפשטות שסתום של הסגירה או הפתיחה מצב על יפקד חדר תרמוסטט 

 .הדרושה הטמפרטורה לפי, חימום או קירור בדרישת האלקטרוני

 .החוזר באויר יותקן הטמפרטורה רגש 

   

 שיותקן שבועי תכנות עם טיימר באמצעות תיעשה האוורור מפוחי הפעלת 12.6

 באמצעות המפוח של תקינה פעולה לוודא הקבלן על. הראשי החשמל בלוח

 .הטיימר

   

 :כדלקמן יהיה העשן שחרור מערכות על הפיקוד 12.7

 המפוח יופעל ספרינקלרים/אש גילוי ממערכת התרעה קבלת של במצב 

 .להפסקתו עד האויר להוצאת

   

 הציוד יצרן של מקורי מרחוק הפעלה פנל יותקן המפקח י"ע שייקבע במקום 12.8

" חורף-קיץ" מצב", תקלה-פעולה" נוריות שיכלול באויר הטיפול ליחידות

 .שבועי תכנות עם וטיימר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 מדידה אופני .13

   

 כללי 13.1

 . השונות למערכות בהתאם לפרקים מחולק הכמויות כתב 13.1.1 

 קבלנים למספר העבודה את לחלק הזכות את לעצמו שומר המזמין 13.1.2 

 .לנכון שימצא צורה בכל

, חלקו או הציוד כל את לספק הזכות את לעצמו שומר המזמין 13.1.3 

 .ולמפרט לתכניות, היצרן להנחיות בהתאם אותו ירכיב הקבלן כזה ובמקרה

    

 כלליים תנאים 13.2

 במפרט מובאים שהם כפי, פרטיהם כל על המלאים התיאורים את יראו 

 הכלולים התמציתיים התיאורים את כמשלימים, החוזה מסמכי וביתר

 .    אתם בסתירה עומדים הם אין עוד כל, להלן הכמויות בכתבי

 מסעיפי כלשהו בסעיף, אלה מלאים בתיאורים הכלול,  מסוים פרט הדגשת 

 יתר לגבי פרט אותו של מתוקפו במאומה לגרוע בכוחו אין, הכמויות כתב

 . חסרה זו הדגשה בהם הסעיפים

 מסמכי משאר באחד סעיף לבין הכמויות בכתב סעיף בין סתירה נתגלתה 

 . הכמויות בכתב לכתוב המתייחס מחיר יחשב, החוזה

 

 "ערך שווה" מוצר מחיר 13.3

 כאלטרנטיבה הכמויות בכתב או/ו במפרט נזכר אם" ערך שווה" המונח 

 המפעל בשם או/ו היצרן בשם או/ו המסחרי בשמו הנקוב מסוים למוצר

 למוצר הטיב מבחינת ערך שווה להיות חייב שהמוצר פירושו, אותו המייצר

, איכותו, טיבו. בתכנון שינוי שיחייבו כאלה יהיו לא הפיסיים וגדליו הנקוב

 .   המתכנן של המוקדם אישורו טעונים" ערך שווה" מוצר של ומחירו סוגו

 לעיל כאמור המסמכים באחד שננקב המוצר מחיר בין הפרש וקיים היה 

 בכפיפות החוזה שכר יותאם, לו" ערך שווה"כ שנרכש זה של מחירו לבין

 .    היסוד מחירי לגבי הקודם בסעיף הכלולות להוראות

 יסוד מחיר 13.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מסמכי בשאר או/ו הכמויות בכתבי הנקוב המחיר פירושו – יסוד מחיר 

 מוצר או חומר אותו של למחירו מתייחס והוא, מוצר או חומר לגבי החוזה

 בחשבון להביא מבלי, נטו למחיר מתייחס היסוד מחיר. רכישתו במקום

 . שהוא סוג מכל והוצאות פחת, גזורת, הובלה, ופריקה העמסה

 נרכש שבו במחיר היסוד מחיר החלפת תוך תעשה החוזה שכר התאמת 

 . בפועל המוצר או החומר

 או ההנחה יוכלו לא, החוזה לשכר תוספת נדרשה או הנחה הקבלן י"ע ניתנה 

 . היסוד מחירי על התוספת

   

 ימדדו שלא עבודות 13.5

 אופי כלל בדרך הנושאות עבודות שמספר לעובדה מופנית הקבלן לב תשומת 

 עודפי סילוק, האתר של זמני ניקוז, זמניים עזר מבני היתר ובין, ארעי

 כל עם תאום, הבצוע תקופת תוך וניקוי אחזקה עבודות, ופסולת חומרים

 אשר למיניהם ושירותים אחרות עבודות וכן, בשטח הפעילים הגורמים

. הכמויות כתב של מיוחדים בסעיפים נמדדים לא – החוזה תנאי מחייבים

 היחידה במחירי אלו עבודות בגין ההוצאות את אפוא לכלול הקבלן על

 .  ידו על המוצגים

 

 היחידה מחירי 13.6

 יראו, הכמויות כתב של בסעיפים או/ו במפרט אחרת במפורש צוין לא אם 

 :ערך את ככולל אלה מסעיפים כלשהו סעיף בעד המוצע המחיר את

, מוכנים מוצרים זה ובכלל, שלהם והפחת בו הכרוכים החומרים כל 13.6.1 

 .  לאו אם ובין בעבודה נכללו אם בין, ב"וכיו עזר חומרי

 של מושלם בצוע לשם העבודה הנהלת לרבות, הדרושה העבודה כל 13.6.2 

 במפרט הנזכרות ועזר לוואי עבודות זה ובכלל,  החוזה לתנאי בהתאם סעיף

 .נפרד בסעיף נמדדות אינן אלו עבודות אם, ממנו המשתמעות או/ו

 דרכים, פיגומים, רכב כלי, מכונות, מכשירים, עבודה בכלי השימוש 13.6.3 

 אחזקתם, הרכבתם הוצאות לרבות, אחר ציוד וכל ארעיים מבנים, זמניות

 . העבודה בגמר ופירוקם המבנה במקום

 החזרת לרבות, העבודה למקום כאמור והציוד החומרים הובלת 13.6.4 

 העבודה למקום עובדים הסעת וכן, ופריקתם העמסתם זה ובכלל, הציוד

 . וממנו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .והציוד החומרים אחסנת 13.6.5 

 .  סוציאליות והטבות לקרנות מסים, ערבויות, למיניהם הביטוח דמי 13.6.6 

 אתם הקשורות או/ו אותן מחייבים החוזה שתנאי ההוצאות יתר כל 13.6.7 

 ובכלל, והמקריות המוקדמות, העקיפות והן הישירות הן, מהן הנובעות או/ו

 .ורווחיו מימון הוצאות, הקבלן של הכלליות הוצאותיו זה

 .שבוצעו העבודות שמירת וכן, השמירה 13.6.8 

 . החשמל חברת בדיקת כולל הבדיקות דמי 13.6.9 

 .הקבלן רווח 13.6.10 

 .בשטח האחרים הקבלנים עם תיאום 13.6.11 

 .ויאושר במידה אלטרנטיבי תכנון 13.6.12 

   

 מידה יחידות 13.7

 הינו, החוזה במסמכי מופיעות שהן כפי וקיצוריהן היחידות של המקרא 

 : להלן אלה קיצורים ליד לרשום בהתאם

 אורך מטר………………………………………………………א"מ 

 יחידה'………………………………………………………..יח 

 קומפלט'…………………………………………………….קומפ 

 מרובע מטר………………………………………………………ר"מ 

   

 כמויות 13.8

 הכמויות בכתב ניתנות, ובדוד אביזרים, צנרת, אויר תעלות של הכמויות 

 המפקח או המתכנן. העבודה בגמר מדידה פי על סופית ותקבענה כאומדן

 ברשימת המצוינות מאלו שונות בכמויות העבודה בצוע על להורות רשאים

 ולא ואין, סעיף ביטול או הכמות הפחתת י"ע והן תוספת י"ע הן, הכמויות

 פיצוי לכל זכאי יהיה לא והוא, כך עקב שהוא סוג מכל טענות לקבלן יהיו

 .הכמויות שבכתב היחידות מחיר לשינוי או כך עקב

   

 1861 י"בת המוגדרים הכללים י"עפ תבוצע במתקן השונים הרכיבים מדידת 13.9

 .העדכנית במהדורתו 6 חלק
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  מסגרות חרש בודותע - 19 פרק

 

 מוקדמות 19.01

לעבודות מסגרות חרש וסיכוך של  19לפי מפרט טכני כללי פרק  ההעבודות תבוצענ כל 

וההוצאה  יטחוןהמיוחדת של משרד השיכון, מע"צ, משרד הב משרדית - ןהועדה הבי

 משנת לאור, אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד ובכתב הכמויות, ההוצאה האחרונה

2000. 

מיטב הכללים הנהוגים והמקובלים במקצוע ועל ידי בעלי מקצוע  פיעבודה תבוצע ל כל 

. הסיבולת 127לפי ת"י  רישותממדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויענו לד

 .19כמפורט בפרק 

 עלפני היצור יבצ לתכניותיהיה אחראי למידות המבנה על כל חלקיו בהתאם  הקבלן 

 .המידותבדיקה בשטח לאימות 

 

 העבודה תיאור 19.02

 מ'. 32 מ' על 30 -הוא במידות כלליות של כ הבריכההפלדה המכסה את  גג 

עם זיזים  מ' 1.5 -כ ובגובה מ' 26 -ראשיים באורך כמסבכים של  ערכתמורכב ממ הגג 

 .מ'1 -באורך משתנה ובגובה של כ

הגגות מתוכננים עמודי פלדה בחזיתות, פרגולות, וקונסטרוקציות  תובנוסף למערכ 

 מבנה שונות.

צביעת כל קונסטרוקציית הפלדה תהיה ע"ג מתכת שעברה ניקוי בגרגירים שוחקים  

גילוון על פי מפרט צביעה אלמנטי הפלדה השחורה בצבע רטוב משוננים מאושרים ללא 

 המפורט בהמשך.

או  KALZIPעל גבי הקונסטרוקציה יבוצע סיכוך הגג במערכת רב שכבתית דוגמת  

INTERFALZ  .או שווה ערך מאושר 

 

 מפורטות ותכניות ייצור תכניות 19.03

, מנהל הפרויקט והמתכנניםויגיש לאישור  עבודתו, יכין קבלן עבודות הפלדה במסגרת 

רכיבי הפלדה. התכניות  לכל( Shop Drawingsיצור ) ניותתכניות עבודה מפורטות ותכ

 הקונסטרוקציה והאדריכלות כפי שימסרו לקבלן ע"י המזמין. תכניותיוכנו על סמך 

 הקבלן לא יהיה רשאי להתחיל בייצור לפני קבלת האישורים כאמור.

 ותהגיאומטריה של האדריכל ותהכוללים את תכני עבודתו הקבלן יקבל קבצים לצורך 

הפירוט וההרכבה. כל המידות נלקחות  תשישמשו אותו בעבודו יהוהקונסטרוקצ

 מהמודלים הממוחשבים.

 קונסטרוקציהלבדוק את מידות הובאחריותו המלאה על הקבלן  התחילת העבוד לפני 

להתחיל בעבודה לפני   איןלמציאות בשטח. ל בפוע מתןבתכניות, ולבדוק את התא
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מתכנןמנהל הפרויקט , ללאו אי התאמה יש לדווח  הסטייבדיקה זו ובמקרה של 

התאמת מידות  ורכל תוספת עב תשולם. לא עבודהלפני תחילת הולקבלן ראשי 

 .קונסטרוקציה הפלדה למידות בפועל של קונסטרוקציית הבטון  

 

 (ITP - Inspection and Test Plan)איכות  להגיש תכניתבלן הקעל לפני תחילת העבודה  

 :Hהכוללת טבלת הבדיקות עם קריטריוני הקבלה, תדירויות בדיקה, נקודות עצירה 

Hold pointבחינה ,I: Self Inspection and/or Test Performed  סקירה ,R: Review and 

check a record, certificate or documentוכחות, עדות / נW; Witness of inspection 

and/or performance  תיעוד בתהליך ותיעוד סופי  ,EN 10204 Type 3.1 (and/or 3.2) 

certificates and release notes . 

 תתיק בקרת איכות מפורט ומסודר לכל עבודות הגג ובחינתן, לרבועל הקבלן להגיש  

 .SD תכניות שתהג מועדב והגשת תיק נוהלי הנפה והרכבה, ובדיקות הרכבה אשר יוגש

 את הנתונים הבאים: יכללו הקבלןשיוכנו ע"י  המבנה גגשל שלד  התכניות 

 , קנ"מ . המבנהשל  גיאומטריות מידות .א

  .של פרופילים לאלמנטים הקונסטרוקטיביים חתכים .ב

 הבטון.  ועמודי ות הפלדה לקירותאופייניים לחיבור קור פרטים .ג

 נלווים. ואביזריםחיבור אופייניים בין רכיבי הפלדה למיניהם  פרטי .ד

, מעברים וחורים ברכיבי הפלדה )במידה ויידרשו(, בין היתר עבור פתחים .ה

 מכניות .-מערכות אלקטרו

 בחיבורים. ומנטיםומ כוחות .ו

 קנ"מ . וךרית פרטי . ז

 .הנפה והרכבה  תכניות . ח

 :לאישור (SD)מלאכה  בית תכניותהקבלן לספק  על

 .1:50הרכבה בקנ"מ  תכנית .1

 .1:50לרוחב ולאורך בקנ"מ  חתכים .2

 .1:20יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ  תכנית .3

 .1:5חיבור לנ"ל בקנ"מ  פרטי .4

 .1:5חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ  פרטי .5

 , הובלה הנפה והרכבה כולל מפרטי הבדיקות לנ"ל, לרבות:ייצור מפרט .6

 WMS - Work Method Statements. 

סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים הנובעים  חישובים .7

 מההרכבה.

 הקבלן על פי החלופות המופיעות במפרט הטכני. בחרמערכת הצבע ש רתיאו .8

הריתוכים, צביעה, הרכבה  בדיקת חומרים, לנושא – בקרת איכות מערכת .9

 לשטח. וחבמפעל, לפני משל – קחבהתאם לדרישות המהנדס והמפ תניסיוני
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ומנהל הפרויקט בהתאם ללוחות  מתכנניםלאישור המהנדס וה אחד בשלבהנ"ל יוגש  כל 

לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבים. כל האמור לעיל כלול הזמנים שאושרו  לקבלן . 

 הפלדה. תקונסטרוקצייהיחידה של  במחירי

 אינו המתכנןיערוך את תכנון בית המלאכה ויהיה אחראי לתכנון הנ"ל ואישור  הקבלן 

 פותר אותו מאחריות.

 

האופייניים שימסרו לו, יכין הקבלן  יבורהנ"ל, ובעזרת פרטי הח וניםסמך הנת על 

יכלי ולהיבט האדר לפתרוןוכל זאת בהתאם  םהפרטים הבאי אתתכניות שיכללו 

 .1:5, 1:20הקונסטרוקציה. תכניות אלה יהיו בק.מ  שלהאדריכלי 

צומת שיתארו את כל  בכלמפורטים  וחישובים פרטיםעל הקבלן להכין תכניות,  .א

פרופילי הפלדה שבתכניות השלד ובהם פלטות חיבור,  ןמרכיבי החיבור בי

 ריתוכים, ברגים, דיסקיות וכד'.

מהמתכנן את הכוחות והמומנטים הפועלים  הקבלןהכנת הפרטים יקבל  לצורך 

 במידה ויידרש. צומת לבכ

עבור קורות ארוכות מהאורך הסטנדרטי המקובל בעולם, הקבלן יגיש פרטי  .ב

 מהתסבולת של הפרופילים. 100%חיבור המאפשרים העברת 

 פרד.העבודה והחומרים הנדרשים להארכת פרופילים לא ישולם בנ עבור 

 בהיבט האדריכלי תכנון .ג

האלמנט, התחברותו לבסיסי בטון,  יומתפרטי הפלדה, המחברים, אופן ס תכנון  

בהיבט  התכנון יפורטו בקנ"מ כמצוין לעיל. לתקרות לאלמנט פלדה נוסף וכו'

לסעיף  בנוגעאת אישור האדריכל והקונסטרוקטור.  יקבלהאדריכלי של האלמנט 

זה תהא רק כמציע.  ןבענייזה יוכל הקבלן להציע פרט חיבור ואולם זכותו 

 טו/או אלמנ המסייםההחלטה הסופית בקשר עם אופיו העיצובי של המחבר 

בלבד, ולא תהא לקבלן זכות ערעור על החלטה  ריכלהפלדה נתונה להחלטת האד

  זו.

 

 ותנאים מיוחדים לביצוע התארגנות 19.04

של הספק עבור  מסמכים הפרויקטלהגיש לאישור המנהל  חייבת שהקבלן בזא מודגש 

 לפניכל רכיבי הפלדה שירכוש מהארץ ומחו"ל, עם כל הנתונים הטכניים של החומר, 

 .בכתב אישור זה לפני קבלן לא יתחיל לעשות כל פעולת עיבוד והקבלן, תחילת הביצוע

מועדים הנדרשים כדי לו ב יעביריבקש מיצרן הפלדה או מהספק ש הקבלןכך,  לצורך 

)בפקס או בדואר אלקטרוני( את תעודות  לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז

לכל המתכות והברגים.  הרלבנטיות (Batches) ולמנות( Heatsלהתכות ) הטיב בדיקות

, הקבלן נדרש הקבלת הפלד טרםתעודות אלה יועברו למזמין לצורך בדיקה ואישור.  

 .םואומים לייעוד ברגים, יניוםלהתאמת הפלדה, אלומ בכתבן אישור לקבל מהמזמי

 תקפותבמפעל ובאתר ייעשו ע"י בעלי מקצוע עם תעודות  הקבלןהריתוכים של  כל 

 .WPSהמאושר  וךלתהליך הרית רתכים תהסמכ שעברו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ות(, ומעבדה מאושרת לבדיקמטלורגמתכות מומחה ) מהנדסחשבונו  עליעסיק  הקבלן 

מבחינת ההכנות לביצוע הריתוכים, הן מבחינת  הןהעבודה במפעל  ביצועהרס של -אל

 בחומרים הנכונים. ושאיכות הריתוכים והן מבחינת הדיוק, גאומטריה והשימ

 . Welding Inspector – NDT UT-RT-MPI Level II הנדרשתבודק הריתוכים  דרגת  

במהלך  ,לבקר ולבדוק בכל זמן הביצוע במפעל או באתר המזמיןשל  ותולזה זכ בנוסף 

 ביצוע העבודה.

טכני על אופן הביצוע של  מפרטאישור  לצורךביצוע העבודה יגיש הקבלן למזמין  לפני 

, הרכבה, תמיכות זמניות, אמצעי הובלה, אחסנה, ררכיבי הקונסטרוקציה הן לגבי היצו

וכו' בצורה  ואמת עם קבלן ראשי, תכנית בטיחות, תכנית התארגנות מתהבטיחות

 מפורטת.

, לתאם עם הרשויות שיםהקבלן לטפל בכל הדרישות להובלת אלמנטים חורגים בכבי על 

 גדרותוהמשטרה הגבלות תנועה ותמיכות זמניות, העמדת תמרורי אזהרה, מעקות, 

 תנועה. והסדריבטיחות 

על הקבלן לתאם עם הקבלן הראשי את שטחי ההתארגנות טרם ביצוע עבודותיו, לאחר  

תיאום זה יצטרך הקבלן לקבל את אישור המזמין, טרם ביצוע עבודות ההתארגנות 

 והעבודות באתר. 

התת קרקעיות והעליונות הקיימות בתחום  והמערכותיבדוק את מצב הצנרת  הקבלן 

 בכפוף למצב הקיים. ותיוהקבלן יבצע עבודהפעילות שלו 

 דההמועדים ושעות העבו , ובפרט עם הקבלן הראשי, אתיתאם עם כל הגורמים הקבלן 

לצורך ביצוע האמור בכל ההוצאות  אייש הקבלןהאפשריות להרכבת הקונסטרוקציה. 

 לעיל.

 

 זה דמהווים חלק ממפרט מיוח אךשאינם מצורפים  מסמכים 19.05

 הועדה הבין משרדית המיוחדת  בהוצאתהכללי ש המפרט

 -, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ ןהביטחובהשתתפות משרד 

(, כולל 2000עבודות מסגרות חרש מהדורה אחרונה ) - 19פרק 

 .וןמוקדמות לנ"ל וכל פרקי הבטון ופלדת הזי - 00פרק 

 .1998 משנתעבודות בטון יצוק באתר  - 2כן פרק  כמו

 1998 רדצמב -חוקת מבני פלדה  ,1חלק  1225 -הישראלי  התקן. 

 נימפ הגנה –, חוקת מבני פלדה 2.5חלק  1225 -הישראלי  התקן 

 .2002 נובמבר–מערכות צבע  -שיתוך 

  בחינת רתכים )וכן הסמכת רתכים לפי תקן  - 127ת"יAWS 

D1.1  8560, ודרישות התקן הגרמני לבחינת רתכיםDIN.) 

  משושים וכו'.ברגים ולולבים  - 378עד  374ת"י 

  אומים ואומים נגדיים וכו'. - 381עד  379ת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ברגים, לולבים ואומים וכו'. - 382ת"י 

  צינורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי. - 530ת"י 

  (.1סיבולות בבניה )חלק  - 789ת"י 

 התקן ( האמריקאי לפלדהAISC.) 

 630-1980-הבינלאומי  התקןISO .לקביעת חוזק הפלדות 

 898/1-1978-הבינלאומי  התקןISO .לקביעת חוזקי הברגים 

 898/2-1980-הבינלאומי  התקןISO .לקביעת חוזק האומים 

 התקן ( הבריטי לפלדהBS.) 

 3054÷3053 DIN. 

 ריתוכים חזותיים לפי תקן  בדיקתDIN8563  בדרגה 1טבלה ,

BSתקן , וAWS D1.1: 2010  6.1טבלה  6.9סעיף. 

  412ת"י  

שהם  וביןיחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים  משלימיםדלעיל המסמכים  כל 

 אינם מצורפים.

 

 ליותכל דרישות 19.06

 רצ"ב דרישות כלליות נוספות הכלולות במחירי היחידה: 

 

 .מוקדמות - 00הפלדה יהיה כפוף לתנאים הכלליים המופיעים בפרק  קבלן 19.06.1

 

לרבות במהלך התכנון, העמדה וההרכבה ישתמש בכל מהלך ביצוע עבודות הפלדה  19.06.2

 הקבלן בשרותי מודד מוסמך.

כל הנתונים שידרשו מהקבלן ע"י המזמין בנוגע לביצוע מדידות יבוצעו ע"י המודד  

העתקים. כל הנ"ל כלול  3 -המוסמך, יועברו למזמין בקבצים דיגיטלים ו/או בתכנית ב

 במחיר היחידה. 

 

המותרת )הטולרנס המותר( בייצור האלמנטים יקבע לפי התקן האמריקאי  הסיבולת 19.06.3

AISC :ואילו הסיבולת בהרכבה תקבע כדלקמן 

 עיגון בברגי .א

 מ"מ 1 -בין ברגי עיגון באותה קבוצה  מרחק  

 מ"מ 3 - בין קבוצות ברגי עיגון רתומים בבטון מרחק  

 "ממ 5-מ"מ לבין  25בין + -פני בורג ביחס למפלס מתוכנן  מפלס  

 מ"מ. 2עד  -קבוצות חורי הברגים  במיקוםהמותרת  הסטייה  

 בקורות .ב 

 מ"מ אורך קורה. 10,000מ"מ לכל  3 -מקו ישר בקורות  תמכסימלי סטייה  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מ"מ. 2 -רכיבים ביחס למתוכנן  במפלסי .ג 

 כבההקמה והר סיבולת .ד 

 .םמ"מ באורך כל האלמנטי 1של עד  הסטיי מותרת .1

שאמורים להיות מחוברים בקצותיהם לחלקים ארוכים  באלמנטים .2

מ',  9.0 -קצרים מ טיםמ"מ לאלמנ 1.2מהמתוכנן של עד  הסטיימותרת 

מ"מ ביחס  3של עד  הסטיימ' מותרת  0.9 -באלמנטים ארוכים מ

 .מתוכנןל

 

גזירה  מחברי. אביזרים כגון: מזמיןעל ידי ה בכתב שאושר לבמפעהאלמנטים יוכנו  כל 19.06.4

 יהיה לבצע באתר במשטח העבודה. ניתן בלבדהובלה  ורכילצ םאו פחים לחבור אלמנטי

מתאימות  ודותוהן באתר יעסיק הקבלן מסגרים ורתכים מקצועיים בעלי תע במפעל הן 

 .קםלתחומי עיסו

 המפקח, יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש. לדרישות 

 בלבד, ולא יותרו ריתוכים באתר.  יםבברג ייעשו הפלדההחיבורים בגוף מבנה  כל 

 

ביקורים בבית  לבצע המתכנןהפרויקט , המפקח או  מנהלמהלך העבודה רשאים  בכל 19.06.5

רת הטיפול המלאכה לביקורת על הייצור, לבחינת רמת העבודה, קצב העבודה וצו

 בקשר לכך. גכל ההסברים והמידע שיידרש להצי אתברכיבים. הקבלן מתחייב למסור 

 

 , יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית. פקחרכיב לקוי, לפי שיקול דעת המ כל 19.06.6

 

וכל הדרוש לתמיכת הקונסטרוקציה  וביצוע בניית פיגומים זמנייםהקבלן אחראי ל 19.06.7

הפלדה יספק ויבנה פיגומים זמניים לתורך התקנת הקונסטרוקציה  . קבלןוצביעתה

וצביעתה וינקוט בכל פעולות הבטיחות הדרושים לצורך מניעת נפילת חפצים ורכיבים 

    לעבודתו בגובה.

 

איכות  בקרתמהלך עבודתו של הקבלן ילווה בתהליכי  כלכי  דאלוו בלןהק באחריות 19.06.8

 תעודות. ITP –האיכות  תכניתועפ"י  המהנדס"י תהליכים שיאושרו על ידי עפ דיםמתוע

בקרת איכות מסודר  בתיק במהלך ביצוע העבודות זמיןאלו יסופקו למ וביקורות בדיקה

 הקבלן. בדיקות בקרת האיכות יבוצעו על חשבון המזמיןשיאושר על ידי  כפי

 ובאחריותו.

 

פגיעה  ולמנועלרבות ציודים המותקנים  מיםקייהקבלן להגן על מבנים  באחריות 19.06.9

 ביצוע עבודתו, כלול במחיר היחידה. במהלךבעובדים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לאחסון של פרופילים וחומרים אחרים,  מקוםהקבלן הראשי  עםיתאם  הקבלן 19.06.10

פגיעה  אפשרבצורה שלא ת ייעשההדרושים להרכבת רכיבי הקונסטרוקציה. האחסון 

 בהם עד שישתמשו בהם.

 

 גגרכיבי ה הנפתהקבלן יתאם את עבודות ההרכבה עם הקבלן הראשי והמפקח.  19.06.11

יסופקו על ידי הקבלן, תוך  אשרלמקומם תעשה בעזרת עגורנים ומנופים מתאימים 

 ךבמבנה, כמו כן באור עותהתחשבות בתנאי השטח הקיימים לרבות העבודות המבוצ

 האלמנט וחלוקת עומסים בזמן ההנפה.

 

 וךהקונסטרוקציה יימסרו למזמין כשהם נקיים מכל שאריות ריתוך ולכל רכיבי 19.06.12

 שחרור. ותעודותלמפרט, ובליווי תעודות בקרת איכות  בהתאמהבאופן מושלם  וצבועים

 

 בדיקות 19.06.13

לבצע על  קבלןבהסכם, רשאי המתכנן ו/או המפקח לדרוש מה מורלגרוע מהא מבלי 

 בודק מיוחד. ייקה בין אם על ידי מעבדה ובין אם על ידחשבונו וללא הגבלה כל בד

הקבלן להביא לאישור המתכנן את המעבדה/בודק. כמו כן רשאי המתכנן ו/או  על 

 המפקח לבחור את המעבדה/בודק.

בקרת האיכות במפעל. במסגרת  ליעסיק מהנדס אשר ישמש בתפקיד מנה הקבלן 

יצור לאלמנטים השונים ולגג. בנוסף תפקידו יהיה אחראי לביקורת ותכנון תהליכי ה

הקבלן יעסיק על חשבונו באופן שוטף מבדקה מוסמכת בעלת ידע בביצוע והתאמת 

 בדיקות ללא הרס לאלמנטי הפלדה השונים. 

 צילוםללא הרס, כדוגמת  בבדיקותבלבד של אלמנטים הנדרשים  חלקית שימהר להלן 

וכד'. כל תפרי ההארכה של הקורות/  גנטיתסונית, בדיקה מ-רנטגן, בדיקה אולטרה

כל המקומות אשר  וכןראשיים, אגדים, צמתים  יםצינורות הראשיים באגדים, חיבור

 .ההיצור למבנ תכניותעל ידי המפקח במהלך אישור  רויוגד

 בדיקותבהסכם, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע  ורלגרוע מהאמ מבליו בנוסף 

 ת מחיר. חשבון הקבלן ללא תוספ עלנוספות 

 

 במפעל תניסיוני הרכבה 19.06.14

במפעל של קטעי גג מסוימים לפי הוראות  תניסיוניחשבונו הרכבה  ליבצע ע הקבלן 

מנת לוודא את דיוק האלמנטים שיוצרו ודיוק חיבורם אחד לשני -המהנדס והמפקח על

להתאמות וחיתוכים או ריתוכים מיותרים בשטח. לא תשולם  הצורךמנת למנוע -על

 לקבלן תוספת מחיר עבור עבודה זו.

 

 אחריות הקבלן 19.06.15
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שנים לגילוי פגמים  10-הפלדה תהיה ל תאחריות הקבלן לביצוע עבודות קונסטרוקציי 

בביצוע העבודה הכוללת את חיבורי הברגים, ריתוכים, אלמנטים עקומים או שקיבלו 

 פורמציה מעבר למותר במסגרת התקנים.ד

 

 טכני פירוט 19.07

 

 בתקן כמוגדר  Fe - 510 -, וFe ,430 - Fe - 360הפלדה שיש להשתמש בהם הם:  סוגי 19.07.1

  . 1998-דצמבר-1-חלק-1225-הישראלי

סוגי הפלדה בדרגת טיב מינימום לפרויקט, מפורטות להלן לפלדות מבנים לקורות, 

,  ולפרופילים חלולים וצינורות EN 10025-2: 2004פרופילים, מוטות ושטוחים על פי 

 EN 10210-1: Hot finished structural hollow structural steelsלפי התקן 

 :FE 2)-(St 37 – 360 פלדה .א

 :S235JR (St 37-2)ינימליות לפלדה תכונות מ  

 מגפ"ס. 235 - 16-( מינימאלי לפלדה שעובייה קטן מFYכניעה ) גבול  

 מגפ"ס. 225 -מ"מ  40 -מ"מ אך קטן מ 16 -גדול מ ייה"ל אך עובכנ  

 מגפ"ס. 215 -מ"מ  63 -אך קטן מ 40 -"ל אך עובייה גדול מכנ  

 מגפ"ס. 360 -( FUהמתיחה המינימאלי ) חוזק  

 .25% -מינימאלית בשבר  התארכות  

 ג'אול. 27 –מ"צ  20אימפקט בטמפרטורה   

 :FE 3U)-(St 44 - 430 פלדה .ב

 :S275JO (St 44-3U)תכונות מינימליות לפלדה   

 .סמגפ" 275 - 16 -( מינימאלי לפלדה שעובייה קטן מFYכניעה ) גבול  

 מגפ"ס. 265 -מ"מ  40 -מ"מ אך קטן מ 16 -"ל אך עובייה גדול מכנ  

 מגפ"ס. 255 -מ"מ  63 -אך קטן מ 40 -גדול מ ייה"ל אך עובכנ  

 "ס.מגפ 430 -( FUהמתיחה המינימאלי ) חוזק  

 .22% -מינימאלית בשבר  התארכות  

 ג'אול. 27 –מ"צ  0אימפקט בטמפרטורה   

 :FE 3 U)-(St 52 - 510 פלדה .ג

 :S355JO (St 52-3 U)תכונות מינימליות לפלדה   

 מגפ"ס. 355 - 16 -( מינימאלי לפלדה שעובייה קטן מFYכניעה ) גבול  

 מגפ"ס. 345 -מ"מ  40 -מ"מ אך קטן מ 16 -"ל אך עובייה גדול מכנ  

 מגפ"ס. 335 -מ"מ  63 -אך קטן מ 40 -"ל אך עובייה גדול מכנ  

 מגפ"ס. 490 -( FUהמתיחה המינימאלי ) חוזק  

 .21% -מינימאלית בשבר  התארכות  
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 ג'אול. 27 –מ"צ  0אימפקט בטמפרטורה   

. עדיפות הנדרשות המינימליות: כללית, דרישות האימפקט המפורטות לעיל הן הערה

 ברורה לעמידות באימפקט בטמפרטורות נמוכות עוד יותר. ראה  שרטוטים מעודכנים.

 

בתקן הישראלי  כמוגדר לפחות 8.8הברגים אשר בהם יחוברו האלמנטים יהיו מסוג  סוג 19.07.2

 , אם לא צוין אחרת. 1225

 המינימאליות לברגים אלו הם: התכונות 

 מ"מ. 16 -אשר קוטרם קטן או שווה ל לברגים 

 (FYמגפ"ס ) 640 - נימאלי( מי2FOכניסה ) גבול 

 (FYמגפ"ס ) 800 - אלי( מינימFBUמתיחה ) חוזק 

 .12% -מינימאלית בשבר  התארכות 

 מ"מ. 16 -אשר קוטרם גדול מ לברגים 

 (FYמגפ"ס ) 660 -( מינימאלי 2FOכניסה ) גבול 

 (FYמגפ"ס ) 830 -( מינימאלי FBUמתיחה ) חוזק 

 .12% -מינימאלית בשבר  התארכות 

 .סמהנדמ"מ דורש את אישור ה 12 -מ ןבברגים אשר קוטרם קט השימוש 

 

 .1225, ות"י ISO 898/2שמוגדר בתקן הבינלאומי  כפי לפחות 8האומים יהיו ברמה  סוג 19.07.3

  

" עם שכבת חמה צנטריפוגלית טבילהמגולוונים ב" יהיו והדיסקות האומים, הברגים 19.07.4

 .ISO 1461או  918מיקרון לפי ת"י  43בעובי מינימאלי של  אבץ ציפוי

לברגים ולאומים לפני  EN 10204: Test certificates Type 3.1להגיש תעודות בדיקה  יש

 רכש ואספקה לאישור המזמין.

הסגירה. לאחר  אישור ולאחרבאתר  הרכבההברגים המגולוונים יצבעו לאחר ה כל

רכיבי -דו פוקסיהסופי בין חלקי הפלדה יצבעו הברגים בצבע א וקיבועםחיזוק הברגים 

 .RAL 9006 לסטמג כדוגמתפוליאוריטן אליפטי  עליוןולקוט אלומיניום וצבע ס גמתכדו

סולקוט  שכבותבברגים, דיסקות ואומים יצבעו ב השבהם מתגלית קורוזי מקומות

צבע  ועליהן 400)או שכבות צבע יסוד אמרלוק  RAL 9006ועליהן צבע עליון טמגלס 

 (.RAL 9006בגוון  אוניקרילאו SG 450 עליון 

 ISO, האומים והדיסקות יהיו מגולוונים בטבילה צנטריפוגלית בחום על פי הברגים

 305מיקרון )מינימום  43לעובי שכבת אבץ מינימום  918ת"י  ישראליאו לפי תקן  1461

 לגרם/מ"ר(. ברגים, אומים ודיסקות יוגנו נגד קורוזיה לאורך החיים המתוכנן ש

 יצבעו לאחר הרכבה באתר ואישור הסגירה. םהמגולווניהקונסטרוקציה. כל הברגים 

לפחות על פי  וןמיקר 45לעובי  תרמודיפוזיאופציה של ברגים מגולוונים בגילוון  עבור

, נדרש אישור Sealer  איטוםפוספטית +  העם פאסיבצי EN 13811, Class 45 תקן

 .ג/ מטלור נדסמיוחד בכתב ומראש מהפיקוח והמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 בדיקהתעודות  וויישאממקור מוכר  יובאוואומים  ברגים, יתוךהפלדות, חומרי הר כל 19.07.5

במערכת תקינה מקומית, ו/או  המעוגנות EN 10204 Type 3.1מהספק / יצרן  מסודרות

 בינלאומית.

תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את התעודות  לתעם קב מיד 

תעודות הטיב, השרטוטים  כל .תחילת הביצוע לפניהפרויקט ,  מנהל סקירתל

הרס, תהליכי ריתוך )פרוצדורות ריתוך מאושרות(, -המעודכנים, תוצאות בדיקות אל

הסמכות רתכים, תהליכי הנפה והרכבה ובדיקתם וכדומה יוגשו על ידי הקבלן ועל 

 .מפורטבתיק בקרת איכות מסודר ו וחשבונ

סונית או -מ"מ יעברו בדיקה אולטרה 30 -מלמען הסר ספק, כל הפחים בעובי גדול  

למינציה(. הנ"ל -מגנטית להבטחת שלמותם, סדקים פנימיים ואי הפרדת שכבות )דה

 יהיה כלול בתעודות ביקורת האיכות שיעביר הקבלן למפקח.

 

הרכבה יתוקנו  או אחסוןשיתהוו באלמנטים הצבועים כתוצאה מהובלה  גיעותהפ כל 19.7.6

עד קבלת  המקומות וחספוסלאחר ליטוש  קח, באישור המפבצבע המתאים באתר

הצבע יבוצעו לכל האגדים הראשיים ולכל  תיקוני, אחיד ונקי. חוספסמשטח פלדה מ

 המתכת הצבועים באשר הם. חלקי יתרהמשניים ולכל  יםהאגד

 

)או דיסקית מפוצלת(. כל  פולאשר עובדים במתיחה יקבלו דיסקית אום כ ברגים 19.07.7

 הקבלן. עםהברגים ייבדקו ויסומנו כנעולים על ידי עובד אחראי מט

 

יש להרכיב דיסקית רגילה אחת. מתחת לכל אום יש להרכיב  גלכל ראש בור מתחת 19.07.8

אופן אין להשתמש ביותר משתי דיסקיות כנ"ל בסיום  בשוםדיסקית רגילה אחת. 

לוט הברגת הבורג שלוש כריכות לפחות מעבר לפני הרכבת האומים והדיסקיות תב

 האום.

 

בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו  ויעובדו ומלאים םריתוכי האלמנטים יהיו אחידי כל 19.07.9

הריתוך יכללו דרישות גאומטריות,  פרטיבתכניות בית המלאכה של הקבלן.  יטוילידי ב

 תהליך וסוג ריתוך, בדיקה וקבלה ויופיעו בתכניות.

של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי חסר,  פחהריתוך צריך למלא את מלוא הנ חומר 

 גומות או נקבוביות.

מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכי יש להמשיכו מעבר לאלמנט המרותך  על 

השווה לפחות לשלוש  ימאליטכנולוגיות( באורך מינ ות)פחי םעל גבי לוחות המשך זמניי

 מ"מ. 50תפר, או פעמים עובי ה

מעובי הרכיב הדק ולא  10%התאמה בין פני האלמנטים המרותכים לא תעלה על  אי 

 מ"מ. לאחר השלמת הריתוכים יסולקו לוחות ההמשך הנ"ל. 3-יותר מ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מעלות צלסיוס, וכן  5-כאשר הטמפרטורה מתחת ל המלאכהיתבצע כל ריתוך בבית  לא 19.07.10

 .רוח ו/אואין לרתך על מתכת רטובה חשופה לגשם 

 

מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה בהתאם לתהליך הריתוך שאושר  40שעובייה מעל  פלדה 19.07.11

 ע"י המפקח ומהנדס הריתוך מטעם המזמין.

 

לגבי סוג הפלדה, מס' היציקה של  סומניםרכיבי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מ כל 19.07.12

 .יצרן הפרופילים, כפי שיתאים לתעודת בדיקת היציקות ומס' האלמנט לצרכי הרכבה

  

 ריתוך 19.08

 

יובאו לאתר מושלמים וצבועים.  נטיםריתוך באתר. כל האלמ ורשהשלא י בזאת מודגש 19.08.0

 בחום בלבד. םמגולווניברגים  ותבאתר יבוצעו באמצע יבוריםהח

 

וחלקים בדומה לאלה  יםהריתוך לא יכללו סיגים ופסולת אחרת, יהיו אחיד שטחי 19.08.1

הנדרשת של התפר. שטחי הריתוך  ההמעובדים בהשחזה, ויתאימו בדיוק נמרץ לצור

 אשר לא יענו על הדרישות האלה יתוקנו על ידי עיבוד נוסף.

רכבה באמצעות מברשות להגן על שטחי הריתוך מלכלוך וזוהמה ולנקותם לפני הה יש 

, קליפה מתקלפת, לכלוך, שמן וכדומה, עד ודהחל כלפלדה, מכשירי השחזה וכיו"ב, מ

 .טיןלקבלת שטחים מתכתיים נקיים לחלו

 

 ידי רתכים מנוסים, בעלי תעודות הסמכה בנות תוקף. עליבוצעו אך ורק  החיבורים  19.08.2

, AWS D1.1 תקןל המפרט הכללי, ש 19הריתוך יתאים לדרישות המפורטות בפרק  טיב 

יבוצעו על חשבון הקבלן לפי דרישות  יתוךהמפרט המיוחד. כל בדיקות הר ודרישות

 המפרט לפחות.

מנהל בקרת האיכות של הקבלן יערוך פיקוח צמוד לריתוכים המבוצעים לרבות ההכנות  

הנדרשות בחומר הגלם, חימום במידה ונדרש, התאמת אלקטרודות, ייבוש אלקטרודות 

ועוביי הריתוך. בנוסף יבדוק את הריתוכים לאחר שהסתיימו ויאשר את המשך 

צעו בעזרת  מעבדה מוסמכת צמודה ויבו ואחרותהעבודות. הבדיקות יהיו ויזואליות 

 שתישכר על ידי הקבלן כאמור לעיל.

)תפרי ריתוך(  יתוכיםלבצע לפי ראות עיניו בדיקות לא הורסות של ר אייהיה רש המפקח 

תשלום נוסף,  כלשל הקבלן או באתר ההקמה והקבלן יהיה חייב ללא  לאכהבבית המ

. הבדיקה עצמה תבוצע על להגיש את העזרה, שתהיה דרושה לשם ביצוע הבדיקות

 חשבון הקבלן.

)תפר ריתוך( שיפסל יפתח על ידי הקבלן ויבוצע מחדש על חשבונו. בסיום  יתוךר כל 

ללא הרס. האלקטרודות תתאמנה לדרישות ת"י  בדיקהמחדש ב יתוךהתיקון ייבדק הר
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. האלקטרודות יתאימו לסוג הפלדה המרותכת ותהליך הריתוך המאושר, ויהיו 1338

 . WPS-או שווה ערך שאושר ב 7018Eגו מסו

 

, מכיםשל הרתכים המוס רשימהלאישורו של המפקח  הקבלןיגיש  SD תכניותהגשת  עם  19.08.3

 בדעתואשר בהן יש  ךהאלקטרודות וחוטי הריתוך, ופרטי הריתו סוגי, הריתוך תהליכי

להשתמש, תוך ציון מטרת השימוש לכל סוג וסוג. אישור זה לכשיינתן לא יהיה בכוחו 

ולטיב  דותלגרוע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאיכות האלקטרו

 הריתוכים המבוצעים באמצעותן.

 

, AWS D1.1: 2006בתקן  5.8עובי הריתוך המינימלי מסוג מילאת יהיה כמפורט בטבלה   19.08.4

אך בכל מקרה לא יותר גדול מעובי הרכיב הדק מבין שני רכיבי המחבר. במידה ואורך 

הריתוך לא מצוין בתכניות, אורך הריתוכים יהיה כאורך המלא של היקף שטח המגע 

 .בריתוךשל שני האלמנטים המחוברים 

 

קומם הנכון ביצוע הריתוך יש לוודא שהחלקים המיועדים לחיבור נמצאים במ לפני  19.08.5

 מקומיות אחרות. ובדפורמציותבהתכווצות התפרים  שבות, תוך התחדויקוהמ

 

כנדרש ובהתאם לריתוך שיבוצע  יוכנווהחלקים המיועדים לריתוך  האלקטרודות  19.08.6

 להיות יבשים לחלוטין. חייביםו

 

הריתוכים כדי לצמצם עד למינימום את  סדר ועללהקפיד על הידוק נכון של הריתוך  יש  19.08.7

 גודל הדפורמציות והמאמצים השיוריים.

 

יאפשר תנודות בלתי מופרעות עקב התכווצותם  אשרהמרותכים יקבעו באופן  החלקים  19.08.8

המוכנים.  אלמנטיםשל התפרים, ויחד עם זאת יבטיח את דיוק הצורה הנדרש של ה

 מקומות הריתוך ילוטשו לחלק.

 

פרטי החיבור ומקומות חיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתכניות או כאלה   19.08.9

 שיסוכמו על דעת המפקח בעת תהליך התכנון המפורט.

במידה ואין פירוט, על הקבלן לתכנן ולקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור  

 שהוא מציע לבצע.

', יבוצע כוודים, קורות ועמ -מרכיב של כל אחד מהאלמנטים הנושאים במבנה  כל 

 מיחידה שלמה ולא מיחידות מחוברות.

לצורך הבטחת דיוק ונוחות בזמן ההקמה יוכנו באלמנטים השונים חורים מוארכים  

 בכיוון שבו לא מתקבלים כוחות בבורג.
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 וךאיכות הרית בקרת 19.09

 חזותית בדיקה

במפרט הכללי, הפגמים המותרים בריתוך בבדיקה  19037לאמור בסעיף  בהמשך .א

, או לחלופין לפי 6.1, טבלה 6.9סעיף  AWS D1.1: 2010תקן  לפיחזותית יהיו 

 :לן, כמפורט להBS, בדרגה 1טבלה  DIN 9563תקן 

 מ"מ. X 0.1  +1> רוחב הריתוך  9קימור התפר  גודל (1

 מ"מ. X 0.02  +0.2 > עובי הפח 9קיעור התפר  גודל (2

 .פחהתזוזה בין מישורי ה גודל (3

 eמ"מ = X 0.15 - 3> עובי הפח e יםמשני צידי הפח כשהריתוך -

 מקסימום

 e= ממ" X 0.10 - 2> עובי הפח eמצד אחד של הפח  כשהריתוך -

 מקסימום

 eמ"מ = X 0.5 - 2> עובי הפח e פחיםהתזוזה בין דפנות ה גודל -

 מקסימום

 לא יורשו כלל סדקים בריתוך. -בריתוך  סדקים (4

 (DIN ,AWSלפסילת הריתוך ) קריטריונים .ב

יתוקנו או  DIN 8563או  AWS D1.1שמפורט בתקן  כפי גדולות מהמותר סטיות  

 יפסלו לפי הנחיות המפקח.

 המדגם לבדיקת הריתוך גודל .ג

 הריתוכים בקונסטרוקציה. כל יבדקו ויזואליתחזותית  בבדיקה  

 ללא הרס בדיקות .ד

מרותכות כמפורט בסעיף  תללא הרס ייעשו בקונסטרוקציו בדיקות (1

 . AWS D1.1במפרט הכללי ותקן  190372

לבדיקות הריתוכים יהיו לפחות בדיקה אחת של ריתוך לכל  דגםהמ גודל (2

 טון במשקל או לפי החלטת המפקח. 2

 בדיקותבדיקות ויזואליות, יבצע הקבלן  100% -לאמור לעיל ו בנוסף (3

 ריתוכים כדלקמן:

מסוג רתך השקה  ריתוכיםה כלשל  100%מגנטית של  בדיקה (א

 קמץ )מילאת עם חדירה מלאה(. והשקה

מסוג רתך השקה  ריתוכיםה כלשל  50%רנטגן של  בדיקת (ב

 קמץ. והשקה

 מסוג רתך מילאת. םריתוכיה כלשל  10%מגנטית של  בדיקה (ג

הרס  אלל לבדיקותאלמנטים נדרשים  של בלבדחלקית  רשימה (ד

מבלי להתייחס לסוג הריתוך שיבוצע מפורטות בסעיף  נוספות

 לעיל. 19.6.13
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 :הערה

של ריתוכי איטום צינורות האגדים המרחביים  אטימות בדיקת תהליך   

ושל אלמנטים חלולים יבוצע באמצעות נוזל חודר אדום, בתהליך בדיקה 

Type II – Method A or C מריתוכי האיטום 10%, לכמות של לפחות 

 ובנוסף לבדיקות המגנטיות לעיל. 

בעזרת גז יבש  בדיקות דליפת ריתוכיםלפי דרישת המזמין יבוצעו גם    

 Welding Leakוללא שמן, בד"כ אוויר. נוהל בדיקת דליפת ריתוכים 

Test:יהיה כדלקמן , 

 בר. 0.2לחץ בדיקה  .א

 שעות. 6משך הבדיקה  .ב

במשך השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה  .ג

 .תמיסת סבוןתיבדק האטימות בעזרת 

 קצף מסמל זליגת אוויר, המחייבת תיקון. .ד

לשני אגדים לפי בחירת וללא תוספת מחיר  הקבלן יבצע על חשבונו

בדיקת דליפת ריתוכים בעזרת לחץ אוויר יבש. תעודות בדיקת  המזמין

אטימות הריתוכים בנוזל חודר אדום וגם בלחץ אוויר יוגשו למהנדס 

 בתיק בקרת האיכות שיכין הקבלן.

 

 )פלדה שחורה ומערכת צבע רטוב( צביעת אלמנטי הפלדה 19.10

 כללי 19.10.1

הגג  והאגדים תיוצר מפלדה שחורה ותיצבע במערכת  תקונסטרוקציי .א

צבע רטוב בעלת מספר שכבות צבע כמפורט בהמשך. גוון 

, לפי בחירת האדריכל. הצביעה RAL 9006הקונסטרוקציה יהיה 

הפלדה  תצינורו, וכן את קונסטרוקציית הפרגולותכוללת גם את 

הדרושים.  האביזריםס"מ בחזית המבנה לרבות  40בקוטר 

הגג תהיה אטומה לחלוטין ע"י ריתוכים מלאים  תקונסטרוקציי

תבוצע באמצעות נוזל חודר  ובדוקים לאטימות. בדיקת האטימות

לכמות של  Type II – Method A or Cאדום, בתהליך בדיקה 

 .מריתוכי האיטום 10%לפחות 

דרישת התכנון היא שגימור החלקים לפני הכנת שטח לצביעה )גימור  .ב

 ,ISO 8501-3התקן  הפלדה לפני ניקוי גרגירים משוננים( יהיה לפי

grade P3.  כלומר קצוות יהיו מעוגלים, ריתוכים יהיו נאים

 .ISO 8501-3, grade P3וחלקים ומינימום פגמי שטח הכל לפי 

 לפירוט, דרישות התכנון והייצור של החלקים יהיו, כדלקמן:
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 טומים כל הריתוכים יהיו רציפים ומלאים, א

 ועמידים נגד דליפה.

 .מרווחי אוויר יסגרו בריתוך 

  יש לתכנן לפי הנחיות התכנון של חלקי פלדה

 . ISO 12944-3צבועים שבתקן

  ,דרגת ההכנה של החלקים )בריתוכים

קצוות ושטחים אחרים עם פגמי שטח( יהיו 

 . grade P33, -ISO 8501לפי התקן 

  לדוגמא, בדרגהP3  של התקןISO 8501-3 

 קצוות חייבים להיות מעוגלים.ה

הצביעה במערכת צבע רטוב תבוצע תחת מערכת בקרת איכות צביעה  .ג

מקצועית של קבלן הצביעה המאושר מראש, ובהשתתפות מפקח 

טיפוס / דגם ראשון  -מקצועי מטעם יצרן הצבע לצביעת אב

בהתחלת העבודה, כולל צביעת שטחי ייחוס לכל סוג אלמנט ראשי 

 אבטחת האיכות של הפקוח. בתהליך, ומערכת

לעובי  ISO 1461או/ו  918מגולוונים בחום לפי ת"י  8.8ברגים יהיו  .ד

מגולוונים כנ"ל,   Class 8. אומיםלפחותמיקרון  45ציפוי אבץ 

הכול עם תעודות בדיקה לתכונות מכאניות ועובי ציפוי אבץ לפי 

 התקן.

לאחר הרכבה ורק לאחר בדיקת סגירת הברגים ואישורה, הברגים יצבעו  

 .אין להשתמש בברגים עם ציפוי אלקטרוליטיבמערכת הצבע לתיקונים. 

מפעל הצביעה חייב להיות בעל מערכת בקרת איכות מאושרת  .ה

, כולל ניסיון מוכח בתחום בקרת איכות של עבודות ISO 9001לפי

ביעה יבוצעו במבנה מתאים מתחת הכנת שטח וצביעה. עבודות הצ

לכיסוי מואר היטב ומאוורר, מוגן מגשם, אבק ורוחות ועל משטחי 

אספלט או בטון מכוסים, ובשום מקרה לא באזור פתוח ועל 

תשתית אדמה או חול. אזור ניקוי הגרגירים יהיה בנפרד ומרוחק 

 מאזור הצביעה. יש להפוך את החלקים לצביעה על פי הצורך. 

צועי ומוסמך מטעם יצרן הצבע בעל ניסיון מוכח ביישום מפקח מק .ו

המערכת הנדונה ידריך ויסמיך את העובדים לפני התחלת עבודות 

הצביעה, ויבצע איתם צביעה ניסיונית של אלמנטים ראשונים 

וצביעת שטחי ייחוס. יצרן הצבע וקבלן הצביעה יהיו נוכחים בעת 

ויחתמו  ISO 12944-7/8לפי  reference areasצביעת שטחי ייחוס 

 על טפסי בחינת שטחי הייחוס. 

יצרן הצבע ידריך ויסמיך את עובדי הצביעה המקצועיים לתיקוני צביעה במפעל  

 ובאתר.
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טפסי הבחינה של בקרת האיכות המפעלית לכל אלמנט, וטפסי הבחינה של כל 

. כל טפסי הבחינה, ISO 12944-7/8שטחי הייחוס יהיו ערוכים לפי פורמט 

ותעודות מעבדה לכל מנות הצבע  COCיקות ייצור ומעבדה, כולל תעודות בד

 והמדללים יוגשו לפיקוח בצורה מסודרת וברורה.

 ויסופקו Ready Madeהצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש  כל .ז

ארוזים באריזתם  כשהםתעודות בדיקה  עם לאתר/ו אולמצבעה 

בדיקה  תעודותתוקפם וללא  שפגהמקורית. לא יתקבלו צבעים 

הקבלן דוגמאות  יכין –דרישת המפקח או המתכנן  לפי מהיצרן.

צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמות, במקום ובשטח שיורה 

 עליו המפקח.

יש להשתמש אך ורק במדללים מקוריים המאושרים ע"י יצרן הצבע  .ח

. לא יורשה כל שימוש במדלל שלא PDSכמופיע בדפי הנתונים 

יצרן הצבע. שם המדלל ומספר מנה שלו יופיעו בדפי סופק ואושר מ

 הבחינה.

, PDSכל עבודות הצביעה יבוצעו על פי הוראות היצרן כמופיע בדפי הנתונים   

. ערבוב הצבע רק במערבלים מכאניים המאושרים ע"י MSDSוגיליונות הבטיחות 

 יצרן הצבע ולא בעזרת מקל.

עבודות הכנת שטח יבוצעו אך ורק בגרגירים אברזיביים משוננים  .ט

Grits  מאושרים מראש )למשל, לפי התקנים(ISO-11126 and ISO 

 J Blast, לדוגמא: גרגירי פלדה משוננים בגודל מתאים או 11127-

Supa  או גרגיריASILIKOS, Size 0.5 - 1.4 mm  או יורוגריט

או סיגי נחושת )ברזל סיליקט(  A3 0.2-1.4 mmאלומיניום סיליקט 

SW Grits 0.2-1.5 mm  זוויתיים היוצרים את עומק ופרופיל

 . אין להשתמש בחול או בזלתהחספוס הזוויתי המתאים. 

לפני צביעה יש לבדוק שלא נשאר אבק על פני השטח בעזרת נייר דבק  .י

)דרגת האבק המרבית שמותרת  ISO 8502-3פי התקן  שקוף על

 פי התקן(.ל 1היא דרגה 

יחסי ערבוב יהיו אלו המוכנים מראש באריזות מהמפעל. במידה  .יא

והקבלן יבקש להשתמש בחלק מהכמות שבערכה מהמפעל, עליו 

ולהשתמש במאזניים מדויקים לקבל את אישור הפיקוח, 

. יצרן הצבע יסמיך אדם אחראי מטעם הקבלן ומכוילים בלבד

 ונים.לשקילה וערבוב חומרים לפי ההוראות בדפי הנת

לטפל בפלדה לפני עבודות יש  הגג תקונסטרוקצייכהכנה לצביעה של  .יב

 :הכנת שטח וצביעה, כדלקמן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל עבודות הריתוך והחיתוך יגמרו לפני תחילת  .1

 .עבודות הצביעה

 יש לתקן פגמים בפלדה כמו למינציות וגימומים. .2

יש להשחיז )החלקה( ולעגל ריתוכים. לא יהיו פינות  .3

יש להסיר את כל נתזי הריתוך, חדות וזווית ישרה. 

 .   "NACE RP 0178 "Dשלקות ריתוך וקשקשת לפי

 מ"מ לפחות. 3לרדיוס  edgesיש לטפל ולעגל את כל הקצוות 

. שטיפה במים חמים SSPC SP 1יש להסיר מלחים, שומנים וגריז לפי 

לפני שטיפה יסודית במים מתוקים או שטיפה  2230וסבון אקוקלין 

 בקיטור.

דות הניקוי והשטיפה יגמרו לפני תחילת כל עבו .4

 עבודות הכנת שטח לפני צביעה.

 150בלחץ גבוה  חמיםיש לשטוף במים מתוקים  .5

 אטמוספרות לפני התזת גרגירים או לשטוף בקיטור.

על פני השטח לפני צביעה תהייה  מרביתרמת מלחים  .6

מיקרוגרם לסמ"ר כפי שייבדק בשיטת מוליכות לפי  3

BRESLE  ערכה לבדיקת כלורידים או בעזרת

CHLOR-RID ביצוע הבדיקה ע"י הקבלן או המפקח .

 מטעם יצרן הצבע.

תנאים אטמוספריים לעבודות הכנת שטח וצביעה )לחות  .יג

 וטמפרטורה(:

. טמפרטורת 85%הלחות היחסית תהייה מתחת  .1

 .C 150המתכת מעל 

מעל נקודת  C 50טמפרטורת המתכת תהיה לפחות  .2

 הטל. )יימדד ויופיע מפורשות בדפי הבחינה(

אזורים של ריתוכים, קצוות חדים,  מריחות במברשתהקבלן יבצע  .יד

, לפני יישום כל שכבת צבע בהתזה. פינות של קשים להתזה

אוגנים, ברגים ואומים יקבלו גם הם מריחות במברשת לפני כל 

 התזה.

מתאימים לדרישות יצרן כל החומרים יאוחסנו בשטח בתנאים  .טו

 25הצבע, במבנה קריר ומאוורר או ממוזג אוויר בטמפרטורה עד 

כל  מ"צ. האריזה תהייה מסודרת ומתאימה לשינוע לאתר.

החלקים יהיו ארוזים בצורה מתאימה כך שלא יפגעו מכאנית 

 בהובלה ושינוע לשטח, אחסון, הרמה וכדו'.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במפעל, תיקוני צבע עבודת הצביעה כוללת בחינת צביעה ראשונית  .טז

מנזקי הובלה לאתר ותיקוני צבע מפעולות הרמה והרכבה באתר, 

 בדיקות סופיות של בקרת איכות הצביעה והתיקונים באתר. 

 שהוסמכו צבעים מקצועייםתיקוני צבע באתר יבוצעו אך ורק ע"י 

 .לביצוע צביעה ותיקוני צביעה ע"י יצרן הצבע

של  degree of rustingשנה, רמת הקורוזיה  20לאחר  .יז

מערכת הצבע המוצעת לקונסטרוקציה לא תעלה על דרגה 

Ri 3 (1%)  לפי התקןISO 4628-3 . 

לכל עבודות  יםשנ 5של  Warrantyהקבלן ייתן אחריות 

הצביעה ולעמידות מערכת הצבע נגד קורוזיה 

והתקלפויות, וכן נגד שינוי ברק וגוון מהותי הנראה בעין 

 ושאינו אחיד.

הגג תהייה מפלדה שחורה,  תונסטרוקצייקלסיכום,  .יח

במפעל צביעה  Ready Madeתיצבע במערכת צבע רטוב 

מאושר מראש, בעל מערכת בקרת איכות צביעה 

מקצועית, עם צבעים מקצועיים ומוסמכים, במבנים 

 מתאימים וציוד צביעה מתאים. 

הפלדה שחורה תהייה אטומה לחלוטין ע"י ריתוכי  תקונסטרוקציי

 אטימה מלאים ורציפים. 

, ובחינת עבודות ובאתרעבודות הצביעה כוללות תיקוני צביעה במפעל 

הצביעה במלואן ע"י מערכת בקרת האיכות של הקבלן + פקוח מצד יצרן 

טיפוס ראשוני, בשטחי ייחוס בתהליך הצביעה, ובתיקוני -הצבע באב

כל עובדי הצביעה והמפקחים יהיו מקצועיים, בעלי ניסיון  צבע באתר.

 ומוסמכים. 

 

 מערכת הצבע 19.10.2

 :מערכת צבע פוליאוריטן של חב' "טמבור"חלופה א':  19.10.2.1

 : הכנת שטח

 .SSPC SP-1הסרת שומנים ולכלוך

 .לפחות Sa 21/2 acc. to ISO 8501-1ניקוי גרגירים מאושרים לדרגה 

 . Grade Medium G – 50-85 µm acc. to ISO 8503זוויתי ופרופיל חספוס

 :צביעה

o  יסוד אפיטמרין אפוקסי עשיר אבץSSPC ,(62% SBV)  70בעובי 

 מיקרון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

o  ביניים אפיטמרין סולקוט בגוון אפור בהיר או לבן שבור(75% SBV) 

 (. או שתייםמיקרון )בשכבה אחת  120בעובי 

 יש לבצע בדיקת עובי אפוקסי מקיפה לפני תחילת עליון(. - נקודת עצירה)

o  עליון טמגלס פוליאוריתן אליפטי ברק משי(50% SBV)  50בעובי 

לפי בחירת האדריכל. יישום שכבה עליונה   RAL 9006מיקרון, בגוון

בהתזה רגילה באקדח אוויר עם אוויר יבש וללא שמן וסיר ערבול 

Conventional Spray יסוי מלא ואחיד.עד קבלת כ 

o מיקרון לפחות 240: סה"כ. 

 

 : הערות

כל החלקים / צינורות יהיו אטומים בריתוך. כל מבנה מרותך  .א

 בריתוכים מלאים. leak tightיהיה אטום 

 מ"מ לפחות, ולהחליק ריתוכים. 3יש לעגל קצוות חדים לרדיוס  .ב

מוכנים מהמפעל. המדללים  Ready Madeכל הצבעים יהיו בגוון  .ג

כל שכבה תהייה בגוון שונה,  יהיו מקוריים של יצרן הצבע בלבד.

 כולל המריחות במברשת.

בריתוכים,   Stripe Coatsיש ליישם מריחות במברשת של שכבות .ד

קצוות, פינות חדות ואזורים קשים לגישה להתזה, למשל 

 בצמתים של הצינורות לפני כל שכבת התזה. 

 וס יבוצעו במברשת לכל שכבה. שכבות הפספ

במידה ולא מגיעים לעובי הנדרש לשכבה, יש ליישם שתי שכבות  .ה

 עד קבלת העובי המופיע במפרט לשכבה.

עובי כל שכבות בכתב אין להתחיל ביישום צבע עליון לפני שנבדק ואושר 

 .האפוקסי

. יש להקפיד Over Applicationיש להימנע מיישום שכבות עבות  .ו

עובי פילם יבש : חשובאת השכבות בעובי גבוה מדי. שלא לצבוע 

 !מותרמיקרון אינו  110של שכבת היסוד מעל 

 . הוא אסור מהעובי הרשום %35עובי צבע יבש כולל מעל 

 אין להרשות נזילות. עובי יתר ונזילות יתוקנו. 

מומלץ ליישם את הצבע העליון המתכתי בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר 

 דקות ובאותו עובי. בשתי שכבות

יש להקפיד על צביעת הצינורות מכל הצדדים באופן אחיד,  .ז

 ומדידת העובי לכל היקף הצינורות כולל בצד התחתון והנסתר.

 . )מערכת צבע "טמבור" לתיקונים סובלנית להכנת שטח מכאנית(M & R -תיקוני צבע 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תיקונים מקומיים יבוצעו, לאחר הכנת שטח מכאנית מתאימה  .א

St3 מיקרון,  115, במערכת הצבע אפוקסי סולקוט אלומיניום

מיקרון, וטמגלס  115אפוקסי סולקוט אפור בהיר או/ו לבן 

עד קבלת עובי כללי  RAL 9006מיקרון  50פוליאורתן אליפטי 

 מיקרון, כולל מריחות במברשת בריתוכים. 280בתיקונים של 

י בתיקונים במברשת נדרשות יותר שכבות עד להשגת העוב .ב

 מפרט. הנדרש על פי ה

 מיקרון לשכבה.  100אין לצבוע במברשת בעובי מעל 

יש להכין את שולי התיקון בשיוף באופן מדורג ובשיפוע מתון,  .ג

 על מנת לקבל תיקון נאה בעובי מתאים המשתלב בסביבתו.

יש לבצע עם  RAL 9006 בצבע העליון המטאליאת התיקונים  .ד

רולר מסוג "רולר צמר כבשים" כך שיתאים במראה לצבע עליון 

 בגלילתקין. תיקונים לא יבוצעו בעליון המתכתי במברשת אלא 

)רולר(. לצורך תיקונים באתר נדרש צבעי עם ניסיון מוכח 

 בשימוש ברולר של צבעים מתכתיים.

 High Tension Boltsמחברי ברגים בחיכוך 

של מחברי  High Friction Gripחי החפייה יש לצבוע את שט .א

ביסוד  Sa 21/2הברגים לחוזק גבוה לאחר ניקוי גרגירים זוויתי 

 60, בעובי מקסימאלי Zinc Silicate Rich Primerאבץ סיליקט 

חייב להבטיח מקדם חיכוך  Anti-Slip IOZמיקרון בלבד. היסוד 

µ=0.5 . 

הקשיה אין להוסיף מדלל לצבע במשטחי החפייה. זמן  .ב

 שעות. 24מינימאלי 

ולהשלים במערכת   Sikaflex 11-לאחר סגירה יש לאטום ב .ג

 הצבע המלאה.

 

 :מערכת צבע פוליאוריטן של חב' "אינטרנשיונל"חלופה ב':  19.10.2.2

 : הכנת שטח

 .SSPC SP-1הסרת שומנים ולכלוך

 .לפחות Sa 21/2 acc. to ISO 8501-1ניקוי גרגירים מאושרים 

 . Grade Medium G – 50-85 µm acc. to ISO 8503חספוס זוויתיופרופיל 

 :צביעה

o אפוקסי עשיר אבץ  יסודInterzinc 52 Zinc Rich Epoxy בגוון אפור או ,

 מיקרון. 70ירוק בעובי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

o  ביניים אפוקסיIntergard 475 HS white נקודת ) מיקרון. 120, בעובי

 ני תחילת עליון(.יש לבצע בדיקת עובי אפוקסי מקיפה לפ - עצירה

o  עליון Interthane 990 Acrylic Polyurethane high gloss  50בעובי 

לפי בחירת האדריכל עד קבלת כיסוי מלא   RAL 9006מיקרון, בגוון

ואחיד.  מומלץ ליישם את הצבע העליון המתכתי בהתזה רגילה באקדח 

 אוויר בעובי צבע אחיד.

                                                                        .מיקרון לפחות 240: סה"כ

 International: Acrylic Polyurethane System 

Coating Name               Description           VS (%)        DFT (microns) 

               Interzinc 52                  Zinc Rich Epoxy       59                  70 

Intergard 475 HS          Epoxy white             80                120                      

Interthan 990                Polyurethane             57                  50 

 : הערות

כל החלקים / צינורות יהיו אטומים בריתוך. כל מבנה מרותך  .א

 בריתוכים מלאים. leak tightיהיה אטום 

 מ"מ, ולהחליק ריתוכים. 3יש לעגל קצוות חדים לרדיוס  .ב

מוכנים מהמפעל. המדללים  Ready Madeכל הצבעים יהיו בגוון  .ג

כל שכבה תהייה בגוון שונה,  יהיו מקוריים של יצרן הצבע בלבד.

 כולל המריחות במברשת.

בריתוכים,   Stripe coatsיש ליישם מריחות במברשת של שכבות .ד

קצוות, פינות חדות ואזורים קשים לגישה להתזה, למשל 

 בצמתים של הצינורות לכל שכבת התזה. 

 שכבות הפספוס יבוצעו במריחות במברשת לכל שכבה. 

כבות במידה ולא מגיעים לעובי הנדרש לשכבה, יש ליישם שתי ש .ה

אין להתחיל צבע עליון  עד קבלת העובי המופיע במפרט לשכבה. 

 .עובי כל שכבות האפוקסי בכתב לפני שנבדק ואושר

. יש להקפיד Over Applicationיש להימנע מיישום שכבות עבות  .ו

עובי פילם יבש : חשובשלא לצבוע את השכבות בעובי גבוה מדי. 

עובי צבע יבש ! תרמיקרון אינו מו 110של שכבת היסוד מעל 

. אין להרשות נזילות. הוא אסור מהעובי הרשום %35כולל מעל 

מומלץ ליישם את הצבע העליון  עובי יתר ונזילות יתוקנו.

 המתכתי בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר ובאותו עובי.

יש להקפיד על צביעת הצינורות מכל הצדדים באופן אחיד,  .ז

 כולל בצד התחתון והנסתר.ומדידת עובי לכל היקף הצינורות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

. )מערכת צבע "אינטרנשיונל" לתיקונים סובלנית להכנת שטח M & R -תיקוני צבע 

 מכאנית(

תיקונים מקומיים ושטחי ריתוך יצבעו, לאחר הכנת שטח  .א

 , במערכת הבאה:St3מכאנית מתאימה 

i.2xInterplus 256, 2x(115) microns  

ii.Interthane 990 RAL 9006 - Acrylic polyurethane 50 

microns  

 מיקרון בתיקונים, כולל מריחות במברשת בריתוכים.  280עד קבלת עובי של 

 . מיקרון בשכבה 100אין לצבוע במברשת בעובי מעל 

בתיקונים במברשת נדרשות יותר שכבות עד להשגת העובי  .ב

 במפרט.

ף באופן מדורג ובשיפוע מתון, יש להכין את שולי התיקון בשיו .ג

 על מנת לקבל תיקון נאה בעובי מתאים המשתלב בסביבתו.

יש לבצע עם  RAL 9006 בצבע העליון המטאליאת התיקונים  .ד

רולר מסוג "רולר צמר כבשים" כך שיתאים במראה לצבע עליון 

 בגלילתקין. תיקונים לא יבוצעו בעליון המתכתי במברשת אלא 

נים באתר נדרש צבעי עם ניסיון מוכח )רולר(. לצורך תיקו

 בשימוש ברולר של צבעים מתכתיים.

 

 High Tension Boltsמחברי ברגים בחיכוך 

של מחברי  high friction gripיש לצבוע את שטחי החפייה  .א

בצבע  Sa 21/2הברגים בחוזק גבוה לאחר ניקוי גרגירים זוויתי 

 יסוד אבץ סיליקט 

Interzinc 22 (or Interzinc 697) מיקרון בלבד.  60, בעובי 

 . µ=0.5חייב להבטיח מקדם חיכוך  anti-slip IOZהיסוד 

 אין להוסיף מדלל לצבע במשטחי החפייה.  .ב

ולהשלים במערכת   Sikaflex 11-לאחר סגירה יש לאטום ב

 הצבע המלאה.

 

 :מערכת צבע פוליאוריטן של חב' "אמרון"חלופה ג':  19.10.2.3

 : הכנת שטח .א

 . SSPC SP-1מנים ולכלוךהסרת שו

 .לפחות Sa 21/2 acc. to ISO 8501-1ניקוי גרגירים מאושרים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 Grade Medium G – 50-85 µm acc. to ISO 8503ופרופיל חספוס זוויתי 

. 

 :צביעה .ב

o  יסוד אפוקסי עשיר אבץAmercoat 68G בגוון אפור אדום ,

 מיקרון. 70בעובי 

o  ביניים אפוקסיAmercoat 385 בגוון אפור בהיר או לבן בעובי ,

 מיקרון.  120

יש לבצע בדיקת עובי אפוקסי מקיפה לפני  - נקודת עצירה)

 תחילת עליון(.

o  חצי מבריקעליון פוליאוריתן  Amercoat 450SG aliphatic 

polyurethane semi gloss finish  מיקרון, בגוון 50בעוביRAL 

י מלא ואחיד. מומלץ לפי בחירת האדריכל עד קבלת כיסו  9006

ליישם את הצבע העליון המתכתי בהתזה רגילה באקדח אוויר 

 בעובי צבע אחיד.

 

 

 

 .מיקרון לפחות 240: סה"כ

Ameron:  Aliphatic Polyurethane System 

Coating Name              Description           VS (%)   DFT (microns)  

Amercoat 68G               Epoxy Zinc Rich      62            70        Amercoat 

385                Epoxy grey              68          120          

Amercoat 450S/SG       Polyurethane            58            50  

 

 : הערות

 כל החלקים / צינורות יהיו אטומים בריתוך.  .א

 בריתוכים מלאים. leak tightכל מבנה מרותך יהיה אטום 

 לפחות, ולהחליק ריתוכים. מ"מ 3יש לעגל קצוות חדים לרדיוס  .ב

מוכנים מהמפעל. המדללים  Ready Madeכל הצבעים יהיו בגוון  .ג

ונה, כל שכבה תהייה בגוון ש יהיו מקוריים של יצרן הצבע בלבד.

 כולל המריחות במברשת.

בריתוכים,   Stripe Coatsיש ליישם מריחות במברשת של שכבות .ד

קצוות, פינות חדות ואזורים קשים לגישה להתזה, למשל 

 בצמתים  של הצינורות לפני כל שכבת התזה. 

 שכבות הפספוס יבוצעו במברשת לכל שכבה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

שכבות  במידה ולא מגיעים לעובי הנדרש לשכבה, יש ליישם שתי .ה

אין להתחיל צבע עליון עד קבלת העובי המופיע במפרט לשכבה. 

 .עובי כל שכבות האפוקסי בכתב לפני שנבדק ואושר

. יש להקפיד Over Applicationיש להימנע מיישום שכבות עבות  .ו

 שלא לצבוע את השכבות בעובי גבוה מדי. 

 !תרמיקרון אינו מו 110עובי פילם יבש של שכבת היסוד מעל : חשוב

 . הוא אסור מהעובי הרשום %35עובי צבע יבש כולל מעל 

 אין להרשות נזילות. עובי יתר ונזילות יתוקנו.

מומלץ ליישם את הצבע העליון המתכתי בהתזה רגילה באמצעות אקדח אוויר 

 ובאותו עובי.

יש להקפיד על צביעת הצינורות והפרופילים מכל הצדדים  .ז

קף הצינורות כולל בצד באופן אחיד, ומדידת עובי לכל הי

 התחתון והנסתר.

 

 . )מערכת צבע "אמרון" לתיקונים סובלנית להכנת שטח מכאנית(M & R -תיקוני צבע 

תיקונים מקומיים ושטחי ריתוך יצבעו, לאחר הכנת שטח  .א

 , במערכת הבאה:St3מכאנית מתאימה 

i. :יסודAmerlock 400Al – Al surface tolerant epoxy 

mastic (115 µm)  

ii.      :בינייםAmerlock 400C - Surface tolerant epoxy 

mastic (115 µm) 

iii.         :עליוןAmercoat 450 RAL 9006 Aliphatic 

polyurethane (50 µm) 

מיקרון, כולל מריחות  280עד קבלת עובי בתיקונים של  .ב

 במברשת בריתוכים. 

 . ון בשכבהמיקר 100אין לצבוע במברשת בעובי מעל 

 בתיקונים במברשת נדרשות יותר שכבות עד להשגת העובי במפרט.

יש להכין את שולי התיקון בשיוף באופן מדורג ובשיפוע מתון,  .ג

 על מנת לקבל תיקון נאה בעובי מתאים המשתלב בסביבתו.

יש לבצע עם  RAL 9006 בצבע העליון המטאליאת התיקונים  .ד

רולר מסוג "רולר צמר כבשים" כך שיתאים במראה לצבע עליון 

 בגלילתקין. תיקונים לא יבוצעו בעליון המתכתי במברשת אלא 

)רולר(. לצורך תיקונים באתר נדרש צבעי עם ניסיון מוכח 

 בשימוש ברולר של צבעים מתכתיים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 High Tension Boltsמחברי ברגים בחיכוך 

של מחברי  High Friction Gripיש לצבוע את שטחי החפייה  .א

בצבע  Sa 21/2הברגים בחוזק גבוה לאחר ניקוי גרגירים זוויתי 

  , בעוביDimetcote 158 (or Dimetcote 9)יסוד אבץ סיליקט 

חייב  Anti-Slip IOZמיקרון בלבד. היסוד  60מקסימאלי 

לל לצבע אין להוסיף מד. µ=0.5להבטיח מקדם חיכוך מעל 

 שעות. 4. זמן הקשיה מינימאלי במשטחי החפייה

ולהשלים במערכת   Sikaflex 11-לאחר סגירה יש לאטום ב .ב

 הצבע המלאה.

 

 בחינת עבודות הצביעה 19.10.3

עבודת הצביעה תבוצע במפעל צביעה מסודר בעל מערכת  - כללי .א

 . ISO 9002בקרת איכות מאושרת לפי 

בקרת האיכות של קבלן הצביעה תכלול מפקח צביעה בעל ניסיון מוכח בפיקוח 

 על עבודות הכנת שטח וצביעה באפוקסי. 

מפקח הצביעה של הקבלן יבצע בדיקות יומיות ויוציא דוחות בחינת עבודות 

 .  ISO 12944-7/8צביעה לפי

לכל  מבקר האיכות של הקבלן יחתום על דוחות בחינה יומיים ודוחות בחינה

 חלק.

 והמדלליםותעודות משלוח לכל הצבעים  COT & COCיש לצרף תעודות מעבדה  

 , לפי מספרי מנה / אצוות ייצור.בשימוש בפרויקט

בגמר עבודת המתכת של כל חלק וחלק  - טופס שחרור לצביעה .ב

הקבלן יוציא לכל חלק טופס שחרור לצביעה. טופס זה יוגש 

לנציג המזמין ולמהנדס לצורך בחינה סופית ושחרור לצבע. 

 דוגמת טופס שחרור לצביעה תוגש עם בחירת הקבלן המבצע.

הקבלן יזמן את המהנדס ואת נציג  - הזמנה ובדיקות יצרן הצבע .ג

ימים לפני התחלת היישום לצורך ביצוע פקוח  7יצרן הצבע 

בתהליך מטעם יצרן הצבע, והכנת דוח בחינה עם המלצות 

  מיצרן הצבע.

כל דוח ביקור ובחינה עם עותק למהנדס הפרויקט מטעם  מידיתיצרן הצבע יעביר   

 חברת מוריה.

ת השירות הטכני והבדיקות של יצרן הצבע אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לת  

ימים לפני שחלק משוחרר עוזב את המפעל. הקבלן  7למהנדס התראה של לפחות 

 יזמן את נציג יצרן הצבע והמהנדס לבדיקת שטחי ייחוס.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן יכין שתי דוגמאות של  – (control samples) דגמי בקרה .ד

צבועות במערכת הצבע.  500x500 mmפלדה שטוחה בגודל 

לאחר אישור הדגמים ע"י המהנדס והמתכנן, דגם אחד יישאר 

במפעל הצביעה למשך העבודות כדגם ייחוס לעניין איכות 

 הצביעה, והדגם השני יועבר למהנדס.

בחינת הכנת השטח תכלול ביצוע עיגול  - בחינת הכנת שטח .ה

מ"מ לפחות, הסרת נתזי ריתוך  3פינות וקצוות לרדיוס 

והחלקתם, בדיקה ותיקון למינציות ופגמי שטח במתכת, דרגת 

ניקיון וחספוס, בדיקת אבק ומלח, שידווחו בטופס בחינת צבע 

 לחלק.

בחינת הצביעה בתהליך תכלול בדיקה  - בחינת צביעה בתהליך .ו

לפחות פעמיים במשמרת של תנאים סביבתיים, נקודת הטל, 

ם הצבע, טמפרטורת המתכת, לחות יחסית וטמפרטורה, ש

מספר מנה וקוד צבע, שם המדלל, מספר מנה, עובי שכבות 

 ומועדי ביצוע שידווחו בטופס בחינת צבע לכל חלק.

הבדיקה לאחר צביעה תכלול בדיקה  - בדיקה לאחר צביעה .ז

ולפי תקן  SSPC PA 2, בדיקת עובי צבע יבש לפי 100%חזותית 

ISO 19840 25וריד ובמקרה זה יש לה חלק. כיול יבוצע על שטח 

. העובי ידווח ISO 19840מיקרון מהעובי הנמדד כנדרש לפי תקן 

 ויכלול מדידות לכל היקף הצינורות והפרופיליםבדף הבחינה 

 )מכל הצדדים(.

 מספר המדידות יהיה לפחות כפי שנדרש על פי שני התקנים לעיל.   

 יש לציין בדו"ח ערכי עובי צבע מינימום, ממוצע ומקסימום.  

 ליישם צבע עליון לפני שנבדק ואושר עובי צבע כולל של היסוד והבינייםאין 

 )נקודת עצירה(.

יבוצעו  ראשילכל דוגמת אלמנט קונסטרוקציה  - שטחי ייחוס .ח

. דוחות שטחי הייחוס יחתמו ISO 12944-7/8שטחי ייחוס לפי 

ע"י יצרן הצבע או נציגו המקצועי המוסמך שישתתף בבחינת 

מקצועי של יצרן הצבע ילווה את עבודות שטח הייחוס. נציג 

הצביעה בפיקוח עליון, ויבטיח שהשימוש נעשה בצבעים 

על פי הוראות   Ready Madeוהמקוריים  ובמדללים המתאימים

 היצרן והמפרט.

יש לעבוד על פי דפי הנתונים,  - אקולוגיהובטיחות, גיהות  .ט

גיליונות הבטיחות, ההוראות והתקנות המחייבות מהרשויות 



- 407 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המוסמכות. יש להקפיד לשמור על כל כללי הבטיחות, הגנה 

אישית וסביבתית, פינוי פסולת לאתרים מורשים, עבודה 

, צבעים ומדללים מקוריים, מאושריםבחומרי שחיקה משוננים 

 צביעה.וציוד מתאים לעבודות 

 

 

 

 שווה ערך מאושר או ZIP-KALדוגמת הגג  סיכוך 11.11

 כללי

סיכוך גג הפלדה יבוצע במערכת רב שכבתית המסוגלת לשאת את עצמה  .1

או ש"ע  INTERFALZאו   KALZIPללא מרישים בין אגדי הגג כדוגמת

 מאושר. 

מעובד במכונות ייעודיות לפחים  KAL-ZIPסיכוך הגג יהיה בשיטת 

מתמשכים ללא חפיות אורך ביניהם. תפירת הפחים אל הקליפסים 

המערכת מיועדת  בשטח. נעשה נעשית על ידי "חתול", כאשר הערגול

, ולעמוד בתנאי האקלים ואקוסטי מלאלתת פתרון איטום תרמי 

 ושלג.  ותכולל גשם רב, רוחות חזק למודיעיןהמיוחדים 

סיכוך הגג תעמוד בנוסף בדרישות התרמיות והדרישות לעמידות מערכת  .2

, גם בדרישות האקוסטיות הספציפיות של 6חלק  921נגד אש לפי ת"י 

 מפרט יועץ האקוסטיקה.

 האדריכל. תואלמנטי הגג יבוצעו ע"פ העקרונות המוצגים בתכני

על הקבלן לשלוח דוגמת פאנל לבדיקת מעבדה אקוסטית צד שלישי  .3

תוצאות הבדיקות יומצאו לאישור  ע"ח הקבלן ואחריותו.מוסמכת, 

 המפקח והמתכננים של המזמין.

מערכת הסיכוך הרב שכבתית תכלול שכבה נושאת מפח טרפזי מחורר,  .4

שכבות בידוד צמר סלעים עמיד באש, מחסום אדים, לוחות גבס, 

קליפסים אלומיניום עם ברגי נירוסטה ועם מחסום בדוד תרמי 

(Thermal Barrier  בורג תרמי(, מערכת נושאת משנית )מערכת פרופילי /

אומגה עם מזרוני צמר סלעים ביניהם( וסיכוך אלומיניום עליון דוגמת 

KAL-ZIP .  העוביים בהתאם לחישוב הסטטי והאקוסטי ואישור

 המהנדס.

נוספים )עמידים נגד קורוזיה( בכמויות  אביזריםכמו כן המערכת תכלול  .5

ין ודרישות הבטיחות, התכנון, החישוב הסטטי על פי דרישות המזמ

 והחוזק. בין השאר:

 מחסום שלג .א

 פתח עליה לגג וכו' .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על הקבלן לתכנן ולבצע באמצעות המהנדס המומחה מטעמו, כל סוג של חדירה   

 , וזאת המהנדס והאדריכלבכתב של  םאישורקבל לגביהם את בגג ול ואביזר

 בטרם ביצוע.

מ"מ לפחות.  3לפחות, ובעובי  304כל המחברים והברגים לנ"ל יהיו מפלב"מ   

 918עצמם יהיו מפלדה מגולוונת בחום בטבילה באמבט )לפי ת"י  האביזרים

או   KALZIPסטנדרטים של לאביזרים( או מפלב"מ. עדיפות  ISO 1461או

INTERFALZ .או ש"ע מאושר 

כוך שתיבחר. התכנון על הקבלן לבצע תכנון מפורט של מערכת הסי .6

)תקן רוח( העדכני  414יכלול חישוב סטטי מפורט על פי דרישות ת"י 

על כל חלקיו ושאר התקנים  1225, ת"י 1508(, ת"י 2008)משנת 

ים לאותו חלק סיכוך. החישובים יוכנו על ידי מהנדס רשוי יהרלוונט

 במדינת ישראל מטעם הקבלן, ויאושרו על ידי מתכנני הפרויקט.

הקבלן להגיש תכניות מפורטות, מושלמות המתארות את כל פרטי על  .7

הביצוע, החומרים, הציפויים, החיבורים של כל מרכיבי הקירוי כולל כל 

ים. יהחישובים הסטטים להוכחת עמידות הקירוי בכל התקנים הרלוונט

ובמועדים  המסמכים הנ"ל יוגשו לאישור המתכנן והמפקח לפני ביצוע

חות הזמנים שנקבעו במסמכי המכרז לצורך ביצוע שיאפשרו לעמוד בלו

 .העבודות על כל חלקיהן

מודגש בזאת שהקבלן נדרש להזמין את מכון התקנים הישראלי לביצוע  .8

חלק  1476בדיקת אטימות למעטפת הגג לחדירת מים לפי תקן ישראלי 

3. 

 הבדיקה של אטימות לחדירת מים תבוצע על חשבונו של הקבלן.  

גג יזמין הקבלן על חשבונו את המהנדס המומחה במהלך התקנת ה .9

מטעם היצרן שיאשר בכתב את ביצוע כל פרטי הגג והתאמתם לתכניות 

המאושרות על ידיו, וכן את הסכמתו ואישורו כי הסיכוך כולו עומד 

בדרישות המפרט והתקנים הרלוונטים. תעודה זו תימסר למזמין 

 העבודה ולמפקח בחשבון סופי.

)בדיקת חוזק שליפה( של השכבה הנושאת  Pull-out Testחוזק החיבור  .10

לקורות שמתחתן באמצעות הקשיחים שיבחרו ייבדק ע"י מעבדה מוכרת 

ומאושרת כדוגמת מכון התקנים הישראלי ע"ח הקבלן ובאחריותו. זאת 

 Pull-out Testלצורך אישור מוקדם של שיטת ההרכבה וחוזק השליפה 

הקבלן אחראי שחיבור השכבה ע"י המתכנן, האדריכל והמהנדס. 

 . הנושאת אל הקונסטרוקציה לא יפגע בצבע ובהגנה נגד קורוזיה

ולפני ייצור בין קבלן  SD תכניותלשם כך נדרש תיאום בזמן הכנת  

 הקונסטרוקציה וקבלן הסיכוך, ואישור האדריכל והקונסטרוקטור.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ה.שנ 30אורך החיים המתוכנן עם מערכות הצבע הספציפיות הוא מעל  .11

על גוון וברק לצד  Warrantyהקבלן ייתן למערכות המוצעות אחריות 

 הנראה, ותוספת אחריות להגנה נגד קורוזיה וקילופי צבע, כדלקמן:

הנדרשת לפחי האלומיניום לרעננות הצבע )גוון  Warrantyהאחריות 

  .שנה לפחות 20ולהגנה נגד קורוזיה שנה,  15וברק( 

תחילת התקופות  .לפחותשנים  10האחריות  הנדרשת לשכבה הנושאת מפלדה   

 למבנה כולו. 4כאמור תהיה לאחר קבלת טופס 

 EN 10204 Testתעודות SDיש להגיש מראש יחד עם התכניות  .12

Certificate: Type 3.1  -  תעודות בדיקה ותיעוד ע"י בקרת האיכות של

 .כל המוצרים המסופקיםלמפעלי הייצור השונים, לאישור המהנדס 

לכל  בעיקר בגוונים מטאליים / מתכתייםעל מנת לקבל התאמה טובה  .13

ויש הפרויקט, מומלץ שהסיכוך יבוצע באותה מצבעה / צבעים ותהליך, 

 .להרכיבו באותו כיוון

במידה ויגיעו מוצרים מספקים שונים יש לבדוק התאמה בין הגוונים 

)לחלופין, מומלץ לשים לב שהגוונים השונים כפי שהתקבלו או אושרו. 

 לא יהיו ממש זהים(.

, אשר יוסר מהפחים באתר מיד בגמר PEהפחים יסופקו עם פילם מגן  .14

 !  ההרכבה

כל פחי החיפוי יגיעו לאתר כשהם מוגנים ביריעת פילם מגן מפוליאתילן, 

 שעליה מודפס שם יצרן הפחים ומספר ההזמנה. 

 . והאקוסטי לא יתרטביש להגן שהבידוד התרמי 

 . בידוד רטוב ייפסל ע"י בקרת איכות הקבלן

 כל עבודות החיפוי יבוצעו כשאין גשם, וכאשר אלמנטי הבידוד יבשים לחלוטין. 

יש לדאוג לאחסון נאות של הרכיבים וחומרי הבידוד, ותנאי עבודה והרכבה 

 יבשים.

 דרישות אקוסטיות: .15

 -לפחות וגם ל 45STC -הקל צריך להיות שווה לכושר הבידוד האקוסטי של הגג   

55IIC .לפחות 

 לפחות. NRC 1.00מקדם הבליעה של הגג יהיה   

 לפחות. 0.3יהיה  Hz 63מקדם הבליעה של הגג בתדירות   

 שטח הפנים. בכלמחוררת  40%השכבה התחתונה תהיה   

 תוצאות מדידות מעבדה לאישור: 3ספק הגג יציג   

 354ISOלפי תקן כושר הבליעה  .1

  10140ISO 140ISOכושר הבידוד לפי תקן  .2

 או  10140ISOכושר בידוד רעש הולם לפי תקן  .3

  140-18ISOכושר בידוד לרעש טיפות גשם לפי תקן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן נדרש להזמין את מכון התקנים בתום העבדות וכחלק מתהליך המסירה ,  .16

לחדירת מים לפי תקן ישראלי, ת"י הישראלי לבצע בדיקת אטימות למעטפת הגג 

 הבדיקה של אטימות לחדירת מים תבוצע ע"ח הקבלן". .3חלק  1476

 

 במערכת הסיכוך מספר מרכיבים, בין השאר:  קירוי וסיכוך במערכת דוגמת "קל זיפ"

  - סיכוך עליון אלומיניום .1

לפי בגוון  PVDFהסיכוך העליון יהיה מפח אלומיניום צבוע בשלוש שכבות צבע 

 .אדריכלות

Aluminium standing seam profile roll-  – הגדרת סיכוך עליון אלומיניום

formed : 

 AlMn 1 Mg 1, EN AW 3004 H44 per DIN בעובי מתאים לתיכוןפח אלומיניום   

 32בשלוש שכבות לפחות ובעובי   PVDF (70% Kynar 500) 70%עם ציפוי 573-3

פי בחירה ואישור מראש של האדריכל. עובי פח ל בגוון לפחותמיקרון 

מ"מ, ועל פי החישוב הסטטי ואישור  1.00מאשר  לא יהיה פחות האלומיניום

 המהנדס.

מיקרון  32 -+/3בעובי  PVDF 70%צד עליון נראה במערכת 

(primer+basecoat+clear coat) . 

 מיקרון לפחות.  7צד פנימי נסתר בצבע אפוקסי מגן לעובי   

 או ש"ע מאושר. E.C.C.Aהמצבעה תהייה מוסמכת ומאושרת ע"י   

ולמצבעה יהיה אישור מכון תקני לבדיקת צביעת סלילים   PVDF 70%למערכת  

coils כדוגמת ,E.C.C.A המצבעה תהייה מוסמכת ע"י יצרן הצבע וחברה באיגוד .

E.C.C.A .או ש"ע מאושר 

  E.C.C.A T8 :1,000 hours for acetic salt spray testעמידות נגד קורוזיה לפי   

(Creepage on scribe to bare metal maximum 2 mm). . 

יעמדו בתנאי הערגול והכיפוף ללא כל סידוק,  מערכת הצבעגם האלומיניום וגם   

 ברדיוסי הכיפוף הרלוונטים ליישום.

באלמנט מ"מ לפחות, ויבוצע  2יבוצע מאלומיניום בעובי  (Bull Nose)הבול נוז   

בשלוש שכבות וגוון זהה לציפוי  PVDFאחד על פי גיאומטרית הגג, במערכת צבע 

מ"מ ובינו לבין  2בעובי  םמאלומיניופרט הסיומת יעשה  האלומיניום העליון.

הכיסוי, הקבלן והמהנדס מטעמו יתכננו פרט חיבור/קשר באישור אדריכל 

 .הפרויקט

כל החיבורים יעשו ע"י ברגים מתאימים מפלב"מ שהקבלן יגיש עבורם חישוב של   

 .STANDING SEAMמהנדס מקצועי ומומחה במערכות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ע"י  ומיקומם ייקבעוחלוקת הקליפסים, סוג הקליפס הכולל מחסום תרמי,   

לצורך קבלת מפורטת בליווי חישובים  תכניתהמהנדס של הקבלן ויוצגו על גבי 

 המתכנן בפרוייקט זה.  -נדס אישור המה

 

 .תשתית המערכת הנושאת תהייה מפח טרפזי מחורר מפלדה .2

 ולתכנוןהפח הטרפזי המחורר יהיה בעובי מתאים למפתחים לחשוב הסטטי   

 מ"מ. 1.25האקוסטי, אך בעובי לא פחות מאשר 

 יש להתחשב בהמשכיות הפחים מעל לתמיכות בהתאם לאורך הפח.  

 וצבוע: ZMg Ecoprotectפח הפלדה יהיה מגולוון מסוג   

  Steel S320 GD ZMg EcoProtect 250 g/m2 alloy galvanized, 17 microns on 

each side.   35צבוע צד חיצוני נראה במערכת פוליאסטר בשתי שכבות בעובי 

 מיקרון לפחות בגוון מאושר ע"י האדריכל. 

מיקרון  25בשתי שכבות בעובי  SPפוליאסטר צד פנימי נסתר צבוע במערכת   

 לפחות.

 או ש"ע מאושר. E.C.C.Aהמצבעה תהייה מוסמכת ומאושרת ע"י 

וחלוקתם כפי  40% -מ"מ. אחוז החורים כ 5קוטר החורים לא יהיה מתחת   

 שיוכתבו ע"י הדרישות האקוסטיות. יש להשתמש בציוד מתאים לצורך החירור.

או ש"ע מאושר ע"י המהנדס. ראה  ThyssenKruppצרת פח טרפזי מחורר יהיה תו  

 פרט קירוי הגג.

-קודחים מעצמם בי 304תעלות הפח יחוברו לקורות הגג בעזרת ברגי פלב"מ   

מטאל או ברגי פלב"מ רגילים עבורם יש צורך לקדוח קדח מקדים, הכול לפי 

 בחירת המתכנן ואשור המזמין.

בכל דרישות תקן  העומקיםאת התעלות יש למלא במזרוני צמר סלעים איכותיים   

של מכון התקנים הישראלי. שיטות בדיקת התגובות  6חלק  921ישראלי  ת"י 

 .755בשריפה והסיווג יהיו לפי תקן ישראלי ת"י 

את מזרוני צמר הסלעים יש לעטוף ב"סיבמין" / גיזה או ש"ע מאושר כדי למנוע   

 סיבי צמר סלעים דרך החורים שבתעלות. נשירת 

מ"מ  0.3שכבת מחסום האדים תהייה עשויה יריעות פוליאתילן יעודיים בעובי   

 לפחות.

למזרוני צמר הסלעים  Type 3.1יש להגיש למהנדס תעודות בדיקה לפני רכישה 

  .ולקבל את אישורו ולמחסום האדים ויתר מרכיבי הגג הקל

 

פרופילי אומגה יבוצעו מפח  –שאת משנית( )שכבה נו פרופילי אומגה .3

מ"מ לפחות   2.5פלדה מכופף בהרכב כימי מתאים לגלוון חם בעובי 

 . 918מגולוון בטבילה חמה באמבט לפי ת"י 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מערכת פרופילי אומגה תותקן בניצב לכיוון התעלות על גבי שכבת מחסום   

. תדירות 2י "האדים. בין פרופילי האומגה יותקנו מזרוני צמר סלעים בעוב

 ס"מ לפחות.  80 -פרופילי האומגה כ

 90%חיתוכים לאורך פרופילי האומגה יטופלו בצבע יסוד עשיר אבץ המכיל מעל   

 אבץ בפילם היבש מאושר ע"י המהנדס, לדוגמא צבע גלווצינק של "טמבור". 

בצביעה של שתי  יחויב( 275Zשימוש בפרופילי אומגה מפח שגולוון מראש )  

משונן של הפרופיל בעזרת גרגירי פלדה,  חספוסשכבות צבע באבקה בתנור לאחר 

 : אפוקול שרותי צביעה בע"מלפי תהליך חברת  

 של הגילוון. חספוס: ניקוי עדין בגרגירי פלדה לקבלת הכנת שטח

 : הצביעה באבקה בשתי שכבות, כדלקמן: צביעה

 מיקרון. 70, לעובי 9000סדרה אבקת אפוקסי טהור  -שכבה ראשונה 

מיקרון  70, לעובי 7700דור" סדרה -אבקה של פוליאסטר "סופר -שכבה שנייה 

 בגוון על פי בחירת האדריכל.

 מיקרון מינימום. 120 -, ולא פחות ממיקרון 140סה"כ:   

באזורי חיתוך יבוצעו תיקוני צבע עם צבע יסוד עשיר אבץ "גלווצינק". בכל   

בפרופילי אומגה צבועים מפח מגולוון מראש טעון אישור מוקדם  מקרה, שימוש

 של המתכנן והמזמין.

 

 ברגים .4

 .(A2, DIN 1.4301). לפחות 304ברגי פלב"מ יהיו  screwsכל הברגים 

 השימוש יהיה בברגים הבאים:

(with stainless steel 1.4301 sealing washer +  tapping screws-Grade 304 self

EPDM) או/ו 

(and with drilling screws with carbon steel drillpoint -metal self-Grade 304 bi

stainless steel 1.4301 sealing washer + EPDM).   

ברגים קודחים מעצמם עדיפים על ברגים מתברגים מעצמם מבחינת נוחות   

 הרכבה וחסכון בזמן.

 .Pre-drill holesהברגים המתברגים בעצמם מחייבים   

 :להלן פירוט דרישות לברגים בהרחבה

הפלדה + חיבור החיזוקים לתפיסת  תלקונסטרוקצייחיבור הפחים  .א

( יהיו מברגי פלב"מ Distance Profilesכיסוי הגג לקונסטרוקציה )

1.4301(A2) מתברגים מעצמם self tapping screws  עם  קדח מקדים

drill hole-Pre  לפי המלצות יצרן הברגים לעובי הפלדה המחוברת, ועם

 מ"מ.  16קוטר  EPDMדיסקת אטימה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נדרש קדח מקדיםמ"מ,  7, כאשר לעובי פלדה Hilti S-MP54Sלדוגמא:  

 מ"מ. 5.7של 

עם  (A2)1.4301מטאל קודח מעצמו -דוגמא לחלופה של בורג פלב"מ בי   

  EPDMראש קידוח בקצה מפלדת פחמן מחוסמת, ודיסקת אטימה

 Hilti S-MD53Sמ"מ יהיה: 16בקוטר 

מפלדת   HILTIהנ"ל עדיפים על שימוש במסמרות (A2)1.4301הברגים  .ב

 מיקרון.  8-16עם ציפוי אבץ  HRC 58פחמן 

מיקרון  8-16עם ציפוי אבץ  HRC 58מפלדת פחמן    HILTIמסמרות   

לאזורים שאינם חשופים לאטמוספירה חיצונית ולחות,  רק מתאימים

 והשימוש בהם מחייב אישור המהנדס מראש. 

מטאל עם קצה מפלדה קשה -יהיו רק מסוג בי  (A4)316ברגי פלב"מ  .  ג  

קודח מעצמו, והם מותרים לשימוש חיצוני בלבד מותנה בעובי הפלדות 

 והחוזק המכאני. 

 צידי. -דו EPDMיש להשתמש באטם איכותי, למשל  .  ד  

כל אמצעי החיבור )קשיחים( שנחשפים אפילו בחלקם לאטמוספירה  .  ה  

 . לפחות 304יהיה מפלב"מ 

, אלא אם ניתן אישור 304גם הם יהיו מפלב"מ ברגים בחלל סגור ויבש    

מראש לחלופה מהמזמין , והתייחסות הקבלן לחומר ועלות בהצעת 

 .המחיר

 

 (Bull Nose)נוז -בול .5

בשלוש שכבות  PVDF 70%מ"מ צבוע  2.0יהיה מפח אלומיניום  מכופף בעובי   

צבע, מאותה תרכובת אלומיניום כמו של האלומיניום העליון ואותה מערכת 

 צבע, כאשר הברגים לפחים יהיו מפלב"מ כמפורט למעלה, בסעיף ברגים. 

 

 

 

מזחלת מים בהיקף הגג תהייה מוצר טיפוסי דוגמת  – תעלות מי גשם ומרזב  .6

Kalzip ש"ע מאושר מראש או שתעלות מי הגשם יבוצעו מפח פלדה מכופף  או

מזחלת תהייה בנויה ע"פ . הלפחותמ"מ  3בעובי  בהרכב כימי מתאים לגלוון חם

קטעי התעלה יגולוונו באבץ חם באמבט לפי  .החתכים המפרטים את המזחלת

 .918ת"י 

התעלה תבוצע בקטעים באורך שיאושר מראש ע"י המזמין, שיחוברו ביניהם   

 ס"מ. 4בעזרת ברגי פלב"מ. אורך החפייה 

 יש לאטום את חלקי מזחלת המים על פי המפרט לאיטום.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, בנויה 918חיבור הפחים יבוצע ע"ג קונסטרוקציה מגולוונת בחום לפי ת"י   

 יועץ הקונסטרוקציה והאדריכל.מגולוונים לפי הנחיות  S.R.Hמפרופילי 

 התעלה מיועדת לאפשר תנועת אדם עליה, במידת הצורך.   

בחלק החיצוני של המזחלת תבוצע סגירה בפח אלומיניום מכופף ומעוגל, עובי   

מ"מ והוא יותקן ע"ג קונסטרוקציית משנה מפלדה מגולוונת בחום  2האלומיניום 

 .918לפי ת"י 

 זים רבים במקומות הנמוכים.נדרש שיפוע מתאים וניקו  

 טיפוס סגמנט תעלה לגלוון. -יש להכין דוגמא אב  -  

 ס"מ בלבד!.  135הרוחב המקסימאלי לגלוון חם   -  

יש להכין אמצעי הרמה לצורך הכנסה לאמבט הגלוון החם )כמו קדח או   -  

 דיסקה או אום מרותכת( בתיאום עם המגלוון.

 מ"מ להקשחת שפות התעלה למנוע עיוותים.   20יש לכופף שוליים של   -  

 

 עבודה תכניות 19.11

כל המדידות והסימונים שידרשו מהקבלן יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם  א. 

 הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.

 חתומות על תכולת העבודה.  AS MADEהמודד יספק בגמר העבודה תכניות  ב. 

טענה שהיא עקב אי התאמות בין המצב מודגש בזאת שהקבלן לא יבוא בכל  ג. 

הקיים למצב בסופי בכל מקרה של סטיות במדידות יתאם הקבלן עם הקבלן 

 הראשי ומנהל הפרויקט.

 

 צמנט דייס 19.12

וקורות הפלדה והתושבות ימולא בדייס צמנטי בלתי מתכווץ בעובי  וןבין הבט המרווח 

 ( תוצרת כרמית או שווה ערך.90 -)ב VGM - 410מ"מ מסוג  50

 ביצוע הדיוס יש לנקות את פני הבטון ולהרטיבו במים. לפני 

יהיו דליל דיו, בכדי למלא לחלוטין את נפח השרוולים של ברגי העיגון ואת  הדייס 

 המרווח שבין פני הבטון ותחתית פלטת הבסיס.

השעות אחרי השלמת  5-חל מימים, ה 4-3השלמת הדיוס יש להשקותו במשך  אחרי 

 הדיוס.

עבורו כל  ולם, חומר ועבודה, כלול במחיר הסעיפים לרכיבי הפלדה ולא תשהדיוס 

 תוספת.

 

 מפרט תיקון צבע מקומיים כולל תיקוני צבע בריתוכים ופגמים בצבע 19.13

 תיקון צבע בריתוכים ופגמים יבוצע כדלקמן: 

 הכנת השטח לתיקוני צבע .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפחות ולהחליק את  St 3יש לנקות את המקום מחלודה ו/או לכלוך אחר לדרגה   

מקום הפגיעה כך שלא יהיו הפרשי גובה בין הפלדה לצבע. את הניקוי יש לבצע 

. שלב ב' במידה ויש צורך יבוצע 120בשלב א' בעזרת משחזת עם נייר גרעין גמיש 

ר את המקום. ניקוי במדלל ניקוי נוסף עם נייר זכוכית עדין על מנת לחספס יות

 נקי לפני צביעה. 

 צביעה .2

לאחר בדיקת המפקח ובקר האיכות יש לצבוע עם מערכות הצבע לתיקונים   

 לעיל. 19.10המפורטות  בפרק 

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. . 3

 

 בקרת איכות 19.14

 

  הצוות יכלול:, הקבלן יקים צוות בקרת איכות עצמאית 19.14.1

פלדה -. מבא"ת גגמבא"ת( עבור קונסטרוקציית הגגלהלן: בקרת איכות תחומי )ממונה  

 איכות בקרת חברתהינו מהנדס אזרחי או מהנדס מכונות שהינו אך ורק עובד של 

פלדה יופעל מערך בקרת האיכות -אשר עמה  יתקשר הקבלן. בכפוף למבא"ת גג חיצונית

כוך גג, שיכלול מספר מומחים ומעבדה חיצונית לבדיקות של קבלן קונסטרוקציה וסי

יכול להיות מתוך ארגון הקבלן, ו/או   צוות המומחים הכפוף למבא"תהרס. -אל

הצוות   .ו/או מגורמים חיצונים שישכור הקבלן יעבדו תחת הקבלן ממפעליי היצור אשר

 יכלול את המומחים להלן:

 הרס -מעבדה חיצונית מורשת לבדיקות אל -

  Shopdrawings -נדס קונסטרוקטור מומחה למה -

מהנדס קונסטרוקטור מומחה לסגירה והידוק ברגים  -

 דרוכים

 מהנדס מטאלורג מומחה לריתוכים  -

 מומחה לצביעה והגנה כנגד קורוזיה  -

 מנהל בקרת איכות במפעל -

ספק, כל בעלי התפקידים הנ"ל יהיו עובדים או קבלני משנה או ספקים של -למען הסר 

ויועסקו על חשבונו כאשר התמורה לקבלן בקשר עליהם כלולה במחירי העבודות הקבלן 

 וללא קבלת כל תשלום נוסף או נפרד מהמזמין.  

  .כל אחד מהמומחים הנ"ל יעמוד בדרשות ההשכלה והניסיון הנדרשים 

ע"פ המוגדר במסמך הדרישות לבקרת  המומחים יצטרכו להוכיח את השכלתם וניסיונם 

 האיכות.

ני תחילת העבודה, יגיש הקבלן לאישור את שם המעבדה והחברה לבקרת איכות ואת לפ 

 צוות בעלי המקצוע שיהוו מערכת לבקרת האיכות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאחר אישור המומחים המבצעים את בקרת האיכות, יגיש  הקבלן למזמין לאישור  

 תכניות בקרת איכות ותיעוד בקרת האיכות לכל אחד מהעבודות הנ"ל.

שיכללו בתכנית בקרת איכות יהיו על פי כל הדרישות הרלוונטיות של התקנים הבדיקות  

 והישראלים. , הבינלאומיםהאמריקאים מערב אירופאים

 בין השאר יכללו הבדיקות הבאות: 

 בדיקת ה- Shop Drawings. 

  בדיקת החיתוך והגיאומטריה של החלקים לפני הריתוך כולל זוויות

 שיוף לצורך ריתוכי הקשה.

 .בדיקת ריתוכים 

  בדיקת גיאומטריה של הרכיבים לאחר ביצוע הריתוכים. מידות

 וטולרנסים

 .בדיקת הסגירה של הברגים בחיבורים שטח 

  ,בדיקות איכות וחוזק של כל החומרים: פלדה, אלקטרודות ריתוך

 שגמי גזירה וברגים.

 .בדיקת הכנת הפלדה לצביעה ואיכות הצביעה ותיקוני הצביעה 

רת האיכות יוכנו ויוגשו נוהלים מפורטים לביצוע כל אחת מהבדיקות במסגרת בק 

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. הנדרשות.

 

 Shop Drawingsהכנת תכניות ייצור מפורטות  214.19.

יוגש לאישור מנהל  Shop Drawings -שמכין את ה הקונסטרוקטור שם המהנדס 

בסדר  לפרויקט Shop Drawingsהפרוייקט, על המהנדס להוכיח ניסיון קודם בהכנת 

 גודל כזה.

 Shop -בקרת האיכות, המנהל ו/או המתכנן יגלו טעות או אי התאמה בובמידה  

Drawingsיצטרך הקבלן לתקן את ה ,- Shop Drawings  ולהגיש אותם מחדש. אם עקב

תחילת יצור חלקי הפלדה, לא תהיה בכך עילה לקבלן לעיכוב בלוח כך יוצר עיכוב ב

כל האמור לעיל  הזמנים הכולל של הגג ובוודאי גם לא תהיה בכך עילה לתביעה כספית.

 כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

 הגג תקונסטרוקצייייצור  19.14.3

 כללי 

בכל המכונות, המכשירים והציוד  מצוידהמפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה יהיה  

הדרושים לביצוע בכפיפות להוראות מפרט זה, לרבות ציוד לריתוך אוטומטי, ציוד 

לקידוח וניקוב חורים בפחים ופרופילים, כרסומת להכנת פאזות לפחים ולפרופילים 

 בכל העוביים שקיימים בקונסטרוקציה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מנת לאפשר ריתוכים במצב הנוח ציוד שיוכל להפוך את האגדים ושאר האלמנטים על  

 ביותר.

 לא יתקיים מצב בו הרתך צריך לעבוד בריתוך כלפי מעלה. 

כל חלקי הפלדה יאוחסנו בתוך מבנה סגור מוגן מגשם ורוח. ייצור הקונסטרוקציה  

 יבוצע גם בתוך מבנה סגור ומוגן מגשם ורוח.

בכפיפות להוראות המבואות הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון,  

 במפרט זה ובהתאם לתקנים הנזכרים לעיל.

בכל מהלך העבודה, רשאים המנהל או המהנדס לבצע ביקורים בבית המלאכה לביקורת  

על הייצור, לבחינת רמת ה עבודה, קצב העבודה וצורת הטיפול ברכיבים. הקבלן 

 לכך. מתחייב למסור את כל ההסברים והמידע שיידרש להציג בהקשר

 כל רכיב לקוי, לפי שיקול דעת המנהל, יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו הבלעדית. 

הקבלן יבצע הרכבת ניסיון של אלמנטים טיפוסיים במפעל, לוודא דיוק הייצור לפני  

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. משלוח האלמנטים לשטח.

 

 ריתוכים 19.14.4

המומחה  המהנדס המטאלורג הריתוכים יוכנו על פי התכנית שיכיןהריתוכים ובדיקת  

 . כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות.ריתוכים ושתאושר ע"י המזמיןל

 

 ברגים 19.14.5

כל הברגים, מלבד ברגי העיגון לבטון, יהיו ברגים דרוכים מגולוונים  -

 מידות גיאומטריות של ראש הבורג.( S -)משמעות ה S8.8בחום מסוג 

 בברגים דרוכים אין צורך באום כפול ואין לשים דסקית מפוצלת. -

מגולוונים בחום )פירושו עובי  ISO  2 Style 898/2האומים יהיו לפי  -

 מקוטר הבורג(. 94% -האום לפחות כ

יש להגיש מראש לאישור תעודות בדיקה, כולל תכונות מכאניות, לברגים  -

לבדוק על חשבונו וללא  ולאומים המגולוונים. בנוסף לכך הקבלן ישלח

תוספות דוגמא מכל קוטר של הברגים המגולוונים למעבדה מטלורגית 

לאימות תעודות היצרן. תוצאות בדיקות המעבדה המטלורגית יוגשו 

 לאישור המזמין.

 הברגים ידרכו לכוח המצויין בתקנים בהתאם לקוטר הבורג. -

 הברגים ידרכו באחת משתי השיטות הבאות: -

 atiבעזרת דסקיות המציינות עומס  .1 

 בעזרת מפתח מומנטים .2 

 WILHELM – SKIDMOREבשני המקרים הקבלן יחזיק בשטח מכשיר מסוג   

 לבדוק מדגמית באופן שוטף שאכן הכוח המתקבל בברגים הוא הנדרש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

תכנית  המהנדס הקונסטרוקטור המומחה לסגירה והידוק ברגים דרוכים יכין  

 רגים.לבדיקת סגירת הב

  – עוגנים ג'מבו

מיקרון(.  53מיקרון )או גלוון שרדייז  45עוגנים יהיו בגלוון בחום צנטריפוגלי בעובי  

. יש להגיש את סוג העוגנים, החומרים והחוזק עבור עוגנים נדרש אישור המזמין מראש

 .עוגנים לא יהיו עם גלוון או ציפוי אלקטרוליטישלהם לאישור המהנדס מראש. 

)אופציה לגלוון חם וצביעה באלמנטים ספציפיים, לא  פלדה קטניםגילוון אלמנטי  19.14.6

 באגדים(

 הכנה לגילוון באבץ חם  א.

הקבלן יוודא ,לפני תחילת העבודה , כי הפריטים ניתנים לגילוון  .1

בממדים המתוכננים וישלח דוגמאות של הפלדה למפעל הגילוון לבדיקת 

 התאמה.

ו/או קיטומים לשחרור גזים ואבץ בתאום עם המפעל יש לבצע חורים  .2

 המגלוון . החורים יבוצעו בקידוח בלבד.

סימון ,סיגי ריתוך, נתזי  יצבע, צבעהפריטים ישלחו למפעל הגילוון ללא  .3

 ריתוך וכו'.

הריתוכים יהיו אטומים . סדר הריתוכים יהיה כזה המשאיר מינימום  .4

 עיוותים.

קבלן ,לסימון בר קיימא בתהליך הגילוון , של במידת הצורך ידאג ה .5

 הפריטים.

במידות החורים לברגים יש לקחת בחשבון את הקטנת הקדח עקב  .6

 הציפוי והגדלת קוטר הברגים המצופים.

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. .7

 גילוון בטבילה באבץ חם  ב.

 .ISO 1461קצוע ודרישות תקן תהליך הגילוון יעשה בהתאם לכללי המ .1

הגילוון יעשה באופן שימנע, ככל האפשר, נזילות, חספוסים, קוצים,  .2

דרוס, שאריות פלקס, אפר, נקודות מגע בין פריטים, עיוותים ושטחים 

 לא מצופים.

לאחר הגילוון יש להחליק, במידת הצורך, את הפריטים כך שבמגע יד  .3

חספוסים. אסור להשתמש בדיסקת אדם לא תהינה פציעות ולא יהיו 

 השחזה.

 תיקוני גילוון  ג.

 .ISO 1461תיקוני גילוון מותרים רק לפי המפורט בתקן  .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

וצביעה בשתי שכבות צבע  למתכת לבנהתיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם  .2

אבץ בשכבה יבשה. עובי שתי  80יסוד עשיר אבץ המכיל לפחות % 

 מיקרון. 100השכבות הכולל יהיה 

-צבעים מאושרים לתיקוני גלוון )או צביעת ריתוכים בגלוון( יהיו צבע חד 

רכיבי "גלווצינק" תוצרת "טמבור" או צבע יסוד -או צבע חד ZRCרכיבי 

 תוצרת "טמבור".  SSPCרכיבי עשיר אבץ-אפוקסי דו

 הכנת שטח מגולוון לצביעה  ד.

, גריז השטח צריך להיות נקי משאריות של תהליך הגילוון, שמן .1

וזיהומים אחרים. במידה ויש זיהום צריך לנקות באמצעות ממיס 

של טמבור או שווה ערך מאושר. לאחר הניקוי בממיס  G 551ארדרוקס 

בר. לאחר הייבוש יש  50לשטוף בלחץ מים מתוקים וחמים של לפחות 

 לבדוק אם לא נשאר שמן על פני השטח.

לחץ נמוך בהתאם לכללי יש לבצע שטיפה קלה עם חומר שוחק עדין ב .2

 המקצוע. עבודה זו תבוצע בזהירות על מנת שלא לפגוע בגילוון.

 

 צביעה על פלדה מגולוונת 19.14.7

הקבלן יגיש תכנית בקרת איכות לצביעה על גלוון שתכלול בקרת איכות של הניקוי  

גמר בגרגירים משוננים, עובי שכבות הצביעה, תיעוד השכבות, בדיקת הדבקות ואיכות 

 עליון.

הקבלן יעסיק מומחה לצביעה ומבקר איכות שייתן את ההנחיות בהתאם לסוג הצבע  

 והוראות היצרן.

 אם לא מופיע במפרט המיוחד הנחיה ספציפית אחרת, הצביעה תבוצע כדלקמן: 

מיקרון "אפוגל יסוד  40שכבת יסוד אפוקסי מקשר מתאימה לגילוון בעובי   -

 לגלוון".

 מיקרון. 80יטמרין סולקוט בעובי צבע ביניים אפ -

לפי בחירת האדריכל  RAL 9006צבע עליון פוליאוריטן אליפטי "טמגלס" בגוון   -

 מיקרון, ולפי הוראות היצרן.  50בעובי 

 מיקרון. 170 -: עובי צבע יבש כולל כסה"כ 

 במפרט הכללי. 1905כמו"כ המחיר כולל את כל האמור בסעיף  

צבע לאחר הכנסת תעלות מיזוג אוויר בתוך ה"אגדים" כמו"כ יש לבצע תיקוני  

 העליונים.

 כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 

 

 הארקה 19.15

מ"מ מטבעת הארקת  4X30הבניין הוכנו עליות על ידי פלאח ברזל  תבקונסטרוקציי 

+( קצוות של עליות האלה יחוברו 18.00יסוד עד למפלס התחתון של הגג )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קונסטרוקציה של הגג על ידי חיבור גמיש שיאפשר התפשטות הגג בשינויי טמפרטורה. ל

 אורך החיבור. יש לשמור על חתך זהה לברזלי העלייה לכל

הביצוע כלול  .י הביצוענפרטי החיבור המוצע על ידי הקבלן יוגשו לאישור המזמין לפ 

 .במחירי הכללי ויבוצע ללא תוספת תשלום

 

 שחרור עשן ונגד גשםתריסי  19.16

 התריסים יהיו מסוג שאינו מאפשר לגשם לחדור פנימה. 

 התריסים יותקנו בתוך מסגרות פלדה או אלומיניום שיוכנו בהיקף הגג. 

 המידות הנומינליות של התריס יהיו: 

 ס"מ 200רוחב  

 ס"מ  50גובה  

 מידות "פתח אוויר" של המסגרת יהיו: 

 ס"מ  206רוחב  

 ס"מ 56גובה  

 מידות אלה מתבססות על המוצר: 

 Metalpress – rain grille – rain protection louvre 

 extruded aluminumאלומיניום משוך  –חומר המבנה  

 שייקבע ע"י האדריכל. RALגמר צבעי אפוי בתנור בצבע  

הקבלן יספק בתוך המסגרת הראשית מסגרת משנה פנימית )ראה בפרט( שאליה יתחבר  

 של התריס.האוגן 

וסגירה  1/4החיבור יהיה עשוי באופן יציב ובר קיימא על ידי ברגי מכונה מגולוונים " 

 .ולא ע"י ברגי פחע"י אומים 

 ס"מ. 15המרווחים בין הברגים לא יעלו על  

 בצד הפנימי תותקן רשת נגד ציפורים. 

 הרשת תחובר אל אוגן מזויתן פלדה בצורה יציבה. 

 והחיבור של הרשת יוצגו לאדריכל לאישור יחד עם דוגמת התרס.דוגמת פרט האוגן  

מ"מ וחוט  10X10הרשת תהיה מטיפוס כבד מסוג "נוירט" עם "עין" ריבועית בגודל  

 מ"מ. 2פלדה מגולוון בקוטר 

שרטוטים וחומרי מבנה וחיבורים לאישור המפקח  –קבלן הגג יגיש את פרטי הביצוע  

 ביצוע ההזמנה. לפניוהאדריכל 

הקבלן רשאי להציע שווה ערך ואולם התריסים חייבים להיות מתוצרת מאושרת ע"י  

 קמ"ש. 120המפקח ומוכחת לעמידה בפני גשם ובפני רוחות במהירות של 

 

 ותכולת מחירים  דהמדי אופני 19.17
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ערך שווה או  ZIP  -KAlמדידה ותכולת מחירים של סיכוך הגג דוגמת  אופני .א

  .גשם מי ותעלת מאושר

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 19.17.1

 , מובהר בזאת כי:שטח הקירוי ללא חפיפות"ר מדידת הסיכוך תהיה לפי מ 

המדידה לסיכוך תהיה לתכנון, ייצור ,אספקה והתקנה של מערכת  .א

פח טרפזי מחורר תחתון,  –מושלמת על כל שכבותיה כפי שמפורט 

אדים, פח אלומיניום חיצוני בידודים, פטות, ברגים, קליפסים, מחסום 

תפור כשכבה עליונה וכיוצ"ב לכל שכבות הגג קומפלט לא כולל 

אלמנטים נוספים )ראה סעיף ח' וסעיף ד' לעיל( שיתווספו כדי לקבל 

ללא תוספות  מרחבית ביצוע וגג מושלם ובטיחותי. המדידה בפריסה

 וללא חפיפות.

ה במ"ר תהיה (. המדידSEAMSהקבלן לא ימדוד את שטח התפרים ) .ב

 בסרט מדידה פרוש על הגג מקצה לקצה.

האמור במפרט המיוחד ומחירי היחידה  כל תכולת המחירים כוללת את .ג

ייצור, תכנון, תאום עם קבלן ראשי, הובלה,  יםשבכתב הכמויות, כולל

, עובדי קבלן, חיזוקים זמניים, בקרת ואמצעי הרמה אספקה, מנופים

 איכות, אכסון  וכו'.

ירים כוללת ביצוע בדיקת מעבדה אקוסטית מוסמכת )צד תכולת המח .ד

שלישי( לפאנל עד קבלת תוצאות חיוביות המאושרות ע"י יועץ 

 האקוסטיקה. 

ע"י מכון  Pull-out Testsתכולת המחירים כוללת ביצוע בדיקות שליפה  .ה

 התקנים הישראלי עד לאישור שיטת החיבור וההרכבה. 

, 1:1בקנ"מ  SHOP DRAWING תכניותתכולת המחירים כוללת ביצוע  .ו

, מושלמות המתארות את כל פרטי הביצוע, חומרים, מידות 1:20, 1:10

, ביצוע לאישור האדריכל והמתכננים הגשתן וחיבורים של כל הפרוייקט

 התיקונים בהן והכל עד לקבלת אישור בכתב מהאדריכל והמתכננים.

הגג לא  תלקונסטרוקצייהקבלן אחראי ששיטת החיבור של הגג הקל  .ז

 תפגע בצבע ולא בהגנה נגד קורוזיה. 

נוז( -המדידה לסיכוך אינה כוללת את אספקת סגירת הקצה )בול .ח

 מחסום שלג, פתחי עליה לגג וכדו'.   הבאים: והאביזרים

 נוז -עבור בול(Bull Nose)  המדידה במ"ר

 בפריסה ללא תוספות וללא חפיפות.

  והמחיר כולל עבור מחסום שלג המדידה במ"א

  ת מחסום השלג ואביזרי החיבור שלו לגגא

 או ש"ע מאושר. KALZIPבשיטת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  עבור פתחי עליה / יציאה לגג המדידה ביחידות

והמחיר כולל את הפתחים ואביזרי קומפלט 

 החיבור והחיזוק שלהם לגג.

 שםמחירים של תעלת מי ג כולתמדידה ות אופני .ט

תהיה במטר אורך וכולל את מלוא פריסת התעלה, אביזרי החיבור  המדידה  

 לםבמחיר התעלה ולא ישו ולותהמרזבים כל באזורוהאיטום וכו'. ההכנות 

 עבורם שכר נפרד.

 

 .הפלדה תקונסטרוקצייותכולת מחירים של  ידהמד אופני

 

הובלתו,  אספקתו,אחסונו, היחידה הנקוב בחוזה זה כולל את החומר,  מחיר .א 19.17.2

וכל הוצאה אחרת מסוג המוטלת  ורווח הקבלן הקבלן תקורת הרכבתו,הנפתו, 

, קרי, את מלוא התמורה הנדרשת על ידי הקבלן על הקבלן לפי מסמכי המכרז

  .לביצוע העבודה הנ"ל

הסעיפים )אלא אם צוין אחרת( יהיו במשקל והם יהוו את  להמדידה לכ יחידת .ב 

נפח הפלדה המופיע בתכניות בית המלאכה של  מכפלת המשקל התיאורטי של

טון/מ"ק, ללא  7.85של  סגוליהקבלן והמאושר על ידי המהנדס, מוכפל במשקל 

 התחשבות בריתוך, פחת, וכד'.

הפחים, הזויות, פחי ההקשחה וכל אביזר מרותך או מחובר בברגים לרכיבי  כל .ג 

יים, אליהם הם במחירי הסעיף של הרכיבים הראש כלוליםהפלדה הראשיים 

 ולא ימדדו בנפרד. מחוברים

 

 דיסקיות, אומים, ברגים, קפיציות, פלטות פילוס, מחברי גזירה דיסקיות .ד 

התאמה, פחיות טכנולוגיות וכל אביזרי העזר הנדרשים נכללים במחירי היחידה 

 .האלמנטים משקליל צטרףישולם עליהם בנפרד, כמו כן משקלם אינו מ לא

, העסקת בעלי מקצוע הקבלן טעםהיחידה כוללים בתוכם, שרותי מודד מ מחירי .ה

, נקיטת למתקנים שכבר נבנו נותהגואבטחת איכות כנדרש לפי מסמכי המכרז, 

וכמו כן הכנת תכניות  כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות הכנת תכנית בטיחות

לם בגין במפרט המיוחד ולא תשו תוארמפורטות )תכניות בית מלאכה( כפי שמ

 רותים אלו כל תוספת.יש

שטח בניקוי גרגירים מאושרים משוננים  הכנתהיחידה כוללים בתוכם  מחירי .ו

רכיבי  לכלגג במפעל מסודר ומאושר עם בקרת איכות צביעה  תחתוצביעה 

תיקוני צבע לפני  וביצועוברגים  םצביעת פחי כוללהפלדה ללא יוצא מהכלל. 

 ות המטלורג ומפרט תיקוני הצבע.ואחרי הנפה והרכבה ע"פ הנחי

 הפלדה כוללים את עיבוד הפתחים למעבר צנרת. ורותשל ק ידההיח מחירי .ז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יהיחידה כוללים בין היתר ייצוב זמני של האלמנטים הנמצאים ברכיב מחירי .ח

והתחזקותו הסופית.  בטוןהתמיכות לאחר התקשות ה ורבטון עד יציקתם ושחר

 בבטון אם לא ניתן לפרקם. ושיישארהמחיר כולל חלקי אביזרים 

הגג, ע"ג קונסטרוקציה  תקונסטרוקציישל  ןניסיוהיחידה כוללים התקנת  מחירי 

 תמיכה זמנית ואת כל תיקוני הצבע.

יסופקו לפי אורכם התיאורטי המפורט בתכניות בית המלאכה  מנטיםהאל כל .ט

 כאשר הם שלמים וללא חיבורים כלשהם.

והקבלן יהיה מעוניין ליצור אלמנט מכמה חלקים יותנה הדבר במסירת  במידה 

וקבלת אישור  הנ"ל בריםפרטים מפורטים לביצוע וחישובים סטטיים למח

 המפקח והמתכננים.

 רעל ידי המתכנן לא תשולם כל תוספת בעבו יבוריםבמידה ויאושרו הח גם  

כדומה בגין ביצוע ו ומיםריתוכים שונים, הוספת פחיות, חיזוק, ברגים, א

 החיבורים הנ"ל.

לבדוק  תיידרש לבצע על חשבונו ניסוי העמסה לאלמנטים הנ"ל על מנ הקבלן  

 וזאת לפי הנחיות המהנדס המתכנן. -את חוזק החיבור שבוצע  ועלבפ

ריתוכים לכל סוגיהם בבית המלאכה ו/או באתר וכל הכרוך בביצוען,  בדיקות .י

הקבלן להגיש בתיק בקרת האיכות את  באחריות. תכלולות במחיר ההצעה הכללי

  As Madeתוצאות בדיקות הריתוכים על פי המפרט. כמו כן יש להגיש שרטוטי

ומידות גאומטריות מעודכנות, תהליכי הריתוך המאושרים )פרוצדורות ריתוך( 

 והסמכות רתכים, ואת פרטי הריתוך לכל עבודות המתכת.

הבדיקות והבקרות הדרושות כמפורט  כל ועמחירי היחידה כוללים את ביצ .יא

 במפרט זה.

פלדה בעלי אופי "אדריכלי" כגון עמודים בחתכים  ביהיחידה של רכי מחירי .יב

שונים )מפרופילים מקצועיים ומפחים מרותכים(, קורות נושאות מפרופילים 

ואחרים,  RHS, עמודים מסוג Uומפחים מרותכים, קורות שפה בחתך  מקצועיים

משטח חלק  בלתעד ק הריתוכים האורכיים והרוחביים כלאת השחזת  כוללים

ו/או שקעים כלשהם. האדריכל  וביותומושלם המוכן לבצע ללא כל בליטות, נקב

ו/או מנהל הפרוייקט יהיו הפוסקים הבלעדיים לגבי הגדרת הרכיבים כרכיבי 

 פלדה בעלי אופי "אדריכלי" המחייבים טיפול כנ"ל. 

למעט אם נאמר במפורש אחרת במסמכי המכרז, המחירים בכתב מודגש כי  .יג

הכמויות כפי שאושר, כוללים את מלוא התמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע כל 

העבודות, הפעילויות, והנושאים הנכללים במסמכי המכרז בכלל ובמפרטים 

בפרט, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או תמורה,  אלא אם הדבר 

 פורש.נכתב במ

נקודות( בקונסטרוקציית הפלדה המותרות  100-סימון קבע של נקודות )כ .די

 לתליית הציוד )ציוד לאירועים( על פי תכנית העומסים שתסופק לקבלן .  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מודגש בזאת שחלקי חיבור ואביזרים קטנים ימדדו לפי משקל בהתאם לסעיף   19.17.3

ו על חשבונו הבלעדי של הקבלן.יופים יהשבכתב הכמויות. עיבודי חורים וכיפ 19.01.010
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ים מתועשים בבניןרכיב - 22פרק 

 

 תקרות סינרים מלוחות גבס 22.01

תקרה תותבת מלוחות גבס יש לתלות על פרופילי פח מגולוון מחוזק לבטון. מרחקים  

 ס"מ בין אחד לשני בכל כיוון. 30-בין הפרופילים כנדרש ע"י היצרנים, אך לא יותר מ

בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כנדרש בכל השטח והיקף הסינר והתקרה עד 

לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע. מודגש בזה שכל התקרות יבוצעו בהתאם להנחיות 

 האדריכל.

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב 22.02

 כללי .א 

ת כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתוכניות. כל האלמנטים בתקרו  

יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט 

עצמו או לסמוכים אליו. התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, 

עקומות וכו'. הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית 

יזוג האויר ומפזרי אויר למיניהם בהתאם להנחיות שיקבל מקבלן החשמל ומ

)באמצעות המפקח(. האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה עלה קבלן. התעלות 

יונחו בקוים ישרים נמשכים ללא עיוותים. כל הפתחים והחורים הדרושים 

למפזרי מיזוג אויר לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי 

 רת.של האלמנט, אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אח

כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרה.   

 רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות.

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י האדריכל ו/או המפקח.   

שות הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק את דרי

המפקח או הוראות המפרט הטכני ו/או את תוכניות העבודה. בנוסף לאמור לעיל 

יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש 

 בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות, כגון סרגלי הגמר, ברגים, פחים וכד'.

תוך ביצוע העבודה ו/או על הקבלן לתקן ללא דחיה כל פגם או נזק אשר יתגלה   

 לאחריה עד למסירה של העבודות למזמין באמצעות המפקח.

פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן   

יהיה להחליף ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות 

 רצונו של המפקח.

ל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כ  

 פגם ונזקים.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות עד למסירתן   

 הסופית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני   

 היישום.

ת אישור היצרן לעמידות אספקלה החובה מובהר בזאת במפורש כי על הקבלן חל                            

התקרות האקוסטיות. הגשת האישורים הינה אחד התנאים  אש של חומרי

 להגשת חשבונות. לא יאושר לתשלום סעיף אשר לא הוגשו האישורים עבורו. 

 פרופילים .ב 

יהיו מאלומיניום צבוע בתנור ברוחב כמוגדר בכתב הכמויות  Tפרופילי חלוקה   

 .התקרה אריחיבגוון 

 מ"מ . 6התליות תהיינה ממוט מגולוון בעובי   

מ"מ צבוע  20/20+סרגל עץ בחתך מאלומיניום Lגמר ליד קירות פרופילי גמר   

 שחור בצבע מעכב בעירה בהיקף הקירות.

 

 תקרה מאריחי גבס מחוררים    22.03

תקרה אקוסטית תלויה חצי שקועה מאריחי גבס מחורר תוצרת "דנוליין" מדגם  

מ"מ, לרבות  12.5ס"מ ובעובי  60/60או ש"ע במידות  Q1" חירור מרובע 600"קונטור 

, פרופילי חלוקה נסתרים, Z+Lקונסטרוקציית נשיאה ותליות מגולוונות, פרופיל סיומת 

גב האריח ועליה מזרני צמר זכוכית בעובי  מ"מ מודבקת ל 0.2ממברנה אקוסטית בעובי 

 ק"ג/מ"ק. הכל קומפלט. 16במשקל  2"

 

 תקרה מלוחות  גבס מחוררים    22.04

תקרה אקוסטית מלוחות גבס מחוררים בדוגמת חירור רציף ללא שוליים מסוג לבחירת  

" המשווק ע"י "יהודה יצוא יבוא" או ש"ע במידות GAPLESSהאדריכל תוצרת "

מ"מ, לרבות קונסטרוקציית נשיאה מגולוונת, ממברנה  12.5ס"מ ובעובי  120/240

 2מ"מ מודבקת לגב האריח ומעליה מזרוני צמר זכוכית בעובי " 0.2אקוסטית בעובי 

ק"ג/מ"ק עם גיזה שחורה בתחתית. הכל קומפלט עד לגמר מושלם כמתואר  24ובמשקל 

 במפרטי חב' "אורבונד".

 

 עץתקרה מאריחי צמר     22.05

, K5-FN -TROLDTEKT AKUSTIKתקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ אשוח וצמנט  

מ"מ. מעכב בעירה  20מ"מ. עובי חומר הגלם  x1200600תוצרת דנמרק, מידות האריח 

האריח בגוון טבעי. לרבות קונסטרוקציית נשיאה, פרופילי  921מתאים לדרישות ת"י 

ללוח, פרופילי גמר ושילוב ג"ת שקועים  ס"מ בין לוח 5חלוקה ושילוב פרופילים ברוחב 

 )הנמדדים בנפרד( בין הלוחות.

 

 תקרה אקוסטית מאריחי פח מחוררים 22.06
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

התקרה תהיה עשויה מאריחי פח מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבחירת האדריכל מקטלוג  

RAL   מ"מ. 0.75בעובי מינימלי של 

 ס"מ. 60X60מידות האריחים יהיו  

 יודבק חומר אקוסטי מסוג  "סאונדטקס".לתוך האריחים  

 .  FINELINEקונסטרוקצית הנשיאה לתקרת האריחים תהיה באמצעות פרופילי  

 22%בשיעור מ"מ,  0.8בקוטר פח האריחים יהיה מחורר בחירור אולטרה מיקרו  

 משטחו.

כמתואר בתוכניות  Z+Lבמפגש עם מחיצות ו/או סינורי גבס יבוצע פרופיל אלומיניום  

 ובפרטי האדריכל.

על הקבלן לקבע את המגשים למערכת גילוי אש וספרינקלרים וכל זאת כלול במחיר   

 התקרה.

 

 יםאטומתקרה אקוסטית ממגשי פח  22.07

יה העובי המינימלי של הפח יה,התקרה תהיה עשויה ממגשי פח מגולוון וצבוע בתנור  

 ס"מ ובאורך כמפורט בתוכניות. 30ברוחב המגשים יהיו מפח מכופף מ"מ  0.8

השענה מינימלית של המגש על פסי ההשענה בשתי  אטום )חלק(.פח המגשים יהיה  

 מ"מ. 10קצוותיו תהיה 

יש לקבוע באמצעות ניטים כל מגש חמישי, משני צדדיו, אל הקונסטרוקציה עליו הוא  

 מונח.

  חשמל, מיזוג האויר וכיו"ב.על קבלן התקרה להתאים את העבודות שלו עם קבלני ה 

. בכל בהיקף הקירות L+Zגמר במפגש עם מחיצות ו/או סינורי גבס יבוצעו פרופילי               

מ' יבוצעו פרופילי חלוקה אומגה. מחיר התקרה  2.50מקום שבו אורך המגשים יעלה על 

 כולל את כל האמור לעיל. 

 

 " תוצרת "ארמסטרונג" או ש"עA-SCALA" דגםמ ת אריחי סיבים מינרלייםתקר 22.08

 תקרה א. 

 תוצרתמאריחי סיבים מינרליים מהניתנת לפרוק מונחת תקרה אקוסטית   

אריחים ה. ", יבואן: "יהודה יצוא יבוא בע"מ"A-"ארמסטרונג" מדגם "סקאלה

 . מ"מ 12האריחים ס"מ, עובי  60/60 במידות

 מתאים שיסופק ע"י היצרן.חיתוכי שוליים של הפנל יש לצבוע ע"י צבע   

 פרופילים לתליית התקרה ב. 

 המשווקים ע"י ספק התקרה,  24Tמפרופילי  מערך הפרופילים יהיה  

 בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.                           

 גמר ליד הקיר ג. 

 בגוון לפי בחירת האדריכל. L+Zפרופיל   

 התקרה והאריחים מערכתד.                        
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 52%תוצרת אנגליה, מכילה   SCALA  Aמערכת תקרת תותב מסוג ארמסטרונג   

 Biosoluble mineralחומרים ממוחזרים, נטול אזבסט בעלת סיבים מסיסים, 

wool   600במידותX600  מ"מ,  12מ"מ, עובי האריחיםαw= 0.50  Dncw 30 dB  

פני האריחים בצבע לבן טקסטורה  DONN T24מנשאים ראשיים ומשניים מסוג 

לפחות ( כל הצבעים של אריחי התקרה יהיו על  80%בעלי החזר אור )  מגורענת

התקרה תסופק כמערכת מושלמת ותכלול אחריות והוראות אחזקה . בסיס מים

והתקנה, המקבעים העליונים המחוברים לתקרה הקונסטרוקטיבית יסופקו 

התקן ויאושרו על ידי המתכנן )  בנפרד ע"י הקבלן, יתאימו לדרישות

  קונסטרוקטור ( מטעם הקבלן ועל חשבונו. אישור הקונסטרוקטור ימסר למפקח.

 . M119 M271 התקרה תותקן בהתאם להוראות יצרן 

 

 פני מדידה מיוחדיםאו    22.09

 וכו'  עבודות גבס, מחיצות, תקרות, סינורים א. 

 גם את כל האמור להלן:מחירי היחידה של עבודות הגבס כוללים   

 קונסטרוקציות נשיאה מפרופילי פח מגולוונים. -  

 מ"מ עבור משקופי דלתות אלומיניום 1פרופילי חיזוק מגולוונים בעובי  -  

 ומתכת.   

ביצוע ועיבוד פתחים לגופי תאורה, ספרינקלרים, רמקולים, מפזרי מזוג  -  

 אויר  וכו'.

 עיבוד פתחים כנדרש בתוכניות. -  

 עיבוד סגירת גבס עליונה במחיצות גבס קונזוליות.           -                           

 כל האיטומים למיניהם. -  

 כל הדוגמאות הנדרשות לאישור האדריכל לפי דרישתו. -  

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן  -  

 והנובעות מהן.

 הנדרשים לפי קביעת המפקח.כל התיקונים  -  

כל פרופילי האלומיניום ופרופילי פח מגולוון כמפורט בפרטים בתוכניות.  -  

 הפרופילים יהיו צבועים בצבע אפוי בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

 הכנה לצבע. -  

כמו כן כוללים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט  -  

ושלא נמדדו בסעיף נפרד  פרטי חברת "אורבונד"במ ו/או בתוכניות ו/או

 בכתב הכמויות.

 המדידה נטו במ"ר בניכוי כל הפתחים. -  

מחיר סינורי הגבס כולל עיבוד חריצים לאויר חוזר וכן פרט תאורה            -  

 נסתרת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תקרות אקוסטיות ב. 

 המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים.  

חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע  מחיר היחידה כולל  

פרופילי הנשיאה מפח מגולוון התליות, העבודה. כן כלולים במחיר היחידה כל 

ו/או  "T" פרופילי חלוקה ו", L" + "Z" –לרבות פרופילי גמר ליד הקירות 

, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישות התוכניות ו/או "אומגה"

האדריכל. מחיר היחידה כולל את כל הבדיקות והדגימות ודוגמאות שידרוש 

המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, 

לרבות כל הוצאות תיקון של כל ליקוי שיתגלה בהן, וכל שינוי שידרש. כמו כן 

ו/או בתוכניות כוללים מחירי היחידה כל פרט ו/או הוראה המצויינים במפרט 

ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, לרבות פתחים לגופי תאורה, רמקולים, 

 אויר, ספרינקלרים וכו'.  מפזרי מזוג

התקרות  האקוסטיות יימסרו כשהם נקיים לחלוטין מטביעות אצבעות וכתמים    

 שונים, אפילו אם הם בוצעו ע"י אחרים.

 כללי ג. 

, בפרטים, בתוכניות, כלול במחירי היחידה שבכתב כל האמור במפרט המיוחד  

הכמויות, לרבות כל פרט ו/או הוצאה המצויינים במפרט ו/או בתוכניות ושלא 

 נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפרט כללי לביצוע כלונסאות לביסוס מבנים ולדיפון )מיקרופיילים( – 23פרק 

 

 

 2008של המפרט הכללי הבין משרדי מנובמבר  23כל העבודות יבוצעו בכפיפות לפרק  23.01

 ולנספח דו"ח יועץ הקרקע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות פיתוח - 40פרק 

 

 תיאור העבודה 00.01

 מודיעין. פארק נופש וספורט"עבודות פיתוח במתחם "מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע  

ובהתאם העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה, ברשימת הכמויות            

לתוכניות, לשרטוטי הפרטים, המצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים           

 המתיחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז זה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

בעבודות הפיתוח נכללות עבודות עפר, ריצוף, קירות תומכים, גידור, מסגרות,            

 והשקייה. ריהוט רחוב, תאורה, גינון

על מציע ההצעה לקחת בחשבון שבאתר מתבצעות עבודות נוספות ע"י קבלנים אחרים  

ויש להבטיח את בטחון כולם באתר תוך נקיטת אמצעי בטיחות מירביים כולל דרכי 

 גישה תקינות ובטוחות ביום ובלילה.

 

 

 ריצוף מאבנים משתלבות 40.2

 הריצוף יבוצע בהתאם למפורט להלן:  40.2.1

 הריצוף יבוצע על מצע שיסופק ויהודק ע"י הקבלן. 

מ',  2.00מ' וברוחב  10לצורך החלטה על המרקם יידרש הקבלן לבצע הנחה של קטע נסיוני באורך 

כמתואר לעיל אותו יהיה עליו לפרק ולהניח מחדש במקרה ויוחלט על מרקם שונה מזה שבקטע 

 תוספת.הנ"ל. עבור פירוק הדוגמא והנחה מחדש, לא תשולם 

הקבלן ישתמש במידת האפשר בחלקי האבנים החרושתיים )חצאי אבנים לריצוף הקצוות ליד 

אלמנטים ישרים, כגון אבני שפה(. במקרים בהם אין זה מתאפשר, יבצע חיתוך במישור סיבובי. 

יש להקפיד שהאבן הנסורה תהיה שלמה ללא פגמים, עם שפות ניצבות. החיבור בין שני כיווני 

 ונים יהיה בקו ישר ומיקומו יאושר ע"י המפקח.ריצוף ש

על הקבלן לבצע ריסוס בחומר מונע נביטה וקוטל עשביה בכל שטחי הריצוף. כלול במחירי 

 הריצוף.

ס"מ ותונחנה על גבי שכבת חול  6האבנים תהיינה מסוג המפורט בתכניות ובכתב הכמויות בעובי 

 מ.ס" 5צמנט עובי השכבה  20%מעורבת הומוגנית עם 

מ"מ, הרווח המכסימלי  3הרווח המכסימלי המותר בין אבן המשתלבת לאלמנט השפה יהיה 

ס"מ תורשה  3-מ"מ. במידה והחלק הדרוש להשלמה קטן מ 2המותר בין האבנים הסמוכות 

לצמנט ובאישור המפקח. הגוון יהיה לפי  3% - 5%השלמה בבטון עם פיגמנט מוסף "באייר" של 

 ויעשה מחומר שיסופק ע"י היצרן בתערובת זהה  לזה של הריצוף.גוון הריצוף על ידו, 

מכסי תאים תת"ק יהיו ע"ג צוארון ויותאמו למפלס הריצוף. המכסה יהיה עם מסגרת חיצונית 

מרובעת, מייצקת ברזל מגולבן הריצוף יגיע עד לייצקת הברזל. הריצוף יעשה גם ע"ג תקרת 

 הבטון.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 המשתלבותאספקת האבנים   40.2.2

הקבלן יספק את האבנים המשתלבות ממפעל או מספר מפעלים מאושרים ליצורם       .  1

כמפורט, על הקבלן יהא להציג תעודות של בדיקות שבוצעו לאבנים כנדרש במפרט זה      

לתאריך הייצור של כל סדרה שיסומן על גבי  תהתייחסותוך  -ממעבדה מאושרת 

 האבנים של אותה סדרה.

הבדיקות הנ"ל לא ישחררו את הקבלן מאחריות לטיב החומרים. היזם שומר לעצמו את       .  2

הזכות לדרוש, לבצע בדיקות נוספות מתוך אבנים שיובאו לאתר, ותוצאותיהם יקבעו 

 גם הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.

יובאו לאתר,      היזם שומר לעצמו את הזכות לדרוש, לבצע בדיקות נוספות מתוך אבנים ש . 3

 ותוצאותיהם יקבעו גם הן את התאמת האבנים לדרישות המפרט.

 האבנים יגיעו לאתר מסודרות על מגשים במנות שיוכנו על ידי המפעל. . 4

כל אבן שתמצא באתר עם ליקוי או פגיעה כלשהיא בניגוד לנדרש במפרט זה, תפסל       

 ותוצא מהאתר באחריות הקבלן.

באחריות הקבלן לשמור על מראה אחיד של הריצוף ללא הבדלי גוונים בשל ייצור  .5

 מסדרות שונות . 

 

 שכבת החול מתחת לאבנים המשתלבות  40.2.3

עובר נפה       95% - 60שכבת החול מתחת לאבנים תהיה מחול דיונות שפיך, עובר נפה  .1

יבש, חסר פלסטיות ונקי מאבק ולכלוך ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות       5% - 140

 ת"י לגבי אגרגט דק. 

      לפני פיזור החול, תנוקה התשתית מלכלוך ומגופים זרים. אין להתחיל בפיזור שכבת .  2

 החול לפני אישור המפקח לטיב התשתית.

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים       .3

לפני הנחת הריצוף ללא הידוק לשביעות רצון המפקח. לא תותר תנועת כלי רכב על       

 גבי שכבת החול לאחר פיזורו ופילוסו ולפני הנחת האבנים.

 שכבת החול לאחר הנחת הריצוף תהיה בעובי אחיד. .  4

 

 סטיות מותרות בביצוע  40.2.4

על הקבלן להקפיד על ביצוע בהתאם לרומי תכנון ובהתאם לשיפועים כמפורט  .  1

 בתוכניות.

 מ"מ. 10המותרת מהגובה המתוכנן לא תעלה על  ההסטיי .  2

מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופיל אלומיניום       .  3

מטר והבנוי כך ששקיעתו המכסימלית עקב       5ס"מ ובאורך של  5ברוחב של לפחות 

 מ"מ. 1שלא תעלה על  קצותיועל  ובהישענמשקלו העצמי, 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ו לעיל, יחייבו את הקבלן     סטיות גדולות יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותר .  4

 לעבד ולרצף מחדש את המשטח, גודל אותם השטחים יקבע על ידי המפקח.

 מ"מ.  1הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על  .  5

 

 אחריות הקבלן  40.2.5

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שלא יתקבל שטח שלא עבר את בדיקות הגובה      .  1

 מתאים לתכניות. והמישוריות ונמצא

חודש ממתן תעודת גמר.      24אחריות הקבלן לטיב האבן, לטיב הביצוע וכו' כנדרש תהיה  .  2

במסגרת אחריות זו יהא על הקבלן לבצע עבודות של החלפת אבנים סדוקות ו/או       

סמ"ר )בהיטל אופקי( ותיקוני משטחים שבהם      3שבורות בפינותיהם במידה העולה על 

 לעיל, הכל לשביעות רצון המפקח. 40.2.4שקיעות מעבר למוגדר בסעיף  היו

אחריות הקבלן לכך שלא תצמח עשביה בין האבנים ובמידה וזו תצמח יהיה על הקבלן  .  3

 לרסס בחומר קוטל עשביה ומונע נביטה.

 יישום אחריות הקבלן תעשה כדלקמן: . 4

הגורמים המוסמכים והקבלן, בסיור     אחת לשישה חודשים יערך סיור בשטח בשיתוף כל  

זה יראה המפקח לקבלן את השטחים ו/או האבנים שניזוקו, ויסוכם בכתב אופי ומהות     

יום ממועד הסיור. בכל  30התיקונים. התיקונים אשר יסוכם לגביהם יבוצעו תוך 

 מקרה, דעתו של המפקח תהיה סופית לגבי מהות הנזקים אשר יש לתקן.

 

 ות בטון יצוק באתרעבוד  40.3

 

 כללי  40.3.1

כל הבטונים פרט למצעים ולמילויים מבטון רזה, יוצקו בתבניות. יציקה בחפירה ללא       .  1

תבנית טעונה אישור המפקח. הבטון לקורות קשר, לקירות, לרצפות למיניהם יהיה לפי      

 האמור להלן:

מובא(, ייחשב ספק הבטון כקבלן       אם הקבלן יספק בטון מוכן ממפעל ליצור בטון )בטון 

 משנה הטעון אישור המפקח.

כל הבדיקות של האגרגטים ושל הרכב התערובת, הנדרשת לפי המפרט באתר, יעשו            

,     601במקרה זה במפעל יצור הבטון. בטון מוכן יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י 

א שהזמן העובר מהוספת המים ועד     במידה ואינן סותרות את דרישות מפרט זה, אל

 דקות.   45ליציקת הבטון המובא, לא יעלה אף פעם על 

מים, וכן הכנת חורים      -מחירי עבודות הבטון כוללות: שקעים, חריצים, קיטומים, אפי .  2 

 למעקות, לגדרות וכו'.

 

 רצפת בומנייט  40.3.2

פרויקטים דומים  5שנים האחרונות לפחות  5-העבודה תבוצע ע"י קבלן בומנייט מוסמך שבצע ב

ובנוסף הטבעת דוגמת בומנייט בגווני  40.3.1לפרויקט זה. המחיר כולל את כל האמור בסעיפי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

קוקטייל שיבחרו ע"י האדריכל ובדוגמת מניפה מעגלית שתבחר גם היא ע"י האדריכל לאחר הכנת 

סוג הבטון עובי הבטון וזיון לפי פרטי  דוגמאות שונות באתר לקביעת סוג המניפה וגוון הריצוף. 4

 הקונסטרוקטור.

 

 מצעים  3.3.40

 במפרט הכללי. 510322המצע יהיה מסוג א', כנדרש על פי סעיף 

יורשה שימוש באבן גרוסה וחומר מחצבה. הפיזור והכבישה של שכבות המצע יבוצעו על פי 

 בתכניות.במפרט הכללי, עובי השכבה יהיה כמצויין  510324הוראות סעיף 

 

לפחות אולם, בשטחי מדרכות ובשבילים תורשה דרגת צפיפות עד  100%דרגת הצפיפות תהיה 

 במפרט הכללי. 5100.36. המצעים ימדדו לתשלום לפי מ"ק, ע"פ הוראות סעיף 98%

 

 קירות תומכים מבטון מזוין  3.4.40

 המפקח בכתב. הקירות ייבנו עפ"י המידות והרומים המסומנים בתכניות ובהתאם לאישור

 עובי הקירות ויסודות לפי פרטי הקונסטרוקטור. .30-הבטון בכל חלקי הקיר יהיה מסוג ב

המחיר כולל עבודות עפר, הידוקים, חורים למעקות וכל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה )זיון 

 ימדד בנפרד(.

 בטונים לכלונסאות ימדדו בנפרד.

 

 עבודות מסגרות  40.5

 כללי  40.5.1

 במפרט הכללי. 19ופרט  06עבודות המסגרות בעבודות הפיתוח יבוצעו לפי פרט 

 

 דוגמאות לעבודות מסגרות  40.5.2

’ הקבלן יכין באתר דוגמאות לספסלים, פחי אשפה, פרגולות וגדרות, מעקות, מאחז יד וכו

 במקומות עליהם יורה המפקח. הדוגמאות ישארו ויפורקו בהוראות המפקח.

 

 ן ליסודותבטו  40.5.3

מובא. מחיר עבודות המסגרות כולל בטון ליסודות,  -30בטון ליסודות לעבודות מסגרות מסוג ב

 זיון ועבודות העפר הדרושות.

 

 גילוון וריתוכים  40.5.4

 כל אלמנטי המסגרות יהיו מגולבנים באבץ חם. .  1

טים הכלולים      כל הריתוכים והגילוון יהיו בהתאם לתקנים המתאימים והוראות המפר .  2

ובתוספת ההוראות במפרט זה. מחירי הגילוון יכללו במחירי היחידה בעבודות 

 המסגרות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גילוון מתכות .  3

כל הריתוכים יעשו לפני הגילוון, ויהיו מדוייקים, שלמים, שווים מושחזים וולא         א.  

הגילוון, הפסקות. את המסגרות יש לנקות לפני הגילוון בהתאם להוראת מפעל 

 יש לקבל את אישור המפקח לפני עבודות המסגרות לגילוון.

טבילה באמבט אבץ חם: כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים בגילוון אבץ חם, בעובי  ב.  

. הגילוון יעשה בטיבלה אחת ובמשטחים 918מקרון עפ"י הוראות ת.י.  100

ות הגילוון חלקים ואחידים. חובת הקבלן להציג אישור מכון התקנים לאיכ

 מהאלמנטים. 50%-ולעובי הציפוי ל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 צביעת עבודות המסגרות  40.5.5

 במפרט הכללי. 11הצביעה תהיה לפי פרק 

 צבע בתנור. – צביעת מסגרות מגולוונת

 

 מפלב"מ -מסגרות   40.6

 העבודה הכלולה: א. 

הקשורות העבודה כוללת אספקת כל העבודה, הציוד והחומרים וביצוע כל הפעולות  

לכל פריטי המסגרות כמפורט בתכניות בפרטים ובמפרט הטכני המיוחד, כולל ייצור, 

 הבאה, הרכבה, הצבה, פילוס וחיבור.

 חומרים ב.

-חומרים המשמשים לייצור יהיו חדשים, ללא פגמים המפחיתים חוזק/אורך 

י הצורך, חיים/מראה. גיזרות וצורות ייעורגלו, ייעשו במבלט, במשיכה או בלחיצה, לפ

כדי שיתקבלו מחתכים )פרופילים( נקיים. יש לבצע את העבודה כך שתהייה ישרה 

 ומפולסת עם שפות אחידות/פינות מעוגלות עם רדיוסים אמיתיים.

פלדה בלתי מחלידה )פלב"מ(. כל המסגרות תבוצע מפלב"מ, אלא אם צויין  . 1 

 אחרת כמפורש, במפרט הטכני של הציוד ובתכניות.

 .316מחלידה )המכונה פלב"מ או נירוסטה( תהיה מסוג -הבלתי-לדההפ . 2 

צינורות פלב"מ יהיו: ללא תפר לא מרותכים, בקוטר ובעובי דופן המפורטים,  . 3 

 עגולים ומלוטשים מסביב.

מסגרות/חיזוקים/חלקי מבנה, ייעשו מזוויתנים או פרופילים מפלב"מ, במידות  . 4 

 .לפי המצויין במפרטים ובתכניות

 ברגים/"אומים" יתאימו ליעודם ויהיו מפלב"מ. . 5 

 הנחיות ביצוע כלליות:

פלב"מ, ואז -אלא אם כן צויין אחרת, יש לרתך את כל החיבורים בהליום/בארגון עם אלקטרודות

להשחיז וללטש. את הריתוך יש לבצע בצורה יסודית באלקטרודות מחומר זהה לזה של 

ך צריך להיות חזק וגמיש ובלתי חדיר למים. הריתוך המשטחים/החלקים המרותכים. הריתו

יבוצע לאורך כל התפר, יושחז ללק וילוטש ללא השארת סימנים או פגמים. חומר הריתוך ייבחר 

כך שלא ייראו תפרי הריתוך לאחר הליטוש, כך שיהיה בצבע זהה לשטחים הסמוכים, וכן יבטיח 

 ם במקום הריתוך.את טיב התפרים וימנע העלאת חלודה והתהוות סדקי

 תכולת המחירים:

מחיר כל המוצרים כולל את כל האמור בתכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, הכנה  א. 

לגילוון, גילוון, צביעה, ברגים וברגי "פיליפס", חיבורים, עיגון, חיזוקים ופלטקות וכל 

הברגים, כבלים, חיבורים, החלקים והאביזרים הדרושים לעבודה מושלמת. כל 

 האביזרים יהיו מגולוונים או כנדרש בפרטים. המחירים גם כוללים הובלה והרכבה.

התאמות שונות שיתבקשו בזמן הכנת דוגמאות יעשו ע"י הקבלן ויראו ככלולים במחיר  ב. 

 ההצעה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הכנת דוגמא מכל טיפוס בשלמותו כולל שינויים לפי דרישות המתכנן יהיו כלולים  ג. 

 במחיר המוצר.

 

 עבודות אבן:  40.7

 כללי:

, העומדת או אבן "ג'מעין" ""ביר זית חוםבכל סוגי העבודות האבן תהיה דולומיט קשה מסוג 

 בדרישות התקן הצבורי )לבניני צבור(. 

 מידות האבן ואופן הסתות כמפורט בתוכניות.

 כל האבנים ללא "זמלה" )מסגרת(.

נות. המזמין רשאי לבחור סוג אחד או הכמות הכוללת של עבודות האבן לסוגיה נתנת בחלופות שו

 יותר בכל הכמות הכוללת הנדרשת ללא שינוי מחיר.

 

 דוגמאות:

בתחילת העבודה, בטרם הוזמנה האבן, יכין הקבלן דוגמאות של רצוף, חיפוי קירות, וכו' מכל סוג 

שמרו מ"ר לפחות. הדוגמאות, שיקבלו אשור המפקח, יי 1ומכל עבוד נדרש. גודל הדוגמא מכל סוג 

 באתר עד גמר העבודה ומסירתה.

 

 אבן פינה בחיפוי קירות 

 ס"מ. 3020האבן תהיה שלמה יחידה אחת במידות 

 המדידה כלולה במחיר החיפוי.

 

 קובית אבן:  40.7.1

 פאות. 5 -הסיתות "טלטיש גס" העיבוד ב

 העבודה כוללת הרכבה על גבי יסוד ע"י הדבקה או פין.

עיגון  ע"ג יסוד בטון לפי הפרט. כמו כן, המחיר כולל חתוך הרצוף שכבר המחיר לפי יחידה כולל 

 בוצע בגודל הדרוש להרכבת היחידה.

 

 מפרשי צל 10

 .V.U 99%קיץ. מסנן -גרם למ"ר עמיד חורף 320המפרשים יהיו ע"י בד במשקל 

 6 ( חפירה עם שרוול היקפי + כבל פלדה09-8856585תוצרת "קולרו" או שו"ע )אספקת "קשתות" 

 מ"מ לפחות מגולוון.

 מ"מ לפחות. 12מותחנים מפלדה מגולוונת 

 

 עבודות פיתוח במגרשי הספורט  40.8

 

 אופטימלית. מודיפייד. אשיו ברטיבות 98%הידוק השתית תיעשה עד לצפיפות של  40.08.01
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פיזור מצעים  40.08.02

לצפיפות                 ס"מ ברטיבות אופטימלית ויהודקו 15-20המצעים יפוזרו בשכבות של  

 ס"מ. 1.0מוד. א.א.שיו דיוק הפיזור יהיה  100%של 

               

 הנחת מצעים במקומות מוגבלים והידוק 40.08.03

במקומות אליהם הגישה מוגבלת כגון: בקרבת יסודות, מבנים וכו'  יש לבצע הידוק                

 ידני. לא תשולם תוספת עבור עבודות אלו.

 

 אופני מדידה  40.09

 
 עבודות עפר

 . כללי1

על הקבלן לשים לב בעת קביעת מחירי היחידה לעבודות, לעובדה שתיאור הסעיפים בכתב 

הכמויות הוא תמציתי ביותר ועליו להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי. במפרט הכללי, 

 במפרט המיוחד ובדרישות המלאות בחוזה ולכלול אותם במחירים היחידה.

   

     

 .  מחיר אחיד2

 מחיר עבודות העפר יהיה אחיד לחפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע הקיימים ובכל עומק שהוא.

 

 .  מרחקי הובלה3

. לא ימדדו מרחקי הובלה. 01של המפרט הכללי פרק   01.00.05, 01.00.14בניגוד לאמור בסעיפים 

 דות החפירה.כל הובלה הנדרשת בתחום ה"אתר", תהיה כלולה במחיר עבו

 

 .  דרכים זמניות4

התקנת דרכים זמניות לצורך הובלת העפר בתחום "האתר", ופירוקן עם גמר העבודה לפי הוראות 

 המפקח, יהיו כלולים במחיר העבודה.

  

5  .DOUBLE  HANDLING 

לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע החפירה בהתאם לסוגי העפר השונים הפרדתו בהתאם 

 לטיבו לפי הדרישות והוראות המפקח ואחסון זמני של חלק מהחומר 

 (.DOUBLE HANDLINGהחפור הנ"ל )

 

 .  העברת אדמה גננית          6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 - 40נטיעות ותפוזר בשכבות של האדמה גננית תועבר לאיזורי מילוי בשטחים המיועדים לגינון ו

 ס"מ, הכל כפי שיידרש. 30

 עבודה זו תבוצע בכלים ובידיים רק לאחר גמר ביצוע עבודות החפירה והמילוי בשטח.

 

 .  העברת החומר החפור7

 העברת החומר החפור לצרכי מילוי, העמסתו והובלתו, פיזורו והידוקו, יהיו כלולים 

 בשטח. במחיר החפירה ולא ימדדו כחפירה

 

 

 .  חפירה לחפירים ושטחים צרים אחרים8

 מ' תימדד כחפירה בשטח. 1.00חפירה ברוחב מעל 

 

 . כמו כן כלולים במחירי החפירה העבודות הבאות9

 הסרת הצמחיה והעברת הפסולת למקום שפיכה מאושר. א.  

 סימון חוזר ומדידות בכל שלב ושלב במשך ביצוע העבודה. ב.  

 ניקוי כל הדרכים ואיזור ביצוע העבודות מכל פסולת, לכלוך, חומרים ועפר.      ג.  

 כל מרחבי העבודה הדרושים לקבלן לעבודתו ואשר אינם נמדדים בנפרד. ד.  

תיקון כל הנזקים שייגרמו לכבישים ומדרכות בסביבה כגון: מבנים, מערכות,       ה.  

 העבודות.חומרים וציוד של אחרים כתוצאה מביצוע 

הגנה והבטחה של כבלים, צינורות ומובילים לסוגיהם במהלך העבודה, בדרך ובשיטה  ו.  

שתידרש ע"י המפקח )זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן למניעת נזקים 

 ותיקונם(.

 כל בדיקות המעבדה הנדרשות לבדיקת שכבות המילוי. ז.  

 יצוע העבודות.הגנה בפני שטפונות וניקוז מקום ב ח.  

 תמיכה יעילה ודיפון יעיל של כל החפירות והמילוי. ט.  

 סידור בולדרים, שהוצאו משטחי חפירה, בקצה התחתון של שפכי המילוי. י.   

מיון החומר החפור לצורך מילוי חוזר לצרכים שונים או לצורך סילוקו לאתר שפיכה       יא. 

 מאושר.

 פסול, ופסולת לאתר שפיכה מאושר.סילוק העודפים או חומר  יב. 

 פזור החומר הראוי לשימוש חוזר בשטחי הגינון. וכמו כן, אחסנתו בשטח עד לשימוש. יג. 

גידור ותמיכת מדרונות בהתאם לצורך ונקיטת כל האמצעים למניעת מפולות וגלישת       יד. 

 מדרונות.

 לרוחב )בחפירה(. המדידה לתשלום לפי מ"ק חפור בפועל מחושב לפי שטח החתכים 

 

 ריצוף אבן משתלבת

ס"מ, הכנת דוגמא והתאמה  5התשלום עבור הריצוף כולל את האבן, העבודה, מצע חול בעובי 

לדרישת המזמין/המתכנן חיתוך מרצפות בעזרת מסור חשמלי לצורך השלמות, התאמה והשלמת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

העבודה לפי מ"ר  מכסי תאים כמפורט והשלמות יציקה בתערובת מסוג הריצוף. התשלום עבור

 ריצוף נטו.

 

 אבני צד

, יבוצעו בכל הכמות לפי אחד הסוגים בהתאם  לבחירת 40.2.030, 40.2.020אבני צד בסעיפים 

 המזמין ובמחירים הנקובים בסעיף העבודה.

 

 עבודות מסגרות 

 פחי אשפה ימדדו לפי יח'. א. 

 ספסלים ימדדו לפי יח'. ב. 

 מ"א.מעקות וגידור ימדדו לפי  ג. 

הכנת דוגמאות בשטח למעקות, פרגולות ואלמנטי הריהוט השונים בשלמותם כולל כל      ד. 

 הפירזול, שינויים והתאמות שונות של הדוגמא לפי דרישות המתכנן.

 

 יסודות לאלמנטים השונים: מגיני עצים, פחי אשפה, מעקות וספסלים. ה. 

גלוון, הצביעה וכן את העמודים ופחי ביצוע הפרגולה כולל את כל עבודות העיגון, ה ו. 

 ההצללה.

 

 קירות  בטון בציפוי אבן מסותתת

הקירות ימדדו לפי מ"ק קיר כולל עבודות קרקע לצורך היסודות, יסוד בטון, נקזים, תפרים, 

 תבניות בניה, בצד אחד או בשני צדדים, עיבוד סביב צינורות ניקוז.

הדרושה לביצוע קירות תומכים, כולל מרווחי עבודה, עבור חפירה לקירות תומכים, כל החפירה 

 לא תחשב ותכלל במחיר הקיר. עבור ציפוי אבן מסותתת ישולם בנפרד.

 קירות בטון עם אבן לקט 11

הקירות ימדדו ליפ מ"ק קיר, כולל עבודות עפר, חפירה ליסודות לכל עומק שהוא, הידוק שתית 

ר הבטון, האבן כמפורט, צינורות ניקוז, חורים החפירה ליסוד ומילוי מחומר גרנולרי מאחורי קי

למעקות, תפרים וכל הדרוש לביצוע מושלם. המחיר אינו כולל חגורת בטון בראש הקיר כמפורט 

 בתכניות, וציפוי בצד השני.

 

 מדרגות ומדרגות ישיבה )אמפי( 12

 ק.בכתב הכמויות( ימדד לפי מ" 40.7.60המחיר למדרגות, טריבונות וספסלי ישיבה )סעיף 

 עבור ציפויים )גרניט פורצלן, ציפויי אבן( וזיון ישולם בנפרד.

 וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה. -30המחיר כולל עבודות עפר, בטון ב

 

 מצע סוג א' 13
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מבוקר. ה ואספקה כולל פיזור באתר והידוקימדד לפי מ"ק: הובל

 

 מילוי נברר

יח' מ"ק מהודק בהידוק  דו"ח יועץ הקרקע.כל עבודות העפר ובתוכם המילוי הנברר יהיה לפי 

 מבוקר. נפח החומר יימדד לאחר הידוק מבוקר. 

 

 ציפוי גרנוליט 14

מ"מ. העבודה כוללת  5-8 -מ"מ ו 8-10אגרגטים בשלושה גוונים לפי בחירת האדריכל, בגודל 

 מ"מ, רחיצה בחומצת מלח ו"מלפלסט" מדידה לפי מ"ר. 10מ"מ וברוחב  10תפרים בעומק 

 

 ת בטוןרצפ

 15-לפי תכניות קונסטרוקציה אך לא פחות מברחבת הבריכות החיצוניות, תמדד לפי מ"ר ובעובי 

 ס"מ.

המחיר כולל תפרי התפשטות, החלקת הליקופטר, שיפועים וכל הדרוש לביצוע מושלם של 

 בנפרד. דיימדזיון  העבודה.

 מפרשי צל

תכנון וביצוע לקבלת מוצר מושלם וכולל , בין השאר, יסודות, קונס' פלדה צבועה, המחיר כולל: 

 תחנים וכל האביזרים הנלויים.ובד, תפירות, עוגנים, כבלים, מ

 

 ציפוי אבן לקירות

 המחיר כולל: אבן מסותתת, הדבקה, קשירה לרשת ברזל ורשת ברזל מגולוונת לקיר לפי פרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 והשקייהעבודות גינון  - 41פרק 

 נטיעות .41

 הכנת השטח לשתילה  41.1.1

יישור גנני ויישור סופי יתבצעו לאחר הניקוי, וחישוף השטח הסרת צמחיה ועבודות הדברה )ראה 

להלן( ולאחר שיפלס הקבלן את כל השטח ויביאו לשיפועים שצויינו בתוכניות, ואשר יבטיחו את 

 ס"מ. 5בעבודות ידיים. הדיוק הנדרש הוא ניקוזו. העבודה תתבצע בכלים מכניים ובעיקר 

לקראת הנטיעה, לאחר זיבול  ודישון, עיבודי קרקע והשקייה, יעשה יישור סופי במגרפות,. עבודה 

 ימים לפניה. 5זו תתבצע בסמוך ככל האפשר למועד הנטיעה ולא מוקדם מאשר 

ויישור גנני סופי, וכן חישוף השטח, יישור גנני, עיבוד קרקע, השמדת עשביה, העבודה כוללת: 

 הדברה בחומר מונע נביטה ובחומר סיסטמטי.

 

 עיבוד הקרקע  41.1.2

ס"מ, ויכלול הפיכת הקרקע ותיחוחה. כל  20עיבוד הקרקע ייעשה בידיים או בכלי מכני, בעומק 

ס"מ, שתתגלה מעל פני הקרקע במהלך העבודה, תסולק מהאתר. עיבוד  5-פסולת ואבן גדולה מ

 ה לפני הזיבול והדישון אך מותר לבצעם במשולב.הקרקע ייעש

 

 השמדת עשבים  41.1.3

 הריסוס בחומרי הדברה יבוצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה.

שטחים שעליהם יורה המפקח ירוססו או יאויידו להדברת עשבי בר, בחומר מדביר. סוג החומר, 

. מספר הריסוסים יספיק להדברת כל צורת ההדברה, הריכוז ואופן הביצוע טעון אישור המפקח

 .עד להשמדה המלאה של העשביההעשבים, 

 הריסוס ייעשה במרסס מיכני או ידני, ולפי כל כללי הבטיחות.

 (.41.1.1הריסוס והשמדת העשביה כלולים במחיר הכנת השטח לשתילה )ראה סעיף 

 

 זיבול ודישון  41.1.4

מפוסט מסוג "גליקסון" או שו"ע, הזבל יפוזר באם לא צויין אחרת סוג הזבל שיסופק יהיה קו

בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפני שיתייבש, ולכל המאוחר תוך יום הפיזור. ההצנעה תבוצע בכל 

 מיכני, מחרשה, מתחחת או בעבודות ידיים. ההצנעה תיעשה בעומק מספיק לכיסוי מוחלט.

 דה שווה על פני השטח.ביחד עם הקומפוסט יפוזרו ויוצנעו עם דשן אשלגני וזרחני במי

 מ"ק לדונם. 25כמות הזבל תהיה: 

 ק"ג זבל לכל בור. 50לעצים בוגרים תנתן תוספת של 

 .41.1.12לדשא: תנתן תוספת לפי סעיף 

 על הקבלן לאשר את כמות הזבלים שיובאו לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י המפקח.

 זיבול ודישון הקרקע כלולים במחיר האדמה הגננית.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 חריש עמוק  41.1.5

ס"מ. לאחר החריש ישודד השטח  50כאשר נדרש חריש עמוק תיעשה העבודה רוטר לעומק 

 במשדדה וייושר בארגז מיישר.

 

 בור נטיעה  41.1.6

לכל שתיל ממיכל ולכל שתיל עם שורשים חשופים, פרט לשתילים קטנים הנשתלים בדקר, ייחפר 

ערכת השורשים של השתיל, באדמה בלתי מחלחלת, אין בור, שנפחו יכיל באדמה תחוחה את כל מ

 לחפור, או לחצוב, בור נטיעה בעומק מהשכבה המועבדת בהכשרה עמוקה של השטח.

אם עומק השורשים מחייב העמקת יתר, יש לדאוג לניקוז הבור. לא יוחל בנטיעה אלא לאחר 

 שהמפקח בדק את הבור.

 מידות הבור יהיו כדלקמן:

 ס"מ 80/80/80 -   6' צמח ממיכל      מס

 ס"מ  60/60/60 -   4צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ 50/50/50 -   3צמח ממיכל      מס' 

 ס"מ 30/30/30 -   2צמח ממיכל      מס' 

 (41.2.3ראה טבלה א' ) פרק  -פירוט על נפחי המיכלים 

 

 טיב אדמה למילוי בשטח הגן  41.1.7

 היה האדמה, אדמת חמרה חולית כמפורט להלן:באם לא נדרש אחרת באחד ממסמכי המכרז ת

 אדמת חמרה חולית )אדמה קלה(

 חרסית 7%עד 

 סילט 5%עד 

 חול גרגרים גדולים 88%עד 

  PH 7.2במקטעים שונים 

 מילימו  0.3מוליכות חשמלית )מליחות( 

  מ'. 0.5 -האדמה תהיה נקיה מאבנים ומעשבים ובעומק שאינו גדול מ 

 מ"ק זבל קומפוסט לכל דונם הזיבול כולל במחיר האדמה. 25להוסיף לאדמה יש 

על האדמה לעמוד בדרישות הבדיקות לפי האמור לעיל. במידה ויעשה שימוש באדמה מקומית, 

ויהיה צורך לזבל ולטיב האדמה לאור תוצאות הבדיקות, הזיבול והטיוב יהיו כלולים במחיר 

 האדמה.

 

 טיב השתילים ואיחסונם  41.1.8

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, שלמים, ללא מחלות חופשיים 

ממזיקים, וללא עשבי בר. השתילים יובאו בתוך מיכל השומר על שלמות גוש השורשים. השורשים 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

החורגים מהמיכל ייגזמו. הורדים למיניהם יהיו חשופי שורש או במיכלים כנדרש. כל השתילים 

 בעת הנטיעה בדרישות התקנים המתאימים. חייבים לעמוד

 

 

 פעולת הנטיעה  41.1.9

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאים ובאדמה לחה. אין לטעת ביום שרבי או ביום של 

רוחות עזות. שתילים חשופי שורש יינטעו מיד לאחר הוצאתם ממקום האחסנה או מהאריזה, או 

 ים ושמורים בלחות מתאימה.מיד לאחר הבאתם מהמשתלה כששורשיהם רעננ

בעת הנטיעה, יוצאו השתילים מהמיכלים מבלי לפורר את גוש האדמה סביב השורשים. שורשים 

החורגים מהגוש, יש לגזום במזמרה חדה, כדי שהחתך יהיה חלק. שתילים חשופי שורש ייגזמו 

יזום נופיהם. בעת הנטיעה בהתאם לצרכי הצמח. שיעור הקיצוץ בשורשי העצים נשירים יותאם לג

יש להקפיד על כך שכל שתיל יינטע במקומו, המסומן בתכנית. עומק הנטיעה יתאים למצב השתיל 

 במיכל או במשתלה, כך שצואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע.

 הנטיעה תבוצע לפי כללי המקצוע, כשהשורשים או גוש האדמה שלהם במצב תקין.

 

 תמיכת עצים  41.1.10

ס"מ, אחיד לכל  6מ' וקוטרן לפחות  -2.50סמוכות עגולות, שאורכן כ 2תיעשה ע"י תמיכת העצים 

אורכן ככל האפשר, קלופות ומחוטאות בחומר חיטוי מאושר. יש לתקוע את הסמוכות לפני 

הנטיעה לתחתית בור הנטיעה, סמוך לגזע העץ, בצד הפונה אל כיוון הרוח השכיחה. קשירת העץ 

ע אחרי שקיעת האדמה שבבור, ולאחר שעברו שלושה שבועות לפחות לסמוכות ע"י גומיות תבוצ

 ממועד הנטיעה.

 

 נטיעת עץ  בוגר בקוטר כפי הנדרש בכתב הכמויות  41.1.11

עץ בוגר יסופק ע"י הקבלן רק לאחר אישור מקורו וטיבו ע"י המפקח. אם העץ לא טופח במשתלה 

ם בגוש אדמה מוצק עם מערכת שורשים להעברה לגיל גבוה, הוא יבחר בין עצים שניתן להעביר

נאותה לקליטה וצמיחה. את השורשים החורגים מן הגוש יש לגזום. כן יש לגזום את כל השורשים 

שנשברו או שנתקלפו בעת ההעתקה. את עבודת ההעתקה, ההובלה והנטיעה יש לבצע בזריזות 

 סיכויי קליטתו.ובזהירות מירבית. לא יינטע עץ שגזעו נקלף במידה העלולה לסכן את 

אופן הגיזום לקראת ההעברה והנטיעה יותאם לסוג העץ ולהוראות המפקח. גיזום הנוף של עץ 

מבוגר בעת נטיעתו במקום החדש ייעשה בשיעור התואם את הפחתת השורשים. הקיצוץ והגיזום 

 הסופיים ייעשו בזמן הנטיעה עצמה.

ה תחוחה של כל גוש השורשים ויאפשר בור הנטיעה לעץ מבוגר יהיה בגודל נאות לקליטה באדמ

הידוק סביבו. בעת הנטיעה יש להחזיק את העץ במנוף, בגובה הדרוש, תוך מניעה מפגיעה בעץ או 

 בגזעו, לבל יישברו או יימעכו השורשים שמתחת לגוש.

במהלך הנטיעה יושקה הבור לרוויה כדי למנוע היווצרות כיסי אוויר בגוש האדמה, מתחתיו ובין 

 ים.השורש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

-מ' וגודל בור הנטיעה לא יהיה קטן מ -1.20/1.20/1.00גוש השורשים לעץ מבוגר לא יהיה קטן מ

 מ'. 2.00/2.00/1.50

מ' מעל פני האדמה וגובה הגזע עד להסתעפות  1.00עובי הגזע יהיה כמוגדר בכתב הכמויות, מדוד 

 מ' )מעוצב גזע(. 2.00יהיה לפחות 

 

 

 

 PHOENIX  DACTYLIFERA, WASHINGTONIAעצי דקל או וושינגטוניה   41.1.12

ROBUSTA 

העצים יהיו בריאים, שלמים וזקופים שגדלו בשמש מלאה, ללא פגמים ושקיעות ללא נזקים 

ממחלות ומזיקים. גובה העץ כנדרש בכתב הכמויות. הגדרת הגובה: מפני הקרקע ועד הכפות . 

 ס"מ. 50 -מ קוטר הגזע יהיה לא פחות

 שבוע לפני ההעברה וכן יום לפני ההעתקה. -השקיה לרוויה של הדקל 

כפות ירוקות, נקיות ממחלות ומזיקים. העלים וגוש השורשים יהיו  16העצים יהיו בעלי לפחות 

 עטופים בבד יוטה וקשורים. עצים שלא יהיו עטופים ביוטה לא יתקבלו.

 מ'. 1מ'. בעומק  1.5בקוטר מינימלי של  העצים יוכנו להעברתם עם גוש אדמה מוצק

העבודה כוללת הכנת הבור, העברת החומר החפור ופיזורו במקום שיורה המפקח. הבור יהיה 

ס"מ , עליהם יונח בד  40מ'. תחתית הבור תמולא בשברי אבן בגובה  2.00X2.00X2.00במידות 

 גר' למ"ר. 400גאוטכני 

תוך הרבצת מים  1:3חולית מעורבת בקומפוסט ביחס את הבור יש למלא סביב הגוש באדמת גן 

 ס"מ. 10לרוויה, וכן חיפוי עליון, בין האדמה הגננית ובין השריה, בשכבת טוף בעובי 

 ליטר. 40תחתית הבור תמולא בהומוס בכמות של 

מקום העצים יקבע ע"י מודד מוסמך, העצים ינטעו אנכית ויוצבו בתנוחתם המקורית )כוון הצפון 

 על גזע לפני הוצאתו(.יסומן 

האחריות לקליטת העצים היא למשך שנה מיום הקבלה הסופית של הנטיעות. דקלים שלא יקלטו, 

יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו בדקלים זהים בגודל  ובטיב. הקביעה הסופית איזה עץ לא נקלט 

וחלפו תחול תהיה ע"י המפקח, או מי שימונה על ידו והוא יהיה הפוסק היחיד. על העצים שה

 אחריות למשך שנה נוספת.

החלפת העצים שלא נקלטו תעשה באופן שלא יפגע בריצוף )על ידי פריסת לוחות פח או עץ או כל 

 אמצעי אחר( אם יפגע הרצוף במהלך החלפת העצים הוא יתוקן על חשבון הקבלן.

 חפירה או חציבת הבור במידות הדרושות .העבודה כוללת: 

 סלע (-שבירת תחתית הבור בכלי מכני ) במקרה שתחתית הבור .                          

 מכמות האדמה. 20%אדמה וזיבול בקומפוסט בשעור   .                          

 ס"מ. 10חיפוי עליון בטוף בשכבה של   .                          

 יום מסירת העבודהאחריות לקליטה במשך שנה אחת מ  .                          

  

 אחריות לקליטת עצים )מכל הסוגים(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

האחריות לקליטת העצים היא למשך שנה מיום הקבלה הסופית של הנטיעות. הקבלן יחליף את 

העצים שלא נקלטו או שלא מראים סימני קליטה בעצים אחרים. הקביעה הסופית איזה עץ יוחלף 

 תהיה על ידי המפקח.

 יות למשך שנה נוספת.על העצים שהוחלפו תחול אחר

על הקבלן לתקן, על חשבונו, את כל הנזקים, שיגרמו בריצופים ואביזרים השונים של בור הנטיעה, 

 עקב נטיעה חלופית של עצים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תחזוקת הנטיעות עד למסירת העבודה  41.1.13

תאריך גמר העבודה יאושר ע"י המפקח. החל מתאריך זה, לפרק זמן של תשעים יום, בנוסף 

 לאמור במפרט הכללי יטפל הקבלן ויתחזק את כל הנטיעות, השתילות ושטחי המזרע.

התחזוקה כוללת נקיון הגן, עישוב, עידור השטח, סידור צלחות לעצים ועידורן, הדברת מחלות 

ומזיקים, השקייה לפי הצורך, כיסוח המדשאות וחיתוך שוליהם, דישונים, יישור שקעים ע"י 

 פוריה, וגיזום העצים והשיחים כנדרש להתפתחותם וצמיחתם.מילויים באדמת גן 

 בתום תשעים הימים תהיה מסירה סופית של העבודה, שטח הנטיעות יהיה עדור ונקי מעשבים.

 

 אחריות  41.1.14

                                                                                                                                                                                                                                    הקבלן אחראי לקליטת כל הנטיעות במשך תקופת התחזוקה והטיפול. בתום תקופה זו                                   

ם והעצים אשר לא נקלטו, בשתילים חדשים. טיב השתילים על הקבלן להחליף את כל השתילי

שיוחלפו, מקום ואופן שתילתם יהיה בהתאם למפורט בחוזה. דשאים, שאינם מכסים את מלוא 

 השטח יישתלו מחדש, והשטח יתקבל רק לאחר כיסויו המוחלט.

תי מפותחים שתילים אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או יהיו פגומים, חולים, מנוונים או בל

ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשים לפי הוראת המפקח. החלפת השתילים תבוצע לפני 

 הקבלה הראשונה וכן לפני המסירה הסופית של השטח הנטוע.

אחריותו של הקבלן לשנה, לפי החוזה, תקפה ביחס לכל עבודות הגינון ולמערכת ההשקייה 

 הסופית של הנטיעות. ותיחשב החל מתאריך גמר העבודה, והקבלה

הקבלן ימשיך לטפל בעצים כולל השקיה עד לקליטתם המלאה,  -ביחס לעצים בוגרים ולדקלים 

 חודשים(. 12אך לא פחות משנה )

 כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהעברת עצים, שלא נקלטו, יתוקנו ע"ח הקבלן.

אחריות למשך שנה לעצים מבוגרים ודקלים תהיה האחריות לשנה. על עצים שהוחלפו תחול 

 נוספת.

 נזקים הנובעים מפעולת החלפת עצים שלא נקלטו, יתוקנו על חשבון הקבלן.

 הקביעה איזה עץ או דקל יהיה צורך להחליף תהיה בידי המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית.

גם אחרי הקבלה הסופית ימשיך הקבלן לטפל ולהשקות את הדקלים והעצים הבוגרים עד 

 , אך לא פחות משנה לאחר הקבלה הסופית.לקליטתם המלאה

 

 דשא במרבדים  41.1.15

לאחר הכשרת הקרקע כנדרש יושקה השטח המיועד לשתילה. לאחר ההשקייה כשתהיה הקרקע 

לחה במידה אופטימלית ידושן ויזובל השטח בפיזור אחיד, ומיד לאחר הפיזור יוצנעו הזבל והדשן 

 ם מכניים ובעבודת ידיים.והשטח ייושר סופית, היישור יעשה בכבלי

 מהגבהים המתוכננים.  3הדיוק הנדרש הוא 

ק"ג  -10מ"ק זבל אורגני רקוב ו 2.5אם לא צויין אחרת יהיו כמויות הזיבול והדישון כדלהלן: 

מגורן שיפוזר מעל גבי הזבל  10ק"ג דיזיקטול  1ק"ג אשלגן כלורי.  80מ"ר,  100סופרפוספט לכל 

 הבאות תהיינה:האורגני. הפעולות 

 ס"מ, יישור סופי והשקייה. 5עד  3פיזור אדמת חמרה חולית: עובי שכבה  א. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הנחת לוחות דשא מוכן )סוג הדשא,, כנדרש בכתב הכמויות, על טיב ומקור הדשא יש      ב. 

לקבל אישור המפקח(. הלוחות יונחו במקביל לקווי הגובה, תוך הידוק והתאמה 

 חללים וקצוות תיעשה ברצועות וחלקי לוחות.לגבהים נדרשים. השלמת 

 הידוק בגמר העבודה והשקיית השטח לרוויה. ג. 

הטיפול בשטח לאחר הנחת הלוחות, כולל השקייה לשמירה על לחות אופטימלית,      ד. 

 השמדת עשבי בר, דישון בגפרת עד אשר הדשא יראה צמחיה חדשה על פני כל השטח.

ס"מ, אחידים בעוביים, ונקיים מעשבי בר וזנים  100/50-ל כמרבדי הדשא יהיו שלמים בגוד

אחרים של אלו שנדרשו בהנחת המרבדים תעשה בהקפדה על שמירת מרחק מינימלי בין 

 המרבדים. המרבדים יונחו במקביל לקוי הגובה של השטח.

 הכיסוח הראשון יתחיל לאחר גמר הנחת המרבדים. בורות ושקעים ימולאו בחול דיונות מעורב

בקומפוסט במספר פעמים הדרוש לקבלת שטח דשא אחיד. לא יורשה השימוש במרבדים 

 מפוזרים.

 ימים. 7ימים, וכן יבוצע כיסוח הדשא כל  10ק"ג דשא חנקני לדונם ינתק כל  10דישון ע"י 

באם תבוצע מערכת השקייה לטיפטוף על  הקבלן להתקין ממטרות זמניות שיפורקו לאחר קבלה 

 .  מערכת השקייה זמנית תהיה על חשבון הקבלן ולא תמדד.סופית של הדשא

 

 דרישות כלליות -הגדרת סטנדרטים לצמחיה    41.2

 

 חלויות 41.2.1

שורש המיועדים -דרישות אלו חלות על שתילים מכל סוג וכן על פקעות, בצלים וקני 

 נוי, בכלל זה:-לשתילה למטרות גינון

 עצים ושיחים מעוצבים 

 שיחים ומטפסים מעוצבים-בנישיחים,  

 מטפסים, צמחי כיסוי וצמחים עשבוניים 

 גיאופטים וצבורי צמחים 

 דקליים ודמויי דקלים 

 סוקולנטים 

 ורדים 

 צמחי כיסוי ודשאים 

 שלהלן. 41.3הכל כמפורט בפרק  

  

 נקיון בריאות ופגמים 41.2.2 

ויובש, ללא חורים השתיל בכל חלקיו יהיה ללא מחלות או מזיקים, ללא פצעים  .א

 ובגבעולים ונקי מגופים זרים. בשורשים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל תקנות הגנת הצומח לגבי צמחים ו/או עצי פרי יחולו גם על אותם השתילים  .ב

 הנמכרים לנוי.

 במצע הגידול לא יימצאו עשבים או צמחים זרים. .ג

 פרי ומאכל.-צמחים המשמשים לגידול פרי מאכל יענו לדרישות התקן לעצי .ד

 41.3לדרישות התקן לשתילי ורדים ולדרישות המופיעות בפרק יענו  -ורדים  .ה

 שלהלן.

 מידות השתיל ביחס למיכל 41.2.3         

נוף השתיל יהיה בנפח כפול לפחות מנפח גוש המצע והמיכל, אך לא יעלה על פי  .א

-מהמצע/מיכל. וזאת פרט לצמחים מיוחדים שבהם אין חשיבות לגודל גוש 10

 המצע/מיכל.

 לפחות. 90%תוך המיכל יהיה נפח המצע ב .ב

 מידות מיכלים תקניות וכנויי הגודל ייעשו ע"פ הפירוט הבא )ראה טבלה א'(: .ג

 

 טבלה א'

 הערות כנוי הגודל גודל הכלי ליטר

 

 כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי "חישתיל" "תבנית"  0.1

 

"חישתיל" כולל שתילונים בתבנית מתפרקת או בדמוי  2מספר          0.25

 כנ"ל.

1.0         

 

 3מספר   

 

_______________ 

 4מספר      3.00

 

 18עציץ 

    5מספר      6.00

 

_______________ 

 6מספר    10.00

 

_______________ 

 7מספר    25.00

 

_______________ 

החל מגודל זה מופיע סווג נוסף, לשתיל עם גוש הנחפר  8מספר    50.00

 מהאדמה

 ומעלה  ליטר  50.00

 )"חבית"(

 9מספר  

 

ראה בחלק ב' כפי שהוא מפורט לגבי עצים הנחפרים 

 מהאדמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מבנה השתיל, אחזקתו והכנתו למכירה   41.2.4

 על השתיל להיות בעל מערכת שורשים מאוזנת בהיקף ציר האורך של השתיל,  - השורש 

שמור מפני התייבשות. שורשי השתיל לא יחרגו                            וללא הסתלסלות. השורש יהיה                  

 מחוץ למיכל.

 יהיה ישר וללא פיתול. -  צוואר השורש 

.  קוטר חתך הגיזום יהיה קטן ממחצית קוטר 41.3יוגדר בפירוט בפרק  - גיזום ועיצוב 

 קליפה.-הגזע ו/או הגבעול הראשי. החתך יהיה חלק, ללא קילוף ו/או שבירת

עלוות השתיל תהיה בגודל, צורה וצבע אופיניים, ללא סימני  - השקייה והזנת השתיל 

 ה בהרוויה מלאה.עקה, ללא סימני מחסור במים וחומרי הזנה. השתיל יהי

עוד במשתלה יועבר השתיל )פרק זמן המותאם  - הקשחה והתאמה לתנאי הגידול בגן 

 לפי המין( מתנאים מוגנים מיוחדים לתנאי גידול דומים לנהוג בגן.

 

 סימון השתילים 41.2.5

על השתיל להתאים למסומן בתוית הזיהוי. הסימון יהיה יציב למים ולאקלים,  .  א 

 או צמוד לקבוצת השתילים.  וצמוד לשתיל

בקבוצת שתילים זהים שנארזה או נקשרה יחד בצרור, יהיה סימון כפול: האחד   

 צמוד אל  השתיל והשני אל האריזה.

 הסימון יכלול את הפרטים הבאים: .   ב 

שם השתיל על פי מגדיר או צמחי הנוי בישראל, בהוצאת המחלקה  . 1  

 להנדסת הצומח בשה"מ.

 פירוט נוסף של: זן, צבע, פרח, מקור מיוחד.  -)בנוסף ע"פ הצורך(  . 2  

 בעצי פרי וורדים גם שם היצרן המקורי.    

 ובשתילים מורכבים: שם כנה, שם רוכב.   

 גודל ו/או סווג. -)בנוסף ע"פ צורך(  . 3  

 שם ו/או סימון ברור של המשתלה. -)בנוסף ע"פ צורך(  . 4  

ברו עטופים ומוגנים למניעת התייבשות. השורשים יהיו מורווים השתילים יוע .     ג 

 ומוגנים מפני  התייבשות.

 שעות. -48העברת השתילים מהמשתלה לא תימשך יותר מ .      ד 

 

 איכות השתילים 41.2.6

 השתילים יענו על הדרישות הבאות: 

 ארבע.היחס בין נוף הצמח ובין גוש המצע/מיכל/שורש יהיה לפחות פי  . 1 

 בריאות ונקיון מושלמים. . 2 

 להלן. 41.3מעוצבים נכון. כמוגדר לפי קבוצת הצמחים בפרק  . 3 

 בעלי צורה, צבע עלים וקשיחות מתאימים. . 4 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 דרישות יחודיות  -הגדרת סטנדרטים לצמחיה  -  41.3

 לעצים ולשיחים מעוצבים דרישות יחודיות  41.3.1

 הגדרות: א. 

 מטר. 4שנתי מעוצה, בעל גזע מרכזי מגובהו בבגרות עולה תמיד על צמח רב  - עץ 

שיח בוגר שעבר גיזומים ו/או הדלייה המקנים לו צורה קבועה  הנשענת                              - שיח מעוצב 

 על גזע ובדים מעוצים.

 

 . דרישות נוספות41.3.2

 שתיל נועד לעיצוב  מיוחד.הגזע או הבד המיועד לגזע יהיה ישר, אלא אם ה   2.1

תקין ולא יהיו בו פצעי גיזום לא -הגזע יהיה חלק, ללא זיזים כתוצאה מגיזום לא   2.2

 מוגלדים.

 -מנפח המיכל. בשתילים מיוחדים  8לשתיל במיכל לא יהיה נוף בנפח העולה על פי    2.3

 .15מגובה המיכל, ובדקלים עד פי  10המעוצבים צר לא יעלה הגובה על פי 

שוה ”, מזלג“בדי הצמרת יתפצלו בגובה מתאים מפני הקרקע ויהיו מחולקים ללא   2.4

 בהיקף הצמרת.

 יהיה איחוי מלא, חלק וללא זוית בין הכנה לרוכב. -בשתיל מורכב   2.5

לשתיל חשוף שורש תהיה מערכת שורשים מאוזנת, בת שלושה שורשים עקריים לפחות,          2.6

שיפודי, מחולקים שוה  בהיקף.השורשים יסתיימו בחתכים חלקים, אם השורש אינו 

ללא קרעים ושברים. אורכם יהיה שביעית לפחות מאורכו של השתיל )שמעל צואר 

 השורש(.

יהיו שורשים מאוזנים בהיקף ובעלי חתכים חלקים,           -לשתיל בגוש הנחפר מהקרקע    2.7

 1/10ור בצורה יציבה וגדלו יהיה לפחות ללא קרעים ושברים. הגוש יהיה עטוף וקש

 מגודל השתיל. 

 כלל זה לא יחול על שתילים שבהם אין חשיבות לגודל גוש המצע. 

 בשתיל מעוצב תהיה הגלדה מלאה וללא זיזים של כל פצעי הגיזום לאורך הגזע והבדים.        2.8

      

 . דרוג ויחוס41.3.3

 מדדים:ערכו של השתיל ייקבע ע"פ שלושה   3.1

                             -מ' מעל לצוואר  השורש, או מעל להרכבה  1.0המדידה במ"מ, נעשית  -עובי גזע  א.  

 אלא אם כן צויין אחרת.

 נמדד בס"מ מצואר השורש עד לקודקד הבד המרכזי. -גובה  ב.  

טבלה א'( או נפח  41.2.3ע"פ מידות מיכל תקניות )פרק  -גוש מצע  -נפח מיכל  ג.  

 גוש מצע השורשים הנמדד בס"מ קוטר/עומק )להלן טבלה ב'( כאשר יחס הקוטר 

 בקירוב. 1:1לעומק הם:                         

 

 שורשים הנחפר מהקרקע.-סווג שתילי עצים הנמכרים בגוש 41.3.4

 )משלימה לטבלה א'(טבלת סווג ב' 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עובי גזע
 קוטר במ"מ

 

קוטר/עומק 
גוש השורש 

 (בס"מ)
 

 גובה
השתיל 
 בס"מ
 

מס' בדים 
הכרחיים 
מעל גובה 

ס"מ  190
 מפני הקרקע

עובי הקפי כל הבדים 
)מדידת נמדד בס"מ 

 10ההיקף  נעשית 
ס"מ מהסתעפות הבד 

 מהגזע(

גודל 
 מיכל

 7מס'  ס"מ 5.07.5 1 250 ס"מ 35 (1מ"מ )" 25
 8מס'  ס"מ 20.025.0 3 350 ס"מ 50 (2)" מ"מ 50
 מ"מ 75
"(3) 

 3 450 ס"מ 60
 

30.035.0 9מס'  ס"מ 

 10מס'  ס"מ 50.0 3 450 ס"מ 70 (4)" מ"מ 100
 11מס'  ס"מ 60.0 3 450 ס"מ 70 (5)" מ"מ 125
 

 ס"מ לפחות. 50* המרחקים בין הבדים לאורך הגזע יהיו   

 

 .41.1.11ראה פרק  -לעצים בוגרים .  מפרט מיוחד 41.3.5

 

 . דרישות יחודיות לשיחים, בני שיחים ומטפסים מעוצים41.3.6

 

 א. הגדרות

 מטר והמסתעפים              1.3צמחים רב שנתיים מעוצים שגבהם בבגרות עולה על         - שיחים

 בגידול רגיל קרוב לפני הקרקע.                     

 מטר והמסתעפים בגידול רגיל     1.3שנתיים מעוצים שגבהם אינו עולה על -ים רבצמח  - בני שיחים

 בצמוד או מתחת לפני הקרקע.                    

 צמחים רב שנתיים בעלי שלד מעוצה, בעלי תכונות השתרגות של ענפים ו/או    - מטפסים מעוצים

 אברי טיפוס )כגון קנוקנות( או בעלי שרשי אחיזה.                    

 גבעול המכוון לגדול כלפי מעלה. -ענף          -דליה 

 

 . דרישות נוספות41.3.7

 מ מפני הקרקע.”ס 10השתילים יהיו לפחות בעלי גזע או בד מעוצה עד לגובה   2.1

 קדקדי צמיחה פעילים.בהיקף הבד/הדליה הראשית יהיו לפחות שני   2.2

 בשתיל מורכב יהיה איחוי מלא, חלק, וללא זוית בין הכנה לרוכב.  2.3

 שתיל בוגר של מטפס יהיה מודלה לסמוכה גמישה או קשיחה.  2.4

 במטפסים יוקפד במיוחד על שלמות הבדים למניעת פגיעתם בהעברה.  2.5

 

 חים עשבונייםדרישות יחודיות למטפסים רכים, צמחי כיסוי וצמ  41.3.8

 א. הגדרות

 צמחים מטפסים רב שנתיים בעלי שלד וענפים שאינם מעוצים. בדרך כלל                           - מטפסים רכים

 מתחדשים מדי שנה.                           

 צמחים חד שנתיים רכים שאינם מתחדשים.  - מטפסים עשבוניים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צמחים רב שנתיים בעלי ענפים רכים או מעוצים הגדלים נמוכים או זרועים      -צמחי כיסוי 

 .על הקרקע                          

 צמחים חד או רב שנתיים לא מעוצים, הגדלים כצמחי כיסוי,  - צמחים עשבוניים

 או כמו צבורי שיחים.                                

 

 . דרישות נוספות41.3.9

 השתילים יהיו בתנאי הקשחה מתאימים ולא "מימיים". א.  

 יהיו ללא סימני רקבונות או כרסום בעלים, בגבעולים ובשורשים. ב.  

 .-1:4ולא יותר מ 1:1יחס נוף: מיכל יהיה לפחות  ג.  

ס"מ לכל היותר מצואר  10על גבעול השתיל להתפצל ליותר מזרוע אחת במרחק   ד.  

 השורש.

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד. 3צמחים ממיכל בגודל -ל צבורשתיל ש ה.  

 דרישות יחודיות לגיאופיטים וצבורי צמחים  41.3.10

 

 א. הגדרות

 שנתי בעל איבר תת קרקעי בצורת בצל, פקעת, שורש מעובה, קנה שורש,     -צמח רב          -גיאופיט 

 המשמרים פקעי צמיחה ומזון המאפשרים שימור הצמח בעונת תרדמה.                         

 קרקעית בצורה של -צמח רב שנתי, עשבוני או מעוצה, הגדל תוך התפצלות תת  - צבור צמחים

 קבוצת צמחים.                         

 

 . דרישות נוספות41.3.11

קרקעי )הבצל, פקעת, קנה שורש( חלקים בריאים נושאי השתיל יכלול בבסיסו התת  א. 

 פקעים, ללא פצעים, קרעים וסימני רקבון.

בשתיל של צבור צמחים לא יהיו עלים יבשים בנפח העולה על רבע מהנפח העל קרקעי  ב. 

 של הצמח.

 העלים לא יהיו מנוקבים ובשתילים חד פסיגיים הלולב יהיה בריא ושלם. ג. 

וקני שורש המובאים בעונת התרדמה יהיו ללא פציעות או קילופים וללא  פקעות, בצלים ד. 

 עובש או רקבונות.

 ומעלה יכלול יותר מצמח בוגר יחיד. 3צמחים ממיכל בגודל -שתיל של צבור ה.  

השתילים יועברו לאתר באריזה יציבה, מאווררת ויבשה לכל מין וזן של פקעת, בצל או  ו. 

 קנה.

 בצורה ברורה ויציבה ויכלול סימון גודל או משקל.תוכן האריזה יסומן  

 

 דרישות יחודיות לדקליים ודמויי דקליים  41.3.12

 הגדרות א.

הקבוצה כוללת: דקלים מכל הסוגים, ציקסים, יוקות, דרצנות, אגבות, מיני אלואה,  

 נולינות, מיני קורדלינה, ניצניות וכיו"ב חד פסיגיים.



454 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הגדלים על גזע מרכזי שאינו מתפצל, בעלי קודקוד צמיחה אחד בעלי גזע יחיד: צמחים  

 שאינו ניתן להחלפה בגיזום.

בעלי גזע מתפצל: צמחים הנוטים לפתח מספר קודקודי צמיחה. לעיתים כתוצאה  

 מדיכוי קודקוד צמיחה מרכזי.

 קבוצת ציבורי צמחים: צמחים המפתחים קבוצת גזעים הצומת בצמוד לפני הקרקע. 

נצר: התפצלות צמח בעל גזע ובסיס עצמאי למערכת שורשים, היוצא מהיקף  חוטר או 

 הגזע של צמח האם.

 

 .  דרישות נוספות41.3.13

 הגזע יהיה נקי מחורים, פצעים חודרים ורקבונות. א.    

 הגזע יהיה ללא היצרויות הנגרמות מגידול לא סדיר. ב.    

 ייבשו.הגזע יהיה נקי מעלים ומבסיסי עלים שהת ג.    

 העלים יהיו שלמים וללא יובש בקצותיהם, אלא במידה פחותה מעשירית אורך העלה. ד.    

 הלולב יהיה שלם ובריא, ללא סימני רקבון או השחמה. ה.    

בשתילים בעלי גזע מתפצל שנקטמו לפיצול יהיה החתך מוגלד לחלוטין ויהיו להם  .     ו

 לפחות שני גזעים חדשים בריאים.

 עלים פעילים ללא יובש, מחולקים שוה בהיקף הקודקוד. 3על כל גזע יהיה לפחות  ז.    

אם השתיל נמכר במיכל או בגוש יהיו השורשים מעוגנים היטב במצע בכל היקף בסיס  ח.    

 הגזע.

השורשים לא יהיו מעוותים מדי מחסימה מוגזמת במיכל, והשורשים העיקריים לא  ט.    

 ילה.השת-יחרגו מחוץ למיכל

 גם לחוטרים יהיו מערכות עלים, גזע ובסיסי שורשים עמצאיים ובריאים. י.      

 השתילים יהיו מוקשחים לקראת העברתם. יא.   

עלים גדולים  5השתיל יעמוד בכל הדרישות הנ"ל ויהיו לו על הגזע המרכזי לפחות  יב.    

 ובריאים.

 קשירת סד.יתמכו בהובלה ב -גזעים ארוכים ושבירים  יג.     

 מערכת השורשים תהיה שמורה בעת ההובלה באריזה יציבה ולחה. יד.    

 

 דרישות יחודיות לסוקולנטים  41.3.14

 

 הגדרות א.  

 צמח, רב שנתי בד"כ, שחלקיו העל קרקעיים בשרניים.  - סוקולנט 

קטע על קרקעי של סוקולנט )כגון: גבעול, עלה( המשמש לשתילה על  - יחור סוקולנטי 

 אף  שאיננו כולל שורשים נראים לעין.

     

 .  דרישות נוספות 41.3.15
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שתיל של סוקולנט המושרש במצע גידול יהיה מוחזק בו ביציבות ע"י מערכת שורשים  א.

 בריאה, ללא שבר או רקבון.

ידול יהיה בעל מערכת שורשים עיקרית גדולה, בריאה שתיל של סוקולנט ללא מצע ג ב.

 ושלמה.

יהיו פצעיו בעלי חתכים חלקים ובקוטר קטן ככל הניתן, החתך  -יחור של סוקולנט  ג.

 יהיה יבש ומחוטא נגד פטריות ומזיקים.

יהיה איחוי מלא בין הכנה לרוכב. הפצע יהיה מוגלד והרוכב  -בשתיל סוקולנט מורכב  ד.

 ביציבות לכנה.מחובר 

שתיל או יחור הנמכרים ללא גוש מצע יהיו נתונים באריזה המונעת פגיעות מכניות.  ה.  

 בסיס הצמח הנשתל בקרקע יהיה שמור ומחוטא.

 כל שתיל, או יחור סוקולנטי ישא סימון צמוד ובר קיימא. ו.

 

 דשא-דרישות יחודיות לצמחי כיסוי דשא ומרבד  41.3.16

        

 דרישות נוספות . 41.3.17

בשתילים הגדלים במיכל יהיה הנוף בעל שטח כפול מפני המיכל ויהיו מושרשים היטב  א.  

 בגוש המצע.

 השתיל לא יכלול צמחיה זרה או שונה מהמסומן. ב.  

 השתיל לא יכלול ענפים ועלים יבשים. ג.  

 השתיל יהיה ללא מזיקים ונקי ממחלות. ד.  

 שמורים מפני שבירה, מעיכה או תלישה.השתיל יהיה במצע לח ו ה.  

 במרבד דשא )בנוסף לנ"ל( לא יהיו אבנים או גופים זרים אחרים במצע. ו.  

 במרבד דשא האריזה תמנע התפוררות בהובלה וכן תימנע התייבשות תוך כדי ההובלה. ז.  

 הסימון במרבד דשא יכלול שם מדוייק של הסוג, המין והזן. ח.  

 בתפזורת )שלוחות או קני שורש( ישמרו לחים.דשאים  ט.  

 .41.1.15ראה פרק  -מפרט מיוחד לדשא במרבדים  י.

 

 מפרט מיוחד למערכת השקייה  41.4

 כללי  41.4.1

 הנחת הצנרת תעשה ביום החפירה ולכל המאוחר למחרת. א.  

 חדים.צנרת פוליאתילן תונח בתעלות ללא מתיחה וללא מגע עם עצמים קשים או  ב.  

אין ליצור זוית חדה בצנרת פוליאתילן. בכל מקרה של זוית יש להשתמש באביזר פלסטי       ג.  

 מתאים.

 צינורות המונחים באותה תעלה, יש להניח זה ליד זה ולא על גבי זה. ד.  

צינורות זהים בקוטרם, המונחים באותה תעלה, יש לסמן בנפרד, על ידי סרטי סימון  ה.  

 בכל צומת.

 יש לאטום פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .   ו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 יש למנוע חשיפת טבעות גומי המשמשות לאטימה, לקרינת שמש. ז.   

כל המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים. חיבורים  ח.   

מ"מ  20ן מקוטר פלסטיים עם אטמים. חיבורים לטפטוף יהיו גם מטיפוס מחבר ש

 ומטה בלבד.

 הרוכבים יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולבנים. ט.  

לפני תחילת העבודה יש למדוד את לחץ המים בכניסה לחלקה, על כל סטיה מהלחץ       י.   

 הנדרש לדווח למפקח.

ם      צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר. צינורות בתוך השרוולי יא. 

 יהיו ללא טפטפות.

בהרכבת המחברים לצנרת פוליאתילן, יש לדאוג לחתוך חלק ואנכי בקצה הצינור. ניתן       יב. 

גם ליצור זוית בקצה ולמרוח במשחת סיכה, שאינה על בסיס נפט. על הצינור לעבור את      

ם      טבעת האטימה להגיע עד למחסום במחבר. הידוק המחבר יעשה במפתחות מתאימי

מ"מ ומטה ניתן להדק ביד באביזרי שן על הצינור       -32מ"מ. בקטרים מ 40בקטרים מעל 

 לכסות את כל השיניים במלואן.

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסרוגין במידה שווה על ידי מפתחות מתאימים.       יג. 

 (:3/4ליציאת "לאחר מכן יש לקדוח את הקדח דרך הרוכב במקדח במידות כלהלן )

 

 

 

 קוטר הקידוח                   הרוכב 

 מ"מ 14מ"מ                   32 

 מ"מ 16מ"מ                   40 

 מ"מ 18מ"מ                   50 

 מ"מ 20מ"מ                   63 

 על גבי רכב לאספקת מים לשני כוונים. Yאו  Tאין לשתמש במסעף  יד. 

אביזרים ליציאות, המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר, יורכבו תמיד על הקוטר       טו. 

 מ' מאביזר היציאה. 2.00הגדול יותר. מצמד מעבר מוקטר לקוטר יורכב במרחק 

 אין לחבר קוי הארקה כל שהם לקוי המערכת. טז. 

, כשאין אפשרות     ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח יש להרים מעל פני הקרקע יז. 

לכך, יש להגן עליהם על ידי בריכת בטון מנוקזת )ראה פרט חיבור אביזר בשטח(, ראה     

 .143/6פרט 

 אין לחבר שתי ממטרות מרוכב אחד. יט.  

 אין להשתמש במחברי שן מתחת לריצוף או מדשאה. כ.   

 

 ראש בקרה  41.4.2



- 457 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה      אביזרי הראש יורכבו קומפקטית, ההרכבה  א.  

 ופרוק כל אביזר בצורה נוחה.

 יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי קוצב המים. ב.  

 לקוצב שאינו מכיל רקורדים, יש להוסיף רקורדים משני צדדיו. ג.  

וון הברז      היציאות מהברזים המחלקים יפנו כלפי מטה על ידי שימוש בזוית, על ידי כי ד.  

או ברזל         P.V.Cכלפי מטה, או על ידי שימוש בברז זויתי. היציאות יהיו מחומר קשיח )

מגולבן(, שיוכנסו לקרקע עד לעומק הנדרש בהתאם לקוטר הצינור ויתחברו לצינור      

 הפוליאתילן על ידי זוית.

 יש להרכיב את האביזרים על פי דרישות היצרנים. ה.  

 ראש בקרה ישען על תמוכות.כל  ו.  

ארון לראש הבקרה יהיה כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות. אם לא צוין אחרת יהיה  ז. 

 2גודל  - 03-5335288ענבר" -הארון עילי ועשוי מפוליאסטר משורין. תוצרת "הגרעין

, מסגרת ברזל להתקנת הארון, וכל עבודות העפר 20-כולל גג נפתח, מנעול, יסוד בטון ב

 רושות, הכל לשביעות רצון המפקח.הד

בראש תת קרקעי מידות הארגז ילקחו לאחר השלמת הראש, הארגז יהיה מלבני  ח. 

 ס"מ. 20ומידותיו יקבעו כך, שדפנותיו יהיו מרוחקות מכל אביזר שבמערכת לפחות 

 יש לדאוג למניעת הצטברות מים מתחת לראש, ויש לחפור ולסלק את  

 ס"מ חול. 20מתחת לאביזר הנמוך ביותר ולמלא שכבה של  ס"מ 30הקרקע עד לעומק  

 לניקוז מתחת לסרגל הסולונואידים. C.V.P 2בארגז בנוי יש לבנות צינור " ט. 

 ראש הבקרה והארגז יונחו במקביל לאבן השפה או לקיר, שלידן נקבע מיקום הראש. י.  

ע נגד חלודה ובצבע       יש לצבוע את החלקים העשויים מפלדה בארגז בשתי שכבות צב יא. 

 עליון.

 לפני או אחרי כל ברז חשמלי הידראולי יותקן רקורד. יב. 

 הברז הראשי יהיה ברז אלכסון. יג. 

 

 טפטוף   41.4.3

מ"מ בצורת )ח(  6קווי טפטוף לשיחים ולעצים יונחו וייצבו ביתדות מברזל מגולבן  א.  

מ'. בשיחים יונחו הקוים  2.00 ס"מ, או על ידי מייצבים סטנדרטיים כל 30באורך 

 לאורך השורות.

טפטפת לשיח ובעצים מסביב לכל עץ תהיה בצורת טבעת שלמה המקיפה את הגזע  

בהתאם למפרט, או טפטפות מתפצלת לכל עץ, או עם צינור מטפטף לעץ. ראה פרטים 

143/9 ,143/10 ,143/8 ,143/7. 

מ"מ ומעלה, יהיו       25ה מקטרים כל החיבורים של צינורות הטפטוף לצנרת מזינ ב.  

תחיליות חבק. מתיחת החבק תעשה בעזרת מותחן מתאים. חיבורים לצנרת בקטרים 

 מ"מ יהיה על ידי אביזרים או מחברים לטפטוף מטיפוס שן. 25-מ

 בשיחיות יסתיים הצינור המנקז בקיפול קצוותיו.  ג. 

 עלה בעזרת מחרר המיועד.מ"מ ומ 16טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר  ד. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 במקום הגבוה ביותר. 2/1בטיפטוף טמון יש להתקין שסתום ואקום " ה. 

צנרת טפטוף טמון, חייבת להיות מערכת סגורה כלומר, צינור הטפטוף יתחיל בצינור  ו. 

 ס"מ. 15מחלק ויסתיים במנקז ויוטמן בעומק של 

 ן לכופף צינור זה.ס"מ ואי 15צינור המזיע )צינורינץ( יוטמן בעומק  ז. 

 ס"מ. 10צנרת הטפטוף על סוגיה תוטמן בעומק  ח.  

 לצנרת המובילה לעציצים יבוצע איטום בחיבורים: .ט

        קידוחים זהירים בדופן העציץ להעברת צנרת. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר   

 היחידה.

 

 המטרה  41.4.4

 הממטירים.לאחר הנחת הדשא יש לתאם את גובה  א. 

 מ'. 20.0אורך השלוחה לממטרה לא יעלה על  ב. 

    

 בקרת אטומציה  41.4.5

 כל ראש מערכת יכלול אוטומציה הכוללת: א.  

 ליטר. 100מד מים + פלט חשמלי כל  ב.  

 מאש( לפי פיקוד או אצבע מסנן לכל ברז. 150) 3/4מסנן " ג.  

 . כוללים ברזון תלת דרכי.O.Nברזים הידראליים, עשויים ממתכת תלת דרכים  ד.  

 . תלת דרכי.O.Nסולונואידים מותקנים ע"ג פס ממתכת מגולנת מסוג "בקרה" או שו"ע  ה. 

מחשבי השקיה יהיו מסוג "איריס" תוצרת "מיריקל" ייסופקו בתוך ארון ופוליאסטר  ו.  

 משוריין ע"ג בסיס בטון מזוין.

 החיווט של כבלי התקשורת יתבצע בקופסת חיבורים.   ז.

מ' תותקן שוחת ביקורת       100מ"מ עם חוט משיכה וכאשר כל  50שרוולי התקשורת יהיו  ח.  

 לפי פרט המצורף לתכניות.

מ"מ ומספר הגידים המינימלי יהיה  1.5בקוטר   NYYכבלי התקשורת יהיו מסוג  

גידים  2גידים למד המים + גיד אחד משותף +  2כמספר הסולונואידים להפעלה + 

 רזרביים.

 

 אופני מדידה 41.05

 

 עבודות גינון  41.5.1

את עבודות  00המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים בנוסף לאמור בסעיף של המפרט הכללי 

ר כגון מדידה וסימון, סידורי בטיחות, תיקונים וטיפולים בשתילים והגנה עליהם וכו' הלוואי והעז

 בתקופות המצויינות במפרט, וכן הכנת תוכניות עדות ואחריות לקליטת הצמחים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הכנת השטח לשתילה  41.5.2

מונע העבודה כוללת: חישוף השטח, יישור גנני, טיחוח השטח, ישור גנני סופי, וכן הדברה בחומר 

 נביטה ובחומר סיסטמטי כלול במחירי האדמה הגננית.

 

 עשבים והדברה  41.5.3

הדברה ע"י ריסוס או איוד כלולים במחירי האדמה הגננית. וכלול במחיר הכנת השטח לשתילה. 

 .41.5.2ראה סעיף 

 

 זיבול ודישון  41.5.4

 מחירי עבודות הנטיעה השונות כוללים את הזיבול הדרוש. א. 

בול בקומפוסט מסוג "גליקסמן" או שו"ע כלול במחיר האדמה הגננית והנטיעות זי ב. 

 בכמות לפי המצויין לעיל. 

 העבודות כוללות פיזור והצנעה בכל שיטה שהיא.      

 

 צמחים  41.5.5

עבודות נטיעה ושתילה יימדדו לפי גודל הצמחים במיכלים. המחיר כולל פתיחת הבור, אדמה 

 הנטיעה. זיבול ודישון כנדרש, הנטיעה וההשקייה שלאחריה והסמיכה.חקלאית לבור 

 

 עצים מבוגרים  41.5.6

מ' מעל פני האדמה(. או גודל המיכל. העבודה כוללת  1המחיר לפי סוג העץ, קוטר הגזע )מדוד 

גיזום  והכנת העץ להעברה, הוצאתו מהקרקע, העברתו לשטח במשאות ומנופים, חפירת בור 

ה חקלאית למילוי הבור, נטיעה, זיבול, דישון, השקייה, תמיכה וכל הטיפול הדרוש הנטיעה ואדמ

 לקליטתו.

 

 

 

 מחיר ותשלום עבור עצים בוגרים  41.5.7

צמחים המסווגים לפי קוטר גזע, יסופקו לפחות בקוטר הנדרש. במידה וסופקו בקוטר הקטן 

 של עץ. מ"מ קוטר 10על כל  20%מהנדרש יופחת מחיר הצמח בשיעור של 

 . -10%מ"מ המחיר יופחת ב 45 -מ"מ. סופק  50 -לדוגמא: נדרש עובי גזע 

 

 האדמה  41.5.8

ס"מ לפחות ותמדד לפי אחת השיטות הבאות שהופיעו בכתב  30האדמה תפוזר בשכבה של 

 הכמויות:

 לפי נפח המוביל ואישור תעודות המשלוח מאושרות ע"י המפקח. א. 

השטח ע"י מודד מוסמך לפני האדמה, ומדידה לאחר ביצוע     לפי נפח ממולא. מדידת  ב. 

 העידור באדמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ההחלטה על שיטת המדידה תהיה על דעת המפקח מחירי האדמה כוללים את מחירי  

 הזיבול והדישון.

 

 תחזוקת גן  41.5.9

באם תדרש תחזוקת הגן מעבר לתקופת תשעים יום )ככתוב במפרט הבינמשרדי( לאחר מסירת 

היא תמדד לפי חודשים. התשלום יהיה עבור תחזוקה חודשית של הגינון ההשקיה וכל  העבודה,

במפרט הכללי. הכל לפי אישורים חודשיים  4105הטיפולים הנדרשים לפי הצורך  וכמפורט בפרק 

                                                    של ב"כ המזמין.                                                                                     

 

 דשא במרבדים  41.5.10

 המחיר כולל:

 הכשרת הקרקע 

 דישון וזיבול בפיזור אחיד והצנעתו 

  ס"מ 30פיזור אדמה חולית בשכבה של 

 אספקה והנחת לוחות דשא מוכן 

 הידוק והשקיה לרוויה 

  ימים 7ימים וכיסוח כל  10דישון בדשן חנקני כל 

 אחריות לקליטה למשך שישה ימים 

 

 עבודות השקיה  41.5.11

הצנרת תמדד לפי מ"א בסיווג קוטר הצינור. הצנרת כוללת את עבודות הקרקע  א. 

 הדרושות  ואת כל אביזרי החיבור הדרושים וחיזוקים לקרקע.

 ממטרות ימדדו בנפרד. ב. 

 .143ראש המערכת כולל את כל המפורט בתכנית ובפרט  ג. 

 ( ימדד בנפרד אלא אם כן צויין אחרת.143ארון הגנה לראש המערכת )לפי פרט  ד. 

 התחברות לקו הראשי כולל את המפורט בתכניות וימדד בנפרד. ה. 

 אביזרים בודדים כוללים את אביזרי העזר הדרושים. ו. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מערכות מי בריכות שחייה - 47פרק 

 

 אור העבודהית .1

 מוקדי מים: 6כוללת תכולת עבודת קבלן המערכות באתר 

בריכת שחייה חצי אולימפית מקורה, בריכת פעוטות, בריכת שעשועי מים, בריכת חוף 

מערכות מתקני  מערכות מרוכזות בחדר מכונות הראשי. –ים ובריכת עיסוי )ג'קוזי( 

בריכת מתקן ה  מים בבריכת החוף מותקנות בחדר מכונות משני ליד הבריכה.

FLOWRIDER המפרט  ר מכונות ייעודי לנ"ל מופרד משאר הבריכות.מותקנת מעל חד

הטכני וכתב הכמויות מתייחס לכל מערכות ואבזור הבריכות כולל אבזור חדרי 

 המכונות וחדרי הכימיקלים.

 בריכת שחייה מקורה .א

o  צנרת גלישהPVC טכני סביב מבנה החלל גוף הבריכה ובהדבקה ב

 הבריכה.

o  צנרת פיזור מים מסונניםPVC  הדבקה יצוקה ברצפת הבריכה היוצאת

 ישירות אל חלל חדר המכונות.

o  בורות ניקוז בקרקעית הבריכה  3צנרת יניקה מPVC  הדבקה היוצאת

 ישירות אל חלל חדר המכונות.

o  מערכת סינון בחדר מכונות צמוד למבנה הבריכה ע"פ סכמת הזרימה

 טוי ובקרההכוללת מכל איזון, משאבות סחרור, מסנני חול, מערכות חי

 ע"פ סכמות הזרימה וכתבי הכמויות.

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

o .תאורה תת מימית ע"פ המפרט וכתב הכמויות 

 בריכת שחייה פעוטות .ב

o  צנרת גלישהPE  דרך תוואי בפיתוח ועד  –בריתוך פנים מגוף הבריכה

 לחדר מכונות ראשי.

o  צנרת פיזור מים מסונניםPVC יצוקה ברצפת הבריכה, צנרת  הדבקהPE 

 דרך תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי.

o  בורות ניקוז בקרקעית הבריכה  2צנרת ריקון )בלבד( מPVC  ,הדבקה

 דרך תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי. PEצנרת 

o  מערכת סינון בחדר מכונות הראשי ע"פ סכמת הזרימה הכוללת מכל

ע"פ סכמות  ני חול, מערכות חיטוי ובקרהאיזון, משאבות סחרור, מסנ

 .הזרימה וכתבי הכמויות

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

 בריכת חוף ים .ג

o  צנרת גלישהPE  דרך תוואי בפיתוח ועד  –בריתוך פנים מגוף הבריכה

 לחדר מכונות ראשי.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

o  צנרת פיזור מים מסונניםPVC  הדבקה יצוקה ברצפת הבריכה, צנרתPE 

 דרך תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי.

o  בורות ניקוז בקרקעית הבריכה  2צנרת ריקון )בלבד( מPVC  ,הדבקה

 דרך תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי. PEצנרת 

o  מערכת סינון בחדר מכונות הראשי ע"פ סכמת הזרימה הכוללת מכל

ע"פ סכמות  איזון, משאבות סחרור, מסנני חול, מערכות חיטוי ובקרה

 .הזרימה וכתבי הכמויות

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

o :בנוסף לנ"ל הבריכה כוללת 

o .פטרית מים כולל מערכת סחרור בחדר מכונות משני 

o 36 .מתזי עיסוי כולל מערכת סחרור בחדר מכונות משני 

o 5 .מוקדי בעבוע אויר כולל מערכת אויר דחוס מחדר מכונות משני 

o  מערכת סחרורLAZY RIVER בחדר מכוונות משני 

o 8 .רובי מים כולל מערכת סחרור מים בחדר מכונות משני 

 בריכת עולם הילד .ד

o  צנרת גלישהPE  דרך תוואי בפיתוח ועד  –בריתוך פנים מגוף הבריכה

 לחדר מכונות ראשי.

o  צנרת פיזור מים מסונניםPE  בריתוך פנים יצוקה ברצפת הבריכה, צנרת

PE  תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי.דרך 

o  בורות ניקוז בקרקעית הבריכה צנרת  2צנרת ריקון )בלבד( מPE  דרך

 תוואי הפיתוח ועד לחדר מכונות ראשי.

o  מערכת סינון בחדר מכונות הראשי ע"פ סכמת הזרימה הכוללת מכל

ע"פ סכמות  איזון, משאבות סחרור, מסנני חול, מערכות חיטוי ובקרה

 .וכתבי הכמויותהזרימה 

o :בנוסף לנ"ל הבריכה כוללת 

o  מערכת סחרור למתקן שעשועי מים ע"פ מפרט היצרן, צנרתPE  בריתוך

 פנים מ ואל חדר מכונות ראשי.

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

 בריכת עיסוי ג'קוזי .ה

o  מושבים מותקן על מסגרת פלדה, תחתית  10אמבט אקרילי מתועש

פה אל חלל חדר המכונות כאשר כל הצנרת מנותבת ישירות האמבט חשו

 בחלל הטכני הגלוי.

o  צנרת גלישהPVC .הדבקה בחלל טכני סביב מבנה הבריכה 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

o  צנרת פיזור מים מסונניםPVC  הדבקה היוצאת ישירות אל חלל חדר

 המכונות.

o  נקודות יניקה בקרקעית הבריכה  4צנרת יניקה מPVC  הדבקה היוצאת

 ישירות אל חלל חדר המכונות.

o  מערכת סינון בחדר מכונות צמוד למבנה הבריכה ע"פ סכמת הזרימה

הכוללת מכל איזון, משאבות סחרור, מסנן אדמה דיאטומית מניפות, 

 .ע"פ סכמות הזרימה וכתבי הכמויות מערכות חיטוי ובקרה

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

 FLOWRIDERיכת מתקן בר .ו

o  הבריכה מהווה מכל איזון המותקן מתחת למתקן, תחתית מכל האיזון

 חשופה אל חלל חדר המכונות.

o  המתקן גולש ישירות אל תוך מכל האיזון. -צנרת גלישה 

o  צנרת פיזור מים מסונניםPVC  הדבקה יצוקה בגוף מכל האיזון ויוצאת

 ישירות אל חלל חדר המכונות.

o  נקודות יניקה בקרקעית מכל האיזון  2צנרת יניקה מPVC  הדבקה

 היוצאת ישירות אל חלל חדר המכונות.

o  מערכת סינון בחדר מכונות צמוד למבנה הבריכה ע"פ סכמת הזרימה

 הכוללת מכל איזון, משאבות סחרור, מסנני חול, מערכות חיטוי ובקרה

 .ע"פ סכמות הזרימה וכתבי הכמויות

o קו בנפרד ויותקנו ישירות ע"י נציגי מערכות סחרור מי המתקן יסופ

 היצרן.

o .אביזרי קצה ואבזור נירוסטה בגוף וסביב הבריכה 

 

 קבלן מערכות  / חיפוי הבריכה –תנאי סף לניסיון מקצועי  .2

מערכות בריכות שחייה  10קבלן מערכות הבריכה יציג ניסיון מוכח בביצוע  .ה

בטווח  כחברה עצמאיתכל אחת, ₪  500,000ציבוריות בהיקף כספי מינימלי של 

 שנים.  10של 

קבלן המערכות יציג ניסיון מוכח בביצוע צנרת פוליאתילן בריתוך פנים או  .ו

אלקטרופיוז'ן באופן עצמאי או על ידי קבלן משנה שיאושר לפני העבודה ע"י 

 המתכנן ומנהלת הפרויקט.

 בחמש שנים האחרונות.₪  4,000,000מחזור כספי שנתי מינימלי של  .ז

ודות הגמר )טיח + איטום + קרמיקה + רובה( יציג ניסיון מוכח של קבלן עב .ח

כ"א ₪  250,000בריכות שחייה ציבוריות  בהיקף כספי מינימלי של  5ביצוע חיפוי 

₪  150,000בריכות שחייה ציבוריות בהיקף כספי מינימלי של  10או לחילופין 

 שנים. 5בטווח של 
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 \בלת המלצות ממנהלי פרויקט או הפניות לק\הקבלן יציג מסמכי המלצה ו .ט

 מתכננים של פרויקטים דומים שביצוע בעבר.

 

 תנאים כלליים .3

 בין היתר: יכלולמחיר המתקן  .א

כל סעיפי כתב הכמויות מתייחסים לפרטים הכוללים אספקה והתקנה  .1

 קומפלט למעט אם צויין במפורש אחרת. 

כל חומרי עזר, כלי עבודה, למען הסר ספק עלות ההצעה תכלול עלות 

 ןאחסוריקה, כולל הובלת, העמסת, פאמצעי הרמה והנפת  פיגומים, 

 .כל פרטי הציוד באתר ושמירת

טוחים יבה, הוצאות ביטוח לאומי וכל יתר כל עלויות הקבלן כמעביד .2

ההוצאות הכלליות כל  או כל מס אחר.הדרושים, מס קנייה, מע"מ, בלו 

כל הוצאה אחרת המחויבת לצורך הקבלן ו הישירות והעקיפות, רווחי

 . ביצוע העבודה

הפעלה והרצת המתקן המושלם לראשונה, כולל אספקת כל החומרים  .3

. ספרי הדרושים להפעלה במשך תקופת ההרצה עד למסירת המתקן כולו

 , הוראות אחזקה בכתב. מתקןמפעילי ה תהדרכ

שישהה  בודה אחראימעולים ומנוסים ובהנהלת  מנהל הע קבלן יעסיק פועליםה .ב

 .באיכות מעולהיהיו והציוד חומרים כל ה, באתר בכל זמן העבודה

תוכניות ההעבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות בנין, המפרט המיוחד,  .ג

משרדי פרקים  -נתנו למבצע בשטח, והמפרט הכללי הביןימצורפות והוראות שיה

 .16-ו 07

בידיעה של מצב ותנאי מקום. לא הפרטים הנ"ל, הגיש הקבלן את הצעתו  לאור .ד

 .תשולם איפה לקבלן כל תוספת למחיר עבור העבודה עקב אי הבנת התוכניות

 

 אישור והזמנת ציוד ע"י הקבלן .4

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן את מפרטי היצרן של כל פריטי  .א

העתקים  3קלסר מודפס ב  \הציוד הרלוונטי. מפרט אישור הציוד יוגש בחוברת 

 עם פירוט היצרן והיבואן לכל פריט. 

לא יתאפשר  –התחלת עבודת הקבלן תאושר רק לאחר אישור פריטי הציוד  .ב

 חר התקנתו.אישור בדיעבד לציוד לא

 :למען הסר ספק, יש לכלול במפרטים את כל )אך לא רק( הרכיבים הבאים .ג

o  כולל גרפים ונקודות עבודה רלוונטיות. –משאבות סחרור 

o .מסננים 
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o מסנני שיער 

o מגופים 

o שסתומי אלחוזר 

o  שוברי וואקום \שסתומי שחרור אויר 

o צנרת ואביזרי צנרת 

o מערכת חיטוי ומשאבות המינון 

o מד עכירות 

o  מפלסמד 

o מס ספיקה 

o תאורה תת מימית 

o לוחות חשמל ובקרה 

o  אינלטים, ג'טים וכו' –אביזרי קצה 

o  מים, כימיקלים וכו'. –מכלים 

o  משטפי עיניים ומקלחות חירום –אבזור בטיחות 

o .אביזרי תלייה ועיגון צנרת 

o .כל אבזור הנירוסטה ע"פ חוברת הפרטים כולל פירוט קטרים ועובי דופן 

o  אריחים, מאחזי יד, מדרגות, שלבי סולם, גריל  –כל פריטי הקרמיקה

 וכו'.

באחריות הקבלן להזמין מיידית את כל פריטי ציוד המערכות מייד עם אישורם  .ד

או מנהלת הפרויקט כדי למנוע עיכובים בלוחות הזמנים. הקבלן \ע"י המתכנן ו

  יספק למנהלת הפרויקט אישורים לגבי אישור פריטי הציוד בהתאם.

 

 דקאחריות וב .5

 אחריות תינתן ע"פ הפירוט הבא: .א

a.  חודש. 24לתקופה של  -ציוד והתקנה  –כל מרכיבי המערכות 

b.  שנים. 5לתקופה של  –נזילות בצנרת 

c. שנים. 5לתקופה של  –קרמיקה( \איטום\עבודות חיפוי בריכות )טיח 

מועד תחילת תקופת האחריות ייקבע בלעדית ע"י מנהלת הפרויקט והמזמין  .ב

מסירת העבודה ואישורי משרד הבריאות ושאר הרשויות בכפוף למועד 

 הרלוונטיות.

שעות לתקלות  24במסגרת תקופת האחריות יגיב הקבלן לקריאות שירות תוך  .ג

שעות במקרים של תקלות שאינן משביתות  72המשביתות פעילות במתקן ו 

מתקן. למזמין שמורה הזכות לתבוע מהקבלן נזקים כספיים הנובעים מהשבתת 

 מלאה או חלקית. מתקן

 הקבלן יתקן על חשבונו כל תקלה שאינה נובעת מתפעול לקוי של הציוד.  .ד
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 תיאום עבודה בשטח .6

 והחשמל המים לרשת ההתחברות נקודת את יברר הקבלן העבודה תחילת לפני .א

 .ההתחברות אופן אתמנהלת הפרויקט   עם תאםוי

 אורך העבודה באתר.הקבלן ימנה ויציב בשטח מנהל עבודה מוסמך מטעמו לכל  .ב

 מנהל העבודה ינהל יומן עבודה רציף לכל פעילויות הקבלן באתר. .ג

הקבלן יתאם את עבודתו וישתף פעולה עם מנהלת האתר וקבלנים אחרים  .ד

בזמינות מיידית לביצוע עבודות אשר משולבות בעבודת קבלנים אחרים כגון 

 צנרת ביציקות וכו'.

צנרת מערכות  צטלבויות והתנגשויותה דוק ולהתריע עלבל המערכות קבלן על .ה

, 'וכו אינסטלציה סניטרית, מיזוג ,חשמל :כגון אחרות מערכות הבריכה עם

התקנת מערכותיו עם מנהלת הפרויקט והקבלנים  לתאום אחראי הקבלן

 .האחרים העובדים במקום

 לרבות וחציבה חפירה :הנדרשות העזר עבודות כל את במחיריו לכלול הקבלן על .ו

 . לצנרת והתחברויות הבריכה מי קווי עבור זרמילוי חו

 יהיה הקבלן .המפקח אישור את לקבל מבלי בבטון חריצים או חורים לקדוח אין .ז

כל  לביצוע הדרושים ופתחים תוואי חפירות, קידוחים לסימון אחראיהקבלן  .ח

 .עבודות הצנרת

 

 :בבטון אלמנטים קיבוע .7

כל הצנרת והאביזרים הרלוונטיים תקובע בתוך תבניות היציקה ישירות לתבניות  .א

או לברזל הזיון בכפוף ובהתאם להנחיות מהנדס הקונסטרוקציה. יבוצע תיעוד \ו

מדוייק של מיקום כל הצנרת בגוף היציקות ע"י שרטוטים וצילומים שיוגשו 

 .AS MADEבסיום העבודה בתיק ה 

או חבקים בצורה שתמנע \או חוט שזור ו\בעזרת ברגים וקיבוע האלמנטים יבוצע  .ב

 באופן מוחלט אפשרות תזוזת האלמטים בזמן היציקה.

בדיקות  סעיף)ראה . לפני ביצוע יציקה תתבצע בדיקת לחץ לכל קטעי הצנרת .ג

 לחץ(.

נציג קבלן המערכות יהיה נוכח בכל ולאורך כל יציקת בטון הכוללת צנרת או  .ד

 ו.אלמנטים שהותקנו על יד

 

 מיכות ושילוטת .8
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כל מהלכי הצנרת הגלויים בחדרי המכונות ייתמכו בעזרת חבקים ופרופילי  .א

במרווחים ע"פ תקן ויסומנו במדבקות כיווני זרימה  UNISTRUTתמיכה כדוגמת 

 ותיאור פונקציונלי. 

 יסומנו בשילוט לסוגיו ופריטי הציוד השסתומים ,המגופים ,האביזרים כל .ב

 פלסטיק.  שלטי גבי מתאים על

יהיו ממתכת  וכו' עוביהק נקודות, החבקיםת, התמיכו ה, התלי מתקני כל .ג

 .המתכנן אישורוגשו מראש לוי מגולוונת או נירוסטה

 

 האיזון מיכל .9

 אריחי י"ע ורצפה קירות חיפוי, וחוץ פנים כולל איטום  מזוין מבטון יבנה המכל .א

מעל  תבנה המכל רצפת .הבריכה חיפוי קרמיקה עמידה לכימיקלים כדוגמת

הניקוז בצורה המאפשרת ניקוז  לבור שיפועים מפלס רצפת חדר המכונות עם

 מלא בגרביטציה.

צנרת יניקה  , (OVERFLOWלביוב ) עודפים המכל יכלול יציאות לצנרת .ב

למשאבות כולל אביזרי אנטי וורטקס, צנרת מדיד מים חיצוני ותושבת למד 

מהבריכה במפלס הגבוה ממפלס מפלס, מגוף ריקון וכניסות צנרת גלישה 

 .העבודה של המכל

 מגוף, מגוף ידני, קו מסנן הכוללת , אוטומטית רשת ממי מים לפיצוי מערכת .ג

 .ומערכת פיקוד מפלס הידרוסטטית חשמלי

מפיברגלס פנימי וחיצוני ומכסה פיברגלס לפתח  סולמות יכלול אבזור המכל .ד

במתח נמוך  LEDבתוך מכל האיזון תותקן תאורת  הכניסה, פתחי אוורור.

 מהסוג המותקן בבריכת השחייה. W50בעוצמה של 

 

 מערכות הבריכות צנרת .10

, 10הדבקה דרג   PVCמ תהיהבגוף הבריכות ובחדרי המכונות  הצנרת .א

 .תכניותה פע" בקטריםפלסים או ש"ע מאושר )אלא אם צוין אחרת( \מרידור

או ש"ע מאושר בחיבור מריפלקס  10דרג  PE)באדמה תהיה מפוליאתילן ) צנרת  .ב

 ( בלבד.BUTTWELDריתוך פנים )

 חיבורי אלקטרופיוזן יאושרו רק במקומות בהם לא ניתן לבצע ריתוך פנים. .ג

מעבר בין סוגי הצנרת יבוצע בעזרת מערכת אוגנים ותותבים תואמים. בחיבור  .ד

דר המכונות. ביציאות ממבני הבריכות לחדרי המכונות יעשה המעבר בתוך ח

 מ' מדופן הבריכה החיצוני.  0.5יעשה המעבר בטווח של 

אוגני מתכת טמונים באדמה יהיו מפלדה מצופה פוליפרופילן בלבד. לא יאושר  .ה

 אוגני פלדה שחורה או מגולוונים.
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מ"מ יתייחסו לצנרת קשיחה או גמישה כאחד.  63בקטרים עד  PVCמחירי צנרת  .ו

צנרת גמישה תתאפשר רק במקומות בהם אין אפשרות להתקנת צנרת התקנת 

 קשיחה ובאישור המתכנן.

 . ובפיקוחו היצרן הנחיות לפי תבוצע הצנרת תקנתה .ז

מחיר הצנרת יכלול חפירה, חציבה, דיפון חול סביב הצנרת לפני כיסוי באדמה  .ח

 וכיסוי חוזר.

בשכבת חול בעובי  ותיעטףס"מ  10מצע חצץ בעובי צנרת טמונה באדמה תונח על  .ט

 .ס"מ מפני הקרקע הסופיים 50בעומק מינימלי של ס"מ לפחות  10

הקבלן יבצע צילום של כל קטעי הצנרת ביציקות הבטון והצנרת הטמונה באדמה  .י

 או כיסוי האדמה, ימיין ויגיש אותם בתיק המתקן הסופי.\לפני היציקות ו

 להלן. 11המפורט בסעיף  כל הצנרת הנ"ל תיבדק ותתועד בבדיקות לחץ ע"פ .יא

כוללים את כל ההוצאות הקשורות ו מ"אמחירים ל ינםהמחירים לקוי הצנרת ה .יב

בחומרים ועבודות, הספקת החומרים, הובלת למקום, אחסונם, שמירתם, 

 מיסים וביטוח, וכמו כן ריתוך, קשתות, קונסולים, אביזרים, תמיכות וחיבורים. 

. החשבון הסופי וערך על בסיס התכניותהצנרת בכתב הכמויות הכמויות אומדן  .יג

 .במציאות, לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות כמויותיעשה בהתאם למדידת ה

 

 צנרת ושטיפת לחץ בדיקות .11

 הידראולי לחץ בדיקת כל הצנרת בגוף הבריכות ובקווים התת קרקעיים תעבור .א

הנ"ל תקף גם לגבי קווי  אדמה.או כיסוי \ו יציקת בטוןכל אט' לפני  3 מינימלי של

 צנרת הגלישה.

ותתועד   לחץ נפילת כל ללא לפחות רצופות שעות 48 במשך תיערך הבדיקה .ב

ראה דוגמה לטופס בדיקת לחץ בטופס בדיקת לחץ שיוגש לאישור המפקח. )

 (.בסוף מסמך זה

 ביציקות בטון ישמר הלחץ בצנרת עד לאחר פירוק תבניות יציקת הבטון.  .ג

 שמר הלחץ בצנרת לפחות עד לגמר כיסוי הצנרת בחול ואדמה. בצנרת באדמה יי .ד

ת שני יבדקו והקווים הפגומים את המקומות הקבלן יתקן נזילות ויתגלו במקרה .ה

 באותו הנוהל.

בגמר הבדיקות על הקבלן לקבל מהמפקח אישור על תקינות הבדיקות לפני כיסוי  .ו

 הצנרת בבטון או באדמה.

 הדרושים והכלים המכשירים ,החומרים כל את חשבונו על לספק הקבלן על .ז

 .הבדיקות לביצוע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הקבלן על בקרקע טמונה ראשית וצנרת וקרים חמים מים צנרת הרכבת בגמר .ח

 מחיר .ת"והל הבריאות משרד דרישת לפי מים מערכת וחיטוי לבצע שטיפה

 .הצנרת במחיר ייכלל וחיטוי שטיפה

 

 ושסתומים מגופים .12

מתוצרת  .סי.וי.מפי עשוי מאוגן פרפר מסוג מ"מ יהיו 75-250בקטרים  מגופים .א

CEPEX .או ש"ע מאושר 

נירוסטה  \מ"מ יהיו מסוג פרפר מאוגן עשוי פלדה צבועה  315מגופים בקוטר  .ב

 מתוצרת הכוכב או ש"ע מאושר.

 בהדבקה או בהברגה כדורי מסוג מ"מ כולל, יהיו 63מגופים עד קוטר  .ג

פין  יהיו פלסטיים מסוג קלפה עםסניקה  קווי על מותקנים חוזרים אל שסתומים .ד

  .מראה מצב פתיחה

קומפלט אלא אם  , ברגים ואטמיםיכללו אוגנים נגדייםוהשסתומים המגופים כל  .ה

 צויין אחרת.

 

 שעוני לחץ )מנומטרים( .13

שעוני הלחץ במתקן יותקנו בקווי הסניקה של משאבות הסחרור ובכניסות ויציאות  

 פ האפיון הבא.למסננים השונים ע"פ סכמות הזרימה ע"

)למעט במקרה ושעוני הלחץ המקוריים של המסננים מסופקים  4קוטר חיצוני " .א

 בקוטר שונה(

 בר. 0-4טווח מדידה  .ב

 מילוי גליצרין .ג

או ישירות להברגה  PEהשעון יותקן עם מגוף מנומטר לניקוז אויר ע"ג רוכב  .ד

 ייעודית בגוף המשאבה. לא תאושר התקנת מנומטרים על רוכבי הדבקה.

 

 מפזרי מים מסוננים )אינלטים( ומתזי עיסוי .14

או ש"ע מאושר ויכללו אפשרות  22353דגם  ASTRALהמפזרים יהיו מתוצרת  .א

 וויסות מקומית של ספיקת המים העוברת דרכם והתאמה למשטחים משופעים.

מפזרים בגוף הבריכה יותקנו ברצפת הבריכה אלא אם צויין במפורש אחרת  .ב

 בתכניות הרלוונטיות.

המפזרים יותקנו ישירות אל תוך צנרת החלוקה לאחר השלמת חיפוי הקרמיקה  .ג

 בהדבקה ואטימה הרמטית למניעת מעבר מים אל מתחת לחיפויי הבריכה. 

לא תאושר התקנת מפזרים בהדבקה על משטחי הריצוף ללא חדירה ישירה אל 

 תוך צינור המפזרים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או  SP1430דגם  HAYWARDאו  ASTRALמתזי עיסוי )ג'טים( יהיו מתוצרת  .ד

 ש"ע מאושר.

המתזים יותקנו בקירות בריכת חוף הים במיקום וגבהים ע"פ התכניות בצורה  .ה

 שתאפשר התקנת פרט הקצה )רוזטה( במגע ישיר עם גוף המתז ללא מרווח.

 

 חול מסנני .15

 ולחץ אט' 4  של  עבודה מתוכננים ובנויים ללחץ פיברגלס משוריין שזור -חול  מסנני 

ובמידות  ספיקותבאו ש"ע מאושר  FIBERPOOLאו  CERTIKINתוצרת  'אט  6 בדיקה

  .הכמויות בכתבו סכמות הזרימהב כמפורט

 מ"ר\מק"ש 20 של מקסימלית סינון למהירות המסנן יתוכנן 

 :יכלול מסנן כל 

o נן.סלניקוז בתחתית המ מגוף 

o לחץ עם מילוי גליצרין בכניסה וביציאה. מדי 

o המסנן בראש ואוטומטי ידני אויר שסתום. 

o לרטיבות וכימיקלים. עמיד מחומר פלסטי יהיה בסיס המסנן 

o מ"מ. 400צדדי ועליון בקוטר מינימלי   אדם פתח 

 

 מניפותמסנני אדמה דיאטומית  .16

 200ס"מ ובגובה  110בקוטר  316מסנן אדמה דיאטומית מניפות גוף נירוסטה  .א

 ס"מ כולל רגליים.

 4ללחץ עבודה של גוף המסנן יהיה חצוי עם טבעת ברגים מרכזית מתוכנן ובנוי  .ב

 .אט' 6אט' ולחץ בדיקה 

מ"ר והספיקה המקסימלית המתוכננת  26שטח הסינון של המסנן יעמוד על  .ג

 מק"ש. 78תעמוד על 

 מ"ר\מק"ש 3 של מקסימלית סינון למהירות המסנן יתוכנן .ד

 :יכלול מסנןה .ה

o 4  ס"מ. 35בגובה מינימלי של רגליים מנירוסטה 

o " אוגני פלדה מצופה פוליפרופילן  6כניסה ויציאת מים מאוגנים בקוטר(

 או נירוסטה( 

o 2  ס"מ. 15פתחי הצצה צידיים בקוטר מינימלי של 

o .פתח הכנסת אדמה דיאוטמית 

o 4  סטים של מניפות מתוצרתHAYWARD .או ש"ע 

o  316ברגי הידוק מנירוסטה. 

o מסנן.לניקוז בתחתית ה מגוף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

o כולל תושבות נירוסטה  לחץ עם מילוי גליצרין בכניסה וביציאה מדי

 מרותכות לגוף המסנן.

o כולל תושבת נירוסטה  המסנן בראש 3/4" ואוטומטי ידני אויר שסתום

 מרותכת לכיפת המסנן.

 

 מערכת סחרור אדמה דיאטומית .17

סגור ע"פ לצורך החדרת אדמה דיאטומית למסנן תותקן לידו מערכת סחרור במעגל  

 סכמת הזרימה הכוללת:

o  ליטר מותקן על בסיס מוגבה. 100מכל מים שקוף בנפח 

o  כ"ס מתוצרת  1משאבת סחרור פלסטית כולל מסנן שיער אינטגרלי בהספק של

DAB  אוSTARITE .או ש"ע מאושר 

o  צנרת מקשרת אל המסנן כולל קטעי צינור שקוף בכניסה וביציאה, מגופים

 מת הזרימה.ושסתומי אלחוזר ע"פ סכ

o תוספות בלוח חשמל וחיווט חשמלי קומפלט 

 

 מערכת הפרדת אדמה דיאטומית .18

 JACUZZIביציאה מהמסנן לכיוון הביוב יותקן מפריד אדמה דיאטומית מתוצרת חב'  

 או ש"ע מאושר עשוי חומר תרמופלסטי עמיד לקורוזיה אשר יכלול: HAYWARDאו 

o  מהירה.חבק אלומיניום מצופה פלסטיק לפתיחה 

o .שק סינון עמיד + שק נוסף להחלפה 

o " 2כניסה ויציאה  

o מגוף מעקף על קו ביוב 

o 2 מגופי ניתוק 

o .שעון לחץ לחיווי מצב המסנן 

 

 השערות מסנני .19

 מ"מ. 3, בעובי מינימלי של 316מנירוסטה יהיה גוף המסנן  .א

 ידית, עם מנירוסטה פנימית מחוררת רשת, מהירה לפתיחה המסנן יכלול מכסה .ב

 צנרת. ויציאת לכניסת אוגנים עם ברז שחרור אויר, פתחים ,לניקוז ברז

 אוגני הכניסה והיציאה יהיו מפלדה מצופה פוליפרופילן. .ג

משטח החתך של צינור הכניסה  15שטח הסינון של הסלסלה הפנימית יהיה פי  .ד

למסנן )צינור היניקה(.פתח כניסת המים ימוקם מעל סלסלת הסינון באופן 

 שהמים ישפכו אל תוך הסלסלה מחלקה הפתוח העליון. 

במחיר המסנן יכלל בסיס בטון מוגבה מעל רצפת חדר המכונות עם יריעת גומי  .ה

 יד בין גוף המסנן לבסיסו.מחורץ המפר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 סיחרור משאבות .20

במבנה או ש"ע מאושר  LOWARAאו  DABמתוצרת משאבות הסינון יהיו  .א

יצופה  ברונזה, בית אימפלר אימפלרציר נירוסטה, מונובלוק אופקי או אנכי עם 

 . עמיד לכימיקלים אפוקסי בציפוי

או ש"ע מאושר,  DABאו  ABB או  SIEMENS מתוצרתהמשאבה יהיה מנוע  .ב

 סל"ד. 1450במהירות מקסימלית של  HZ50תלת פאזי 

האטם המכני של המשאבה יהיה מותאם לשימוש במים קורוזיביים של בריכות  .ג

 שחייה. 

שעון לחץ ביציאה עם במחיר המשאבה יכללו אוגנים נגדיים בכניסה וביציאה,  .ד

 של פרט לפי םוקפיצי מבטון אינרטי בסיס, שסתום שחרור אויר מבית האימפלר

 אקוסטיקה. יועץ

נצילות נקודת התיבחר קרוב ככל האפשר ל של המשאבה נקודת העבודה .ה

הבחירה תעשה כך שהעקומה האופיינית של המשאבה תעלה  המקסימלית.

 ברציפות מנקודת העבודה עד למצב סגירה.

 .מלחץ העבודה המעשי 120%לחץ הסגירה יהיה לפחות 

 

 מפרט ע"פ יועץ אינסטלציה  – מערכות חימום מי הבריכה .21

 

 בריכת חוף ים –מפוחי אויר  .22

מפוח אויר צנטריפוגלי רגנטיבי לדחיסת אויר אל מפזרי אויר בבריכת חוף ים  .א

(BUBBLER 'מתוצרת חב )SEIMENS  אוROTAMIK  או ש"ע מאושר לספיקה

 מ'.  4מק"ש כנגד לחץ של  100של 

 אלחוזר.המפוח יכלול משתיק קול, פורק לחץ ושסתום  .ב

 

 תאורה תת מימית .23

או ש"ע מאושר ויסופקו עם  ASTRAL ,CERTIKINגופי התאורה יהיו מתוצרת  .א

 נישה מקורית לקיבוע בבטון. 

הנישה תקובע בצורה שתאפשר את הידוק גוף התאורה ישירות אל הנישה ולא  .ב

 אל שכבות חיפוי הבריכה. 

בצבע לבן ובהספק  SPECTRAVISIONנורת גוף התאורה תהיה מתוצרת  .ג

 . W50מינימלי של 

 הנורה תחובר בכבל ניאופרן רציף עד ללוח השנאים.  .ד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 באחריות הקבלן המבצע אטימה הרמטית של יציאת הכבל מבית הפנס.  .ה

 לא יבוצעו קופסאות חיבורים על שפת הבריכה. .ו

 

 השחיה בריכות למי חיטוי מערכות .24

 pH/Redox/CL2 IIם דג טמפרטורה, כלור, pH Rdox ((ORP,בקרת ומערכת מדידת  

Dulcomarin  תוצרתProMinent, Germany מותקן על לוח PVC חשמלי כולל חיווט 

  .למערכת מושלם

o דגם  בקר מבוסס מיקרופרוססורDulcomarin 2 pH/Rx/Cl2          

(DXCAWOSIMAPSEN ) 

o  :צגי מדידה ומסך תכנות.תצוגה 

o  :מדידותCl2/Redox/pH 

o  :יציאותx 2 1 ,פיקוד פולסים מגע יבש x ממסר תקלה 

o  :בקרהPID  ניתן לבחירה ע"י תכנות. -או פרופורציונלי 

o  :4-20ע"י רישוםmA 

o :אלקטרודות 

  :הגבה דגםPHE 112 SE  :1-12תחוםpH 

  :רדוקס דגםRHE-pt-SE  :0-1000תחוםmV 

  :כלור חופשי דגם  CLE3-mA-10ppm  :0.1-10תחוםppm 

 צריך כיול "אפס" כולל פיצוי טמפרטורה.טיפוס תא סגור אינו מ 

  :טמפרטורה דגם PT100)0תחום:  )מובנה באלקטרודת כלור-

100C 

o  :בתי אלקטרודותDGM In line  שקוף. כולל בתי אלקטרודותDGM  +

)שנתות ליטר/שעה( ומפסק זרימה  בית אלקטרודה עם רוטומטר

ProMinent. 

o  :מסךVGA 1/4 

o  :כרטיס זיכרוןוידאוגרפי עם אוגר נתונים 

o  :תפעול ידידותי עם מסכי תוכנהHELP  ,תוכנת אינטרנט מובנית בבקר

 .PCמאפשרת גישה דרך כל מחשב 

 

 המערכת תכלול:  .א

 660גבי לוח -מערכת מושלמת, מותקנת עלx1000 PVC  מ"מ, כולל ברז

 V220דיגום ידני, חיבורים לצנרת גמישה  למי דיגום וניקוז, תקע חשמל 

x2. 

 אלקטרודות לכלור חופשי כולל דותאלקטרו בית ,REDOX  וpH 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המים המסוננים. נוריצ על יציאת מי דגימה עם מגוף ומסנן 

  צנרתPE  ממכלי הכימיקלים עד לנקודות ההזרקה לשאיבה גמישה 

 .כולל שרוולים ותעלות צנרת קומפלט –ברחבי חדר המכונות 

 הכימיקלים במיכלי רגל שסתומי. 

 דגימה ועל קו המים המסוננים להפסקת פעולת על קו מי  זרימה מפסק

מתחת לספיקה  30%משאבות המינון בחוסר זרימה או בירידה של 

 .הנומינלית

 .מזרקים להחדרת כלור וחומצת מלח לצנרת המים המסוננים 

 .שסתומי אנטי סיפון 

 ותקשורת למשוב חיבור אפשרות עם הפרמטרים לכל נתונים אוגר. 

 מינון למשאבות סיחרורת המשאבו בין חיגור. 

  שניות לפני חזרת משאבות מינון לפעולה לאחר הפרעה  60השהייה של

 חיצונית. 

 לור וחומצת מלח מתוצרת לכ מינון משאבותPROMINENT  דגם

+CONCEPT  :בספיקות וכמויות ע"פ סכמות הזרימה וע"פ המפרט הבא 

o  :אט' 1.5לחץ נגדי 

o חומרי מבנה 

  :ראש מינוןPVDF 

 טפלון דיאפרגמה: מצופה 

 אטמים: טפלון 

 כדוריות: קרמיות 

o וויסות ספיקה: כיוון אורך מהלך פעימה 

o  :פעימות/ דקה. 60/120/180/240תדירות פעימות קצב פעימות 

o  :אלקטרוני כולל וויסות תדירות. נורות בקרה כרטיס פיקוד

 וכניסות בקרה.

o .פיקוד חיצוני: פולסים מגע יבש 

o  :230חד פאזי מתח הזנהV 50/60 Hz. 

o הנעה: אלקטרומגנט 

o  :מ"מ 8חיבורים 

o .כולל: שסתומי יניקה )רגל( והזרקה מקוריים 

 מ"ס 40 מ יקטן לא והחומצה כלורקי המזר בין המרחק .ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל משאבות המינון יותקנו במרוכז על קיר חדר המכונות ע"ג מדפי פלסטיק  .ג

עמידים לקורוזיה וברגי נירוסטה. לא תאושר התקנת משאבות המינון ישירות על 

 קירות החדר.

ס"מ מקיר חדר המכונות וכל  4לוחות מערכות הבקרה יותקנו עם מרווח של  .ד

 צינורות הדגימה ינותבו בתוך תעלות פלסטיק מאחורי לוחות המערכות.

תעלות באופן שימנע חיכוך הצנרת  \צינורות הכימיקלים יותקנו בתוך שרוולים  .ה

 פעולה.בקירות או מכשולים אחרים בחדר המכונות בזמן 

כל צינורות הדגימה ינותבו חזרה למכלי האיזון התואמים בכפוף למגבלות  .ו

 הלחצים הנגדיים בצינור הדגימה כפי שהוגדו ע"י היצרן.

 

 לחיטוי ופירוק כלור קשור UVמערכת  .25

גרמניה או ש"ע מאושר  PROMINENTמתוצרת   UVמערכת חיטוי בטכנולוגיית  .א

  1X3MP DULCODESדגם 

 מע'. 30מק"ש, טמפ' עבודה עד  125עד ספיקת מערכת:  .ב

 מ"מ. 800גוף: נירוסטה באורך  .ג

 .W3000הספק נורה  .ד

 מק"ש 19.1בספיקה של  600mJעוצמת קרינה  .ה

 מ"מ 200כניסה ויציאה  .ו

המערכת תכלול ארון פיקוד ושליטה מוגן מים עם פונקציות בקרה ודיווח, תצוגה  .ז

היווצרות משקעים על שפורפרת , ניטור אורך חיי הנורה, UVגרפית של רגשי ה 

ההגנה, שינויים באיכות המים, מעקף צנרת קומפלט על קו המים המסוננים כולל 

 מגופי וויסות וניתוק, חיווט חשמלי והתקנה קומפלט.

 אוטומטית. \המערכת תכלול כאופציה מערכת ניקוי ידני  .ח

 

 מד עכירות .26

או ש"ע  DulcoTurb c TUC1/3דגם   PROMINENTמד עכירות רציף מתוצרת  .א

 מאושר

 מע'( 90שיטת מדידה: נפלומטרית )פיזור אור ב  .ב

 -+2%ברמת דיוק  NTU 0-1000טווח מדידה:  .ג

 מקור אור: אור אדום .ד

 מע' צלסיוס. 1-50טמפ' דגימה:  .ה

  l/h 6-60ספיקת דגימה:  .ו

 X 3, ממסר ma20-4 ,600 ohm ,Modbusיציאות:  .ז

 מד מפלס מכל איזון .27
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

חיישן לחץ הידרוסטטי יבש אטום בדרגת אטימות חיישן מד המפלס יהיה מסוג  .א

68IP .עם כבל אטום למים עד לקופסת חיבורים 

 החיישן יותקן עם מגוף ניתוק על צינור מד המפלס השקוף של מכל האיזון. .ב

ממסרי הפעלה חיצוניים לפחות לשליטה על מגוף  3בקר מד המפלס יכלול  .ג

ת חיצוניות במקרה של המילוי החשמלי, הפסקת משאבות בחוסר מים והתראו

 או חוסר מים במכל.\גלישת עודפים לביוב ו

 .ma20-4הבקר יכלול גם יציאות  .ד

 

 אמבט ג'קוזי .28

 10אמבט אקרילי משוריין בשכבות פיברגלס בגוון ע"פ בחירת האדריכל, עם  .א

ס"מ כדוגמת  380X250מקומות ישיבה ומדרגות כניסה במידות כלליות 

IBERSPA  אוAQUAVIA  או ש"ע מאושר אשר יסופק עם רגלי תמיכה מקוריות

 ממתכת עם אפשרות לפילוס מקומי.

האמבט יותקן ע"ג קורות הפלדה כאשר תחתית האמבט חשופה לתוך חדר  .ב

המכונות באופן אשר יאפשר גישה אל כל חיבורי הצנרת בעתיד לצורך עבודות 

מעל הריצוף  מ"מ 5תחזוקה. השפה העליונה של האמבט תותקן באופן שתרחף 

ללא מגע ישיר. הרווח הנ"ל יאטם ע"י חומר איטום גמיש בצבע תואם למשטח 

 הריצוף.

 האמבט יכלול תעלת גלישה אינטגרלית תקנית וגריל תואם מקורי. .ג

האמבט יכלול את כל כניסות ויציאות הצנרת ע"פ סכמת הזרימה וכתב הכמויות  .ד

 כולל ניקוז רצפתי המאפשר ריקון מוחלט של האמבט.

 

 חדרי הכימיקלים .29

מאצרות מכלי הכימיקלים ייבנו מבטון בחיפוי קרמיקה ויתוכננו כך שיכילו נפח  .א

מנפח המכלים המאוחסנים בתוכם. המאצרות ייבנו ללא פתחים  110%המהווה 

 ומחומרים העמידים בקורוזיה.

כל תמיכות הצנרת ותעלות האוורור בחדרי הכימיקלים יהיו מחומרים פלסטיים  .ב

 מחלידים.בלתי 

 .הרצפה מפני מ"ס 20בגובה  יותקן פעמון התראה עם כלור גלאי .ג

 ליטר. 1500חיצוני בנפח  מדיד ללא שקופיםיהיו  כימיקליםהמכלי  .ד

, שלטי אזהרה הכימיקלים הגדרת עם זוהר שילוט תקניבחדר הכימיקלים יותקן  .ה

 .בכניסה, שלט עם מספרי חירום, שלטי או"מ,ושילוט כללי לרכיבי החדר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החלפות אויר בשעה ויכלול את  20חדר הכימיקלים יאוורר בנפרד בקצב של  .ו

פריטי הציוד הבאים: משטף עיניים ומקלחת חירום, מכלי כימיקלים יומיים 

 ליטר, חבית עם חול לספיגת כימיקלים, כיור לשטיפת ידיים. 30בנפח 

רימת ס"מ מרצפת החדר למניעת ז 5סף הכניסה לחדר הכימיקלים יהיה גבוה ב   .ז

 נוזלים אל מחוץ לחדר.

 .הבריכה של ראשונה להפעלה בכימיקלים מלאים מיכלים יספק הקבלן .ח

 

 :סינון וחיטוי למערכות ופיקוד חשמל לוח .30

, למפרט החשמל הכללי של 25 בפרק הכללי במפרט למפורט בהתאם יבוצע הלוח .א

 .ולתכניות המאושרות לביצוע יועץ החשמל בפרוייקט

 המותקנות והמערכות החשמליים המנועים כל את ישרת והפיקוד החשמל לוח .ב

 .המציל בעמדת חירום הפסקת לחצן כולל האיזון במכלי ,המכונות בחדר

לוח החשמל יכלול את כל ההתניות והחיגורים החשמליים עבור מערכת החיטוי  .ג

 כפי שמופיע בסכמות הזרימה.

 ם.גוף הלוח יהיה מפוליאסטר משוריין עמיד לקורוזיה ועמיד למי .ד

 מקום פנוי לתוספת רכיבים בעתיד. 30%לוח החשמל יכלול  .ה

אל כל צרכני הקצה קומפלט חיווט תעלות כבלים תקניות ותכולת העבודה כוללת  .ו

 אחרת.במפורש אלא אם צויין 

 .תכולת העבודה כוללת בדיקת בודק חשמל מוסמך לפני חיבור הלוח למתח .ז

 תכולת הלוח: .ח

o  ם.ע"פ נתוני הלוח הסופיי יראש פסקמ 

o  חשמלי אלמנט לכל מפסק נפרד 

o .מפסקי פקט מוגני מים מותקנים ליד כל משאבה 

o  כ"ס. 4רכים למשאבות מעל  תנעיםמ 

o .אמפרמטר לכל משאבה 

o  לכל אלמנט ותקלה לפעולה סימון נורות 

o  לכיוון ניתנים יתר עומס מגעי 

o  טיימרים דיגיטליים להחלפה בין משאבות הסינון 

o צגים למד הספיקה 

o  וחיגורים חשמליים של מדי המפלס.צגים 

o למכון מחוץ שימוקם תקלה לסימון פעמון. 

 יהשלא יה יותקן בצורהבלבד הציוד הלוח מחזית לציוד בלוחות בהם הגישה  .ט

 לברגים לשם פירוקם והרכבתם.בגישה אחורית צורך 

הלוח יהיה אטום מלמעלה, ללא מכסה, כל כניסות ויציאות הכבלים יהיו מחלקו  .י

 של הלוח.התחתון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 חריצי ופתחי איוורור. יכילבלוח  .יא

 לל תכניות.ותכניות הלוח, כאחסון קבוע של הלוח יכלול תא ל .יב

 ע"י מהדקים. החיבור לפסי צבירה יעשה ע"י קדח וברגים ולא .יג

מאמ"תים יחווטו ע"י "מסרקים" מבודדים, מאז"ים יחווטו ע"י פסי צבירה  .יד

, אמפרמטרים בלוחות ראשיים מבודדים. שדות שונים יופרדו מלא ע"י פלטת פח

 מאושר.  SATEC יהיו עם שיא ביקוש, או מכשיר מדידה מסוג 

קטרים בגודל  4(  Dehn, powertrysבלוחות ראשיים יש להוסיף קולטי ברק ) .טו

 מתאים.

 כל האביזרים בלוחות יהיו של יצרן אחד לפי קביעת המתכנן. .טז

 חיווט פיקוד .יז

o  רמופלסטי או תעם בידוד חיווט פיקוד יהיה מחוטי נחושת שזורים

 לפחות.  105Cטפלון מתאים לטמפרטורת פעולה 

o  סופי החוטים יחוברו למהדקים עם שרוולים מתאימים בעזרת כלים

 מתאימים ולא ע"י הלחמות.

o  בלבד חוט אחדלמהדק בודד יחובר. 

o  .מעבר חוטי פיקוד דרך מחיצות יעשה ע"י גומיות מעבר מתאימות 

o ים יסומנו בצבעים שונים.חוטי פיקוד לתפקידים שונ 

 שילוט בלוחות חשמל: .יח

o דוויץ בקליט חרוט ויחוזק ע"י ברגים.נסלוח כל השילוט יהיה מ 

o  מ"מ לפחות. 4שלטים רגילים יהיו ברקע שחור ואותיות לבנות שגודלן 

o  שלטי שם ומקורות הזנה של הלוח ושלטי אזהרה יהיו ברקע אדום

 מ"מ לפחות. 10ואותיות לבנות שגודלן 

o לוח יהיה שלט המציין את שמו ומקורות ההזנה ומיקומם הגאוגרפי  לכל

 10באתר, המעגל המזין וגודלו באמפרים + מיספור לוןחות לפי סטנדרט 

 ספרות. לכל מעגל בלוח יהיה שלט נפרד משלו שיוחזק בנפרד לפנל.

o  כמו כן יותקנו שלטים נפרדים לתאי ממסרים, פסי צבירה, נתיכים

 י מתחים זרים וכדומה.וגודלם, אזהרה בפנ

o  לכל אביזר בלוח יהיה שלט נפרד מצד ההפעלה וגם שלט במקומו הפיזי

 בלוח. 

o .אביזרים עם הגנות יצוינו בשלט הערכים ותחומי ההגנה המכוונת 

o :זיהוי מוליכים בלוחות 

במערכת הפיקוד יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים 

וכניות הביצוע של הלוחות. כמו כן ממוספרים. המספור יופיע גם בת

יותקן מיספור זיהוי על גבי המוליכים בכבלים היוצאים מהלוח ללא 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 4פור זה האחרון יבוצע באמצעות לטרסט באותיות ימס .הבדל ביעוד

מ"מ. המיספור  של מוליכי מעגלים יהיה לפי מיספר המעגל. כמו כן 

 , האפס והארקה.הזאיסומנו מוליכי הפ

 מהדקים: .יט

o  פיציות דוגמת קיש להשתמש במהדקים קפיציים על מסילה עם לשוניות

SAK   .תוצרת ווידמילר 

o  ממ"ר.  4כל המהדקים יהיו למוליכים בחתך מינימלי של 

o  המהדקים יותקנו בסרגל, במקרים של מספר מהדקים על אותו מעגל יש

 להתקין גשר פנימי )פניקס(.

 מפסקים אוטומטיים זעירים )מאזי"ם(: .כ

לפי דרישה  L/Gבעלי אופיינים  5sxקים יהיו מתוצרת סימנס דגם המפס

(. או ש"ע vdeכולל תקן  10kaמותאמים להתקנה על מסילה. )כושר ניתוק 

 מאושר מראש ע"י המתכנן.

 מפסקים אוטומטיים מגנטיים תרמיים )מאמ"תים(: .כא

ות יהיו מתוצרת סימנס או מרלן ג'ראן או סאצ'ה או ש"ע. הגנות מגנטיות וטרמי

 מעלות צלסיוס, כמו כן יכללו ידיות 40ניתנים לכוון, ויתאימו לטמפ' סביבה של 

 מצמד ומגעי עזר. 

 . SACE  MEGAMAXאו  WES,SP100הערה: מפסקי אוויר יהיו מתוצרת   

 3-ל AC3היו מתוצרת סימנס או טלמכניק או ש"ע, בעלי אופיין י מגעים ומתנעים .כב

 מיליון פעולות, יכללו מגעי עזר בכמות הדרושה ויסווגו לפי הספק או זרם.

 תקע יהיו מתוצרת רלקו או אמרון או איזומי. - מסרי פיקוד שקעמ .כג

 .  VDEיהיו מתוצרת סימנס כולל תו תקן  ממסרי זרם פחת לאדמה .כד

 חרוטות.יהיו מתוצרת ברטר וכוללים ידיות מצמד ורוזטות  מפסקי פקט לפיקוד .כה

מתוצרת קלונקר  IP55מ"מ בעלי דרגת אטימות  22.5לחצנים יהיו עגולים בקוטר  .כו

אמפר. הדקי החיבור של הלחצנים יהיו  10מילר, טלמכניק, ברטר, המגעים יהיו ל

 מושקעים לפי דרישת התקן האירופי.

 וולט.  24למתח נמוך  "LED" תהיינה מסוג  מנורות סימון .כז

 ע"י לחצן קפיצי. נורות סימון מתח תופעלנה

יהיו ע"י ידית שליפה משותפת ובעלי תאי כיבוי  )מנתקי נתיכים(  HRCנתיכי  .כח

 קשת, מתוצרת סימנס או מרלן ג'ראן.

יהיו עם סקלת קצר.  ם, האמפרמטרי IMEיהיו מתוצרת ארדו או  מכשירי מדידה .כט

 יותקן בכל לוח ראשי וכפי שיידרש.  SATEC רב מודד מתוצרת 

וולט שלוב, תלת פאזיים,  400יהיו למתח עבודה  ההספק קבלי שיפור כפל .ל

הרץ, בעלי הפסדים נמוכים, עם נגדי או סלילי פריקה ויכללו את  50לתדירות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הכבלים המחוברים ללוח. הקבלים יהיו מתוצרת אלקו )חומר הבידוד של 

 הקבלים יהיה בלתי רעיל ובלתי דליק(. 

 .EMCמתוצרת  - בקר לקבלי שפור כפל הספק .לא

 או קמיל בואר. RISמתוצרת  -תמרי זרם, מתח הספק וכו'מ .לב

 כבלים ומוליכים: .לג

o  יהיו בחתך עגולכבלים ומוליכים. 

o  מס' מעגל ויעוד.המציין כל כבל יזוהה ע"י תג פלסטי 

o  מ"מ יהיו מסוג שזור ולא מגיד יחיד. 6מוליכים מעל חתך 

o צריכים להיות מחתיכה שלמה. ל המוליכיםאיו לבצע מופות חיבורים. כ 

o  כל בצוע מופה תאושר ע"י המפקח ותהיה מסוג "שקוף" ביציקה בחוץ

 ומתכווץ מכני בפנים.

o .צנרת וקופסאות חיבורים למערכות גלוי אש ופריצה יהיו בצבע אדום 

 יועץלפי הרשום בסטנדרט או שווה ערך מאושר ע"י בלוחות הערה: כל הציוד 

 .החשמל בפרוייקט

 

 :ת נירוסטהעבודו .31

 316כל האלמנטים מנירוסטה הבאים במגע עם מי הבריכה יהיו מנירוסטה  .א

שערים, מעקות חיצוניים אפשר שייוצרו בגימור מלוטש עם כולל פסיבציה. 

 .בגימור כנ"ל 304מנירוסטה 

 רוזטות יכללו המותקנים סביב הבריכה )מעקות, סולמות וכו'( העמודים כל .ב

מסלולי שחייה וכו' יותקנו עם תושבת נשלפת  . שילוט עומק,316מנירוסטה 

 הניתנת לחיזוק ע"י בורג הידוק מנירוסטה.

 כל פריטי אבזור הנירוסטה יכללו התחברות להארקת יסוד. .ג

באחריות הקבלן הגנה על פריטי הנירוסטה מפני שטיפת המתחם בכימיקלים  .ד

 קורוזיביים עד למסירה סופית של המתקן.

 

 אוורור חדר מכונות .32

פעם  10יר יוחלף והאוורור של חדר המכונות תתוכנן כך שכל נפח האו מערכת .א

 .בשעה

  החלפות בשעה. 20חדר כימיקלים יאוורר בקצב של  .ב

 . PVCויר תבוצע בנפרד בכל חדר ע"י תעלות ויניקת הא .ג

  יש לתכנן כניסת אויר לחדרים מחלקם התחתון. .ד

יש להתקין דלת  במידה והכניסה לחדר הכימיקלים ממוקמת בתוך חדר המכונות .ה

 אטומה לחדר הכימיקלים ולהקפיד על סגירתה לאורך כל שעות היממה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 המחירים ותכולת המדידה אופני .33

 לכל מתייחסים זה בפרק מופיעים שהם כפי המחירים ותכולת המדידה אופני .א

 ביוזמת עבודה ושיטות באמצעים שינוי  .הכמויות בכתב הכלולים העבודה סעיפי

 כל תשולם לא .נתונה לעבודה היחידה לשינוי מחיר עילה ישמשו לא ,הקבלן

או בכתב \נדרש במפרט זה וה על עולה שטיבם עבודה או חומר עבור תוספת

 .הכמויות

את כל  במקומם ויכללו ומחוברים מונחים כשהם צירם לאורך ימדדו צינורות .ב

 פורטו אם אלא, )עזר וחומרי המפקח, שרוולים י"ע המאושרים התמיכה אמצעי

שנפגעו,  וכו' צינורות ציפוי ,צבע ,בידוד תיקוני (הכמויות בכתב נפרד בסעיף

 ,ויישור בהידוק חול, מילוי עטיפת ,חציבה ,בידיים או מכניים בכלים חפירה

 .הסוגים מכל הצנרת , צביעת שרוולים בקירות הכנסת

מם. במקו מורכבים כשהם ביחידות ימדדו ,וכו שסתומיםמגופים, אלחוזרים,  .ג

 רקורדים ושילוט. , אטמים,רם יכלול אוגנים נגדיים, ברגי הידוקמחי

מ', מופה, הסתעפויות, רקורד.  45או  90זוית  \בהגדרת ספח צנרת יכללו: קשת  .ד

 סט הכולל אוגן + תותב + ברגים יחושב כספח אחד. 

סעיפים המוגדרים כקומפלט יכללו את כל הנדרש להשלמת התקנת הסעיף הנ"ל  .ה

 ת.ללא מדידה נוספ

 

  MADE) -(ASעדות תותכנימסירת המתקן, תיק מתקן ו .34

באחריות הקבלן תיאום ועמידה בתנאי ביקורת משרד הבריאות, משרד לאיכות  .א

 הסביבה, מכון התקנים ושאר הרשויות הרלוונטיות לאישור עבודתו באתר.

במידה ובוצעו ע"י הקבלן שינויים בתכנון המקורי בין אם באישור או שלא  .ב

המתכנן, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לאישור שינויים אלו מול באישור 

 הרשויות הרלוונטיות.

אשר  AS MADEתכניות עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מתקן ו .ג

 תיק המתקן יכלול: עלותן תיכלל במחיר העבודה הכללי.

a. .כל מפרטי הציוד אשר הותקן בפועל במתקן 

b.  השונים.תעודות אחריות עבור פרטי הציוד 

c. .הוראות הפעלה למתקן באופן כללי ולרכיבים השונים באופן ספציפי 

d. .תכניות לוחות החשמל 

e.  תכניותAS MADE  אשר יכללו, מיקום מדוייק של מהלכי תוואי הצנרת

בקרקע ובתוך יציקות הבטון, צילומים דיגיטליים של כל רכיבי הצנרת 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

במידה  –זרימה שאינה גלויה )בתוך יציקות הבטון ובאדמה(, סכמות 

 ובוצעו שינויים מאושרים מהסכמות המקוריות במהלך שיצוע העבודה.

f. .העתקים חתומים של כל בדיקות הלחץ לקטעי הצנרת השונים 

g. .אישור בודק חשמל מוסמך עבור כל עבודות החשמל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צנרת –טופס בדיקת לחץ דוגמה ל

 

 תאריך ושעה

 

 

 אתר

 

 

 בריכה

 

 

 חומר( \סוג צנרת )שימוש 

 

 

 לחץ בדיקה

 

 

 מועד התחלת בדיקה

 

 

 מועד סיום בדיקה

 

 

 ממצאים

 

 

 שם וחתימת מבצע הבדיקה

 

 

 

 שם וחתימת נציג פיקוח
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 סלילת כבישים ורחבות – 51פרק 

 

במפרט הכללי או פרקים רלוונטיים  51להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  אמפרט מיוחד זה ב

 אחרים שלו. 

 העבודה : בגבולותחפירה 

 זה ובכתב הכמויות חפירה, הכוונה היא חפירה ו/או  חציבה בקרקע בחוזהבכל מקום בו מוגדר 

 מוגבלים וכו'. בכל סוג שהוא, כולל חפירת תעלות, חפירה בעבודות ידיים בשטחים ו/או בסלע

 

 ופירוק הכנה עבודות 51.01

 כללי -51.1.00

 או צנרת בטון יסודות כגון, קרקעיים-תת אלמנטים וסילוק פירוק כוללות הפירוקים עבודות

 ראויים לדעת המפקח אשר, וכדומה ריצוף אבני, רשת גדר כגון אלמנטים של זהיר פירוק, ישנה

 לרבות, המפקח לפי הוראות חשבונו-ועל הקבלן י"ע יועברו חוזר לשימוש חומרים. חוזר לשימוש

 .באתר, סוגים לפי החומרים אחסנת

 לכל מרחק הרשויות י"ע מאושר פסולת שפיכת למקום יפונו האחרים וההריסה הפירוק חומרי כל

 שהוא, כולל תשלום אגרות דרושות.

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים 

 בתוכניות. 

 כל נזק שיגרם למתקנם הנ"ל  כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה אל אחריותו ויתוקן על חשבונו. 

הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות ויקבל אישור לתחילת הביצוע. כל העבודות בפרק זה 

 תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפני ואחרי הביצוע המדויק.

, ומכשירים מתאימים בכלים, זהירה ובעבודה מקצועי באופן וצעויב והפירוק ההריסה עבודת

 .תשתית במערכות לפגוע ומבלי חוזר לשימוש אלמנטים בתקינות לפגוע  מבלי

 

 ס"מ 5לעומק  קיים אספלט בכביש קרצוף 51.01.0300

 עבודות הקרצוף ע"פ הנחיות יועץ מבנה המסעות. 

 שפיכה למקום, החומר סילוק כולל המחיר .ס"מ 5 ולעומק קיים לכל הרוחב אספלט כביש קרצוף

 כולל המחיר. הקבלן ידי על שתסופק מקרצפת יבוצע באמצעות הקרצוף. השטח וטאטוא, מאושר

 לשביעות, מושלמת בצורה ינוקו המקורצפים האזורים .הכלים הנלווים וכל המקרצפת הובלת

 עליהם. האספלט פיזור לפני המפקח או/הפרויקט ו מנהל של המלאה רצונו

בהתאם ולאחר ביצוע הקרצוף  , בתיאום עם יועץ מבנה המסעות, סדקים במיסעה הקיימת יטופלו

 .51.21של נתיבי ישראל פרק להנחיות המפרט הכללי 

 .   והתשלום יכלול את כל האמור לעיל רהמדידה לעבודה זו תהיה במ"

 

  פירוק אספלט 51.01.0401
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

     . וריבודים האספלט שכבות פרוק כולל הפרוק

העבודה  פיצול בגין תביעה כל תתקבל לא. וצרים קצרים בקטעים תתבצע העבודה: הערה

 .וצרים  קטנים לקטעים

 :הבאים השלבים לפי יעשה העבודה ביצוע

עובי      לכל מכני מסור בעזרת יבוצע הניסור. לתיקון המועד השטח בהיקף המיסעה ניסור א. 

או  ריבועית צורה בעל יהיה המנוסר הקטע. המיסעה לפני ובניצב השכבה האספלטית

  .התנועה לכיוון וניצבות המקבילות צלעות  החיתוך כאשר מלבנית

          

האספלט  פירוק. התשתית שכבת לפני עד, נוסר שהיקפו הקטע מתוך יסולק האספלט . ב

השכבה  ערעור למנוע מנת על ידיים בעבודת גם הצורך ובמידת זהיר  באופן ייעשה

 שמתחת. התשתית שכבת  את או לבור מסביב האספלטית

 מאושר, כולל תשלום אגרות דרושות. שפיכה למקום, החומר סילוק כולל המחיר 

המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר והמחיר יכלול כל האמור לעיל למעט עבודות הניסור  

 .אשר תשולם בנפרד

 

  בהתחברויות אספלט ניסור 51.01.0603

 או/ו הפרויקט מנהל של מפורשות הנחיות מכאני )שיאושר בכתב ע"י המפקח( ולפי במסור הניסור

 מתוכננת מסעה למבנה חפירה בגבולות ניסור .לקבלן שיוגדרו במקומות בלבד ורק בכתב המפקח

 .וחדש קיים אספלט בין בהתחברויות

 כולל סילוק הפסולת.המדיה לתשלום תהיה לפי מ"א והמחיר יכלול את כל האמור לעיל 

 

 פירוק אבני שפה 51.01.0801

וסף נבמקומות עליהם יורה המפקח, יצבע הקבלן פירוק אבני שפה קיימות מכל סוג שהוא. ב

במפרט הכללי, פירוק אבני שפה מכל סוג שהוא יכלול הפירוק את התושבת  5101לאמור בסעיף 

 לעיל. 51.1.00ר בסעיף והמשענת מבטון. החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמו

 הבורות שנוצרו מפירוק א.ש. ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה.

 .   המדידה לעבודה זו תהיה במ"א והתשלום יכלול את כל האמור לעיל

                     . 

 פירוק קירות קיימים  51.01.0901

  .ון שוניםבמקומות שונים לאורך הפרויקט יהיה על הקבלן לפרק מבני בט

קונסטרוקטור  קבלת אישור עבודה זו תתבצע רק לאחר קבלת הנחיות בכתב מהמפקח ולאחר 

 .הפרויקט

 

 מרוצפת מדרכה פירוק 51.01.1200

 הסרת, המפקח לפי הוראות אחסון המרצפות למקום והעברת הריצוף פירוק כוללת העבודה

 98% המצע לצפיפות מבוקר של והידוק פילוס, המבנה  לעומק הקיים במצע חריש, החול שכבת

  .הדרושים במפלסים הצורך לפי' א מצע סוג תוספת לרבות פרוקטור מוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 והמחיר יכלול את כל האמור לעיל כולל סילוק הפסולת רהמדיה לתשלום תהיה לפי מ"

 

 

 

 תאים התאמת 51.01.1804

 מכסים עגולים והחלפת, בריצופים, באספלט התכנון למפלסי תאים רומי התאמת כוללת העבודה

, תאורה, מים -תאים קיימים בהם, הפרויקט של הפיתוח עבודות בתחום, בריצופים ומרובעים

 בזק,  תקשורת,, ביובHOT ,בקרה וכדומה., רמזורים

ויותאמו  ותקרותיהם תושבותיהם על הקיימים המכסים יפורקו, והמדרכות המיסעה בתחום

         .הנמכתם או הגבהתם י"ע, המתוכננים רומיהם לרומים

 כוללת: העבודה

 תיאום מלא עם חברות התשתיות ותשלום פיקוח במידת הצורך.  .א

 תחתית עד יבש בטון, הידוק, חוזר מילוי,  פינוי, חפירה ו/ או חציבה -עפר עבודות .ב

 הסופיות.  שכבות האספלט

 ויישור סיתות מ."ס 55 של מינימאלי לאורך הזיון וחשיפת הקיים הבטון שבירת .ג

 .השבורים קצות הקירות

 .חפיפה עם, לקיים וקשירתו הנוסף הזיון ברזל והנחת פקהאס  .ד

 סוג .במדרכה טון 25 – ו במסעה טון 40 רכב לעומס המכסים כל אספקת .ה

, ניקוז מים, )ביוב מונח הוא עליה השוחה תשתית את תואם יהיה המכסים

 מבחינת תואם יהיה, התשתיתבעל  י"ע מאושר יהיה, בהתאמה( –' תקשורת וכו

 תהיה ריבועית בריצופים בהתקנה המסגרת אך, לתשתית המכסה והכיתוב צורת

 הריצוף. עם אלמנטי לממשק ותואמת

 .המתוכנן ברום המכסה התקנת .ו

עם  ויתואם, הריצוף הנחת לכוון שיתאים כזה יהיה בריצופים המסגרת התקנת כוון 

ועבורה  התא עבור אחת פעם יהיה התשלום .המפקח/ המנהל ועם האדריכל

 לקבלן יותר, זמניות, לחילופין התאמות עבור ישולם לא .הסופית התאמה/התקנה

 יספק הנדרש במידת .הקיים לתא במידותיהן שתתאמנה טרומיות חוליות להתקין

 למכסים יצקת טבעות יכללו התאים תקרות .בתא ויתקינן תקינות ברזל מדרגות הקבלן

וכיתוב בהתאם להנחיות מנהל  הדרוש בהתאם לקוטר – בינוני/כבד. ב.ב - לסוגיהם

 .תקניות טרומיות בתקרות שימוש יותר .הפרוייקט ולפי הנדרש בעיריית מודיעין 

בו  ריצופים/האספלט משטח פני עם במדויק יתאים פניהם רום כאשר יקבעו המכסים

 ל."הנ המשטח מפני המכסה של, שקיעה או בליטה, סטייה כל תורשה לא .קבועים הם

 המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה ומחיר יכלול את כל האמור לעיל 

 

 עפר עבודות 251.0
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פרק זה יבוצע בליווי צמוד של יועץ קרקע וביסוס ובהתאם למפורט בדוח הקרקע.  .1

כל העבודה תבוצע לפי ה"מפרט הכללי לעבודות בנין" בהוצאת הוועדה הבין משרדית  .2

הקבלן מצהיר שיש ברשותו המפרט הנ"ל והוא מכיר את תוכנו.  המהדורה המעודכנת.

בכל מקום במסמכי מכרז/חוזה זה בו מופיעים המושגים "חפירה". "חציבה". 

"חפירה/חציבה" או חפירה ו/או חציבה, הכוונה לחפירה ו/או חציבה על הקבלן לקחת 

)המחיר לסעיף זאת בחשבון בעת מתן מחירי היחידה ולא תוכר כל תביעה בנושא זה . 

 חפירה/חציבה כולל גם הובלה ופיזור העפר לאתר שפיכה המאושר ע"י הרשויות(.

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר  .3

קרקעיים בין אם -כפי שהם כולל אפשרות להימצאותם של מערכות ו/או מבנים תת

 סומנו בתוכניות ובין אם לאו. 

קרקעיות אחרות. לא -לן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים, מבנים ומערכות תתעל הקב .4

תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בים אם נעשו באמצעות כלים מכניים או 

. במקרה של פגיעות בקווים ו/או במבנים, אפילו במקרה של עבודת םידייבעבודת 

 ב לקדמותו על הקבלן., יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצםידיי

לאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם )גם מחוץ לתחום האתר( כגון : בניינים,  .5

קירות תומכים קיימים, מדרגות, משטחים מסוגים שונים, גדרות וכדו', לא תיעשה 

בשום אופן חפירה מתחת למפלסים הנדרשים לצורך ביצוע התוכנית, מחשש 

זורים אלו תיעשה בזהירות ובכלים מתאימים או להתערערות יציבותם. החפירה בא

 ם.יבעבודת ידי

מובהר בזאת כי ייתכן ויאלץ הקבלן להעביר חלק מחומר החפירה, המיועד למילוי  .6

לאחסון זמני באתר, עד לפינוי הקטעים המיועדים למילוא בשלבים אחרים. התשלום 

קה, כלולים במחיר הובלה, העמסה ופרי   בגין ההעברה לאחסון הזמני וממנו, כולל 

 החפירה ולא תשולם עבורה כל תוספת.

  בגבולות העבודה . יחסות לעבודות יסעיפי חפירה ומילוי מת .7

פני ואחרי השלמת עבודות החפירה הכלליות תבוצע מדידה שתגדיר את כמות החפירה ל .8

  רק באישור המפקח. והמילוי שבוצעה בפועל. מילוי מחמר מובא

 כל הכמויות תימדדנה לאחר ההידוק.  .9

 

 הידוק ועיבוד שתית

 ואזורי הסדרת  מדרכות, מגרשי חניה, משטחי הליכה ,יישור והידוק מלא של שתית לכבישים

 שטח ע"פ התכניות.

 השתית החפורה תנוקה מפסולת שתימצא.

הריכוזים )לפי אם יימצאו ריכוזי פסולת או פסולת אורגנית, החפירה תימשך עד להוצאת כל 

 החלטת יועץ הביסוס(.

השתית ו/או תחתית החפירה להחלפת קרקע, לאחר חישוף ו/או חפירה להחלפת קרקע, תהודק 

( 8טון לפחות עד הפסקת כל שקיעה. בכל מקרה לא פחות משמונה ) 12באמצעות מכבש במשקל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

/או החישוף מעברי מכבש, בכל תחום העבודות. במקרה ותוך כדי החפירה להחלפת קרקע ו

 ס"מ לסלע בריא ורצוף. 30מגיעים לסלע, נדרש לחדור לפחות 

לאחר עבודות עפר דיוק המפלסים בשכבות מתחת לתשתית הכביש הן באזורי חפירה והן בגמר 

מעלה( לאחר גמר העבודה יש לשמור על פני  צורת  ( מ"מ, )ולא תותר סטייה כלפי-) 10 -המילוי

רטיבות.  בכל מקרה של פגיעה בצורת הדרך  )כגון גשם, הדרך על הצפיפות ועל תכולת ה

התייבשות, היווצרות חריצים ובועות ע"י כלים מכניים וכדו'(, יבצע הקבלן על חשבונו את העבודה 

 מחדש, לפני שממשיכים בעבודות. 

)הידוק פני קרקע טבעיים /מילוי יבוצע הידוק שטחים במסגרת מכרז/חוזה זה בכל אזורי החפירה

 לכל הרוחב כולל הדיקורים. ולאחר גמר העבודה   רקע לאחר חישוף(או ק

 המדידה לתשלום לפי מ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

  ייצוב מדרונות

שיפועים,    עבודות החפירה / חציבה ומילוי כוללים סידור וייצוב מדרונות כולל ברמות, יצירת

ישולם  הרחקת חלקים רופפים וכדומה ע"פ הנחיות יועץ הקרקע במהלך העבודות. תמורתם לא 

 בנפרד והנ"ל כלול במחיר היחידה של עבודות העפר.

מדידה לתשלום: עבודות העפר, חפירה ו/או חציבה כוללים את כל המתואר בסעיפים, במפרטים 

/או גריסת החומר המיטבי, סילוק פסולת ועודפי עפר בתכניות וכן כוללים: חפירה/חציבה, ניפוי ו

שאינם נדרשים או מתאימים למילוי, אחסנת החומר,  הובלה לפיזור, פיזור החומר המתאים 

 למילוי בכבישים ובגב קירות, הרטבה והידוק ע"פ מפרטים

 

 חישוף

ישור בכתב במפרט הכללי, אך ורק לאחר א 51012ס"מ יבוצע בהתאם לסעיף  20חישוף לעומק עד 

של המפקח. הפסולת שתיווצר כתוצאה מעבודות החישוף תסולק לאתר מאושר בכל מרחק 

 . 51.1.00וכמפורט בסעיף 

 עומק החישוף לפי הנחיות יועץ קרקע ובהתאם לממצאים בשטח .

 המדידה לתשלום לפי מ"ר והמחיר כולל את כל האמור לעיל.

 

 חפירה ו/או חציבה בשטח

 במפרט הכללי. 51.2בפרק  החפירה תבוצע כמפורט

מחיר החפירה מתייחס לביצוע החפירה ו/או חציבה בשטח בכל סוגי קרקע ובכל כלי שהוא, כפי 

 .םידיישדרכי העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודת 

לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת מבנים, כוכים, 

 עצים, אבני שפה או כל מטרד אחר. 

עודפי החפירה יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה לאזור מאושר ע"י חברת מוריה עפ"י 

 הוראות המפקח.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כולל את כל האמור לעיל.  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק חפירה ו/או חציבה בשטח והמחיר

במסגרת העבודות בפרק זה יבצע הקבלן ללא תשלום נוסף כניסות זמניות להולכי רגל ורכב 

מחומר מצע וידאג לתקנן מעת לעת לפי הצורך, כולל כל עבודות העפר הדרושות, המפלסים 

 והשיפועים לפי הוראת המפקח.

 

 מילוי מחומר מקומי

 . בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה

מילוי מחומר מקומי מנופה ו/או גרוס, הקבלן יידרש לשימוש בחומר המקומי תוך התאמתו 

לחומר מילוי נדרש כולל הוצאת כל האישורים הנדרשים כגון: בדיקת מעבדה, המפרט הכללי, 

 בקרת האיכות, איכות הסביבה, מועצה אזורית והמפקח באתר.

 

 מילוי מחומר מובא

 בכתב של המפקח.אך ורק לאחר אישור יבוצע 

ייבדק ויאושר על ידי מערכת הבטחת איכות ועל ידי המפקח. מילוי מובא מילוי גרנולרי מובא  

שאינו עומד בדרישות המפרט ו/או לא אושר על ידי מערכת הבטחת איכות ועל ידי המפקח אסור 

הקבלן יחויב בקנס כספי  לא מאושרלשימוש בהחלט. ככול שהקבלן יעשה שימוש בחומר מילוי 

שיקבע על ידי המזמין , הקבלן יידרש בכול מקרה לחליף את חומר המילוי זה על חשבונות הבלעדי 

וזאת בנוסף לקנס הכספי שיטיל המפקח על שימוש שבחומר מילוי לא מאושר. שימוש בחומר 

 מילוי שלא קיבל את אישורו של המפקח יחשב כהפרה חוזית מהותית.  

  

  :מילויחומר ה

מהדורת  51המילוי ייעשה מחומר גרנולרי המתאים לדרישות "חומר נברר" במפרט  א. 

ס"מ . יש להביא   20. ההידוק בבקרה מלאה בעובי שכבה מקס' 51.04.09.05סעיף  2014

 בחשבון כי החומרים המקומיים אינם מתאימים למילוי. 

יקוח ועל ידי מערכת הבטחת חומרי המילוי יאושרו מראש באופן שוטף על ידי הפ ב. 

 איכות. יבוצעו בדיקות התאמה למפרט לפי דרישות הפיקוח ומערכת הבטחת איכות .

 51דרגת ההידוק של כל שכבה תקבע על פי מיון החומר ועומק השכבה בהתאם למפרט  ג. 

 . 51.04.14סעיף  2014מהדורת 

 

 מצעים ותשתיות. 351.0

 בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה .

 

 מצעים 51.03.0100

  מצע סוג א'. כולל הוצאת כל האישורים הנדרשים כגון: בדיקת מעבדה, המפרט הכללי, בקרת     

 האיכות, איכות הסביבה והמפקח באתר.

 בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה .
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 העבודה כוללת:

 בחניונים,  ע"פ גיליון פרטי מבנה: 

 Modified AASHTO 98%ל   בשתי שכבותס"מ מהודק  25מצע סוג א' בעובי      - 

ס"מ מצע א' )בשתי שכבות( מהודק  30במקומות בהן אין סלע מפני הקרקע, יש לפרוש  

 בבקרה ע"ג שתית מבודקת בבקרה.

 במדרכות,  ע"פ גיליון פרטי מבנה:  

 Modified AASHTO 98%ל  ס"מ מהודק בשכבה אחת  15מצע סוג א' בעובי      -

, בקרבת פני השביל יבוצע מילוי של מצע ג' שתחילתו בסלע הטבעי עד בהעדר סלע טבעי 

 Modified AASHTO 100%  לתחתית המצעים. מצע ג' יהודק בבקרה ל

 

 עבודות סלילה/תחזוקה – 51.04

 בכפוף להנחיות יועץ הקרקע/מבנה .

 העבודה כוללת:

 בחניונים,  ע"פ גיליון פרטי מבנה: 

 .PG68-10, סוג א`, ביטומן דולומיטי, עם אגרגט גס 25ס"מ תא"צ  5שכבת אספלט נושאת, 

 

 ריסוס יסוד 51.04.1100

 "ג/מ"רק 1בשיעור  MS10מסוג ריסוס ביטומן 

                 של  51.4לפני הנחת האספלט בהתאם להנחיות פרק  מצעהריסוס יבוצע על פני שכבת ה

 הכללי. התשלום יהיה לפי מ"ר.  המפרט 

 

 ריסוס מאחה 51.04.1200

 "ג/מ"רק 0.25בשיעור  MS10מסוג ריסוס ביטומן 

                 של  51.4לפני הנחת האספלט בהתאם להנחיות פרק  מצעהריסוס יבוצע על פני שכבת ה

 הכללי. התשלום יהיה לפי מ"ר.  המפרט 

 

 :CLSMמילוי 

לפי סעיף   CLSMחוזר בתערובת  לצורך הנחת קווי תשתית ולאחר אישור המפקח, יבוצע מילוי

 במפרט הכללי. תשלום לפי מ"ק. 51.04.11

 עבודות אבני שפה – 51.05פרק 

 

 אבני שפה/מעבר/תעלה

 אבן שפה ע"פ תכניות תנוחה, תנועה  ופרטי המבנה ובגוון בכפוף לאישור אדריכל.   

 כל עבודות אבני השפה יבוצעו לפי הנחיות המפרט הכללי )הספר הירוק(.



- 491 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, העבודה תכלול את סתימת הרווח בין אבן השפה לאספלט בטיט 

צמנטי ו/או באספלט. במידה ואבני השפה יבנו על גבי אספלט קיים, התשלום יכלול את הגבהת 

 .יסוד הבטון במידה וזה יידרש

 א.התשלום יהיה לפי מ"

 

 עבודות ריצוף  – 51.08

 אבני ריצוף/נגישות

 אבני ריצוף  ע"פ תכניות תנוחה, תנועה  ופרטי המבנה ובגוון בכפוף לאישור אדריכל.   

הריצוף יימדד במ"ר לפי שטח הריצוף שבוצע בפועל לפי התכניות או לפי הוראות המפקח. השטח 

יימדד נטו לפי אורך הקטע המרוצף והרוחב המדוד בין הקצוות הפנימיים של אבני השפה 

ף. התשלום יהווה תמורה מלאה לחומרים, לרבות החול ולכל העבודות התוחמות את הריצו

 הנדרשות לקבלת משטח מרוצף מאושר.

  מ"ר. התשלום יהיה לפי

 

 שילוט, תמרורים וצביעת כבישים  – 54.02

 

 עבודות שילוט ותמרור.

 במפרט הכללי. 51.31פרק עבודות השילוט והתמרור יבוצעו ע"פ 

 קמ"ש. 80של עד  עירוני , בכבישים בהם מותרת מהירות נסיעהבין  התמרורים יהיו בגודל

התמרורים יוצבו ויסומנו ע"פ רשימת התקנים הישראליים, המופיעים "תקנות והנחיות להצבת 

 , משה"ת להלן: 2014תמרורים" 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

חיר יחידה לכל סוג עבודה המפורט בתנאים הטכניים כולל ניקוי הכביש לפני הסימון, כולל מ

הדרושים לסימון, שכר העבודה, שימוש בכל עבודה הדרושים לניקוי ולסימון, ניקוי  םהחומרי

לאחר גמר  -וסילוק שאריות, כלים מחסומים וכל האביזרים ששמשו את הקבלן לצורך עבודתו 

 העבודה.

כמו כן תהיינה הוצאות ההובלה הקשורות בביצוע העבודה, הבאת כלים, חומרים, מחסומים, 

 .היחידה לכל סוג העבודה -חשבון הקבלן והן תכללנה במחיר  שלטים וכו' על

 . המאושרות רט בתכניותוהשילוט יהיה פי על המפ

  הצבתו.ולהביאו לאישור המזמין בטרם  את השילוט בהתאם לייצרעל הקבלן 

 המאושרות. והשילוט השלטים יבוצעו לפי הפרטים המופעים בתכניות הסדרי תנועה

 :התשלום יהיה 

 לפי יחידה -תמרורים

 לפי יחידה -שלטים

 לפי יחידה -עמודי תמרור

 

 עבודות סימון כבישים.

 לליכ

 במפרט הכללי. 51.32כמפורט בפרק  עבודות הסימון

 עבודות צביעת הכבישים יבוצעו ע"ג שכבת האספלט העליונה אשר מבוצעת במסגרת מכרז זה.

 .ומעיריית ירושלים מהמשטרהעל הקבלן לדאוג לקבלת היתרים לעבודה בכביש 

 תנאים לביצוע העבודה שיצוינו בהיתרים הנ"ל יחייבו את הקבלן והוא יהיה אחראי לביצועםה

 ולשמירה על תנאים אלה.

התנאים וההיתרים יכללו חסימת מקומות העבודה, שילוט הדרכה, אזהרה והטיה, כמו כן הקפדה 

 על ביצוע העבודה בשעות שנקבעו בהיתרים.

יבצע את כל תנאי ההיתרים הנ"ל על חשבונו, כגון חסימת מקומות העבודה. שילוט קבלן ה

 הדרכה,

 אזהרה והטיה ויהיה חייב לסלקם בגמר העבודה.

 חודשים מיום הסימון. 12קבלן יהיה אחראי לטיב העבודה למשך ה

ב"כ במידה והסימון בתקופת האחריות שניתנה ע"י הקבלן לא יהיה תקין לפי הערכת המנהל או 

על הקבלן לחדש את הסימון באותם המקומות על חשבונו ובמקרה ולא יעשה זאת במשך  יהיה

שבועיים מיום קבלת ההוראה בכתב תהיה רשאית לחדש את הסימון בכל דרך שתראה לה על 

  חשבון הקבלן.

 ביצוע הסימון בצבע

  .הקבלן חייב לבצע הסימון בצבע במקומות אשר ימסור לו המזמין א. 

מיקרון או במילים אחרות  800עובי הסימון על הכביש בצבע, יהיה במצב רטוב לפחות  ב. 

 מ"ר על הכביש. 9בצבע יבוצע בצורה כזו שמגלון צבע יסומנו  הסימון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לפי ביצוע העבודה על הקבלן לנקות את הכביש היטב מאבק, לכלוך, שמן וכד', בהתאם  ג. 

 . 934לתקן 

על הקבלן להודיע מראש על צורת הביצוע ולקבל את  הצביעה תבוצע במכונה וביד, ד. 

 המנהל או ב"כ לכך. אישור

ביצוע הסימון חייב להיות מדויק בהתאם לתכניות: כל סטייה או טעות בביצוע תתוקן  ה. 

חשבון הקבלן אשר אחראי גם למחיקת הסימון הלא נכון ולתיקון הסימון כנדרש.  על

 לא בצבע שחור.          תיעשה במכונת מחיקה מיוחדת ו המחיקה

 :התשלום יהיה  

לפי מטר אורך של הקטעים המכוסים צבע בלבד, ולא ישולם עבור  -סימון קוים בצבע 

הצבע בקווים מקוטעים. התשלום כולל גם את אספקת הצבע,  הרווחים בין קווי 

ההובלה, הצביעה ויתר ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, עפ"י סוג הצבע ורוחב 

 וים.הקו

לפי מטר אורך של הקטעים המכוסים בצבע בלבד ולא ישולם  -סימון אבני שפה בצבע 

קטעי הצבע. התשלום כולל גם את אספקת הצבע. יאושר לביצוע    עבור הרווחים בין 

 תקן בלבד.-צבע בעל תו

 לפי מטר רבוע של השטח המכוסה בצבע בפועל. -סימוני שטח בצבע 

 תקן בלבד יאושר לביצוע.-צבע בעל תו .הצבעהתשלום כולל גם את אספקת  

 יחידהלפי  -סימון חצי תנועה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה 54.03

 כללי:

הסדרי התנועה הזמניים לצורך ביצוע העבודה ע"פ שלביה הינם באחריות הקבלן המבצע ועל 

 ומשטרת התנועה.חשבונו, כולל טיפול בכל האישורים הנדרשים מאת הרשויות 

 

 .אביזרי הבטיחות יוצבו באתר עבודה על פי תכניות שלבי ביצוע מאושרים 

 .כל האביזרים יסופקו ע"י הקבלן 

   משרד התחבורה ויוצבו האביזרים שהקבלן יספק יהיו רק כאלה המאושרים ע"י

 .בהתאם לתקנות ולהנחיות

 

חות כלי הרכב ועובדי הדרך שבספר הירוק, לצורך הבטחת בטי 00.6.8בנוסף לאמור בסעיף 

שבתחום העבודה בכל שלביה, הקבלן יפעל בהתאם לתכניות המפורטות  לתמרור זמני של אתר 

העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ושלבי הביצוע השונים. הקבלן יסמן וישלט את רצועות 

העבודה בשלטים, תמרורים, סרטים, פנסים, מהבהבים, מעקות בטיחות ואמצעים נוספים 

 הנדרשים.

התמרורים, שילוט ויתר האמצעים יהיו בהתאם לחוברת "מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות 

 "המדריך". -לאבטחת אתרי עבודה בדרכים עירוניות להלן 

מיקומם באתר העבודה המסוים נשוא חוזה זה יעשה כמפורט ם סוג השלטים והתמרורים, מספר

 ו/או על פי הוראות המפקח באתר.בתכניות ובכפיפות להוראות משטרת ישראל 

 במצב תחזוקה טוב. מחומר מחזיר אור רב עוצמההשילוט, התמרור והסימון הזמני יהיה 

לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כל 

 השילוט והאביזרים הנדרשים ולקבל את אישור המפקח.

+( להחלפת התמרורים שבשימוש 10%יחזיק במחסן תמרורים נוספים ) נוסף לאמור לעיל הקבלןב

ידרש בנוסף. בנוסף לנ"ל על הקבלן להציב על חשבונו מכווני תנועה, דגלי אזהרה ומכשירי יאו ש

 קשר בהתאם לדרישת המפקח.

עבור העתקת התמרורים או שינויים בהסדרי הבטיחות בזמן העבודה או כתוצאה משינויים 

 תשולם כל תוספת שהיא.בביצוע לא 

כל התמרורים יונחו על גבי חצובות מתאימות עם בסיסי גומי יציבים וכבדים בהתאם לתכניות, 

כמו כן הקבלן יהיה אחראי על תקינותם של כל התמרורים והאביזרים במשך כל תקופת הביצוע 

 ולא תשולם כל תוספת שהיא בגין זה.

וכש את האמצעים או משתמש בחברה מוכרת לנושא הקבלן יודיע חודש לפני הביצוע האם הוא ר

זה. במידה והוא משתמש בחברה מוכרת, הוא חייב לקבל את אישור המפקח להתקשרות. במידה 

 והחליט לרכוש או לשכור את האמצעים הדרושים עליו להביא את החומר שבוע לפני הביצוע.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אר אמצעי הבטיחות בין האספקה הצבה והאחזקה השוטפת של השילוט והתמרור הזמני וכל ש

שפורטו לעיל ובין שלא פורטו ונדרשים בעת הביצוע על פי ה"מדריך", תיעשה על ידי הקבלן ללא 

 כל תמורה נוספת.

כל שילוט אשר הקבלן מבקש להתקין, עליו לקבל אישור המפקח בכתב ביומן מבחינת גודל, צבע, 

 '.תוכן וכו

 

 שלטים בכניסות לאתר העבודה

 .ע"פ תכנית בודה יש להציב שלטים בכניסות לאתר העבודהלפני ביצוע הע

על הקבלן לספק ולהציב שלטים אלו כולל ביסוסם לפי הנחיות המפקח. עבודה זו הנה על חשבון 

 הקבלן.

 

 הכוונת התנועה

על הקבלן לדאוג לנוכחותם של שוטרים לצורך הכוונת  ,עפ"י דרישות המשטרה ו/או המפקח

  והוא ישלם את שכרם. התנועה

הקבלן, כמו כן על הקבלן מוטלת האחריות לדאוג עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י 

 לתיאום הזמנת השוטרים ולא תשולם בגין זאת כל תוספת.

בנוסף על הקבלן להציב, על חשבונו, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה ומכשירי קשר, בהתאם 

 עזרה לעבודתם של השוטרים בשכר.לדרישת המפקח או כ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכות תשתית למים, ביוב ותיעול במגרש והספקת מים בחניון אספלט – 57פרק 

 

   והניקוזהביוב מערכות מים   57.01

 :-כללי

במסגרת ביצוע הפרויקט יבצע הקבלן עבודות תשתית בתחום המגרש של מערכות 

 הספקת מים לשימוש, מים לכיבוי אש , ביוב ותיעול תת"ק . 

  הספקת המים למגרש תבוצע מחיבור לקו מים עירוני דרך"גמל"ראשי ומד מים

מערכות מים נפרדות , מערכות צנרת עיליות ותת"ק יבוצעו בטבעות  2ותפוצל ל

 להספקות לצרכנים השונים במבנים והצבת ברזי כיבוי אש במתחם.

  מערכות ביוב תת"ק יבוצעו מחוץ למבנים )צנרות, תאי בקרה ומתקני הפרדה

והשהיה( ויובלו גראויטציונית לנקודת החיבור המתוכננת למגרש אל מערכת 

 הביוב העירונית.

 ם )צנרות, תאי בקרה גשמים( תת"ק יבוצעו מחוץ למבני-מערכות תעול )ניקוז מי

ומתקני קליטה והשהיה( ויובלו גראויטציונית לנקודת החיבור המתוכננת למגרש 

 אל מערכת התיעול העירונית.

  מערכת הספקת מים נפרדת מחיבור מים נפרד ו"גמל" עם מונה מים נפרד תבוצע

רשת הספקת מים ביצוע של  העבודה כוללת: כחניון מכוניותבמגרש שכן שישמש 

ע"י ברזי שריפה ולצרכי השקייה מקומית במגרש כולל מגופים בוי אש ילכחדשה 

תקניים לכיבוי אש, הידרנטים ואביזרי פיקוד, חיבור מים בקצה המגרש המיועד 

לקו הזנה עירוני למגרש שכן. חיבור הקו יבוצע עילי או תת"ק לקו העירוני לפני 

ור ועד למקום המיועד "גמל" מונה מים של השכן. יבוצע קו הזנה מנקודת החיב

 לביצוע "גמל" מד מים למגרש, שם יבוצע ע"י הקבלן ה"גמל" מד מים המיועד.

ברזי שריפה עיליים , מגופי ניתוק בתאי מגוף, וכל  8ביצוע של רשת הספקת מים ל

 הנדרש לפי תכנון מפורט ופרטים מצורפים.

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר 

קרקעיים של מערכות תשתית -כולל אפשרות להימצאותם של קווים תתכפי שהם, 

לפני תחילת ביצוע הקווים מכל הסוגים  קימות בין אם סומנו בתכניות ובין אם לא.

חותיהם. הקבלן יציג למתכנן יבצע הקבלן גישושים לאורך הקווים המתוכננים ושלו

קרקעיים ועומקם כדי שהמתכנן יבדוק -תכנית הכוללת את מקום הקווים התת

אפשרות ביצוע הקווים המתוכננים. במידה ויהיה צורך יבצע המתכנן שינויים 

בתוואי/גבהי הקווים המתוכננים ויעבירם לקבלן לביצוע. כל זאת יעשה ע"י הקבלן ללא 

ת. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודות ידיים, כל דרישה לתמורה נוספ

יחולו כל ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. לא תשולם תוספת 

 עבור עבודה בשטחים קטנים נפרדים וצרים.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות חפירה/חציבה ומילוי להנחת צנרת 57.02

החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים, לפי הצורך והנסיבות. עיצוב  

 ס"מ. 5ס"מ והדפנות   2הקרקעית יעשה בדיוק של  

, המילוי החוזר בתעלה, ובמקרה של חפירת תעלות באזורי מילוי גם תחתית התעלה

ות לפי לפח 93%אשר יהודק בהדוק מבוקר עד לקבלת צפיפות של  יהיה מילוי מובא

בקרקע גראנולארית, הכול לפי הוראות  97% -א.א.ש.ה.ו. בקרקע חרסיתית ו -מודיפייד 

 יועץ הקרקע ואישור המפקח.

מצע ועטיפת חול מתחת ומסביב לצינורות יותקנו לפי החתך הטיפוסי לכל אורך התוואי 

בנים. )פרט אם צוין אחרת(. החול יהיה נקי, חופשי מכל חומר אורגאני, אשפה, חול וא

על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש ותהודק היטב בידיים בתוספת 

 ס"מ. 20מים. על שכבה זו יונחו הצינורות. אם לא צוין אחרת יהיה עובי המצע 

לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצוע עטיפת החול עד לגובה 

גב הצינור והידוקו יעשה במקביל משני צידי הסופי הנדרש. פיזור שכבות החול עד ל

הצינור בכדי למנוע לחץ צדדי בלתי שווה על הצינור. אם לא צוין אחרת, יהיה עובי 

 ס"מ. 30עטיפת החול 

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה:

ס"מ ומספר תנודות  50\50ק"ג לפחות  עם לוח במידות  100פלטה ויברציונית במשקל 

 לדקה. מהדק "צפרדע", "קוברה" וכו'. הכלים טעונים אישור המפקח. 2,000של לפחות 

עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה במרחק בלתי 

 מוגבל מאושר ע"י המפקח ועל חשבון הקבלן.

אישור בכתב מהמפקח. כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע רק לאחר קבלת 

הכיסוי, לאחר שכבות החול, ייעשה כאמור מאדמה מובחרת מובאת , בשכבות שעוביין 

ס"מ כ"א. שתי השכבות הראשונות מעל פני הצינור תהיינה  20לאחר ההידוק יהיה 

 מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר מוקשה. דרגת ההידוק תהיה לפי סעיף ב' לעיל.

על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי המתוכנן אין לעלות בכלי מכני 

 וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שיגרם לצינור בשל כך.

 

 .)מים,ביוב ותיעול(  קווי צינורות 57.03

 הידוק המילוי 

הידוק המילוי יבוצע לפי הנחיות המפורטות של שירות השדה של יצרן הצינורות. 

נחת הצינורות. המקומות בהם יש להדק את צפיפות הנדרשת תקבע בהתאם לעומק ה

הידוק מבוקר, הכוונה היא להידוק וכבישה בתחום של  -תחתית החפירה או המילוי, 

. במקומות שיידרש הידוק תשתית, ייקח הקבלן בחשבון בזמן חפירת התעלה את 2%

השקיעה שתיווצר עקב ההידוק, ויתכנן את עומק החפירה כך שאחרי ההידוק יתקבל 

 הנדרש להנחת הצנרת.  המפלס

 פיקוח שרות שדה
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הקבלן יזמין על חשבונו את שירות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע 

של הקווים, וכן לבדיקות לכל קטע. דוחות פיקוח שרות השדה יונפקו ויועברו לידי 

 המפקח בכל ביקור.

 

 

 צנרת ביוב ותאי הבקרה   57.03.1

 כללי א.

 באתר תהיה:והמשנית הראשית והניקוז רשת צינורות הביוב  

של מת"י חיבור ע"י  499לפי ת"י  SDR 17)מריפלקס(   H.D.P.E 100צינור מ

-בעומק עדמ"מ (  400) 16" -מ"מ( 160) 6( בקוטר "E.Fמחברי ריתוך חשמליים )

 מ' כולל ספחים. 3.25

-Kor-nספציפי ) "Itobiv"חיבור הצינור לשוחה יתבצע באמצעות חיבור  .1

seal  ) 

 יהיה לפי הפירוט בכ"כ –דרג הצינורות )בכל הקטרים(  .2

 עובי דפנות מינימאלי .א

עובי הדפנות המינימאלי של הצינורות יהיה בהתאם לקטלוגים  

 של חברת "פלסים" עפ"י הדרג הנדרש בכ"כ.

 מחברי צינור  .ב

מחברי הצינור יישאו את סימול התקן ויסופקו כחבילת  .1

 די יצרן הצינורות. השלמה על י

כל האביזרים והתוספות ייוצרו על ידי יצרן הצינורות  .2

ומותאמים לקטרים ולעובי הדפנות של הצינורות 

 עצמם.

 הפלסטיים הגרביטציונייםוהניקוז מבחני לחץ לקווי הביוב  ב.

 יש לבצע מבחן לקווי הביוב לאחר כיסוי חלקי של הצינורות. .1

בצורה יסודית מכל עפר או חומרים החלק הנבדק של הביוב ינוקה  .2

אחרים הנמצאים בתוכו. ליד החיבורים לא יימצאו דברים העלולים 

להפריע לבדיקתם תחת לחץ. הקצה התחתון של הקו הביוב הנבדק וכן 

כל צינור מחבר, יחסמו באמצעות מעצור גומי מתרחב או שק אוויר 

 מיוחד.

 .3.5.2.1חלק  1205.6תיאור המבחן הנדרש מופיע בתקן הישראלי  .3

של המפרט  57ובפרק זה )פרק  57038חלק  1205.6בנוסף לתכנים של ת"י  .4

הכללי של הפרויקט(, מבחן הלחצים של צינור המחבר שני שוחות בקווי 

 הביוב יתבצע כדלקמן:
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 מטר לכל היותר. 10נקודת צינור נמוכה: ראש פיזומטרי של  א. 

 מטר לכל הפחות. 1.2נקודת צינור גבוהה: ראש פיזומטרי של  ב. 

בכל מקרה הראש פיזומטרי בנקודות הגבוהות יהיה בעומק זהה לעומק  .5

 מטר.  1.2-השוחה ולא פחות מ

אזורי הנזילות בחיבורים ובצינורות ייקבעו ויסומנו והמים ינוקזו  .6

מהביוב. כל החיבורים והצינורות שלא עברו את המבחן יפורקו ויעשו 

 ונו של המהנדס.מחדש או יונחו מחדש לשביעות רצ

 המבחן יבוצע שנית עד שהחלק הנבדק של הביוב יהיה ללא נזילות מים. .7

דקות ובמשך הזמן הזה הקו יהיה מלא מים שנפחם  60המבחן ימשך  .8

נמדד. תוספת המים הנדרשת במהלך המבחן לא תהיה גדולה מהתוספת 

 ולא יהיו אף נזילות מים. 1205.6בת"י  4המותרת בהתאם לטבלה 

 איכות בשטח בקרת ג.

כל העבודות יעברו מבחן לאחר השלמתן. המהנדס יקבע את סוג המבחן  .1

ומהלכו. הקבלן יספק את הכלים והפריטים לביצוע המבחן, כולל כלי 

מדידת שיפועים, שסתומים לחסימת קווים וכדומה. הקבלן יתקן ויממן 

תיקון חלקים שלא יעברו את המבחן. לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים 

יבוצעו מבחנים חוזרים באותה דרך ובמימון הקבלן. יש לבצע שטיפה 

 וניקוי צינורות לפני ביצוע מבחן כלשהו.

לפני הכיסוי של כל חלק של העבודה תבוצע בקרת איכות בנוכחות  .2

 המפקח, ורק לאחר שייתן את אישורו הקבלן יורשה לכסות את עבודתו.

 יפורטו להלן.הבדיקות שהקבלן מחויב לבצע בנוכחות המפקח  .3

 בדיקה חזותית:הצינור חייב להיראות בצורה ברורה ומיושר בין  שתי 

 בורות.

לא יימצאו ליקויים בצינור או "שברים" בקו הישר המחבר את שתי  

הבורות. בדיקת הקו הישר המחבר שתי בורות תתבצע גם באמצעות קרן 

הבורות לייזר ומראה. בבדיקה זו איכות הקו הישר המחבר את שתי 

 הנבדקים. )אין להשתמש במקרן קרן אור אלא רק במקרן קרן לייזר!(.

 ציוד לביוב וניקוז ד.

בטון יצוק חוליות שוחות הביוב יהיו מיוצרות מחוליות המורכבות מ .1

והכל בהתאם לתוכניות, המפרט וכתב  658)טרומי( לפי ת"י מראש 

 הכמויות.

. תקרות ומכסים לתאי  489לכל השוחות יהיו תקרות ומכסים לפי ת"י  .2

לעומס  B125בקרה בשטחים מגוננים או במדרכות יהיו מסוג "בינוני" 

טון , התקרות והמכסים בשטחים המגוננים יוגבהו מפני שטח  12.5של 

ס"מ . תקרות ומכסים לתאי בקרה בכבישים ומסעות יהיו  15-סופי בכ

טון. השוחות )תאי הבקרה( יהיו  40לעומס של  D400מסוג  "כבד" 
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תואמות לכל התקנים הרלוונטיים וכמו כן יעמדו בדרישות המיוחדות 

 .אחרונה, מהדורת 57הנכללות במפרט הכלל של הפרויקט , פרק 

כל השוחות יהיו על פי הדוגמא של שוחות מתוצרת "תעשיות וולפמן",  .3

ושרים. השוחות יכללו את "אקרשטיין", "רדימיקס" או מקבילים מא

 הפרטים הבאים:

בסיסים: הבסיסים יהיו בסיסים יצוקים מראש עם חיזוק ברזל  .א

ויישאו את סמל הביקורת של מכון התקנים. הדפנות והרצפה 

של הבסיס יהיו עשויים מיציקה מונוליטית אחת )ולא יצוקות 

בשני שלבים(. הדפנות והבסיס יכללו פתחים קדוחים ומדויקים 

יותקנו המחברים על ידי המפעל המייצר.  הבסיס יהיה  שבהם

. יהיו שלושה פתחי הרמה בכל בסיס B-40מבטון מסוג 

שיאפשרו הרמה בטוחה וקלה. פתחי ההרמה לא יחדרו את 

מלוא עובי הדפנות. הבסיסים יאטמו לחוליות בצורה זהה 

 לאיטום של החוליות עצמן באמצעות אטם אלסטומרי כפול.

יות העגולות יהיו עשויות מבטון יצוק מראש עם חוליות: החול .ב

ונושאות את סמל התקן.  658חיזוק ברזל בהתאם לת"י 

החוליות יכללו שלושה פתחי הרמה שיאפשרו הרמה בטוחה 

וקלה. פתחי ההרמה לא יחדרו את מלוא עובי הדפנות. האיטום 

בין החוליות יעשה באמצעות אטם כפול עשוי מחומר 

בעל עמידות כימית כנגד מי  ("double magnoplex")אלסטומרי 

 ביוב רגילים.

טון )לפי   12.5, 40תקרות: התקרות יהיו מדורגות לעומס של  .ג

ויישאו את סמל תו  489היישום( ויעמדו בדרישות של ת"י 

התקן. התקרות יכללו בליטות או שקעים המרכבים בשוחות על 

ויה מנת לאפשר תיאום טוב ולמנוע תזוזה. התקרה תהיה עש

 ס"מ. 60מבטון מחוזק. הפתח בתקרות יהיה בקוטר 

)תקן סטנדרטי(  489מכסים: המכסים יענו על הדרישות של ת"י  .ד

ויישאו את סמל תו התקן. המכסים יהיו עשויים מיציקת ברזל. 

ס"מ. סמל עריית ר"ג   60הפתחים של המכסים יהיו בקוטר 

"מ. מ 150-יהיה מוטבע במרכז המכסה בקוטר של לא פחות מ

טון או  40לעומס של  D400הסיווג של המכסים יהיה מסוג 

B125  1חלק  489טון )לפי היישום( ותואם לת"י  12.5לעומס 

(1990.) 

חדירת מי תהום או איטום התאים לנזילות: כל השוחות  .ה

 9המותקנות כיחידה אחת יהיו עמידות ללחץ עבודה מרבי של 
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הום או לנזילת ביוב מטר. כל השוחות יהיו מוגנות לחדירת מי ת

לפי  107אל הקרקע ע"י ציפוי כל חלקי פנים התא בשכבת סיקה 

הפרט ובאמצעות איטום שיתבצע במפעל המייצר. כל 

המרכיבים של השוחות יעברו בדיקות ופיקוח איכות, על פי 

הצורך, על מנת להבטיח שהשוחות עמידות לנתונים המופיעים 

 לעיל. 

 -שלבים רחבים בהתאם ל שלבי סולם: שלבי הסולם יהיו .ו

ASTM-C478 ס"מ לכל הפחות.  25. רוחב השלב יהיה 631ות"י

יהיו בליטות משני הצדדים של התבריג למניעת החלקה 

ס"מ מדפנות השוחה.  12.5לצדדים. הסולם יבלוט פנימה לפחות 

השלבים יהיו עשויים מיציקת ברזל עם הגנה של חומר פלסטי 

מתכת. השלבים יותקנו בצדדים אחד כמו פוליפרופילין עם שלד 

ס"מ )מבנה סולם(. בשוחה  33על השני עם מרווח אנכי של 

 הגדולה, יש להתקין סולם מגולוון, בהתאם לשרטוט.

מחברי בור: מחברי הבור יהיו מחברים גמישים אטומים העונים  .ז

. מחברי הבור יותקנו ASTM-C923לדרישות התקן האמריקאי 

ר. החיבורים יאפשרו תנועה זוויתית בפתח שהוכן במפעל הייצו

ס"מ בכל  2.5מעלות בכל הכיוונים ותנועה אנכית של  7של 

 כיוון.

הפתחים שנועדו לחיבור צינורות, בבסיס השוחות,  (1

ייוצרו במפעל במהלך היציקה ויתאימו לקוטר כאשר 

 .”Kor-N-Seal“-לוקחים בחשבון את מחבר ה

וק באתר אין לאשר את פתיחת הפתחים של הגליל היצ (2

 העבודה.

 "Itobiv"מחברי הבור יהיו על פי הדוגמא של מחבר  (3

(Kor-n-Seal)  המיוצר על ידי "תעשיות וולפמן" או

 מקבילים.

 התקנת השוחות ה.

תאי הבקרה יונחו בהתאם לגבהים המצוינים בתוכניות. יתבצע עיבוד  .1

 קרקעית התאים מבטון באתר לאחר הנחת רשת הצינורות.

עיבוד בסיס הרצפה מתעלים )בנצ'יקים( יתבצע באמצעות תבנית  .2

 .B-150מיוחדת המיועדת לכך. הבטון שישמש לכך יהיה מסוג 

התעלות יעובדו בצורה חלקה ולאחר שהתבנית תוסר הן יוחלקו עם מלט  .3

עיבוד "גלנץ". אין לטייח את פנים דפנות השוחה אלא  – 1:2ביחס 

 בחיבורי החוליות בלבד.
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דות הנחת השוחות, האטימה שלהן, חיבורן וכדומה יבוצעו כל עבו .4

 בהתאם להוראות המפורטות של היצרן.

הקבלן חייב להשתמש בשרותי השדה הניתנים חינם על ידי היצרן של  .5

השוחות היצוקות. שירותי השדה יכללו הדרכה, הוראות עבודה 

מפורטות, סיוע במתן פתרונות וכן אספקה של נתונים שהקבלן מבקש 

 על מנת להשלים את עבודתו.

 בדיקת הצינורות ו. 

 חץבדיקת קווי ביוב וניקוז לל

לפני ביצוע הבדיקה יש לנקות הצינורות בהתאם למפרט הכללי. מבחן הלחץ   

ייעשה בנוכחות יצרן הצינורות והמפקח. הכלים והאמצעים לביצוע הבדיקה 

יסופקו ע"י הקבלן. המכשירים יהיו בעלי תעודה ממכון התקנים. אין להתחיל 

יהיו בבדיקה ללא אישור המפקח לתקינותם של כל המכשירים. המנומטרים 

אטמ' מכוילים בסמוך לזמן ביצוע הבדיקה.  0.1בעלי לוח בחלוקה לשנתות של 

הבדיקה תעשה בהתאם למפרט הכללי כאשר החיבורים גלויים מקיימים משך 

אטמ', בתוך שעה זו מוסיפים מים כנדרש למילוי הקטע  0.5שעה אחת לחץ של 

'. אם אין אטמ 0.5הנבדק ולאחר מכן מחזיקים את הלחץ במשך שעה בלחץ 

 הקו הינו מושלם. –הפסדי עומד בשעה זו 

 הקווים וניקיו ורבדיקה ליש

הצינורות ייבדקו ע"י מצלמת וידאו שתנוע בקווים בין כל שתי שוחות סמוכות 

 לשם ביטחון שהקווים נקיים, ישרים ופתוחים לכל אורכם.

ה ולא הבדיקה כלולה במסגרת עבודתו לכל מהלך הביוב והתיעול החיצוני ובחני

 תשולם על כך כל תוספת.

 בדיקה סופית

לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל 

שוחות הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן 

 יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח.

 אישור מכון התקנים

לבצע בדיקות מכון תקנים לכל שלבי הביצוע ולכל המערכות  הקבלן מחויב

שבתחום עיסוקו כנדרש בחוק ולספק תעודות בדיקה מאושרות לשלבים אלו וכל 

 .זאת על חשבונו

 צילום פנים צינורות ביוב ז. 

עם גמר הנחת צינורות המים והביוב הגרביטציוניים מכל סוג שהוא בהתאם 

המיוחד, תבוצע בדיקתם באמצעות צילום פנים לנדרש במפרט הכללי ובמפרט 

 160) 6צנרת במצלמות טלוויזיה במעגל סגור. הצילום יבוצע לקוי המים בקוטר "

מ( ומעלה ולכל קווי הביוב הגרביטציוניים בכל קוטר שהוא שבוצעו לרבות "מ
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קווים/שלוחות משניים למבנים. לפני ביצוע הצילום הנ"ל יעביר הקבלן ליחידת 

 את המידע והנתונים כדלהלן:הפיקוח 

 שם החברה שבדעתו להעסיק למטרה זו כולל ניסיון מוכח.

ההכנות והעבודות המקדימות שבכוונתו לבצע, כגון שטיפה וניקוי קוים  ותאים 

 לרבות לוחות זמנים להשלמת הצילומים והבדיקות הנדרשות.

הבדיקות  רק לאחר קבלת אישור יחידת הפיקוח לנ"ל בכתב יוכל הקבלן לבצע 

 והצילומים הנדרשים.

ידי הקבלן. עם גמר התיקונים -כל הליקויים שיתגלו, יתוקנו ויושלמו מיידית על

הנדרשים יבצע הקבלן בדיקה וצילום פנים צנרת נוספים לכל הקווים, לוודא 

 שאכן כל שנדרש תוקן בשלמות.

י , מיפוי של נתונDVDממצאי צילומים אלו, הכוללים בין השאר תקליטור 

ידי מהנדס -הממצאים וכד', ילוו בתצהיר בכתב לאמיתות הנתונים חתומים על

 החברה ומנהל החברה, ויועברו ליחידת הפיקוח לקבלת אישורה.

פעולות צילומי הצינורות אינן באות למלא מקומן של כל בדיקה אחרת שמטרתה 

לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי הנדרש בתכניות, במפרטים ובהתאם 

 הנחיות נוספות של יחידת הפיקוח שניתנו במהלך הביצוע.ל

 

 אישורי יצרנים לטיב צינורות ח. 

ידי שרותי השדה וההנדסה של -ביצוע עבודת הצינורות השונים ילווה ויאושר על  

יצרני הצינורות. עם תום ביצוע העבודות תימסר תעודת אחריות למערכת 

יצרני הצינורות אשר תצורף לתיק ( שנים ממפעל 10הקווים לתקופה של עשר )

 ספרי מתקן ותוכניות עדות. -המתקן בהתאם למסמך י"ב

 

  מתקני טיפול קדם לביוב

במקומות בהם נדרש טיפול קדם כגון מפרידי שומן למטבחים, מתקני שיקוע, הפרדת  

דלקים, וכד' יבוצעו במקום כזה שתתאפשר נגישות כלי רכב לטיפול ואחזקה עד סמוך 

 אליהם.

 התקרות והמכסים למתקנים אלו יהיו כמגודר וכמפורט בסעיף "תאי ביקורת" דלעיל. 

מ "ס 10תחתית החפירה למתקן תיושר ותיוצב באמצעות יציקת שכבת בטון רזה בעובי  

 לפחות.

על הקבלן להקפיד על התקנה מושלמת של המתקן, תוך שמירה על מקבילות אנכית  

 ואופקית.

 

  קווי המים  57.03.2

 עבודות עפר

 כללי
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קיימים פני הקרקע שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע  .1

ולא אלו המסומנות בתוכניות טרם תחילת עבודה באתר, כפי שימסרו לקבלן 

העבודה. רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים שיתקבלו לאחר 

על הקבלן יהיה לבצע מדידה  ע"י הקבלן בהנחיית המפקח.הפעלת מדידה בשטח 

ומדידה זו לאחר אישור המפקח תחשב קובעת מחודשת של פני הקרקע הטבעית, 

מדידה זו תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, באמצעות  ועל פיה יחושבו עבודות העפר.

מודד מוסמך. את המדידה יעביר הקבלן למפקח ולמתכנן לאישור בטרם יתחיל 

  .בחפירה

נורות מים, ביוב, יקרקעיים כגון צ-בלעדי למתקנים על ותת הקבלן אחראי באופן .2

חשמל, טלפון וכו'. לפיכך, על  הקבלן לנקוט בשיטות חפירה כאלו אשר יבטיחו 

את שלמותם של המתקנים הנ"ל, לרבות תמיכות זמניות, חפירה בידיים, ובחירת 

ולו על ציוד מתאים )לחפירה, מילוי והידוק(. כל ההוצאות למילוי תנאי זה יח

הקבלן וימצאו את ביטויו במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות לקבלן על 

, וזאת ללא כל דרישות ביצוע העבודה בכלים או בשיטות הנראות לו נחוצות

 כספיות או אחרות מצדו של הקבלן.

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, על חשבונו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים  .3

ים, מ הקוות בשל  או החפירות. אם איכות העבודה תפגעו/או ביוב בתעלות 

 רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.

הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא  .4

שחפירת תעלות, מחפורות וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשנה באופן בטוח. אם 

החפירה. הוראות המתכנן או המפקח אינן  יהיה צורך הוא ידפן את דפנות

 פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

יש לגדר או לחסום חפירות פתוחות וכן מכשול המהווה סכנה על מנת שלא  .5

תקרינה תאונות. יש להאיר את השטח או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך. ביצוע 

 כל הפעולות הנ"ל ימצא את ביטויו במחירי היחידה.

 

 נורותיפר ומילוי בהנחת צעבודות ע  

או בעבודת ידיים, לפי  קטנים תיעשה בכלים מכאנייםו/או החציבה החפירה  .1

 . ס"מ 5והדפנות  ס"מ 2הקרקעית ייעשה בדיוק של   והנסיבות. עיצוב הצורך

עפ"י ציוד החפירה לתעלות יהיה מחפרון עם כף. רוחב הכף באישור המפקח.  .2

 בקרבת מערכות קיימות הצורך תבוצע במידת, החלטתו הבלעדית של המפקח

 ידו.-החפירה בעבודת ידיים, או בכלי  שיאושר על

ההידוק יעשה מבוקר,  בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי הידוק .3

 במפרט המיוחד. 51.02.40.140-150עפ"י ההנחיות בסעיף 
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במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי, או  .4

שהשימוש בכלים מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, 

תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים. כל הדרישות המפורטות מעלה לגבי חפירה 

לא תשולם תוספת מחיר  באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.

ות בסעיף בעבור חפירה בעבודת ידיים. ההידוק בחפירה זו יבוצע עפ"י ההנחי

 במפרט המיוחד. 51הרלוונטי בפרק 

מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר אינרטי אחר ללא אבנים  .5

ורגבים, שיאושר ע"י המפקח, הריפוד יהודק הייטב ויושר לגבהים הנדרשים כך 

שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות. עובי הריפוד כמצויין בתוכניות או 

ס"מ. הריפוד  20הכמויות או לפי הוראות המפקח, אולם לא פחות מאשר בכתבי 

 יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות יבוצע לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.   

ולאחר מדידת מפלסי הקוים המונחים בתעלה בטרם הכיסוי. הכיסוי יעשה 

ס"מ כ"א. שתי שכבות ראשונות מעל  20ההידוק יהיה בשכבות שעוביין לאחר 

הצינור תהיינה מחומר נקי מכל אבנים וגושי חומר נוקשה. החומר לכיסוי יהיה 

 . 200חומר עובר נפה  20%חומר נברר או חמרה בהם יש לפחות 

בשטחים הפתוחים מעל פני הקרקע הקיימת תוסף ערימת חומר מילוי עודף לא   

 ס"מ, למקרה של שקיעת המילוי. 20מהודק בגובה של 

לעיל. העטיפה תונח  5עטיפה סביב הצינור, תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף  .6

 5 באופן שיווצר מגע לכל היקף ואורך הצינור ותהודק היטב לפי המפורט בסעיף

לעיל. עובי העטיפה יהיה כמצוין בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות 

, ס"מ מעל קודקוד הצינור לכל רוחב החפירה 20המתכנן, אולם לא פחות מאשר 

מוד א.א.ש.ה.ו. בגובה שמעל זה ימלא הקבלן שכבות כביש עפ"י  98%בהידוק 

 תכנון יועץ כבישים.

מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י עודפי החומר החפור ופסולת יורחקו  .7

פסולת תועבר למטמנה מאושרת ע"י משרד  המפקח ובכל מרחק, ללא הגבלה.

 הגנת הסביבה. הובלה ודמי הטמנה כלולים במחיר היחידה ולא תשולם תוספת. 

 ציוד ההידוק לתעלות ולכיסוי התעלות יהיה: .8

פלטה ויברציונית או קומפקטור לבום המורכב על  .א

ס"מ לפחות  50/50חפרון עם לוח במידות זרוע מ

 ניוטון/דקה. 2000ותדירות מכה של לפחות 

  כל הכלים טעונים באישור המפקח. .ב

אין לעלות בכלי מכאני על מילוי החפירה אלא לאחר שהמילוי הגיע לרום הסופי  .9

 המתוכנן וגם אז אחראי הקבלן לכל נזק שייגרם לצינור בשל כך.

למבנים שכנים, לעובדים ולמערכות קיימות ולפי בכל מקום בו צפוייה סכנה  .10

הוראות הבטיחות וכן בעת ביצוע הקו בקרבת מבנים קיימים או עמודי חשמל 
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מטר יבוצע דיפון  1-ובמידה שהמרחק מדופן התעלה לקצה המבנה יהיה פחות מ

 מקומי של התעלה בעת העבודה. הדיפון יעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו.

 שקיעות   .11

ן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה הקבל  

לצינורות, לשוחות, למתקנים ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן, ישיר אן עקיף, 

 במשך שנתיים מיום מתן תעודת ההשלמה.

במידה והחומר החפור אינו ראוי למילוי חוזר בתעלה ידאג הקבלן לאספקה  .12

ריסת החומר הקיים. גריסת החומר הקיים תהיה והובלה של חומר חלופי, או לג

ע"ח הקבלן. חומר חלופי יובא לאתר באישור המפקח בכתב, על חשבונו. עודפי 

החומר החפור ופסולת יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שיאושר ע"י המפקח 

 בכל מרחק.

 

 צינורות  

 צינורות פוליאתילן לקוי מים 

, בעל תו תקן ת"י 15פוליאטילן מצולב דרג   -פקסגולצינורות פוליאתילן יהיו מסוג  

העומד  4427, בעל תו תקן ת"י 20או פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה, דרג  1חלק  1519

 שנה(: -שעות 8,760בבדיקות הבאות )לפחות למשך של 

 .ARKOPAL N-100 4N/mm2 2%בכימיקל  80°c -עמידות בלחץ ב .א

 .ARKOPAL N-100 4N/mm2 2%בכימיקל  80°c -( בpoint loadמאמץ נקודתי ) .ב

 .80°c -ב ISO13479התקדמות סדק איטי לפי  .ג

כל הספחים והאביזרים יהיו תואמים הצינור. הריתוכים יהיו במחברי ריתוך  

אלקטרופיוז'ן בלבד. העבודה עם הצינורות תהיה עפ"י הוראות היצרן לרבות שיטת 

 האספקה תהיה על גבי תופים בלבד.  ההנחה, חיבור הצנרת, ריתוכים וכו'.

 צינורות פלדה על קרקעיים לקוי מים 

 . 530צינורות מים על קרקעיים יהיו צינורות פלדה לריתוך בעלי תו תקן  

 ,5/32יהיו בעלי עובי דופן " 3"-6צינורות בקטרים " 

 הצינורות יהיו עם ציפוי בטון פנימי, וצביעה חיצונית חרושתית. 

 ללא פעמון לריתוך. הצינורות יהיו 

, מחוברים בהברגה. בהתקנה 40ומטה, הצינורות יהיו מגולוונים סקדיול  2בקטרים " 

 שכבות שיחול. 3קרקעית עם עטיפת חוץ חרושתית ב-תת

 

 חיבור הצנרת בריתוך 

משרדי. -במפרט הבין 57.04כל החיבורים וקטעי הצינורות ירותכו בהתאם לפרק  

 הצינורות יהיו בחיבור ריתוך חשמלי אלקטרופיוז'ן. 
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צנרת הפלדה תחובר בריתוך חשמלי. צינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט יחתכו במכשיר  

 חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי.

רים וחומרי העזר הדרושים לביצוע הקבלן יספק על חשבונו את הכלים, המכשי

 החיבורים.

 ASME Welding qualifications – section IXריתוכים יבוצעו רק ע"י רתך מוסמך לפי 

 (.Socket Weld( ובריתוכי תושבת )Butt Weldבריתוכי השקה )

 חומרי העבודה לריתוך:

 עם תעודת יצרן. 99.9%( בדרגת טוהר TIGגז מגן ארגון )ל -

 תקניות האלקטרודות יישמרו במקום יבש עד לרגע השימוש.אלקטרודות  -

 

 :הנחיות לריתוך

ריתוך יבוצע רק לאחר הכנת פני השטח כנדרש, קיבוע בנקודות ריתוך )תפיסה  -

 ומדידת מקביליות ומרכזיות לאורך ציר הצנרת והאביזרים המרותכים. בפיקים(

 מחזורי ריתוך, כל מחזור מתחיל בנקודה שונה. 2מינימום  -

 מ"מ. 2-3עובי כל מחזור  -

 1-2.5 – 3מ"מ, בקוטר מעל " 0.5-1.5 – 3חדירת שורש לתוך הצינור: בקוטר עד " -

 מ"מ.

 מ"מ. 1.5-3גובה עליון של התפר מעל פני הצנרת  -

 כל ריתוך ילוטש באמצעים מכניים כגון אבן משחזת או מברשת ברזל.

צע מחדש ע"י הקבלן ועל ריתוך שלא יעמוד בבדיקות המוגדרות להלן יחשב פסול ויבו

 .ANSI B.31.3חשבונו. תקן לקבלת ריתוכים 

 הקבלן יספק דוגמא לבדיקת הרס עבור כל סוג וקוטר ריתוך בתחילת העבודה.

 

 בדיקות הרס ואל הרס

המפקח או נציג מוסמך של יצרן הצנרת, יפקחו באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך 

העבודה השוטפת יהיה רשאי המפקח לדרוש חיתוך וההיתוך ויבדקו את טיבם. במהלך 

דוגמאות לבדיקת טיב הריתוך והחיבור. הקבלן ידאג לבדיקה ולכיול של כל ציוד 

 הריתוך וההיתוך העומד לרשותו.

המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה של הריתוך ובאיזה תפר של כל קו צנרת החייב 

 כל הצנרת בדיקה חזותית לריתוכים.בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור 

המפקח יהיה הפוסק האחרון בדבר התאמת או אי התאמת של טיב החיבור לדרישות 

המזמין ובכלל זה טיב הריתוך וההיתוך. ליקויים ניתן יהיה לתקן רק לאחר קבלת 

 רשות לכך מהמפקח ולפי הוראותיו.

ל קו צנרת החייב המפקח יקבע היכן לבצע בדיקות מעבדה ובאיזה תדירות של כ

בבדיקה זו, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת את בדיקת הלחץ ההידרוסטטי 

 ובדיקה חזותית לריתוכים.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לאחר מבחן הלחץ לא יורשו כל חיבורים בקו ובכלל זה תמיכות וכו'. כל חיבור נוסף 

קודם, שיידרש כתוצאה מטעות הקבלן יחייב אותו לערוך מבחן לחץ נוסף לפי הסעיף ה

 במידה והמפקח ימצא זאת לנחוץ.

 

 סימון צנרת מים 

 .מ"מ 1.5פוליאתילן בעובי של מ לקוי מים תקנייונח סרט סימון לכל אורך צנרת המים 

הסרט יהיה בעל שני גידי נירוסטה, ומסומן בצבע כחול. הסרט ייפרס לאחר המילוי 

 ס"מ מעליו. 30ובגובה 

  גילוי מתכות.התיל יהיה מתאים לקריאה ע"י מכשיר 

 עלויות החומר והעבודה לפי סעיף זה כלולים בהצעת הקבלן במחיר הצנרת.

 הנחת קוים ואיזונם

 כללי 

 הנחה .1

הרומים הסופיים יבדקו במאזנת בשני קצות כל  .א

קטע ובמספר נקודות ביניים הסטיות המותרות 

ס"מ  1.0 - ס"מ בקצוות ו 0.5±מהרום המתוכנן הן 

 בנקודות הביניים.

רות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות ייש .ב

הקו במישור האנכי תיבדק  מכוון לייזר. ישירות

 באמצעות מכוון לייזר.

אם ידרוש זאת המפקח )לצורך מעבר כלים או  .ג

מסיבה אחרת כלשהיא(, בתום כל יום עבודה יכסה 

הקבלן את כל קטעי הקוים שנחפרו והונחו באותו 

שר לא יום, בשלמותם או בחלקם. במידת אפ

תושארנה תעלות לצנרת בלתי מכוסות. לא ישולם 

עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת 

 נורות.יהצ

 התעלה מילוי .2

לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור  .א

המפקח תכוסה התעלה. הכיסוי יעשה בהתאם 

 לעיל. 57.1לפרק 

לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע אם  .ב

תזוזה או שקיעה או אם נגרם לו נזק כל חלה בו 

לא ישולם עבור כך בנפרד, והמחיר יהיה  שהוא.

 נורות.יכלול במחיר הנחת הצ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פקוח שרות שדה .3

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של   

מיצרן הצינורות  בלבסיום העבודה יש לק הקו, וכן לבדיקות לחץ לכל קטע.

 שנים. 10 -יצרן להות יישור בכתב לגבי תקינות בדיקת הלחץ של הצנרת ואחרא

 יציקת גושים, תושבות ותמיכות מבטון .4

כניות ובמקומות בהם ידרוש זאת המהנדס, ובמקומות המסומנים בת .א

 נורות או לאביזרים.יק הקבלן גושי בטון תחת או סביב לצויצ

ות הצמנט לממ"ע הגושים יוצקו בהתאם למסומן בתוכניות כאשר כמ .ב

 ק"ג. 300בטון מוכן תהיה 

 הנחה וטיפול בצנרת  .5

נורות יהיה זהיר. הפריקה תבוצע יהטיפול בצ .א

באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות ואין 

בתחום השטח המיועד  לגרור אותם על פני הקרקע.

במידה ולא ניתן להשתמש בכלים הנדסיים כפי 

תעשה פריקת הצינורות  57.1שיצויין בסעיף 

 בהובלה ידנית.

גילגול הצינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות  .ב

כשהוא נשען על קצותיו החשופים מעטיפה 

 חיצונית.

 /פוליאתילןנורות פלדהילפני ביצוע הריתוכים בצ .ג

יש לבדוק את פנים הצינור על מנת לוודא שהוא 

 נקי. 

פוי הפנים בקצוות ייש לבדוק את שלמות צ  .ד

 ולתקנם במידת הצורך.

 הכנת צנרת, אביזרים והתקנתם בבלוקי בטון .6

נורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים בקירות בטון יאלמנטים מצ  

 : יותקנו כמפורט להלן

כניות. לאחר ההתקנה ום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתהאלמנט יותקן במקו  .א

באמצעות טבעת עיגון יחוזק האלמנט באופן כזה שתימנע תזוזתו, 

נור, ימ"מ + קוטר הצ 150מ"מ וקוטרה החיצוני יהיה  5שעוביה יהיה 

 .כניותואלא אם צוין אחרת בת

צמנט יבש -בטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מלט .ב

המלט יהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביב בטרם הפסיק  למחצה.

 להתייבש.

 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה. .ג
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 עמודי סימון .7

כנית ועפ"י פרט בתבמידות ובקוטר עמודי סימון יותקנו בצינור בתוך גוש בטון   

מים(, צביעה חרושתית עם כחול לבן )לקוי סטנדרט. העמודים יצבעו בצבעים 

 שלט.

 ס"מ.  50-ס"מ וטמונים כ 100גובה העמודים יהיה   

מ' ובהתאם להוראת  100מיקום עמודי הסימון יהיה במרחק שלא יעלה על   

 המפקח. 

 

 בדיקות הידראוליות ושטיפת קוים 

 שטיפת הקוים .1

   השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות  יאחר .א

כך, ולפני הפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה בהקשורות 

 נורות ואביזרים.יפנימית של כל המערכת צ

השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של  .ב

 המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

 כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות .ג

 מ'/שניה לפחות. 1.0זרימה של 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות  .ד

רצונו המלאה של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני 

ביצוע השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה 

יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל 

חיבורים המוצעים וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המפקח יוכל ה

 מי השטיפה ישפכו לתעלות ניקוז קיימות. הקבלן לבצע את השטיפה.

 מבחן אטימות הידרוסטטי –בדיקות הידראוליות לקוי מים  .2

,  לגילוי נזילות כל קטע וקטע של הקו המוכן יש לבדוק בדיקה הידראולית  

 מטר. 500הנבדק לא יעלה על ודליפות. אורך הקטע 

בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך  .א

הנחה כי הצינורות עברו בדיקת לחץ בביהח"ר וכי 

הקבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ 

בדיקת הלחץ תיעשה לאחר התקנת  של הצינורות.

 המגופים.

לפני הכנסת המים לקו יש לוודא את תקינותם של  .ב

, הניקוז שלאורך קטע הקו הנבדקנקודות האויר ו

וכן את כל חיבורי אוגן ו/או הברגות וחיבורים 

 לצנרת אחרת.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופת  .ג

 ההבשלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות.

מלחץ  1.5הנדרש עד הבדיקה תיעשה בלחץ  .ד

 שעות.  24העבודה, ולמשך 

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו הנבדק יש  .ה

 לסגור באוגנים אטומים ולעגנם באופן כזה שיעמדו

 בלחץ הבדיקה. פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור.

מילוי הקו במים ייעשה באיטיות מבלי להשאיר כל  .ו

כמות אויר בקו. לאחר מילוי כל הקו במים יש 

להעלות את הלחץ בהדרגה עד ללחץ הבדיקה 

זמן הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו במשך 

כדי לאפשר בדיקת קטע  י של שש שעות,מינימאל

 הקו הנבדק לכל אורכו.

נורות ובין יאם לא תמצא נזילה או הזעה בין הצ .ז

המחברים יאשר המהנדס את הקו, אם יימצאו 

ליקויים על הקבלן לבצע את כל התיקונים 

 הנדרשים על ידי 

לשביעות רצונו  המהנדס ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא תקין 

 .פקחהמהמלאה של 

בדיקת הלחץ תעשה בנוכחות ספק הצינורות ועם  .ח

סיומה יש לקבל תעודת שרות שדה על עמידה 

 במבחן הלחץ.

 חיטוי קוי מים .3

צוע השטיפה בקוי המים, ולאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים יעם גמר ב  

צוע חיטוי הקוים כמפורט להלן: פעולת יב את מכל נקודה הם צלולים, יתיר

תכלול את כל המערכת של הצינורות אביזרים, ספחים וכו'. חומר החיטוי 

מ"ג לליטר. תמיסת המים  50החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 

בתום תקופה זו יבדק הריכוז  ,שעות 24והכלור תוכנס לקוים ותושאר בהם 

ר יש להשאיר את מי הכלומ' לליטר,  10-ל 1במספר נקודות. אם יהיה הריכוז בין 

מ"ג  1 -מ  נמוךשעות  48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24 -ל 

לליטר כלור, יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז 

 מ"ג לליטר. 1 -מ שעות יהיה גדול  48הנותר בתוך 

תרוקן ותשטף המערכת והקו ימולא  ,לשביעות רצונו של המפקח ,בתום החיטוי  

 0.2נקיים עד ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כלשהיא לא תעלה על במים 

 מ"ג לליטר.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 שוחות בקרה ואביזרים 

 שוחות מגוף

שוחות המגוף והאביזרים יהיו מחוליות גליליות מבטון טרום ותקרות טרומיות  .1

ס"מ ורחב ממידות התא  30-20ותוצבנה על גבי שכבת מצע סוג א' מהודק בעובי 

ס"מ מסביב. לאחר התקנת התא על שכבת המצע יש למלא מצע מסביב  30 -בכ

 לתא באופן אחיד ושווה תוך כדי הידוק עם הגובה הנדרש. 

קבלן אחראי למסור למפעל נתונים מדויקים של כיווני הכניסות והיציאות מכל ה 

 שוחה, לאחר סימון התוואי בשטח ואישורו ע"י המפקח.

 .2014, פברואר 1חלק  5988תאי הבקרה יהיו עפ"י תקן ישראלי ת"י   

ס"מ תהיה טרומית מבטון, מונוליטית,  125חוליה תחתונה של השוחה עד קוטר  .2

עם מילוי חצץ "אדס" לפי פרט, בעלת תו תקן, כיוון צינורות ללא רצפה 

 הכניסה/יציאה קבוע.

חיבורי הצנרת יהיו באמצעות מחברי שוחה גמישים, מורכבים במפעל בעלי תקן  .3

המתאים לדרישות  EPDMעם גומי  ASTM-C923אמריקאי למחברי שוחה 

 .  304וג חלד מס-התקן. חלקי המתכת במחבר איטוביב יהיה עשוי מפלדת אל

תקע בקוטר ועומק לפי -שקע 658החוליות תהיינה בעלות תו תקן לפי ת"י מס'  .4

תוכניות עם משטח פנימי חלק ביותר אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק 

, ההחלקה תבוצע ע"י 1:1יחליקו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט לחול דק של 

 כף טייחים. 

קרה ייעשה ע"י אטם חרושתי המיועד חיבור האלמנטים השונים של תא הב .5

לאטימה בין החוליות. בנוסף לכך החיבורים יטויחו בטיח בתוספת דבק אקרילי. 

האטם יהיה על בסיס ביטומני אשר נדבק לשטחי המגע בבטון ושומר על גמישות 

 לאורך שנים. האטם יעמוד בכל דרישות התקנים לאטמים מסוג זה.

טון. בשוחות המתוקנות  12.5התקרה תהיה טרומית, שטוחה, מבטון, לעומס  .6

 טון.  40בכבישים בדרכים תהיה התקרה לעומס 

 12.5. סוג המכסה לעומס 489המכסה יהיה עגול מיצקת ברזל, בעל תו תקן ת"י  .7

ס"מ לכל קוטר. בשוחות  60וקוטר הפתח במכסה יהיה   B-125טון ממין 

. מסגרת D-400טון ממין  40יה סוג המכסה לעומס המותקנות בכבישים יה

המכסה תהיה מברזל יציקה. בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותקן 

המסגרת מעל פני התקרה כמפורט להלן. על גבי המכסה יופיע כיתוב עבור סוג 

 התשתית וסמל העיר/תאגיד.

עד רום פני  ( בשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיהT.Lרום פני המכסה ) .8

ס"מ  40הכביש או המדרכה. בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה בעד 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מפני הקרקע הסופיים )לא תותר בליטה של התקרה כולה אלא של המכסה 

 בלבד(.

מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה מיצקת ברזל בעלות תו ת"י  0.80בשוחות שעומקן  .9

. 658ת ועיגונן ייבדק לפי הוראות ת"י . המדרגות יותקנו על ידי יצרן החוליו631

 המדרגות יהיו רחבות עם כיסוי פלסטי. 

הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופן כזה שמדרגות הירידה, אם יהיו כאלה,  .10

 יתקבלו בטור אנכי. 

 השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכן מי תהום ו/או מי נגר.  .11

 הקבלן יחזיק באתר תיק ובו העתק בתעודות משלוח של חומר שסופק לאתר.  .12

 

 קוטר השוחות

 קוטר השוחות יהיו עפ"י המפורט בתוכניות העבודה.

 

 אביזרים לקוי מים

 מגופים

יהיו ברזים כדוריים מפליז, להברגה ללחץ  2מגופים לצנרת מים בקטרים עד " .1

 אטמ'. לפני כל ברז יורכב רקורד.   25עד 

יהיו מגופי שער )טריז( למים מאוגנים,  2מגופים לצנרת מים בקטרים מעל " .2

בעלי תו תקן . המגופים יהיו עם ציפוי פנימי אמייל וחיצוני אפוקסי פוליאסטר 

 אטמ'. 24אטמ', ולחץ בדיקה  16קלוי בתנור. לחץ עבודה 

 

 הידרנטים –ברזי כיבוי אש 

מאושר בעל  3ץ הבטיחות, בעלי ראש בקוטר "ברזי שריפה יהיו בודדים עפ"י הנחיות יוע

, מאוגן עם תושבת מנירוסטה או מפליז בלבד )מסעף הברגה עם 3-ו 1חלקים  448ת"י 

 עם ציפוי פנימי מלט. 4מעבר יצקת(. הזקף יהיה מאוגן בקוטר "

קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה עטוף עטיפה פלסטית חרושתית -החלק התת

 טריו.

בקוטר מתאים לקוטר הזקף. ברגי  מתקן שבירהזקף לצינור בקרקע יותקן בחיבור בין 

נירוסטה מוחלשים )בחלק העליון של מתקן השבירה(, מספר הברגים יהיו בהתאם 

 לדרישת המזמין.

המתאים לתקן  3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר "

 כבאות, ההתקנה תהיה לרבות גלגל הפעלה. ברזי הכיבוי יהיו עם ציפוי פנימי אמייל. 

 

 שסתום אויר למים

יסופק  4אטמ'.  עבור צנרת עד קוטר " 16שסתום אויר משולב למים, לחץ עבודה 

 .2ר "שסתום אוויר בקוט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 שסתום אל חוזר

 אטמ'. 16שסתום אל חוזר למים יהיה מפלדה לחץ עבודה 

 ומעלה יהיה מטיפוס מדף, עשוי ברזל יצקת עם חיבורי מגן. 3מקוטר "

 

  צביעה 

 כללי

כל חלקי המתכות הגלויים כגון: עבודות מסגרות, צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או 

בבטון , מסגרות למכסים, מכסים, שלבי ירידה מוצקת ברזל וכיוצ"ב, יעוברו טיפול 

 בהגנה נגד קורוזיה באחד משני האופנים גילבון או צביעה. 

 

 צביעת חלקי מתכת מגולבנים

 נוספת על פני הגילבון ולאחר  ויות תבוצע צביעה אם ידרש בתכנית או בכתבי הכמ .1

 אבץ. התיקונים בצבע עשיר

, ולחספסו להורדת ברק הגילבון יש לנקות הגילבון בטרפנטין/טינר ובבד שמיר  .2

 בנייר לטש.

 מיקרון. 30  האלמנט יצבע בשכבת צבע יסוד מגינול אפור בעובי  .3

עליון סינטטי  שכבות צבע  צענה שתי ועל פני שכבת צבע היסוד, לאחר ייבושו, תב .4

  כ"א. גוון השכבה העליונה ייקבע ע"י המפקח. גוון מיקרון  30)סופרלק( בעובי 

 השכבה התחתונה יהיה שונה מזו שמעליה.

 בהתאם להוראות היצרן.הדילול:  אופן ביצוע .5

 היישום: במברשת או בריסוס. -

 שעות. 12שעות, סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

 80מיקרון מינמום כל שכבה, עובי כולל שתי השכבות  30עובי הפילם יבש:  -

 מיקרון מינמום.

המלאכה, תיעשה בבית  בבית  הצביעה של שכבת היסוד של אלמנטים המיוצרים .6

אלמנטים  צביעת .באתר לאחר גמר ההתקנה העליונה תיעשה  המלאכה. השכבה 

 כולה באתר.   המלאכה תיעשה-שאינם מותקני בבית אחרים, כאלה 

 

 צביעת חלקי מתכת שאינם מגולבנים

קורוזיה  כנגד  מבני פלדה, אלמנטים או חלקים העשויים פלדה שאינם מגולבנים יוגנו  .א

 באמצעות צביעה.

 הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה. .ב

 הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון. .ג
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 צבע יסוד: .ד

 .13HBטטי, או צבע כרומט אבץ נמיניום סיאלוצבע יסוד יהיה שתי שכבות  -

 היישום: במברשת שתי וערב. -

 .בהתאם להוראות היצרןהדילול:  -

 שעות. 16-24שעות, סופי  24ייבוש: בין שכבה לשכבה  -

 60מיקרון לכל שכבה, עובי הפילם היבש של השכבות  30-35עובי הפילם יבש:  -

 מיקרון לפחות.

  עליון:צבע  .ה

ביניים )אוקסיד אדום( ושכבת צבע עליון  309צבע עליון יהיה שתי שכבות מגן  -

 (.3000RALאש ) אדום

 היישום: במברשת או בריסוס. -

 בהתאם להוראות היצרן.הדילול:  -

 שעות. 12שעות. סופי  24הייבוש: בין שכבה לשכבה  -

שתי  מיקרון מינימום לכל שכבה. עובי הפילם היבש של 30עובי הפילם:  -

 מיקרון לפחות. 60השכבות 

בבית  המיוצרים    הצביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים .ו

תעשה לאחר גמר ההתקנה.  מלאכה תעשה בבית המלאכה. השכבה העליונה 

מותקנים בבית המלאכה, תעשה כולה  צביעת אלמנטים אחרים, כאלה שאינם 

 באתר.

 

 אופני מדידה ותשלום לקווי מים 

 לעבודות עפראופני מדידה ותשלום 

 כללי .1

אופני המדידה והתשלום לעבודות עפר מתייחסים לכל סוגי הקרקע כולל סלע,  (א

אלא אם נקבעו בכתב הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה, לשימוש בכל סוגי 

וכן ביצוע  המפקחהכלים שידרשו, לעבודות ידיים במקומות שהדבר יידרש ע"י 

 עבודות עפר בשטחים קשים ומוגבלים.

קוי, סימון, יכמו כן כוללים מחירי היחידה את כל פעולות ההכנה, כגון: נ (ב

מדידות, הקמת מבנים זמניים והסרתם לאחר תום העבודה, ביצוע דרכים 

הדרוש למניעת  נקיטת כל אמצעי הזהירות והתקנת כל .זמניות ודרכים עוקפות

דור, שילוט, סימון, תאורה, דיפון וכיו"ב. החזרת המצב לקדמותו תאונות כגון: גי

 תכלול שיקום גדרות, שבילים וטרסות.

ביצוע כל הנדרש למניעת הקוות וזרימה של מי תהום ומי ביוב או מים עיליים   

 אחרים כולל ניקוז, שאיבה ושמירת השטח במצב יבש כל זמן העבודה.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המהווה חלק בלתי נפרד מחומר המכרז על הקבלן להתחשב בדו"ח הקרקע   

ובמידע המצוי בו לגבי מי תהום ולהתחשב בכך במחירי היחידה. לא תשולם כל 

 תוספת במקרה של שאיבת מי תהום או מי ביוב במידה ויהיו כאלה.

נוסף לאמור לעיל לגבי סוג קרקע ופעולות הכנה, כוללים מחירי היחידה גם את  (ג

 כל המפורט להלן:

החומר המתאים לשמש כחומר מילוי והכשרתו, אם יש צורך,  מיון וסיווג .1

 לשמש כחומר מילוי.

סילוק עודפי חומר חפור, אדמה שנפסלה לשימוש ופסולת אל מחוץ לאתר  .2

לכל מרחק הובלה. סעיף זה יבוצע העבודה למקום שיאושר ע"י המפקח, 

 רק באישור המפקח ובכתב.

שאליהם  לת מאושריםאחרי שפיכת פסוכל ההוצאות הכרוכות באיתור  .3

תסולק הפסולת ו/או עודפי האדמה שנפסלה לשימוש כולל כל ההוצאות 

 הכרוכות בתיאום רישוי, אגרות מסים וכיו"ב.

בתיקון עבודות שנעשו באופן לא מקצועי או הכרוכות כל ההוצאות  .4

 שאיכות הביצוע אינה עונה לדרישות המפרט.

תיקון הנזק שנגרם למבנה, תיקון כל נזק שנגרם וכל ההוצאות הכרוכות ב .5

מתקן ו/או מערכת על או תת קרקעית בין שהיה ידוע עליה מראש ובין 

שלא, והחזרתם למצב שהיה טרם גרימת הנזק הכל בתאום עם הרשויות 

  ו/או בעלי הרכוש הניזוק ולשביעות רצון המפקח.

 

 עבודות עפר להנחת צנרת .2

עבודות עפר להנחת צינורות: הכשרת דרך לאורך התוואי, בכל סוג קרקע שהיא  (א

אספקה הובלה, פיזור והידוק לרבות חפירת/חציבת התעלה והידוק קרקעיתה, 

מצע ועטיפת חול, יהיו כלולות במחירי היחידה להנחת הצינורות ולא ישולם 

 . עבורן בנפרד

ולם בנפרד, והמחיר יהיה עבור סילוק הקרקע העודפת למקום מאושר לא יש (ב

 כלול במחירי היחידה. 

 תכנונו וביצועו לא ישולם בנפרד, והוא יכלל במחירי היחידה.  –עבור דיפון  (ג

 וכן את כל המפורט בסעיף הכלי, לעיל.  (ד

 

 עבודות עפר לשוחות המגוף  .3

יחידת המידה לחפירה למבנים תהיה כלולה במחירי היחידה השונים בהתאם  (א

 ס"מ מרחב עבודה מכל צד.  100לממדיו החיצוניים של המבנה בתוספת 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

במחיר היחידה כלולה החפירה וביצוע המילוי החוזר סביב למבנה מונח ומהודק  (ב

עיף א' בשכבות, במידת הצורך ו/או עפ"י דרישת המפקח. וכן את כל המפורט בס

 כללי, לעיל.

 

 לצנרת ואביזריםאופני מדידה ותשלום 

 כללי .1

נרות יאופני המדידה והתשלום לעבודות הנחת קוים מתייחסים לחפירת והנחת הצ 

 והספחים, ביצוע כל החיתוכים, החיבורים והתקנתם בשוחות ובמבנים והם כוללים:

פינוי אדמה  כל עבודות העפר לרבות הכשרת דרך להנחת צנרת, חפירה, חציבה (א

 החזרת המצב לקדמותו.

את כל ההוצאות הכרוכות בסימון, איזון ומדידות כולל מדידות לבדיקת איכות  (ב

 הביצוע והתאמתו לתכנון.

את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות רדיוגרפיות, הידראוליות ושטיפת  (ג

קוים לרבות המים אספקתם והובלתם, הציוד והאביזרים, הכל עפ"י הנחיית 

  המפקח.

 כל ההוצאות הנובעות מביצוע שאינו מקצועי ו/או אינו עונה על דרישות המפרט. (ד

תיקון כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזק שנגרם למבנה, מתקן  (ה

ו/או מערכת עילית או תת קרקעית וכן ביצוע כל הדרוש להחזרתם למצבם 

 עות רצון המפקח.כשהיה טרם גרימת הנזק. הכל בתיאום הנזוק ולשבי

אם לא נקבעו סעיפים מיוחדים לכך בכתב הכמויות יכלול המחיר גם את כל  (ו

 , סילוק ופיזור עודפי העפר.עבודות העפר

 

 

 

 צינורות פוליאתילן .2

יחידות המידה לאספקת, הובלת והנחת צנרת פוליאתילן תהיה מטר אורך  (א

הטיפול הכרוך קוטר ועומק. מחיר היחידה כולל גם את  מסווגת בהתאם לסוג

במסירת הצינורות ופריקתם/אחסונם באתר, כולל הגנה בפני תנאי מזג אויר, 

שמירה על הצינורות ופיזור הצינורות לאורך התוואי על פי הוראות היצרן, מחיר 

 היחידה יכלול גם פחת.

מחירי היחידה לצינורות יכללו גם את אספקת הובלת והתקנת מחברים, ספחים,  (ב

 טר חיבור לצנרת מסוג אחר וכיו"ב.זויות, מעברי קו

 מחירי היחידה יכללו את ריתוך הצנרת על פי הוראות היצרן. (ג

 מחירי היחידה כוללים אספקה והנחת מצע ועטיפת חול. (ד

 מחירי היחידה כוללים את אספקת והנחת סרט הסימון למי השתייה. (ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

אישור מחירי היחידה יכללו את שטיפת הקו מים ובדיקת לחץ לקו מים, כולל  (ו

 יצרן הצנרת.

 כלל לעיל. 57.8.2.1וכן את כל המפורט בסעיף  (ז

 

 צינורות פלדה .3

יחידת המידה לאספקת, להובלת והנחת צינורות פלדה תהיה מ"א מסווגת  (א

 בהתאם לקוטר, עובי הדופן, הציפוי החיצוני.

מדידת האורך תעשה לאורך ציר הצינור. מחיר היחידה כולל גם את אספקת  (ב

והובלתם, פריקתם ופזור הצינורות לאורך התוואי. מחיר היחידה הצינורות 

 יכלול גם פחת.

י מים ימדד האורך ברציפות כולל אורך האביזרים, הספחים והשוחות ובקו (ג

 שלאורך קוי המים.

בקו לחץ לא ינוכו המבנים שבתוואי הצינורות ויכללו גם את אורך האביזרים  (ד

 המחברים.

אמצעי העזר והחומרים: כגון אדנים ותמיכות זמניות, מחירי היחידה כוללים כל  (ה

 חומרי אטימה לראשי הצינורות וכו'. ,י ובידודואלקטרודות, חומרי ציפ

כדי למנוע ספק יכלול המחיר את כל החיתוכים, הישרים והאלכסוניים, ריתוכי  (ו

 אוגנים וריתוכי החדירה.

, שסתומים וכו' ימדדו מחברי דרסר, מחברי אוגן, מגופיםאוגנים, אביזרים כגון:  (ז

 בנפרד. במחירם יהיו כלולים גם אוגנים נגדיים, אטמים, אומים, ברגים וכיו"ב.

מחירי הספחים כגון: קשתות, הסתעפויות וכו' כלולים במחיר היחידה של  (ח

 הצינורות.

 במסגרת דמי בדיקות שבמכרז.בדיקות של ריתוכים כמתואר במפרט, יהיו  (ט

 כללי לעיל.וכן את כל המפורט בסעיף א'  (י

 

 מגוףשוחות  .4

השוחות תימדדנה לתשלום ביחידות שלמות ומוגמרות מסווגות בהתאם לטיפוס  (א

 השוחה, קוטרה ועומקה.

במחירי היחידה יהיה כלול ביצוע כל עבודות העפר הנדרשות והמפורטות במפרט  (ב

, ו/או מילוי במידת הצורך ו/או עפ"י המיוחד, לרבות מצע מהודק בתחתית

 דרישת המפקח. 

במחיר היחידה יהיה כלול גם מחיר אספקת והובלת החומרים, חומרי העזר, וכן  (ג

כל האלמנטים המרכיבים את השוחה, התקנת מחברי שוחה מסוג "איטוביב" 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

שיסופקו ע"י הקבלן, עיבוד תעלות ושיפועים וכן גושי עיגון אם נדרשים, שלבי 

 ה וכו'. עבור מפל פנימי לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר השוחה.יריד

 תינתן הפחתה.  B-125עבור מכסה  . D400מחיר היחידה כולל מכסה מטיפוס  (ד

 מחיר היחידה כולל צביעת חלקי המתכת שבשוחה. (ה

 בניגוד לאמור במפרט הכללי יחשב עומק השוחה כהפרש הגבהים שבין רום  (ו

 ת צינור היציאה.מכסה השוחה לתחתי

 

 הידרנטים -ברזי כיבוי אש  .5

יחידת המידה לברזי שריפה יהיו ביחידות שלמות ותכלול את כל האביזרים הדרושים,  

 אוגנים נגדיים, מתקני שבירה, קוש וגלגל הפעלה, גושי בטון הכל לפי פרט סטנדרט.

  

 עמוד סימון .6

תגית בראש העמוד, יסוד בטון, עמודי סימון ישולמו בנפרד. המחיר יכלול אספקה, צבע,  

 אספקה, הובלה והנחה.

 

 מגופים ואביזרים .7

יחידות המידה עבור מגופים ואביזרים יהיו ביחידות שלמות ויכלול אספקה, הובלה                 

והתקנה. המחיר כולל אוגנים נגדיים, דרסרים וכל חומרי העזר הנדרשים, כולל 

ועבודות העזר הנדרשים לביצוע הפרט וחיבורו חיתוכים, ריתוכים וכל החומרים 

 למערכת המים.

 

 חיבור קו מים חדש לקו מים קיים .8

חיבור הקו ימדד ביח' שלמות ויכלול את כל העבודות לביצוע החיבור כגון: עבודות עפר,  

חיתוך הקו, ריתוך אביזר, חיבור קו חדש, וכל הדרוש להחזרת המצב לקדמותו, כולל 

ור קווים מסוגים שונים יבוצע חיוץ דיאלקטרי חרושתי!, אשר בחיבמילוי מהודק. 

 יכלל במחיר היחידה.

 

 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות הגנה נגד קורוזיה .9

התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה, גילבון ו/או צביעה יהיה כלול במחיר  (א

תב היחידה של אותם מבנים חלקים או המתקנים שעליהם נאמר במפרט ו/או בכ

 הכמויות שיש לבצע עבודות אלה.

העבודה כוללת את אספקת והובלת כל החומרים, חומרי העזר והאביזרים, ביצוע  (ב

 עבודות ההכנה, כגון: ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 סאונות – 65פרק 
 

תנור עם  -עם יח' הפעלה חיצונית אלקטרונית   -פרוט ל"הכנות" עבור סאונה יבשה 65.01

  כרטיס אלקטרוני 

להלן פרוט ה"הכנות" הנדרשות לביצוע ע"י המזמין לפני התקנת סאונה יבשה תוצרת  

TYLO , 

 הציוד המוזמן עפ"י הזמנה :  

)סמן     אחר :   ,   SE ,PURE   ,SENSE PLUSתנור לסאונה דגם :  

 בעיגול ( 

 קוו"ט / תלת פאזי ) סמן בעיגול ( WK ,    אחר : 8,  6.6בגודל:  

)   60w/230v  ,40w/230v,    ,12v/ lighting strip 30w ,downlight 12v גוף תאורה דגם : 

 סמן בעיגול

 

 שבדיה,  - TYLO -מבנה הסאונה הינה מבנה המיובא קומפלט מ .1

 כרצפת הסאונה * רהמבנה מונח ע"ג רצפה  מפולסת אשר תישא 

ס"מ  10יש לרצף את הרצפה בגודל הסאונה המוזמנת ובתוספת מרחק של לפחות  

 לכל כיוון .

 למעט מקרים בהם הוזמנה רצפת עץ פריקה בתוספת מחיר  .2

ל           בגוד עבור התנורשרוול יש להביא כבל חשמלי תלת פאזי מושחל בתוך  . 3 

   ×  

)מיוחדים אשי ויוגן ע"י חצי אוטומט, ומפסק פחת הכבל יועבר מהלוח הר      

 דרך פקט ) מנתק ( בקשר עין עם הסאונה.  לסאונה(,

 (   CC50 ,EC50, H1,PUREביח' בקרה אלקטרונית  )דגמים :   

מרכז מהפקט יש לחווט בכבל  עד תלת פאזי חסין אש ) כתום ( בתוך שרוול עד   

 מ' 4מ' ויושאר עודף משתלשל באורך  2.30הסאונה בגובה  

 מ"מ קוטר + כבל משיכה בין יח' בקרה  לסאונה עבור רגש  16יש לחווט שרוול    

מ"מ קוטר + כבל משיכה בין יח' הבקרה לתנור הסאונה  16יש לחווט שרוול    

 עבור פיקוד

עד    v, 12v dc 230 ת פנים הסאונה בהתאם לגוף הנבחר יש להביא כבל לתאור .  4

 הסאונה. קיר האחורי של ל

  הכבל יפוקד ע"י מפסק תאורה  מ' אשר 2.5ויושאר עודף משתלשל באורך   

 קום שיקבע   ע"י המתכנן.במיויוגן חיצוני 

 כל ההכנות לעיל יבוצעו עפ"י חוק החשמל והתקנות הרלוונטיות .   

 .בלבד  TYLOההנחיות לעיל מתאימות לסאונות   

 ראה סכמת אינסטלציה חשמל   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מפרט ופירוט להכנות הדרושות לסאונה רטובה  65.02

 להלן עקרונות בניית חדר הסאונה וההכנות  כדלקמן: 

  מבנה החדר  1.0 

החדר ייבנה  מקירות אקווה פנל של אורבונד, או לחילופין יחופה בחומר עמיד   

 מעלות( 60ללחות וחום )עד 

ס"מ ) במידה וקיים קיר בטון / בלוקים  10 -רוחב הקיר הכולל שייבנה יהיה כ  

 ניתן  לוותר על הלוח החיצוני. 

ק"ג /  24במרווח שבין הלוח החיצוני לפנימי ימולא צמר סלעים  בצפיפות של   

 מ"ק ראה מפרט מצורף ( 

הדלת כאשר החלק הגבוה יהיה בקיר  10 % -תקרת הסאונה תבנה בשיפוע של כ  

 והחלק הנמוך יהיה בקיר הרחוק מהדלת

 רצוי לבודד את תקרת הסאונה הרטובה כמו הקירות   

הספסלים יבנו מבלוקים בצורת "חית" או "ריש" כאשר על יד קיר הכניסה  עפ"י   

 התכנון האדריכלי 

 ס"מ 45גובה הספסלים יהיה: ספסל תחתון   

 ס"מ מהרצפה  90ספסל עליון   

 ס"מ  50 -כ רוחב הספסלים  

 ( לכיוון  מחסום הרצפה  1.5 % -רצפת הסאונה תהיה מרוצפת בשיפוע ) כ  

 סוג החיפוי נגד החלקה יבחר ע"י האדריכל   

 

  מיקום יח' המחולל

 המשטח עבור יחידת המחולל יבנה קרוב או צמוד לסאונה.   

 ס"מ,  70ס"מ רוחב )חזית(, גובה מינימלי  70גודל המשטח נטו:   

 ס"מ.  30עומק לפחות   

 המשטח מרוצף )או מבטון(  כאשר השיפוע לכיוון נקודת הניקוז.  

ס"מ רוחב  3-4יש להתקין סביב המחולל הגבהה )סף( מבטון או ממרצפות )גובה   

ס"מ( אשר יבטיחו כי נזילות מהמחולל יזרמו רק לכיוון נקודת הניקוז הקיימת  5

 ולא יתפשטו למקומות אחרים. 

 בטיח גישה חופשית לחזית יחידת המחולל.יש לה  

 

 איטום   2.0 

טרם חיפוי הקירות חובה לאטום את הקירות והתקרה והרצפה של חלל הסאונה   

וחלל יח' מחולל האדים מפני רטיבות ע"י  אלטוסיל תוצרת תרמוקיר בשתי 

 ק"ג / מ"ר  2-3 -שכבות לפחות כ

 

 אינסטלציה   3.0 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ש להכין נקודת ניקוז עם רשת , המוגנת ע"י מחסום  במרכז חלל חדר הסאונה י  

 רצפה " רטוב " תמיד .

 שיפועי הרצפה יכוונו לכיוון נקודת הניקוז .  

 .   "4   4גודל  מחסום הרצפה המומלץ  "   

 במיקום יחידת מחולל האדים יש לספק מחסום רצפה  כנ"ל אבל בגודל   

 "4    "2  .עבור ריקון ושטיפה עצמית של המחולל , 

דרך מרכך מסתיים בברז ניל ) כמו מכונת כביסה  1/2אספקת קו מי רשת "  

 ימוקם ליד המחולל 

כמו   3/4עם  ברז כדורי הברגת חוץ " ½   יש לספק קו אספקת מים בגודל "   

 למכונת כביסה.

מרכך מים  על קו אספקת עקב קשיות המים במקום חובה על הלקוח להתקין  

 .המים למחולל

   32בתוכו בין המחולל לחלל הסאונה בגודל  SP20יש להתקין שרוול עם צינור   

 מ"מ  עבור יציאת האדים

 + מעל הרצפה 15גובה היציאה של השרוול  החלל הסאונה =    

הערה: הוספת ברז מים בתוך הסאונה מומלצת ונתונה להחלטת האדריכל /   

 לקוח 

 

 חשמל  4.0 

ש להביא כבל חשמלי תלת פאזי )הזנה( מושחל בתוך צינור חסין אש עבור י  

 "ט קוודר 5×  4 בגודל  ,  מחולל האדים 

)מיוחדים הכבל יועבר מהלוח הראשי ויוגן ע"י חצי אוטומט, ומפסק פחת   

 הכל כנדרש עפ"י חוק החשמל והתקנות.   לסאונה(,

 יפוקד ע"י מפסק    אשר  עבור תאורה בתוך הסאונה וולט  12להביא כבל יש   

 מיקום גופי התאורה וסוג הגופים יקבעו ע"י האד' 

מ"מ עבור כבל פיקוד ממיקום יח' הבקרה  ועד  16יש לחווט שרוול בגודל   

 למחולל האדים  

 170מ"מ מיח' הבקרה עבור ועד הסאונה עבור הרגש  גובה  16יש לחווט שרוול   

 ה בתוך הסאונ

 *הכל עפ"י חוק החשמל ובתכנון יועץ החשמל !!   

 

 אוורור  5.0 

 יש להבטיח כניסת אוויר טרי בכניסה לסאונה ,   

 מגיעה עם חריץ מובנה בתחתיה עבור הנ"ל (  TYLO)הדלת המוזמנת של חברת   

 שתמוקם בגג הסאונה    4יש להבטיח מוצא לאוויר ע"י ארובה  בגודל  "  

 סירקולציה של אוויר טרי לחלל הסאונה .להשגת   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

על הארובה להיות עשויה מצינור פי.וי.סי. קשיח בנויה בשיפוע לכיוון חלל   

 הסאונה כך שאדים שיתעבו בתוך הארובה יחזרו כמים לחלל הסאונה 

להיות עם סוגר לשליטה על כמות האדים / אוויר אותו רוצים  רעל פתח האוורו  

 להעביר.



- 525 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מערכות ביטחון – 66פרק 

 

 תנאים כלליים 

 תנאי סף: .1

על המציע לעמוד במצטבר בכל תנאי הסף המפורטים להלן ולהגיש את המסמכים  .1.1

 הרלוונטיים הבאים: 

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת בלבד והניסיון וכל המסמכים הנדרשים במכרז,  .1.2

 יהיו על ישות משפטית אחת.

מערכות מתח נמוך ובטחון בהיקף של  המציע בעל מחזור והיקף התקנות בתחום .1.3

. נדרש להציג אישור 2016, 2015, 2014השנים האחרונות  3לשנה במשך ₪  10,000,000

 רו"ח עדכני. האישור יהיה על היקף התקנות בלבד ללא שרות או עבודות אחרות.

פרויקטים כקבלן ראשי שבוצעו באתר או מתחם בודד אחד,  5הוכחה על ביצוע  .1.4

, הסתיימו ונמסרו 2014-2017ץ ותחילת וסיום התקנתם בין השנים שהתבצעו באר

 למזמין. כל פרויקט יכלול את הפריטים הבאים:

 לא כולל מע"מ.שקלים  750,000 -היקף כספי שלא יפחת מ .1.4.1

מצלמות  30,  עם לפחות מקצועי VMSמערכת טמ"ס מבוססת מערכת ניהול וידיאו  .1.4.2

IP  ברזולוציהFHD. 

 .שונים סנסורים 30לפחות מערכת אזעקה הכוללת  .1.4.3

 דלתות מבוקרות. 6מערכת בקרת כניסה הכוללת לפחות  .1.4.4

 מערכת שו"ב ביטחון המשלבת ומאגדת את כל המערכות שלעיל.  .1.4.5

 לצורך הוכחת הפרויקטים, המציע יצרף טבלה כדלקמן: .1.5

  

 טבלת פרויקטים

שם 

 הפרויקט/לקוח

שם וטלפון 

 -איש קשר 

 ממליץ

היקף 

 כספי

תאריך 

 ביצוע

כמות 

מצלמות 

 קבועות

כמות 

 סנסורים

כמות 

דלתות 

 מבוקרות

 הערות

 

על הקבלן להגיש בהצעתו למזמין הצעת מחיר שהיא חלק אינטגראלי מן ההצעה הכוללת.  .2

המחירים שיצוינו בהצעה יכסו את ביצוע העבודה על כל מרכיביה ורכיביה: חומרים 

ביטוחים, הוצאות לתשלומים טכניים וחשמליים, עבודה, הובלה, שמירה, אריזה, 

סוציאלי,  שימוש בכלי   ומכשירי עבודה, נסיעות,  לינה, אש"ל, מסים והיטלים. כן 

מכסה הצעת המחיר את כל האביזרים הדרושים לעבודה עצמה ולסיוע בהקמתה, 

הוצאות ישירות והוצאות עקיפות של הקבלן או כל מי שפועל בשמו בהקשר לפרויקט 

 קבלן וכל הוצאה נוספת.זה וכן את רווח  ה
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  _________________ 

 

כל ההוצאות כולן הכרוכות במילוי תנאי המכרז יילקחו בחשבון בעת עריכת ההצעה ע"י  .3

הקבלן. יודגש כי לא תשולם כל תוספת או תשלום מיוחד בגין אי הבנת התנאים או 

דרישות כל שהן , או אי התחשבות בהם בעת עריכת ההצעה, ולא תוכר ע"י המזמין 

נוי מחיר הנקוב  בכתב הכמויות, ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג כסיבה מספקת לשי

שהוא. ככלל לא תשולם כל תוספת בגין דרישות המצויות במפרט ואשר מסיבה כל 

 שהיא לא נכללו בהצעת המחיר.

 

באם יידרש הקבלן, לאחר קבלת ההזמנה הפורמאלית, או במהלך ביצוע   העבודות, לבצע  .4

ציוד שאינו כלול או מצוין במפרט זה תוגש על ידו הצעת מחיר עבודות נוספות או לספק 

 לגבי כל עניין בנפרד.

 

חודשים  36במשך הקבלן יהיה אחראי לתקינות ואיכות עבודתו והחומרים המסופקים על ידו  .5

מיום השלמת העבודה, קבלתה ואישורה ע"י היועץ. תקלה שנתגלה בגין עבודה או 

מחדל של  הקבלן תתוקן על ידו ועל חשבונו תוך פרק זמן קצר ביותר כפי שסוכם בחוזה 

. אין קבלתה הסופית של המערכת, כולה או חלקה ע"י המזמין משחררת 15זה בסעיף 

 את הקבלן מאחריות זו.  

 

ף למעט תקלות בלתי נצפות שיגרמו ע"י גורם חוץ או שימוש או טיפול לא האמור לעיל תק .6

נכון של המזמין או נציגיו. מוסכם בזאת כי חיוב תיקון ו/או החלפת ציוד עקב חבלה 

ו/או שימוש לא נכון בציוד או חלק ממנו במהלך השנתיים הראשונות יהיה בשיעור 

בסיס הינו מחיר החוזה שיחתם . למען הסר ספק, מחיר 5%מחירי הבסיס ובתוספת 

 .בהתאם להצעה זו ויכלול את כל ההנחות 

 

 מחירי יחידה .7

 מחיר היחידה המוצגים בכתב הכמויות והמחירים יחשבו כוללים את  הערכים הבאים: 

כל החומרים בכלל זה מוצרים ואביזרים לסוגיהם וכן חומר עזר וחומרי התקנה  .7.1

 הנכללים בעבודות ושאינם נכללים בהן כולל הפחת שלהם. 

כל העבודה הדרושה באתר בהתאם לתנאי המפרט/מכרז/החוזה לרבות כל עבודות  .7.2

 הלוואי ועבודות העזר הכלולות במפרט ואלו המשתמעים ממנו.

י, ציוד מכני, מכשירי וכלי עבודה, מכוניות, פיגומים סולמות, מנופים, שימוש בציוד כלל .7.3

 חיזוקים, עוגנים וכד' הרכבתם ופירוקם.

הובלת כל החומרים, כלי העבודה, המכשור וכד' אל מקום העבודה כולל העמסה ופריקה  .7.4

 העבודה. וכן הובלת העובדים לאתר וממנו במשך כל תקופת ביצוע 
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, המכשירים, המכונות  וכד' שמירתם וכן שמירת העבודות אחסנת החומרים, הכלים .7.5

 שבוצעו.      

 מסים הוצאות סוציאליות, היטלים, הוצאות ביטוח, תשלומי רשות וחובה וכד'. .7.6

 כלל הוצאות הקבלן )מוקדמות, מקוריות, ישירות ועקיפות( הצפויות חזויות. .7.7

 רווחי הקבלן/ספק. .7.8

 

 מדידה וספירה .8

ר העבודה או חלק ממנה. בכל סוף חודש בו בוצעה על ידו מדידה וספירה תבוצע בגמ 

עבודה, יגיש  הקבלן למפקח חשבון חודשי בו מפורטת העבודה שבוצעה לרבות חומרים, 

כמויות ותוכניות עדות התומכות בקיום העבודה לגביה הוגש החשבון.  החשבון ייבדק 

מר ביצוע העבודה יוגש ע"י המפקח והיועץ ובכפוף לאשורו ישולם ע"פ תנאי ההסכם. בג

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 

 מין העבודה.ואישור הפיקוח( ואישור מז

 

 תשלום נוסף .9

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 .01

כל העבודות המפורטות להלן לא תימדדנה לצורך תשלום והן נחשבות ככלולות במחירי  

 )מבלי היותן מפורטות( ולא ישולם בעדן:היחידה 

 תאום עם כל הגורמים הנוגעים. .10.1

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות באתר. .10.2

 אמצעי בטיחות בעבודה ותוך כדי ביצועה. .10.3

 חיבורים ומחברים של קטעי אורך בכבלים וכן קשירות לאגדים ולסלים. .10.4

 הוצאות הנובעות מתנאים אקלימיים, או תנאי שטח מיוחדים. .10.5

ועיכובים אפשריים עקב העבודה בגלל תנאים אובייקטיבים באתר ולחץ הזמן  הפרעות .10.6

 בביצועה.

 מדידות, סימון, מספור פרוק וחידוש סימונים וספרור כולל צביעה. .10.7

 אספקה ו/או סילוק חומרים שנפסלו והעברתם מן האתר. .10.8

פריצת מעברים/פתחים בקירות ובגגות, בינוי מחודש, תיקון צביעה והחזרת  המצב  .10.9

 לקדמותו )מאושר מראש ע"י המזמין והמפקח(.

 עשייה או פירוק של חלקי/פרקי עבודה שנפסלו ע"י המזמין או נציגו. .10.10
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 עבודות ניקוי שטחי העבודה במהלך ביצועה ובסיומה. .10.11

 ניהול העבודה באתר ובמשרדי הקבלן. .10.12

 תיק מערכת כפי שיפורט בהמשך. .10.13

 ודה.פחת בחומרים, באביזרים ו/או נזק לכלי ומכשירי עב .10.14

 כבילה לכל המערכות מעבר לרשום בכתב הכמויות. .10.15

 התקנת תוכנות משתמשים למערכת ההקלטה והדרכתם. .10.16

 שעות הדרכה(.  25הדרכה והטמעת המערכת באתר )לפחות  .10.17

 

 יחידת מידה .00

 תאור פרטי המלאכה בכמות מספרית מוחלטת או ביחידות מטריות. 

 

 שווה ערך/איכות .01

ההצעה תתייחס לציוד ולמותגים המופיעים במפרט הטכני בלבד. על המציע להעביר  

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 

וש את המוצר המוגדר והמפורט במידה המונח "שווה ערך" שמורה למזמין הזכות לדר

והמוצר שווה הערך לא השביע את רצונו. המזמין רשאי לדרוש מהקבלן את מוצר 

 יבוצע בתאום עם נציגי הפרויקט מטעם המזמין. המקור וללא נימוק. אישור שווה ערך 

 

 דיווח על שינויים .01

יות,  השינוי כולל באחריות הקבלן לדווח בכתב ליועץ על כל שינוי בשטח לעומת התוכנ 

שינוים בניין אדריכלים כגון דלת, חלון, קיר ו/או שינוי  בתכולת המבנה המחייב שינוי 

 מיקום אביזר או שימוש באביזר אחר.

 

 תיק מערכת  .01

בתום התקנה וכחלק ממבחני הקבלה, המציע יכין תיק מערכת בשלושה העתקים  

 (.Disk on keyהעתקים במדיה מגנטית ) 2קשיחים ו

 תיק מערכת מיועד לתת תמונה מדויקת של המערכות שהותקנו ולפריסת התשתיות. 

תיק המערכת אמור לפרט ולהסביר מה מרכיבי המערכת, מה מטרתן וכיצד לתפעל  

 המערכות.

 לצורך כך, נדרש "תצלום רנטגן" מילולי של המערכת בליווי סכמה חד קווית. 

נטרנט ופרסום הקטלוגים באתרי אין צורך לשכפל את הפרוספקטים, בעידן האי 

 היצרנים, כל שנדרש, רשימת ציודים עם הפנייה למוצר בהיפר קישור.

 תחולת התיק:
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 .24/7דרכי התקשרות לשירות כולל טלפון ואנשי קשר לתמיכה  .14.1

 תיאור ומבנה המערכות שהותקנו כולל סוגים ודגמים. .14.2

 תיאור ארונות מס"ד והציודים. .14.3

ברמת האביזר והצגת שרטוטים של כל תת מערכת וכלל סכמה חד קווית לכל מערכת  .14.4

 המערכות.

 .IPרשימת אזורים של כל מערכת בנפרד כולל כתובות  .14.5

 הצגת ממשקי המערכות. .14.6

 .A0מודפס בגודל  PDFע"ג מדיה מגנטית ו DWGבפורמט  As made תוכניות  .14.7

 כולל היפר קישור לכל מוצר. Excelרשימת אביזרים בטבלת  .14.8

 קבוע ובעת הפסקת חשמל. מקורות אספקת חשמל .14.9

 אישורים:  .14.10

 אישור יועץ חשמל לחיבור מערכות לרשת החשמל. .14.10.1

 אישור קונסטרוקטור לכל מתקן שנבנה. .14.10.2

 אישור יועץ חשמל חיבור למקור חיוני גנרטור. .14.10.3

 כתב כמויות סופי. .14.11

 הוראות הפעלה בעברית. .14.12

 הוראות אחזקה ותפעול תקלות קלות )משתמש( בעברית. .14.13

 כתב אחריות. .14.14

 

 האספקהמועד  .01

על הקבלן להתחיל את עבודתו מיד עם קבלת צו התחלת עבודה מהמזמין ולהמשיך  

ברציפות עם מספר עובדים מספיק לפי דעת המתכנן לשם ביצוע העבודה במועד הנקוב 

בצו. הקבלן יסיים את העבודה לשביעות רצונם של המנהל והיועץ במועד הנקוב )בצו 

במועד מסיבה שאינה תלויה בו כגון כח עליון או תחילת עבודה(. היה והקבלן לא עמד 

שנתבקש לבצע שינויים ותוספות ע"י המנהל או היועץ, יחתים הקבלן את המנהל או 

היועץ על הארכת לוח זמנים. אם הקבלן לא יסיים את עבודתו לשביעות רצונו של 

חייב המנהל או היועץ במועד הנזכר דלעיל או עד תום זמן שהוארך ע"י המנהל, יהא 

שקלים עבור כל יום  איחור בתור פיצוי מוסכם  1,000הקבלן לשלם למזמין סכום של 

דמי הפיצויים ינוכו  ומותנה מראש ללא צורך בהתראה מצד המזמין או המנהל.

 מהכספים שמגיעים לקבלן.

 

 שירות תיקונים .01

תקלה הגורמת להשבתה של מערכת, תת מערכת שלמה או קבוצת  –"תקלה קריטית"  

ממערך המצלמות(  ובעטייה נגרמים קשיים חמורים  30%מצלמות גדולה )יותר מ 

 בפעילות.
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 (.30% -תקלה הגורמת להשבתת קבוצת משתמשים קטנה )פחות מ –"תקלה קשה"  

 תקלה ברכיב גיבוי, אשר אינה גורמת להשבתת משתמשי קצה.–"תקלה קלה"  

 למערך המצלמות מערכות ורכיבים קריטיים כולל שרת מערכת ותקשורת 

 זמני התגובה להגעה לאתר לטיפול בתקלות: 

 5תחילת טיפול בזמן הקריאה תוך  –מיידי  -   24X7זמינות א'   –"תקלה קריטית"  

שעות, מומחה/טכנאי בכיר )בעל הסמכה בכירה מטעם יצרן הציוד( ישלח לאתר באופן 

 שעות. 6מיידי וציוד חליפי יגיע לאתר תוך 

שעות ותחילת טיפול בתקלה, ציוד חליפי  8זמינות ב' הגעה לאתר תוך  –"תקלה קשה"  

 שעות.. 8יגיע לאתר תוך 

זמינות ג' הגעה לאתר ותחילת טיפול לא יאוחר מתחילת יום העבודה  –"תקלה קלה"  

 שעות מזמן הקריאה, המוקדם מבניהם. 24הבא ותוך 

 הגדרת מדדי זמן:

ו המועד בו הועברה הודעה ראשונה על "זמן קריאה" היינ –תחילת מניין השעות 

 התקלה לספק.

שעת תחילת הטפול בתקלה באתר: "זמן ההגעה" היינו השעה בה הגיע טכנאי מיומן 

 מטעמו של הספק לאתר ולמערכת בה התרחשה התקלה, האיתור והטיפול בתקלה החל.

 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 

 שעות )לכל היותר( ל: "תקלה קלה ". 48לא יעלה על 

 

 מסירה  .07

באחריות המתקין לקבוע  תאריך מסירת המערכות. במסירה המתקין יעביר תיקי  

והפעלת המערכת ובהתאם . המסירה תהא לאחר הדרכה 13מערכת כמפורט בסעיף 

ללוח זמנים שיפורט בהזמנת עבודה. לאחר סילוק ליקויים במידה ויהיו, תתקיים 

מסירה שנייה. הקבלן יזמין את היועץ  למסירה שנייה. מובהר בזאת כי אם תתקיים 

שקלים בתוספת מע"מ שינוכו  1,500מסירה שלישית הקבלן יישא בעלויות היועץ  בסך 

 קבלן.מהכספים המגיעים ל

 

 תשתיות  .08

באם קיימות תשתיות במבנה, הקבלן יהיה רשאי להשתמש בהן ע"פ אישור מראש, על 

הקבלן לוודא במהלך ביצוע העבודה ובטרם תחילת עבודתו את תקינות התשתיות. 

מובהר כי עם תחילת עבודתו של הקבלן, תשתיות אלו יהיו באחריותו הבלעדית.הצעת 

ם ואיתור כל הצנרת וכל תשתית אחרת הקיימות הקבלן תכלול לימוד המבנה הקיי

להעברת הכבילה של מערכת הביטחון. בשטחים הציבוריים ובחזיתות הבניין לא תהיה 
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בשום פנים צנרת ו/או תעלה גלויה וכאמור על אחריות הספק לאתר תוואים להעברת 

ן כבילה נסתרת בהתאם. רק בשטחים מוסתרים תורשה כבילה גלויה בתוך צנרת מרירו

 ולא בתעלות ו/או צינורות שרשורים ובפינות יהיו מחברים קשיחים ולא שרשורים.

 

 אישור ציודים .09

במעמד הגשת ההצעה, הקבלן יגיש רשימת ציודים לאישור היועץ והמזמין, לאחר  

אישור הציודים, שינוי בכל פרמטר יאושר בכתב וחתום ע"י נציג המזמין/ הקב"ט 

 והמתכנן.

 

 סדר וניקיון .11

ן אחראי לשמירה על סדר וניקיון. הקבלן ינקה אחריו בכל יום את אזור עבודתו הקבל 

 וישמור על ניקיון המקום.

 בטיחות .10

באחריות הקבלן לוודא כי כל העובדים באתר, מבצעים את עבודתם ע"פ הוראות  

 בטיחות לרבות עבודת בגובה והעובדים עברו הכשרה וברשותם אישורים תקפים.

 

 מפרט טכני  15

 . IPהקלטה וניהול וידאו   VMSמערכת  - 1פרק  16

תוכנת המערכת תהיה ידידותית להפעלה, הפעלת המערכת תתאפשר באמצעות מסכי  .1.1

 מגע, עכבר, מקלדת ו/או ג'ויסטיק.

מצלמות  40תוכנת המערכת תפעל על שרת  שיוגדר בהמשך, ותאפשר חיבור של לפחות  .1.2

FHD1080P  60~30לצפייה והקלטה בקצב תמונות  שבין FPS במקביל לצפייה ע"י ,

 קליינטים נוספים בשידור חי או מאחזרים וידיאו מוקלט.

תוכנת המערכת תאפשר אחזור קטעי ווידאו שהוקלטו ונשמרו בדיסק המחשב או דיסק  .1.3

רשת מכל אחת מהמצלמות המחוברות למערכת. האחזור יתאפשר במשולב עם צפייה 

דור חי באותו מסך או במסך נפרד המערכת תאפשר חיפוש מהיר ורציף של אירועים בשי

על ציר הזמן ללא צורך בבחירת תאריך ושעה. המערכת תאפשר גישה למשתמשים ע"פ 

הרשאות כל משתמש יראה מסכים שהוגדרו לו בלבד או מסכים שהוגדרו כמשותפים 

 לכל משתמשי המערכת.

קליינטים  ללא תשלום נוסף,   10של התקני קליינט עד התוכנה תאפשר התקנה וחיבור  .1.4

על התוכנה להיות בעלת קליינט יעודי עם תמיכה בריבוי מסכים לתחנה אחת, וגם 

למחשבים  Safariו ספארי  Internet Explorerמבוסס דפדפן עם תמיכה ב  WEBקליינט 

 . Android ן I-phoneוגם קליינט יעודי לטלפונים חכמים מסוג   Mac OSמבוססי 

הפעלת מגעים מרחוק,  PTZעל כל הקליינטים לאפשר צפייה בשידור חי, הזזת מצלמות  

 וצפייה בהקלטות מהשרת. 
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או  VMDהתוכנה תאפשר לכל משתמש לצפות בכל מצלמה לפי בחירתו, ובזמן גילוי  .1.5

הפעלת אזעקה מאמצעי חיצוני, המצלמה המוגדרת "תקפוץ" למסך בליווי חיווי קולי, 

 לבדוק ולטפל באירוע. ע"מ

התוכנה תאפשר הגדרות זמן הקלטה לכל אחת מהמצלמות בנפרד: אפשרויות הקלטה   .1.6

 אינטגראלי או התקן חיצוני(. VMDרציפה, מתוזמנת, בזמן אזעקה ולפי תנועה )

ההקלטה תכלול שעון זמן אמת. בזמן אחזור השעונים יוצגו ע"ג התמונה, דיוק השעון  .1.7

 תכלול: תאריך,שעה,דקה, שנייה ושם מצלמה כפי שהוגדרה.עד כדי שנייה והצגתו 

התראות על גילוי תנועה, גלאים וכן התראות המתקבלות  –יומן אירועים דינאמי  .1.8

ממערכות צד שלישי, האירועים יוצגו כסדרת  תמונות מתחילת האירוע שאת גודלן 

יקבע המשתמש וגם תהיה אופציה לקבלת רשימת התראות בטבלת טקסט דינמית 

 ע.של האירו Playbackכאשר כל בחירת התראה תפעיל מידית 

ריבוי מסכים, אפשרות לארבעה מסכים לפחות בעמדת קליינט אחת, כאשר כל מסך  .1.9

 יתפקד כפאנל עצמאי.

 חיפוש הקלטות יבוצע במספר אופציות: .1.10

 Playbackבמסך צפייה במצלמות בשידור חי ניתן יהיה להעביר כל מצלמה בנפרד למצב  .1.10.1

 Playbackעצמאי למצלמה או להעביר את כל המצלמות המופיעות במסך ל 

 מסונכרן באותו מסך לכל המצלמות יחד.

 במסך צפייה בהקלטות ניתן יהיה לעבור לתאריך ושעה בצורה מיידית .1.10.2

מסך צפייה בהקלטות יאפשר  צפייה בכל המצלמות כפי שהוגדרו  .1.10.2.1

 לצפייה גם בשידור חי.

חיפוש הקלטות יתאפשר גם למשתמש מרוחק באמצעות רשת האינטרנט ממחשב,  .1.10.3

 ים סלולאריים חכמים כדוגמת איפון ואנדרואיד.טאבלט וטלפונ

הפעלת הסרט יבוצע בלפחות שלוש מהירויות: קצב מהיר, קצב רגיל ואיטי, תהיה  .1.10.4

 אפשרות דילוג ישירות לתמונה מסוימת בקטע הנצפה .

שעות  24המאפשרת צפייה של   Video Synopsysלמערכת תהא יכולת צפייה בעזרת .1.10.5

כונה מובנת או מסופקת ממערכת חיצונית )ת ONLINEבדקות ספורות במצב 

 ייעודית(

שיוצגו בצורה גראפית על גבי ציר זמן  VMDתתאפשר צפייה לפי חיתוכי זמן, חיתוכי  .1.10.6

 שאת גודלו ניתן לקבוע בין מספר דקות למספר שבועות.

 .Brief camכדוגמת  Video synopsisהמערכת תתמוך בתוכנות  .1.10.7

ימון מהיר של מקטע לחזרה מהירה לנקודת , המערכת תתמוך בסbookmarkסימניה/  .1.10.8

 התחקור בסרטון.
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, לאיתור שינויים בוידיאו באמצעות Smart searchהמערכת תכיל חיפוש מהיר וחכם  .1.10.9

 סימון אזור ע"ג התמונה/מסך.

המערכת תכיל סרגל חיפוש מהיר ממסך הצפייה הראשי, ללא הצורך בפתיחת חלונות  .1.10.10

ות החיפוש יכללו:תאריך, שעה, דקה ושנייה, נוספים. הסרגל יהיה דינאמי ואפשרוי

 הסרגל אינו במקום יומן תאריכון לאיתור אירוע בתאריך ספציפי.

או   Disk On Keyסטנדרטי או  CDהמערכת תאפשר שמירת התמונה/הסרט הרצוי ע"ג  .1.10.11

בנוסף תהא אופציה  להדפיס התמונה כולל  AVI / MPEG-4כיו"ב, בפורמט 

 יך ושעה.הפרטים הנלווים ובהם תאר

למערכת תהא ממשק אינטגראלי לייצוא סרטונים בפורמט בסיס נתוני מערכת עם  .1.10.12

,  MPEG4-חותמת מים אפשרות להגבלת הצפייה בייצוא ע"י סיסמה וכן יצוא ב

ביצוא בסיסי נתונים תייצר המערכת גם נגן תואם 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 קליינט המחובר  4תמיכה בקיר ווידאו של לפחות  .1.11.3

 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 יותר  FPS 60  ~25, בקצב שבין 1080P דגימת והקלטת ברזולוציה של  .1.12

 )ע"פ יכולות המצלמה(.

, או LIVEשמירת האירועים תהא ברזולוציה וקצב הפריימים זהה לנתוני הצפייה ב   .1.13

 , ע"פ הגדרת המזמין.Dual Screamingברזולוציה וקצב פריימים שונה תוך שימוש ב 
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 Raidו א Raid 6או  Raid 5תמיכה  בקונפיגורציית –המערכת תכלול כוננים קשיחים,   .1.14

ימים,  21בהתאם לנדרש לשמירת אירועים לכל המצלמות לתקופה של  Raid 1או  10

 ע"פ הנתונים שלעיל, או על פי הדרישה המבצעית של המזמין והיועץ.

לצורך יישום סעיף קודם, המציע יחשב את הקיבולת ויספק כונן קשיח  .1.14.1.1

 .12TBבהתאם, אך לא קטן מ 

רציפה,  –ירת המשתמש חלוקת קצב ההקלטה למצלמות ע"פ בח .1.14.1.2

, בזמן קבלת אזעקה ממערכת האזעקה לרבות VMDבקצבים שונים, 

 .Pre-Alarm & Post Alarmהגדרות זמן 

 שליחת אזעקת וידאו לדוא"ל או מחשב מרוחק. .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

 ל.ותהא במקבי LIVEבזמן יצוא הסרטון לא תפגע אפשרות הצפייה ב  .1.23

 רמות הרשאה לפי קבוצות ובודדים. .1.24

 יתקבלו ויאושרו רק מערכות הקלטה מתוצרת החברות:

   DVTEL, ONSSI, DIGIVOD, MILESTONE, AMERICAN DYNAMICS, VIGILANT, 

GENETEC, & AVIGILON !בלבד 

 

 שרתים ומחשבים .2

 מצלמות: 40שרת הקלטה ל  .2.1

 IBM, HP,DELLשרת מותג מתוצרת :  .2.1.1

 ומעלה.  E5-2650כפול מסדרת   XEONמעבד  .2.1.2

  20TB  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .2.1.3

מצלמות לתקופה של  40, גודל הכונן יקבע ע"י המציע לשמירת  RAID-5בתצורת 

 ימים בהקלטה רציפה. 14

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת דואלי  .2.1.4
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 SSDומעלה, תותקן על התקן  Windows®  Server 2016 64 Bitמערכת ההפעלה  .2.1.5

, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא תותקן על כונן הקשיח RAID 0כפול בתצורת 

 המשמש לאחסון.

2.1.6. Software: Microsoft .NET 4.5 Framework. 

 .19מותאם לארון תקשורת " 2Uמארז תעשייתי פיצה   .2.1.7

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.1.8

 24/7גדרו ע"י היצרן לעבודה השרת וכל מרכיביו, יו .2.1.9

 שרת ליישומים אחרים )אנליטיקה, שו"ב וכיו"ב(. .2.2

 או חזק יותר. 5930Kדגם  I7 INTELמעבד  .2.2.1

  12TB  24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח אחסון  .2.2.2

 . RAID-5בתצורת 

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.2.3

2.2.4. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.2.5

 תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.2.6.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

 .19מותאם לארון תקשורת " 4Uמארז תעשייתי  עד  .2.2.7

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.2.8

 .24/7השרת וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.2.9

 עמדת משתמש "קליינט" .2.3

 IBM, DELL, HPמחשב מותג  .2.3.1

 או חזק יותר. 5770Kדגם  I7 INTELמעבד  .2.3.2

 . 6TBבנפח   24/7המוגדר ע"י היצרן לעבודה רציפה   Heavy dutyכונן קשיח  .2.3.3

 .VLANמנוהל  10/100/1000כרטיס רשת  .2.3.4

מסכים באיכות  2מצלמות ב  16, עבור ניהול HDMIיציאות  2כרטיס מסך עם  .2.3.5

FHD, 30בקצב של ו   FPS.לא יתקבל פתרון של כרטיס מסך מובנה , 

 הקליינט יכלול ממשק לניהול אתרים מרוחקים )שרתים(. .2.3.6

2.3.7. Windows®  10 PRO  64 Bit . 

יחיד, בשום מקרה מערכת ההפעלה לא  SSDמערכת ההפעלה תותקן על התקן  .2.3.8

 תותקן על כונן הקשיח המשמש לאחסון .

2.3.9.  Software: Microsoft .NET 4.5 Framework 

ע"פ דרישת  19מותאם לארון תקשורת " 4U/ תעשייתי  עד U 2-3בגובה  19מארז " .2.3.10

 היועץ.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .32Gbשל לפחות  RAMזיכרון  .2.3.11

 .24/7המחשב וכל מרכיביו יוגדרו ע"י היצרן לעבודה  .2.3.12

 

 מצלמות- 2פרק  17

בלבד. המצלמות יהיו עם אופציה לעבודה בשלושה סטרימים  PoEהמצלמות יפעלו בהזנת מתח 

  ONVIF PROFILE Sפרוטוקול עבודה  32GBשל לפחות  SDשונים, תמיכה בכרטיס זיכרון מיקרו 

 יתקבלו ויאושרו רק מצלמות מתוצרת:

Axis, Bosch, Sony, Grundig   Panasonic, Samsung, Flir, American Dynamic 

 בלבד( Xדרת )ס Samsungמצלמות 

   IK10פנימית אנטי ונדל  DOME–מגה פיקסל  3מצלמה  .1

 ( 2048X1536מגה )  3רזולוציה  .1.1

 .ICRערכת  .1.2

 מ"מ . 8~3לפחות    VFעדשה  .1.3

 ברזולוציה מלאה.  FPS 30 -קצב ריענון אינו נופל מ .1.4

 130Dbלפחות  WDRמנגנון  .1.5

 צמצם אטוטמטי. .1.6

 אוטופוקוס. .1.7

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .1.8

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .1.9

1.10.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .1.11

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .1.11.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .1.11.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .1.12

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .1.13

 מעלות. 0-50טמפ' עבודה  .1.14

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .1.15

 

ותאורת לדים, מיועדת   IK10חיצונית אנטי ונדל  DOME–מגה פיקסל  3מצלמה  .2

 לתנאים קשים של תאורה, סינוור וכיו"ב.

 ( 2048X1536מגה )  3רזולוציה  .2.1

 .ICRערכת  .2.2
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  
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 מ"מ . 8~3לפחות    VFעדשה  .2.3

 ברזולוציה מלאה.  FPS 30 -קצב רענון אינו נופל מ .2.4

 130Dbלפחות  WDRמנגנון  .2.5

 צמצם אטוטמטי. .2.6

 אוטופוקוס. .2.7

 Light finderטכנולוגיית  .2.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .2.9

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .2.10

2.11.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .2.12

 .F1.2לוקס ב  0.5צבע:  .2.12.1

 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .2.12.2

 מטר 15תאורת לדים ל .2.13

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .2.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .2.15

 .IK10אנטי וונדל בתקן  .2.16

 .IP-66דרגת אטימות  .2.17

 

 WDRו ICRבעלת מנגנון –מגה פיקסל  3מצלמת גוף  .3

 ( 2048X1536רזולוציה  ) .3.1

 מגה פיקסל  3איכות  .3.2

  H.264דחיסת  .3.3

 Light finderטכנולוגיית  .3.4

 ICRפליטר חשמלי  .3.5

   FPS  30קצב ריענון  .3.6

 WDR 120DBמנגנון  .3.7

 צמצם אטוטמטי. .3.8

 .2D/3Dמנגנון סינון רעשים  .3.9

3.10. BLC. 

 sec to1/10,000 1מהירות תריס  .3.11

3.12.  ATW/AWB/MANUAL 

 רגישות לילה:  .3.13

 .F1.2לוקס ב  0.2צבע:  .3.13.1
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 .F1.2לוקס ב 0.02ש/ל:  .3.13.2

 .VMD –מנגנון גילוי תנועה מובנה  .3.14

 יציאה. 1-כניסה ו 1לפחות  –כניסת/יציאת מגע יבש  .3.15

 אזורי מיסוך  5קביעת  .3.16

 מעלות.  0-50טמפ' עבודה  .3.17

 

 

 אביזרים ונילווים למערכת הטמ"ס.מפרט טכני ודרישות  - 3פרק  18

 

 MPIXעדשה למצלמות  .1

 , מפרט ודרישה.Lens 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

 ותוגדר כך ע"י היצרן.

או תבריג  MOUNT - Cנה מסוג שניתן לשימוש בתבריג העדשות תהיי .1.6

MOUNT – CS. 

 העדשה תהא תוצרת יפן, ארה"ב או אירופה בעלת דרגת ליטוש גבוה. .1.7

 

  IK10מוגן אנטי ונדאלי IP66מיגון חיצוני  .2

המארז ייתן הגנה למצלמות כנגד חבלה, מפגעי הסביבה )אבק, לכלוך,  .2.1

 לחות( ושאר פגעי מזג האוויר.

 מאסיבי פולי קרבונט.מיגון  .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
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פתיחת המיגון תהא בתצורת ספר בלבד )פתיחה צידית(. .2.7

למארז תהא האופציה להגנת טמפר וגלאי זעזועים שיחובר למערכת  .2.8

 VMDבמקרה של פתיחה/ חבלה. בעת שינוי מצב המצלמה ההאזעקה 

 יפעיל התראה בתחנות הצפייה ויפתח שידור למוקד.

 

 UPSאל פסק יחידת גיבוי  .3

 SUPLLY POWERנדרש לספק מערכת אל פסק )  .3.1

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  .3.2

 בעומס מלא.

דרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום, במידה וסכום העומסים של הציוד  .3.3

בהספק גדול יותר שיותאם לעומס  UPSהמגובה גבוה יותר יסופק 

 הכולל של הציוד המגובה.

" ובנויה INTERACTIVE  "LINE ONהמערכת תהיה חד פאזית, מסוג  .3.4

. המערכת תכלול מערך מצברים אטומים לאספקת PWMבטכנולוגיה 

 מתח בחרום.

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .3.5

 ממיר סטטי ספק מטען .3.5.1

 SWTCH TRANSFER STATICמפסק עקיפה סטטי ) .3.5.2

BYPASS) 

 מערך מצברים עם אחריות ושרות מלא לשנתיים. .3.5.3

 זיווד למצברים. .3.5.4

יהיה מתוצרת: טנסור, גמטרוניקס, מרלן ג'רן  UPS –ה  .3.5.5

 או שווה ערך מאושר.

יכלול פורט תקשורת כבל ופרוטוקול תקשורת מותאם  UPS –ה  .3.6

למערכות ההפעלה ולרשת המחשבים, לרבות סגירה מבוקרת של 

 הקבצים במחשב וכיבוי המחשב לפני התרוקנות המצברים, 

 

 מערכת אנליטיקה חיצונית  .4

 תותאם לתנאי חוץ ותיבחן כמות התרעות שווא.המערכת הנדרשת  

 מטרת המערכת:  

 גילוי נפילת דייר בשטחים פתוחים וסגורים. .א

 גילוי חציית קו )חיצוני עם צמחייה(. .ב
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 גילוי זרימה קבוצתית, כאשר קבוצה של אנשים מתחילה לנוע לכיוון מסוים. .ג

 תנועה של אדם בשטח מוגדר סטרילי. .ד

 גילוי תנועה בניגוד לזרם. .ה

 שוטטות בשטחים מוגדרים. .ו

 התקהלות בשטחים מוגדרים .ז

המציע יבצע פיילוט לבחינת המערכת ולקבלת אישורה, המערכת תיבחן בהדמיית  

בנפילת דייר, שוטטות, הליכה נגד כיוון, חפץ שנעלם, השארת חפץ וחציית קו בגדר 

 ההיקפית והשערים.

 הפיילוט יבוצע ע"י המציע ועל חשבונו. 

או שווה  Boschבמצלמות בעלות אנליטיקה פנימית כדוגמת מצלמות ניתן להשתמש  

 ערך/ איכות, כל עוד הנתונים והמוצר הוכיח עצמו בפיילוט.

מערכת אנליטיקה תיועד לניהול וקבלת התראות ממצלמות  .4.1

 אסטרטגיות.

 (.Out doorהמערכת תוגדר ע"י היצרן כמערכת חיצונית ) .4.2

שינוי בתא שטח צפייה של המצלמות המערכת מיועדת לגילוי תנועה או  .4.3

 (Out doorובתנאי חוץ )

המערכת תנתח את השינויים בצורה עצמאית תוך למידה מתמדת של  .4.4

תנאי השטח ללא התערבות ידנית או התערבות של מפעיל, תוך כדי 

לכידת כל התנועות של העצמים שהוגדרו במצבים שונים, ע"מ למנוע 

 'התרעות שווא'.

אנאליטית עצמאית ללימוד של תנאי השטח ע"מ  למערכת תהא יכולת .4.5

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.

תמונות בשנייה מבלי לפגוע  30-קצב גילוי יעמוד על לא פחות מ .4.6

ב הקלטה וצפייה. יכולת האנליטית תתאפשר גם ברזולוציה ובקצ

 מגה ויותר. 3,4במצלמות 

המערכת תתריע בעת חסימת שדה הראייה, נפילת מתח למצלמה או  .4.7

 נפילת אות וידיאו.

המערכת תאפשר גם יצירת התראה של מספר אובייקטים העולה או  .4.8

יכולת זיהוי של התקהלות של בני אדם  -יורד ממספר מסוים. למשל

 אנשים בשטח הצילום של המצלמה. 5-מהעולה 

 המערכת תכלול מגוון תסריטי גילוי כגון:  .4.9

 .שוטטות .4.9.1
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .חפץ חדש .4.9.2

 .חפץ נעלם .4.9.3

 .חציית קו .4.9.4

 .התקהלות .4.9.5

 .כיוון ומהירות תנועה .4.9.6

 

 מתג ראשי –מתג רשת  .5

 פורטים:  24 -(Avayaאו   Cisco, HP Juniper )  L3מתג ליבה כולל אופטיקה 

 המתגים יבצעו ניתוב תעבורה בין הסגמנטים הבאים:  .5.1

 L2למתגי  Gigabit Ethernetטבעות וקישורים ישירים של  .5.1.1

 .IPהמותקנים באתרי ריכוז מצלמות 

 למוקד ו/או לריכוזים ראשיים אחרים  Backboneקישורי  .5.1.2

5.1.3. 1000Base-X  פורטים  4נחושת *לפחות Gigabit Ethernet 

1000Base-X  על בסיס חריציSFP עבור קישור סיב אופטי 

על   Gigabit Ethernet-10ממשקי  2אפשרות להתקנת  .5.1.4

 עבור קישור סיב אופטי  XFPבסיס חריצי 

של מספר מתגים כיחידה אחת  STACKאפשרות לחיבור  .5.1.5

 אחת לניהול משותף  IPעם כתובת 

  SMוב  MMמערכת האופטיקה תתמוך ב  .5.1.6

 (  RIPv2 -ו  OSPFv2תמיכה בניתוב סטטי ודינמי )לפחות  .5.1.7

 . PIM-DMתמיכה בניתוב מולטיקאסט  .5.1.8

 ,RSTP ,802.1q VLANתמיכה בפרוטוקולים הבאים:  ,  .5.1.9

RMON  ,IGMP v2, .SNMP v1/2 . 

, 230VDCאו  DCוולט  48הזנת מתח:  48הזנת מתח:  .5.1.10

 אופציה להזנת מתח כפולה )לא כלול במחיר היחידה( 

  40°Cעד + 0°C  עמידה בטמפרטורת סביבה .5.1.11

 ס"מ,  45, עומק עד 2U גובה עד .5.1.12

'' וכבל 19המתג יסופק עם אביזרי התקנה במסד  .5.1.13

CONSOLE , 

הנדרשים לחיבור  GBIC 4מחיר היחידה יכלול את  .5.1.14

 הטבעות האופטיות המותאמים למתג המוצע. 

 תכונות נוספות: Gigabit Ethernetאופטי   SFPמפרט עבור  .5.1.15
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מוגן סיסמה,  HTTPממשק ניהול מבוסס  .5.1.15.1

אפשרויות שונות למתגים אופטיים מכל 

במהירות  SFPהסוגים יותקנו מתאמי 

1000M  עבור קישוריBACKBONE  בין

 Gigabit Ethernetהמתגים. מתאם 

1000Base-FX  בפורמטSFP ממשק ,

1000Base-FX  לסיב אופטי בודדSM סוג ,

A נ"מ, אורך גל  1550: אורך גל משודר

: אורך גל משודר Bוג נ"מ, ס 1310נקלט 

נ"מ, תקציב  1550נ"מ, אורך גל נקלט  1310

ד"ב לפחות, עמידה בתנאי  10אופטי 

 . 70°Cעד + 0°Cסביבה: טמפרטורה 

 

 מובנות Cyber Securityאופטיים כולל יכולות ניהול  4פורטים נחושת ו 8מתג  .6

מעלות צלסיוס ללא  75+עד  40-יכולת עבודה בתנאי סביבה קשים ) .6.1

 אוורור(.

 .DIN RAILהתקנה על  .6.2

( V60עד  V18 –נפרדות )טווח מתח כניסה רחב  DCשתי כניסות מתח  .6.3

 לטובת יתירות.

 ממשקי תקשורת .6.4

 1( בקצב SFPפורטים לחיבור מתאמי רשת אופטית ) 4 .6.4.1

Gigabit. 

 .Gigabit 1( בקצב RJ45פורטים נחושת ) 8 .6.4.2

ורט )תקן לפ 30Wבהספק של עד  +PoEפורטי  4 .6.4.3

IEEE802.3af, IEEE802.3at.) 

 לפורט. 60Wבהספק של עד  Ultra PoEפורטי  2 .6.4.4

 ממשקים נוספים .6.5

 .RS232 Consoleממשק  .6.5.1

6.5.2. Dry contact in - .צף/מבודד חשמלית 

6.5.3. Dry contact out –  מוצאRelay. 

 ניהול וניטור .6.6
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  _________________ 

מתבצעות  Cyber -כל פעילות הניטור ופעולות הגנת ה .6.6.1

 מקומית במתג ללא שום תלות או סיוע חיצוני.

 דיווח וניהול בפרוטוקולים הבאים: .6.6.2

6.6.2.1. Web GUI (HTTP or HTTPS.ידידותי וקל לתפעול ) 

6.6.2.2. Web API – JSON. 

6.6.2.3. SNMP (V2c, V3.) 

6.6.2.4. Serial CLI. 

6.6.2.5. Telnet/SSH CLI. 

6.6.2.6. Syslog. 

כל המידע נדגם, מוצג ומדווח בזמן אמת. ביצוע ניתוח  .6.6.3

 מקומית. התקשורת מתבצע

 יכולת שמירה וגיבוי של ההגדרות בקובץ קונפיגורציה .6.6.4

(Upload/Download.) 

 הגנה ברמה הפיזית .6.7

דוגם את התנהגות הסיב  OTDRמיוחד הכולל יכולת  SFPמקמ"ש  .6.8

 האופטי. 

לאחר זיהוי ומדידת מצב הבסיס המערכת מתריעה במקרים הבאים 

 המעידים על אפשרות לניסיון תקיפה של הסיב:

 י באורך הסיב כולל דיווח על מיקום החתך.שינו .6.8.1

שינוי בהחזרים אופטיים מהסיב )כתוצאה לדוגמה  .6.8.2

 מכיפוף או פיצול בסיב( וגילוי המרחק.

שינוי בניחות של הסיב )כתוצאה מגירוד או כיפוף של  .6.8.3

 (.Tapהסיב, או כתוצאה מהוספת 

 יכול תמדידת אורך כבל הנחושת. .6.8.4

המערכת מתריעה לאחר זיהוי ומדידת מצב הבסיס  .6.8.5

במקרה של שינוי אורך הכבל המעיד על אפשרות של 

 ניסיון תקיפה של הכבל או חיבור אלמנט בדרך.

מתבצע ניטור ומעקב אחר  PoE -בפורטים התומכים ב .6.8.6

צריכת ההספק. המערכת מתריעה במקרה של צריכה 

 שהיא מחוץ לתחום המוגדר והמאושר.

 גילוי המקרה.( עם Syslog, SNMP Trapשליחת דיווח ) .6.8.7

יכולת ניתוק אוטומטית מיידית של הפורט )במידה  .6.8.8

 והוגדר על ידי מנהל המערכת(.

 הגנה ברמת הרשת .6.9



544 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

המתג מזהה, לומד אוטומטית את סביבת הרשת, ורושם איזה כתובות  .6.10

פעילות בכל פורט. המפעיל בוחן את  IPפיזיות ואיזה כתובות 

זה כל שינוי יחשב הממצאים ויכול לאשר את הרכיבים לפעולה. מרגע 

 לניסיון תקיפה:

שינוי בכתובת פיזית )מעיד על שינוי פיזי בחיבורי  .6.10.1

 הרכיבים(.

מעבר כתובת פיזית לפורט אחר )מעיד על שינוי פיזי  .6.10.2

 בחיבורי הרכיבים או נסיון התחזות(.

)מעיד על שנוי לוגי ברכיבים  IPשינוי בכתובת  .6.10.3

 המחוברים(.

על שנוי לוגי  לפורט אחר )מעיד  IPמעבר של כתובת .6.10.4

 ברכיבים המחוברים או נסיון התחזות(.

חדשה )רכיב חדש, תוספת לא   IPהופעת כתובת פיזית או .6.10.5

 מאושרת לרשת(.

 העלמות אחד או יותר מהרכיבים. .6.10.6

 חוסר תקשורת של אחד הרכיבים במשך זמן ממושך. .6.10.7

 ( עם גילוי המקרה.Syslog, SNMP Trapשליחת דיווח ) .6.10.8

דית של הפורט )במידה יכולת ניתוק אוטומטית מיי .6.10.9

 והוגדר על ידי מנהל המערכת(.

 

 הגנה ברמת התקשורת .6.11

המתג מזהה, לומד אוטומטית את סביבת התקשורת,  .6.11.1

 -ומנטר את התקשורות בין האלמנטים השונים ברשת 

ופורטים   IPלשרת בכתובות  IPקישוריות בין לקוח 

לוגיים בפרוטוקול מסוים. המפעיל בוחן את הממצאים 

ויכול לאשר את הקישורים. מרגע זה כל שינוי יחשב 

 לניסיון תקיפה:

לא מוכרת מנסה לפנות לשרת   IPכתובת .6.11.1.1

 ידוע )מעיד על ניסיון תקיפה, סריקה וכו'(.

ידועה מנסה לפנות לשרת   IPלקוח מכתובת .6.11.1.2

פה, סריקה לא ידוע )מעיד על ניסיון תקי

 וכו'(.
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לא מוכרת מנסה לפנות לשרת לא   IPכתובת .6.11.1.3

 ידוע )מעיד על ניסיון תקיפה, סריקה וכו'(.

( עם Syslog, SNMP Trapשליחת דיווח ) .6.11.1.4

 גילוי המקרה.

יכולת ניתוק אוטומטית מיידית של הפורט  .6.11.1.5

 )במידה והוגדר על ידי מנהל המערכת(.

 הגנה תפעולית .6.12

על הלחצן תנעל את  המתג מצויד בלחצן נסתר. לחיצה .6.12.1

הגדרות המתג וכל גישה אליו תאפשר קבלת מידע אך ללא 

 בלבד(.  Read Onlyאפשרות שינוי הגדרות )גישת 

 לחיצה נוספת תשחרר את הנעילה. .6.12.2

מוגנות סייבר, יאושר  Boschהערה, בשימוש מצלמות תוצרת  .6.13

 ,Ciscoמהחברות הבאות   ללא הגנת סייבר L2להתקין מתג 

HP Juniper   אוAvaya 

19  

 מערכת בקרת כניסה – 4פרק  20

בקרת הכניסה הנה לאפשר מעבר חופשי לבעלי הרשאה ולחסום את המעבר בפני אלה שאינם 

 מורשים. 

זיהוי המורשים יעשה באמצעות שימוש בתגי קירבה או זיהוי ביומטרי מסוג טביעת אצבע, אשר 

 מזוהים באמצעות הקוראים השונים.

 נימיות וחיצוניות המוגדרות כדלתות מבוקרות כניסה.בכל אתר קיימות דלתות פ

 בדלתות אלו יותקן קורא קירבה, המאפשר לבעל כרטיס מאושר לעבור בדלת זו.

 המערכת כוללת חיבור קוראי הקרבה למחשב בעל תוכנה לניהול מורשים.

 התוכנה מאפשרת מידור של כרטיסים בקטגוריות שונות.

אזורי גישה מורשים ע"פ הקטגוריות שהוגדרו, כל עובד יורשה המידור של הכרטיסים יתוכנת לפי 

להיכנס לאזור עבודתו ויוגבל באזורים אחרים, הגבלה תהיה גם ע"פ שעות פעילותו באתר, וזאת 

 בכדי למנוע כניסתו מחוץ לשעות בהן הוא מורשה להיכנס.

בעת כניסתו המערכת תרשום כל תנועה הכוללת מספר המבוקר, שעת הפעילות ומספר הדלת, 

 ויציאתו מהאתר יתאפשר לרשום את סך השעות בהן שהה באתר. 

למען הסר ספק המחיר המוצע יכלול, תכנות ראשוני של כל הכרטיסים, הטמעה והדרכת המזמין 

 בניהול התוכנה וניהול מורשים, ככל שיידרש עד אישור המזמין.

די מודול הפקת התגים, אשר המערכת מאפשרת הפקת תגי מורשים. הפקת התגים מבוצעת על י

הנו חלק אינטגראלי של תוכנת המחשב המרכזי ומתבצע בסביבת עבודה אחת. המערכת כוללת 

 את מרכיבי החומרה הנדרשים לצורך הגדרה והפקה של התגים.

 מנעול חשמלי .1
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 effכדוגמת מנעולים מתוצרת חברת  Fail Safeהמנעולים יהיו מנעולים מסוג  .1.1

eff  שוו"ע. או 845או  34דגם 

 פעולות. 100,000אורך החיים  .1.2

התקנת המנעול תעשה בצורה מקצועית כולל כל עבודות ההכנה הנדרשות בכל  .1.3

סוג של דלת. צורת התקנת המנעול לא תאפשר גישה לפתיחה מבחוץ אלא ע"י 

 מפתח.

נדרשת התקנת קו המתח למנעול כך שכל ניסיון של חיבור מתח מקבילי למנעול  .1.4

 ן פריצה ותועבר על כך התראה למוקד.ייחשב      כניסיו

 המנעולים יסופקו ללא "משבת". .1.5

 פתיחת המנעול תלווה בהשמעת זימזום מקומי.   .1.6

 הזנת מתח, בהתאם לסוג המנעול ספק כח נפרד או מבקר בקרת הכניסה.   .1.7

 

 מחזיר שמן .2

 .IP65מחזירי השמן שיותקנו יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ועומדים בתקן  .2.1

יהיו מותאמים לעבודה מאסיבית ויתאימו לסוג ומשקל הדלת או  מחזירי השמן .2.2

מהירויות החזרה, מהירה בהתחלה ואיטית בסיום  2השער כולל לפחות 

 התנועה.

 ניתן יהיה לכוון את מהירות התנועה. .2.3

מחיר המנעול יכלול התקנה מלאה עד להפעלת המנעול באופן מושלם כולל כל  .2.4

 עבודות ההתאמה והכיוונים הנדרשים.

 

 לחצן פתיחת דלתות חירום .3

 .IP65לחצני הפתיחה שיותקנו יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ועומדים בתקן  .3.1

. כך שלחיצה על הלחצן  .N.Cהלחצנים יחוברו על קו המתח של המנעול במצב  .3.2

 תנתק את המתח והמנעול ייפתח.

 לחצני החירום יפעלו בכל מצב ללא כל קשר עם מערכת בקרת הכניסות. .3.3

שחרור הלחצן ודריכתו מחדש  .N.Oבעת לחיצה ישאר הלחצן תפוס במצב  .3.4

 ייעשו ע"י חצי סיבוב בעזרת מפתח.

הלחצן יותקן בתוך קופסת שבירה בצבע צהוב עליה ייכתב בצבע בולט "פתיחת  .3.5

 חירום".

הלחצן יותקן בגובה כדי שתימנע הפעלתו בטעות. מיקום סופי יקבע עם  .3.6

 המזמין.
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ני פגיעה מסוג אנטי ונדלי. כל פתיחה או שבירה או עקירה הלחצן יהיה מוגן מפ .3.7

 של הקופסא בה נמצא הלחצן תגרום להעברת התראה למוקד.

 

 לחצן פתיחה עצמית .4

 .IP65לחצני הפתיחה שיותקנו יהיו מיועדים להתקנה חיצונית ועומדים בתקן  .4.1

. כך שלחיצה על הלחצן  .N.Cהלחצנים יחוברו על קו המתח של המנעול במצב  .4.2

 תנתק את המתח והמנעול ייפתח.

 לחצני החירום יפעלו בכל מצב ללא כל קשר עם מערכת בקרת הכניסות. .4.3

הלחצן יהיה מוגן מפני פגיעה מסוג אנטי ונדלי. כל פתיחה או שבירה או עקירה  .4.4

 של הקופסא בה נמצא הלחצן תגרום להעברת התראה למוקד.

 

 תשתית המערכת .5

כניסה בלבד, אשר תיפרס ותסומן כל התשתית תהיה ייעודית למערכת בקרת  .5.1

 .P65 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  EMIם מהפרעות תשתית תהיה מוגנת בפני רעשים הנובעי .5.3

כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ ובתוך  .5.4

 קופסאות פלסטיק  שיקבעו לקיר ויסומנו "מערכת בקרת כניסה".

כל החיבורים החשמליים יבוצעו בהלחמות ובידוד עם שרוול מתכווץ ובתוך  .5.5

 כניסה". קופסאות פלסטיק  שיקבעו לקיר ויסומנו "מערכת בקרת

 

 מערכת גילוי פריצה  -  5פרק  21

 רכזת  .1

רכזת האבטחה תפקח על פעולת הגלאים תפעיל את הצופר ויציאות  .1.1

התרעה נוספות ותפעל באינטגרציה מלאה עם קורא התגים ועם בקר 

 המצלמות.

 חובה. –תוכנת תכנות ההתראות של הרכזת תהיה בשפה העברית  .1.2

 רכזת האבטחה תותקן במארז אחיד שיכלול את כל המרכיבים.  .1.3

אזורים ויותקנו בה כרטיסי הרחבה של  128הרכזת תהיה מיועדת לעד  .1.4

 אזורים בהתאם לגודל האתר. 16, 8

באמצעות  TCP/IPהרכזת תהיה בעלת יכולת עבודה ברשת תקשורת  .1.5

 חובה. -כרטיס רשת המותקן כחלק אינטגראלי מהרכזת 
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פק תהיה בעלת יכולת עבודה והתממשקות מוכחת עם הרכזת שתסו .1.6

 מערכות שליטה ובקרה )שו"ב(. 

הרכזת תאפשר תכנות וקביעת הלוגיקה בין החיוויים והיציאות. קביעת  .1.7

 זמני השהייה לכל גלאי או אביזר קצה המחובר אליה.

הרכזת תסופק עם יחידת תפעול ותכנות הכוללת מקלדת ותצוגה  .1.8

( ובאמצעותה יהיה ניתן DISPLAY) – KEYBOARDמוארת בעברית 

 )למפעיל בעל הרשאה מתאימה( לבצע פעולות תפעול ותכנות לרבות:

 עדיפות על בקר הכניסה. –נטרול ודריכה כלליים )באמצעות סיסמא(  .1.9

 נטרול וביטול אזורים, כולל דיווח למוקד. .1.10

 תכנות זמני השהייה לגלאים באזורים השונים. .1.11

 צפייה באירועים שהתרחשו. .1.12

כניסות מותאמות לכל סוגי הגלאים המוצעים כולל הגנות קצר נתק  .1.13

 ושינוי התנגדות.

יציאות להפעלת צופר, נורה מהבהבת  ומגעים יבשים להפעלת  .1.14

 ממסרים.

יציאת תקשורת ופרוטוקול תקשורת להפעלת מודם סלולארי )או מודם  .1.15

 לקו חיוג של בזק(.

וללת מצברים . המערכת כוללת סVDC12מתח הזנה  –מערכת גיבוי  .1.16

ש'. הרכזת תתריע על התרוקנות  72ספק ומטען. משך הגיבוי כאמור 

 ש' לפני האירוע. 12סוללה 

באמצעות סיסמא  OVERRIDE –דריכה ונצירה עם אפשרות כאמור ל  .1.17

מהרכזת עצמה. תהיה אפשרות לנטרול המערכת באמצעות תקשורת 

 טלפונית למוקד לאחר הזדהות.

 ירועים אחרונים לפחות.א 1000אגירה בזיכרון של  .1.18

הרכזת תאפשר קישוריות למערכות אחרות הכלולות במכלול מערכות  .1.19

האבטחה כגון מערכת הטמ"ס, מערכת בקרת כניסה, תאורה )הפעלת 

תאורה,  באתרים מסוימים, בעת גילוי פריצה(. מתכונת הפעלת 

 התאורה כקבועה או מתפרצת תקבע ע"י יועץ הביטחון.

 מקבילי למערכות האחרות.חיבור טורי ו/או  .1.20

למוקד השליטה ולתוכנת השו"ב תועבר בזמן אמיתי התראה ספציפית  .1.21

ולא התראה כללית. ההתראות יכללו: מתח רשת, תקלה בסוללות, 

 גילוי ברמת האזור, טמפרים, הפעלה עם נטרול אזורים וקוד משתמש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יש לאפשר מיגון חלקי של אתר שיאפשר עבודות אחזקה בחלק מן  .1.22

 ובחלק אחר תופעל מערכת המיגון. האתר,

מסומנים ומשולטים לחיבור לבקרה באתר  A2 – V 220מגעים יבשים  3   .ט

 כדלקמן:

המגע סגור כאשר הרכזת תקינה,  –מגע מצב תקלה  - .י

במצב של תקלה ברכזת כגון )מתח מצברים נמוך( או תקלה 

 באחד הגלאים )קצר נתק וכו'( נפתח המגע.

סגור כאשר הכל תקין, נפתח  – מגע אתראה בפני פריצה - .יא

 בזמן פריצה. השהייה ניתנת לכיוון עבור כניסת אנשים לאתר.

סגור במצב דרוך, פתוח במצב  –מגע מצב דרוך/נצור  - .יב

 נצור.

 חיבור לקיר דרך חורים פנימיים בגב הרכזת. .1.23

בנוסף לרכזת יסופק מודם לתקשורת סלולארית או לתקשורת בקו  .1.24

לפי החלטת המזמין. המודם יכלול העברת  חיוג, בזק, הבחירה ביניהם

 ..GPRS, המודם יהיה מטיפוס SMSהודעות 

הרכזת תהיה בעלת דריכה אוטומטית אקטיבית הניתנת לתכנות זמני  .1.25

 הדריכה.

פתיחת גלאי או תקלה בגלאי יוצגו על לוח המקשים וידווחו למוקד  .1.26

 כתקלת מערכת

 הפעלת אזעקה שקטה/ רועשת. .1.27

 ללא הפעלת סירנות אך עם דווח למוקד. שעות 24אפשרות לבקרה  .1.28

אביזרי הגילוי יחוברו עם נגד סוף קו, המערכת תדווח למוקד על  .1.29

 בזמן אמת. ON LINEקצר/נתק מיידי 

 בודק קו טלפון אינטגראלי פעיל )מתוכנת למוקד(. .1.30

 .ON LINEלרכזת תהיה אופציה חיבור מדפסת   .1.31

 אוטומטי.לרכזת לא תהיה הגבלה על נטרול אזורים ידני או  .1.32

כל נטרול יבוטל אוטומטית לאחר מחזור דריכה בודד של המערכת  .1.33

 וזאת כדי למנוע מצב שבו יישאר אזור מנוטרל זמן ממושך.

 כל דריכת מערכת עם אזור מנוטרל, ידווח אוטומטית למוקד. .1.34

במידה וסוללות החירום התרוקנו למצב שבו  אין המערכת יכולה לפעול  .1.35

את פעולתה, תשמור בזיכרון נפרד את באופן תקין תפסיק המערכת 

מצב פעולתה האחרון ועם חידוש זרם החשמל תחזור הרכזת לפעול 

 במצב האחרון שבו הייתה.

הרכזת תבדוק באופן אוטומטי כל שעתיים את המצברים בעומס מלא,  .1.36

 ובכל מקרה של תקלה תדווח למוקד.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תת מערכות באמצעות לוח מקשים. 8 -אפשרות חלוקת הרכזת ל  .1.37

 רכזת תהיה פתוחה )ללא קוד טכנאי(.ה .1.38

 

 :GPRSמשדר סלולארי   .2

המשדר יאפשר העברת הודעות ברמת אזור למוקד בפרוטוקול  .2.1

 סטנדרטי.

 המשדר יהיה בעל ספק מתח עצמאי ומצב עצמאי. .2.2

 למנויים. SMSלמשדר תהא היכולת להעברת הודעות  .2.3

 מצבים: 3המשדר יאפשר עבודה ב .2.4

  משדר בערוץ הסלולר בלבד  –ראשי 

  משדר רק בתקלה בערוץ הקווי  –גיבוי 

  משדר במקביל לערוץ הקווי  –מקבילי 

 המשדר יקבל מספר מנוי נפרד למוקד. .2.5

 תתאפשר התקנת המשדר בתוך קופסת הבקרה. .2.6

 תקשורת וקליטה סלולארית. SIMמאפשר בדיקת תקינות לכרטיס  .2.7

 

 / פתחים/ מכסים ושעריםמפסקים מגנטיים לדלתות / חלונות  .3

 המפסקים מהגנטיים יותקנו ע"ג דלתות, חלונות פתחים וכו'. .3.1

 האלמנט המגנטי יותקן בכנף, והאלמנט המתג יותקן ע"ג המשקוף. .3.2

המגעים המגנטיים יהיו מסוג מפוצל מכוון אחד בלבד ואינו מאפשר  .3.3

 (. S.Hנטרול ע"י הצמדת מגנט חזק ) 

בדלתות, שערים ומכסים עשויות עץ, המפסק יהיה מותאם להתקנה  .3.4

 זכוכית ומתכת.  נגד סוף קו, יותקן בצמוד למפסק.

המפסק יהיה מטיפוס שקוע בכנף, ובמשקוף ויותקן כך שלא יהיו  .3.5

חוטים גלויים בין המפסק לצנרת. ההתקנה לא תאפשר גישה ונטרול 

המפסק מכל אחד מצידי הדלת. בהתקנה גלויה וחיצונית יכלול כבל 

 צינור מגן שרשורי מנירוסטה.הגלאי 

המרווח המקסימאלי בין המגנט למגעים, ללא הפעלת התראה, לא  .3.6

 מ"מ. 10יעלה על 

 פתיחה וסגירה מהירה של מכסה או דלת תגרום להתראה. .3.7

 לא תגרם התראה כתוצאה מתנודות הדלת במצב נעול. .3.8

מיקום המפסקים, קיבועם ואופן חיבורם החשמלי יבוצע תוך תיאום  .3.9

 המפקח באתר. והוראות



- 551 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מחזורי  1,000,000ובעלי אורך חיים של  ULהמפסקים יהיו בעלי תקן  .3.10

 עבודה.

ויתאימו  DUTY  HEAVYמפסקים להתקנה חיצונית יהיו מסוג  .3.11

 .-C º60 - C º10לטמפרטורת עבודה:    

 .TEMPERתיבות החיבור וצנרת המגן יהיו מתכתיים ויכללו הגנת  .3.12

 

 גלאי א.א פסיבי פנימי  .4

 מטר. 12שטח הגלאי : כיסוי  .4.1

 מעלות. 90שדה ראיה  .4.2

 (.1-4מרווח פולסי הגלאי ) .4.3

 .LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .4.4

 שעות. 24אינדיקציה פתיחת טמפר באזור  .4.5

 

 גלאי א.א. פסיבי משולב מיקרוגל אנטי מסק .5

 .º360גלאי א.א. פסיבי יהיו מסוג עדשה צרה, רחבה  .5.1

 אדום, ומיקרוגל., אינפרא D.Tלגלאי יהיו אלמנט חישה כפול  .5.2

 .VDC 12-18מתח הפעלה  .5.3

 .3-1 -הגלאי יהיה בעל מספר אונות כך שיהיה ניתן לכיול ב .5.4

לגלאי יהיה כושר גילוי בכל נקודה שהיא בשטח הגילוי כולל מתחת  .5.5

 לגלאי.

 הגלאי יופעל בכל מעבר אדם, ריצה, זחילה, הליכה או ניתור. .5.6

נה חיצונית ברמת ויתאימו להתק UL ,VDEכל הגלאים יהיו בעלי תקן  .5.7

 " לפחות.IP66מיגון "

 מטר. 15שטח הכיסוי לא יפחת מ  .5.8

 שעות:  24אינדיקציה פתיחת טמפר באזור  .5.9

 אפשרות לברירת הפעלת לד. .5.10

 מטר. 2.00ל  0אפשרות כיוון טווח חסימה בין  .5.11

 אנטי מסק יופעל על טכנולוגיית המיקרוגל ולא הא.א. .5.12

 

 מעלות  360גלאי א.א פסיבי תקרתי  .6

 מטר. 3.6מטר בגובה התקנה של  10.8כיסוי שטח הגלאי : שטח  .6.1

 גלאי דואלי כפול המבוסס על מיקרו מעבד. .6.2

 מעלות.  360שדה ראיה  .6.3
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  _________________ 

 

 .LEDאפשרות לברירת הפעלת ה  .6.4

 טכנולוגית גילוי כפולה. .6.5

 

  "שו"ב" –מפרט טכני ודרישות מבצעיות מערכת שליטה ובקרה  - 6פרק  22

 על מערכות ביטחון, להלן "שו"ב".מערכת שליטה ובקרה מקומית, לשליטה  .1

המערכת הנדרשת הנה מערכת שליטה ובקרה המאפשרת אינטגרציה ושליטה מלאה  

במערכות הנדרשות ובהן: טמ"ס, הקלטה, אנליטיקה, כריזה ואיתור דייר או מכשיר 

 הנושא תג.

 המערכת תיועד לחמש מטרות עיקריות: 

 .VMDל הקלטות ואירועי , שחזור וניהוLIVEניהול וידיאו לרבות צפייה  .1.1

 אינטגרציה למערכת האנליטיקה. .1.2

 ניהול כריזה. .1.3

 איתור דייר. .1.4

 ניהול יומן אירועים. .1.5

 

 מטרת המערכת .1.6

 מטרתה של המערכת:  אינטגרציה בין המערכות לעבודה כמערכת אחת. .1.6.1

 ממשק המערכת .1.7

המערכת תהא אחודה וחכמה לקיום אבטחה ברמה גבוהה וקלה מאד לתפעול  .1.7.1

 אירוע אבטחה.בשוטף ובעת 

 המערכת תהא בעלת ממשק יחיד להפעלת כל הפונקציות הנדרשות. .1.7.2

למערכת תהא אפשרות התממשקות למערכות נוספות מקבילות, להפעלת אתרים  .1.7.3

 נוספים.

 ממשק מפות .1.8

המערכת תעבוד בממשק גרפי מבוסס שכבות  המאפשר ניטור וצפייה של האתרים  .1.8.1

 אתרים השונים בפרויקט וקומותיהם:ברמות שונות וכן ניווט קל וידידותי בין ה

 המפה עליה מוצגים כלל המחלקות של המזמין. -המפה הגלובאלית .1.8.1.1

מפה הנמצאת שכבה מתחת למפת האתר ומציגה את  -מפת המבנה  .1.8.1.2

 המחלקה.

רכיבי האבטחה השונים יוצגו ע"י אייקונים דינאמיים. גלאי פריצה  .1.8.1.3

למיניהם , אביזרי בקרת דלתות  והמצלמות. כל אחד מאייקונים אלו 

 מעיד על הסטאטוס רכיב האבטחה. 

 בעת אירוע  יתרחשו הפעולות הבאות: .1.9
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מפת המחלקה  הרלוונטית בו קרה האירוע "תקפוץ" ותוצג על המסך. .1.9.1

 ית תוצג במסך.המצלמה הרלוונט .1.9.2

 האייקון המייצג את רכיב האבטחה שהתריע על האירוע יסומן )אם קיים כזה(. .1.9.3

 המערכת תיתן חיווי קולי חוזר ומתמשך ובו אינפורמציה על סוג האירוע. .1.9.4

 שרת ותחנות עבודה .1.10

תוכנת המערכת תהא  רבת משתמשים ותתבסס על תצורת שרת/לקוח. המערכת  .1.10.1

מותקנת תכנת שרת של המערכת. בשרת  תבוקר באמצעות מחשב שרת אשר בו

יותקן וינוהל  בסיס הנתונים של המערכת, אשר בו אגורים כל נתוני המערכת, 

 המשתמשים והאירועים. 

ניתן יהיה להוסיף תחנות נוספות לשליטה וצפייה במערכת בהן יותקנו תוכנות  .1.10.2

לקוח שיתחברו אל התוכנה המותקנת בשרת. תוכנות הלקוח יקבלו את כל 

 ירועים והסטאטוסים השונים מתוכנת השרת ויסנכרנו על ידה באופן קבוע. הא

תחנות העבודה משמשות את המפעילים לתפעול המערכת. בתחנות העבודה  .1.10.3

 מותקנת תוכנת

 LAN הקשר בין מחשב שרת לבין תחנות העבודה הנו באמצעות רשת תקשורת  .1.10.4

Ethernet תונים בין התחנות אשר מאפשר העברה מהירה של כמויות גדולות של נ

 לבין השרת.

 מחשב מרכזי  -מרכיבי המערכת  .1.11

 השליטה במערכת הנה באמצעות מערכת מחשבים הבנויה בתצורת שרת/לקוח.  .1.11.1

 המערכת כוללת מחשב שרת ומחשבי לקוח )קליינט( לשליטה וצפייה במערכת. .1.11.2

.  מחשב השרת מחובר אל PCהמחשבים מבוססים על ארכיטקטורת מחשבי  .1.11.3

החכמים ואל מערכות חיצונית נוספות, אשר נשלטות על ידו וכן אל תחנות הבקרים 

 העבודה.

במחשב השרת מותקנת תוכנה השרת היישומית של המערכת ובסיס הנתונים.  .1.11.4

 התוכנה ובסיס הנתונים מותקנים ופועלים תחת מערכת הפעלה.

 .ODBCבעל ממשק נתונים  SQLבסיס הנתונים הנו בסיס נתונים יחסי  .1.11.5

הנתונים אוגר את כל נתוני המערכת, נתוני התגים ואת האירועים אשר דווחו בסיס  .1.11.6

 למחשב על ידי הבקרים ונשמרו על ידו.

המערכת כוללת מחולל דו"חות הסטורים אשר מאפשרים הפקת דו"חות מתוך  .1.11.7

 הנתונים האגורים בבסיס הנתונים.

טה, תפעול  בתחנות העבודה מותקנת תוכנת לקוח יישומית. התחנות משמשות לשלי .1.11.8

  וצפייה במערכת.

 

 מפרט טכני ודרישות לביצוע תשתיות. - 5פרק  23

 מובילים 1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

צינורות המשמשים כשרוולים לכבלים יהיו בעלי עובי דופן עבה ובעלי תקן  "כבה  .1.1.

 מאליו

כל קטע צנרת יהיה מסוג אחיד לכל אורכו. דהיינו: אין להמשיך צינור קשיח  .1.2.

באביזרים מיוחדים לסיום הצינור או לחיבורו יהיו בגמיש וכד'. במידה ויש צורך 

אביזרים אלה 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  .1.3.

 חדירת מים דרך ההיקף החיצוני של איזור החדירה.

ות חיבורים וציוד לחשמל שיותקנו בשטח יהיו מפוליאסטר עמיד בקרינת קופסא .1.4.

(V.U אולטרה ויולט בעלי תו תקן )439-1IEC  אוX4UL  66לדרגת אטימותIP 

לפחות. התקני פתיחת המכסה יותאמו לכלי פתיחה מיוחד ולא למברג רגיל. 

הקופסא תעוגן בצורה  שתמנע משיכתה ממקומה. הקופסא תסופק עם פלטת 

כל החדירות לקופסא יאטמו ע"י כניסות אל מתכתיות לדרגת  DINהתקנה ופס 

לפחות. כל קופסא תשולט הן על המכסה  והן בתוך הקופסא  66IPאיטום 

חרוט שיאפשר זיהוי מקור הזינה של הקופסא. לכל תיבות  -בשילוט בר קיימא 

 התקשורת  תהיה הגנת טמפר.

מ"מ  8כל צינור שרוול בו לא יותקן כבל יש להשחיל חוט משיכה מניילון בקוטר  .1.5.

לפחות ולחזקו בשני הקצוות. את קצוות הצינור/שרוול יש לאטום בצורה 

ץ לצינור. באחריות הקבלן להחליף כל שרוול שתימנע חדירת גופים זרים או בו

שימצא סתום/מעוך במהלך תקופת האחריות שלו. כל  ההוצאות הנלוות עקב 

החלפה זו יחולו על הקבלן. )פתיחת התוואי התקנה שרוול חדש, סגירת התוואי 

 והחזרתו למצבו המקורי כולל תיקוני תשתיות, מדרכות, כבישים, צנרת וגינון(.

 תעלות פח .1.6.

 ת כבלים )לא מחורצת( מיוצרת מפח מגולוון.תעל .1.6.1.

 מכסה תואם. .1.6.2.

 סגירת המכסה באמצעות ברגים ראש כוכב. .1.6.3.

 ס"מ. 8X15גודל מינימאלי למעבר כבלים אך לא פחות מ  .1.6.4.

 מ"מ. 1עובי פח מינימאלי  .1.6.5.

 תעלות כדוגמת חב' תמחש או שוו"ע. .1.6.6.

 

 נקודת תקשורת קומפלט.  .2.

 מחיר היחידה הינו לפי נקודה ולא לפי מטר.

 , השימוש הינו עבור כלל המערכת ואביזריםCat6Aכבל לתשתיות בתקן  .2.1.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  ותענה על כל דרשות  category 6Aתשתית התקשורת שתתוקן תעמוד בתקן  .2.2.

 .TIA/ ITU/ EIA 568B התקן  המפורטות ב:

 .23AWG*4*2קשיח מסוכך  CAT7 כבל רשת .2.3.

 .בנוסף לסיכוך הכללי של הכבל, כל זוג גידים מסוכך בנפרד .2.4.

 ..23AWGהמוליכים יהיו מנחושת טהורה בעובי  .2.5.

מחיר הנקודה יכלול חיבור עד להפעלה מושלמת של האביזר כולל: אספקה,  .2.6.

התקנה, השחלה, סימון, קידוחי קיר, פתיחת תקרות וכל עבודה שתדרש לחיבור 

 מטר. 90האביזרים כנדרש להפעלה מושלמת ועד למרחק של 

 

 כבל מתח נמוך  .3.

 ", XLPEעם בידוד "", N2XYכבל, מסוג " .3.1.

 ממ"ר. 3X2.5הכבל יהיה בחתך ובהרכב של  .3.2.

 תוצרת טלדור או שו"ע.  .3.3.

 

 סיבים להתקנה חיצונית: 12כבל אופטי  .4.

 .SM/MMהכבל יותאם לפעולה ב  .4.1.

 . TIGHT BUFFERמקרון בתצורת  62.5קוטר  .4.2.

 . HFFRחיזוקי קבלר ומעטה חיצוני   .4.3.

 שכבת שריון פלדה גלית עם ציפוי קופולימרי. .4.4.

 .UVעמידות לקרינה  .4.5.

 ק"ג 177חוזק מירבי :  .4.6.

 מ"מ. 200קוטר מינימאלי לכיפוף  .4.7.

 .C20- ~C80טמפ' עבודה:  .4.8.

מחיר הכבל כולל, אספקה, השחלה, הנחה, חיתוך, הלחמה וכל הנדרש לצורך  .4.9.

 פעולתו המושלמת של הכבל.

 או שו"ע. DDCכבל תוצרת  .4.10.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

 פארק נופש וספורט  הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 2ג'נספח 

 

 המשך –המפרט הטכני 

 ()ראה חוברת נפרדת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

 פארק נופש וספורט  הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 3ג'נספח 

 

 איכות בקרת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 3נספח ג'

 פארק מים מודיעיןפרויקט הקמת  -נספח בקרת איכות

 

 מבוא   1

 נספח זה מהווה חלק ממסמכי החוזה, חוזה המדף והתוספת לחוזה המדף. 

פרק זה, עוסק בדרישות ובהנחיות להקמת מערכת בקרת איכות בפרויקט המופעלת על ידי הקבלן 

)להלן: "מערכת בקרת איכות" או "המערכת"(. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך 

 המיועד להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט.הכולל 

יודגש שכלל העבודות יבוצעו על פי המפרט הבינמשרדי )הספר הכחול( במהדורתם העדכנית ליום 

פרסום המכרז ומטלות לביצוע ותפקוד בקרת איכות בהתאם למפרטי נתיבי ישראל כאמור לעיל 

 בנושא בקרת איכות. 02בדגש לפרק 

ין המפרטים הנ"ל יקבע מנהל הפרויקט את המסמך הקובע. על הקבלן במידה שקיימת סתירה ב

 לקחת בחשבון כי יהיה עליו למלא אחר ההנחיה המחמירה מבחינתו.

המערכת כוללת את אחריותו ומחויבותו של הקבלן להקמת מערכת לבקרת איכות )כולל ספקים 

עם של כל סעיפי ההסכם וקבלני המשנה( העוסקת בין היתר במעקב, בקרה, בדיקה ואישור ביצו

 תוך כדי עמידה בכל דרישות ויעדי האיכות בפרויקט.

מערכת האיכות נועדה להבטיח שהמוצר הסופי יעמוד בכל הדרישות הקבועות בכל מסמכי 

ההסכם ,התוכניות, תקנים ומפרטים. לכן מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף 

וה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילו

 לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע.

בלתי נפרד ממערך הקבלן. המערכת  (, תהווה חלקControl Qualityמערכת בקרת האיכות )

הטכניות המפורטות ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות  ISO 9000תפעל על פי עקרונות 

 בפרק זה. 

במקביל לעבודת מערכת בקרת האיכות תפעיל החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין מערכת הבטחת 

( ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך בקרה לפעילויות מערכת בקרת Assurance Qualityאיכות )

 האיכות. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

י החוזה תהיינה למען הסר ספק מובהר כי דרישות האיכות מהקבלן כמוגדר במכלול מסמכ

 תקפות כלפי הקבלן, וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן.

מסמכי ההתקשרות של הקבלן עם קבלני המשנה וספקיו השונים יכללו דרישות איכות כמוגדר 

 במכלול מסמכי החוזה. 

אות בקרת האיכות מטעם הקבלן אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הור

שינויים ותוספות אשר יאושרו/ יינתנו לקבלן ע"י המזמין מעת לעת והארכת משך ביצוע ככל 

 שיידרש.

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה 

אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף 

וע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הביצ

 הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן .

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבתה מערכתה הקמה ותפעול מערך בקרת האיכות כולל תפעול

יידרש לבצע בהתאם להוראות כלל מסמכי וכלל הפעולות המפורטות במסמך זה ואלו שהקבלן 

ההסכם, כלולות במחירי היחידה שהגיש הקבלן במסגרת העבודות במכרז זה ולא ישולם לקבלן 

 כל תשלום נוסף או נפרד בגין הנ"ל.

 הגדרות 2

 כללי  2.1

ביטויים ומונחים בפרק זה, אשר אינם מוגדרים בפרק זה, תהא להם המשמעות המוקנית להם 

 במסגרת ההסכם. אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז. 

 מערכת בקרת איכות של הקבלן או המערכת   2.2

טרתה לבקר, מערכת מטעם הקבלן הפועלת באופן רציף וקבוע במהלך ביצוע הפרויקט ואשר מ

לנטר, לתעד ולאשר את כל פעילויותיהם של הקבלן, הספקים וקבלני המשנה מטעמו והמיועדת 

 להבטיח עמידה בדרישות ההסכם.

 מערכת הבטחת האיכות של הפרויקט  2.3

חברה כלכלית לפיתוח מודיעין אל מול מערך  –מערכת המבצעת את פעילויותיה מטעם המזמין 

נן בחינה ובקרה של אופן פעולתה של מערכת בקרת האיכות בקרת האיכות ואשר מטרותיה הי

 וניטור פעילויותיה, במהלך ביצוע העבודות.

 מנהל בקרת איכות )מב"א(  2.4

 מנהל בקרת האיכות )מב"א(, העומד בראש מערכת בקרת האיכות של הפרויקט מטעם הקבלן.

 מבא"ת  2.5
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בקר השטח יהיה בעל מקצוע מטעם הקבלן המתמחה באחד או יותר מתחומי העבודות המבוצעות 

 בפרויקט ופועל בכפיפות למב"א . 

 בפרויקט האיכות לניהול ממוחשבת מערכת  2.6

 שתקרא להלן "מערכת ממוחשבת" או "מערכת ממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט" .

כאשר , המזמין. המערכת תסופק ע"י בפרויקט האיכות בקרת פעילות לניהול אינטרנטית מערכת

היתר הכנסת  ביןבהמשך) מפורטל בהתאם למערכת האיכות נתוני כלל הכנסת המערכת, תפעול

  מטעמו . מי/או ו הקבלן ידי על יבוצעוכול תוצאות הבדיקות ונתוני המדידה(, 

 מנהל המעבדה בפרויקט  2.7

הלאומית להסמכת מעבדות או " מעבדה  מעבדן מטעם " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע בדיקות בתחומים 

הרלבנטיים לפרויקט שפעילותו הינה באחריות ובתשלום של הקבלן , המנהל אחראי לנכונות 

 ט.ביצוע הבדיקות בפרויקט ולריכוז מערך ופעילות המעבדה מטעם הקבלן בפרויק

 מודד ראשי  2.8

 מודד מוסמך העומד בראש צוות מודדי בקרת האיכות של הפרויקט.

 מנהל הבטחת האיכות  2.9

 מנהל הבטחת האיכות של הפרויקט מטעם חברה כלכלית לפיתוח מודיעין. 

 תפקידי מערכת בקרת האיכות 3

מערכת בקרת האיכות הינה כאמור האמצעי להבטחת מילוי דרישות ההסכם, התוכניות 

 והמפרטים.

מערך בקרת האיכות אמור להבטיח את איכות הביצוע בפרויקט בין היתר תוך כדי הקמה, ניהול 

 ותפעול של הנושאים העיקריים הבאים :

קביעת תכנית ברורה של בקרה ובדיקות )כולל שיטות לזיהוי והבטחת "עקיבות"(, ניתוח   3.1

שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד תוצאות בדיקות ומתן מסקנות, כל זאת על מנת לוודא 

 בדרישות המפרטים.

בניית תהליכי אישור של חומרים, ציוד, קבלני משנה וספקים המוודאים שתוצריהם   3.2

 עומדים בדרישות המפרטים לפני שילובם בעבודות בפרויקט.

וצר יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המ  3.3

 המוגמר.

 קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי התאמות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות . 3.4

 המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות האיכות שהושגו.

ת שנסתיימו לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות קליטה והזנה של כל תוצאות הבדיקו . 3.5

המפרט למערכת ממוחשבת שתסופק על ידי המזמין ותתופעל בלעדית ע"י צוות בקרת האיכות של 

 הקבלן.

 מבנה והיקף מערך בקרת האיכות 4

 ניהול מערך בקרת איכות עצמית  4.1

למערך הקבלן, בקרת האיכות של הפרויקט תנוהל ותבוצע באמצעות חברת בקרת איכות חיצונית 

חברה זו תהיה בעלת התמחות בביצוע בקרת איכות בעבודות סלילה וגישור ובעלת ניסיון מצטבר 

החברה  שנים לפחות בביצוע בקרת איכות מסוג העבודות המבוצעות בפרויקט זה. 3מוכח של 

תהא חברה שביצעה בקרת איכות על פרויקטים בהיקפי ביצוע וסוגי עבודה  שתמונה על ידי הקבלן

בסדר גודל דומה לפרויקט פארק המים ,כאשר לפחות אחד הפרויקטים היה בניית פארק מים או 

מבנה עם היקפי ביצוע וסוגי עבודה כגון תשתיות וסלילה, עבודות בטון, חשמל , מערכות 

 דות גמר בסדר גודל דומה לפרויקט הפארק.אלקטרומכניות ,צנרת , איטום ועבו

תנאי לאישור מנהל בקרת איכות בפרויקט הינו כי ביצע בקרת איכות בפרויקט אחד לפחות של 

פארק או פרויקט אחר בסוג והיקף עבודות הדומה לעבודות המבוצעות בפרויקט פארק המים 

 במודיעין.

 תחומי מערך בקרת האיכות  4.2

יכלול את מנהל בקרת האיכות ובקר/בקרי שטח נוספים בהתאם מערך בקרת האיכות של הקבלן 

 לתחומי העבודה בפרויקט .

 מנהל הבטחת איכות רשאי לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . 

 צוות בקרת האיכות  4.3

בראש מערך בקרת האיכות, יעמוד מנהל בקרת האיכות )להלן: מב"א(. בכפיפות למב"א ובכל 

 ת בשטח יעמדו בקרי שטח תחומיים )להלן:מבא"ת(. תחום פעילו

בנוסף יכללו בצוות בקרת האיכות מנהל מעבדה שילווה וירכז את מערך פעילות המעבדה 

בפרויקט וכן מודד מוסמך שיהיה אחראי על כל נושא המדידות באתר ובחינת התאמתם לדרישות 

 מסמכי החוזה. 

אנשי צוות בקרת האיכות מראש לפני מינויים  מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות יאשרו את

 ,מודגש בזאת כי הצוות הבכיר יפעל ישירות מטעם הקבלן המבצע. 
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פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת הפרויקט, תאושר ע"י מנהל 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה 

 ע"י הקבלן.  המתוכנן

מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים בצוות בקרת  1טבלה מס' 

 האיכות .

פסילת מועמד שיוצע על ידי הקבלן תחייב את הקבלן בלקיחת מועמד אחר ללא כל דרישה של 

גורם תוספת מחיר. מודגש כי מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות של המזמין רשאים לפסול 

כאמור גם במהלך העבודה השוטפת של הקבלן, וזאת ללא כל נימוק ועל הקבלן למלא אחר הנחיה 

זו ולהעמיד מחליף באופן מידי, וזאת מבלי שהדבר יקנה לקבלן זכות לארכה בלוח הזמנים או 

 זכות לתוספת תשלום.

 : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 

1 

 

שנים לפחות עם  3מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

ניסיון בביצוע עבודת בקרה או הבטחת איכות  של 

פרויקט אחד לפחות בפרויקטים דומים לפארק או 

מבנה עם מערכות אלקטרומכניות, עבודות חשמל, 

 ועבודות סלילה ובטון .איטום, צנרת 

 מב"א

בזמן ביצוע  1

 עבודות עפר

 

שנים  3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות עפר וסלילה מתוכם לפחות שנה 

 בנושא בקרת איכות .

בקר עבודות עפר 

 ,סלילה 

בזמן ביצוע  1

 עבודות בטון

 

 שנים 3מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון של 

לפחות בעבודות בטון מתוכם לפחות שנה בנושא  

 בקרת איכות.

 בקר עבודות בטון

בזמן ביצוע  1

 עבודות איטום

מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל ניסיון בעבודות 

 איטום מתוכם לפחות שנה בנושא בקרת איכות.
 בקר עבודות איטום

בכל תקופת   1

ביצוע עבודות 

 שנים 2ניסיון של מהנדס אזרחי או הנדסאי בעל 

לפחות בעבודות גמרים בבניה מתוכם לפחות שנה 

 בקר עבודות גמר
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מספר מינימלי 

של אנשי הצוות 

 הדרושים

 תפקיד דרישות מינימום השכלה וניסיון )מצטברות(

 בנושא בקרת איכות . גמר

משלב תחילת  1

עבודות חשמל 

 ואלקטרומכניקה

שנים  3מהנדס חשמל/מערכות בעל ניסיון של 

לפחות בבקרת איכות בעבודות מערכות אלקטרו 

 מכניות ובעבודות חשמל.

מבא"ת עבודות 

מערכות 

 אלקטרומכניות וחשמל

בקר נוף עם ניסיון של שנתיים לפחות בעבודות  בעת הצורך

 בקרה/הבטחת איכות
 מבא"ת עבודות נוף

שנות לימוד עם ניסיון בעבודת הכנסת נתונים  12 1

 ותפעול מערכות מחשב

מזכירה/מקלידת 

 מערכתנתונים ל

 לניהול ממוחשבת

 בפרויקט האיכות

 2מהנדס/הנדסאי/גיאולוג/מעבדן בעל ניסיון של   1

 מנהל מעבדה שנים לפחות בניהול צוות מעבדה .

מודד מוסמך בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות   1

 מודד מוסמך בפרויקטי עבודות תשתית ופיתוח.

 

בכל מקרה של החלפת אחד מבעלי התפקידים המוצעים, יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט 

ומנהל הבטחת איכות. במידת הצורך ועפ"י דרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות, יתגבר 

ו/או בתחומי בקרה  1הקבלן את צוות בקרת האיכות בכוח אדם נוסף ביחס לנדרש בטבלה מס' 

 נוספים. 

מתייחסים לנוכחות קבועה ורציפה ובמשרה  1ה של כוח האדם המצוינים בטבלה היקפי המשר

  מלאה באתר אלא אם צויין אחרת.

בהתאם לבקשת הקבלן ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות תיבחן האפשרות כי 

אחד הבקרים יהיה גם בקר לעבודות בתחום נוסף )בהתאם לניסיון ואיכות עבודת הבקרה שלו 

 בהתאם לפעילות הקבלן באתר העבודה(. ו
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באם יינתן אישור זה, רשאים מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות בכל עת להחזיר את כמות 

ובהתאם להחלטתם הבלעדית  1צוות כוח האדם של בקרת האיכות לדרישה המופיעה בטבלה מס' 

 להורות על צירוף בקר איכות נוסף לעבודת המב"א וכל זאת ללא תשלום נוסף לקבלן. 

 ים ושלבי הבקרה בפרויקטכתיבת מערכת איכות, נהל 5

יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה יכין הקבלן באמצעות מנהל בקרת האיכות את מסמכי  14

 תכנית האיכות המתאימה לדרישות הפרויקט .

עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית. למען הסר ספק מובהר, כי תכנית  3 -המסמכים ימסרו ב 

האיכות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה 

הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת וללא צוות 

שר. החברה שומרת לעצמה הזכות להעביר בטרם המועד להגשת הצעות תכנית בקרת איכות מאו

 בקרת איכות שתהווה דרישת מינימום מהקבלן בנושא בקרת איכות.

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד משלבי 

קט יכתבו נהלים לכל אחת הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרוי

מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט, בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל 

פעילויות הייצור והעבודה מחוץ לאתר העבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי 

 ההסכם .

וקר של בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המב

הפרויקט כגון יועצי קונסטרוקציה, חשמל, מערכות אלקטרומכניות, איטום, תשתיות, נוף, 

מסגרות חרש וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב 

 היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט. 

ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו באמצעות שלבי הבקרה )הן המוקדמת והן השוטפת( כולל 

תיאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים וכן ברשימות תיוג לקביעת 

פעולות הבקרה. כל רשימת תיוג תבוקר ותיחתם ע"י כל אחד מבעלי התפקידים המבצעים את 

ו"נקודות בדיקה", יסומנו  העבודה הנדרשת בביצוע אותו סוג עבודה. אבני דרך כ"נקודות עצירה"

בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. כל נוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת 

 המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.

 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:  5.1

 .תיאור כללי של הפרויקט 

 .תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור 

  פרוט המערך הארגוני של מערכת בקרת האיכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן, כולל פרוט

הכפיפויות וקשרי הגומלין בין מערכת בקרת האיכות למערכות הביצוע של הקבלן, 

 מערכת הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט מטעם המזמין.
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 '( של:פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, )כולל תעודות השכלה, קו"ח וכו 

 צוות ניהול האיכות )מב"א, בקרים, יועצים(. 

  מעבדות שיופעלו בשטח )כולל הסמכות(. פרטי הכשרה והסמכה של המעבדן הראשי

 באתר וטכנאים שאמורים לעבוד בפרויקט.

 .מודדים שיופעלו בשטח 

 :נהלי בקרה לכל אחד מתחומי העבודה הכוללים 

רשימי התהליכים לשלבי העבודה ושלבי תכניות ניטור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה ות .1

הבקרה השונים עבור כל אחד מתחומי העבודה משלב הבקרה המוקדמת דרך שלב 

 הבקרה השוטפת ומסתיים בהליך המסירה. 

 לכל נוהל בכל סוג פעילות. (Check List)רשימות תיוג  .2

ורמים פירוט נקודות בדיקה ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה, בכל נוהל, כולל ג .3

 משתתפים בכל נקודה.

 :נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים 

 פירוט דרגות חומרה. .1

 טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז. .2

 אופן דיווח למזמין כולל לו"ז משוער ממועד פתיחת אי התאמה ועד סגירתה. .3

 נוהלי בקרה למדידות. .4

  כולל כמות, סוג ותדירות פרוגראמת בדיקות שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות בפרויקט

 הבדיקות.

  נהלי ותהליכי העברת המידע בפרויקט כולל התנהלות בין מערכת בקרת האיכות לבין

שאר הגורמים הקשורים לאיכות בפרויקט )גורמי הביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט 

 פיקוח עליון ומערכת הבטחת האיכות(.-מטעם המזמין ,המתכנן

 שבים ומועדי הגשתם. דוחות קבלה של מוצר מוגמר, טפסים פרוט דוחות מודפסים, ממוח

 מסוגים שונים, דוחות ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 .נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה 

 שינויים במסמכי האיכות   5.2

שינויים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה יבוצעו באופן מידי כאשר נהלי 

העבודה והבקרה או תכנית האיכות אינם משקפים את שיטות העבודה העדכניות, או גורמים לאי 

התאמות בעבודה או בוצעו לקחים המופקים תוך כדי תהליך העבודה. כל שינוי יוגש לאישור 

 ב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות לפני יישומו. מראש ובכת

 בקרת מסמכים ומידע  5.3

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה 

ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך כולל תוכניות 
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מך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה לידיו של העותקים לביצוע, הקבלן יוודא הפצת המס

 הישנים. הגורם האחראי והמוסמך להפצת מסמכי איכות מעודכנים יוגדר בתכנית האיכות . 

בנוסף ליתר מסמכי האיכות )נהלים , תכנית,  וכו' (, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים, 

זמינים באתר בכל עת. עותקים של יתר המסמכים תכניות, תקני ונהלי העבודות והבדיקות יהיו 

והתקנים המוזכרים במפרטים יהיו זמינים לאנשי הצוות של בקרת האיכות ושל הקבלן, במשרדי 

האתר או במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מידית לאותם מסמכים. 

 דכניים.יש לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא ע

לאחר אישור תכנית בקרת האיכות ע"י מנהל הבטחת האיכות יחל הקבלן בעבודתו תוך כדי יישום 

 הליך בקרת האיכות בהתאם לתוכנית האיכות שאושרה לפרויקט.

 תהליכי הבקרה במשך כל תקופת הביצוע יכללו מספר שלבים/נושאים כדלקמן: 

 מוקדמת בקרה  5.4

 כללי  5.4.1

 העבודה במסמכי בהתאם לנאמר ,פעילות סוג בכל העבודה תחילת נילפ מוקדמת תבוצע בקרה

 .הקבלן שיכין האיכות בקרת בתוכנית שיופיע המתאים הזרימה בתרשים וכפי שיוצג

 המוקדמת הבקרה נושאי  5.4.2

 :הבאים הנושאים היתר בין ייכללו המוקדמת הבקרה בשלב  

 בקרת בתוכנית המפורטים העבודה ונהלי ההסכם, תוכניות דרישות של ולימוד קריאה 

בחינה של דרישות לציוד היצור והעבודה באתר, הובלה, עבודה באתר,  כולל האיכות

 צוותי עבודה ואיכות המוצר המוגמר של החומרים והמוצרים המסופקים לאתר.

 לאתר )חומרי מילוי, כולל  המיועדים והחומרים המוצרים בקרת כולל ספקים אישור

 כו'(.אישור המפעלים ו

 המפרטים. לדרישות התאמתם כולל והציוד חומרים וזמינות איכות ,כמות בדיקת 

 ניסוי )מבחן( קטעי ביצוע  5.4.3

 קטע .ניסוי קטע יבוצע ,פעילות באתר ובמפעלי ייצור מחוץ לאתר של חדש סוג כל ביצוע לפני

 .מסמכי ההסכםבכלל  הדרושים והחומרים הציוד ,כוח האדם התאמת לבדיקת ישמש הניסוי

ניסוי,  קטעי על חזרה או/ניסוי ו קטעי ביצוע ניסוי או לחייב קטע ביצוע על לוותר רשאי המזמין

 .הנדרשת האיכות להשגת עד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 72 לפחות האיכות מנהל הפרויקט והבטחת לנציג בכתב יודעו הניסוי קטעי של הביצוע מועדי

 .מראש שעות

 המוקדמת הבקרה בהליך משתתפים 5.4.4

 ביחס המוקדמת הבקרה בהליך המשתתפים רשימת את האיכות בקרת בתוכנית יגדיר הקבלן

המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת בנוסף לצוות הקבלן  בין . המבוקרים מהנושאים לכל אחד

המשנה ,  וקבלן ומנהל עבודה של הקבלן ביצוע מהנדס ,העבודה תחום ,בקר של הרלוונטי ) מב"א

וכדומה ( יהיו גם נציגי המזמין )מתכנן,יועצים, מנהל פרויקט ומנהל הבטחת יועץ בתחום הייעודי 

 האיכות(.

 דוחות סיכום לקטעי ניסוי  5.4.5

לאחר השלמת קטע ניסוי ותוך שלושה ימי עבודה, יגיש הקבלן דוח סיכום לקטע ניסוי. הדוח 

 ים:יכלול את כל הפרטים הקשורים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את הנתונים הבא

 .רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי 

 או \או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים לאלמנטים ו\אלמנטים, ציוד ו

 לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.

 .ציוד העבודה שבו בוצע הניסוי והשוואתו לדרישות המפרט 

 .שיטת הביצוע של קטע הניסוי 

 .כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי 

 .ניתוח תוצאות הבדיקות והמדידות על פי המפרט והתייחסות הנדסית אליהם 

 .שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע 

 .מסקנות מקטע הניסוי 

 או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע והאופן \כל פירוט אחר של תקלה שאירעה ו

 בה ניתן יהיה למנעה.

 אישור  5.4.6

 כדין ודינו השוטפת ביצוע העבודה לתחילת מוקדם תנאי ,יהא המוקדמת הבקרה הליך אישור

 .להלן כמפורט "עצירה נקודת"

 

 בקרה שוטפת  5.5

 כללי  5.5.1

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור )באתר ובמפעלים השונים מחוץ לאתר וכו'( 

באופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט בתוכנית האיכות ,נהלי העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ובתרשימי הזרימה המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. פעולות הבקרה יתועדו בהתאם 

ייעודים לכל סוג פעילות באתר. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע למוצג בנהלי הבקרה ה

הבקרה השוטפת על ציוד, חומרים, וביצוע העבודות באתר ואצל קבלני המשנה )מחצבות, בתי 

 מלאכה, מפעלים וכו'( וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט. 

 נושאי הבקרה השוטפת    5.5.2

 רויקט בנושא בקרת איכות.ביצוע פיקוח צמוד בפ 

  ביצוע מעקב ובקרה על קיום הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים במערכת, כולל קבלני

 . ממוחשבת מערכתהמשנה ואישור שלבי הביצוע ותיעוד כולל ב

 .טיפול שוטף באי התאמות ומסמכים 

 .התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע 

  הביצוע השונים, בדיקת קרקע לפני תחילת ביצוע לקביעת סוג הפעלת מעבדות בתחומי

וגבולות וכו'(,  200, קורלציה עובר נפה 100%ומיון השתית וקביעת מדד לאיכות הביצוע )

מיון לכל סוגי החומרים בפרויקט ,בחינת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם 

 לדרישות במסמכי החוזה.

  סמכי המודד ,תיעוד כל סוגי המדידות ובדיקה כי כמות בדיקת מ –ביצוע בקרת מדידה

המדידות לכל סוג עבודה תואמת את דרישות מסמכי ההסכם ,קביעת התאמה או פסילה 

של העבודה בהתאם לדרישות התוכניות ולבסוף מתן אישור כי המדידה תואמת את 

 דרישות מסמכי העבודה והתוכניות.

 על ולבקר את מכלול פעילויות הבקרה ניהול מסמכי האיכות, שמטרתם לנהל לתפ

המבוצעות בפרויקט. קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו לרבות בדיקות שלא 

עמדו בדרישות המפרט למערכת הממוחשבת והכנת טבלאות ריכוז בחלוקה לכל סוג 

עבודה ומיקום בנפרד, בניית מעקב שכבות לכל סוג פעילות שמירת רישום מסודר של כל 

כי העבודה ,תוצאות פעולות הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, והכנת תהלי

 דוחות תקופתיים ותיקי מסירה בהתאם לדרישות מסמכי ההסכם. 

 .דיווח שוטף למנהל הפרויקט, ולמנהל הבטחת האיכות 

 .)הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם )מסירה 

  .הכנת תיקי מסירה 

 אי התאמות  5.5.3

איכות יכין נוהל המפרט את אופן הטיפול באי התאמות משלב פתיחת אי התאמה מנהל בקרת ה

ועד סגירת אי התאמה בהתייחס לכל סוג ודרגת אי התאמה בנפרד. הנוהל יפרט את דרכי הפעולה 

המתקנת הנדרשת, הפעולה לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד 

. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים עם אישורי המתכננים והיועצים

השונים למנהל הבטחת איכות ,יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ובאיכויות המוצר המוגמר. קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע מחזרה על אי 

 . התאמות וכו'

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, עלולה 

 להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. 

 סווג ודירוג אי ההתאמות יהיו בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

ר או אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד חוז – 1אי התאמה מדרגה 

 תיקון, ללא התערבות נציגי המזמין .

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון או בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה 

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת פרוק וביצוע מחדש או סדרה – 3אי התאמה מדרגה 

. אי התאמה כזו מחייבת התערבות מנהל 2משכת של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה מת

 הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת 

 3-ו 2חומרה  איכות בתוכנה הייעודית לבקרת האיכות ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות בדרגת

 ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במיידי.

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק חומרים או 

מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו האמצעים שננקטו למניעת הישנות 

 הבעיות.

טעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות שיגלו אי התאמות תוצאות פעילויות פיקוח מ

מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת לפעולה מתקנת". הקבלן יטפל באי 

 ההתאמות בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

הקבלן יהיה חייב לפתוח דוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה על ידי 

 מנהל הבטחת איכות.מנה"פ או 

גורמי הביצוע של הקבלן יוודאו שלא תבוצע עבודת תיקון או התקנה של העבודה הבלתי 

מתאימה, עד אשר תתקבל החלטה סופית על ידי הגורמים הרלוונטיים לגבי דו"ח אי ההתאמה, 

רשאי מב"א להחליט על דרך הטיפול ולהורות על ביצוע  1-2במקרה של אי התאמה מדרגות 

 ן בתיאום עם הבטחת האיכות.התיקו

 תיעוד אי התאמות . 5.5.4

הניהול והמעקב אחר פתיחה וסגירה של כל האי התאמות בפרויקט יערך על ידי מב"א שיתעד 

באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות 

בודה או חלקה לפני שנמסר דו"ח מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא תימסר ולא תתקבל הע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מפורט הכולל את הפרוט של כל אי ההתאמות שטופלו , כמו כן מוודא מב"א כי לא נותרו אי 

התאמות פתוחות שטרם נפתרו/נסגרו. בכל מקרה יושלמו הפעילויות הנדרשות לסגירת אי 

 התאמות טרם המעבר לשלב הביצוע העוקב.

ג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי ההתאמה והדיווח על מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סו

כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון הליקוי וסגירת אי ההתאמה וכן מועד 

 התיקון והסגירה בפועל.

מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י נציגי המזמין )"דרישה לפעולה מתקנת" כהגדרתה 

 ידי הקבלן במרוכז עם כלל רשימת אי התאמות בפרויקט.-ווחו אף הן עללעיל(, יתועדו, ינוהלו ויד

 נקודות בדיקה   5.5.5

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת הערכות מתאימה של -נקודות

 מערך הבטחת איכות.

שעות  48בדיקה תימסר על ידי הקבלן לנציגי הבטחת האיכות לפחות -הודעה על קיומה של נקודת

 לפני התרחשותה החזויה.

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על הפעולות שיש לנקוט בכל מקרה לגופו אולם הקבלן אינו מחויב 

 לעכב שום פעילות במקרה זה.

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל  2דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה מס' 

המוגשת נקודות בדיקה נוספות הן בתחומים אלו והן הקבלן להגדיר בתוכנית בקרת האיכות 

בתחומים הנוספים )מערכות אלקטרומכניות, איטום, עבודות גמר, צנרת, סלילה, בטון, נוף, 

 חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

קודות הבדיקה ולהגדירן למרות האמור לעיל, רשאי המזמין בכל שלב שהוא לשנות את הגדרת נ

 כנקודות עצירה.

 נקודות עצירה 5.5.6

עצירה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה המחייבות את הקבלן להודיע לנציג המזמין -נקודות

שעות קודם לכן. על הקבלן מוטלת החובה לקבל אישור נציגי המזמין להמשך  48על התרחשותן 

 פעילותו מעבר לנקודת העצירה.

ירה מהוות בחלקן פעילות שגרתית בעבודה, המחייבת נוכחות ובחינה של נציגי המזמין, נקודות עצ

ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה מתקלה באיכות העבודה או מתהליך 

, כל דרישה מפרטית 3של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע בכל מיקרה של אי התאמה בדרגה 

 ליון, וכיו"ב.לנוכחות פיקוח ע
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם נוכחות של המתכנן -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי

וחלקם מחייב רק דיווח למתכנן ) בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט מטעם המזמין(. זימון המתכנן 

ולמנהל או דיווח למתכנן ייעשה באמצעות דיווח של נציג בקרת האיכות לנציג הבטחת האיכות 

שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. בין יתר נקודות העצירה  72הפרויקט בהתרעה של 

המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיה חובת עצירה וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר  2העבודה הנזכרים בטבלה מס' 

ת עצירה נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים )מערכות אלקטרומכניות, איטום, נקודו

עבודות גמר, צנרת, סלילה, בטון, נוף, חשמל וכו'( בתאום עם מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת 

 האיכות ועל פי דרישתם.

מנהל  המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל אישור

הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה 

מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת 

 לבצע את הפעולות הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.

 ה: נקודות עצירה ונקודות בדיק2טבלה מס' 
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 ר
עץ
יו

 

ו ד ו ק ו תנ ד ו  תנק

ק י ד ר הב י צ  הע

      כללי 1  

 

 דיון ראשון בפרויקט
 

+ + + + 

 

 ביצוע קטע מבחן לכל פעילות

 

+ + + + 

 

 3התאמה מרמת חומרה -אי

 

+ + + + 

      עבודות עפר 2

 

 00.02בפרק  00.02.02.02ע"פ טבלה 

 במפרט נתיבי ישראל
 +    

      עבודות בטון 3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ס  פעילות 'מ
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ו ד ו ק ו תנ ד ו  תנק

ק י ד ר הב י צ  הע

  

 

ע"פ התייחסות למבנים בטבלה 

 במפרט מעצ 00.02בפרק  00.02.02.02
 +    

      עבודות פנים 5

 

 בתחילת ביצוע טיח

 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע ריצוף וחיפוי

 

+  + 

 

 

 בתחילת עבודות מסגרות אומן ונגרות

 

+  + 

 

 

 בתחילת ביצוע חיפויים

 

+  + 

 

 

בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 ומסמכי ההסכם
+    

 

       

      חשמל ומערכות 6

 
בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט 

 ומסמכי ההסכם ובין היתר
     

 
לפני תחילת עבודות חשמל 

 ואלקטורומכניקה
 +   + 

 +   +  צנרת מים עבודות תחילת לפני 

 

 +   +  לוחות חשמל במפעלאישור 

 

 + אישור התקנת תעלות

    

 

 + אישור התקנת שרוולים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ס  פעילות 'מ

  

י נ נ כ ת  םמ
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ו ד ו ק ו תנ ד ו  תנק

ק י ד ר הב י צ  הע

  

 

 אישור התקנת לוחות

 

+ 
  

+ 

 

 + אישור התקנת גופי תאורה

    

 

 + אישור התקנת אביזרי קצה

    

 

 אישור גנרטור והתקנתו בשטח

 

+ 
  

+ 

 

אישור חדר גנרטור לאחר ביצוע בידוד 

 אקוסטי
 

+ 
  

+ 

 

 בדיקה ואישור סופי למערכות חשמל

 

+ 
  

+ 

      איטום 7

 

 + בהתאם לפרטי איטום בתוכניות

    

 +   + + לפני תחילת ביצוע מערכות הבריכה 8

 

 פיקוח עליון 5.5.7

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות באמצעות תוכנת 

לפרויקט, השיטה תוצג לאישור המזמין ותפורט בנהלי בקרת האיכות של בקרת האיכות הייעודית 

 הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה.

נתוני פעילויות פיקוח עליון המגלות אי התאמות מסוגים שונים, יועברו למב"א של הקבלן 

באי ההתאמות  במתכונת של "דרישת פעולה מתקנת" בהתייחס לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל

 בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל.

 הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של הטיפול בדוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.

דוחות בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, הכולל את כל 

 הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם נפתרו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ישיבות שבועיות  5.5.8

מב"א יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת איכות שבועית לדיון בנושאי 

הבקרה השוטפים. מב"א יזמן ככל שיידרש על ידי נציגי מנהל הפרויקט והבטחת איכות, ממוני 

 פים וזימון מתכננים או גורמים נוספים בפרויקט. תחומים נוס

 24כמו כן רשאים נציגי המזמין לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתם בהתראה מראש של 

 שעות.

 קבלה בדיקות  5.5.9 

 הסופי השלב את מהוות כולל אישור תוצאות בדיקות המעבדה והמדידות "הקבלה בדיקות"

 למזמין. המוגמר המוצר או העבודה שלבי את מסירתלקר גם היתר בין הבקרה בתהליך

בסיום שלב העבודה או סיום שכבה/אלמנט תיבדק עמידת העבודה בכל דרישות החוזה 

הרלוונטיות. בקרת האיכות תחתום על רשימת התיוג שאליה יצורפו מסמכים נלווים רלוונטיים 

 ובין היתר רשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'.

 העבודה ביצוע כדי תוך שנעשו הבקרה הבדיקות ופעילויות מערך יהיו של הקבלה מבדיקות חלק

 ושכיחות סוג ,ככלל .בתוכה מוגדר שלב העבודה או סיום עם רק המבוצעות בדיקות וחלקן

 .ההסכם ,דרישות המפרטים ותקנים ישראלים במסמכי לנדרש יותאמו והמדידות הבדיקות

 .ההנדסיים במסמכים הנדרש כל את יכללו הקבלה בדיקות

לאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש, תבוצע מסירת הקטע למזמין. בקרת האיכות תגיש 

 לנציג המזמין את תיקי המסירה הכוללים בין היתר את:

  דף פתיחה עם אישור מב"א כי כל העבודות בוצעו בהתאם לדרישות מסמכי העבודה

 בהתייחס לכל סוג עבודה .

  .רשימות תיוג 

  .ריכוז תוצאות הבדיקות לכל אחד מסוגי העבודות בפרויקט 

  .ריכוז סיורי פיקוח עליון 

 .רשימת אי התאמות והליך סגירתן 

 .כל נתוני המדידות וכל תוצאות הבקרה שבוצעו בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט 

   התייחסות לכל תהליך הבקרה, שמות הספקים השונים , תעודות אחריות , מספרי

 וכדומה.  מוצרים

( וכן מסמכי מקור  PDFמסמכים אלה יועברו במדיה דיגיטלית עם עותק פתוח לשינויים )לא 

 ושלושה העתקים מודפסים.

 דוחות בקרת איכות של הקבלן 5.6
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אשר תתופעל ותתוחזק ע"י אינטרנטית של המזמין דיווחי הקבלן ידווחו באמצעות מערכת 

עותקים של הדוחות הנדרשים ימסרו כדוחות  2מערכת בקרת האיכות של הקבלן. לפחות 

מודפסים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים ייבדקו וייחתמו על ידי 

מב"א. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן יישומם בשטח עומדים בדרישות 

 ההסכם, להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ובמפורט.

 חות חודשייםדו 5.6.1

הקבלן יגיש דוחות חודשיים מצטברים, המסכמים את כל פעילויות הבקרה אשר נעשו בתקופת 

 הדיווח. הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה: 

 .תקופת הדיווח ותאור הפעילות, תאריך התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו 

 יווח .שלבי עבודה בביצוע בתקופת הד 

  שלבי בדיקת בקרת איכות )בדיקות מוקדמות, בדיקות מעקב שוטף, קבלה ומסירה

 למזמין(, מיקומם וסוגם.

  ,)כולל סוגי כשל  תוצאות הבדיקות וניתוחן הסטטיסטי )במקרים הרלוונטיים

ופעולות מתקנות שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין, יצוין 

עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת הדיווח  הדבר בדו"ח ביחד

 יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

  .תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם הופעתם באתר ולפני צירופם לעבודה 

 .פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר 

 לויות מתקנות פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעי

  ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

 .הוראות שנתקבלו מנציגי המזמין באתר בכל הקשור בבקרת איכות 

 .תיעוד מסמכי פיקוח עליון ואופן הטיפול שבוצע באתר לליקויים שנתגלו 

   לכל חודש עוקב. 5הדוחות יוגשו ע"י בקרת האיכות עד לתאריך 

 

 

 לפרויקט מידע מערכת 6

 

 כללי    6.1

 תשמש המערכת. המזמין אינטרנטית ייעודית לבקרת איכות מטעם מערכת תופעל בפרויקט

 האיכות לניהול תשמש המערכת. האיכות ניהול לנושאי הקשורים התהליכים אחר ומעקב לביצוע

על הקבלן . לפרויקט שנקבעה האיכות לפרוגרמת ובהתאמה השונים הביצוע שלבי במשך בפרויקט

)באמצעות כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ( לתפעל, לתחזק ולעדכן באופן שוטף את 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מערכת המידע לפרויקט שתכלול הצגה ניהול ועדכון שוטפים של נתוני הבקרה המצטברים במשך 

 כל תקופת הביצוע של הפרויקט. 

 המסמכים וטעינת האיכות למערכת נתוני כלל הזנת, המערכת ממוחשבת תפעול כי בזאת מודגש

 .חשבונו ועל באחריותו, מטעמו מי או/ו הקבלן ידי על יבוצעו - להלן כמפורט - למערכת הנדרשים

 פירוט המידע המנוהל במערכת  6.2

 :הבאים הנושאים את היתר בין כוללים במערכת האיכות ותהליכי המידע ניהול

 לצורך לביצוע הנדרשות והפעילויות האלמנטים, המבנה עץ, הפרויקט פרטי של הגדרה 

 .הפרויקט השלמת

 ובדיקה חומר סוג כל עבור והדרישות בפרויקט החלים המפרטים הגדרת. 

 עבודה סוג כל עבור הנוהל מסמכי את היתר בין שיכללו והבקרה הביצוע נהלי של קליטה, 

 . נדרשות ומדידות בדיקות וסוגי כמויות הגדרת, תיוג רשימות

 מעבדה. בדיקות הזמנות 

 המוקדמת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 השוטפת הבקרה תהליכי ותיעוד ניהול. 

 בפרויקט והתכתובת המסמכים של תיעוד. 

 המסירה ותיקי התקופתיים הדוחות, השוטפים הדוחות תיעוד. 

באחריות הקבלן לתעד, לתפעל, להכניס את כל הנתונים הנדרשים למערכת הממוחשבת לניהול 

 אישורי, משנה וקבלני ספקים אישורי, תוכניות מעקב, רק ולא, היתר בין הכולליםהאיכות 

 ,צוותים של הסמכות וניהול מבחן קטעי ביצוע, וחומרים מוצרים

 תעודות תיעוד, לתוכנה והקלדתן והמדידות הבדיקות תוצאות קליטת, ביצוע ושיטות ציוד 

 תיעוד, התאמות באי הטיפול אחר ומעקב ניהול, התיוג רשימות ניהול, המדידה ומסמכי הבדיקה

 הכל בהתאם לטפסים אלו בסיורים שניתנו ההנחיות והשלמת עליון פיקוח סיורי אחר ומעקב

 יתר של תיוק לצורך במערכת שימוש יעשה כן כמו. במערכת הממוחשבת הקיימים הייעודיים

 המתקבלות שונות הנחיות, לו ומחוצה באתר ישיבות סיכומי הכוללים הרלוונטיים המסמכים

 והטפסים הקבצים, התמונות, המסמכים יתר כל וכן שוטפים דוחות, והמתכננים מהמזמין

 .לפרויקט הקשורים

 מסמכים או תוצאות, נתונים חוסרי אין וכי שוטף באופן מעודכן במערכת המידע כי לוודא הקבלן על

 . במערכת נדרשים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 :במערכת הפרויקט הקמת  6.3

 המוגדרים המחייבים המפרטים את תואמים במערכת המוטמעים המפרטים כי לוודא הקבלן על

 בכתב לפנות הקבלן על – סעיפים של גריעה או תוספת או שינוי נדרש בו במקרה. הפרויקט בחוזה

 .אלו התאמות ביצוע לצורך התוכנה של הטכנית לתמיכה

 כל שיפרט באופן לפרויקט מבנים עץ להגדיר הקבלן לפני תחילת העבודות בפרויקט, על

 עץ את להעביר הקבלן על. הפרויקט לתכנון בהתאמה לביצוע המתוכננים והפעילויות האלמנטים

 קליטת נתוני הפרויקט לצורך הטכנית של המזמין התמיכה לצוות ידו על שהוגדר המבנים

 את תואם המבנים עץ כי לוודא ,על הקבלןבמערכת הממוחשבת  הנתונים קליטת לאחר. במערכת

 . בפרויקט לביצוע הנדרשות הפעילויות סוגי לכל התייחסות וכולל המתוכננים האלמנטים

 .לפרויקט המאושרים הנהלים את המערכת בספריות יתייק הקבלן

במערכת  האיכות ניהול לצורך המשמשים הדיגיטליים הטפסים כל כי לוודא הקבלן על

 הבדיקות תוצאות, ההתאמות אי, הבדיקות הזמנות ניהול את היתר בין והכוללים, הממוחשבת

 .בחוזה המוגדרים והדרישות הנהלים את תואמים המדידות ותוצאות

 לצורך המאושרות התיוג רשימות את של המזמין הטכנית התמיכה לצוות להעביר הקבלן על

 לנוהל בהתאם במערכת הוגדרו התיוג כלל רשימות כי לוודא הקבלן על. במערכת הגדרתן

 ניהול לצורך ישמשו מערכת הממוחשבתב המוגדרים הדיגיטליים התיוג רשימות טפסי. המאושר

 .השוטפת האיכות בקרת

 שיוך כולל, לפרויקט הרלוונטיים הקשר אנשי כל את מערכת הממוחשבתב להגדיר הקבלן על

 .טלפון ומספרי אלקטרוני דואר כגון התקשרות ופרטי לחברה

 .מוקדמת בקרה  6.4

 השירותים ונותני היצרנים, הספקים פרטי של תיעוד לצורךהממוחשבת  במערכת ישתמש הקבלן

 טפסים באמצעות יבוצע המעורבים הגורמים אישור תהליך. בפרויקט חלק הנוטלים השונים

 תהליך. ההתקשרות ופרטי הקשר אנשי, השירות מספק הגוף של פירוט ויכלול במערכת ייעודיים

 כן כמו. למערכת וטעינתם תקן ותווי הסמכות כגון נדרשים מסמכים של צירוף יכלול האישור

 יצרן, ספק כל עבור האישור תוקף וסיום האישור תוקף תחילת תאריכי של הגדרה התהליך יכלול

 . שירות נותן או

 במסגרת שימוש יעשה בהם והמוצרים החומרים נתוני כל אתמערכת הממוחשבת ל יזין הקבלן

מערכת ב ייעודיים טפסים באמצעות ינוהל והמוצרים החומרים אישורי תהליך. הפרויקט

, המסופקים החומר או/ו המוצר פרטי, המספקת החברה פרטי של הזנה ויכלול הממוחשבת

 טווח של והגדרה, והסמכות תקן תווי, בדרישות עמידה אישורי הכוללים מסמכים העתקי

 .אלו לאישורים תוקף קיים בהם התאריכים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 כל כי ויוודא מערכת הממוחשבתב ייעודי טופס באמצעות הניסוי קטעי ביצוע את יתעד הקבלן

 .למערכת מוזנים ואישורים תמונות, הביצוע של תיאור הכוללים הנדרשים הפרטים

ערכת המ באמצעות ולמוצרים לחומרים המוקדמות הבדיקות הזמנת תהליך את ינהל הקבלן

 שהתקבלו הערכים את שיכלול באופן במערכת הבדיקות תוצאות את יתעד הקבלן. הממוחשבת

 ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. הרשמיות הבדיקה מתעודות עותקים ובנוסף בדיקה בכל

 במהלך אלו מבדיקות שהתקבלו בנתונים שימוש שיתאפשר כך בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות

 .השוטפת הבקרה ביצוע

 

 

 :שוטפת בקרה  6.5

 :מעבדה בדיקות

 המועסקות המעבדות י"ע הבדיקות וביצוע הבדיקות הזמנות אחר ומעקב ניהול יבצע הקבלן

 תיעוד. בתוכנה הקיים הייעודי הבדיקות ניהול ממשק באמצעות יתבצע התהליך. בפרויקט

 :הבאים והתהליכים הפרטים את יכלול הבדיקות

 .הבדיקה הזמנת תאריך

 .בפועל הבדיקה ביצוע תאריך

 .העבודה ומבצע היצרן/  הספק פרטי

 .במפרט לסעיף וקישור הנבדק המוצר/  החומר פרטי

 .הנדרשת הבדיקה שם

 .הבדיקה מבוצעת עבורו המבנים במערכת לאלמנט קישור

 .וקיימת במידה ייחוס לתעודת קישור

 בהתאמה. הממוחשבת במערכת ייעודי לטופס מהמעבדה קבלתן לאחר הבדיקות תוצאות הקלדת

 .הבדיקה לסוג

מערכת ב שבוצעה הבדיקה להזמנת, המעבדה של הרשמיות הבדיקה תעודות של והצמדה סריקה

 הממוחשבת.

 בכל מעודכנים אליהן הקשורים והנתונים הבדיקות תוצאות, הבדיקות פרטי כי לוודא הקבלן על

 ח"בדו האיכות ממערכת ההזמנה מספר את כולל המעבדה נציג כי לוודא הקבלן על. במערכת עת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 הבדיקה תעודות ושיוך התוצאות והקלדת המערכת באמצעות הבדיקות הזמנת תהליך. הבדיקה

 .ובאחריותו חשבונו על, מטעמו מי או הקבלן ידי על יבוצע

 תאריכי, הנבדק האלמנט נפח או היקף, הבדיקה ביצוע במיקום שינויים כי לוודא הקבלן על 

 המעבדה יציאת טרם מערכת הממוחשבתב יעודכנו, המוזמנות הבדיקות וסוג כמות, הביצוע

 למעבדה טלפונית להודיע הקבלן על, בתוכנה הפרטים לעדכון בנוסף. בפועל הבדיקות לביצוע

 .בהזמנה שינוי ביצוע על השינוי חל שלגביה

 :תיוג רשימות  6.6

. מערכת הממוחשבתה באמצעות לפרויקט שנקבעו התיוג רשימות כל את ויתעד ינהל הקבלן

 קיים אינו מסוים וטופס במידה. ההקמה בשלב שהוגדרו דיגיטליים טפסים גבי על יתבצע התיעוד

 עד. המערכת של הטכנית לתמיכה המבוקש הטופס של איפיון הקבלן יעביר מערכת הממוחשבתב

 הביצוע תיעוד לצורך ידני נייר בטופס להשתמש הקבלן על יהיה במערכת הנדרש הטופס לעדכון

  .בתוכנה הטופס השלמת לאחר המערכת את ולעדכן לנוהל בהתאם

 :הבאים הפרטים את יכללו הדיגיטליים הטפסים  6.7

 .התיוג רשימת/  הנוהל שם

 .הרשימה פתיחת תאריך

 .הנוהל מבוצע עבורו מערכת הממוחשבתב לאלמנט קישור

 .העבודה ומבצע המסופקים ים/המוצר סוג, היצרן/  הספק פרטי

 .המאושר לנוהל בהתאמה הבקרה שלבי

 .הנוהל במסגרת שבוצעו בדיקה לתעודות קישור

 . הנוהל מבוצע עבורו האלמנט לתוכניות קישור

 '(.וכו סריקות, תעודות, תמונות) נוספים למסמכים קישור

 .As-Made מדידות לקובץ קישור

 הנתונים כל את וכוללות למערכת שוטף באופן מוזנות התיוג רשימות כי לוודא הקבלן באחריות

 יקושרו'( וכו תמונות, מדידה דפי, בדיקות: לדוגמא) הרלוונטיים העדות מסמכי כל. הנדרשים

 . הממוחשבת מערכת התיוג לרשימת

 התאמות אי  6.8

 אי של תיאור הכולל מערכת הממוחשבתב ייעודי טופס באמצעות ההתאמות אי את ינהל הקבלן

 כולל ההתאמה אי טופס. לסגירתה עד בה הטיפול משלבי שלב לכל פרטנית והתייחסות ההתאמה

 :הבאים הפרטים את
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .התאמה אי מספר

 .ההתאמה אי חומרת

 .ההתאמה אי על המדווח של ותפקידו שמו

 .משוער סגירה ותאריך גילוי תאריך, ביצוע תאריך

 .שהתגלה הכשל מהות על מלאים ופרטים ההתאמה אי נושא

 .ההתאמה אי קטגוריית

 .במפרט סעיף

 .לליקוי אחראי גורם

 .בפרויקט המבנים ממערכת רלוונטי למבנה קישור

 .ההתאמה אי תיעוד לצורך הנדרשים ותמונות לקבצים קישור

 .הטיפול וסטטוס המטפל הגורם, השלב פתיחת תאריך כולל, הטיפול שלבי של תיאור

 .ההתאמה אי סגירת תאריך

 התיקון ביצוע, המתקנת הפעולה, ההתאמה אי לפתיחת הקשור התהליך כל כי לוודא הקבלן על

 לאי הרלוונטיים המסמכים כל את לצרף הקבלן על. מערכת הממוחשבתב מתועד והסגירה

, לתיקון סקיצה, לתיקון מתכנן הנחיות, תמונות: דוגמת) הטיפול משלבי שלב לכל ההתאמה

 '(.וכו מדידות, חוזרות/  מקוריות בדיקה תעודות

 ועצירה בדיקה נקודות  6.9

 יכילו הטפסים. במערכת ייעודיים טפסים באמצעות והבדיקה העצירה נקודות תהליך ינהל הקבלן

 על המעידים המתאימים לדוחות ויקושרו הבדיקה או העצירה נקודות עבור הנדרש המידע את

 :הבאים הפרטים את יכלול בטפסים המידע. הדרישות להשלמת התנאים כל קיום

 .בדיקה/  העצירה נקודת הוגדרה עבורו מבנה/  האלמנט פרטי

 .המבנים בעץ המתאימים לאלמנטים הטופס קישור

 הספקים אישורי כולל, המוקדמת הבקרה דרישות בכל האלמנט ביצוע תהליך עמידת על אישור

 .ניסוי קטעי וביצוע והחומרים

 .והמדידות המעבדה בדיקות השלמת על אישור

 .פתוחות התאמות אי העדר על אישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 .האלמנט/  המבנה עבור שבוצעו לעבודות התיוג רשימות כל השלמת על אישור

 .ותפקידו המאשר שם

 .האישור תאריך

 :הפרויקט מסמכי ניהול  6.10

 מתועדת בפרויקט האיכות לניהול הנוגעת הרשמית והתכתובת המסמכים כל כי לוודא הקבלן על

 ייעודיים בטפסים שימוש באמצעות האיכות מסמכי את לתייק הקבלן על. מערכת הממוחשבתב

 :היתר בין הכוללים הנדרשים הפרטים את טופס סוג כל עבור ולמלא במערכת הקיימים

 .המסמך סוג

 .המסמך הפקת תאריך

 .גרסה ספרור

 .מטפל גורם

 .המסמך סטטוס

 .המבנים בעץ לאלמנטים המסמך קישור

 .כדוח והפקתו המסמך אשרור לצורך הנדרשים' וכו תמונות, סרוקים לקבצים וקישור טעינה

 הדוחות, השוטפים הדוחות, האיכות אישורי לצורך הנדרשים המסמכים כל על כי יובהר

 הקבצים כל בצירוף במערכת זו בצורה מתועדים להיות המסירה תיקי והפקת התקופתיים

, מתכננים הנחיות, עליון פיקוח סיורי של תיעוד היתר בין כוללים אלו מסמכים. הרלוונטיים

 ותקופתיים שוטפים דוחות, רשמיות תכתובות((, RFI מידע בקשות שינוי בקשות, ישיבות סיכומי

 הביצוע תהליכי עמידת לבחינת מידע כמקור לשמש עשוי או הנהלים פי על הנדרש מסמך סוג וכל

 .הפרויקט בדרישות והאיכות

בנוסף מב"א יהיה אחראי להעלאת תוכניות הפרויקט למערכת ועדכון גרסאות רציף של התוכניות 

 במערכת הממוחשבת.

 :מסמכים והעתקי דוחות הפקת  6.11

 וטפסים מסמכים ריכוזי בצירוף, מערכת הממוחשבתמה הנדרשים הדוחות את להפיק הקבלן על

 :היתר בין כוללים אלו דוחות. החוזה במסמכי שיוגדרו כפי

 .בדיקות המעבדה תעודות של העתקים בצירוף, בדיקות ותוצאות בדיקות הזמנות דוח

 .נלווים ומסמכים תמונות, ההתאמה אי טפסי, הטיפול שלבי את הכולל התאמות אי ח"דו

 .כנדרש החתום הרשימה טופס את הכולל תיוג רשימות ח"דו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .מתכננים והערות עליון פיקוח סיורי הנחיות השלמת אחר מעקב ח"דו

 הטכנית לתמיכה ויפנה, שוטף באופן להפקה הנדרשים הדוחות עבורו הוגדרו כי לוודא הקבלן על

 אחראים יהיו הקבלן מטעם המשתמשים. נוספים דוחות להגדיר נדרש בהם במקריםשל המזמין 

 .בפרויקט לגורמים העברתם ועל שוטף באופן הנדרשים הדוחות הפקת על

 :בתוכנה השימוש על הדרכה  6.12

 הקבלן. ההדרכה במפגשי להשתתף חובה חלה מערכת הממוחשבתב המשתמשים הקבלן נציגי על

 צוות מול מערכת הממוחשבתב בשימוש הקשורים הנושאים את שירכז מטעמו קשר איש ימנה

הטכנית של המזמין בנוסף למזכירה/מקלידת נתונים שתזין את כלל נתוני הפרויקט  התמיכה

 . למערכת הממוחשבת לניהול האיכות בפרויקט 

 :הבאות הפעילויות יבוצעו ההדרכה במסגרת

 .הממוחשבתלמערכת  כניסה פרטי ומסירת המשתמשים רישום

 .השונים בטפסים והשימוש המערכת חלקי של כללית סקירה

 .קבצים וטעינת מסמכים קישור, הממוחשבתלמערכת  המידע הזנת אופן על הדרכה

 .ופעילויות אלמנטים, מבנים עץ הגדרות

 .הממוחשבתמהמערכת  ומסמכים דוחות הפקת

 על, ונציגי בקרת האיכות מטעמוהקבלן  מטעם המשתמשים לכלל מרוכז באופן תתבצע ההדרכה

 הקשר איש עם בתיאום שיקבעו ההדרכה במפגשי נוכחים מטעמו המשתמשים כל כי לוודא הקבלן

 .מטעמו

מערכת שעות הדרכה בחינם לתמיכה ולימוד תפעול ה 20מובהר בזאת כי יינתנו לקבלן ומי מטעמו עד 

 בפרויקט. הממוחשבת

, מערכת הממוחשבתיתקשה בתפעול ה אחד מאנשיו בפרויקט במידה ויבקש הקבלן מסיבה כלשהי או כי

שעות הדרכה אלו, יקוזז לקבלן בחשבון החודשי מהתשלום בגין  20שעות הדרכה ו/או תמיכה בנוסף ל 

 שעת עבודה ללא מע"מ. ₪/ 220שעות הדרכה נוספות בעלות של 

 :הטכנית התמיכה למרכז פניות  6.13

 של מקרה בכל הטכנית התמיכה מרכז אל לפנות מטעמו שמונה הקשר איש באמצעות, הקבלן על

 הפניה מהות את שיפרט באופן בכתב יעשו התמיכה למרכז פניות. בתוכנה בשימוש בעיה או תקלה

 . הנדרש הטיפול דחיפות ואת

 בתוכנה שימוש תנאי  6.14

 : הבאים לתנאים הסכמה מהווה בתוכנה שימוש
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 שימוש רשות ניתנת לקבלן. בה היוצרים וזכויות התוכנה בעלת היא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת

, השירות במסגרת ועדכוניה התוכנה. שהיא מטרה לכל בתוכנה להשתמש שלישי לצד להתיר ואין בלבד

 האנשים או/ו הקבלן של המקצועיים כישוריו במקום באה התוכנה אין. שהם כמות למשתמש ניתנים

 למטרות התאמתם וכן( העדכונים במהלך להשתנות שעשויים) וביצועיה בתוכנה השימוש. מטעמו הפועלים

 אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. בלבד ובפיקוחו הקבלן באחריות הינם, מסוימים שימושים או

. מכך הנובע אחר נזק כל או רווח אובדן הכנסה להפסד, בתוכנה השימוש לתוצאות כלשהו באופן אחראית

 במסגרת רק להעברה ניתן לתוכנה הרישיון. אלה לעניינים החברה כלפי טענה כל על מוותר המשתמש

 או/ו התוכנה, מסוימים ושבמקרים" מדף תוכנת" הינה שרכש שהתוכנה לקבלן ברור. לתוכנה השרות

 כל על מוותר והוא דרישותיו עם אחד בקנה יעלו תמיד שלא שינויים או שגיאות להכיל עלול חדש עדכון

 במהירות שחזור בנות שגיאות/תקלות לתיקון תפעל מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. זה בעניין לחברה טענה

 רק יסופקו, לתוכנה ועדכונים תיקונים, מקרה בכל. לעקיפתן דרך תציע לחילופין או האפשרית

 רלהעד אחראית אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. העדכון הפצת בעת בשירות הנמצאים למשתמשים

 שינויים בהם מבצעת ואינה, ההפעלה במערכת או הלקוח ברשת, בחומרה בעיות, הקבלן במחשבי וירוסים

 עדכון בהתקנת עיכוב או התוכנה התקנת עקב, עקיף או ישיר נזק לכל אחראית אינה, כן כמו. תיקונים או

 עמדת לרכיבי התוכנה של ישנות גרסאות להתאמת מתחייבת אינה מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו. לתוכנה

 . מתקדמות הפעלה מערכות או\ו מתקדמים עבודה

 חיבור של בקיומו ישירות תלויים ביצועיה וכי אינטרנטית הינה המסופקת התוכנה כי יובהר

 המשמשים וההתקנים במחשבים כי לוודא הקבלן על. תקינה בצורה הפועל רחב בפס אינטרנט

 20 של במהירות מידע הורדת שיאפשר מהיר אינטרנט לקו חיבור קיים התוכנה הפעלת לצורך

MB\s 2 של בקצב מידע והעלאת לפחות MB\s לא מ"בע( 2014) אונליין. איי. קיו חברת. לפחות 

 .זו דרישה תתקיים לא בהם במקרים התוכנה בהפעלת לשיבושים אחראית תהיה

 בדיקות מעבדה ומדידות 7

 המעבדה לביצוע בדיקות בקרת איכות 8.1

הלאומית להסמכת  המעבדה שתפעל בשירות הקבלן תהיה " מעבדה מוסמכת " על ידי הרשות

מעבדות ו" מעבדה מאושרת " על ידי הממונה על התקינה במשרד המסחר והתעשייה לביצוע 

בדיקות בתחומים הרלבנטיים לפרויקט. כמו כן המעבדה תהא אחת מהמעבדות ברשימת 

 לצורכי בנייה.המעבדות המאושרות על ידי המזמין 

מעבדת הקבלן לא תבצע כל בדיקה שאין היא מוסמכת לבצעה ) מטעם הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות או הסמכה פנימית במקרה של מעבדות מת"י(. כאשר מדובר בבדיקה שהמעבדה אינה 

מוסמכת לבצעה )כמפורט לעיל(, תופעל מעבדה אחרת בעלת הסמכה לביצוע אותה בדיקה. 

י דופן ועל פי אישור מראש ובכתב מטעם המזמין, תותר בדיקה על ידי גורמים במקרים יוצא

 אחרים.

ביצוע בדיקות מיוחדות ע"י גורמים מקצועיים שאינם תחת פיקוח הרשות הלאומית להסמכת 

 מעבדות והממונה על התקינה מחייב אישור המזמין מראש.
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  _________________ 

 

כל הבדיקות : המוקדמות, השוטפות והחוזרות, תבוצענה ע"י אותה מעבדה שאושרה ע"י מנהל 

 הפרויקט/מנהל הבטחת האיכות. 

מודגש בזה כי לא תתקבלנה תוצאות בדיקות מוקדמות ובדיקות בקרה שוטפת שנעשו באמצעות 

לביצוע  מעבדה עצמית של הקבלן. מעבדת שדה שתוקם באתר תכלול את כל התנאים הנדרשים

 הבדיקות השוטפות על פי דרישות ההפעלה של מעבדת שדה בנוהלי העבודה של המעבדה .

"מנהל המעבדה/מעבדן" יעמוד בראש המעבדה. מספר אנשי המעבדה שיעבדו בצוות יהיה 

בהתאם להיקף העבודה והתקדמותה. כל אנשי המעבדה יהיו מוסמכים לביצוע ומיומנים בכל 

 ועל.הבדיקות שהם מבצעים בפ

 הקבלן לא יתחיל בעבודה באתר עד לאישור מתקני המעבדה ועובדיה ע"י מנהל הבטחת האיכות.

 דיגום ובדיקות  8.2

כל הדיגומים והבדיקות יינטלו על בסיס אקראי ובהתאם להנחיות הדיגום והנטילה המפורטות 

באזור מסוים, או בחלק מאצווה בתקנים לפיהם נערכת הבדיקה. בדיקות תבוצענה באופן מכוון 

 העומדת בפני בחינה, רק אם מתעורר חשש לבעיית איכות באותו אזור או אצווה.

מערך בקרת האיכות יוודא את טיבם של כל החומרים, המוצרים והעבודות המסופקות לאתר, 

כולל באותם מיקרים בהם אותם מוצרים או חומרים הינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר. 

היקפי הבקרה והבדיקות במקרים כאלה )שהינם בעלי תו תקן ישראלי או תקן אחר( יומלצו ע"י 

 מערך בקרת האיכות ויובאו לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות.

בנוסף לחתימת נציג המעבדה על תעודות הבדיקה כנדרש על פי חוק, יחתום מב"א על כל ריכוזי 

 ת ומיקום הדיגום על פי הנדרש.הבדיקות לאישור תוצאות הבדיקו

כל הדגימות והבדיקות שניטלו תעודכנה, לרבות אלו שנדגמו ולא נבדקו בפועל ולרבות בדיקות 

 המצביעות על ליקויים או אי התאמות.

 תוכנית ושכיחות הבדיקות 8.3

דיקת הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב הציוד, החומרים והמוצרים השונים ולב

טיב הביצוע. התוכנית תוגש לאישור מנהל הפרויקט. בכל בדיקה של כל סוג עבודה לא יפחתו סוגי 

הבדיקות ושכיחותן מהסוגים והשכיחויות הנדרשים במסמכי ההסכם, מפרטים ובתקנים 

 הענייניים.

כאשר המפרטים או התקנים אינם מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א שכיחויות נדרשות 

 ,יציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה ויקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים השונים הצפויה 

להתבצע בכל אחד משלבי העבודה בפרויקט. תוכנית הבדיקות תתבסס על שכיחות הבדיקות 

 הנדרשת 

מרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות שיקבע מב"א, שתאושר ע"י נציג הבטחת מוצרים וחו

 האיכות.

 

 ניתוח תוצאות ובדיקות  8.4

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות מהמעבדה הבודקת באופן שוטף, 

 ויבחן את עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים. 

האיכות ישתמש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים ) כגון תרשימי בקרה מערך בקרת 

 למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד( על מנת לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

בנוסף ישתמש בקרת האיכות ב בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים 

התאמה לתקנים ולמפרטים -לבעיות בעבודה ומניעה של אי לערכים רצויים, זיהוי גורמים

 הענייניים.

 מדידות 8

 צוות המודדים  8.1

 בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד מוסמך, כמוגדר לעיל.

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות הנדרשות בפרויקט מבלי 

פעולה הטעונה מדידה. נוכחות צוותי המדידה  נים לביצוע כל לגרום לעיכוב כלשהו בלוח הזמ

 תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות העבודה וככל שיידרש.

צוות המודדים ייתן בנוסף לתפקידיו כמודדי הביצוע של הפרויקט גם שירותים למערך בקרת 

 האיכות של הפרויקט.

עם צוות המודדים מטעם מערך כחלק מתפקידו יבצע צוות המודדים המיוחד מדידות ביחד 

 הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.

 נוהלי ביצוע מדידות  8.2

מנהל בקרת האיכות יקבע נוהלי עבודה מסודרים לביצוע המדידות בשטח בהתאם לדרישות 

למדידות מסמכי ההסכם ותקנים רלוונטים, על מנת לאפשר עמידה בדרישות ההסכם בנוגע 

והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום 

 במרחב וסטיות מותרות בעבודות הבנייה והסלילה ורכיבי המבנים וכלל המערכות בחניון .



586 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בקרת ציוד הבדיקה והמדידה  8.3

המופעלים באתר ואלו המופעלים מערך בקרת האיכות יוודא כי לציוד מכשירי המדידה והבדיקה 

 אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני משנה ישנן תעודות כיול מאושרות ובתוקף.

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות וכל כלי -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על

 מדידה יהיה מכויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי ישראל.

של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות בשטח הפרויקט  תעודות כיול

 לבחינה בכל עת.

הקבלן יתעד וישמור רשומות מתאימות המתעדות את תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיו 

בנושאים השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות ההדרכה ויהיה 

 רשאי להשתתף בהם.

 מערכת הבטחת האיכות של המזמין   9

 כללי  9.1

( ברמת Assurance Qualityהחברה הכלכלית מודיעין מפעילה מערכת הבטחת איכות ) -המזמין

 הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של מערכת בקרת האיכות. 

 פעולות וסמכויות מערכת הבטחת האיכות  9.2

כות. מבלי לגרוע מהסמכויות מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האי

הנתונות בידי מנהל הפרויקט יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות מול הקבלן ומול 

 מערך בקרת האיכות: 

 .לאשר, לפסול או לדרוש תיקונים בתוכנית בקרת האיכות אשר תוגש למזמין 

  התאמתם לביצוע התפקיד המיועד בחינת כוח האדם של צוות בקרת האיכות בפרויקט ומידת

 להם. הליך זה יבוצע ע"י ראיונות בשטח ובחינה מקצועית של כוח האדם בפרויקט.

  מובהר בזאת כי הבטחת האיכות תהיה רשאית לאשר ו/או לדרוש החלפה של אנשי צוות

בקרת האיכות בפרויקט כולל את המזכירה/מקלידת הנתונים של בקרת האיכות. במידה ולא 

 בהקלדה ותפעול יעיל של המערכת הממוחשבת.תשתלב 

 הליך. להם המיועד התפקיד לביצוע התאמתם ומידת בפרויקט המעבדה של האדם כוח בחינת 

 האיכות הבטחת. בפרויקט האדם כוח של מקצועית ובחינה בשטח ראיונות י"ע יבוצע זה

 המעבדה. צוות אנשי של החלפה לדרוש או/ו לאשר רשאית תהיה

 הארגוני של מערך בקרת האיכות בפרויקט. ובין היתר בדיקת התאמת היקף  בחינת המבנה

כח האדם המועסק במערך בקרת האיכות בפרוייקט מספיק לביצוע העבודה עפ"י דרישותיה. 

מערכת הבטחת איכות רשאית לדרוש הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף כוח האדם של מערך 
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הגדלה או לאשר הפחתה בהיקף נוכחות בקרת האיכות כולל צוותי המדידה ו/או לדרוש 

 נדרשת באתר, בהתאם לצורכי הפרויקט.

  לאשר או לפסול מעבדה זו או אחרת, העובדת בשירות מערך בקרת האיכות של הקבלן, או

לאשר מעבדה באישור חלקי לביצוע בדיקות מסוימות בלבד ולאשר מעבדה שונה לביצוע 

המעבדה באתר,לבחון, לאשר או לפסול את  בדיקות אחרות, או לאשר או לפסול את עובדי

 התאמת המתקנים והציוד של מעבדת בקרת האיכות לדרישות העבודה.

  לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות במעבדה מוסמכת שאיננה המעבדה שבשרות הקבלן אם מערך

 בקרת האיכות ו/או המעבדה שבשירותו מתפקד/ים בצורה לקויה.

  את כל המוצרים המסופקים לאתר, כולל בדיקות מערכת הבטחת האיכות מוסמכת לבדוק

 מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

  לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור תוכנית בקרת האיכות ו/או במהלך

ביצוע התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה", גם אם הוגדרה מראש כ" נקודת בדיקה" או 

 בנהלי העבודה של הקבלן. לא הוגדרה כלל

  לבצע ביקורים באתרים השונים ללא תיאום עם בקרת האיכות של הקבלן או של קבלני

המשנה שלו. במסגרת ביקורים אלו צוות הבטחת האיכות יוכל לעיין ביומני הבקרה, טפסי 

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת וללא כל מגבלות.

 ת בקשות של הקבלן להכניס שינויים במערך בקרת האיכות )כגון החלפת אנשי לקבל או לדחו

 צוות(.

  להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני המעבדה ויתר מתקני הקבלן באתר לביצוע בדיקות

 מדגמיות ולהדגמת תהליכי ביצוע הבדיקות לצורך בחינת תפקוד מערך הבקרה באתר.

 ש ביצוע קטעים נוספים עד להשגת האיכות הנדרשת לוותר על ביצוע קטעי מבחן או לדרו

 במפרטים.

  לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת בקרת האיכות

 ללא כל הודעה מראש. מבדקים אלו יכללו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  בחינת נושא הבקרה המוקדמת, הליך אישור החומרים, הציוד וכח האדם ואופן

 בחינתו בקטע ניסוי. 

   .בחינת אופן מילוי הטפסים המלווים את הליך הבקרה המוקדמת והתאמתם 

  . בחינת הבקרה השוטפת, בחינת הליכי הביצוע לכל שלב בפרויקט 

  מלווים בקרה זו, רשימת בחינת נוהלי הבקרה השוטפת, אופן מילוי הטפסים ה

 תיוג, דוחות יומיים, דוחות ריכוז בדיקתם וכו'.

   בחינת הטיפול באי התאמות, בדיקת ביצוע הפעילויות המתקנות הנדרשות

 ונוהלי המעקב עד להבטחת התיקון הנדרש.

  .בחינת מילוי הטפסים לטיפול באי ההתאמות 

  בדרישות המפרטים בחינת נוהל אישור כל שלב ביצוע לאחר שעמד  -מסירה

 והתוכניות הרלוונטיות .



588 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  .בחינת אופן אישור ספקים 

  .בחינת נושא בקרת המדידות ובדיקת ההתאמה לנדרש במפרטים ובתכניות 

 .לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי ההסכם 

  לבצע בדיקות השוואה/אימות לבדיקות מעבדת הקבלן באמצעות מעבדה

אחרת. הבדיקות יהיו מסוגים שונים ויכללו מדגמים מפוצלים לבחינת תהליכי 

הבדיקות ומדגמים אקראיים המיועדים להשוואה כוללת בין תוצאות בדיקות 

מערכת בקרת האיכות לתוצאות מערכת הבטחת האיכות. על צוות הקבלן, 

דת הקבלן וצוות בקרת האיכות לשתף פעולה עם מעבדת הבטחת האיכות מעב

וצוות הבטחת האיכות לצורך ביצוע הבדיקות ההשוואתיות, אף אם כתוצאה 

מביצוען נגרמים עיכובים בעבודות הקבלן. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי 

הקבלן לעיכוב במועדי המסירה של העבודה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או 

 פיצוי מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.ל

  להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת

הבטחת האיכות, מתגלות תקלות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, או אי 

התאמות שאינן מטופלות כנדרש. מקרים אלו לא יהווה עילה בידי הקבלן 

ה כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או לפיצוי לעיכוב במועדי המסירה של העבוד

 מסוג כלשהו בגין עצירת העבודות או עיכובן.

  לפסול כל אצווה או שטח משנה או אלמנט שיראו חזותית לא מתאימים או לא

 הומוגניים.

 בגין ביצוע הפעולות בסעיפים אלו לא יהא זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף. 

ן הפעילויות שפורטו לעיל הינן חלק ממערך הבקרה על כל פעילויות מערכת הבטחת האיכות, בכלל

העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לפיצוי בגין עיכוב בעבודה, גרימת נזקים ו/או 

 הוצאות נוספות מכל סוג שהוא.

 משרדי הבטחת האיכות מטעם המזמין 10

 מ"ר. 20 באחריות ועל חשבון הקבלן להקים משרד לנציג הבטחת איכות בשטח מינימלי של
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 

 ד'נספח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותמערכת ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 תכניות:רשימת 

 

 

 אדריכלות

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 1חלק  -תוכנית תקרות

 מכרז 07.08.17 4.0 2חלק  -תוכנית תקרות

 מכרז 07.08.17 4.0 פרטים

 מכרז 07.08.17 4.0 תגמירים מרתף מכונות

 מכרז 07.08.17 4.0 תגמירים קרקע

 מכרז 07.08.17 4.0 תגמירים גג טכני

 מכרז 07.08.17 4.0 רשימות אלומיניום

 מכרז 07.08.17 4.0 רשימות מסגרות

 מכרז 07.08.17 4.0 רשימות נגרות

 מכרז 07.08.17 4.0 ממ"מ

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית מרתף מכונות

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית קרקע

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית גג טכני

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית גגות

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית פרגולות

 מכרז 07.08.17 4.0 פריסות

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית חדר טרפו, מונים וכבלים

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית מבני שירותים חיצוניים

 מכרז 07.08.17 4.0 חזיתות

 מכרז 07.08.17 4.0 חתכים

 מכרז 07.08.17 4.0  1תוכנית מדרגות

 מכרז 07.08.17 4.0 2מדרגותתוכנית 

 מכרז 07.08.17 4.0 בריכת חוף ים

 קונסטרוקציה

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית יסודות ופרטי יסודות

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית רצפת מרתף

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית רצפת קומת קרקע

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית תקרת קומת קרקע

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית גג עליון

 מכרז 07.08.17 4.0 בריכת חוף ים, טריבונה וחדר משאבות

 מכרז 07.08.17 4.0 בריכת פעוטות

 מכרז 07.08.17 4.0 עולם הילד -בריכת שעשועי מים 

 מכרז 07.08.17 4.0 מבני שירותים חיצוניים

 מכרז 07.08.17 4.0 ממ"דים

 פרטי גג פלדה
 
 4.0 

 מכרז 07.08.17
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 חשמל

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 תוכנית פרטים להארקת יסודות

 מכרז 07.08.17 4.0 חניון, תאורה -פיתוח שטח 

 מכרז 07.08.17 4.0 חניון, פרטים -פיתוח שטח 

 מכרז 07.08.17 4.0 סכמת לוח מתח גבוה מרכז האנרגיה

 מכרז 07.08.17 4.0 לוחות חשמל

 מכרז 07.08.17 4.0 תאורת חוץ והזנות חשמל ותקשורת -פיתוח שטח 

 מכרז 07.08.17 4.0 הארקת יסודות

 מכרז 07.08.17 4.0 הזנות חשמל ותקשורת 

 מכרז 07.08.17 4.0 מתקן חשמל -גג טכני 

 מכרז 07.08.17 4.0 מתקן חשמל תאורה והארקת יסודות -מבנים חיצוניים 

 מכרז 07.08.17 4.0 קרקע מתקן חשמל ותקשורת קומת

 מכרז 07.08.17 4.0 מתקן חשמל ותקשורת -מרתף 

 מכרז 07.08.17 4.0 1חלק -קומת קרקע תאורה ומ.נ 

 מכרז 07.08.17 4.0 2חלק -קומת קרקע תאורה ומ.נ 

 מיזוג אויר 

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 קומת מרתף

 מכרז 07.08.17 4.0 קרקעקומת 

 מכרז 07.08.17 4.0 גג טכני

 פיתוח
 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 פרטי פיתוח

 מכרז 07.08.17 4.0 פריסת גדר היקפית

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית פיתוח

 מכרז 07.08.17 4.0 איזור צפוני-תכנית פיתוח

 מכרז 07.08.17 4.0 איזור דרומי-תכנית פיתוח

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית צמחיה

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית השקיה

 מכרז 07.08.17 4.0 חניה צפונית-תכנית פיתוח

 מכרז 07.08.17 4.0 מגרש חניה-תכנית צימחיה

 מכרז 07.08.17 4.0 מגרש חניה-תכנית השקיה

 תנועה

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית תנועה וניקוז

 מכרז 07.08.17 4.0 1תכנית תנועה וניקוז, גיליון 

 מכרז 07.08.17 4.0 2תכנית תנועה וניקוז, גיליון 

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית תיאום תשתיות

 מכרז 07.08.17 4.0 פרטי מבנה

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית תנועה

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית עבודות עפר

 בריכות 

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17 4.0 חוברת פרטים למכרז

FLOW RIDER - מכרז 07.08.17 4.0 חדר מכונות 

FLOW RIDER מכרז 07.08.17 4.0  סכימת זרימה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מכרז 07.08.17 4.0 פרישת צנרת לחדר מכונות ומשאבות -פארק מים 

 מכרז 07.08.17 4.0 משאבותפרישת צנרת ממתקנים לחדר  -בריכת חוף ים

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית חתכים ופרטים -בריכת חוף ים 

 מכרז 07.08.17 4.0 סכימת זרימת מערכות -בריכת חוף ים 

 מכרז 07.08.17 4.0 סכימת זרימת מערכות מתקני חוף ים -בריכת חוף ים 

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית, פרטים וצנרת -עולם הילד -בריכת שעשועי מים

 מכרז 07.08.17 4.0 סכימת זרימת מערכות -עולם הילד -בריכת שעשועי מים

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית חתכים ופרטים -בריכת שחיה פעוטות

 מכרז 07.08.17 4.0 סכימת זרימת מערכות -בריכת שחיה פעוטות 

 מכרז 07.08.17 4.0 תכנית חתכים ופרטים -בריכה מקורה 

 מכרז 07.08.17 4.0 מקורה סכימת זרימת מערכותבריכה 

 מכרז 07.08.17 4.0 חדר מכונות ראשי

 מכרז 07.08.17 4.0 מבט על וחתך -ג'קוזי 

 מכרז 07.08.17 4.0 ג'קוזי סכימת זרימת מערכות 

 ביטחון

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 03.08.17 4.0 מערכת ביטחון תכנית פיתוח

 מכרז 03.08.17 4.0 קומת מרתף מערכת ביטחון

 מכרז 03.08.17 4.0 מערכת ביטחון קומת קרקע 

 מכרז 03.08.17 4.0 גיליון סוגי דלתות 

 מדידה

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   מפת מדידה

 בטיחות אש

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   קובץ הנחיות בטיחות אש

 מכרז 07.08.17   דף ראשון - 1חלק  -בטיחות תכנית 

 מכרז 07.08.17   תכניות - 2חלק  -תכנית בטיחות 

 מכרז 07.08.17   חזיתות - 3חלק  -תכנית בטיחות 

 פרטי איטום

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   חוברת פרטי איטום

 מפרטים טכניים 

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   שרטוט ופרטים -מתקן עולם הילד 

Aqua Play 1750 specifications Modiin Sport Project   מפרט טכני -מתקן עולם הילד  מכרז 07.08.17   

FlowRider Double specifications מתקן Flow Rider - מכרז 07.08.17   מפרט טכני 

 מכרז 07.08.17   שרטוטים -מתקן עולם הילד 

 מכרז 07.08.17   הנחיות לתכנון חד"כ

 הנחיות תרמיות 

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   דו"ח הנחיות תרמיות

 פרטי אקוסטיקה

 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 8/8/2017   קיר בן שרותים לבין משרדים - 1.04פרט 

 מכרז 8/8/2017   גבס מחוררתקרה אקוסטית מונמכת מלוחות  11.01פרט 

 מכרז 8/8/2017   תקרה אקוסטית מונמכת ממגשי פח מחורר 11.02פרט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מכרז 8/8/2017   תקרה אקוסטית מונמכת מלוחות פנלים מצמר סלעים או זכוכית 11.03פרט  

 מכרז 8/8/2017   תקרת בניין - 2.04פרט 

 מכרז 8/8/2017   בידוד רעידות למשאבות - 5.01פרט 

 מכרז M   8/8/2017משתק  - 6.02פרט 

 מכרז RDS-WP   8/8/2017משתק  - 7.02פרט 

 מכרז SLF_SLFH  2 inch   8/8/2017קפיצים  - 9.01פרט 

HK1566 -3_מכרז 8/8/2017   פרויקט פארק מים היבטים אקוסים 

 פרטי אלומיניום
 סטטוס הועלה גירסה שם קובץ

 מכרז 07.08.17   לעבודות אלומיניוםחוברת פרטים אופייניים 

 

 

וכן תכניות נוספות אשר תתווספנה לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי 

 להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז 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 ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
 רעות-מכבים-מודיעיןעיר ב פארק נופש וספורטלהקמת  10/2017מס'  מכרז פומבי ם השתתפותו בע

   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

  

המרכזית המתפרסם על ידי הלשכה  ,הבניהלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 נק'(__ דהיינו,) 2017 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן(

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 

 

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמי 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, 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 למען הרשום  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.כל דרישה ; הנקוב לעיל לא יאוחר ממועד פקיעת הערבותמטה 

 

 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 על פי הסכם קבלןלהבטחת התחייבויותיו של הנלווית  ערבות בנקאית אוטונומית

 
 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-מודיעין עיר פארק המים בהנדרשות להקמת לביצוע עבודות הסכם שביניכם לבינו ל

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 נק'( __ דהיינו,) 2017 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן(

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  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  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 
 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 בתקופת הבדק על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

 

  



- 601 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 בתקופת הבדק  קבלןלהבטחת התחייבויותיו של הנלווית  ערבות בנקאית אוטונומית

 
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
 רעות-מכבים-עיר מודיעיןב פארק נופש וספורטלביצוע הקמת  עבודותהבגין לתקופת הבדק 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,למדד תשומות הבניהיהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
_נק'(  דהיינו,) 2017 שנת אוגוסט לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  התשלום,שיפורסם לפני יום ביצוע  אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

הראשונה  מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, עם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפ (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

כתב וכל דרישה לפיה צריכה להגיע ב ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 מודיעין מכבים רעותבעיר 

 
 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( גניםאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הו)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.

 (הסעיפים המיותריםי /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.

שנים ממועד ההרשעה אך חלפו יותר משלוש  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  __________מאשר כי ביוםד "עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 יל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלע

        _____________________ 
 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  

  _________________ 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות  העדר תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 1נספח ח'
  העדר הרשעותתצהיר 

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

 רעות מכבים מודיעין בעיר פארק נופש וספורט להקמת 10/2017'  מס  פומבי מכרז

 :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 נגדו  10במהלך  (ב)
ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה מהעבירות המנויות להלן הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית 

 .מהעבירות המנויות להלן בקשר עם עבירה פלילית

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

ות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבוד
כולל עבירות כל עבירה, ו/או  .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס,  בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה
 י קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן א

הח"מ מאשר ומסכים כי הקבלן ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

ל מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל ע (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%במעל לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  ____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    מה וחותמת עו"דחתי   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועיםידי   
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

________________  _____________ ____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   ריךתא         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

 לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח          

  

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

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   נופש וספורטפארק הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות
 

 

 

 

 2ח' יםנספח

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  2נספח ח'

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .5

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  .6

 בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה הכלכלית לפיתוח  .7

מודיעין מכבים רעות  בעיר פארק נופש וספורטקמת הל 10/2017מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי מכרז מס' 

 )להלן: "המציע"(. 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .8

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 ציע כמעסיק.על פי דיני העבודה, החלים על המ קיבוצי ו/או צו הרחבה

              

        ________________            

 חתימה                                    

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי ולאחר  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 רעותבעיר מודיעין מכבים 

 
 

 

 

 

 3ט' – 1'ט יםנספח

  

  אישורים לקיום ביטוחים

 

 
 

  



- 609 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

1נספח  ט'  
 אישור ביטוחי הקבלן

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 201710/ : על פי חוזה/מכרז מס'

 רעות - מכבים – בעיר מודיעיןקמת פארק נופש וספורט  העבודות ל : תיאור העבודות
 )להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(.

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום  ______אנו 
"(    על תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________

 שם הקבלן  את פוליסות הביטוח כמפורט  להלן:

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

 הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה.  שם המבוטח: 

 –מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______"ביט מהדורה 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  ההסכם

לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או 

ביצוע העבודות המבוצעות על ידי משמשים במישרין ו/או בעקיפין ל
 .הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

)על בסיס נזק ראשון ואינן כפופות לתנאי ביטוח חסר( את ההרחבות  כולל א'הביטוח לפי פרק  
 כדלקמן :

 .אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף  .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 20,000ש"ח ולא מעל  500,000ביצוע העבודות עד לסך 

מתקנים ציוד קל וציוד עזר אשר אינם חלק מהעבודות ומובאים   .3 
 לאתר העבודות מקסימום לאירוע

1,000,000 .₪ 

 ₪. 2,000,000 באתר העבודות עד לסךמבני עזר זמניים   .4 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ₪. 1,500,000 עובדים עד לסךרכוש עליו   .5 

 ₪. 1,500,000 עד לסךרכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח   .6 

 ₪. 2,000,000 פינוי הריסות מעל לשווי העבודות עד לסך  .7 

 ₪. 500,000 עד לסךהוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים   .8 

 ₪. 4,000,000 עד לסך הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקוייםנזק ישיר   .9 

 ₪. 500,000 העברה יבשתית עד לסך )להעברה אחת(  .10 

 מלוא שווי הפרויקט. נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .11 

 ₪. 500,000 נזק  מיוחדות בעקבותהוצאות   .12 

 ₪. 500,000 )לאירוע(הוצאות מנע והצלה עד לסך   .13 

 ₪. 150,000 הוצאות הכנת תביעה  .14 

 ₪. 300,000 הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק   .15 

 ₪. 250,000 לאחר נזק שחזור מסמכיםהוצאות בגין   .16 

 ₪. 500,000 לאחר נזק דרישות ואישורי רשויותהוצאות בגין   .17 

  .חודש 24תקופת תחזוקה מורחבת של   .18 

  .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .19 

  ימים )כחלק מתקופת הביטוח הנקובה לעיל(. 90תקופת הרצה   .20 

בפוליסה זו ישולמו   ’מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א 
 ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

החברה ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול מנהליה ו/או עובדיה 

 לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של 

פגיעה  או  כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.נזק 

 לאירוע( חדש ישראלי שקל מיליון עשרים: במילים) ח"ש 20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

: אש,  -חבות הקשורה או הנובעת מבדבר להגבלות  פרק זה אינו כפוף  תנאים מיוחדים : 
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

, מתקנים סניטאריים פגומים, מקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
י טרור(, הרעלה וכל דבר מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזק

מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי 
)למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ביטוח לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,כהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
מעבר ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, ) 1,000,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .(לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  1,000,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
 .מצטבר לתקופת הביטוחוב

ש"ח למקרה ובמצטבר  1,500,000בגבול אחריות של /הסרת תמיכה רעידות והחלשות משען .5 
 .לתקופת הביטוח

למעט החברה שבו פועל הקבלן בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  הרחבה מיוחדת: 
אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח בפרק א' אותו חלק של רכוש 
הנמצא ורכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של ביטוח העבודות ו

בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש 
 .צד שלישי

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל   
 הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה )להלן: הורחב לשפות את  ביטוח זה מיוחד:תנאי  
למעשי ו/או מחדלי על מי מהם  שתוטלבגין אחריות  "יחידי המבוטח"(

וזאת בכפוף ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה הקבלן 
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 .המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
, 1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע 
הקבלן ם )במידה ועובדיה/או העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ייחשב כמעבידם(
"( למי מהם במשך תקופת מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית )להלן : "

 .תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם הביטוח

 לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח :במילים)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת ובמצטבר

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .נוער המועסקים על פי החוק

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה את  לכסותביטוח זה הורחב  .1 תנאים מיוחדים: 
ושא נ, כי מי מהם וכלשה  מקרה ביטוח, לעניין קרות נקבעהיה ו

בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי 
מועסקים עובדים ההקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 על ידו.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות  .2  
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה תחלוף ו/או שיבוב כלפי 

לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול 
 מי שגרם לנזק בזדון.

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגיןתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק  אובדן ו/אושהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
 או במעשה שמקורםלגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 עם בקשר העבודות בגין עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של רשלני מחדל
 נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שבנדון ההסכם
 לעובדיה. או/ו למנהליה או/ו לחברה

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןחמישה : במילים)ש"ח  5,000,000 האחריות:גבולות  
 .הביטוח

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
או מחדל ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 

וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי
  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.מביטוח חבות הקבלן כלפי 

אובדן מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח( ₪  150,000)מוגבל לסך של  מסמכים

 עובדימי מחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של ו
 הקבלן.

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

 לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדחלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .זו פוליסה

 ____________________ . פוליסה מס' חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980למוצרים פגומים, התש"ם 

פגם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
החוזה מי מטעמו בקשר עם גין בעל ידי הקבלן ו/או בעבודות המבוצעות 

, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור "(המוצר)להלן: "
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למנהל ו/או למפקח  לרבות לחברה

 העבודות מטעמה של החברה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןחמישה : במילים)ש"ח  5,000,000 גבולות האחריות: 
 .הביטוח

 מנהליה ו/או עובדיהו/או ביטוח זה הורחב לשפות את החברה  3.1 תנאים מיוחדים: 
 תוטלבגין אחריות אשר ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה 

וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן  המוצרעל מי מהם עקב 
ו/או מנהל ו/או מפקח  מנהליה ו/או עובדיהו/או כלפי החברה 

 .העבודות מטעמה

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל,  3.2  
 .לחברה ממועד מסירת העבודות או חלקן

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  3.3  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים,  12כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
למעט באם עילת הביטול הינה בגין ) לאחר תום תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן (אי תשלום פרמיה ו/או מרמה
שנועד לכסות חבות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

 .המבוטחת לפי פוליסה זו

 מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .3
 אחריות גבולות ואינם בנפרד פוליסה לכל ספציפיים וחבות המוצר הינם

 .משותפים

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  4.1 כללי : .4
ידי החברה  קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 

בדבר  ו/או תביעה על כל טענה ו/או דרישה וכי אנו מוותרים
בסעיף   כאמורשיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או זכות 

 תלרבות כל טענו 1981–ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59
 וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל" כלפי החברה

ל לא יבוטלו וגם "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 4.2  
, במשך תקופת וגם או לא ישונו לרעה בהיקפםאו לא יצומצמו 

הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה 
יום מראש וכי לא יהיה  )שישים( 60הודעה כתובה בדואר רשום 

ו/או מנהליה ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה  לתוקף לביטו
כאמור בכתב אם לא נשלחה לידי החברה הודעה ו/או עובדיה 

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60ם חלוף ובטרלעיל 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  4.3  
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . ו/או על מי מטעמה החברה

אי קיום בתום לב הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  4.3  
 יפגעולעיל, לא תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות של 

לקבלת שיפוי ו/או ו/או מנהליה ו/או עובדיה בזכותם של החברה 
 פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי 

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 2נספח ט'
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 
 - מכבים – בעיר מודיעיןקמת פארק נופש וספורט  העבודות ל 10/2017בקשר עם מכרז 

 )להלן: "העבודות" ו/או "ההסכם"(. רעות

בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים  .א
חפירה ו/או הרמה ו/או חשמלי בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא 
הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון 

 )להלן: "הציוד"(.

 :כדלקמן על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת .ב

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .1
מטעמה של החברה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא 
לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם 

 בזדון. העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .2
מטעמה של החברה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל 

ו/או  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 
במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי  של החברה מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 ולמעט כנגד חברות שמירה. שגרם לנזק בזדון

ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .3
מטעמה של החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני 
משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על 
ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי 

 זדון.שגרם לנזק ב

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 
החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות מטעמה של החברה בכל תשלום ו/או הוצאה 
 משפטיות.

חזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני נערוך ונבזה כי  מצהירים ומתחייבים הננו .5
בביצוע העבודות, כאמור בסעיף  נורכב המשמש אותציוד חפירה ו/או הנדסי ו/או 

הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום 
 .________ לביצוע העבודות שבנדון__

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .6
להסכם, במשך כל ( 1נספח ט' )המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ 
 פי כל דין.לביצוע העבודות ועל 

 

 ולראיה באנו על החתום

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 

 3נספח ט'
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים 
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות  ליד מבצע העבודה יוצב .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

נאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל וכל ת תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות/ מנהל עבודה אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 השילוט יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל 
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

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, 
כנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד ותקנות, חוק הת

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970תש"ל הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .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 

הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד  ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות
 "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 

 הוראות בטיחות אלו. לקיים

 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.            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

ו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותי
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .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

הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 בתוקף.ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו 

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .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
 הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.וכו'( הדרוש עפ"י 

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .10
לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

ם ומתאימים, הקבלן יגדר את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורי .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של עיריית מודיעין

 ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש. לביצוע העבודה לאחר בדיקה

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד             

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .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. 

 דות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל.עבו .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
והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפורק יחנה 

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 נו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעש .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים" בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אח .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןהמפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע 

ודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל במקרה של תאונת עב .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

בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן.  הערות הסתייגות בנושא
 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
המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, 

תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 
 שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית מודיעין או של צד שלישי כלשהו.

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. 

חברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם נציג של ה .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

ר יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 יתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה. הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בר .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  ראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הו .30
  כמפורט בנוהל.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יאנספח 

  

 טבלת פיצוי מוסכם )קנסות( 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי בכל מקרה שהקבלן יבצע 
הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע הטובים, יפצה את 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 ירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף א

 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.
 ₪.המוסכם 

 הערות

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי  כל מקרהבגין 

שלא באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או 
 בהתאם להוראות החברה.

10,000 

לתלונה  בנוסף
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

לתלונה למשרד בנוסף  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  

שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 
לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח 
מטעם החברה לבין מועד תחילת ביצועה 

 בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף לאירוע 
אחר, בהתאם לשיקול 

 דעת החברה בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  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 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור 
בכתב ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / 
פעולה  לבין מועד סיום העבודה / פעולה  

 למעשה.

 

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 
 הארכה לסיומה.

של אי קיום הוראה מהוראות  כל מקרהבגין   .7
הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

 סוגה. 

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .הציבור ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או  כל מקרהבגין 

נזק שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  
 לרכוש ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  

של אי תיקון מפגע או נזק  כל מקרהבגין 
שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
ציבורי ו/או פרטי, בהתאם להוראות החוזה / 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  

של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 
בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום 
לפי כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות 

 המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד 
 להוראות חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 

יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
 המפקח מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר  כל מקרהבגין 
יום עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת 
המפקח מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות 

 /או פרטי.רכוש ציבורי ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד 

לכך בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח 
 מראש.

 4+  3+ סעיף  5,000
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.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  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   וספורטפארק נופש הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יבנספח 

  

 רשימת חברות מורשות להצגת מתקני שווי ערך
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח יב'
 
 
 

 ערך שווי מתקני להצגת מורשות חברות רשימת
 
 

 
 מתקן גלישה

 
 

White water (flowrider) 
Proslide 

Wave surfer 

 
  

 מתקן עולם הילד
 

White Water 

Proslide 
Van Egdom 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   פארק נופש וספורטהקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'יגנספח 

  

 קרקעדו"ח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 



- 639 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 



- 651 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/2017מס'    פומבימכרז 

   וספורטפארק נופש הקמת ל

 בעיר מודיעין מכבים רעות

 

 

 

 

  'ידנספח 

  

 הסכם משולש
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח יד'

, חברהשל ה בין הקבלן לבין הקבלן האחר מטעמה נוסח הסכם משולש שיחתם
 נשוא ההסכם המשולש כקבלן משנה של הקבלן אשר יבצע את העבודה

 

 _____ביום ______ לחודש ___________שנת מודיעין מכבים רעות  שר נערך ונחתם בא

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין
 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

  "(החברה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

       מרחוב  

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

        :ין לב

       מרחוב 

  "(האחר הקבלן" )להלן: 

 לישימצד ש

 

ובין הקבלן )להלן יקרא החוזה על כל מסמכיו חברה חוזה בין ה / או ייחתם וביום __________ נחתם  :הואיל
בחוזה הראשי,  תןהפרויקט, כהגדרהעבודות הנדרשות לקמת "( בדבר ביצוע החוזה הראשיונספחיו: "

 המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

)להלן יקרא החוזה על כל  האחרקבלן הובין חברה חוזה בין ה / או ייחתם  __________ נחתםביום   :הואיל
, המשניבדבר ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט, כהגדרתן בחוזה  ("המשני"החוזה  מסמכיו ונספחיו:

 המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

)להלן: "העבודה"( כקבלן  בחוזה המשנייבצע את העבודות המפורטות אחר קבלן ההכי  נתיימעונ חברהוה :והואיל
 כהגדרתו בחוזה הראשי; אחר

על חוזה משולש בנוסח חוזה זה אשר על חברה ועל פי הוראות החוזה הראשי, הקבלן התחייב לחתום עם ה :והואיל
 לקבלן משנה של הקבלן בביצוע העבודה;האחר קבלן הפיו יהיה 

לבצע את העבודה כקבלן משנה של הקבלן על פי הוראות חוזה משולש זה ועל פי אחר קבלן ההוברצון  :והואיל
 הוראות החוזה הראשי;
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כקבלן משנה מטעמו על פי חוזה משולש זה ועל פי החוזה אחר קבלן ההוברצון הקבלן להעסיק את  :והואיל

 הראשי;

בלן משנה של הקבלן פרט לזכויות וחובות כקאחר קבלן ההוברצון הצדדים כי העבודה תבוצע על ידי  :והואיל
 כמפורט בחוזה משולש זה להלן; חברהוהאחר קבלן הה

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא לחוזה משולש זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

ביותר ולשביעות רצונם מתחייב לבצע את העבודה במלואה, במועדה, ברמה ואיכות מעולים אחר קבלן הה .2
חוזה משולש החוזה המשני ו, המפקח והקבלן בהתאם להוראות הפרויקט , האדריכל, מנהלחברההמלא של ה

 אחרת.חברה ה לו התזה, כקבלן משנה של הקבלן, וזאת כל עוד לא הור

אחר הקבלן הכקבלן משנה מטעמו לביצוע העבודה והוא מתחייב להעסיק את הקבלן האחר קבלן מקבל את ה .3

אחרת וכפוף לתנאים חברה ה לו התין בביצוע העבודה, וזאת כל עוד לא הוריכקבלן משנה שלו לכל דבר וענ
  המפורטים להלן בחוזה משולש זה.

 והתחייבויותיו עבודותיו בביצוע כלשהו לעיכוב לקבלן לגרום מבלי העבודה את לבצע מתחייבהקבלן האחר  .4

מתחייב להימנע הקבלן האחר זה.  ןלענייהקבלן  הוראות לכל להישמע מתחייב הראשי, והוא החוזה עפ"י
באזור ביצוע העובדים משנה מטעם הקבלן  אחרים או לקבלניבמהלך ביצוע העבודה מכל הפרעה לקבלנים 

 והכל בהתאם להוראות המפקח.העבודות, 

 ואופן מועדי את לתאם, ההעבוד ביצוע ייב, טרםח אחרה הקבלן יהא בכלליות האמור לעיל,  לפגועמבלי 

 עם הקבלן. ביצוען

במגמה להשלים את העבודה בתקופת חברה לשתף פעולה ביניהם עם ההקבלן האחר מודגש, כי על הקבלן ו .5
, ומבלי לגרום לעיכוב התמורה הנקובה בחוזה הראשיהביצוע, בטיב מעולה ובמסגרת התקציבית ועל פי 

 כלשהו לעבודות הקבלן, עפ"י החוזה הראשי.

 החוזה הראשי .6

לקבלן המשנה של הקבלן על פי החוזה הראשי ויחולו על הקבלן האחר עם חתימת חוזה משולש זה יהיה  6.1
 ן והמצויות בחוזה הראשי בכפוף לאמור להלן.יהיחסים ביניהם ההוראות הנוגעות לעני

ם להם מצהיר כי הוא קרא בעיון את החוזה הראשי  וכי פרטיהם ידועים לו והוא מסכיהקבלן האחר  6.2
 ולהתחייבויות החלות עליו על פיהם.

ישירות קבלן האחר לשלם ל תחייבחברה היה התהחברה  ,מובהר ומודגש למען הסר ספק על אף האמור לעיל, .7
 לו, שלמרות כל האמור מצהיר כי ידועהקבלן האחר . להוראות החוזה המשניאת "שכר החוזה" בהתאם 

, ישולם רק לאחר קבלת אישור הקבלן חברהלהקבלן האחר חוזה המשני, תשלום כל חשבון שיוגש על ידי ב

. אישור הקבלןאת  תרשוד הא איניהבלעדי, כי ה ה, על פי שיקול דעתחברהחליט הת לחשבון וזאת אלא אם כן
ם אשר נובעים מהעובדה בביצוע התשלו בגין עיכוביםחברה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי הקבלן האחר ל

 .לעיל שהתשלום לא אושר על ידי הקבלן כאמור

יערכו על שם לחברה  חייב להמציאהקבלן האחר אשר  המשניהמפורטות בחוזה הערבויות מוסכם בזאת כי  .8
בלבד. בכל מקרה שהקבלן יהיה חברה ויוחזקו על ידי החברה . הערבויות ימסרו לבלבדחברה ולטובת ה
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  _________________ 

 

רשאית החברה נה הקבלן למפקח שיחליט האם , יפאחרקבלן ההממש את ערבויות חברה תשהמעוניין 
בכל מקרה כל התקבולים . הכרעתו של המפקח תהיה סופית. ש את הערבויותעתר לבקשת הקבלן ולממילה

 בלבד.חברה שיתקבלו בקשר עם חילוט הערבויות יהיו שייכים ל

לביצוע העבודה על ידי קבלן  הקבלן על פי החוזה הראשיובגין האחריות שחלה על קבלן האחר בגין שירותיו ל .9
 . הראשי חוזהמסמכי ה, ועל פי האמור בחוזה משולש זה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה כמפורט באחרה

היה תבכל עת בו  תרשאיחברה היה התעל אף כל דבר אחר האמור בחוזה משולש זה ו/או בחוזה הראשי,  .10
המוחלט, כי הקבלן הפר את התחייבויותיו על פי החוזה הראשי ו/או על פי חוזה  ה, על פי שיקול דעתהסבור

. ממועד מתן אחרמשולש זה, לבטל את החוזה המשולש, וזאת על ידי מתן הודעות בכתב לקבלן ולקבלן ה
יהיה חייב להמשיך ולבצע הקבלן האחר מהיות קבלן משנה של הקבלן, והקבלן האחר ההודעה כאמור יחדל 

 המשניויחולו כל תנאי החוזה חברה ן ובמועדן את התחייבויותיו על פי חוזה זה ישירות כלפי הבמלוא
על פי החוזה הראשי ו/או על פי חברה האחרות של ה הבשינויים המחויבים. האמור לעיל אינו גורע מזכויותי

 כל דין.

כאמור, לא יהיה הקבלן חברה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי ממועד ביטול החוזה המשולש על ידי ה
כפי שתמורה זאת פורטה קבלן האחר זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותיו ו/או התחייבויותיו כלפי ו/או בקשר ל

ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת חברה ונקבעה בחוזה הראשי. כמו כן, לא יהיה הקבלן זכאי לדרוש מה
ו/או קבלן האחר וצאות כלשהם בגין השירותים שנתן לכלשהי ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר ה

 כאמור.קבלן האחר בגין התחייבויותיו כלפיו ו/או בקשר ל

היה תבכל עת בה  תרשאיחברה היה התלמרות כל דבר אחר האמור בחוזה משולש זה ו/או בחוזה הראשי,  .11
חוזה משולש זה, לבטל את  הפר את התחייבויותיו על פיהקבלן האחר המוחלט כי  העל פי שיקול דעת הסבור

הקבלן האחר . ממועד מתן ההודעה יחדל אחרהחוזה המשולש, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן ולקבלן ה
קבלן בלבחור  תהיה רשאיחברה תוה והחוזה המשני מהיות קבלן משנה של הקבלן, יבוטל חוזה משולש זה

 התחייבויותיו כאמור. אשר הפר אתהקבלן האחר אשר ימלא את מקומו של חדש  אחר

על חוזה משולש חדש כדוגמת חוזה זה ויחולו על  החדשהקבלן האחר במקרה זה יהיה הקבלן חייב לחתום עם 
לבין הקבלן הוראות החוזה המשולש החדש והוראות החוזה הראשי  חדשה הקבלן האחרהיחסים שבין 

 בשינויים המחויבים.

 על פי כל דין.חברה האחרות של ה ההאמור לעיל אינו גורע מזכויותי

לא יהיה הקבלן זכאי חברה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי ממועד ביטול החוזה המשולש על ידי ה
ו/או מכל גורם אחר תמורה נוספת כלשהי ו/או לדרוש תשלום אחר כלשהו ו/או החזר חברה לדרוש מה

ו/או בגין  הפר את התחייבויותיו כאמוראשר  קבלן האחרהוצאות כלשהם בגין השירותים שנתן ל
 כאמור, לרבות בקשר לביטול החוזה המשולש עימו.קבלן האחר התחייבויותיו כלפיו ו/או בקשר ל

במגמה להשלים את הפרויקט חברה לשתף פעולה ביניהם ועם ההקבלן האחר מוסכם בזאת כי על הקבלן ו .12
 החוזה.בתקופת הביצוע בטיב מעולה ובמסגרת התקציבית ושכר 

 לקבלן: הקבלן האחר ושירותי  האחר,  שירותי הקבלן לקבלן .13

 משנה הממונהשירותי הקבלן לקבלן ה 13.1
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

פעולה ככל  , והוא יתאם וישתף עמו אחרתן אפשרויות פעולה נאותות לקבלן היהקבלן י 13.1.1

את השימוש קבלן האחר שיידרש, ויאפשר לו את ביצוע העבודות. כמו כן, הקבלן יאפשר ל
( ובכל המתקנים "השירותים"להלן )להלן:  13.1.4 עיף השירותים המפורטים בסבכל 

(, כל זאת "המתקנים")להלן:   , לרבות במתקני חשמל ומיםאתר העבודהשהותקנו על ידו ב
שהקבלן יהא זכאי לקבלת תשלום כלשהו בגין מתן השירותים ואפשרות השימוש  בלי

ה, למעט ככל שהדבר נאמר אחרת במפורש בחוזה זה ולמעט אם החברה תחליט האמור
 אחרת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

ו/או מי מטעם החברה והוא  הפרויקט מנהלהקבלן יישמע להוראות המפקח ו/או כמו כן,  13.1.2
באתר ו/או בקשר עם הקבלן האחר יקיים את כל הוראותיהם בנוגע להתנהגות הקבלן כלפי 

 ביצוע העבודות.

חייב להודיע לקבלן בכתב ומראש, לגבי המועדים שבהם ייזקק לשירותים או אחר קבלן הה 13.1.3
למתקנים; הוא יתאם מראש עם הקבלן את המועדים האמורים, בקפדנות, והקבלן מצידו 

ולחברה את השירותים והמתקנים המפורטים להלן ללא האחר  מתחייב לתת לקבלן
 הסתייגות.

 באחריותו ועל חשבונו הבלעדי :קבלן האחר השירותים שעל  הקבלן ליתן  ללהלן פירוט   13.1.4

 מתואמת מראש. שרות כניסה לפרויקט, גישה ופריקהביקורת כניסה, מתן אפ (א)

הפרויקט, על שלבי ביצוע הפרויקט, על  השאלת תכניות הפרויקט לעיון ומתן הסברים על (ב)
 ונהלי הבטיחות בעבודה, וכן עלתחזיות הביצוע, וכן מתן הסברים על הסדרי, כללי 

שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן לצורך תאום בין כל הקבלנים בכל עת ובכל מקום 
 שיידרש.

במספר מקומות בכל קומה,  הכנת נקודות מיקום וגובה בכל אחד מהמבנים, כולל (ג)
בשטחים הציבוריים ובשטח הפיתוח לפי בקשת המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות 

 נה, וזאת עד להשלמה סופית של המבנה.באם תמחק

ובקשר העבודות עם כל  , על כל הידוע לו בקשראחרמתן כל אינפורמציה נדרשת לקבלן ה (ד)
 .אתרעם כל מערכת הקיימת ב

מבנים, מתקנים, המתן אינפורמציה על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של כל  (ה)
 מערכות וכבישים סמוכים.

כפי שיאושרו על ידי המפקח וכפי שישונו על ידו אתר בהקצאת שטחי התארגנות ואחסון  (ו)
ביצוע להשלמת לביצוע העבודות באתר ו מעת לעת, על מנת שלא תיגרם הפרעה

 .פרויקטה

 מתן שירותי הרמה ושינוע עם מנוף בתאום עם המפקח. (ז)

מתן שימוש בחדרי השירותים לכל העובדים ושימוש בחדר אוכל עובדים, בו יאכלו גם  (ח)
 .אחרה עובדי הקבלן

שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך, עד למועד חיבורו הסופי של הפרויקט  (ט)
לרשתות חשמל ומים והכנת לוח חשמל בטיחותי בכל מקום כפי שיוגדר על ידי המפקח 
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בו זמנית. הלוח יוגן בפני קצרים קבלן האחר להספק מלא לבצוע כל עבודות הקבלן וה
נים בו זמנית. כמו כן, הקבלן יתקין נקודת מים בכל אזור ויענה כאמור על צרכי כל הקבל

 כאמור.

אחרים בעבודות  וקבלנים קבלן האחרטיפול בארגון העבודה, תאום, השתלבות ה (י)
קבלן תיאום, והצגת בעיות משותפות לקבלן ול הקבלן, תיאום והשתתפות בישיבות

 המתכננים. בפני המפקח ובפני האחר

הזמניות והן הקבועות, ומועדי ההתחברות והניתוק של כל הכוונת כל העבודות, הן  (יא)
העבודות, בין המבצעים השונים בינם לבין עצמם ובינם לבין הקבלן, כולל תאום אזורי 

התאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון ב ,עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד
 של הביצוע.

בין עצמן וטיפול בביצוע ההכנות ום כל המערכות לפרטיהן עם הפרויקט ובינן לתיא (יב)
 מבעוד מועד.במהלך הפרויקט 

מעברים וצינורות  סתימה/פתיחה באופן מקצועי של חורים, חריצים, מגרעות, פתחים, (יג)
הסתימות יבוצעו  לאחר השלמת כל הצינורות עבורו.  אוקבלן האחר שבוצעו ע"י ה

 ולפי הוראות המפקח.אתר באותו חלק של ה השרוולים והתעלות

לא ביצעם על פי האחר  יצוע תיקונים כאמור וחציבות, אם יתברר למפקח שהקבלןב (יד)
 התכניות.

שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן , לביצוע כל העבודות, לרבות התאמתם  (טו)
 .אחרלצורכי עבודת הקבלן ה

ועל חשבונו במקומות קבלן האחר העמדת חומרים לבניית פיגומים שיוקמו על ידי ה (טז)

הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום מעבר לתמורה הקבועה גום של הקבלן. שאין פי
 בגין השימוש בחומרים.בחוזה הראשי 

ט עפ"י לוח הזמנים, ודווח למנהל ולמפקח על כל פיגור קפיקוח מלא ותאום ביצוע הפרוי (יז)
 או תקלה מבעוד מועד.

פירוק הפיגום לפי ביצוע פיגום בפירים של המעליות על פי תכנית חברת המעליות כולל  (יח)
 דרישת קבלן המעליות, ללא הגבלת זמן.

 ביטון משקופים בהתאם לדרישת קבלן המעליות. (יט)

של חומר שחור כגון: טיט, צמנט, אגרגט וכו', קבלן האחר אספקה ומכירה באתר ל (כ)
לפי מחירי  קבלן האחר תמורת תשלום על ידי הקבלן האחר לשימוש בעבודותיו של ה

 שוק.

כל החורים והפתחים מסביב לחלונות ולדלתות מאלומיניום, ביצוע  ביטון וסתימה של (כא)
עבודות נגרות ומסגרות לאחר הרכבת משקופים עיוורים או המשקופים עצמם לפי 
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הפרטים בתכניות. הסתימות יבוצעו עם חומרים מעולים אטימים בפני רטיבות, דהיינו 

 עם חומרים מתאימים המונעים חדירת רטיבות.

ופיקוח על התיקונים עד למסירתם הסופית, קבלן האחר ת עבודות ההשתתפות במסיר (כב)
 וכן במהלך תקופת הבדק, כמשמעה בחוזה הראשי.

קבלן האחר שהקבלן וה ביצוע תאורה מספיקה לביצוע עבודות בכל חלקי הפרויקט כך (כג)
, במידה ויידרש לביצוע יוכלו לבצע עבודותיהם באופן חופשי ביום  ובלילה. לצורך זה

לרבות רשת חשמל וגופי  מספר מספיק של זרקוריםאתר יתקין הקבלן בעבודות בלילה, 
 תאורה לצרכי בטיחות, בטחון וביצוע העבודה בתנאים נאותים. 

 בתחום מקצועו של הקבלן.קבלן האחר עזרה בתיקון מערכות זמניות של ה (כד)

 כך שיהיה מסודר.הפרויקט במסירה וארגון  קיון מוחלט וסופייומי וני-ביצוע ניקיון יום (כה)

 .לקבלן ללא תמורה כספיתמחויב להעניק קבלן האחר שירותים שה 13.2

, על חשבונו וללא תמורה כספית כלשהי אתרתן לקבלן ולקבלנים קשורים אחרים בייקבלן האחר ה
 וללא החזר הוצאות כלשהו, את כל השירותים המפורטים להלן:

באתר ומתן הסברים על עבודתו, על שלבי הביצוע ועל תחזיות  השאלת תכניות עבודה לעיון 13.2.1
 הביצוע.

 מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של עובדיו ועובדי הקבלן. 13.2.2

עזרה בתיקון מערכות זמניות של הקבלן וקבלנים אחרים בתחום מקצועו וזאת לאחר  13.2.3
 לפי העניין.לן האחר קבשהמערכת הבסיסית הותקנה על ידי הקבלן ו/או ה

שיתוף פעולה בארגון, בעבודה, תאום השתלבות הקבלנים בעבודות הקבלן וקבלנים אחרים,  13.2.4
 השתתפות בישיבות תאום והצגת בעיות משותפות בפני המפקח ובפני המתכנן.

 השתתפות במסירה ובפיקוח על התיקונים עד למסירה הסופית. 13.2.5

 ןוהקבלהקבלן האחר הגדרת מערכת היחסים בין  .14

הקבלן, הקבלנים  של האחריות הכוללת על קיום ואכיפה של כל נהלי וכללי הבטיחות בעבודה  14.1
, אתר הפרויקט, קבלני המשנה, עובדיהם ושלוחיהם וכל אדם, גוף או בעל מלאכה הפועל בהאחרים

 תחול על הקבלן. -בהתאם להוראת כל דין 

אתר , מבחינת התיאום באחרהקבלן העל הקבלן תחול האחריות הכוללת והמלאה לביצוע עבודות  14.2
. כל מגע בין החברה, המתכנן או אתר העבודהומבחינת הסדר בין ביצוע העבודות השונות בהעבודה 

, יהא ניתן לביצוע גם באמצעות הקבלן, לפי בחירת המפקח, המנהל או אחרהמפקח לבין הקבלן ה

 ניין האמור.בחירתו של מי מטעם החברה, והקבלן מתחייב לבצע כל שיידרש בע

. אם הקבלן לא יעשה כן או אם אחרבאחריות מהנדס הקבלן יהא לתאם את כל עבודותיו של הקבלן ה 14.3
לא יבצע איזו מהפעולות שהתחייב לבצע בחוזה זה במלואה או במועדה, תופחת תמורת החוזה 

צעו המשולש בהתאם. המפקח יקבע באופן בלעדי וסופי האם השירותים הניתנים על ידי הקבלן בו
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  _________________ 

 

בהתאם להוראות חוזה זה, אם לאו, ובאיזה שיעור תחול ההפחתה בתמורת החוזה המשולש כאמור 
 לעיל. 

 י הקבלן האחר.ביטוח .19

פי כל דין ו/או על פי האמור -על האחר של הקבלןו/או מהתחייבויותיו בלי לגרוע מאחריותו מ 12.1
לפני מועד תחילת לערוך, לרכוש ולקיים, על חשבונו האחר  זה, מתחייב הקבלן הסכםב

זה )להלן : "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודה על ידו  הסכםהעבודות נשוא 
שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות בין ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מ

 וחיםאת הביטלהלן,  18.4בסעיף וכן לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר כמפורט 
זה )להלן: "התנאים המיוחדים לביטוחי  הסכםב, בהתאם לתנאים המפורטים המפורטים להלן

ממסמכים חלק בלתי נפרד  המהווה הסכםוהלמסמכי המכרז (  1) ב'לנספח "( וכן האחר הקבלן
 בישראללפעול מורשית כדין ה"( אצל חברת ביטוח האחר )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן אלו
 (:"האחר "ביטוחי הקבלן -או להלןשכולם יחד יקר)

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב 12.1.1

 , פרק א' ביטוח העבודות .א

ו/או הציוד וכל רכוש אחר בבעלות , עבודותההמבטח במלוא ערכן את  
עבודות הבביצוען של  האחר קבלןההמשמש את  האחר הקבלןבאחריות 

 זה הסכם נשוא

 , שלישיאחריות כלפי צד פרק ב' ביטוח  .ב

ל פי דין,  בקשר עם ביצוע ע האחר המבטח את אחריותו של הקבלן 
 .זה הסכםהעבודות בקשר עם 

  חבות מעבידים פרק ג' .ג

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(  האחר הקבלן את אחריותו של המבטח 
 כל כלפי, 1980ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו או/ו ידו על המועסקים העובדים
 .ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים לרבות זה הסכם עם בקשר העבודות

  יטוח אחריות מקצועיתב 12.1.2

בגין  על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה האחר הקבלן אחריותו שלהמבטח את 
שהוגשה במשך תקופת  רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

של או מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק
 . זה הסכם נשוא העבודות ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםהאחר הקבלן 

חודשים  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
 לאחר תום תקופת הביטוח.

תחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה מ האחר קבלןה
 .ותשבדין כלפיו בגין ביצוע העבוד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

חברה העתקים ל להמציא קבלן האחר מתחייב הבכתב ל פי דרישת החברה ע
  מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

  מוצרהיטוח חבות ב 12.1.3

 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  על האחר המבטח את חבות הקבלן
בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי  ,1980

 "(. המוצרזה )להלן: " הסכםבקשר עם האחר הקבלן 

חודשים  12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 לאחר תום תקופת הביטוח.

כל עוד עלולה להיות קיימת חובה חזיק בביטוח זה לה מתחייבהאחר הקבלן 
 . ותביצוע העבוד שבדין כלפיו בגין

 העתקיםחברה ל להמציא האחר מתחייב הקבלןבכתב  החברהל פי דרישת ע
 .ביטוח כאמור בסעיף זההפוליסת מ

יבטח על חשבונו  האחר הקבלןומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב 12.2
הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם להעבודה  למקום המתקנים וכל רכוש אחר שהובא
זה  הסכםהם לפי תנאי לאחראי  האחר מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן

 .ו/או על פי כל דין

כאמור  האחר חריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןי אטוחבי 12.3
ם קבלניבגין ו/או כלפי  האחר זה, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן 12בסעיף 
)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי מטעמומשנה  וקבלני

כהגדרתו הקבלן לשפות את החברה ו/או האחר לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי הקבלן 
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של  בהסכם זה

יחידי ו/או מי מטעמו )להלן: " האחר החברה בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן
 "(.המבוטח

בודות הנדרשים בקשר עם העלהחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהאחר הקבלן  12.4
י ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף הסכםבמשך כל  התקופה בה יהיה זה,  הסכםנשוא 

בתוקף כל עוד לא תמה להחזיק  קבלן האחר אחריות מקצועית וחבות המוצר על ה
זה על  הסכםלכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם  דיןהתקופת ההתיישנות על פי 

 נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול  12.1.1סעיף הנערך על פי  האחר ביטוח הקבלן 12.5
הקבלן החברה ו/או כלפי  קבלן האחר כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי ה ויתור על

ו/או מפקח העבודות מטעמה של  הפרויקט  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל
יחול לטובת אדם שגרם , ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא החברה
 . זדוןבלנזק  

 כפופה האחר מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן 12.6
לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.

יכללו תנאי מיוחד לפיו  אחר פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן 12.7
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ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם הקבלן החברה ו/או לשפות את  וורחביכאמור הפוליסות 
למעט אחריותם ) ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברההפרויקט ו/או מנהל 

על  שתוטלבגין אחריות ( ו/או מפקח העבודות מטעמם הפרויקט המקצועית של מנהל
הכול כמפורט  –ו/או קבלני משנה מטעמו  קבלן האחר ה למעשי ו/או מחדלימי מהם 

 (.(1) 'נספח ט) קבלן האחר באישור ביטוחי ה

כי רכוש  ,במפורשכלפי צד שלישי,  קבלן האחר אחריות המו כן יצוין בפוליסת כ 12.8
אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח , האחר שבו פועל הקבלן הקבלןו/או החברה 

, ייחשב לעיל בפרק א' ביטוח העבודות( )א( 12.1.1על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 
האחר רכוש שבו פועל הקבלן הלמעט אותו חלק של  כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה

  .האחר הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןו

ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות  למען הסר כל ספק מוסכם
במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף האחר בהם פועל הקבלן 

הנמצא בשליטתו ו האחר רכוש שבו פועל הקבלןהלמעט אותו חלק של לאמור לעיל 
 .האחר הישירה והבלעדית של הקבלן

 זה, הסכםכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא זה,  הסכםמועד חתימת ב 12.9
בנוסח  ((1) 'נספח ט) קבלן האחר את אישור ביטוחי ה חברהימציא ל האחר הקבלן

מוסכם בזה כי  מקורי(.ה ונוסחבעל ידי חברת הביטוח )כדין המצורף כשהוא חתום 
לקיום חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי  האחר המצאת אישור ביטוחי הקבלן

 על נספחיו. הסכםה

, לא חברהלהמציא לידי ה האחר נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלןב 12.10
 מועד חתימת הסכם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשואמיאוחר 

החברה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או צהרה לפטור מאחריות ההסכם זה, מכתב 
בהתאם לנוסח לנזקים  העבודות מטעמה של החברהו/או מפקח הפרויקט  מנהל

 1 (1כנספח ט' ) נתלהסכם זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "
 .האחר כדין על ידי הקבלן מהא חתוי, כשה)בנוסחה המקורי(

, לא החברהלהמציא לידי  האחר נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלןב 12.11
כם זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא מועד חתימת הסמיאוחר 

הסכם זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף 
כשהוא חתום כדין על ידי   )בנוסחו המקורי(, 2 (1כנספח ט' )להסכם זה ומסומן 

 .האחר הקבלן

, ובמקרה בו הסכםזה לעניין הסבת ה הסכםמבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות  12.12
, האחר זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן הסכםהעבודות נשוא 

לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם  קבלן האחר מתחייב ה
זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת  הסכםלמפורט ב
 (.(1) 'נספח ט) קבלן האחר ביטוחי ה

הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או  האחר מען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלןל 12.13
ו/או מפקח העבודות מטעמה  הפרויקט ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהלהקבלן 

בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לרבות עבודות אשר  של החברה
אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה 

ו/או מפקח העבודות מטעמה  הפרויקט ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהלהקבלן 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

של החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב 
ו , בין אם אובדן ו/אמטעם הקבלן האחר העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. נזק כאמור מכוסה

 קבלן האחר ה ימתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחהאחר  הקבלן 12.14
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי  ולעשות כללעיל  12.1בסעיף אשר נערכות כמפורט 
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  הקבלןהחברה ו/או המבטח ו/או על ידי 

כדי לממש את זכויותיהם על פי  ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברההפרויקט 
ו/או הקבלן החברה ו/או לתביעה של  ותנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפות

, ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברההפרויקט  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל
 .םליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידעל פי פו

בלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ 12.15
(, קבלן האחר )ביטוח על ידי ה 12.1לסעיף על פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע האחר  מתחייב הקבלן
ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן 

לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו האחר 
 כל מידע שידרוש.

תחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת מהאחר נוסף לאמור לעיל, הקבלן ב 12.16
לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחהמצב לקדמותו מייד לאחר קרות 

 והחברהבכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מתחייב לשאת האחר 
את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק,  האחר עביר אל הקבלןמתחייבת לה
יישא בכל ההוצאות מעבר  האחר ד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלןוסכום זה בלב

 החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור האחר לקבלןחייבת  תהאלא 

על ח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוב 12.17
ישירות פוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו פי פרק א' ב

פוליסת הביטוח מוסכם בזה כי ה אחרת בכתב למבטח. ת, אלא אם היא הורלחברה
בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת האחר תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הקבלן 

, מטעם החברה המפקחו/או פרויקט מנהל ההביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 
להורות  החברה  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברהאו שטרם קיבל 

עד לסכום הדרוש  האחר לידי הקבלןישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב למבטח 
 .דן או הנזקלשם קימום האב

המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.18
מתחייב  קבלן האחר . הלחברהעל כך בכתב  קבלן האחר יודיע ה לעיל 12.1בסעיף 

בכל הדרוש ו/או מי מטעמם הקבלן החברה ו/או  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה
, וזאת האחר דבר אינו נוגד את אינטרס הקבלןככל שה למימוש זכויות על פי הפוליסה

 ם.לנהל המשא ומתן בעצמו/או מי מטעמם הקבלן החברה ו/או ת יומבלי לגרוע מזכו

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על לעיל ולהלן זה  הסכםבלי לגרוע מהאמור במ 12.19
מטעם מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי האחר הקבלן 

ה של ו/או מפקח העבודות מטעמהפרויקט  מנהלו/או  חברהחברת הביטוח ו/או ה
 .החברה

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות  האחר פר הקבלןה 12.20
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ו/או מפקח  הפרויקט ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהלהקבלן ו/או   החברה
חברה ו/או לאחראי לנזקים שיגרמו  האחר , יהא הקבלןהעבודות מטעמה של החברה

מפקח העבודות לו/או הפרויקט מנהל לעובדיהם ו/או למנהליהם ו/או לו/או קבלן ל
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות,  ,מטעמה של החברה

 והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור. מי מהם כספיות או אחרות, כלפי

ו/או מפקח העבודות הפרויקט החברה ו/או מנהל לבין האחר ל מחלוקת בין הקבלן כ 12.21
בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח  מטעמה

 ת הנזקים מטעם חברת הביטוח.אהשמאי אשר יבדוק 

ת יהיה אחראי לשפות אהאחר כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן  12.22
ו/או מפקח  הפרויקט ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הקבלןהחברה ו/או 

באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי  העבודות מטעמה של החברה
על  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 

ים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מנהליו ו/או העובדו/או  האחר הקבלןידי 
 מטעמו.

לכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכללהאחר  הקבלן יטוחבי 12.23
וכי מבטחי בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה הקבלן ו/או החברה ידי  נערך עלה

מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי  האחר הקבלן
לחוק חוזה הביטוח  59, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף ו/או הקבלן החברה

כלפי והקבלן ו/או החברה כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –התשמ"א 
 .םימבטח

( (1) 'בנספח ) קבלן האחר יטוחי ההנערכים על פי נספח אישור בהאחר ביטוחי הקבלן  12.24
את היקפם ו/או  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח

תקופת זה )להלן: " הסכםביצוע העבודות נשוא במשך תקופת לשנותם לרעה 
, הודעה בכתב,  באמצעות דואר האחר תישלח לחברה ולקבלן, אלא אם כן "(הביטוח
לביטול ו/או וכי לא יהיה תוקף  על כוונתו לעשות זאת.יום מראש  (60שישים )רשום, 

ו/או מנהליהם ו/או הקבלן החברה ו/או שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או 
 נשלחהאם לא  ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה הפרויקט עובדיהם ו/או מנהל

 .ההודעה ממועד משלוחהימים  (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב הודעה 

 כי מי מביטוחי הקבלן ולחברה האחר לקבלןיודיע  האחר בכל פעם שמבטחו של הקבלן 12.25
בסעיף עומד להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור  האחר
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה האחר לעיל, מתחייב הקבלן  12.23

לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח  אישור עריכת ביטוח חדש,
 כאמור לעיל.

החברה מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  קבלן האחר ה 12.26
ו/או מפקח העבודות  הפרויקט ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל הקבלןו/או 

בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על  מטעמה של החברה
)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

ות הנ"ל ו/או ביטוח חסר הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/(1) 'נספח ט)האחר 
ו/או  הקבלןברה ו/או החזה והוא פוטר בזאת את  הסכםב בהתאם לנדרשו/או 

 ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה הפרויקט מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל
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 מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד
 .אדם שגרם לנזק בזדון שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת  הסכםהאמור במוסכם בזה כי  12.27
ו/או מנהליהם ו/או הקבלן החברה ו/או זה בדבר פטור מאחריות כלפי  הסכםב

למען הסר כל . ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברההפרויקט עובדיהם ו/או מנהל 
ודות מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העב( 12.27)האמור בסעיף זה  ספק מובהר כי
 ו/או כל מי שבא מטעמו. האחר על ידי הקבלן נושא הסכם זה

, המצאתם ו/או בשינויים, האחר מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן 12.28
ו/או להוות  ןעל מי מטעמו/או  הקבלןעל כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או 

של  ואישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותי
 זה או על פי כל דין.  הסכםעל פי  קבלן האחר ה

, קבלן האחר ( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי השבעה) 7 -לא יאוחר מ 12.29
 12.9עיף בסכאמור לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח האחר  הקבלןמתחייב 

מתחייב לחזור ולהפקיד את האחר בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן , לעיל
הינו במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד , האחר אישור ביטוחי הקבלן

 מחויב בעריכת הביטוחים על פי ההסכם על נספחיו.

חתום כדין על ידי  "עריכת ביטוחמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור האחר קבלן ה 12.30
 ,12.28  -ו 12.25 12.9,)בנוסחו המקורי( כאמור בסעיפים  האחר מבטחי הקבלן

 ,לעיל 12.11 -ו 12.10בסעיפים  כאמור, קבלן האחר והצהרות חתומות על ידי ה
ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור ומקד תנאי מתלהמהווים 

את תחילת ו/או המשך  האחר למנוע מן הקבלןשאית בהתאם להסכם, החברה תהייה ר
וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה עפ"י ההסכם או  נשוא הסכם זה,עבודות הביצוע 
 .הדין

( (1) 'נספח ט)האחרמוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן  12.31
ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן 

למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של האחר 
 או כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה. האחר הקבלן

במועד  האחר והצהרות הקבלןח מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטול 12.32
פי  על קבלן האחר ה/או לא תגרע מאחריותו של  יותפגע בהתחייבויות לאלעיל  כאמור
, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על על נספחיו זה הסכם

גם  הסכםמתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא ה קבלן האחר , והקבלן האחר ה
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ונעמיאם י

קבלן האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי ה
 הסכםבהתאם ל קבלן האחר כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות ה האחר 
 זה.

 1סעיף פי -מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על קבלן האחר ה 12.33
, מעת לעת, כדי ((1) 'נספח ט) קבלן האחר )ביטוח העבודות( באישור עריכת ביטוחי ה

 השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומריםשישקף תמיד את מלוא 
  .בקשר עם הסכם זה יםהמבוטח

כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי למען הסר ספק מובהר בזאת  12.34
הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה 
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לבחון את חשיפתו לנזקים  קבלן האחר , ועל הקבלן האחר מינימאלית המוטלת על ה
ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח 

מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או  קבלן האחר התאם. הב
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל  הקבלןדרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או 

בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות  ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה
 האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  12.35
מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  קבלן האחר וה כאמור לעיל קבלן האחר על ידי ה
כאמור בסעיף  קבלן האחר על מנת להתאימם להתחייבויות העל ידי החברה שיידרש 

 .הביטוח בהסכם זה על נספחיו

ביחס מי מטעמה ו/או חברה היר ומתחייב כי זכות הביקורת של המצ קבלן האחר ה 12.36
 קבלן האחר ן אישור ביטוחי הלבדוק ולהורות על תיקו םלאישורי הבטוח וזכות

 הקבלןעל החברה ו/או , אינה מטילה על קבלן האחר ו/או פוליסות ה כמפורט לעיל
כאמור, טיבם,  לביטוחים בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  ןעל מי מטעמו/או 

ואין בה כדי לגרוע מכל  קבלן האחר של ביטוחי ה היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם
 .ונשוא כל דין זה הסכםנשוא  קבלן האחר שהיא המוטלת על ה חבות

מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  קבלן האחר ה 12.37
דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

דמי אישורים על תשלומי  החברה בכתב,לבקשת  ,להמציאאת תוקף הביטוחים ו
ה בתוקף במשך כל תהיינ קבלן האחר הביטוח, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי ה

 על נספחיו.  הסכםזה ו/או התחייבותו על פי ה הסכםתקופת העבודות נשוא 

כי  קבלן האחר בביטוחי הנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב 12.38
ת הביטוח על ידי ופוליסבתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ הפרה

ו/או  הקבלןהחברה ו/או בזכויות  יפגעולא  או עובדיומנהליו ו/ו/או  קבלן האחר ה
שיפוי  מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

 ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

 הסכםאת הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  קבלן האחר לא ביצע ו/או לא קיים ה 12.39
, ומבלי לפגוע בזכויותיה אך לא חייבת, תהא החברה רשאית, במלואם או בחלקםזה 
תחתיו ולשלם במלואם או בחלקם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  הסכםלפי 

 קבלן האחר . ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן האחר את דמי הביטוח על חשבונו של ה
 האו התחייב מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14על כוונתה לעשות כן 

לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד 
בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום 

 קבלן האחר בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מה קבלן האחר שיגיע ממנה ל
 .בכל דרך אחרת

 הסכםגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע הסף ומבלי לבנו 12.40
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק  קבלן האחר מתחייב ה

הנ"ל,  לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
שליחיו שיועסקו וובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

משך כל תקופת בבאופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת וזה,  הסכםנשוא בביצוע העבודות 
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 החוקים הנ"ל. שעל פיביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות 

למלא  קבלן האחר הוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ 12.41
ו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים פקודת התעבורה ו/אוהוראות  דרישות אחר כל

אך  הנ"ל, ובעיקר, יםוכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק)הפלת"ד( 
 עבודותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע ה

 זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל הסכםא נשו
וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  מורשיםזה,  הסכםת תקופ

 זה. הסכםאחר בקשר עם העבודות נשוא 

לקיים את  קבלן האחר המתחייב זה,  הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום ב 12.42
כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים איכות הסביבה ו/או המשרד ל
 .אותם יש לקיים באתר העבודות

ו/או מנהליהם  הקבלןהחברה ו/או של  םיכללו סעיף לפיו זכות קבלן האחר היטוחי ב 12.43
הביטוחים על פי  ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה

לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים ו/או פיצוי הנ"ל לקבלת שיפוי 
למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור . מאת הרשויות או הגופים המתאימים

 הינו הסיבה הקרובה לנזק.

מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח  קבלן האחר ה 12.44
העבודות מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או 
לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי 

 טבע.

ל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו מתחייב לקיים שמירה נאותה על כ קבלן האחר ה 12.45
 לאתר ביצוע העבודות.

כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו  קבלן האחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה 12.46
ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות 

אישורם לביצוע  זה ולהשיג את הסכםבמקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא 
העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת 

 כל מסמך התחייבות כנ"ל. קבלן האחר להעביר אל ה

למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין  12.47
וההשתתפויות העצמיות ( קבלן האחר זה )ביטוחי ה 12הביטוחים הנערכים על פי סעיף 

בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו 
 . ןעל מי מטעמו/או  הקבלןעל בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או  קבלן האחר על ה

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של  12מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  12.48
לנזקים באם יגרמו כאמור  קבלן האחר בדבר אחריותו הבלעדית של ה הסכםהוראות ה

 זה ו/או על פי הדין. הסכםבסעיפים אחרים ב

כל סכום בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה תהא רשאית לעכב  12.49
קבלן הדת לזכות מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינולו 

קבלן ובתנאי שהודיעה על כך לזה,  הסכםהקשור בעבודות בקשר עם בכל  האחר 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי . )שבעה( ימים מראש 7, בכתב, האחר 

 קבלן האחר הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על החברה, יושב ל
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הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם נגרמו( בקשר עם התביעה 
 .לתגמולי הביטוח

אשר משנה  קבלן האחר  כללכלול מתחייב  קבלן האחר ה, לעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור 12.50

הוראות בכל הביטוחים אשר מחובתו לערוך לפי יועסק על ידו )בכפוף להוראות הסכם זה( 

 לכל דבר ועניין. קבלן האחר המשנה ייחשבו לעובדי ה קבלן האחר הסכם זה ועובדי 

זה )ביטוח(,  12מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  12.51
 זה. הסכםכולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של 

 

 

 י:   ללכ .15

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא סה 15.1
 יהוו תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או א ל 15.2
יתור כלשהו על זכויות למוד מהתנהגות זו הקלה או ול ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין

 הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 15.3
 דדים. הצ, על ידי מי מהפ הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

ו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא שינוי בהסכם זה או בחלק ממנ לכ 15.4
 יהיה לו כל תוקף.  

לא אם אמפעולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה,  תרכה, ויתור, הימנעוא 15.5
 כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  ספקמובהר בזאת למען הסר כל  15.6
הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן 

, , החוזה הראשי והחוזה המשניבהתאם להוראות הסכם זהאו הקבלן האחר התמורה לה זכאי הקבלן 
 וי, חוב, חיוב והשתתפות. רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפ

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ 15.7
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יום משעות  72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ 15.8
 מסירתה כדבר דואר רשום. 

יחולו על הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה  15.9
 הכתובות החדשות.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

 

 

 

 

     
 אחרקבלן הה  הקבלן  חברה ה

 


