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  ע"ר  המרכז האקדמי לב
  

   יפו� מעונות שרמ�שלביצוע עבודות בנייה ומכרז פומבי 
 (בינוי) 02/2022בירושלי� מס' האקדמי לב המרכז לב של בקמפוס 

 
  
  מסמ� א' –הזמנה למכרז 
  

 ושיפו� בנייהעבודות בזאת הצעות לביצוע  �) מזמי"המזמינה" –(להל� ע"ר  המרכז האקדמי לב .1

כז בגבעת של המר לבבקמפוס ) ששרמ�( בבניי
 קיי� מ"ר 1000 בשטח כולל של כ מעונות שרמ

אינסטלציה עבודות  ות, הכולל")הקמפוס(להל�: " ירושלי�ב 21רח' הוועד הלאומי מרדכי, 
הריסת הפני�  עבודות פיתוח מסביב וכו', ,ניו�יתקרות, אלומ ,, חשמל, ריצו&ומיזוג אויר

אשר התמורה עבור  ,הקיי� ובנייתו מחדש וכ
 כל שאר העבודות הנדרשות להשלמת השיפו�
ביצוע לתוכניות הו , כתב הכמויותהכל בהתא� למפרט הטכניו דות תהיה פאושלית, ביצוע העבו

למסמכי  1כנספח א'הוראות למשתתפי� במכרז המצ"ב לולמסמכי המכרז  פח א'כנסהמצ"ב 
 "). יקטהפרו"או  "העבודות"המכרז (להל�: 

זאת  ובכללמבלי לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדי� הקבועי� במסמכי המכרז,  .2
להל
 מתווה לוחות הזמני� המתוכנני� המועד האחרו� להגשת הצעות (כל עוד לא חל&), 

 למכרז:

  הערות כתובת שעה  תארי�  נושא
    יש לשלוח     2022.0351.  יציאה במכרז
  סיור קבלני�

  
המפגש ייער� בעמדת השומר בכניסה,   10:00  2022.0332.

בחדר ישיבות לאחר הסיור נתכנס 
(קומת כניסה) בבני� המנהלה 

שבקמפוס המרכז האקדמי לב, רח' 
  ירושלי!. 21הועד הלאומי 

ההשתתפות בסיור 
הקבלני� הנה חובה 

  ומהווה תנאי ס�.

המועד האחרו" 
להגשת שאלות 

  הבהרה

עד   2022.0331.
השעה 
14:00  

  כתובת מייל: 
lMichrazim.binui@jct.ac.i  

במייל חוזר יש לוודא קבלת השאלות 
אצל מוריה  02%6751096בטלפו" או 

  אייל בלבד.
בקשות להבהרה שיגיעו לאחר המועד 

  לא ייענו

יש להגיש את 
פרוטוקול תשובות 
ההבהרה, יחד ע! 
מסמכי המכרז 

  המוגשי!
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המועד האחרו" 
  להגשת המכרז

עד   2022.0428.
השעה 
12:00  

קמפוס בתיבת המכרזי� אשר נמצאת ב
 21המזמינה שברח' הועד הלאומי 

בירושלי�, לשכת מנכ"ל, בני� 
   , טל' לבירורי!:2המנהלה, קומה 

6751096%02.  

 

  
 כנספח א'המצ"ב והתוכניות לביצוע כתב הכמויות , תיאור של העבודה מצוי במפרט הטכני .3

למסמכי  1כנספח א'במסמ) 'הוראות למשתתפי� במכרז' המצ"ב למסמכי ההזמנה, 
 , וביתר מסמכי ההזמנה, והאמור בהזמנה זו אינו אלא תיאור כללי של העבודה.ההזמנה

באופ�  תהיהבפרויקט התמורה אשר תשול� למציע הזוכה בגי� ביצוע העבודות בפועל 
למסמכי המכרז ('הוראות למשתתפי�  1במלואה, ובהתא� למפורט בנספח א' פאושלי

 .המכרזלמסמכי כמסמ� ג' במכרז') ובהסכ� המצ"ב 

 חודשי� 7מש� ביצוע העבודה הינו עד ו לפי צו התחלת עבודהתהיה תחילת ביצוע העבודה  .4
 קלנדריי� בלבד.  

  תנאי ס�  .5
התנאי� המפורטי�  כלרשאי� להשתת� במכרז מציעי� העוני� במועד הגשת ההצעה על 

 להל�: 

 הגישל נית
 לא כי בזאת מובהר. התאגדות תעודת להצעתו יצר& תאגיד שהוא מציע 5.1
 הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי אינו מציע וכי תאגידי�' למס המשותפת הצעה
 .אחר תאגיד של נתוני�

מועד הגשת התקפה לתעודת עוסק מורשה  יצר& להצעתו מציע שהוא עוסק מורשה
 .ותהצע

 תשלו�, חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריי� גופי� עסקאות חוק הוראות מקיי� המציע 5.2
 .1976 – ו"התשל), כדי� זרי� עובדי� והעסקת מינימו� שכר, מס חובות

אישור על ניהול לצור� הוכחת סעי� זה המציע יצר� להצעתו אישור ניכוי מס במקור, 

 המכרז. למסמכי ב' כנספח ב"המצ התצהיר פנקס חשבונות וכ

בעל חוק רישו� קבלני� לביצוע עבודות, על פי  המציע הוא קבל
 רשו� בפנקס הקבלני� 5.3
לפי תקנות רישו� קבלני� לעבודות הנדסה  100ומעלה בענ� ראשי בנייה  2ג'ווג סי

 .1988  בנאיות (סוג קבלני� רשומי�) התשמ"ח 

  יצר& להצעתו העתק אישור בדבר סיווגו.המציע לצור) הוכחת סעי& זה 
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 /י�אקדמי /ותבמוסד מ"ר 000,1של  דעבודות בינוי אחפרויקט  מציע השלי� לפחותה 5.4
 . השני� שקדמו למועד הגשת הצעתו  7, במהל) עונות)(לרבות מ

 כנספח ג'לצור� הוכחת סעי� זה המציע יפרט את הפרויקטי� על גבי הנוסח המצור� 
למסמכי  המכרז. מובהר בזאת כי עבודות שביצוע� לא הסתיי� עד למועד הגשת ההצעה 

  למכרז לא ייחשבו כפרויקטי� אשר הושלמו לצור� עמידה בתנאי זה.
ירושלי�. מ"ר בעיר  1,000השני� האחרונות הקבל
 ביצע פרויקט בהיק� של  5הל) במ 5.5

 כנספח ג'לצור� הוכחת סעי� זה המציע יפרט את הפרויקטי� על גבי הנוסח המצור� 
למסמכי  המכרז. מובהר בזאת כי עבודות שביצוע� לא הסתיי� עד למועד הגשת ההצעה 

 לצור� עמידה בתנאי זה.למכרז לא ייחשבו כפרויקטי� אשר הושלמו 

פרויקט מנהל עבודה רשו� ובעל תעודה שהינו כל אורכו של היתחייב להעמיד ל מציעה 5.6
בעל ניסיו
 של ו ,של המציע עובד שכיראשר הינו מוסמ) לכ) מטע� משרד הכלכלה, 

  .")מנהל העבודה המוצע(להל�: " שני� בניהול עבודות במבני ציבור 5לפחות 

 למסמכי המכרז. נספח ג'יצויינו על גבי המוצע ה של מנהל העבודפרטיו 

מנהל העבודה הנ"ל ינהל מטע� המציע (ככל שיזכה) את כל תהלי� המציע יתחייב כי 
וכ� ישהה באתר בכל שעות  ;הבנייה במש� כל תקופת הבנייה מתחילתו ועד סופו

  מנהל העבודה יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר. ;הפעילות באתר
החלפת מנהל העבודה באחר תתאפשר רק לאחר אישור בכתב ומראש יע יתחייב כי המצ

  של המזמי�.
למסמכי המכרז, תו) פירוט  נספח ג'לצור) הוכחת סעי& זה המציע יצהיר על כ) על גבי 

 ניסיו
 מנהל העבודה המוצע.

) מיליו� שקלי� חדשי�שמונה ש"ח ( 000,0008, שלא יפחת מ למציע מחזור הכנסות שנתי 5.7
 .2021  ו 2020, 2019(לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת משלוש השני� 

למסמכי  ד'כנספח לצור� הוכחת סעי� זה המציע יצר� אישור רו"ח בנוסח המצור� 
 .המכרז

ש"ח בהתא� לנדרש  00030,על ס) של  ערבות בנקאית אוטונומיתהמציע ציר& להצעתו  5.8
 להל�. 9בסעי& 

 .Dan&Bradstreet, כמופיע בדו"ח 3 המציע בעל דרגת סיכו
 נמוכה מ 5.9

אשר הופק לאחר  Dan&Bradstreetלהוכחת האמור בסעי& זה יצר& המציע דו"ח של 
 .01.01.2021יו� 
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 להל�.  8שפרטיו בסעי&  המציע נטל חלק בסיור הקבלני� 5.10

 מסמכי! שיש לצר* להצעה .6

 על המציע לצר& להצעתו את המסמכי� הבאי�:

אישור על היותו רשו� במרש� המתנהל על פי די
 לגבי תאגידי�  א� המציע הינו תאגיד, 6.1
התאגיד קיי� ועל היות החותמי� בשמו על מסמכי  היותמסוגו ואישור עו"ד/רו"ח על 

 המכרז רשאי� לחייב את התאגיד בחתימת�;

 ;מועד הגשת הצעה זוהתקפה לרו& תעודת עוסק מורשה יצהמציע עוסק מורשה,  א�

ד הגשת ההצעה הנדרשי� לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי� תקפי� למוע אישורי� 6.2
אישור ניכוי מס ואישור על    1976(אכיפת ניהול חשבונות ותשלו� חובות מס), התשל"ו 

 ניהול פנקס חשבונות;

 ומעלה בתוק& למועד הגשת ההצעה. 2ג'תעודת רישו� סיווג קבלני  6.3

 אצל המציע. אישור מאומת על ידי רו"ח או עו"ד בדבר מורשי החתימה 6.4

 למסמכי המכרז. כנספח ב'תצהיר המציע בנוסח המצור�  6.5

 למסמכי המכרז. כנספח ג'תצהיר המציע בנוסח המצור�  6.6

 למסמכי המכרז. ד'כנספח בהתא� לנוסח המצור� אישור רו"ח על מחזור כספי  6.7

למסמכי  'הכנספח להל
 בנוסח המצ"ב  9בסעי&  כמפורט ערבות בנקאית אוטונומית 6.8
 המכרז;

  .1201.01.20אשר הופק לאחר יו�  D&Bח איתנות פיננסית דו" 6.9
 על ידי המזמינה; שיופ�, ככל עותק חתו� על ידי המציע של פרוטוקול סיור הקבלני� 6.10

 ע"י המזמינה; �ופ, ככל שיעותק חתו� על ידי המציע של כל תשובות ההבהרה 6.11

 ההזמנה למכרז, חתומה ע"י המציע. 6.12

פר המזהה (לדוגמא: מס' ח"פ) בכל המסמכי� לתשומת לב: על המציע לוודא כי המס
המוגשי� מטעמו (לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה. א� וככל 

אישור / הסבר מטע� הרשויות המוסמכות  לצר&שאי� התאמה במספר המזהה, על המציע 
  ההתאמה. לכ) בדבר אי

או חלופיי� על אלה המפורטי�  מסמכי� נוספי� מהמציעועדת המכרזי� רשאית לדרוש 
 לעיל, א� סברה כי הדבר דרוש לה לש� ההכרעה במכרז.
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ועדת המכרזי� רשאית, א) לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא ע� הצעתו מסמ), 
אישור, היתר, רישיו
, דו"ח, תצהיר, תעודה, או כל נייר אחר כנדרש במסמכי המכרז זה, 

ה תו) פרק זמ� קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמ), להשלי� את המצאת הנ"ל למזמינ
 
אישור, היתר, רישיו
 או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוק� ותחולה נכו
 למועד האחרו

 שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.

  סיור קבלני� והלי� הבהרות .7
  סיור קבלני�

, לעיל 2בסעי& ביו� ובשעה הקבועי� בטבלה שבאתר העבודה, ייער)  קבלני�סיור  7.1
  .רמקו! מפגש: עמדת השומ .ירושלי� 21ברחוב הוועד הלאומי שקמפוס בכניסה ל

ולהגשת  תנאי להשתתפות בהלי� המכרז הקבלני� במועדו, הינו בסיורהשתתפות  7.2
 הצעה.

במהל� סיור הקבלני� יהיה מציע רשאי להפנות למזמינה שאלות ו/או בקשות להבהרה.  7.3
תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל שאית להפי� תהא רלאחר הסיור, המזמינה 

 )."סיור הקבלני� פרוטוקול" :המשתתפי� (להל�

, למציעי�שיחולק , ככל סיור הקבלני� פרוטוקולעל המציע יהיה לצר& להצעתו את  7.4
כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי והדבר ייחשב   כשהוא חתו� על ידו 
 ההזמנה המקוריי�.

 הלי) הבהרות

  רכזת המכרזי�בקשות להבהרות בקשר לסעיפי� במכרז יש להפנות בכתב ל שאלות או 7.5
והשעה הקבועי� עד ליו�  jct.ac.ilMichrazim.binui@מייל אמצעות , במוריה אייל

 לעיל. 2בטבלה שבסעי& 

 , במבנה הבא:בלבד WORDבקוב+ תוגשנה שאלות או בקשות להבהרה של המציעי�,  7.6

  
  

את הזכות שלא לענות על שאלה או בקשת הבהרה א� אי
  הלעצמ תשומר נההמזמי 7.7
חליט ת. א� לעיל 2הקבוע בטבלה שבסעי& לאחר המועד  הגיעאו א� ה היא עניינית

כ� בפרוטוקול כתוב שיופ� לכל עשה תא יכי יש מקו� לענות על השאלה, ה נההמזמי
 המציעי�.

  עמ' במכרז  פירוט שאלה/הבהרה  סעי& במכרז
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ככל שיחולק  תשובות המזמינה לשאלות הבהרה, פרוטוקוללצר& להצעתו  על המציע 7.8
  כאשר הוא חתו� על ידו. ,למציעי�

  ערבות הצעה .8
כל מציע יצר� להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לקיו� הצעת המציע, בנוסח המצור�  8.1

 ש"ח 30,000ר, בס) ודת המרכז האקדמי לב ע"למסמכי המכרז, ערוכה לפק כנספח ז'
  "). ערבות ההצעה(להל�: " 26.07.2022 ותוקפה עד ליו�

הערבות הבנקאית תצור� למסמכי� ותהיה חלק בלתי נפרד מה�. אי צירופה למסמכי�  8.2
 יגרו� לפסילת ההצעה.

תשמש כבטוחה להתקשרות המציע שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה, ההצעה ערבות  8.3
מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא  ומוסכ�צוי קבוע ותחולט כפי

ו/או במקרה שבו המציע לא ימלא אחר הוראות המזמינה בקשר ע� זכיית הצעתו, 
 והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

  אופ" הגשת ההצעות  .9
את כל ולצר& לה מסמ) ב' למסמכי המכרז על גבי א) ורק על המציע להגיש הצעתו  9.1

וכ� המפרט  ,בלי למלא מחירי! כמויות כתבלעיל,  7המסמכי� המפורטי� בסעי& 
 נספח א'( כשכל המסמכי� והתוכניות חתומי� ,הטכני וסט תוכניות שצורפו למכרז

למסמכי המכרז), וכ� ההסכ� המצ"ב  1נספח א'למסמכי המכרז), הוראות למשתתפי� (
 ע"י המציע.כמסמ� ג' למסמכי המכרז, כל הנ"ל חתומי� 

 הצעת המציע תוגש בשקלי� חדשי�.  9.2

במידה ותהיינה שאלות טכניות ביחס לאופ
 מילוי המחירי� נית
 לפנות ל פנות במסגרת  9.3
 הלי) שאלות ההבהרה.

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמ� כלשהו מהמסמכי� למעט הנדרש לעיל, או כל  9.4
י� במכתב לוואי, או בכל דר) הסתייגות לגביה�, בי� על ידי תוספת בגו& המסמכי� וב

 ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולי� לגרו� לפסילת ההצעה.   אחרת 

במקרה ולא יוצג מחיר בסעי& כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, ייחשב הדבר כאילו כלול  9.5
מחיר סעי& זה במחירי סעיפי� אחרי� של כתב הכמויות ו/או שעלול הדבר לגרו� 

 לפסילת ההצעה.

מכרז "וזאת במעטפה שעליה יירש�  לעיל, 10.1כאמור בסעי& –את ההצעה יש להגיש  9.6
 בלבד, ללא ציו
 סימני זיהוי של המציע.  שיפו+ שרמ""בנייה ולביצוע עבודות 
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, המרכז האקדמי לב מנכ"לאת המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזי! שבלשכת  9.7
והשעה יו! האוחר מירושלי!, כשהיא סגורה וחתומה, לא י 21ברח' הועד הלאומי 

  .לעיל 2האמורי! בטבלה שבסעי* 
  שתגיע לאחר המועד האחרו� להגשת ההצעות לא תתקבל כלל.  הצעה 9.8

  לאחר הגשת מסמכי ההצעה .10
יו� מהמועד האחרו� להגשת  90כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למש)  ייחשבמציע  10.1

  ההצעות. 
ה וטר� הודעת הזכייה יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינ והמציעבמידה  10.2

 תהיה המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לטובתה.   

 בחירת ההצעה הזוכהאמות מידה ואופ"  .11

ולצור) בחירת המציע  זמינה בבחינת הצעות המציעי� השונותבמסגרת שיקוליה של המ
  שיזכה בהצעה, יער) שיקלול מחיר ואיכות כדלקמ�:

  .%70  גובה הצעת מחיר 11.1
 . נקודות) 100(המהווי�  %30   ותניקוד האיכ 11.2

 ניקוד רכיב האיכות ייעשה לפי הפרמטרי� הבאי�:  .א

הועדה . פרויקטי� אחרי� שביצע המציעקודמי� מחוות דעת לקוחות    'נק 9 .1
אופי אית להתרש�, בי� היתר, מועדת המכרזי� תהיה רשהמקצועית מטע� 
מהמציע בקשר  מידת שביעות הרצו� של הלקוחות הקודמי�והיק& הפרויקט, מ

בלוחות זמני�; איכות עבודה; מציאת פתרונות; טיב יחסי האנוש; ע� עמידה 
קיו� הוראות המזמי�; שמירה על הוראות הדי�; הא� היו בקשות מצד הספק 

יתרו� וכיו"ב. שביעות רצו
 לקוחות ממנהל העבודה המוצע; לשינויי� בתמורה; 
  .יקטי� באזור ירושלי�פרו 2 1יחסי ינת
 למציע אשר יציג ביצוע של 

פרויקטי� , ממנהל העבודה השכיר אצל הקבל
 המוצעמהתרשמות    'נק 9 .2
  .שביצע, נסיונו, המלצות לקוחות עליו וכיוצבקודמי� 

. הועדה המקצועית מטע� ועדת המכרזי� התרשמות מניסיו
 המציע –נק'  12 .3
 .תהיה רשאית להתרש� בי
 היתר מניסיו
 המציע, מומחיותו וכיוצ"ב

להעזר ביועצי� ו/או בועדה  במסגרת ניקוד האיכות, המזמינה תהא רשאית  .ב
 מקצועית מטעמה.
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במסגרת ניקוד האיכות, המזמינה תהא רשאית לערו� בדיקה מול לקוח/ות   .ג
 נספח ג'קוד�/מי� של המציע או פרויקט/י� של המציע, מאלו המנויי� על גבי 

  מנויי� ש�.או מאלו שאינ� ו/למסמכי ההזמנה 
להתחשב ג� בניסיו
  תרשאי נהת בדיקת רכיב האיכות המזמיבהר כי במסגרמו  .ד

, ובמקרה של ניסיו
 קוד� של המזמינה היא תהא רשאית ע� המציע הקוד� של
 להתבסס על ניסיונה במת
 הניקוד לפרמטר זה.

ציו" נקודות (להל
: " 100נקודות מתו�  80  מציע שיקבל ניקוד איכות מתחת ל  .ה
הצעתו תפסל. יחד ע� זאת, א� מספר ההצעות בקבוצת המציעי�   ")איכות מזערי

מציעי� ועדת המכרזי� תהא רשאית להוריד ניקוד  3  הסופית יהיה מתחת ל
  נקודות. 70  האיכות עפ"י שיקול דעתה עד ל

שקלול של רכיב ההצעה הכספית ע� ניקוד האיכות בהתא� לאמות  תערו) הועדה 11.3
  לעיל. המפורטותהמידה 

להכריז על המציע אשר הצעתו המשוקללת (מחיר +איכות)  תהיה רשאית נההמזמי 11.4
או לחילופי� להחליט לקיי� הלי) של  כמציע זוכה תהיה בעלת הניקוד הגבוה ביותר

. במקרה שיוחלט על או לבטל מכרז זה להל� 13ניהול מו"מ ע� מציעי� כמפורט בסעי� 
הלי� הנ"ל בהתא� לקביעת הזוכה במכרז רק לאחר סיו� ה יוכרז ניהול מו"מ כאמור

 ההצעה המיטיבה ביותר עפ"י אמות המידה המפורטות לעיל. 

  ניהול משא ומת� .12
י� מציעמו"מ ע� קבוצת להחליט על ניהול ועדת המכרזי� תהא רשאית, א) לא חייבת,  12.1

סופית שתכלול לכל הפחות את שלוש ההצעות בעלות הציו� המשוקלל הגבוה ביותר 
ר עמדו בתנאי הס� וקיבלו ציו
 איכות מעל ציו
 האיכות הכשירות אש ההצעותמבי� 

הצעות ועדת המכרזי�  3 ככל שמספר ההצעות הכשירות כנ"ל יהיה מתחת ל .המזערי
ועדת המכרזי� רשאית לנהל מו"מ ע�  תהא רשאית לנהל מו"מ ע� ההצעות הכשירות.

 ותר.מספר מציעי� גבוה יותר מבי
 המציעי� בעלי הניקוד המשוקלל הגבוה בי

תקנות חובת המכרזי� (התקשרויות של יהיה, ינוהל בהתא� להוראות המו"מ, ככל ש 12.2
 . ")התקנות(להל�: " 2010 מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע

, ייער) שלב מת� הצעות המחיר הסופיות, במסגרתו ככל שיהיהלאחר ניהול המו"מ,  12.3
עטפות סגורות, יהיו המציעי� הנ"ל רשאי� להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות, במ

. ככל שלא תוגש �המזמיללא זיהוי שמי, לתו) תיבת המכרזי� במועד שייקבע לכ) ע"י 
  , תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע �המזמיהצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי 

 הצעתו הסופית.
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את כל ההצעות שיתקבלו, לרבות הצעותיה� הראשונות ועדת המכרזי� תבדוק  12.4
ועדת ; הית� החלטתמכ� תולאחר ככל שינוהל משא ומת
 כספי המציעי�, והסופיות של 

או להחליט שלא לבחור כל הצעה המציע הזוכה להחליט על בחירת המכרזי� רשאית 
 .ולבטל המכרז שהיא

ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומת
 ע�  לאחר הגשת 12.5
ע� המציע  לבוא בדברי� �המזמישל  ווע מזכותאי� באמור לעיל כדי לגר המציעי�.

 שהצעתו תזכה במכרז. 

  לאחר הזכייה .13
הודיעה המזמינה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת  13.1

 המזמינה על ההסכ� עימו.

 לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה: ימי! 7 תו�הזוכה ימציא למזמינה  13.2

חתו� על ידו בחתימות למסמכי המכרז  מסמ� ג'כהמצ"ב הסכ� העותקי� משני   .א
 כדי�.  מאושרתמלאות, וכשהחתימה 

, להבטחת התחייבויות המציע הזוכה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  .ב
 להסכ�.בנוסח המצ"ב 

חתו� בידי חברת ביטוח מורשית כדי� בישראל  ביטוחאישור עריכת וכ
 נספח   .ג
 . �להסכ 'בכנספח  בהתא� לנוסח המצ"ב

לא נחתמו עותקי ההסכ�, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או  13.3
 –הזוכה לא ציר� ערבות לביצוע ו/או נספח ביטוח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכ� 

ולבטל את זכייתו ת הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו תהא המזמינה רשאית לחלט א
חתיו, וזאת בנוס� לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי של מציע זה ולבחור מציע אחר ת

 כל די�.

 למציע הזוכה או במקרה נההמזמיא� לא תתגבש ההתקשרות החוזית בי�  13.4
תו)  ,זמנה טר� תסתיי� במכרז זוכההמציע ה לבי� נההמזמי שבי� שההתקשרות

 החוזה הפרת, כגו�( שהיא סיבה וזאת מכל חודשי� ממועד הודעת הזכיה, ארבעה
) חייבת לא א)( תרשאי נההמזמיהא ת '),וכדו אחרת סיבה מכל החוזה ביטול, יטולווב

 בתור הבא במציע תחתיו לבחור
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 מחיר ותמורה. .14

המחירי� שאות� ידרשו המציעי� להציע, כוללי� את כל ההוצאות ו/או הפעולות  14.1
ישת שיידרשו מהמציע בהתא� להזמנה זו ולחוזה המצ"ב לה, לרבות ביצוע עבודות, רכ

, עלויות העסקת עובדי� ו/או קבלני משנה, הוצאות ביטוח וכ
 והובלת� חומרי� וציוד
 1א'%בנספחי� א' ו, והכל בהתא� למפורט כל מס ישיר או עקי&, לא כולל מע"מ

 למסמכי המכרז ובהתא� להסכ� המצ"ב כמסמ) ג' למסמכי המכרז.

 עיו" במסמכי המכרז .15

המכרזי�  ועדת בפרוטוקול לעיי� מכרזשהשתת& ב למציע תאפשר המכרזי� ועדת 15.1
 38 בתקנה לקבוע ש"ח, בהתא� 400תמורת תשלו� בס) של  הזוכה, ההצעה ובמסמכי

 .1993 המכרזי�, תשנ"ג חובת לתקנות) ו(

–מציע הסבור כי חלקי� מהצעתו כוללי� סודות מסחריי� או סודות עסקיי� (להל�  15.2
למציעי� אחרי�, יציי� במפורש  חלקי� סודיי�), שלדעתו אי� לאפשר את העיו� בה�

בטופס "הצעת הקבל
" המצ"ב למסמכי ההזמנה מה� החלקי� הסודיי�, יסמ
 את 
משמעי, ובמידת האפשר יפריד  החלקי� הסודיי� שבטופס ההצעה באופ� ברור וחד

 חלקי� אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

למסירת ההצעה  מציע שלא סימ� חלקי� בטופס ההצעה כסודיי� יראוהו כמי שמסכי� 15.3
 לעיו� מציעי� אחרי�, א� יוכרז כזוכה במכרז.

סימו� חלקי� בהצעה כסודיי� מהווה הסכמה לכ) שאות� חלקי� בהצעה ייחשבו  15.4
כסודיי� ג� בהצעותיה� של המציעי� האחרי�, ומכא� שהמציע מוותר מראש על זכות 

כי הצעת למע� הסר ספק יובהר  העיו� בחלקי� אלה של הצעות המציעי� האחרי�.
 בכל מקרה, סוד מסחרי.המחיר הכספית, אינה ולא תהווה 

למע� הסר ספק מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מת� זכות עיו�  15.5
למציעי� והיקפה הינו של ועדת המכרזי� וכי בכל מקרה, בהתא� להלכה הפסוקה, 

מכרז. מציע שבחר פרטי ההצעה הכספית הזוכה, יהיו חשופי� לעיו� יתר המשתתפי� ב
 להשתת& במכרז מביע בכ) את הסכמתו לאמור בסעי& זה.

 סמכויות ועדת המכרזי! .16

אצל  המוסמכת המכרזי� תעשה ע"י ועדת המכרז בהלי) הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה 16.1
  המזמינה.

פה  ועדת המכרזי� רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל 16.2
ה, ובלבד שלא יהיה בכ� כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו להצעה, כולה או מקצת
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הוג
 על המציעי� האחרי�. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מ
  או להעניק לו יתרו
 בלתי
 ההצעה.

לועדת המכרזי� שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או  16.3
ינת עמידתו של המציע אישורי� המתייחסי� לדרישות המפורטות במכרז, לצור) בח

 בתנאי המכרז.

ועדת המכרזי� רשאית, מנימוקי� שירשמו, להורות על תיקו
 של פג� או טעות שנפלו  16.4
בהצעה או להבליג על הפג� או הטעות, וזאת א� מצאה כי אי� בכ) כדי לפגוע בשוויו� 

 בי� המציעי� בהתא� לשיקול דעתה המותר על פי כל די�.

לב או הצעה שמניתוח  ל הצעה תכסיסנית או חסרת תו�ועדת המכרזי� רשאית לפסו 16.5
שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדני� כלכליי� 

 מבוררי�, ברורי� ומוצקי�.

ועדת המכרזי� רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעי&  16.6
 י.מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבע

ועדת המכרזי� רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנ� הפיננסי של מי  16.7
מהמציעי�, והמציע מאשר כי ישת& פעולה ע� בדיקה כאמור וימסור כל מסמ) אשר 
יידרש על ידי ועדת המכרזי� לצור� כ�, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקי� ודו"חות 

 כספיי�.

 משמעות, או כל דו בהירות, בחסר, אי הלוקה הצעה כל ועדת המכרזי� רשאית לפסול 16.8

 המכרז. במסמכי המפורטות הדרישות כל אחר ממלאת שאינה הצעה

או סעי& \המזמינה רשאית להרחיב או לצמצ� את היק� ההתקשרות לעבודות הבנייה ו 16.9
מסעיפיו ללא הגבלה וכל זאת ללא שינוי מחיר כל סעי� לפי שיקול דעתה המיידי ו/או 

על פי כל די
 ו/או מסיבות ארגוניות, תקציביות, נסיבתיות, או אחרות, וזאת ג�  לבטלו
לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, וללא צור� בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא 

 כל פיצוי.

כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחת� הסכ� בי
 הצדדי� ע"י  16.10
 קובלי� אצל המזמינה. בעלי זכות חתימה בהתא� לנהלי� המ

 זכייה הודעת או זכייה ביטול .17

 כאשר: היתר זכייה, בי� הודעת ו/או זכייה לבטל כותהזאת  הלעצמ תשומר המזמינה 17.1
ו/או לא ציר&  המזמינה ידי על שהוקצב הזמ� פרק ההסכ� תו) על חת� לא המציע  .א

 .הסכ�לעיל וכנדרש ב 14.2ערבות לביצוע ו/או נספח ביטוח במועד הנקוב בסעי� 
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לה�  הזמני� לאספקת השירותי� בלוחות בהתחייבויותיו עמד לאהזוכה  המציע  .ב
 המצ"ב. הסכ�בהתא� לאמור ב התחייב

המציע (כגו� מידע ממקבלי שירות אחרי� שהתקשרו  על מידע קיבלה המזמינה  .ג
 לפני בידיה היה החלטתה, אילו על משפיע היה תוכנה, אשר עמו), ההצעה, או

  בהתקשרות. המציע זכיית בדבר ההחלטה
לוחות  פי העבודות על לביצוע במועד ערו) יהיה או המציע יוכל א� סביר ספק קיי�  .ד

 הזמני� שנדרשו.
 שנגר� נזק כל למציע בגי� פיצוי כל לתשלו� תאחראי היהת לא נההמזמייובהר כי  17.2

 זכייה שבוטלה. בהקשר להודעת או על בהסתמ)

לבי� הזוכה  נהת החוזית שבי� המזמיבמקרה של ביטול זכייה או במקרה שההתקשרו 17.3
את הזכות  הלעצמ תשומר נהבמכרז תסתיי� טר� זמנה מכל סיבה שהיא, המזמי

להתקשר ע� מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המכרז או לקבל כל 
 הבלעדי.  ההחלטה אחרת עפ"י מסמכי המכרז ועל פי כל די� בהתא� לשיקול דעת

מציע הבא בתור, הזוכה השני או הזוכה בהצעת הבחור ל נהחליט המזמיתבמידה ו 17.4
 יו� ממועד ההודעה על כ). 7השלישי בהתאמה יתבקש לחתו� על חוזה התקשרות תו) 

והתנאי� שבמכרז זה המחייבי� את הזוכה יחייבו ג� את הזוכה השני  כל הכללי� 17.5
רש כנדוהמצאת אישור עריכת ביטוח והשלישי בהתאמה לרבות הפקדת ערבות ביצוע 

 וכיו"ב.
  המכרז ביטול .18

בנוס� לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הלי� המכרז עפ"י די
, המזמינה שומרת 
 לעצמה את הזכות לבטל את הלי) המכרז, כאשר: 

על כל תנאי הס� ועומדות בציו
 האיכות המזערי כמפורט  עונותהצעות או פחות רק שתי  18.1
  במכרז. 

פג� בהלי� המכרז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת וועדת מכרזי� מצאה שהתקיי�  18.2
 ההצעה הזוכה. 

התברר לוועדת מכרזי�, לאחר פרסו� מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  18.3
לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות מהותית במפרט או בדרישות המפורטות 
, או שאלה במסמכי�, או שהושמטו נתוני� מהותיי� מהמפרט או ממסמכי הלי� המכרז

 בוססו על נתוני� שגויי�, או חלקיי�. 
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, באופ� המצדיק, לדעת וועדת מכרזי�, את בות, או השתנו צרכי המזמינהחל שינוי בנסי 18.4
 ביטול המכרז. 

18.5  
יש בסיס סביר להניח שהמציעי� או חלק�, תאמו הצעות או מחירי�, או פעלו באופ
 בו כדי לסכל את מטרות המכרז. המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש 

וועדת מכרזי� תבטל המכרז על מנת להשתת� במכרז מרכזי שעור� החשב הכללי  18.6
 באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

 סבירות בלתי הצעות .19

סוטה בשיעור ניכר  בה הכלול המחיר אשר הצעה, לקבל שלא רשאית המזמינה תהיה
בהערכות פנימיות  שנקבע לפי מטה מהמחירמהערכת היק& ההתקשרות כלפי מעלה או כ

 קודמות, בהתקשרויות אחרי� ספקי� על ידי למזמינה שהוצע מהמחיר המזמינה, או של

שהוצע, לרבות  מהסוג עבור השירותי� וסביר הוג� למזמינה כמחיר שנראה מהמחיר או
 רווח יזמי סביר.

  הצעות צולבות .20
ההגבלי� העסקיי� וכי במידה ויתעורר  המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד ע� דיני

חשד סביר שלא כ� הדבר, שומרת לעצמה המזמינה את הזכות לפסול את ההצעה 
 מנימוקי� שיירשמו.

  הצעה מסויגת או מותנית .21
חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזי� רשאית לפסול  21.1

 מהתנאי.הצעה מסויגת או מותנית או להתעל� מהסייג או 

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את  21.2
השגותיו או את הערותיו במסגרת הלי� ההבהרות, והמזמינה תשקול את פנייתו 

 לעיל. 8.5ותשיבו, הכול בהתא� לקבוע בסעי& 

  שונות .22
 תקנות.הבהתא� ויחולו עליו  פומבימכרז זה הינו מכרז  22.1

פו� לדי
 הישראלי, מבלי לית
 תוק� להוראות ברירת הדיני� שבו. כל זה יהא כהלי)  22.2
של בתי המשפט  הייחודית והבלעדיתעניי
 הנוגע להסכ� זה יהא נתו
 לסמכות השיפוט 

 .ירושלי�המוסמכי� בעיר 
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22.3  
היחסי� המשפטיי� בי
 המזמי
 למציע הזוכה יהיו בבחינת קבלת שירותי� "מקבל
משו� יצירת יחסי עובד מעביד סיס מכרז זה כדי להוות עצמאי" ואי� בהתקשרות על ב

 ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. התפעול המזמי� לספקבי� 

  שומר לעצמו זכות לבוא בדברי� ע� המציע הזוכה. �המזמי 22.4
המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל מכרז זה בכל שלב הימנו, וזאת בהתא� לשיקול  22.5

 דעתה מבלי לשל� כל פיצוי. 

נה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכ� המזמי 22.6
לביצוע העבודה על ידי מורשי החתימה בה, ועל יד� בלבד. כל מסמ) ו/או אמירה ו/או 

 לא יחייבוה באופ� כלשהו.  החלטה אחרת של גו� ו/או אד� כלשהו אצל המזמינה 

  
  

  בכבוד רב,
  ע"ר  מרכז האקדמי לב
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  אישור המציע

  
___________, נושא ת.ז.   נו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, וא

, כי אנו מביני� את כל במסמכי המכרז______________, מצהירי� בזאת כי קראנו את כל האמור 
  האמור בו וכי אנו מסכימי� לכל תנאיו.

  
  :1מורשה חתימה 

  ש�:________________.
  _.חתימה: ______________
  תארי): _____________.

                  _______________  
  חתימה                              

  :2מורשה חתימה 
  ש�:________________.

  חתימה: _______________.
  תארי): _____________.

                  _______________  
  חתימה                              

  
  

  אישור רו"ח/עו"ד 
  

  אישור חתימה
_______, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכ� זה, מאשר כי המציע אינו אני הח"מ ____

נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הופעל צו כונס נכסי� נגדו וכי מורשי החתימה שלה לצור� חתימה על 
___________ נושא  הצעה זו ה�____________ נושא ת.ז.______________ו

בפניי על הצעה זו והוא/ה� רשאי/� לעשות כ
 בהתא� למסמכי ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו 
וכי  ,ההתאגדות של המציע ו/או בהתא� להחלטה בת תוק& שקיבל המציע כדי� ואשר אושרה כדי�

  .חתימת� מחייבת את הקבל�
  

  ולראיה באתי על החתו!,
_______________________  

  עו"ד/רו"ח
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מפרט טכני והתוכניות לביצוע –נספח א' 
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  הוראות למשתתפי! במכרז % 1נספח א'
 1000 בשטח כולל של כ שיפו� מעונות שרמ
לביצוע עבודות זו מתייחסת להזמנה קבלת הצעות  .1

 תוהכולל, ירושלי�ב 21רח' הוועד הלאומי של המרכז בגבעת מרדכי,  לבבקמפוס בבניי
 קיי� ש מ"ר
 עבודות פיתוח מסביב וכו', ,ניו�יתקרות, אלומ ,חשמל, ריצו& אינסטלציה ומיזוג אויר,עבודות 

אשר  ,הריסת הפני� הקיי� ובנייתו מחדש וכ
 כל שאר העבודות הנדרשות להשלמת השיפו�
, כתב הכמויות הכל בהתא� למפרט הטכני התמורה עבור ביצוע העבודות תהיה פאושלית,

 .זה 1המכרז ולהוראות המופיעות בנספח א' ולתוכניות לביצוע המצ"ב כנספח א' למסמכי

  את הגשת ההצעות יש להציג באופני� הבאי�: .2
 כתב הכמויות ללא מילוי המחירי�, כל חומר המכרז הכולל את התוכניות, המפרטי� הטכניי�,

החוזה וההוראות למשתתפי� וכ� ד& הצעת המחיר הפאושלית שעל הקבל� לתת, יופיעו באתר של 
 המרכז האקדמי לב.

כדי  בבני
 העומד לשיפו�לבקר במקו� המצורפי� וג� על המציע לבדוק היטב את כל המסמכי�  .3
אספקת ולהתרש� בתנאי� הכרוכי� בביצוע העבודות במיוחד יש לבדוק את דרכי הגישה 

הפרעה כלשהיא ללימודי� השוטפי� העבודה צריכה להתבצע כ) שלא תהיה  . מובהר כי החומרי�
וכ� לא תהיה הפרעה של רעש  (ע"ר) מכו� לב של המרכז האקדמי לבוהחיי� הרגילי� בקמפוס 

.
 ולכלו� לדיירי המעונות האחרי� שמסביב למבנה שרמ

ובהערכה נכונה של דרישות העבודה קשייה וההוצאות מחדל המציע להכיר בכל התנאי� הנ"ל 
 לגבי ביצוע העבודה במלואה ולא יביא לשינוילא יסיר מעליו אחריות הכספיות הנובעות ממנה 
  .הצעת המחיר של המציע

על המציע לדעת ולהבי
 שהמחיר הפאושלי שיוגש הוא מחיר כוללני שכולל את כל העבודות  .4
אי�  .הכמויות שבסעיפי וההגדרותהדרושות לביצוע, להשלמת השיפו� על פי התוכניות, המפרטי� 

כי אי� לה� כל משמעות, ורק המחיר הפאושלי יש לו כתבי הכמויות למלא את המחירי� בסעיפי 
ות המצויינות בסעיפי� השוני� ה� בהערכה בלבד ואי
 לה� כל משמעות, על הקבל
 תוק&. הכמוי

יהיה לחשב את הכמויות האמיתיות ועל פיה� לתת את המחיר היחיד הפאושלי. לא תהיה כל 
. התשלומי� יהיו על פי טבלת תשלומי� שתצור& לחומר התחשבנות ע� כמויות ומחירי יחידה

 עבודות נפרדות: 2 –המכרז. העבודה מחולקת ל 

 שתי קומות המגורי� של המעונות.  .א

 קומת המקלט שישמש מעונות ילדי�.  .ב

שיוגש יכלול את כל ההוצאות הקשורות והדרושות לגישה לאתר ולא הפאושלי הכולל המחיר   4.1
 
תשול� כל תוספת בגי
 הכנת דרכי� או דרכי גישה. על הקבל
 לבדוק בשטח אפשרות מקו� ואחסו
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טח עבודה. עליו לתת הצעתו בהתא� למצב בשטח. שטח העבודה יגודר מפח בגובה חומרי בני
 וש
  כחלק מהמחיר הפאושלי.מ' מסביב. מחיר הגדר ייכלל  2.5
ספקת חשמל ומי� לצרכיו של הקבל
 יהיה על חשבונו ואחריותו בלבד. א� הקבל
 יקבל חיבור א 4.2

לחבר שעו� ולו בכל מרחק שהוא  להתחבר למקו! שהוצעחשמל ומי� מהקמפוס אזי עליו יהיה 
חיבורי המי! והחשמל יהיו על חשבו" הקבל". תשלו! עבור צריכת מי! וחשמל חשמל ומונה מי�. 

  יהיו על חשבו� הקבל� על פי קריאת המוני�.
המחיר שיוצע ע"י המציע יהיה רק  שכ� ,לא ימולאו ע"י המציע מודגש בזה שמחירי היחידות 4.3

במידה וירצה המזמי
 לבצע עבודות נוספות מעבר למוגדר  כל העבודה. מחיר אחד כולל לביצוע
מתארי)  בנייה (לא דקל שיפוצי�) דקלבתוכניות או לבטל חלק מה�, המחיר יקבע על ידי מחירי 

 �  ).15% ( 15%בהפחתה של  2022מר
 במידה ויחול שינוי של פריט במכרז, הדבר יפורס� לכל מציע לפני התארי� להגשת הצעות. .5

וזאת לפי שיקוליו   הרשות בידי המזמי
 להגדיל ו/או להקטי
 מהיק� העבודה ו/או סעיפי� ממנה .6
 לעיל. 4.3המחיר הפאולי ישתנה כפי שהוגדר בסעי� בלבד. 

   ונותני שירות, קבלני� אחרי�קבלני משנה,  .7

 קבלני משנה  17.

בלני משנה בכפו& להוראות החוזה המצ"ב למסמכי המכרז, הקבל� יהיה רשאי להעסיק ק  .א
או  באישור מראש ובכתב של המזמינהלביצוע העבודות המפורטות במפרט נשוא מכרז זה, 

, ובלבד שבכל מקרה אלו יהיו בעלי רמה מקצועית גבוהה ובעלי של מנהל הפרויקט מטעמה
מוכח בביצוע עבודות בהיק� שיידרש מה� במבנה זה, וכ
 בלבד שהקבל
 יהיה אחראי  �ניסיו

ולרבות, א)  ידי קבלני המשנה � בגי� אות� חלקי� בעבודה המבוצעי� עלגאחריות מלאה 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות כספית ומשפטית לביצוע כל העבודות והשירותי� על 
יד�, לרבות על ידי מי מטעמ�. כמו כ
 מוסכ� כי העסקת קבלני משנה כאמור לעיל, תעשה 

על  למנהל הפרויקטקבלני המשנה יודיע הקבל
 א� ורק בתנאי מוקד� כי טר� העסקת מי מ
התקשרותו הצפויה ועל פרטיה (לרבות זהות קבל
 המשנה, סוג העבודות, היקפ
 וכל כיוצ"ב) 

  להעסקה הצפויה. מנהל הפרויקטויקבל את הסכמתו מראש ובכתב של 
ת המזמינה תהא רשאית לפסול כל קבל
 משנה שאינו נראה לה מתאי� לביצוע העבודות, וזא  .ב

ללא הצור� במת
 הסברי� ונימוקי�. מובהר בזאת כי הקבל
 לא יוכל לבוא בכל טענה או 
  תביעה בגי
 אי אישור קבל
 המשנה מטעמו. 

משנה או של קבלני משנה כדי לפטור  אי
 ולא יהיה בהסכמת המזמינה להעסקתו של קבל
  .ג
בת ממנו את הקבל
 מאחריותו הכוללת לביצוע המבנה בהתא� לחוזה וברמה המתחיי

.�  ובמסגרת לוח הזמני� שנקבע לכ
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העסקתו של קבל
 משנה לא תהיה עילה לפיגור בלוח הזמני� של הקבל
 לסיו� המבנה.   .ד
המפקח רשאי לדרוש מ
 הקבל
 החלפת קבל
 משנה והכנסת אחר במקומו בפרק זמ
 שיקבע 

 המפקח.
תמורת עבודת� וכי עוד מובהר כי הקבל
 והוא בלבד יהיה אחראי כלפי קבלני המשנה בגי
   .ה

 .הלקבלני המשנאי� לראות בחוזה זה הסכ� לטובת צד שלישי ביחס 
  קבלני� אחרי�  % 27.
המזמי
 שומר לעצמו את הזכות לבצע במבנה עבודות נוספות ומשלימות או לבטל מספר   .א

 –עבודות בשלמות או בחלק
 מתו� החוזה על ידי קבלני� אחרי� להל
 "הקבלני� האחרי�" 
זי� נפרדי�. למע
 הסר ספק, הביטוי "הקבלני� האחרי�" אי
 פירושו קבלני במסגרת חו

  משנה העובדי� אצל הקבל
 הראשי שעמו חתמה המזמי
 חוזה על ביצוע המבנה.
ככל שהמזמי
 יחליט לממש זכות זו ולהעביר חלק מהעבודות ל"קבלני� האחרי�" לא ישול�   .ב

או פיצוי \ו ע"י קבל
 המשנה כאמור ולקבל
 כל תשלו� בגי
 פרקי� נשוא העבודות שבוצע
  כלשהו בגי� הפחתת העבודות כאמור .

  "הקשר ע� "קבלני� אחרי� % 37.
לה נאותה, לפי הוראות בנוס� לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, הקבל
 יית
 אפשרות פעו  .א

 אושר לצור) זהולכל אד� או גו& שי כל קבל� אחר המוסמ) על ידי המזמי�קט למנהל הפרוי
קט  וכ
 לעובדיה�, ה
 במקו� המבנה וה
 בסמו� אליו, וכ
 ישת� פעולה, על ידי מנהל הפרוי

יתא� את� ויאפשר לה� השימוש במידת הרצוי והאפשר בשירותי� ובמתקני� שהותקנו על 
  ידו והכל מבלי לפגוע בלוח הזמני� לו התחייב.

תנו לקבלני� האחרי�, ככל נבגי� השירותי� הכלליי� שיי לא יהיה זכאי לקבל תמורה הקבל�  .ב
 .שיהיו

למש) תקופת הביצוע של הקבל�  ויהי יהיו,ש, ככל מת� השירותי� הכלליי� על ידי הקבל�  .ג
  .הראשי

ביצוע העבודות במבנה על ידי "הקבלני� האחרי�" לא ישמשו עילה לפיגור בלו"ז של הקבל
   .ד
 .�ו/או לתביעות כלשה� של הקבל� מהמזמי

י
 הקבל
 ל"קבלני� האחרי�", יקבע מנהל הפרוייקט ופסיקתו במקרה של חילוקי דעות ב  .ה
 תהיה קובעת סופית.

  תאו� ע� מבצעי� ונותני שירות אחרי� % 47.

במידה ובנוס� לקבל
 יעבדו במקו� גורמי� אחרי� כגו
 בזק, חברת חשמל, ספקי ציוד שוני�, 
ודתו תו) שיתו& פעולה ספקי מתקני� שוני�, מבצעי עבודת מיוחדות וכו', יבצע הקבל
 את עב

ותאו� מלאי� והדוקי� ע� גורמי� אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע 
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לשיתו� פעולה ותאו�. הקבל
 מתחייב לבצע את עבודתו כ� שתינת
 עדיפות לגורמי� האחרי� 
.
  הנ"ל ועבודת� תוכל להתבצע ללא הפרעות כלשה

דת הקבל
 ולמניעת הפרעות והכרעתו בנדו
 תהיה החלטתו של המפקח בכל הקשור לצור) עבו
סופית והיא תחייב את הקבל�. הקבל� לא יהיה זכאי לתשלו� כלשהו עבור התאו� ושיתו& 

  הפעולה ע� הגורמי� הנ"ל.
 לעבודות נוספות או לביטול עבודות מהעבודה הכוללת הכלולה במחיר הפאושלימחירי!  .8

 2022מתארי) מר�  (לא דקל שיפוצי�) פי דקל בנייה יהיה להנ"ל עבודות ההתשלו� עבור    8.1
  . לעיל 4.3, כפי שנכתב בסעי� 15%בהפחתה של 

בשיעור אחיד בדקל ישול� לפי ניתוח מחיר ובתוספת של רווח קבלני  סעי& דומהבא� לא מופיע  8.2
  .% 8של 

הכרוכות  תכלול את כל העלויות, המסי� וההוצאות נוספות כאמור לעילהתמורה עבור עבודות 
, ותהיה סופית לא תשתנה העבודות הרלוונטיות בביצועו/או והקשורות ברכישת הפריט הרלוונטי 

  מכל סיבה שהיא.
מהנדס בטיחות של מנהל העבודה ושל היה על פי דרישות הבטיחות ינוהל הבטיחות באתר הבניה  .9

ההגנה הדרושי� וכל הקבל
 ועל חשבונו. עבור קיו� כל הדרישות לא תשול� כל תוספת. כל שטחי 
ולא תשול�  הפאושלי המוצעאמצעי ההגנה הנדרשי� לפי דרישות הבטיחות, יהיו כלולי� במחירי 

מהנדס בטיחות אשר מנהל עבודה וכ
 עבור� כל תשלו� נוס�. על הקבל
 תהיה החובה להעסיק 
וררי� תפקידו יהיה לפקח על הבטיחות של העבודה בסביבת העבודה ובכל נושאי הבטיחות המתע

 עקב עבודתו של הקבל�.

 ולא תחול בשו� מקרההאחריות בכל נושאי הבטיחות תחול א� ורק על הקבל
 ועל מנהל העבודה, 
אשר נושאי הבטיחות לא מתפקיד� ולא והמפקח על המזמי
 ועל המתכנני� ומנהל הפרויקט 

שאי בטיחות. על באחריות�. למתכנני� ולמנהל הפרויקט יהיה אסור לתת כל הוראה או הנחיה בנו
מהנדס הבטיחות להכי
 דו"ח שוט� בחתימתו בכל שלבי הבניה העבודה, ועליו יהיה ולהגיש את 

 מטילה אינה"ח הדו הגשת ,כשהוא מצור&  ל חשבו� החודשי הדו"ח למנהל הפרויקט בכל חודש
 אלנוש הראשי הקבל" מאחריות מורידה ואינה המפקח או הפרויקט מנהל או המזמי" על אחריות

  .אלא רק בא לוודא שנעשית ביקורת בטיחותית על עבודות הקבל
 הבטיחות
הכנת דרכי גישה לאתר יכללו במחירי העבודה המבוצעת; לאור זאת צרי� לבחו
 אפשרויות לדרכי  .10

המוצע.  הפאושלי  גישה  זמניי� בהתא� לצור�. הכנת דרכי� אלו והגנת� חייבי� להיכלל במחיר
 הכנת דרכי� הנ"ל. לא תשול� כל תוספת בגי�

יהיה לדאוג לניקוז  הקבל� בחדשי החור& עללפחות בחלקה מאחר וייתכ� ועבודת הקבל� תתבצע  .11
  .הפאושלי המוצע השטח בהתא� לצרכיו. כל  הטיפול בניקוזי� יכללו במחיר
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, עבודות חפירה קיימי�המחיר הפאשולי כולל עבודות הריסה ופרוק וחלקו מבנה, ציוד ומתקני�  .12
אל מחו� לקמפוס ואל מקו� שפ) מורשה של העירייה וכ� כולל את התשלו�  וסילוק כל זה וחציבה

  .כל החומר הזהבגי� קבלת  שפיכהשל אגרת 
מותקנות מערכות קיימות לגילוי אש שבוצעו ע"י חברת המרכז בקמפוס   לתשומת לב המציע  .13

להתקי� המרכז וונת "סוילקו" ומערכות בקרה שבוצעו ע"י חברת "יישומי בקרה בע"מ", ובכ
המערכות האלו ג� במבנה נשוא מכרז זה לש� השמירה על האחידות. לפיכ� על המציעי� לקחת 
בחשבו� בהצעותיה� רק מערכות מסוג זה ולהגיש את הצעותיה� הכספיות רק למערכות של חברות 

  אלו בלבד. 
 ת מת� ההצעה.הנני מאשר שקראתי והבנתי את כל האמור לעייל והתחשבתי בהערות האלה בע .14

ושבסביבתו ממשיכי� לגור סטודנטי� ובאחד הבנייני� המרכז העבודה תתבצע בתו) שטח קמפוס  .15
גרו� כל הפרעה שת מבליהעבודה צריכה להתבצע  �כלבאופ
 שוט� בעת הבניה,  במבנה המעונות

 .להמש� החיי� הרגילי� במבני� אילו

הפעולות הראשונות  �כלצוות החינו� ובסמו� לבני
 יש תנועה שוטפת של סטודנטי� ומבקרי� ו .16
מ' לש� סגירת ומניעת הגעה  2.5בגובה מסביב מפח גדר הגנה שיהיה על הקבל� לבצע יהיו הקמת 

 .של בני אד� פרט לעובדי הקבל
 והכל כחלק מהמחיר הפאושלי

  יבויות נוספות של הקבל�יהתח .17
  . )במידת הצור הבני
 יתחבר לתשתיות הראשיות שבתחו� הקמפוס 17.1
את כל ההוצאות הקשורות והדרושות לגישה לאתר ולא תשול� כל  הפאושלי כולל  המחיר 17.2

המחיר כלל ג� את הכנת המקו� לאיחסו
 חומרי בני
 . תוספת בגי
 הכנת הדרכי� או דרכי הגישה
מ' מסביב, מחיר  2.5מפח בגובה כאמור שטח העבודה יגודר  בהתא� למצב בשטח.  ושטח עבודה

  .במחיר הפאושלילל הגדר יכ
הקבל
 מודע שעליו לבצע את כל הבדיקות שמנהל הפרוייקט דורש במכוני תק
 מאושרי�,  17.3

כחלק מהמחיר  וזאת ללא הגבלה בסוגי הבדיקות וכמות�, עלות כל הבדיקות תחול על הקבל� בלבד
  .הפאושלי
      

_______________________  

  חתימת הקבל�
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  תצהיר הקבל� �נספח ב' 
  

, לאחר שמספרה ___________________ת.ז. נושא , ________________________החתו� מטה  ,אני
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�, מצהיר בכתב 

  כדלקמ�:
מנה לקבלת המגיש הצעתו במסגרת הז )"המציע"________________ (תצהיר זה בש�  /נתהנני נות� .1

 עבור המרכז האקדמי לב ע"ר. שיפו� מעונות שרמ�בנייה והצעות לביצוע עבודות 

הצעתנו זו מוגשת א� ורק בשמנו או בש� המציע, והננו רשאי� לחתו� כדי� על גבי הצעתנו לפניה הנ"ל,  .2
 מסמכי המכרז ונספחיה�.

 או נמצא בעריכת הסדר ע� נושיו.המציע אינו מצוי בהליכי פירוק ו/או הופעל צו כונס נכסי� נגדו ו/ .3

 עובדי המציע הינ� כול� בעלי תעודת זהות ישראלית או בעלי היתר עבודה בישראל שיהיה בתוק�. .4

(אכיפת ניהול חשבונות, תשלו�  ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופי� ציבוריי� המציע .5
") (להל�: בעל זיקה(להל�: " ,1976 – חובות מס, שכר מינימו� והעסקת עובדי� זרי� כדי�), התשל"ו

� את הוראות חוק עסקאות גופי� ציבוריי�, בנוגע לשכר מימקיי"), חוק עסקאות גופי	 ציבוריי	"
ובנוגע להוראות החיקוקי� המנויות בתוספת השלישית לחוק מינימו� ולהעסקת עובדי� זרי� כדי� 

ו/או בעל הזיקה לא נקנסו ולא הורשעו והמציע , 2011(להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 (�, וא� הורשעו ביותר משתי עבירותעל חוקי העבודה ו/או בעבירות שיש עמ� קלויותר משתי עבירות ב

 . במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

ישראל ביחס  כמו כ�, הנני מצהיר כי המציע ממלא אחר כל הוראות חוק ו/או די� הקיימי� במדינת .6
להעסקת עובדי�, לרבות הסכמי� הקיבוציי� הרלוונטיי� לענ�, צווי הרחבה וחוקי המס, ולרבות 

 החוקי� הבאי�: 

 ;1959(תשי"טהחוק שירות התעסוקה,  •

 ;1951(תשי"אהחוק שעות עבודה ומנוחה,  •

 ;1976(תשל"והחוק דמי מחלה,  •

 ;1950(תשי"אהחוק חופשה שנתית,  •

 ;1954("דתשיהחוק עבודת נשי�,  •

 ;1965(תשכ"והחוק שכר שווה לעובד ולעובדת,  •

 ;1953(תשי"גהחוק עבודת הנוער,  •

 ;1953(תשי"גהחוק החניכות,  •

 ;1951(תשי"אהחוק חיילי� משוחררי� (החזרה לעבודה)  •

 ;1958(תשי"חהחוק הגנת השכר,  •

 ;1963(תשכ"גהטורי�, יחוק פיצויי פ •
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 ;1995(תשנ"ההחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),  •

 ;1987(חוק שכר מינימו�, התשמ"ז •

 .2002(חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב •

 . 2011(החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב •

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכו� למועד הגשת הצעתנו, מתקיי� אחד מעלה [יש  .7
 בחלופקה הרלוונטית] Xלסמ� 

(להל� "חוק  1998(לחוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות, התשנ"ח 9ות סעי/ הורא –חלופה א'  �
 .המציעשוויו� זכויות") לא חלות על 

 והוא מקיי� אות�. המציעלחוק שוויו� זכויות חלות על  9הוראות סעי/  –חלופה ב'  �

  
 יש להמשי� ולסמ� בחלופות המשנה הרלוונטיות]: –שסימ� את חלופה ב'  מציע[ל

 עובדי�; 100(מעסיק פחות מ המציע –) 1( חלופה �

 100מעסיק  המציעעובדי� לפחות, והוא מתחייב לפנות א�  100מעסיק  המציע –) 2חלופה ( �
יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותי�  המציעעובדי� לפחות, 

 –הצור1  לחוק שוויו� זכויות, ובמידת 9החברתיי� לש� בחינת יישו� חובותיו לפי סעי� 
 לש� קבלת הנחיות בקשר ליישומ�.

התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותי�  המציעבמקרה ש
) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור 2החברתיי� לפי הוראות פסקת משנה (

שו� חובותיו מצהיר כי פנה  כנדרש ממנו, וא� קיבל הנחיות ליי המציע –באותה פסקת משנה 
  לחוק שוויו� זכויות, הוא ג� פעל ליישומ�. 9לפי סעי/ 

למנכ"ל משרד  מפנייתוהמציע מתחייב להעביר העתק  –לעיל  7במקרה שסומנה חלופה ב' בסעי�  .8
ימי� מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק  30העבודה והרווחה והשירותי� החברתיי�, בתו1 

 .1976(ל"ועסקאות גופי� ציבוריי�, תש

_______________               ________________________  
  חתימה וחותמת מציע                 תארי1                             

  אישור
ת.ז.                      אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביו� ________, הופיע בפני 

המורשה לחתו� בש� התאגיד ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי  ,________
  הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחת� עליה בפני. (לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה כ� 

 __________________                                
  עו"ד
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  תצהיר המציע – נספח ג'

  

שמספרה ת.ז. נושא , ________________________מטה החתו�  ,אני
, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי� ___________________

  הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�, מצהיר בכתב כדלקמ�:
1. 
המגיש הצעתו במסגרת הזמנה  )"המציע"________________ (תצהיר זה בש�  /נתהנני נות

 עבור המרכז האקדמי לב ע"ר. שיפו� מעונות שרמ
בנייה וצעות לביצוע עבודות לקבלת ה

הצעתנו זו מוגשת א� ורק בשמנו או בש� המציע, והננו רשאי� לחתו� כדי
 על גבי הצעתנו  .2
 לפניה הנ"ל, מסמכי המכרז ונספחיה�.

(לרבות  מ"ר במוסד/ות אקדמי/י! 1,000המציע השלי� לפחות פרויקט עבודות בינוי אחד של  .3
 להל
 יפורט הניסיו
 הנ"ל: .השני� שקדמו למועד הגשת הצעתו  7מעונות), במהל� 

מ"ר בעיר ירושלי!. להל"  1,000צע פרויקט בהיק* של השני� האחרונות הקבל� בי 5במהל�  .4
 יפורט הניסיו� הנ"ל:

 

5.  

נייד של איש  ש� הלקוח 
הקשר מטע� 

הלקוח (לא 
 מנהל פרויקט)

מהות והיק& 
 העבודה במ"ר

ש� מנהל העבודה 
  המוצע

מועד תחילת 
 הפרויקט

מועד סיו� 
 הפרויקט

      

נייד של איש  ש� הלקוח 
הקשר מטע� 

הלקוח (לא 
 מנהל פרויקט)

מהות והיק& 
 העבודה במ"ר

ש� מנהל העבודה 
  המוצע

מועד תחילת 
 הפרויקט

מועד סיו� 
 הפרויקט
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יקוד איכות בהתא� לחוות דעת לקוחות ) להזמנה למכרז, יינת
 נ1(א)(12בהתא� לסעי&  .6
 2 1בפרויקטי� אחרי� שביצע המציע, כאשר יתרו
 יחסי ינת
 למציע אשר יציג ביצוע של 

פרויקטי� באזור ירושלי�. בנוס� לפרויקט המופיע בטבלה שלעיל, המציעי� מוזמני� לפרט 
:
 אודות ניסיונ� בטבלה שלהל

כמנהל עבודה את מר ____________, ת.ז. פרויקט לכל אורכו של התחייב להעמיד מ מציעה .7
משרד נו מוסמ� לכ� מטע� ובעל תעודה שהירשו�  מנהל עבודה___________ אשר הינו 

שני� בניהול עבודות  5הינו בעל ניסיו
 של לפחות ואשר הינו עובד שכיר של המציע , הכלכלה
 .")מנהל העבודה(להל�: " במבני ציבור

מנהל העבודה הנ"ל ינהל מטע� המציע (ככל שיזכה) את כל תהלי� כמו כ�, מתחייב המציע כי 
וכ� ישהה באתר בכל שעות הפעילות  ;ו ועד סופוהבנייה במש� כל תקופת הבנייה מתחילת

  מנהל העבודה יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות בעבודה באתר. ;באתר
   

נייד של איש  ש� הלקוח 
הקשר מטע� 

(לא הלקוח 
 מנהל פרויקט)

מהות והיק& 
 העבודה במ"ר

ש� מנהל העבודה 
  המוצע

מועד תחילת 
 הפרויקט

מועד סיו� 
 הפרויקט
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החלפת מנהל העבודה באחר תתאפשר רק לאחר אישור בכתב ומראש של המציע מתחייב כי 

  המזמי�.
–נהל העבודה) להל
 יפורט ניסיו
 מנהל העבודה הנ"ל (לחילופי
 נית
 לצר� קורות חיי� של מ

והא� הפרויקטי� תקופת ניסיונו, תיאור הפרויקטי� הקודמי� שלו והלקוחות הקודמי�, 
  :הקודמי� הינ� מבני ציבור

  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

  זה שמי, זו חתימתי ותוכ� תצהירי דלעיל אמת.
_____________  

  רחתימת המצהי

  

_______ ב הופיע בפני,________    , מאשר/ת בזאת, כי ביו�  , מ.ר.  אני הח'מ, עו'ד
המוכר/ת לי באופ� __________ או , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס6 ___________ מר/גב6

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי א� לא יעשה/תעשה כ� יהיה/תהיה צפוי/ה 
  הקבועי� בחוק, חת�/ה על הצהרתו/ה דלעיל.לעונשי� 

 חתימה וחותמת עוה7ד  ________________  
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 אישור רו"ח –' למכרז נספח ד

  
  ___________ תארי)

  לכבוד
  ע"ר המרכז האקדמי לב

  
  ג/א.נ., 

  
   

בקמפוס לב של המרכז  שיפו� מעונות שרמ�לעבודות בינוי ומכרז פומבי   הנדו�: 
  02/2022האקדמי לב בירושלי� מס' 

  
  אישור על מחזור כספי הנדו�: 

  
לבקשתכ� וכרואי החשבו� של ___________________________________  (להל�: "המציע") 

:
  הרינו לאשר כדלקמ
לא פחת מס) של בהתא� לדוחות הכספיי� המבוקרי�, מחזור ההכנסות השנתי של המציע   .א

 .2020  ו 2019 (לא כולל מע"מ) לשנה, בכל אחת מהשני� 8 8,000,000
, בהתא� לדיווחי המציע למע"מ, הינו בהיק� של 2021מחזור ההכנסות השנתי של המציע לשנת   .ב

 , לא כולל מע"מ.8 8,000,000לפחות 
  
  

  ולראיה באתי על החתו!,
  

      ___________________  
  רו"ח
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  נוסח ערבות בנקאית לקיו� ההצעה �' הנספח 
  

  לכבוד
  ע"ר המרכז האקדמי לב

   21הועד הלאומי  רח'
  ירושלי� 

  (להל�: "המזמי�")
  

  א.ג.נ.,

  הנדו
: ערבות מס' ________________________
_____________________ (להל
: "המבקש") הננו ערבי� בזאת כלפיכ� לסילוק כל  עפ"י בקשת

 לבחירתלמכרז "), בקשר הערבות(להל�: "סכו�  8 30,000סכו� שתדרשו מאת המבקש עד לס) של 
ברחוב  המרכז האקדמי לבבמתח� קמפוס מעונות שרמ�  שיפו+ו בנייהעבודות  לביצועקבל" ראשי 

  .ירושלי� 21הוועד הלאומי 
  

1.  �ימי� מעת קבלת דרישתכ�  7אנו מתחייבי� לשל� לכ� כל סכו� עד סכו� הקר
, תו
בסס הראשונה בכתב, חתומה על ידיכ�, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכ� כל חובה ל

או לנמק דרישתכ� ו/או זכאותכ� ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש תחילה את סכו� הערבות 
 מאת המבקש.

 
אנו לא נהיה רשאי� לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאי� להמנע  .2

מתשלו� על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרי� בזה במפורש ומראש 
 בקשר לכ).על כל טענה 

 
עד בכתב וכל דרישה מכ� חייבת להימסר לנו  26.07.2022 הערבות תהיה בתוק& עד ליו� .3

 מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
  

  המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי.  .4
  
 

  בכבוד רב,                
  

  בנק........................                 
  

  ......................סני�                
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   הצעת הקבל� �מסמ� ב' 

  לכבוד
  המרכז האקדמי לב ע"ר

   21רח' הוועד הלאומי 
  ירושלי� 

  
  א.ג.נ.,

:
  בקמפוס לב שיפו� מעונות שרמ�ולמכרז לביצוע עבודות בנייה  הצעתנו  הנדו
  המרכז האקדמי לב ע"ר עבור 

  
בדי� להגיש בזה למרכז האקדמי אנו הח"מ __________________ (להל
: "הקבל
"), מתכ .1

בשטח כולל  שיפו� מעונות שרמ
 בנייה ואת הצעתנו לביצוע עבודות "המזמינה")  –לב ע"ר (להל� 
, ירושלי� 21ברח' הועד הלאומי  בגבעת מרדכי,ששל המרכז  לבבקמפוס ש מ"ר 1000 של כ
עבודות פיתוח  ,ו�נייתקרות, אלומ ,, חשמל, ריצו&אינסטלציה ומיזוג אוירעבודות  ותהכולל

הריסת הפני� הקיי� ובנייתו מחדש וכ
 כל שאר העבודות הנדרשות להשלמת  מסביב וכו',
�, כתב הכל בהתא� למפרט הטכניאשר התמורה עבור ביצוע העבודות תהיה פאושלית,  ,השיפו

ההזמנה ובהתא� למסמ� 'הוראות למסמכי  כנספח א'ולתוכניות לביצוע המצ"ב  הכמויות
  )."הפרויקטאו " "העבודות"(להל�:  למסמכי ההזמנה 1כנספח א'במכרז' המצ"ב  למשתתפי�

  
 אנו מצהירי� בזה כי: .2

  
בחנו בקפדנות ובעיו
 את כל מסמכי ההזמנה להגשת הצעות, לרבות נוסח הסכ�   .א

ההתקשרות לביצוע העבודות, נספחי ערבויות, ביטוח והוראות הבטיחות, המיפרט הטכני, 
ות לביצוע העבודות וכל מסמ� רלוונטי אחר שצור� למסמכי כתבי הכמויות, התכני

  ההזמנה. 
כי קראנו בעיו� את נוסח ההזמנה להציע הצעות ונוסח ההסכ�, הבנו את כל האמור בה�   .ב

ואנו מסכימי� לאמור בה� ומקבלי� על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו 
תינתנה על ידי האדריכל ו/או על פיה� ומתחייבי� לפעול על פי הנחיות נוספות ש

  המפקח ו/או מנהל הפרוייקט.
  כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניי
 ההזמנה ומסמכיה.  .ג
ב כי אנו מודעי� ומסכימי� לזכות המזמינה לנהל מו"מ ע� כל אחד מהמציעי� לאחר של  .ד

  הגשת ההצעות הכספיות הראשונית.
וכי עשינו את כל הפעולות והבדיקות להתבצע, כי סיירנו באתר בו אמורות העבודות   .ה

  הנחוצות על מנת להערי� את מהות העבודות, כמות
 והיקפ
, לצור� הגשת הצעתנו.
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כי בחנו את תנאי האתר בה אמורות העבודות להתבצע, את דרכי הגישה אליו ואת כל   .ו
וגיה�, הקשיי� למיניה� העלולי� לעלות בפנינו, במהל� ולאחר סיו� ביצוע העבודות לס

וכי כל הגורמי� העשויי� להשפיע על ביצוע העבודות נבחנו ונבדקו על ידינו ומוכרי� לנו, 
 .�  ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המרכז האקדמי לב בקשר לכ

כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו או אי התחשבות בו, לא תקנה לנו זכות   .ז
שהו במחיר ו/או בלוחות הזמני�, ולא יהיו לקבל
 כל תביעות ו/או טענות ו/או לשינוי כל

 .� דרישות כלפי המזמינה עקב כ

כי אנו עוני� על כל הדרישות המוקדמות ועומדי� בתנאי להשתתפות  וביכולתנו לבצע את   .ח
העבודות כנדרש על פי מסמכי ההזמנה להציע הצעות, לרבות על פי הסכ� ההתקשרות 

  ").ההסכ!" –חלק הימנו (להל
  המהווה
  כל העבודות תתבצענה מבלי לגרו� להפרעה כלשהיא ללימודי� השוטפי� בקמפוס.  .ט
אנו מבקשי� כי מסמכי� :__________________ , _________________, לא יועברו   .י

 �לעיו
 המציעי� האחרי� וזאת מהנימוקי� המפורטי� להל
 (נית
 לצר� להצעה מסמ
  יחס לסעי& י' זה):מנומק ומפורט ב

_______________________________________________________________  .יא
_______________________________________________________________  

על א� האמור לעיל, ידוע לנו ומוסכ� עלינו כי שיקול הדעת הסופי בהתרת עיו
 במסמכי   .יב
תו
 לועדת המכרזי� של המזמינה. בכל מקרה המכרז לרבות במסמכי ההצעה הזוכה, נ

ידוע לנו ומוסכ� עלינו כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויי� ואנו מתחייבי� בזאת 
שלא נבוא  בכל דרישה ו/או טענה לועדת המכרזי� בכל הקשור למת
 זכות עיו
 למציעי� 

  אחרי� בהצעתנו הכספית, ככל שהיא תהא ההצעה הזוכה.
  

 י� בזה כי: אנו מתחייב .3

נמלא אחר כל תנאי ההסכ� על נספחיו, לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע וקיו�   .א
הביטוחי� המפורטי� בנספחי הביטוח, כמתחייב על פי ההסכ�  ונספחיו (לרבות נספח 

  הביטוח).
אנו מודעי� ללוחות הזמני� שנקבע לביצוע העבודות, למועד שנקבע לתחילת העבודות   .ב

ויש ביכולתנו לעמוד בלוח זמני� זה. במקרה שלא נסיי� את העבודות בזמ
 ולמועד סיומ� 
שנקבע במסמכי ההזמנה או במועד אחר,  א� יאושר מראש על ידי המרכז האקדמי לב 

ע"ר, הננו מתחייבי�, כי בנוס� לאחריותנו לפי כל סעי� אחר של ההסכ�, אנו נשל� 
 כל עבור! מוסכמי! וקבועי! מראש ש"ח בתור פיצויי  5,000ס� של למרכז האקדמי לב 

  וזאת מבלי שיהיה צור� בהוכחת נזק.  –בסיו� העבודות  איחור של שבוע
    

להזמנה  7שיש לצר& להצעה בהתא� לאמור בסעי& אנו מצרפי� בזה להצעתנו את המסמכי�  .4
  למכרז.
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הסמכות המקומית הבלעדית (בכפו& לאמור להל�), לדו� בכל תביעה שתוגש על ידי מי  .5
  צדדי�, בכל עניי
 הקשור בהזמנה זו, תהא נתונה לבית המשפט המוסמ� בירושלי�.מה

  אנו מצהירי� בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאו� ע� מציעי� אחרי�. .6
הננו מתכבדי� להגיש הצעתנו לביצוע העבודות נשוא ההזמנה בהתא� לתנאי ההזמנה והסכ�  .7

  .ההתקשרות בסכומי� המופיעי� להל�
יו� לאחר המועד האחרו�  90הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיו� הגשתה ועד  .8

  להגשת ההצעות.
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  ההצעה:

  
המבוקשת על ידינו עבור ביצוע כל העבודות המפורטות הסופית והמוחלטת הפאושלית התמורה 

  :הינה כמפורט להל� למסמכי המכרז 1א' %בנספחי� א' ו
  
  

1    
קומות לת עבור סה"כ הצעת מחיר כול

  ת המעונות קומו%הפנימיה 

  
  _____________ ש"ח

2    
מעו" סה"כ הצעת מחיר עבור קומת 

  גני הילדי�%הילדי! 

  
  _____________ ש"ח

  
3    

  סה"כ כללי 
  

  _____________ ש"ח
  

  _____________ ש"ח  סה"כ כולל מע"מ  4
  

  
  

  חתימת המציע:_____________         תארי�:_____________
  

  אישור חתימה
  אישור חתימה

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיוע� משפטי/ רואה חשבו
 של_______________ 
ואני מאשר בזאת את חתימת הקבל
 על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי  הקבל""),(להל�:"

א/ת __________נוש  החתימה שלו ____________נושא/ת תעודת זהות מספר_________ ו
תעודת זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתא� למסמכי ההתאגדות של 

  תוק& שקיבל כדי�, וכי חתימת� מחייבת את הקבל�. הקבל�, לפי החלטת בת
  

  ולראיה באתי על החתו!,
  

_______________________  
    עו"ד/רו"ח
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  ההסכ� �מסמ� ג'
  

  בס"ד
  

  תוכ� הענייני�
  

  זה:סעיפי החו
  מבוא כותרות ונספחי� .1
  מטרת ההסכ� .2
  סתירות במסמכי� ועדיפות בי� מסמכי� .3
 הצהרות הקבל� .4

  התחייבויות הקבל� .5
  לוח זמני� .6
  סודיות .7
  הפסקת שירותי הקבל� .8
 ביטול ההסכ� .9

 התמורה .10

 אחריות הקבל� .11

 ביטוח .12

 ערבויות .13

 הסבת ההסכ� .14

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .15

 אספקת כוח אד� ותנאי עבודה .16

 ה והרחקת עובדי�רישיונות כניס .17

 אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה .18

 סמכות מנהל הפרויקט .19

 כללי .20
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  ה ס כ �
  

  2220 _____________לחודש  ___ביו!  בירושלי!שנער� ונחת� 
  
  ב י "
  

  ע"ר המרכז האקדמי לב
  21רח' הועד הלאומי 

  ירושלי�
  (להל�: "המזמינה") 

  מצד אחד;
 

  ל ב י "
___________________________  

___________________________  
  (להל": "הקבל"")

 מצד שני;

  
  

המזמינה לב של במתח� קמפוס ששיפו� מעונות שרמ
  והמזמינה מתכוונת לבצע פרוייקט   הואיל
" הקמפוסאו " "הפרוייקטירושלי� (להל�: "ב 21שברח' הוועד הלאומי גבעת מרדכי, בש

  );"הבניי�או "
  

עבודות הכוללי�  "רמ 1000 ק& של כיבהבבניי
  בנייהת בביצוע עבודות והמזמינה מעוניינ  והואיל
 עבודות פיתוח מסביב וכו', ,ניו�יתקרות, אלומ ,, חשמל, ריצו&אינסטלציה ומיזוג אויר

 ,הריסת הפני� הקיי� ובנייתו מחדש וכ
 כל שאר העבודות הנדרשות להשלמת השיפו�
בהתא� למפרט הטכני, כתב  הכלית, אשר התמורה עבור ביצוע העבודות תהיה פאושל

ומסמ) 'הוראות למשתתפי� להסכ� זה  1כנספח הכמויות והתוכניות לביצוע המצורפות 
" ו/או השירותי!(להל�: "להסכ� זה  2כנספח במכרז' אשר צור& למסמכי המכרז ומצ"ב 

  ");העבודות"
  

 "ההזמנהת (ולהל�: ", לש� קבלת הצעות לביצוע העבודופומביוהמזמינה הוציאה מכרז   והואיל
  );"המכרזאו "

הינה ההצעה שנבחרה במכרז להסכ�  3כנספח המצ"ב והצעת הקבל� מיו� _______   והואיל
  ");הצעתו של הקבל"(להל�: " בהצעהלביצוע העבודות תמורת הסכומי� הנקובי� 
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סמכי והקבל� מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכי� לחתו� בשמו ולחייבו בהתא� למ  והואיל

.
  היסוד של הקבל
 וכי חתימה הנ"ל מחייבת את הקבל
 לכל דבר ועני
  

ל י א הו והקבל
 מצהיר כי הוא מוכ
 לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי תנאי חוזה   ו
  זה, אשר אות� קרא והבי� היטב.

  
, 2 1 בנספחי�לאמור והמזמינה מעוניינת שהקבל
 יבצע עבורה את העבודה וזאת בהתא�   ו ה וא י ל

המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בני
 ואופני המדידה ותכולת המחירי� המצורפי� 
, והתנאי� הכלליי� מיוחדי�, ובהתא� למפרטי� הכלליי�, במהדורת� העדכנית ביותר

 ;
  לתנאי� המפורטי� בהסכ� זה להל
   

יכולת המקצועית, ציוד וכח והקבל
 מצהיר כי הוא בעל הידע, הכישורי�, מיומנות, ה   ו ה ו א י ל
  האד� המתאי� הנדרש לביצוע השירותי� הנ"ל בהתא� לאמור בהסכ� זה; 

  
והקבל
 מעוני
 ומסכי� לקבל על עצמו את ביצוע העבודות הנ"ל עבור המזמינה, על פי   ו ה ו א י ל

  בהסכ� זה; י�מפורטהתכניות המפרטי� והתנאי� הלוחות הזמני� 
  

  :הצדדי! כדלקמ"לפיכ� הוסכ! והוצהר בי" 
  
  מבוא כותרות ונספחי�  .1
  

דלהל
 יהוו חלק בלתי נפרד הימנו וה� נמני� על המבוא להסכ� זה תנאיו והמסמכי�  1.1
  עיקריו:

1.1.1 .
 תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבל

  להסכ� זה 1כנספח מצ"ב  1.1.2

 חתו� על ידי המציע.   מפרט טכני מיוחד, אופני מדידה מיוחדי�   

 דיסקט הכולל את כל התכניות. וחתומה על ידי המציע  –תכניות מערכת   

  חתו� על ידי המציע  –כתב כמויות   

 מסמ) הוראות למשתתפי� במכרז. –להסכ� זה  2נספח  1.1.3

 הצעת הקבל�.   להסכ� זה  3נספח  1.1.4

ימי עבודה מחתימה על תנאי  7שהקבל� יכי� תו)   לוח זמני� לביצוע העבודה 1.1.5
 חוזה זה.
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ט הכללי הבינמשרדי לעבודות בני
 ואופני המדידה ותכולת כל פרקי המפר 1.1.6
שאינ�   המחירי� המצורפי� למפרטי� הכלליי�, במהדורת� העדכנית ביותר 

 מצורפי� למסמכי ההזמנה.

 כנספח א'בנוסח המצור�   ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיו� תנאי החוזה  1.1.7
 .לחוזה זה

בנוסח   ל� בתקופת הבדקערבות בנקאית להבטחת קיו� התחייבויות הקב 1.1.8
 לחוזה זה '1כנספח אהמצור& 

חתו� על ידי  – לחוזה זה כנספח ב'בנוסח המצור�   אישורי עריכת ביטוח  1.1.9
 המבטח. 

 לחוזה זה כנספח ג'הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמינה בנוסח המצור�  1.1.10
 חתו� על ידי המציע. –

 חתו� על ידי המציע. – לחוזה זה 'דכנספח בנוסח המצור�  כתב התחייבות 1.1.11

 חתו� על ידי המציע. – לחוזה זה 'כנספח הבנוסח המצור�  הוראות ביטחו" 1.1.12

 חתו� על ידי המציע. – לחוזה זה 'וכנספח בנוסח המצור�  הצהרת בטיחות 1.1.13

 חתו� על ידי המציע.  –לחוזה זה  'זכנספח בנוסח המצור�  כתב שפוי 1.1.14

 –לחוזה זה  'חכנספח ר& בנוסח המצו הצהרת מהנדס אחראי לביצוע ולביקורת 1.1.15
 חתו� על ידי המציע.

 שלא מצור&. –נוסח התשס"ה 3210הסכ� מד&  1.1.16

 

1.2  .
 כותרות הסעיפי� באות לצור� הנוחיות בלבד, ואי
 לפרש תנאי מתנאי הסכ� זה לפיה

    :הגדרות 1.3
:
   בהסכ� זה יפורשו המונחי� הבאי� כדלהל

"העבודה" או 
  %"השרותי!"

לב כהגדרת� במבוא, בקמפוס  מעונות שרמ
שיפו� בינוי וביצוע עבודות 
 בירושלי� בהתא� לחוזה זה ונספחיו. ע"ר  המרכז האקדמי לבשל 

ו/או מי שהתמנה מעת לעת על ידה לפעול בשמה  ע"ר המרכז האקדמי לב %"המזמינה" 
 לצור� חוזה זה ו/או לרכז את הפרוייקט נשוא חוזה זה.

מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכי�, לרבות לרבות נציגו של הקבל
 ו/או   %"הקבל"" 
כל קבל
 משנה ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו 

 באתר.
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"מנהל 
/  הפרוייקט"
 "המפקח"

או כל נציג מטעמו או כל מי  בע"מ וינקו יפת ניהול פרויקטיי�חב' 
שמתמנה על ידי המזמינה בי
 בנוס� לו ובי
 במקומו לנהל את ביצוע 

 בודות ולפקח על ביצוע� ועל אופ� ביצוע החוזה.הע

"היועצי! 
 והמומחי!"

 אד� או גו� אשר יועסק על ידי המזמינה בקשר לביצוע הפרוייקט.

 

 מטרת ההסכ!  .2

המזמינה מוסרת בזה לקבל
, והקבל
 מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את העבודה   2.1
הסכ� זה והתכניות. התחייבות הקבל
  ולהשלימ� בצורה מקצועית ועל פי הוראות

  לביצוע ולמת
 השירותי� הינה לכל השירותי�, במלוא� ובמועד�.
בכפו� לזכויות הקבל
 עפ"י הסכ� זה, שמורה למזמינה הזכות המלאה והבלעדית    2.2

לשנות את דרישתה לגבי היק� השירותי� הנדרשי�, הכל בהתא� לשיקול דעתה 
ה תהא רשאית להכניס שינויי� או עבודות מיוחדות או הבלעדי של המזמינה. המזמינ

תוספות, ועל הקבל
 לבצע זאת מיד ע� קבלת הוראה בכתב מנציג המזמינה ו/או מנהל 
  הפרוייקט ובלבד שסוכ� בי� הצדדי� סכו� התוספת מראש. 

2.3 .
  הוראות המזמינה לקבל
 ינתנו בכתב ויחייבו את המזמינה ואת הקבל
נו
 להיות נציג המזמינה (להל
:  בזה המזמינה את אוריאל ב
 לש� ביצוע העבודה ממנה 2.4

  "). נציג המזמינה"
מובהר בזאת, כי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט יהיה רשאי�, בי
 השאר, לתת 
לקבל
 הוראות, הנחיות הסכמות ואישורי� מטע� המזמינה. המזמינה תוכל להחלי� 

ייקט על פי שיקול דעתה המוחלט. במקרה מדי פע� את נציג המזמינה ו/או מנהל הפרו
 .
 כזה תית
 המזמינה לקבל
 הודעה בכתב על החילופי

  
  סתירות במסמכי! ועדיפות בי" המסמכי! .3

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכי� השוני�  3.1
וחד או בכל מסמ) המהווי� את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במיפרט המי

 נקבע ברשימה שלהל
:  לעניי
 הביצוע  אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות

 א. תכניות         

  ב. מיפרט מיוחד
  ג. כתב כמויות

  ד. אופני מדידה מיוחדי�
  ה. מפרט כללי (ואופני מדידה)


. תנאי החוזה  
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  ז. תקני� ישראלי�
  נוסח התשס"ה 3210ח. הסכ� מד& 

  ד� ברשימה שלעיל עדיפה על הוראה שבמסמ) הבא אחריו.כל הוראה במסמ) קו
 
מובהר כי כל המסמכי� המנוי� בס"ק זה לעיל יחשבו כמסמכי החוזה וייחיבו את הקבל

.
  לכל דבר ועניי
  

בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בי
 הוראה מהוראות תנאי� אלה לבי
 הוראה ברורה    3.3
יקבע מנהל הפרויקט את סדר  –וי� את החוזה ומפורשת במסמ) אחר מהמסמכי� המהו

  העדיפות ביניה�, וקביעתו תהא סופית ומחייבת.

3.4   
גילה הקבל
 סתירה בי
 הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה מסופק בפירושו הנכו
יפנה הקבל
 בכתב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט  יית
  –של המסמ� או של חלק ממנו 

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. בנוס� לאמור לעיל, חייב הקבל
 בכל מקרה  –הוראות בכתב 
בו מצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בי
 המסמכי�, להעיר את 
תשומת לב מנהל הפרויקט על כ� שבעה ימי� לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו 

יצוע, התק�, הבדיקות שיש לבצע וכו'. מובהר, כי על של מנהל הפרויקט לגבי הטיב, אופ
 הב
הקבל� מוטלת האחריות למצוא כל סתירה ו/או אי התאמה כאמור שקבל� מבצע סביר אמור 
למצוא בשי� לב להתחייבויותיו על פי הסכ� זה. לא הביא הקבל� את דבר הטעות לתשומת 

נזקי� שנגרמו עקב אי מלוי לב מנהל הפרויקט כאמור, יחולו על הקבל
 כל ההוצאות ו/או ה
  הוראה זו.

  
במקרה שיתברר שהקבל� לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעי& זה או לא גילה סתירה או   

אי התאמה אשר היה עליו לגלות בתור קבל� סביר, וכתוצאה מכ) בוצעה עבודה כלשהי על 
הפרויקט  פי טעות, יהיה על הקבל
 לשאת בכל ההוצאות שידרשו לתיקו
 המעוות. מנהל
  יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הנוגע להתאמה או סתירה כאמור לעיל.

  
 הצהרות הקבל" .4

    
  הקבל� מצהיר ומתחייב כי:

  הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכ� זה.  4.1  
הוא בדק בעיו� רב את סעיפי החוזה הזה וכל המסמכי� המצורפי� אליו, הבי� אות�, בדק   4.2  

פרוייקט ואת היק� השירותי� הנדרש על פי הסכ� זה, ביקר באזור הפרוייקט את ה
ובסביבתו, בדק את דרכי הגישה אליו, בירר את כל השאלות והתנאי� הנוגעי� לביצוע 
העבודות על פי חוזה זה, וכל הדרוש לביצוע העבודה והכרו� באלה ומצא את כל הנ"ל 
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עה מסוג שהוא על יסוד טענת אי ידיעה או לשביעות רצונו. לקבל
 לא תהא כל זכות תבי
  אי הבנה של גור� כלשהו הקשור בעבודה. 

הוא בעל ההכשרה, היכולת, הניסיו
 הרשיונות והאישורי� הנדרשי� לביצוע השירותי�   4.3  
נשוא הסכ� זה, והוא מתחייב לבצע את העבודה לפי חוזה זה במקצועיות, ברמה גבוהה 

מזמינה, מנהל הפרוייקט ונציג המזמינה, וכ
 מצהיר ולשביעות רצונ� הגמורה של ה
ומתחייב הקבל� כי כל העובדי� שיועסקו מטעמו בביצוע ובמת� השירותי� עפ"י הסכ� 

  זה ג� ה� בעלי הכשרה נדרשת, יכולת, אישורי�, נסיו
 ורמה מקצועית גבוהה.
וישקיעו מיטב  הוא ועובדיו ישתמשו במיטב כוחותיה�, כושר�, ידיעותיה� ואמצעיה�,  4.4  

  השקידה, המסירות והנאמנות לביצוע התחייבויות הקבל
 עפ"י הסכ� זה. 
יש לו מספיק זמ
 פנוי במסגרת כל התחייבויותיו האחרות על מנת לאפשר לו לבצע את כל   4.5  

  המוטל עליו על פי הסכ� זה במועדי� הפורטי� בהסכ� זה.
 

  התחייבויות הקבל"  .5
ההסכ� לוח זמני� פרט ממוחשב ומפורט הכולל את כל  לסדר מיד לאחר חתימת  5.1

 ורק לאחר האישור יקבל תוק&, לוח הזמני� יוגש למנהל הפרוייקט ולאישורו, המלאכות.
  על פי כל דרישה של מנהל הפרוייקט. על הקבל יהיה להגיש עידכוני�

באחריות הקבל
 מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה והוא ישא    5.2
  מלאה לטיב החומרי�, העבודה וביצועה

הקבל� יספק את כל האמצעי� שיהיו דרושי� לש� ביצוע ומת� השירותי�, לרבות כח אד�   5.3
  מתאי�, ציוד, חומרי� וכל אמצעי אחר שיידרש וכל אלה באיכות ובטיב מעולי�.

כל די� ו/או תק�  הקבל� מתחייב לבצע את העבודה תו) שמירה והקפדה על מילוי הוראות  5.4
ו/או הנחיות מקצועיות מחייבות ו/או נוהגות אחרות, לרבות עדכונ� של כל אחד מהמנויי� 
 
לעיל, ובהתא� להוראות ולתוכניות רשויות התכנו
 ו/או תוכנית כל רשות אחרת ככל שה
נוגעות לפרוייקט ולהשתמש בחומרי� הנדרשי� על פי כל תק
 ו/או דרישות חוקיות 

  אחרות. 
אי
 ולא יהיה בהוראה של המזמינה ו/או באישור מטע� המזמינה כדי לגרוע מאחריות     

  הקבל
 לנהוג על פי האמור לעיל. 
רשו� מוסמ)  הקבל
 מתחייב למנות את מר _______ ו/או _________ כמנהל עבודה  5.5  

ואת מר _______ בעל  ;, ואשר הינו עובד שכיר של הקבל
ומאושר ע"י משרד העבודה
שיו
 מהנדס מס' __________כמהנדס ביצוע ומהנדס אחראי לביצוע השלד שיימצאו ר

בודה ולקבל הוראות מנציג בכל עת ביצוע העבודה באתר הפרוייקט, על מנת להשגיח על הע
האחריות   וכ
 מתחייב הקבל
 למנות מהנדס אחראי לבטיחות שמתפקידוהמזמינה; 

של מהנדס הבטיחות האחראי:  שמו  בלעדית על כל נושאי הבטיחות באתרה
________________.  
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מנהל העבודה ומהנדס ביצוע באתר ומהנדס הבטיחות יהיו טעוני� הסכמת  החלפת    
(מבלי לגרוע מהאחריות המלאה של הקבל
 לעבודת�). מנהל העבודה החליפי  המזמינה

שתינת
 על ידי . כל הוראה שני� בניהול עבודות במבני ציבור 5בעל ניסיו
 של לפחות יהיה 
נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט למנהל העבודה ו/או מהנדס ביצוע תחשב כאילו ניתנה 
לקבל
. ומתפקידיו של מהנדס הביצוע יהיה בי
 השאר ג� לחתו� בתוכניות הרישוי 

מהנדס ת אחרת בה� יש צור) בחתימה כזו כ(הרמוניקה) ובכל טפסי העיריה או כל רשו
"כאחראי לבקורת",וזאת למש) כל תקופת ההתקשרות בי� וד אחראי לביצוע השלה

כנספח במועד החתימה על הסכ� זה יחתו� הקבל
 על נספח הבטיחות המצ"ב  .הצדדי�
כנספח בנוס�, יהיה על המהנדס לחתו� על הצהרה בהתא� לנוסח המצ"ב להסכ� זה.  'ו
  להסכ� זה.  'ח

רות שמנהל העבודה באתר לא יהיה , לרבות האפשבניגוד לאמור לעיל א! הקבל" יפעל    
עובד שכיר של הקבל� ו/או במקרה שהקבל� יחלי� את מנהל העבודה מבלי לקבל לכ� 

המזמינה תהא רשאית להפסיק  י המזמינה ו/או מנהל הפרויקט,ע"אישור בכתב ומראש 
את העבודות באופ" מיידי ו/או לחלט את מלוא ערבות הביצוע של הקבל" כפיצוי מוסכ! 

להשית את סכו! ערבות הביצוע כפיצוי מוסכ! ולקזזו מסכו! התמורה אשר אמורה ו/או 
  להיות משולמת לקבל".

הקבל� מתחייב למלא את כל חובותיו על פי כל די� ו/או הסכ� כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו   5.6  
  (לרבות עובדי� זמניי�) לרבות דיני העבודה והבטיחות. 

שרה הדרושי� לצור) מילוי התחייבויותיו על פי ההסכ� להעסיק עובדי� במספר ובהכ  5.7  
ולבצע את העבודה בקצב מהיר, בשקידה ראויה וברציפות, ללא דחיה וללא הפסקה 

  ובהתא� ללוח הזמני� ולסיימה תו� התקופה הקבועה בלוחות הזמני�. 
י סיו� העבודות והשלמת הפרוייקט משמע�, בי� היתר, כי הקבל� השלי� את העבודות לפ    

  להסכ� ולוח הזמני� ויתר הוראות ההסכ�.  1נספח התוכניות והמפרטי� 
כמו כ� מתחייב הקבל� להוסי& עובדי� ככל שיידרשו כאלה, הכל לצור) עמידתו בלוח   5.8  

  להל
 או כפי שייקבע בהמש� ע"י המזמינה.  6כמפורט בסעי&  הזמני�
א יהיה בו כדי לפגוע בקצב ובאיכות הקבל� מתחייב בזה כי כל סכסו) עבודה ע� עובדיו ל  5.9  

  השירותי� שינתנו על ידו עפ"י הסכ� זה. 
הקבל
 מקבל על עצמו להתמיד בביצוע העבודה למזמינה אפילו במקרה של חילוקי דעות,   5.10  

אלא א� כ
 נתנה המזמינה לקבל
 הוראה בכתב להפסיק את שירותיו זמנית או סופית. 
אט את המש) ביצוע ומת� השירותי� על פי הסכ� זה הקבל� לא יהיה רשאי לעכב או לה

א� במקרה של סכסו� ו/או חילוקי דעות בי
 הצדדי� כל עניי
, כולל בענייני� כספיי� 
הקשורי� להסכ� זה. בכל מקרה ועניי
 של חלוקי דעות הפוסק היחידי והסופי יהיה מנהל 

  הפרויקט. 
חילוקי דעות בינו לבי
 המזמינה הוא לא  הקבל� מסכי� ומתחייב בזה כי במקרה שיתגלעו  5.11  

יהיה רשאי לנקוט בכל הלי� ו/או תביעה למת
 סעד זמני ו/או קבוע ו/או תביעה משפטית 
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אחרת בקשר למת
 השירותי� שניתנו על ידו ו/או בקשר לביצוע הפרוייקט ו/או עיכוב 
שכר טרחתו ביצועו ו/או כל תביעה אחרת בקשר לפרוייקט, למעט תביעה כספית לתשלו� 

 �בגי
 שירותי� שניתנו על ידו למזמינה בפועל בהתא� להסכ� זה אותה יוכל להגיש במהל
  ביצוע העבודות. 

שו� דבר האמור בהסכ� זה לא ייחשב כמאפשר לקבל
, או כמסמיכו, לחייב את המזמינה   5.12  
י� לרבות בכל הקשור במת
 הנחיות לשינויי� ליועצי� ו/או למתכננבכל צורה שהיא, 

אלא  אחרי� של הפרוייקט ו/או לקבלני� שיועסקו על ידי המזמינה בביצוע הפרוייקט,
 
א� כ
  הוסמ�  על ידי המזמינה מפורשות מראש ובכתב לעשות כ
. ניתנו הנחיות לקבל
ע"י היועצי� ו/או המתכנני�  של הפרוייקט ו ללא אישור מנהל הפרוייקט ו/או אישור נציג 

  ל ההוצאות שיהיו כרוכות בכ).המזמינה ישא הקבל
 בכ
המזמינה תהא רשאית לדרוש הפסקת עבודתו של עובד מסויי� במסגרת מת
 השירותי�   5.13  

 
מתחייב הקבל� להפסיק לאלתר  –הניתני� על ידי הקבל
 ומשתדרוש המזמינה כ
העסקתו של אותו עובד במסגרת מת
 השירותי� למזמינה, באחריותו ועל חשבונו של 

בל� מתחייב לדאוג להשגחה מיוחדת על העובדי� באתר מטעמו לבל יעזבו את הק הקבל�.
  אינ� עובדי�. בה�שטח העבודה ולבל יכנסו לקומות 

הקבל� מתחייב להחזיק באתר ציוד וחומרי� בכמות מספיקה הדרושה לש� ביצוע   5.14  
מספר  העבודה במועד. במקרה שנציג המזמינה יבדוק ויווכח שכמות הציוד והחומרי� או

העובדי� אינה תואמת את צרכי לוח הזמני� וידרוש להוסי� עובדי� מקצועיי� או אחרי� 
או ציוד יעשה זאת הקבל
 ללא דיחוי. "ללא דיחוי" הכוונה בו ביו� או למחרת, אלא א� 

  נציג המזמינה קבע בכתב תקופה ארוכה יותר. 
שלא לצור� בנוחיות ציבור  הקבל� מתחייב שתו) כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה  5.15  

הבאי� בשערי המזמינה ולא תהא הפרעה שלא לצור� בזכות השימוש ובמעבר של כל אד� 
  בכביש, דר) וכיוצא באלה, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. 

הקבל
 יפצה את המזמינה עבור הפסד או נזק שייגר� למזמינה כתוצאה מאי מילוי או   5.16  
יבויותיו על פי הסכ� זה, מבלי שקבלת פיצוי זה תפגע ביתר זכויות המזמינה הפרת התחי

  לפי חוזה זה או על פי כל די�. 
  5.17   
הקבל
 יתק
 מיד ועל חשבונו הוא וללא כל תשלו� מהמזמינה את כל הטעו
 תיקו

בעבודה, ו/או החלפת חומרי� כפי שידרוש נציג המזמינה ותו� הזמ
 שייקבע על ידו. 
ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקה ומנהל הפרוייקט יהיה הפוסק היחיד לפירוש  הקבל�

  תוצאותיה. 
המזמינה תהא רשאית בכל עת להודיע בכתב לקבל
 שיוציא חומרי� כלשה� מהשטח או   5.18  

שיהרוס עבודות כלשה
 אשר לפי דעת המזמינה לא נעשו בהתא� להוראותיה או בהתא� 
אות� החומרי� חומרי� אחרי� או שיעשה במקו� אות� לחוזה זה, ושיביא במקו� 

עבודות, עבודות אחרות, כפי שיראה נציג המזמינה לנכו
 ותו� אותה תקופה שתצוי
 על 
ידו בהודעה הנ"ל. על הקבל
 יהיה למלא אחר ההוראות הכלולות באותה הודעה על 
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סיק אנשי� חשבונו של הקבל
. לא מילא הקבל
 את ההוראה תהא המזמינה רשאית להע
אחרי� לביצוע ההוראה הנ"ל ולשל� לה� כל סכו� שיידרש למטרה זו. כל ההוצאות 
 
הכרוכות בדבר יחולו על הקבל
, והמזמינה תהא רשאית לנכות
 מהכספי� שיגיעו לקבל

  לפי חוזה זה. 
 התקשרות הקבל
 ע� קבלני משנה מטעמו תהיה טעונה הסכמת המזמינה מראש ובכתב  5.19  

המזמינה לפסול כל קבל
 של  ה. זכותלהסכ� זה 2בנספח (א) 8.1מור בסעי& ובכפו& לא
משנה שנראה לו וזאת ללא הצור� למת
 הסברי� ונימוקי�.  הקבל
 לא יוכל לבוא בכל 

  טענה או תביעה בגי
 אי אישור קבל
 המשנה. 
בסעי* שלא בהתא! לאמור א� הקבל� יפעיל קבלני משנה מטעמו במסגרת הפרויקט     

, לרבות האפשרות שהקבל� יעסיק קבל� משנה מטעמו מבלי להסכ! זה 2בנספח (א) 17.
המזמינה תהא  י המזמינה ו/או מנהל הפרויקט,בכתב ומראש ע"לקבל לכ� אישור 

רשאית להפסיק את העבודות באופ" מיידי ו/או לחלט את מלוא ערבות הביצוע של הקבל" 
צוע כפיצוי מוסכ! ולקזזו מסכו! כפיצוי מוסכ! ו/או להשית את סכו! ערבות הבי

  התמורה אשר אמורה להיות משולמת לקבל".
על הקבל
 לדאוג לתיאו� ע� גורמי הרשות המקומית והמשטרה בכל הקשור לשינוע   5.20  

הכלי� , הציוד והחומרי�, לרבות פסולת ועפר בהתא� לאמור במפרט הטכני, אל אתר 
  העבודות ומחוצה לו. 

לרבות פסולת בהתא� לאמור מאתר העבודות את עודפי החומרי�, על הקבל� לסלק   5.21  
וכ
 את האשפה, מעת לעת, על חשבונו. ע� גמר העבודה ינקה הקבל
 את  במפרט הטכני

מקו� העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר, החומרי� המיוחדי�, הציוד, הכלי�, 
העבודות וסביבת
 נקיי�  האשפה, הפסולת והמבני� הארעיי� מכל סוג שהוא, וימסור את

ופנויי� מכל חפ� השיי� לקבל
 ומתאימי� למטרת ולשביעות רצונו של המפקח. סילוק 
הפסולת מכל מי� וסוג שהוא, ייעשה על חשבו� הקבל�, למקומות המיועדי� לסילוק אשפה 
על ידי הרשויות ובאישור הרשויות. המחירי� של הקבל� בחוזה כוללי� ג� את תשלומי 

  הטמנת הפסולת ועודפי העפר.האגרה ל
אחריות הקבל
 לניקיו
 אתר העבודות תהיה ג� לגבי לכלו� ופסולת שנגרמו על ידי קבלני�   5.22  

  וספקי� אחרי�. 
, לרבות פסולת בהתא� לאמור במפרט הטכנילא ניקה ו/או לא פינה הקבל
 את החומרי�,   5.23  

ה ומנהל הפרוייקט, רשאית תהיה ממקו� ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של נציג המזמינ
המזמינה לעשות זאת על חשבו
 הקבל
 ולגבות את ההוצאות מהקבל
, לרבות עיכוב 
כספי� ו/או תשלומי� המגיעי� לקבל
 מאת מהמזמינה ושימוש בערבויות. במקרה זה לא 
יכול הקבל
 לבוא בכל תביעה שהיא נגד המזמינה ביחס לנזקי� שנגרמו לציוד, לחומרי�, 

  ני� הארעיי� או כל רכוש של הקבל
 בעת הניקוי ופינוי הפסולת.למב
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 תכנו
 תקנות על היתר בי� המבוססות כדלקמ� להנחיות בהתא� יפעלו ועובדיו הקבל�  5.24  
מאשר את ההוראות הבאות, בשי� לב  הקבל�". הבניה במקו� קורתיב' "טז חלק ובניה
  :בלבד הקבל�אמצעות תיעשה ב ירושלי�ית יכל ההתנהלות מול עירש  לכ) 

  העבודה תחילת לפני  .1
  .ע"י מנהל הפרויקטינת
 צו התחלת עבודות   *

 הוא הקבל� מטע� הביצוע מהנדס כי אישור הקבל
 ימציא למנהל הפרויקט  *    
  .ביצוע השלד במבנה אחראי

  באחריות הקבל� ישירות מול העירייה – הבניה התקדמות ע�    .2
 י"ע שוני� בשלבי� ווחי�יד – ההנדסה ממינהל שתתקבל דרישה י"עפ  *

  .לביקורת האחראי
 חלקי יציקת לפני הבניה על לפיקוח המחלקה התקני� למכו� שוטפות הודעות  *


  .מזוי� מבטו� הבנויי� בני
הקבל
 מתחייב לדאוג על חשבונו ועל אחריותו הוא לכל הציוד, המתקני�, החומרי�   5.25  

יעיל של העבודות בקצב הדרוש על פי החוזה או על והדברי� האחרי� הדרושי� לביצוע� ה
  .מנהל הפרויקטפי הוראות 

  5.26   
על הקבל
 למסור לנציג המזמינה תעודות אחריות מקוריות או מוטבעות בחותמת "נאמ
ידי יצרני� או יבואני�, של חומרי� המסופקי�  למקור" ובחתימת הקבל
, מנופקות על
י� שלגביה� קיימת חובה על פי די� על מסירת למקו� המבנה, עבור כל אות� החומר

תעודות אחריות לצרכ� או א� הייתה דרישה כזו במפרט למרות שלא קיימת לגביה� חובה 
  פי די�. על

הקבל� ישתמש בחומרי� ובציוד מהמי� המשובח ביותר ובהתא� לאמור במפרטי�,   5.27  
  בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

פי שיקול דעתו, לפסול בכל עת חומרי� שהביא  ט רשאי, א) לא חייב, עלמנהל הפרויק    
הקבל
 למקו� המבנה, כול� או חלק�, ולדרוש את החלפת�, אול� אי
 בעובדה שנמנע 
מהפעלת סמכותו משו� אישור מפורש או משתמע לטיב או לכמות החומרי� שהביא 

  הקבל�.
פרוייקט או הורה מנהל הפרויקט בכתב, בכל מקרה שציוד וחומרי� נפסלו על ידי מנהל ה    

שהציוד והחומרי� אינ� נחוצי� עוד לביצוע המבנה, חייב הקבל
 להוציא� ממקו� 
המבנה בהקד� האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע בהודעת מנהל הפרויקט. לא ציית 
הקבל
 להוראה זו, רשאית המזמינה להוציא� ממקו� המבנה לכל מקו� שיראה בעיניה, 

לנכות העלויות מהכספי� שיגיעו לקבל
 לפי  תהיה רשאית בו
 הקבל
 (והמזמינה על חש
חוזה זה), והמזמינה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובד
 שייגרמו לה�, זולת נזק שנגר� 

  .במזיד או ברשלנות חמורה על ידי המזמינה או מי מטעמה
המזמינה, לא הפעיל את אי
 בעובדה, כי מנהל הפרויקט או כל בעל תפקיד אחר מטע�     

 
סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרי� פסולי� ועבודה פסולה, כדי למנוע מ
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המזמינה לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקוני�, 
 הכול עד להבאת המבנה לרמה הנדרשת בחוזה על נספחיו.

אה ממעשה ו/או מחדל אשר לדעת מנהל הפרויקט לא נגר� עיכוב בביצוע העבודות כתוצ  5.28  
רשאי הקבל�  –הייתה לקבל
 שליטה עליה� ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

לבקש ארכה במועד השלמת העבודות ומנהל הפרוייקט יקבע את שיעור הארכת המועדי� 
בר העיכוב הנגזרי� מהעיכוב הנ"ל וזאת בתנאי  כי הקבל
 הודיע למנהל הפרויקט על ד

 במועד גילויי התנאי� שגרמו לעיכוב ולא בדיעבד. 

למרות האמור לעיל ולהסרת ספק, פעולות איבה, סגר, ימי גש� ו/או שלג לא יחשבו     
  כמזכי� את הקבל
 בדחיית מועד השלמת המבנה.

  
  לוח זמני�  .6

 7  יאוחר מהקבל� יחל בביצוע העבודה ביו� קבלת צו התחלת העבודה ויסיימ� תו) לא   6.1  
   חודשי� קלנדריי� ממועד קבלת מכתב צו התחלת העבודה.

מובהר כי אי
 בלוח הזמני� כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמינה לסטות מלוח הזמני�.   6.2  
מנהל הפרוייקט ו/או נציג המזמינה יהיו רשאי� לסטות בכל עת ולשנות את לוח הזמני� 

  ט או כל חלק מהעבודה. בהתא� להתקדמות העבודה באתר הפרוייק
יודיע   מובהר בזאת, כי א� בכל זמ
 שהוא יקבע נציג המזמינה שקצב ביצוע העבודה איטי   6.3  

נציג המזמינה בכתב לקבל
 והקבל
 מתחייב לנקוט מיד בכל האמצעי� הדרושי� כדי 
  להבטיח החשת הקצב והשלמת העבודה במועד. 

ה בקצב העבודה הדרוש ו/או לא ינקוט היה והקבל
 לא יעמוד לדעת נציג המזמינ    
באמצעי� שיורה לו נציג המזמינה, לאחר התראה, תהיה רשאית המזמינה להפסיק את 
עבודת הקבל� ולהחליפו באחר ו/או להקטי� את היק& העבודה על פי חוזה זה ולמסרה 
לקבל
 ו/או קבלני� אחרי� לפי ראות עיניה. כל הנזקי� וההוצאות שיחולו כתוצאה 

  יהיו על חשבו� הקבל�. –ולות אלו מפע
בגי� כל שבוע של  ש"ח 5,000מוסכ� בי
 הצדדי�, כי הקבל
 ישל� למזמינה פיצוי בס� של   6.4

איחור אשר לא אושר על ידי המזמינה, בהשלמת העבודה מעבר למועדי� הנקובי� בלוחות 
יל, כפיצוי לע 6.2הזמני�, למעט איחור הנובע מסטייה בלוחות הזמני� כמפורט בסעי� 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר וללא צור� בהוכחת נזק, מוסכ� ומוער) מראש, 
 
יעמוד למזמינה עקב האיחור. המזמינה תהא רשאית לקזז כל סכו� שיגיע לה כפיצוי בגי

 .
  איחור כנגד כל סכו� שיגיע ממנה לקבל
  
  סודיות  .7

ע, או למסור, או להביא לידיעת כל אד� הקבל� מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודי  7.1
ו/או גו� אחר את התכניות, הרשימות, המפרטי� וכל יתר הניירות והמסמכי� לרבות 

על כל העתקי� ו/או כל ידיעה שתגיע אליו במישרי� ו/או בעקיפי� בקשר לפרוייקט, 
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ל� ו/או מערכותיו, וכ
 כל נתו
 או חומר הקשור בהקמת פרוייקט , בי
 שהוכנו על ידי הקב
  מטעמו ו/או על חשבונו, ובי
 שהוכנו ע"י המזמינה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

בנוס� מתחייב הקבל
 לשמור בסודיות ולא להעביר להודיע או למסור או להביא לידיעת   7.2
כל אד� ו/או גו� אחר כל ידיעה שתגיע אליו במישרי
 או בעקיפי
 בקשר למזמינה ו/או עקב 

  ביצוע הסכ� זה.
האמור בסעי& זה יחול על הקבל� ו/או המועסקי� על ידו ג� לאחר סיו� ההסכ� או   7.3

  הפסקתו. 
    

  הפסקת שירותי הקבל"  .8
על א� האמור בכל מקו� אחר בהסכ� זה רשאית המזמינה בכל עת ומכל סיבה שתראה   8.1

ודעה בעיניה מבלי הצור� לנמק להביא הסכ� זה כולו, או מקצתו לידי סיו� ע"י מת
 ה
בכתב לקבל
 על כ�, במקרה זה יסתיי� ההסכ� בתארי� הנקוב בהודעה, אשר יהיה לפחות 

    ימי� מיו� מת� ההודעה האמורה. 7
בנוס� רשאית המזמינה להפסיק חלק מהשירותי� ו/או את כול�, באופ
 זמני לתקופה   8.2  

ימי�  7ל שתיקבע על ידה, או לתקופה בלתי ידועה מראש, וזאת במת� הודעה  בכתב ש
  מראש.

ובתו) תקופה הובא ההסכ� לסיומו או הופסקו חלק מהשירותי� באופ
 זמני, כאמור לעיל   8.3  
תחליט המזמינה לחדש ביצועו של הסכ� זה ו/או  שלא תעלה על שלושה חודשי�

השירותי� שהופסקו, ימשי) הסכ� זה לעמוד בתוקפו ויחייב את הצדדי� לגבי המש) 
לפיו. היה ויופסקו השירותי� לתקופה העולה על שלושה חודשי�,  ביצועו ומת� השירותי�

למעט במקרה של כח עליו
, יובא ההסכ� לידי סיו� והקבל
 יהיה זכאי לקבל מהמזמינה 
את התמורה עבור השירותי� שביצע בפועל עד למועד הפסקת השירותי�.  הסכומי� 

שלו� מהווה סילוק מלא ומוחלט המגיעי� לקבל
 ישולמו לו כנגד אישורו כי ידוע לו כי הת
  של כל תביעותיו בגי� הפסקת העבודה כאמור. 

אי
 באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמינה לעכב או לדחות את המש� ביצוע העבודה בשל     
  נסיבות הנובעות ו/או הקשורות למעשי ו/או מחדלי הקבל
 ו/או מי מטעמו. 

לעיל תשל� המזמינה לקבל
 בעד אותו חלק  8.1הובא ההסכ� לידי סיו� בהתא� לסעי&   8.4  
מהעבודות שהוא ביצע בפועל עד למועד סיו� ההסכ�, ואשר בגינ� נית
 אישור מנהל 
הפרויקט כי אכ
 עבודות אלה בוצעו בפועל על ידי הקבל
 ואושרו על ידי מנהל הפרוייקט. 

רו המגיע לו הקבל� לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגי� הפסקת העבודות למעט תשלו� שכ
כאמור לעיל. הסכומי� המגיעי� לקבל
 , כאמור לעיל, ישולמו לו  כנגד אישורו כי ידוע לו 
כי התשלו� מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל תביעותיו וכי ידוע לו כי אינו זכאי לפיצוי 

  כלשהו בגי� הפסקת השירותי�.
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להל� לא תהא  9.1בסעי&  לעיל או כאמור 8.1הובא ההסכ� לידי סיו� כאמור בסעי&   8.5  
המזמינה קשורה יותר ע� הקבל
 ותהא רשאית למסור את ביצוע העבודה לקבל
 אחר לפי 

 ראות עיניה. 

הפסיק הקבל
 את פעילותו במהל� ביצוע העבודה, יפצה הקבל
 את המזמינה על כל   8.6           
  ע"י הקבל�. הנזקי�,  ההפסדי� וההוצאות שנגרמו למזמינה עקב הפסקת השירותי�

במועד החתימה על הסכ� זה יחתו� הקבל
 על כתב ההתחייבות המצ"ב כנספח ד' להסכ�   8.7  
  זה.

  
  ביטול ההסכ!  .9

9.1   �ימי� מיו�  7הפר הקבל
 את ההסכ� הפרה יסודית, או הפרה אחרת שלא תוקנה בתו
כאית שניתנה לקבל
 הודעה על ההפרה, תהא המזמינה זכאית לכל התרופות, לה
 היא ז

לפי החוק, ולרבות הזכות לבטל את ההסכ� ע� הקבל� ולמסור את המש) העבודות לכל 
קבל
 אחר שייראה לו, והקבל
 יהא מנוע מלהפריע, לעכב או להתערב בכל מסירה כזאת, 
והמזמינה תהא רשאית להשתמש למטרה זו בכל החומרי�, הכלי�, הציוד והשירותי� 

  ו� נוס� מצידה. שסופקו על ידי הקבל�, ללא כל תשל
היה וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה או בהשלמתה יעלו על הסכומי� שהיו מגיעי� 
לקבל� לפי חוזה זה אילו בוצעה או הושלמה העבודה על ידו, יהיה על הקבל� לשאת בהפרש. 
המזמינה תהא זכאית לנכות כל הוצאה כזאת מהסכומי� שיגיעו באותו זמ
 לקבל
 וא� 

  ו לכ� יהיה על הקבל
 לשל� למזמינה את היתרה. אלה לא יספיק
מבלי לגרוע מהאמור לעיל במקרה של פטירת הקבל
 חס וחלילה ו/או מינוי כונס נכסי�   9.2

ו/או מינוי מפרק ו/או פתיחת הליכי הוצל"פ כנגד הקבל
 או רכושו תהא המזמינה רשאית 
  ל� אחר.לבטל את הסכ� ללא הודעה מוקדמת, ותהא חפשיה להתקשר ע� קב

  
  התמורה   .10

תשל� ובמועד� בתמורה לביצוע השירותי� המפורטי� בהסכ� זה לעיל במלוא�   10.1
 
לא  ש"ח ______________של בס) סופית ומוחלטת פאושלית תמורה המזמינה לקבל

  ").התמורה(להל�: "להסכ� זה  4 כנספחובהתא� ללוח התשלומי� המצ"ב כולל מע"מ 
תכלול את כל העלויות וההוצאות הכרוכות והקשורות בביצוע התמורה הפאושלית   10.2

רכישת חומרי� וציוד, שינוע החומרי�,  עבודות,הביצוע העבודות הרלוונטיות, לרבות 
, הוצאות ביטוחבדיקות, הסדרי תנועה,  קבלני משנה, העסקת עלויות העסקת עובדי� ו/או

אחרת או עלות וכ� כל עבודה , )(א) לא כולל מע"מ כל מס ישיר או עקי& שמירה, גידור,
  �.בשלמות ותהנדרשת לביצוע העבוד

התמורה הינה פאושלית ובמקרה של שינויי� בהיק� העבודות (הגדלה או הפחתה), תשלו�   10.3
 התמורהעל למע� הסר ספק מובהר כי להסכ� זה.  2בנספח התמורה יהיה בהתא� למפורט 

   י�.מדדהתיקרות או הוזלה בהתא� לתנודות הלא תחול 
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הקבל
 יגיש למזמינה חשבונות ביניי� מפורטי� בסיו� כל חודש עבודה עד היו� החמישי   10.4 
  לאחר חודש הביצוע, החשבו
 יכלול דפי ריכוז רלוונטי�. 

10.5   
ע� השלמת
 הסופית של העבודות נשוא חוזה זה, הקבל
 יגיש למזמינה חשבו
 סופי בגי
  חר ביצוע והשלמה סופית של כל העבודה. מלוא התמורה המגיעה לו א) ורק לא

10.6   :
  תשלומי החשבונות בהתא� לחוזה זה, יבוצעו בכפו� לאמור להל
לאחר אישור מנהל הפרוייקט, כי העבודות המפורטות בחשבו
 הסתיימו    10.6.1

  לשביעות רצו
 המזמינה. 
10.6.2   96%  
מיו� הגשת יו�  45מכל חשבו
 ביניי� ישולמו כנגד חשבונית מס כדי

  החשבו�. 
המעוכבי� מכל חשבו
 ביניי� עד לגמר העבודות ובחשבו
 הסופי, ישולמו,  4%   10.6.3

עד למועד התקופה החוזית במועד תשלו� החשבו� הסופי; וזאת תמורת 
מס) החשבו�  5%הוא הבדק חודשי�. גובה ערבות  12 לבדק קבלת ערבות 

  .  הסכ� זהל 1'נספח אכהבדק מצ"ב נוסח ערבות  הסופי.
עוד� המגיע לפי חשבו
 הסופי ישול� כנגד חתימת הקבל
 על הצהרה על העדר   46.10.

להסכ� זה ולאחר מילוי מלוא התחייבויות  כנספח ג'תביעות בנוסח המצ"ב 
ימי� מיו� אישור החשבו� הסופי והעברתו  60הקבל� לפי חוזה זה וזאת 

  למזמינה.
קבועי� וסופיי� ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות  מחירי החוזה הנקובי� לעיל הינ�  10.7

שינויי� בעלות החומרי� ו/או העבודה ו/או מיסי� ו/או כל שינוי אחר; אלא א� נקבע 
  הדבר במפורש בהסכ� זה; 

לכל תשלו� ששול� על ידי המזמינה יתווס� מס ער� מוס� כנגד חשבונית מס שתומצא   10.8         
.
המזמינה תהא רשאית לנכות ניכויי� עפ"י הדי
 מכל סכו�  ע"י הקבל
 למזמינה כדי

שישול� לקבל
 אלא א� כ
 המציא האחרו
 אישור השלטונות לנהוג אחרת כולל אישור 
    על ניהול ספרי� והעסקת עובדי� לפי חוק.

הקבל
 מצהיר כי יש בידו אישור רשויות המס הנדרשי� לצור� ההתקשרות בהסכ�    10.9         
כי בכל עת יהיו בידו האישורי� הנ"ל. כמו כ
 ימציא הקבל
 למזמינה אישור על ומתחייב 

.
  גובה ניכוי המס במקור וכל אישור אחר שידרש על פי כל די
  

  אחריות הקבל"  .11
הקבל
 חייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי� על פי די
 ו/או נוהג באתר העבודה   11.1

לגופו של כל אד� על ידי העבודות שיבוצעו לפי הסכ�  ובסביבתו לש� מניעת נזק לרכושו או
  זה ו/או החומרי� והציוד שישמשו בביצוע עבודות אלה או כתוצאה מה�. 

יהיה אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה ואבד
 שיגרמו למזמינה ו/או מי מטעמה בקשר  הקבל�  11.2
ידי הקבל� ו/או מי ע� ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומת
 השירותי� על פי הסכ� זה על 

מטעמו ו/או על  ידי מי שהקבל� אחראי, על פי כל די� או על פי הסכ�, למעשיו ו/או 
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למחדליו, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או עוולה אחרת, ויפצה את המזמינה בכל נזק, 
  ימי� מיו� שידרש לעשות כ�.  7הפסד, הוצאה ואובד� כאמור, תו) 

ל נזק, הפסד, הוצאה ואבד
 שיגרמו לגו� ולרכוש של המזמינה ו/או הקבל� יהיה אחראי לכ   11.3
ו/או לכל צד שלישי כלשהו,  או המפקח/ומי מעובדיה ו/או מי מטעמה כגו
 מנהל הפרוייקט 

בקשר ו/או הנובע ו/או עקב ביצוע ומת
 השירותי� על פי הסכ� זה. היה והמזמינה ו/או 
� כלשהו בגי� אחריותו של הקבל� על פי יתבעו לשל� סכואו המפקח /ומנהל הפרויקט 

או את /והאמור לעיל, יהיה על הקבל
 לשפות את המזמינה ו/או את מנהל הפרויקט 
לא שילמו  או המפקח/ובכל תשלו� כאמור ובלבד שהמזמינה ו/או מנהל הפרויקט המפקח 

מנת ימי� על הדרישה, על  30סכו� כלשהו אלא א� ניתנה על יד� לקבל
 הודעה מראש של 
או המפקח /ושהקבל
 יסיר הדרישה ו/או ישלמה. הוגשה נגד המזמינה ו/או מנהל הפרויקט 

תביעה משפטית אשר הקבל
 גר� לה או אחראי לה, תאפשר המזמינה ו/או מנהל הפרויקט 
או /הפרויקט ולקבל
 להתגונ
 כנגד תביעה זו בשמה של המזמינה ו/או מנהל או המפקח /ו

או /וופו כצד ג', לפי שיקול דעת המזמינה ו/או מנהל הפרויקטו/או על ידי צירהמפקח 
היה ותשל� המזמינה ו/או מנהל הפרויקט סכו� כלשהו בכל תביעה משפטית או  המפקח.

אחרת בקשר לביצוע העבודה תהא המזמינה זכאית לנכות כל סכו� כאמור מכל סכו� 
  שיגיע לקבל�.  

יגר� כל נזק לגו� ו/או מבנה ו/או מתק
 שכ
, על הקבל� לבצע את העבודות באופ� שלא   11.4
והיה ונגר� נזק כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתק
 אותו מיידית על חשבונו, 
לשביעות רצו
 המזמינה, מנהל הפרוייקט והמפקח. היה והקבל
 לא ביצע את התיקו
, כולו 

הוצאה הכרוכה  או חלקו כנדרש, תהא המזמינה רשאית לבצעו במקומו והקבל
 ישא בכל
  בכ). 

  להסכ� זה. כנספח ז'במועד החתימה על הסכ� זה יחתו� הקבל� על כתב השיפוי המצ"ב   11.5
  
  ביטוח  .12

  (אישור עריכת הביטוח) , המצ"ב.ב'   הורא
ת ודרישות הביטוח הינ� כמפורט בנספח  12.1
  
  

   ערבויות  .13
די הקבל�, יהיה  על הקבל� להמציא לש� הבטחת המילוי הנכו
 והמדויק של תנאי חוזה זה על י 13.1

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ולמסור לידי המזמינה במעמד החתימה על החוזה, 
(להל�:  בתוספת מע"מ מער) החוזה %5למסמכי החוזה בגובה של  כנספח א'בנוסח המצור� 

  הוצאות הערבות תחולנה על הקבל�."). ערבות ביצוע"
ימי� מתארי)                                  60מיו� המצאתה לידי המזמינה ועד תו�  ערבות הביצוע תהא בתוק& 13.2

גמר ביצוע העבודה לפי הסכ� זה א� העבודה תמש) מעבר לתקופת הביצוע על הקבל� להארי) 
 את תוק� הערבות לפי דרישת מנהל הפרויייקט.
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למזמינה נזק ו/או אובד
  תהיה רשאית לחלט את ערבות הביצוע בכל מקרה שייגר� המזמינה 13.3
ו/או במקרה שיוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הקבל
  לעיל 11ו/או הוצאה כמפורט בסעי& 

לא ביצע אחת מהוראות הסכ� זה ו/או הפר הוראה מהוראות הסכ� זה, והקבל� קיבל התראה 
 ימי� מיו� משלוחה אליו. 7מוקדמת בכתב ולא תיק� את ההפרה תו) 

לקבל
 לאחר השלמת העבודות לשביעות רצו
 המזמינה וקבלת תעודת השלמה ערבות זו תוחזר  13.4
בתוספת מער) החוזה  5%חתומה בידי המזמינה, וכנגד מסירת ערבות בנקאית בגובה  של 

(להל�: למסמכי החוזה  '1כנספח אבנוסח המצור� לתקופת הבדק כמפורט להל�, מע"מ 
 ".הוצאות הערבות תחולנה על הקבל"). ערבות הבדק"

 1973 –תקופת הבדק פירושה תקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק המכר (דירות) תשל"ג  13.5
בנוסח החל במועד חתימת הסכ� זה. א� יחוייב הקבל
 כלפי המזמינה על פי קביעת בית משפט 
מוסמ� לתקופת בדק או אחריות מעבר לתקופות הקבועות בחוק הנ"ל הקשורות לעבודות 

פק על ידו, כי אז תואר) תקופת הבדק והאחריות בהתא� והקבל� הקבל� לרבות הציוד שסו
יהיה חייב לבצע את כל העבודות הנדרשות בגי
 כ� על חשבונו ולשאת בכל חיוב שהמזמינה 

 יחוייב בו. 

 . 1973 –כהגדרתה בחוק המכר (דירות) תשל"ג   "אי התאמה"   

בעבודות שבוצעו על ידו  הקבל
 יהיה אחראי לתק
 כל פג� או נזק או אי התאמה שיתגלו 13.6
 בפרוייקט תו) תקופת הבדק. 

נתהווה בפרוייקט, תו� תקופת הבדק, נזק או קלקול או אי התאמה מכל סיבה הקשורה בביצוע  13.7
העבודה על ידי הקבל
 או בהתא� למפורט בחוק המכר, חייב הקבל
 לתק
 או לבנות מחדש על 

ג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט ולשביעות חשבונו כל נזק או תיקו
 כנ"ל, הכל לפי דרישת נצי
 רצונ�.  

13.8  �יו�  30הקבל
 יתק
 כל פג�, ליקוי, קלקול או נזק שיתגלו בתקופת הבדק לא יאוחר מאשר תו
מיו� שהתגלו או בכל תקופה אחרת הקבוע בחוק המכר, לפי המוקד�. היה הפג� או הנזק 

צר ככל האפשר מיו� קבלת דרישת כאלה שתיקונ� אינו סובל דיחוי יתקנ� הקבל
 תו� זמ
 ק
נציג המזמינה ואו מנהל הפרוייקט בכתב. התגלה פג�, ליקוי, קלקול או נזק בזמ
 ביצוע 
הפרוייקט רשאי נציג המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט לדרוש מהקבל
 לתק
 הפג�, הליקוי, 

 הקלקול או הנזק, לאלתר ובדר� שתאושר על יד�. 

ה הקבל
 אחראי לכל חיוב המוטל על המזמינה ו/או על הקבל
 מובהר בזאת כי בכל מקרה יהי 13.9
על פי חוק המכר, בכל הקשור לאחריות ולבדק, כמפורט בהסכ� זה ובחוק המכר ואי� בהמצאת 

מזכות  המזמינה לתבוע סכומי כס� ו/או סעדי�  הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפגוע 
 זקיו מ� הקבל� בכל דר) אחרת.נוספי� ו/או אחרי� ו/או לגבות את הוצאותיו ונ

היה תיקו
 הפג� או הנזק או אי ההתאמה הכרחי כדי למנוע נזק גדול יותר בלא שתהא שהות  13.10
להודיע על כ� לקבל
 תהא המזמינה רשאית א� לא חייבת לתק
 את הנזק בעצמה או באמצעות 
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יד ע� אחרי� ובמקרה כזה יחזיר הקבל
 למזמינה את ההוצאות שהוצאו בקשר לתיקו
, מ
 הדרישה הראשונה.  

 

 הסבת ההסכ!  . 14

למזמינה הזכות להעביר הסכ� זה, או חלק ממנו, לצד שלישי ללא נטילת רשות מאת   14.1  
הקבל
, ובלבד שלא תפגענה איזה מזכויות הקבל
 על פי הסכ� זה. אי
 באמור לעיל כדי 

  להסכ� זה.  8לגרוע מזכויות המזמינה לפי סעי� 
רשאי להסב את זכויותיו לפי הסכ� זה ו/או להעביר חיוביו לפי הסכ� זה ו/או  הקבל
 אינו  14.2  

  זכויותיו כול� או מקצת� לאחר.
  

  אי תחולת יחסי עובד מעביד  .15
הקבל
 מצהיר כי אי
 בהסכ� זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בי
 הקבל
 או מי מטעמו   15.1  

שיועסקו מטע� הקבל� לצור) ביצוע  לבי
 המזמינה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדי�
 
התחייבויותיו עפ"י הסכ� זה, יהיו ויחשבו כעובדי� של הקבל
 בלבד, ולא יהיה בינ� ובי

  המזמינה כל יחסי עובד ומעביד.
כל התשלומי� לעובדי הקבל
 (לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלו� לביטוח לאומי וכל    15.2

ו� סוציאלי אחר) תשלומי מסי� וכל יתר ההוצאות מס אחר או היטל או מלווה, וכל תשל
וכל הסיכוני� והאחריות בקשר ע� ביצוע השירותי�, יחולו על הקבל
, וישולמו על ידו 

.
  והמזמינה לא תהא אחראית לה� בכל צורה ואופ
הקבל
 יבטיח לעובדיו תנאי בטיחות ותנאי� לשמירת העובדי� ורווחת� בהתא�   15.3

  לחוזה.  'ובנספח  בעניי
 ובהתא� לנוסח המופיע להוראות כל די� החל 
היה והמזמינה תתבע לשל� סכו� כלשהו לקבל
 ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בשל קיו�   15.3

כביכול של יחסי עובד מעביד, ישפה הקבל
 את המזמינה בכל סכו� כאמור שישול� על ידי 
  המזמינה. ימי� מיו� שנדרש לעשות כ
 על ידי  7הקבל�, וזאת בתו) 

 

 אספקת כוח אד� ותנאי עבודה  . 16

הקבל
 מתחייב להעסיק עובדי� מקצועיי� ואחראי� במספר הדרוש לש� ביצוע המבנה   16.1
תו� המועד הקבוע לכ� בחוזה ולצור� עמידתו בלוח הזמני� כמפורט בהסכ� זה או כפי 

ו� או היתר לפי שייקבע בהמש� ע"י המזמינה. בעבודה שלביצועה יש צור� ברישו�, רישי
 ,
כל די
, חייב הקבל
 להעסיק רק מי שרשו� או בעל רישיו
 או היתר כאמור, לפי העניי
וכ� מתחייב הקבל� להיות בעצמו או לדאוג לכ) שבא כוחו המוסמ) יהיה במקו� ביצוע 
המבנה בשעות העבודה על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברי� ולתת לו הוראות שהוא 

חוזה זה לקבל
. הוראה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבל
 יראו  רשאי לתת לפי
.
  כאילו נמסרה לקבל
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אי
 באמור לעיל כדי לסייג את חובת הקבל
 שלא להעסיק עובדי� זרי� בניגוד להוראות     
  .1991 כל די
, לרבות חוק עובדי� זרי�, תשנ"א

המוסמ� או את מנהלי העבודה לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחלי& הקבל� את בא כוחו   16.2
או כל עובד אחר במסגרת מת
 השירותי� הניתני� על ידי הקבל
, מבלי הצור� לנמק זאת, 

 
מתחייב הקבל� להפסיק לאלתר העסקתו של אותו עובד  –ומשתדרוש המזמינה כ
.
  במסגרת מת
 השירותי� למזמינה, באחריותו ועל חשבונו של הקבל

  
  קת עובדי!רישיונות כניסה והרח  . 17

  לחוזה זה.  'הבטחו� המצורפות כנספח ההוראות הקבל� מתחייב לפעול ע"פ   117.  
הקבל
 ימלא כל דרישה מטע� מנהל הפרוייקט להרחיק מהאתר כל אד� המועסק על ידו   17.2  

באתר, א� לדעת מנהל הפרוייקט, התנהג אותו אד� באופ
 בלתי הול� או אינו מוכשר 
נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אד� שהורחק לפי דרישה כאמור למלא תפקידיו או שהוא 

ימי עסקי� מעת  3תו)  לא יחזור הקבל� להעסיקו, בי� במישרי� ובי� בעקיפי�, באתר.  
הרחקת האד� כלעיל, ימצא הקבל� עובד מחלי& ברמה שתאושר על ידי המפקח. הרחקת 

ל� והתחייבותו לפי חוזה זה אד� לפי דרישת המפקח כאמור לעיל לא תגרע מאחריות הקב
  כולל עמידה בלוח הזמני�. 

  
  אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה  . 18

 ואת 1954  הקבל� מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגו� הפיקוח על העבודה, תשי"ד    18.1  
והתקנות שפורסמו על פיה
 וכי הוא  1970 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל

עצמו לנהוג על פיה
 ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש מקבל על 
ו/או המתכנני� עקב עבירה על או המפקח /ו נגדו או נגד המזמינה ו/או מנהל הפרוייקט

ההוראות והתקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות. הקבל
 מתחייב בזה לפצות ולשפות את 
 ד כל תביעה ו/או נזק אחר שיגר� למזמינהבעאו מנהל הפרויקט ואו המפקח /והמזמינה 

  בגי� כל האמור לעיל.  או המפקח /או למנהל הפרויקט ו/ו
הקבל
 ימנה מנהל עבודה שיהיה רשו� במשרד העבודה שיית
 את שרותיו עפ"י תקנות    18.2  

 6, ויהיה אחראי ליישו� ובצוע הנדרש בה� וכ
 עפ"י תקנה 5תקנות  1988הבניה תש"ח 
האחראי הבלעדי על הבטיחות וקיו� התקנות לגבי עובדי הקבל
 והקבלני� והוא יהיה 

  האחרי� שיעבדו באתר, וזאת ללא תמורה נוספת פרט לשכר החוזה.
  

  סמכות מנהל הפרויקט  .19
כוחו של המזמינה תהיה הסמכות  מוסכ� ומוצהר בי
 הצדדי�, כי למנהל הפרויקט כבא  

סיכו� מדידת  בודה, טיב החומרי�, טיב העבודה,הבלעדית להחליט ולהכריע בגי� ביצוע הע
העבודה העשויה, שיטת המדידה, קביעת המחירי� לפרטי העבודה שלא נכללו ברשימת 
הכמויות והמחירי�, או שימוש במחיר המוסכ� ברשימת הכמויות והמחירי� לסעי& אחר 
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ביטול חלקי שאינו מוזכר ברשימת הכמויות והמחירי�, אישור חשבונות חלקיי� וסופיי�, 
קביעת לוח  עבודה, על א� שנכללו בחוזה ו/או להוסי� חלקי עבודה על א� שלא נכללו בחוזה,

הזמני� ובכל ההשלכות הקשורות בזה, החלטתו של "מנהל הפרויקט" בכל הפרטי� הנ"ל 
  תהיה סופית וללא זכות ערעור. 

קבל
 משנה ע"פ שיקול  כמו כ
 יהיה רשאי מנהל הפרוייקט להורות לקבל
 הראשי להחלי� כל  
  דעתו וללא צור� בהנמקה.

  
  כללי  .21

לגבי כל עניי
 הנובע מהסכ� זה והבלעדית מכות השיפוט הייחודית ס   סמכות מקומית  121.
  . ירושלי�מחוז בהמוסמכי� תהיה לבתי המשפט 

  אי הסכ� זה לא יהיה תק� א� לא נעשה בכתב וחתו� על ידי שני הצדדי�. נשינוי מת  21.2
, לא יחשב או סטייה מה� ויתר אחד הצדדי� למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכ� זה   21.3

הוויתור כוויתור על כל הפרה שלאחר מכ� של אותה הוראה, או כל הוראה אחרת בהסכ� 
. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטע� אחר ולא ילמדו מכ) גזרה שווה למקרה אחר זה

  נעשה בכתב ונחת� ע"י אותו צד. הצדדי�, לא יהיה בר תוק&, אלא א�
 –לא השתמשה המזמינה או המפקח בזכויות הניתנות לה� על פי חוזה זה במקרה מסוי�   21.2

אי
 לראות בכ� ויתור על אות
 זכויות במקרה אחר ואי
 ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו 
 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

נו כמפורט במבוא לו וכל הודעה בקשר להסכ� זה כתובות הצדדי� לצורכי הסכ� זה הי  21.3
שתישלח בדואר רשו� +אישור מסירה ע"י צד אחד למשנהו, תיראה כאילו הגיעה לידי 

 �בעת   שעות ממועד מסירתה לבית הדואר או במקרה של מסירה ביד  72הנמע
 תו
  מסירתה.

  
  ולראיה באו הצדדי! על החתו!:

  
________________    _______________  

  הקבל"        המזמינה
  

  כתב כמויות ותוכניות לביצוע מפרט טכני – להסכ! 1נספח 
  

  הוראות למשתתפי! במכרז –להסכ!  2נספח 
  

 הצעת המחיר של הקבל" –להסכ!  3נספח 

  
  לוח תשלומי! 4%נספח 
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  2פרק  –קומת מעו� הילדי�  – 2טבלת תשלומי� מספר 
  אחוזי               תיאור העבודה             סעי�

פירוק כל המערכות הקיימות וסילוק  .1                 5  
  

        5                 וסילוקלפירוק פירוק כל הציוד שעומד   .2
   

פתיחת כל הפתחי� שצויינו כולל בבטוני� של   .3
המקלט והכנת� להרכבת המסגרות ו/או הנגרות 

  וסילוק כל הפסולת
  

                     
               5  

  7                 הרכבת מערכת האינסטלציה ללא הציוד הלב�  .4
  

הרכבת כל מערכת החשמל והתקשורת ללא גופי   .5
  תאורה וציוד הלב�

  

               
               7  

הרכבת כל התשתיות של עבודות מיזוג אוויר   .6
  ללא הציוד

  

   
               7  

  ודות הטיחביצוע כל עב  .7
  

               5  

  ביצוע כל עבודות הריצו� והפנלי�  .8
  

               7  

  השלמת כל עבודות הנגרות והמסגרות  .9
  

               10  

  השלמת כל העבודות עד צבע וכולל צבע  .10
  

               10  

הרכבת כל ציוד החשמל, אינסטלציה ומיזוג   .11
  אוויר בכל הקומה

  

  
               12  

  ניקיו� כולל והכנה למסירה  .12
  

               10  

  10                 השלמת מסירת המבנה  .13
  100                 סה"כ                                                      

  : המספרי� המצויני� ה� אחוזי� מס� עלות הפרק.הערה
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MTT35   'בנקאית לעמידת הקבל� בלוח זמני� ובשאר תנאי החוזהערבות נוסח  %נספח א  

  
  לכבוד

  ("המרכז") ע"ר המרכז האקדמי לב
   21רח' הועד הלאומי 

  ירושלי� 
  

  א.ג.נ.,
  
  

 :
  ערבות מס'                                     לעמידת הקבל� בלוח זמני� ובשאר תנאי החוזההנדו
  

  
(להל
: "החייב", או "הקבל
") הננו ערבי� בזה כלפיכ�  לבקשת _______________________

בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלו� סכו� של עד לס� של 
......... ש"ח (להל
: "סכו� הקר
") בצרו� הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורי�, בקשר לביצוע 

של המרכז בכתובת הנ"ל, על פי הסכ� בינכ� לבי
 לב בקמפוס  �ושיפו� מעונות שרמבנייה עבודות 
  הקבל� מיו� _________ (להל� "סכו� הערבות").

  
סכו� הקר
 יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרס� ע"י הלשכה המרכזית  .1

  לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להל�: "המדד").
 2022אפריל לחודש  15  שפורס� ביו� ה 2022מר� " יהיה המדד של חודש המדד היסודי"

 (_________נקודות).
"המדד החדש" לעני
 ערבות זו, יהא המדד שפורס� לאחרונה וקוד� לקבלת דרישתכ� על פי 

  ערבות זו.
הפרשי ההצמדה לעני
 ערבות זו יחושבו כדלהל
: א� יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 

הסכו� השווה למכפלת ההפרש בי� המדד החדש למדד היסודי   י, יהיו הפרשי ההצמדה היסוד
בסכו� הדרישה, מחולק במדד היסודי. א� המדד החדש יהיה נמו� מהמדד היסודי, נשל� לכ� 
את הסכו� הנקוב בדרישתכ� עד לסכו� הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכ� 

י� מתארי� קבלת דרישתכ� על ידינו, לפי כתובתנו הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימ
המפורטת לעיל, אנו נשל� לכ� כל סכו� הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו� הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את דרישתכ� ומבלי שתהיו חייבי� 

  לדרוש את התשלו� תחילה מאת הנערב.
  

אחר, את� זכאי� ורשאי� לממש הערבות בדרישה מפע� לפע� על  למרות האמור בכל מקו� .2
כל סכו� שייראה לכ� מתו) סכו� הערבות ובלבד שס) כל הסכומי� מתו) סכו� הערבות 
שנשל� לכ� בגי
 ערבות זאת לא יעלו על סכו� הערבות. אנו נשל� מידי פע� בפע� הסכומי� 

  הנדרשי� במועד שנידרש.
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זו במלואה בפע� אחת, תישאר ערבות זאת מפע� לפע� במלוא  לפיכ), א� לא תממשו ערבות .3
תוקפה לגבי יתרת סכו� הקר� הבלתי ממומשת בצרו& הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על 

 תנאיה.
 

אנו לא נהיה רשאי� לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאי� להמנע  .4
יא, והננו מוותרי� בזה במפורש ומראש על מתשלו� על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שה

.� כל טענה בקשר לכ
    

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .5
  

וכל דרישה  ,חודשיי� לאחר סיו� העבודה וגמר ההתחשבנותהערבות תהיה בתוק& עד ליו�  .6
 מכ� חייבת להימסר לנו בכתב עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 

  
  בכבוד רב,  
בנק........................                 

  סני�......................  
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  נוסח ערבות בנקאית לקיו� התחייבויות הקבל� בתקופת הבדק –' 1נספח א
  לכבוד 

  ע"ר המרכז האקדמי לב
   21רח' הועד הלאומי 

  ירושלי� 
  

  א.ג.נ.,

 :
  התחייבויות הקבל� בתקופת הבדק ערבות מס'                                          לקיו�הנדו
  

לבקשת _______________________ (להל
: "החייב", או "הקבל
") הננו ערבי� בזה כלפיכ� 
בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלו� סכו� של עד לס� של 

ות הבניה למגורי�, בקשר ......... ש"ח (להל�: "סכו� הקר�") בצרו& הפרשי הצמדה למדד תשומ
  להתחייבויות הקבל
 בתקופת הבדק עפ"י הסכ� בינכ� מיו� ___________ (להל
 "סכו� הערבות").

  
. סכו� הקר
 יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרס� ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1

  ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להל�: "המדד").
  

לחודש  15  "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורס� ביו� ה
 ______________ (_________נקודות).

  
  "המדד החדש" לעני
 ערבות זו, יהא המדד שפורס� לאחרונה וקוד� לקבלת דרישתכ� על פי ערבות זו.

  
דש עלה לעומת המדד היסודי, הפרשי ההצמדה לעני
 ערבות זו יחושבו כדלהל
: א� יתברר כי המדד הח

הסכו� השווה למכפלת ההפרש בי� המדד החדש למדד היסודי בסכו� הדרישה,   יהיו הפרשי ההצמדה 
מחולק במדד היסודי. א� המדד החדש יהיה נמו� מהמדד היסודי, נשל� לכ� את הסכו� הנקוב 

בכתב, לא יאוחר בדרישתכ� עד לסכו� הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכ� הראשונה 
משבעה ימי� מתארי� קבלת דרישתכ� על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשל� לכ� כל סכו� 
הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכו� הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכ� חובה 

  .להוכיח את דרישתכ� ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מאת הנערב
  
. למרות האמור בכל מקו� אחר, את� זכאי� ורשאי� לממש הערבות בדרישה מפע� לפע� על כל 2

סכו� שייראה לכ� מתו� סכו� הערבות ובלבד שס� כל הסכומי� מתו� סכו� הערבות שנשל� לכ� 
בגי
 ערבות זאת לא יעלו על סכו� הערבות. אנו נשל� מידי פע� בפע� הסכומי� הנדרשי� במועד 

  שנידרש.
  
. לפיכ), א� לא תממשו ערבות זו במלואה בפע� אחת, תישאר ערבות זאת מפע� לפע� במלוא תוקפה 3

 לגבי יתרת סכו� הקר
 הבלתי ממומשת בצרו� הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.
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. אנו לא נהיה רשאי� לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאי� להמנע מתשלו� 4
י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרי� בזה במפורש ומראש על כל טענה בקשר על פ
 לכ).

    
. המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק מזכויותיה 5

  במבנה ו/או במקרקעי
 שעליה� יבנה הפרויקט. 
  
וכל דרישה מכ� חייבת  לקבל� תשלו� החשבו הסופיחודש מ 12. הערבות תהיה בתוק& עד ליו� 6

 להימסר לנו בכתב עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 
  

  בכבוד רב,  
  בנק........................                 

  
  סני�......................                
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  סעיפי ביטוח חוזיי� –ב'  נספח 
מבלי לגרוע מאחריות הקבל
 לפי חוזה זה או על פי כל די
, מתחייב הקבל
, על חשבונו הוא, לרכוש .  1

ביטוחי  בדרישותולהחזיק בביטוחי� המפורטי� בהמש� (שיקראו להל
 "ביטוחי הקבל
") כנדרש 
הקבל�  המצור& לחוזה זה מייד ע� העמדת אתר הפרויקט לרשותו ו/או אחריותו ו/או חזקתו 

מטרת ביצוע עבודות הפרויקט על פי הסכ� זה ולהמשי) ולוודא כי הביטוחי� ישארו בתוק& בכל ל
תקופת הביצוע לרבות תקופת התחזוקה ותקופה נוספת לאחר מכ
 כפי שיפורט להל
 לעניי
 אחריות 

  מקצועית וחבות המוצר.
לרבות ציוד  הגדרתו בחוק, הקבל
 מתחייב להחזיק  ביטוח חובה על פי כל די
 לכל כלי רכב מנועי כ. 2

ביצוע  לצור)  מכני הנדסי המוגדר ככלי רכב מנועי שיש חובה לבטחו, המובאי� לאתר הפרויקט 
  עבודות הפרויקט.

  הקבל
 יהיה מנוע מכל פעולה של עיכוב ו/או התנגדות למימוש זכויותיו של המזמי
 על פי .  3
  � למימוש זכויותיו כאמור.ביטוחי הקבל� , ועליו לשת& פעולה ע� המזמי      

      הקבל� מתחייב לשל� את פרמיות פוליסות הביטוח בגי� הביטוחי� שהתחייב עליה� .  4
  לעיל, במלוא� ובמועד�, ולמלא אחר יתר הוראות פוליסות הביטוח לרבות ההוראות      
  פת ביצוע הנוגעות להיק� ולאיכות  השמירה על מנת לעמוד בתנאי הביטוח במש� כל תקו      
   הקבל� יישא בסכומי ההשתתפות למע� הסר ספק,  עבודות הפרויקט ותקופת הבדק.      
  . סכומי� אלו יהיו ניתני� לקיזוז ע"י המזמי
 מכל פוליסת הביטוח שלוהעצמית הנקובי� ב      
  סכו� שיגיע לקבל� בגי� הסכ� זה.      

  יסה מפוליסות הקבל
 שנדרשו בחוזה זה, מבלי לגרוע מ� האמור לעיל, היה ובוטלה פול.   5
הכיסוי לא  מתחייב הקבל
 לדאוג להמצאת פוליסה חלופית אצל מבטח סביר אחר ובתנאי שהיק�     

  יפחת מדרישות חוזה זה.
כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, ובכל מקרה לפני כניסתו לאתר  –הקבל� מתחייב להמציא למזמי� .  6

המצור&  2ב'חתו� על ידי חברת הביטוח שלו, בהתא� לנספח י הקבל�" "אישור ביטוח   הפרויקט 
   .להסכ� זה

ידי חברת הביטוח  חתו� עלהקבל� מתחייב להמציא למזמי� את אישור קיו� ביטוח חבות המוצר         
המצור& להסכ� זה במועד מסירת עבודות הפרויקט למזמי� במלוא� או  2נספח ב'שלו בהתא� ל

  בחלק�.
        .
  המצאת האישור הינו אחד מתנאי קבלת העבודות או חלק
 על ידי המזמי

הקבל� יחזור וימציא את אישור הביטוח מידיי תו� תקופת ביטוח על פי הפוליסות וכל עוד לא  
יו� לפני מועד תו� תקופת הביטוח כמצויי
 על גבי  14 תמה מעורבותו בפרויקט, וזאת לא יאוחר מ

המזמי
 יהיה רשאי למנוע מהקבל
 להמשי� בביצוע העבודות היה ואישורי אישורי קיו� הביטוח. 
הביטוח כאמור לא יומצאו במועד. מוסכ� בזאת, כי הקבל
 יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד 
המזמי� ו/או מי מטעמו עקב כ) שלא יתאפשר לו להתחיל ו/או להמשי) בעבודות טר� המציא את 

  אישורי הביטוח כאמור.
טוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, הקבל� יחזיק בביטוחי� אלו כל עוד מתקיימת לגבי בי

מועדי� אלו.  2שני� ממועד סיו� עבודות הפרויקט, המאוחר מבי
  3אחריותו על פי די� או עד תו� 
הקבל
 מתחייב להמציא מידי שנה אישורי ביטוח מתאימי� המעידי� על כ�, א� לאחר סיו� 

  ירתו למזמי�.עבודות הפרויקט ומס
    

את הזכות לקבל מהקבל" בכל עת את העתקי הפוליסות במלוא" או בחלק",  ושומר לעצמהמזמי"    
במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחו� את עמידת 

מלוא" או בחלק" הקבל" בסעיפי! אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והקבל" יעביר את העתקי הפוליסות ב
כאמור מיד ע� קבלת הדרישה. הקבל� מתחייב לבצע כל שינוי או תיקו� שיידרש על מנת להתאי� 

  את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעי� א' בנספח זה.
  

לפי סעיפי  מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/� בא/י� לצמצ� את התחייבויות הקבל� 
� לעיל, ומתכונתו/ת� התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו הינה א� ורק הביטוח המפורטי

כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליה�. הוראות הביטוח המחייבות ה� אלו 
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המופיעות בנספח זה לעיל. על הקבל� יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצור� להיעזר באנשי 
    את הדרישות וליישמ" בביטוחיו ללא הסתייגויות.ביטוח מטעמו, על מנת להבי� 

  
א� לא יבצע הקבל� את ביטוחיו בהתא� להוראות פרק זה ("ביטוחי הקבל�"), יהיה המזמי� רשאי, .    7

ימי� מראש ובכתב ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או  14לאחר הודעה לקבל�   א) לא חייב 
במקומו ולשל� את דמי הביטוח שידרשו לש� כ). במקרה  לבצע את ביטוחי הקבל� –לפי כל די� 

דמי ניהול,  10%זה, המזמי� יחייב את הקבל� בכל הסכומי� ששיל� בגי� ביטוחי� אלה בתוספת של 
  בכל דר� שימצא לנכו
 לרבות בדר� של קיזוז.

  & החליט המזמי� להגיש תביעה ע"פ ביטוחי הקבל� או מי מטעמו, מתחייב הקבל� להצטר.     8
  לתביעה ולתבוע איתו יחדיו.     

למע� הסר ספק, מוצהר בזאת במפורש כי אי� בעריכת ביטוחי הקבל� ו/או בקיומ� כדי להוות אישור .   9
בדבר התאמת� להוראות הסכ� זה ו/או כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמי� ו/או כדי לצמצ� 

והקבל
 מודע כי דרישות הביטוח הנ
 מזעריות את אחריות הקבל� על פי הסכ� זה ו/או על פי כל די� 
  והקבל
 רשאי על פי שיקול דעתו להגדיל
 על פי רצונו.

  הקבל
 מתחייב כי בהתקשרותו ע� קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה .   10
כלשהיא על פיה הוא מוותר (בשמו, בש� המזמי� או בש� המבטחת שתערו) עבור המזמי� את    

ספקי�  פוליסה לביטוח עבודות קבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אות�  קבלני� ו/אוה
  ו/או יועצי� או שפוטר את הנ"ל מאחריות� על פי די
 ועל פי הסכ� זה.

לעיל מתייחס בי
 היתר ג� לקבלני הובלה, קבלני הרמה (הנפה),  חברות שמירה, 10האמור בסעי&  . 11
  ספקי ציוד, יצרני� וכדומה.אד�,  חברות כח

  
12 . 
 הקבל
 מצהיר ומאשר כי הובא לידיעתו כי המזמי
 מבצע את הפרויקט במימו
 פיננסי והקבל

מתחייב לחתו� על אישורי� ו/או מסמכי� אחרי� שידרשו ע"י הבנק, בשל היותו הקבל
 המבצע 
ת הביטוח שיערכו על ידי ובכלל זה ומבלי למצות, הגדלת סכומי הביטוחי� ו/או הסבת כל פוליסו

הקבל
 עבור הפרויקט או כמתחייב מהסכ� זה לטובת הבנק ו/או המצאת פוליסת הביטוח ו/או 
  הכללת הבנק כמוטב נוס� בכל אחד מהביטוחי� האמורי� ו/או שעבוד הפוליסה לטובת הבנק.

שלו,  קבלני המשנה הקבל
 מתחייב לגרו� לכ� כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו ו. 13
ויוודא כי השינויי� הנדרשי� למימוש הוראות נספח זה, יבוצעו ה
 במסגרת ביטוחיו וה
 במסגרת 

  ביטוח קבלני המשנה שיועסקו על ידו בביצוע העבודה.
על הקבל
 אחריות בלעדית לדאוג כי קבלני המשנה יקיימו את דרישות הדי
 והביטוח לרבות 

� כיאות ע"י מבטחי קבל� מיחתו� כשה, 2נספח ב' –ביטוחי הקבל�  אישורהביטוחי� המנויי� ב"
  המשנה.

כ
 מתחייב הקבל
 לדאוג לכ� כי בחוזי ההתקשרות שיערו�, א� בכלל, ע� קבלני משנה בקשר ע� . 14
  . BACK TO BACKלהל�  15ביצוע הסכ� זה, יופיעו דרישות הביטוח וכ� דרישות סעי& 

בכל מקו� בהסכ� זה לעיל, ולאור) כל תקופת ההסכ�, מתחייב  מבלי לגרוע מכלליות האמור. 15
 �הקבל
 למלא אחר כל דרישות הוראות החוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו, ובעיקר א
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל באופ� שכל עובדיו והפועלי� מטעמו, לרבות באופ� מקרי או 

  זה זכאי� לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.   זמני, יהיו בכל עת במש� כל תקופת הסכ�
  הרצ"ב. 1ב' הקבל
 מתחייב לחתו� על כתב הויתור נספח 16
 הפרה של סעי& מסעיפי הביטוח תיחשב כהפרה יסודית של החוזה.. 17
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  כתב ויתור % 1'בנספח 
  תארי) :_______

  לכבוד
  בע"מ   __________________

_______________  
  י�")(להל� "המזמ 

  א.ג.נ.,

  הנדו� : כתב ויתור
הננו מצהירי� ומתחייבי� בזאת כלפיכ�, כי אנו מוותרי� מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכ� ו/או 

מהפועלי� מטעמכ� ו/או מכל גו� הקשור עמכ�, בגי
 כל אובד
 ו/או נזק לכלי עבודה ו/או מכונות 
הנדסי (שיקראו כול� להל
 "הציוד") ו/או ציוד ו/או מתקני� לרבות כלי רכב וכל ציוד מכני 

שבבעלותנו ו/או באחריותנו על פי הסכ� ו/או על פי די
, לרבות כל ציוד אחר המובא לאתר הפרויקט 
  נשוא הסכ� זה, על ידנו ו/או על יד קבלני משנה ו/או אחרי� מטעמנו ו/או עבורנו.

צעות אחרי� את עבודות ידוע לנו כי "ביטוח עבודות קבלניות" המבטח באמצעותכ� ו/או באמ
הפרויקט, מחריג במפורש כל כיסוי לציוד שלנו ו/או הנמצא בחזקתנו ו/או באחריותנו, ו/או המובא 

  לאתר הפרויקט ע"י קבלני משנה מטעמנו. כמו כ
, ידוע לנו כי במידה ומועסקת באתר הפרויקט חברת 

יוד ואנו אמורי� לדאוג שמירה מטעמכ� המבצעת עבודת שמירה, אי� היא אמורה לשמור על הצ
לשמירה מטעמנו. על כ
, כל אובד
 או נזק שיהיה לציודנו זה, יחול על אחריותנו הבלעדית ואנו 

  מוותרי� מראש על כל תביעה ו/או דרישה כאמור, מכ� ו/או ממבטחיכ�. 

� כמו כ
, אנו מתחייבי� בזאת לשפות אתכ� בגי
 כל תביעה ו/או דרישה שתחויבו ע"י צדי� שלישיי
כלשה� לרבות ספקי� ו/או משכירי� של ציוד בגי
 אובד
  או נזק לציוד.הננו מתחייבי� כלפיכ�, 

במידה ונביא לאתר הפרויקט כלי רכב מנועי כלשהוא שיש חובה חוקית לבטחו כולל כלי צמ"ה שיש 
כלי חובה חוקית לבטח� (לרבות באמצעות ספקי� ו/או קבלני משנה), אנו נוודא תחילה כי קיימי� ל

שיגר� מכלי רכב אלה, או נזק רכוש רכב אלו ביטוח חובה כחוק וכל תביעה בגי
 נזק גו� /פגיעת גו�  
יחול עלינו בלבד ועל אחריותנו הבלעדית ואנו מוותרי� מראש על כל תביעה ו/או דרישה מכ� ו/או 

  שיתו& של ביטוחיכ�.

  ולראיה באנו על החתו� 

  ________________  (ש� הקבל�)

__________      __________________     ________________      _____________  

  חתימה וחותמת הקבל�              ש� החות�                      תפקיד החות�                   תארי)
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63  אישור ביטוחי הקבל� � 2נספח ב'
 :   האישורתארי� הנפקת  +ביטוחי חבויות  קבלניותביטוח עבודות  �אישור קיו� ביטוחי� 

בתוק�, בהתא� למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי  ביטוח פוליסתישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכ� שלמבוטח ישנה א
חריגיה. יחד ע� זאת, במקרה של סתירה בי� התנאי� שמפורטי� באישור זה לבי� התנאי� הקבועי� בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת  הפוליסה ו

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב ע� מבקש האישור.
/   המבוטח הנכס מע� המבוטח האישור מבקש

 *העבודות ביצוע כתובת
 האישור מבקש מעמד

 �ש
המרכז האקדמי לב ו/או חברות  
הבנות ו/או חברות אחיות ו/או  

חברות קשורות ו/או חברות שלובות  
 ו/או עובדיה� ו/או מנהליה�

 ש�
   _______________ 

 
המרכז האקדמי   קמפוס

 שרמ�לב, מעונות 
 
 הביצוע קבל��
 משנה קבלני�
 שוכר�
 מזמי�: אחר�
 מס' זיהוי: 

580018281 
 .פ.ח

________________ 
 מע�

 , ירושלי�21הועד הלאומי 
 מע�

______________ 
 כיסויי�

 הפוליסה פרקי
 אחריות גבולות לפי חלוקה
 ביטוח סכומי או

  מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

  סכו�/  האחריות גבול סיו� תארי' תחילה תארי'
 העבודה שווי/  ביטוח

 וביטול בתוק) נוספי� כיסויי�
 חריגי�

  בהתא� כיסוי קוד לציי� יש
 'ד לנספח

 מטבע סכו�
 הסיכוני� כל �1 פרק

 קבלניות עבודות
 נית�( לדוגמה הרחבות

 לפרקי בהתא� לפרט
 ):הפוליסה

  
 ביטוח
 עבודות

  קבלניות
  ביט מהדורה

____ 

 
 

 
 

 
________ 

 
+  

 
 

309 ,313 ,314 ,316 ,318  ,
  וקבלני קבלני� �317, 328

 משנה

  + _________     ריצהופ גניבה
  + 1,000,000     עובדי� עליו רכוש
  + 1,000,000     סמו' רכוש
  + 1,000,000     הריסות פינוי
 מתכנו� ישיר נזק
/חומרי� לקוי/עבודה לקוי

 לקויי�
    1,500,000 + 

 
 

  לכינו� מיוחדות הוצאות
 נזק

   + מהנזק   20%    

   + 400,000     קל וציוד מתקני�
   + 200,000     עזר מבני
 מהנדסי�, אדריכלי� שכר

 נזק לכינו� ומומחי�
    500,000 +   

  לכינו� והצלה מנע הוצאות
 נזק

    500,000 +   

   + 300,000     זמניות עבודות
      'ג צד �2 פרק

15,000,000 
 
+  

302 ,307 ,309,311 312 ,315  ,
318 ,321  ,322 ,328 ,329 

      מעבידי� אחריות �3 פרק
20,000,000  

 
+  

304 ,309 ,318 ,319 ,328 

      מקצועית אחריות
1,000,000 

 
+  

301 ,302,303 ,304 ,309  ,
311 ,321 ,325 ,326 ,327   ,
 חודשי� 12 – 332, 328

 ביטוח  המוצר אחריות
 אחריות
 המוצר

  ביט מהדורה
____ 

   
2,000,000   

 
+  
 

302 ,304 ,309,  ,311,310  
,321  ,328 ,332 – 12  

 חודשי�

 

 *:)ג'(בכפו�, לשירותי� המפורטי� בהסכ� בי� המבוטח למבקש האישור, יש לציי� את קוד השירות מתו� הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותי� 
074 ,062 

 ביטול/שינוי הפוליסה*  
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יו� 60כנס לתוק� אלא יי לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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  הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמינה %נספח ג' 

  
  לכבוד

   ע"ר המרכז האקדמי לב
   21רח' הועד הלאומי 

  ירושלי�
   )"המזמינה"  (להל� 

  
  

 אנו הח"מ ......... מתכבדי� בזה להגיש את החשבו
 הכולל והסופי (להל
: "החשבו
 הסופי") ל
........... בגי
 ביצוע עבודות ............ . שבצענו (להל
: "העבודות") בהתא� לחוזה בינינו מיו� 

  וזה")........... (להל�: "הח
  

:
  הננו מצהירי� ומאשרי� בזאת כלהל
  

כי הסכו� הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבו
   א.
  הסופי ועולה לס) ............. ש"ח (להל�: "התמורה הכספית").

  
 כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבו
 הסופי המאושר ע"י המפקח אי
 לנו ולא תהיינה  ב.

לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי .......... ו/או כלפי הבאי� מכוח� או 
  מטעמ�, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרו� בו ו/או הנובע ממנו.

  
כי על חשבו
 התמורה הסופית קבלנו עד כה ס� ......... ש"ח ובקבלת היתרה המגיעה לנו   ג.

  וא התמורה לבצוע החוזה.בס� של ............. ש"ח קבלנו את מל
  
אנו מתחייבי� לבצע את סעי� האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפי� כוחו של המזמינה   ד.

לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקוני� והליקויי� שיידרשו ע"י 
  המזמינה ו/או המפקח.

  
  
  

  ולראיה באנו על החתו�
  

  . שנת ...........היו� ......... לחודש .......
  
  

                                   
  הקבל�            

  
  

                                      עד לחתימה: 
  
  
  

                            תארי):
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  כתב התחייבות %' נספח ד
   )"המזמינה"  (להל�  ע"ר המרכז האקדמי לב לכבוד

  ירושלי�, 21רח' הועד הלאומי 
וביו� ............................ חתמתי על חוזה עמכ� על תוספותיו (להל�: "החוזה") בדבר הואיל  .1

ביצוע עבודות בני
, הנני מצהיר ומתחייב בזה, להסרת ספק, בנוס� לכל התחייבויותיי בחוזה 
  והוראותיו, כדלקמ�:

ממקו� ביצוע למנהל הפרוייקט סמכות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להורות לי על סילוק ידי  .2
העבודות, הפרויקט, העבודות, החומרי� והציוד שבה� ועל הפסקת ביצוע העבודות על ידי (להל�: 
"סילוק היד") כל זאת בי� א� סילוק היד סיבתו ו/או עילתו בחוזה, בי� הוראת כל די� ובי� מכל 

בותי ו/או א� סיבה ו/או בי� היתר, לרבות א� אפסיק ו/או אשהה את ביצוע העבודות ו/או התחיי
  החוזה בוטל ע"י מי מהצדדי� לחוזה.

הורה המנהל לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי על סילוק ידי, מסכי� אני ומתחייב ללא תנאי  .3
מוקד� או אחר ומבלי להעלות כל טענה קיימת או עתידית צפויה או בלתי צפויה לסלק ידי מהאתר 

אי� אחריה ולא כלו�. בכל מקרה שהורה במועד שהורה המנהל, והוראת המנהל הינה סופית ו
המנהל כאמור, לא אהיה זכאי לכל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או כל צו אחר בי
 קבוע ובי
 זמני לא 
נגד� או נגד כל קבל
 אחר ואת� מוסמכי� ורשאי� לתפוס האתר במועד הקבוע בהוראת המנהל. 

בו� ו/או לחזקה ו/או לשימוש ו/או כל בחתימתי להל
 מסכי� אני בזה, כי אי
 לי כל זכות לעיכ
זכות אחרת באתר לא מכח החוזה ולא מכח הוראת כל די
. להסרת ספק, מוותר אני בזה מראש 
על כל טענה בדבר זכות עיכבו
 ו/או רשות ו/או חזקה ו/או שימוש כלשה� ו/או כל זכות אחרת 

  דומה לאמור לעיל באתר ביצוע העבודות וכנגד סילוק היד.
ות זו הינה התחייבות בלתי הדירה כלפיכ� בדבר מסירה מראש של אתר העבודות לכ� התחייב .4

והענקה לכ� של זכאות בלתי מותנית והסכמה בלתי חוזרת לתפיסת האתר אשר תיכנס לתוק� 
מלא ובלתי מותנה בכל תנאי ע� מסירת הוראת המנהל לי, כאמור לעיל והחל מהמועד הנקוב בה. 

שאי� לתפוס בעי� את האתר ללא צו של בית משפט וללא צור) בהתמלא תנאי� אלה את� ר
במילוי כל תנאי� נוספי�. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, א� תחפצו בכ�, תהיו רשאי� להגיש כל 
תביעה ו/או כל תובענה לבית המשפט המוסמ� לסילוק ידי כולל לתפיסת העבודות ולא תעמוד לי 

התפיסה ו/או למנוע אותו ו/או לסכל� ולא אגיש כל  כל זכות לעכב את סילוק ידי ו/או מעשה
 
תביעה שכנגד ולא אוכל להתגונ
 בכל טענה ו/או עילה, כספית או אחרת. בכל מקרה, א� אטע

  טענות כאמור, ה
 תהיינה בנות תוק� א� ורק לאחר סילוק ידי, לרבות תפיסת האתר על ידכ�.
סת האתר יחולו ללא סייג על חומרי� ו/או כל ההוראות דלעיל החלות על סילוק ידי ו/או לתפי .5

ציוד שהוזמנו על ידי או בשמי מכל צד ג' לצור� ביצוע העבודות ואשר מצויי� מחו� לאתר בכל 
  מקו� שהוא. 

  כל נזק ו/או הפסד שיגר� לכ�, א� לא אעמוד בתנאי כתב התחייבות זה, יחולו א� ורק עלי. .6
באופ
 עצמאי ובלתי מותנה את קיו� כל  כל ערבות בנקאית שהענקתי או אעניק ל� תבטיח .7

  התחייבויותיי כמפורט לעיל.
  הוראות כתב התחייבות זה באות להוסי� על הוראות החוזה ולא לגרוע הימנו.  .8

  בכבוד רב,_________________
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  ביטחו" –' הנספח 
את רשימת כל  לב המרכז האקדמיטר� תחילת ביצוע העבודה יעביר הקבל� (להל� "הקבל�") לקצי� הביטחו� של  .1

העובדי� מטעמו (לרבות קבלני משנה ועובדיה�), תו� ציו� שמ� המלא, מ"ז, מספר טלפו� עדכני וכתובת מקו� 
יעביר הקבל� בנוס� צילו� ת"ז, תמונה  –מגורי�. בא� מועסקי� עובדי� תושבי איו"ש / אזח"ע  / מזרח ירושלי� 

מספר רישוי  –� יעביר רשימת כלי רכב המסיעי� עובדי� וכל ההיתרי� והאישורי� הנדרשי� להעסקת�. כמו כ
  וסוג רכב. 

  ימי� לפני תחילת ביצוע העבודות.  10 –הרשימות יועברו כ  .2
  יפעל בהתא� להנחיות הקב"ט.הקבל�  .3

  הקבל� יעמיד בשטח שומר חמוש לשמירה על הפועלי� כל שעות פעילות�. .4
בעלי היתר כניסה לישראל ואישור ו / או תושבי איו"ש עובדי� בעלי אזרחות ישראלית  א1 ורקהקבל� יעסיק  .5

  .עבודה תק/ ו / או עובדי� זרי� בהתא� להיתרי� כדי�
ידוע וברור לקבל� כי העסקת עובדי� ללא אישורי� והיתרי� כדי� תביא להגשת תלונה במשטרה כנגדו, והנהלת  .6

  תהא רשאי לתבוע מהקבל� את הנזק שייגר� לו כתוצאה מכ�. המרכז 
ל� יעביר כל בוקר לקב"ט או מי מטעמו (לפני תחילת העבודה) את תעודות הזהות של עובדיו מאיו"ש  / הקב .7

אזח"ע. התעודות יוחזרו לעובדי� ע� צאת� מאתר ביצוע העבודות וישמשו לבקרה כי כל העובדי� עזבו את שטח 
  . קמפוס המזמי� ("הקמפוס")

וודא כי כל עובדיו או מי מטעמו עזבו את אתר העבודות. כמו , באחראיות הקבל� לבקמפוסע� סיו� יו� עבודת�  .8
כ� יוודא הקבל� כי לא מתבצעת לינה בשטח או באתרי העבודה של מי מעובדיו אלא א� הלינה תואמה ואושרה 

  והקב"ט. המרכז ע"י הנהלת 
ות לפיקוח על לרבות הוראות הנוגעהמרכז הקבל� ועובדיו יצייתו ויפעלו על פי הנחיות מחלקת הביטחו� של  .9

  שוהי� בלתי חוקיי�, בדיקות רכב ביטחוניות ברכב, בכבודה ועל גופו של העובד מטעמו. 
  . הקמפוסיעבור בדיקת תכולה בכניסה וביציאה משטח המרכז כל רכב הנכנס לשטח  .10
/ הקב"ט ידרשו מכל סיבה שהיא, הקבל� מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד המועסק המרכז במידה והנהלת  .11

לא תדרש לנמק דרישה שכזו, א� תבוא. הפסקת עבודת עובד הקבל� לא תהווה עילה המרכז על ידו. הנהלת 
  לעיכוב בעבודות.

אינו אחראי לפיצוי הקבל� בגי� הפסדי� או נזקי� שנגרמו או עשויי� להיגר� לו כתוצאה מהרחקת העובד המרכז  .12
  . הקמפוסמשטח 

ת תמונת העובד, שמו, מספר הזהות ותפקידו. הקבל� ידאג כי כל הקבל� יפיק לכל עובד תג זיהוי שיכלול א .13
  . בקמפוסהעובדי� מטעמו ישאו את התג באופ� בולט במש1 כל זמ� שהות� 

הקב"ט או מי שאחראי מטעמו יהיה רשאי לערו� בדיקות וביקורות בכל מועד ושעה שיבחר על מנת להבטיח כי  .14
ותואמי� לרשימת העובדי� שהועברה ואינ� לני� מרכז לעובדי הקבל� המועסקי� באתר מאושרי� לכניסה 

  בשטח. 
מוסכ� על הקבל� כי קב"ט המזמי� או מי שמטעמו, רשאי� להיכנס לאתר העבודה בכל מועד ושעה לצור� ביצוע  .15

 הביקורת. בא� האתר ננעל לאחר שעות העבודה, יפקיד הקבל� ברשות קב"ט המזמי� מפתח לאתר העבודה.    

 

       _______        ________     _______________________  
    חתימת הקבל�                 תארי)                                    
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  הצהרת בטיחות %' נספח ו
  בהצהרת בטיחות זו יהיו למונחי� הבאי� הפרשנות שלציד� אלא א� כ
 נאמר אחרת: .1

כמפורט עבודות המועסק על ידו לצור) ביצוע קבל
, ספק, משתמש, נות
 שירותי� וכל מי ה   הקבל"   .א
 .המרכז במסמכי המכרז עבור

 בירושלי� (ע"ר). המרכז האקדמי לב   המרכז   .ב

 הממונה על בטיחות מטע� הקבל
   הממונה על בטיחות  .ג

אני החתו� מטה המעסיק עובדי� לצור� ביצוע עבודות בנית הבני
, מתחייב בזאת לקבל תדרי� בטיחותי  .2
, וכל במרכזהנחיות בטיחות לקבלני� השוני� הנהוגות ו/או נציגו בדבר המרכז טיחות של מהממונה על הב

. במסגרת תדרו) בטיחותי זה אציג מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות במרכזטר� תחלנה העבודות זאת ב
(בודק מוסמ)) לכלי רכב/ציוד שיופעל על ידי לצרכי העבודות באתר העבודות. בתו� התדרי) הבטיחותי 

 ריני מתחייב לחתו� על  טופס "הצהרת בטיחות".ה

בסמכות הממונה על הבטיחות, למנוע ו/או לעכב הכנסת כלי רכב אני הקבל
 מצהיר בזאת כי ברור לי כי  .3
ו/או ציוד (לאתר העבודות) שאינו עונה לדרישות הבטיחות  ו/או הרישוי  ו/או הביטוח  ו/או בדיקות  "בודק 

 מוסמ)" כחוק.

סדרי  \או עובדי נקפיד על קיו� דרישות הבטיחות והגהות על פי כל די
\צהיר בזאת שאני ואני הקבל
 מ .4
 ו/או מי שהוסמ) על ידו.המרכז העבודה והמשמעת ולנהוג בהתא� להוראות הממונה על הבטיחות ב

או לקבלני המשנה מטעמי את ההנחיות הבטיחות לקבלני� \אני הקבל
 מצהיר בזאת כי מסרתי לכל עובדי ו .5
 .במרכז

לספק לעובדי את הכלי� המתאימי� ואביזרי ציוד המג
 האישי כנדרש  אני הקבל
 מצהיר בזאת כי מחובתי  .6
 
לבצוע העבודות, להפקיד לפקח ולוודא תקינות ציוד הבטיחות והשימוש הנכו
 בו. דגמי הכלי�, ציוד המג

 לעיסוק  ולמקצוע. האישי, אביזרי הלבוש ונעלי העבודה יתאימו לתקני� המקובלי� בהתא�

, אלא לאחר המרכזכי  לא אקי� כל מבנה ו/או מתק
 כל שהוא בשטח משטחי  .   אני הקבל
 מצהיר בזאת7
.
 שאקבל אישור ויוקצה לי השטח המדויק להקמת המבנה או המתק

8.   
לשמור, לקיי� ולציית לכל דרישות הבטיחות מתחייבי� וכל מי מטעמי  בשמי ובש� עובדיאני הקבל
  הגהות ג� בשטחי מתקני העזר שיוקמו ו/או יתוחזקו על ידינו, כמפורט בנספח זה.ו

לנהוג ולמלא בקפדנות אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות"  אני הקבל
 מתחייב  .9
לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או מתקני� מסוכני� ולביצוע עבודות ריתו� או עבודות במקומות בה� 

  סיכו� אש. קיי�
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על העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכ
 וחמור  אני הקבל
 מתחייב  .10
. אי
 בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבל
 המרכז("כמעט תאונה") שאירעו באתר העבודות ו/או במתקני 

 .ו/או בא כוחו מחובת הדו"ח לכל הנוגעי�, מכוח החוק ו/או הביטוחי� וכו'

על אחזקת מלאי מתאי� של אמצעי עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש במתקני העזר   אני הקבל
 מתחייב  .11
  שברשותי. 

, יוסע בהתא� לצור� באמבולנס או במרכזכי א� מי מעובדי יפגע במהל) העבודה  אני הקבל
 מתחייב  .12
של  טיח הקבל
 את הפינויברכב הקבל
 (במידה והפינוי אינו מחייב הסעה באמבולנס) בכל מקרה יב

  עובדיו.
, ובכתב, לעבודה באש גלויה, במרכזאני הקבל
 מתחייב לבקש היתר מראש, מהממונה על הבטיחות   .13

או לכל מתק� בעל סיכו�  , אזורי אחסו� חומרי� כימיי�, חדרי פיקוד, חדרי חשמל לכניסה למעבדות
  מיוחד שיידרש במהל) עבודתי.

"אישורי הכניסה" לאתר העבודות, בתוק� לתקופה המצוינת על גו� האישור, את כי אני הקבל
 מצהיר בז  .14
חתומי� ע"י הקב"ט או בא כוחו, ימצאו בכל עת בידי כל עובד קבל
 וישמשו אמצעי זיהוי בפני כל בר 

. מחובת כל אד� השוהה באתר העבודות לשאת תג זיהוי (קבלני� ומבקרי� כאחד) המרכזסמכא מטע� 
  פני ממונה על הבטיחות/הקב"ט לפי דרישת�.להזדהות ב

או להמעיט \או לפגוע ו\אני הקבל
 מצהיר ומאשר בזאת כי אי
 בחתימתי על  הצהרה זו כדי לגרוע ו  .16
. 
  מחובתי לקיי�  את  דרישות הבטיחות והגהות  בה
 הנני  מחויב על פי כל די

  
 ש� הקבל�: __________________.

  
  ________.כתובת הקבל�: ________

  
  טלפו� הקבל�: ________________.

  
      חותמת הקבל�:_______________.

  
_____________        _____________  

  חתימת הקבל�            תארי)
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  כתב שיפוי %' נספח ז
  

הקבל� יהיה אחראי, כלפי המזמי�, המפקח, מנהל הפרויקט, או כל אד� או גו� הפועל מטעמ�, מועסק על   .1
יצג אות� (להל� "הצדדי� המשופי�"), וישפה אות� מפני כל אחריות, נזק, תביעה, או פסיקה יד�, או מי

  תוטל עליה� או תוגש נגד�, בי� השאר בגי�: אשר
  נזקי גו� או מקרה מוות של כל אד� ו/או  *
  נזק או הפסד כל חפ� או רכוש ו/או  *
  כל אחריות או תביעה מכל סוג שהוא,  *

� מקור� ו/או נובעות ו/או נגרמו עקב ביצוע העבודות, או הנובעות מפעולה ו/או אשר באופ� ישיר או עקי  
כלשהו של הקבל�, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אד� או גו� הפועל מטעמו, בביצוע או בהקשר  מחדל

לביצוע העבודות. זאת בכל מקו� בו העבודות מבוצעות או מקו� בו מאוחסני� או נמצאי� חומרי� 
  � לעבודות.השייכי

בכל מקרה בו תוגש תביעה נגד מי מהצדדי� המשופי� (בי� א� רק נגד�, ובי� א� בצירו� צדדי� נוספי�),   .2
הנובעת מאחריות הקבל� כאמור לעיל, אזי יהיה על הקבל� לטפל בתביעה נגד הצדדי� המשופי� על חשבונו 

  הוא, ויהיה עליו לשל� כל סכו� שיפסק נגד�.
  יו� על כל  תביעה ממועד שהובאה לידיעתו. 14לקבל� תו1  יודיעמשופה אחר המזמי� או צד   .3
, המזמי�ערבויות הביצוע והבדק שניתנו למזמי�, סכו� העיכבו�, או כל סכו� אחר המגיע או יגיע לקבל� מ�   .4

  ישמשו כבטוחה למלוי חבויותיו של הקבל� על פי כתב שיפוי זה.
י מה�, יימצאו חייבי� בהלי1 משפטי בי� בפסיקה או בפשרה, בגי� בכל מקרה שהצדדי� המשופי� או מ  .5

נזיקי� כלשהי הנובעת מביצוע העבודות כאמור, הקבל� ישל� את מלוא הסכו� הנפסק, לרבות כל  תביעה
  הוצאות ההלי1.

. לא דרישהימי� מקבלת  7על הקבל� לשל� לצד משופה את הסכומי� המגיעי� על פי כתב שיפוי זה תו1   .6
ל� הקבל� את הסכו� כנדרש, יהיה צד משופה רשאי לקבלו בי� השאר מתו� הערבויות שבידי המזמי� שי

  או מתו1 יתרות המגיעות לקבל� כאמור לעיל.
בגינו,  המגיעי�הקבל� ישפה את הצדדי� המשופי� ג� בגי� הוצאות מימוש כתב השיפוי וגבית הכספי�   .7

  אי עמידת הקבל� בחבויות הנובעות מכתב שיפוי זה.במידה וצד משופה יזדקק להליכי� אלה עקב 
במהל� העבודות, יהיה המזמי� רשאי לעכב מתו� הסכומי� המגיעי� לקבל�, בנוס� לכספי העכבו� המוסכ�   .8

בחוזה, סכומי� אשר יהיו דרושי� לדעתו לכסות תביעות פתוחות, או תביעות בהלי� היווצרות נגד הצדדי� 
  המשופי�.

קבל� הנובעות מכתב שיפוי זה מותנות בכ� שצד משופה הודיע לקבל� במועד על תביעה על מנת כל חבויות ה  .9
  שהקבל� יוכל להתגונ�.

  
__________________            ______________________  

  חתימת הקבל�                תארי)  
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נספח ח'% הצהרת מהנדס/אדריכל לצור� סעי� 4 (א) (6) לחוק רישו� קבלני� לעבודות הנדסה 
 בנאיות, תשכ"ט% 1969 המועסק במת" שירותי!

  
אני הח"מ ___________אשר כתובתי ____________________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 : 
  האמת בלבד וכי א� לא אעשה כ
 אהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק, מצהיר ואומר כדלקמ
רחי, ומס' רישיוני ______לוטה בזה אני רשו� בפנקס המהנדסי� והאדריכלי� למקצוע מהנדס אז
  תצלו� תעודת הרישו� שלי, המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי.

  אני בעל ____שנות ניסיו
 בתחו� הבניה, הסלילה, עבודות תשתית, תכנו
 פרויקטי� ותאו� פיקוח.
.
  אני מועסק באופ
 קבוע במת
 שירותי ________בכל העבודות המבוצעות ע"י הקבל

  תי: __________, כמפורט בהסכ� ההעסקה הרצ"ב.תנאי העסק
  השני� האחרונות:  5  להל� רשימת חלק מהפרויקטי� שטופלו על ידי ב

  ___________________  .א
 ___________________  .ב
 ___________________  .ג
 ___________________  .ד
 ___________________  .ה

  
  תפקידי במסגרת העסקתי ה� :

  
  בחוק התכנו
 והבניה.האחראי לביצוע כמשמעותו 

הקשר בי
 הקבל
 והרשויות השונות בכל הנושאי� הטכניי� הקשורי� לביצוע החלק הקונסטרוקטיבי 
  של המבנה.

ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט בהתא� לתכניות, מפרטי�, הוראות והנחיות המתכנני� והיועצי� 
  השוני� והמפקח באתר.

  סימו� הפרויקט באתר בשלושה ממדיו.
פגיעות ברשתות תת קרקעיות ועיליות של שירותי� ציבוריי� כגו�: חשמל, טלפו�, מי�, ביוב,  מניעת

  כבישי�, מדרגות, נטיעות וכו'.
הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות. 

  יציבות טפסות, פיגומי� ומבני� זמניי� אחרי�.
חה של הציוד לביצוע הפרויקט (פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור אפשרות הפעלה בטו

  של מומחה כגו
: מעליות, מנופי� וכו').
התאמת� של כל חומרי הבניי
, המשמשי� לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט, לתקני� ולהוראות 

המקובלי�. המתכנני� והיועצי� השוני� והמפקח באתר, ובהעדר� בהתא� למפרטי� הסטנדרטיי� 
בהתא� למפרטי�, לתקני� ולהוראות המתכנני�   ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצועי

והיועצי� השוני� והמפקח באתר, ובהעדר� בהתא� למפרטי� הסטנדרטיי� המקובלי�. אמצא כי כדי 
 למלא את חובותיי בהתא� לסעיפי� הנ"ל בנושאי� שאינ� במסגרת הכשרתי המקצועית, זקוק אני
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לשירותי יוע� או מתכנ
 נוס�, אודיע על כ� לקבל
, ועל הקבל
 תהיה מוטלת החובה, על חשבונו, לדאוג 
  לכ� שאקבל שירותי� אלה בזמ
 הנדרש.

  
  אני נוטל על עצמי אחריות אישית לכל הנובע מתפקידי הנ"ל.

  
  .אני מצהיר כי שמי הוא ___________, כי זו הינה חתימתי וכי כל הכתוב לעיל אמת

  
  תארי) :________________     חתימה ____________________

  
  

  אישור עור� די"
  

בפני עו"ד __________________, הופיע ביו� ______________ מר _______________המוכר 
לי באופ
 אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, שא� לא כ
 יהיה צפוי לעונשי� הקבועי� 

  נות תצהירו דלעיל וחת� עליו בפניו.בחוק, אישר נכו
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  יועצי�רשימת                                    
    

 mail�e פקס טלפו� כתובת ש�   תפקיד

סמנכ"ל  
   המרכז

 

 אוריאל ב� נו�
    

  16031ת.ד.
 ירושלי�  

052�3809159 
02�6751272 

02�6751195 ben�nun@jct.ac.il 

מנהל  
 הפרויקט

 יפת�וינקו
 ויקטי�ניהול פר

 
 יעקב וינברגר

 אביעד וינברגר
 זאב רא$

  25האומ� 
 ירושלי�

02�5639244   
 
 

054�4330184 
054�4566480 
054�4271615 

02�5664710 office@vinko.co.il 
 
 
vinko@vinko.co.il 
aviad@vinko.co.il 
zeevr56@gmail.com 

 
א'   14מנח� משיב  לאה פרידמ� אדריכלות

 ירושלי�
02�5387198 
052�7628553 

02�5377065 lefridman@neto.net.il 

דירה   5הרב בלו(  י.כה� ושות' קונסטרוקציה
21   

 קרית יערי�

02�6512817 02�6514310 office@jkp.co.il 

   8רח' המרפא  א. עמיר חשמל
 ירושלי�  

02�
5869751/2 

02�5710266 asaf@amireng.co.il 

 אינסטלציה
 ומיזוג אוויר

 

 ב� צבי   יאיר
 

 אלה מאירובי+

  27נו� �יהושע ב�
 תל אביב

03�5230401 
 

055�8880749 

03�5243153 office@benzvi�eng.co.il 
yair@benzvi�eng.co.il 
allameirovich@gmail.com 

   MG חשב כמויות
 

 מאיר גרינברג

 138ז'בוטינסקי 
 בית דוד רמת ג�

03�6190636 
03�6193670 
053�4111645 

03�5707777 office@meir�g.com 

 16נו$ הרי�  מרינה פר+ ייעו+ מיגו�
 ירושלי�

02�5832121 
0503�484276 

 mmperetz@gmail.com 

 אבני אפרת יוע+ בטיחות
 אלי פרקל

 1שד' שזר 
 ירושלי�

02�5690700 073�7512545 chani@avefrat.co.il 
avefrat1@gmail.com 
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 רשימת תוכניות                   
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  תוכניות אדריכלות :
  

 : הפנימייכניות ות
  בנין ימין קומה א'      תכנית ריהוט 01
  בנין ימין קומה ב'      תכנית ריהוט 02
  בנין שמאל קומה א'      תכנית ריהוט 03
     בנין שמאל קומה ב'     תכנית ריהוט 04
  

  בנין ימין קומה א'     תכנית הריסה 05
  בנין ימין קומה ב'    תכנית הריסה 06
  בנין שמאל קומה א'     תכנית הריסה 07
  בנין שמאל קומה ב'    תכנית הריסה 08
  

  בנין ימין קומה א'       תכנית בניה 09
  בנין ימין קומה ב'        תכנית בניה 10
  בנין שמאל קומה א'       יהתכנית בנ 11
  בנין שמאל קומה ב'       תכנית בניה 12
  

  בנין ימין קומה א'    תכנית מידות 13
  בנין ימין קומה ב'     תכנית מידות 14
  בנין שמאל קומה א'    תכנית מידות 15
  בנין שמאל קומה ב'    תכנית מידות 16
  

  כל הקומות  -  ותגמרים םחומריתכנית  17
  

   םהבנייני 2 –ות תכנית גג 18
  

  כניסות  2לובי  -  תכנית מידות 19
  כניסות  2לובי  –תכנית חשמל  20
  כניסות  2לובי  – ותגמריםתכנית חומרים  21
  

   םאלומיניורשימת 
  רשימת מסגרות 

   רשימת נגרות 
  

 :   תוכניות מעון
  

 תכנית ריהוט  01
  תכנית הריסה ובניה  02
  תכנית מידות  03
  ם ותגמרים תכנית חומרי 04
  תוכנית תקרה   05

  רשימת אלומיניום ומסגרות 
  רשימת נגרות 
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 רשימת תוכניות קונסטרוקציה :
  
1SI—-- פרט ברזל סביב חלון ודלת מקלט  

  סימון אזור מותר לפתיחה             
  

  : רשימת תכניות אינסטלציה

S -0 – 1965   .מפלס מרתף של שתי הכניסות  
S -1 – 1965   בניין ימני. מפלס תחתון  
S -2 – 1965   .מפלס עליון בניין ימני  
S -3 – 1965   .מפלס תחתון בניין שמאלי  
S -4 – 1965   .מפלס עליון בניין שמאלי  
S -5 – 1965   .מפלס גגות של שתי הכניסות  

  

  : רשימת תוכניות חשמל
  
 קומה טיפוסית -חשמל  1
 קומת מרתף ולובאי כניסה -חשמל   2
  מרתף -ג אוויר הכנות חשמל למזו 3
  גג-חשמל   4
  ראשי 1לוח חשמל מס'  5

  לוח חשמל דירתי

  
  : רשימת תוכניות מזוג אויר

  
A-0 – 1965   .מפלס מרתף של שתי הכניסות  
A-1 – 1965   .מפלס תחתון בניין ימני  
A-2 – 1965   .מפלס עליון בניין ימני  
A-3 – 1965   .מפלס תחתון בניין שמאלי  
A-4 – 1965   ון בניין שמאלי.מפלס עלי  
A-5 – 1965   .מפלס גגות של שתי הכניסות  
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 מפרטים טכניים
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  מוקדמות � 00פרק 
  

  כלליותוהנחיות  תאור העבודה  01.00
  

 לביצוע עבודות שיפוצי� במבני מעונות שרמ
 במכו
 לב. מכרז/חוזה זה מתייחס  .א
ת תברואה, חשמל, גמר, מערכועבודות פירוק והריסה, כוללת עבודות כולה העבודה   

  וכו' כמפורט בתוכניות במפרטי� ובכתבי הכמויות. מיזוג אויר 
  
על הקבל
 לסייר בבני
 ולהכיר אותו. לא תשול� כל תוספת עקב עקמומיות   .ב

הקירות/והרצפות, סטיות במפלסי� וכדומה ועל הקבל� לקחת בחשבו� בהצעתו את 
  התיקוני� שידרשו.

  
� להגנת הבניי
 מחדירת מי גשמי� או מי� מכל בכל האמצעי� הדרושי הקבל
 ינקוט  .ג

כל נזק אשר יגר� עקב הנ"ל, יתוק
 על ידי הקבל
 ועל חשבונו, ללא דיחוי  מקור אחר.
 .פקחובכפיפות להוראות המ

 
הקבל
 יג
 על המבנה הקיי� מכל פגיעה שהיא. כל פגיעה במבנה תתוק
 על ידי הקבל
  ועל חשבונו.

  
  הכוללתקבל� ראשי האחראי לבטיחות   .ד

הקבל
 הינו קבל
 ראשי המשמש "מבצע הבניה" (כהגדרתו בתקנות הבטיחות 
האחריות לניהול  ). הקבל� מקבל על עצמו1988  בעבודה, עבודות בניה) התשמ"ח 

הבטיחות באתר במסגרת החוזה ע� המזמי
, ובכלל זה תו� מינוי מנהל העבודה 
זר בטיחות ששמו יירש� שפרטיו הועברו לפיקוח על העבודה ובמידת הצור) עו

בפנקס הכללי. אחריותו של מבצע הבניה תהיה לעובדיו, לקבלני משנה ולכל אד� 
שנמצא בתחו� אתר העבודה ולהשפעות ולסיכוני� שיוצרת הפעילות באתר כלפי 

.�  חו
על  וכד',.למבנה על הקבל
 לאחוז בכל האמצעי� כדי למנוע גרימת נזקי� למתקני�,   .ה

עי הזהירות הדרושי� לש� מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל קבל� לאחוז בכל אמצה
 אד� כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. 

על חשבונו כל נזק לתיקו�  שא הקבל� באחריות מלאהייבמקרה של גרימת נזק, 
  בהתא� לתנאי החוזה. 

  
הקבל
 ינקוט בכל האמצעי� הנידרשי� למניעת פגיעות בנפש וברכוש, בכל שטח   .ו

  וסביבת עבודתו.הבנייה 
יהיו על לרבות תכנונ� והעסקת מומחה בטיחות עלות ביצוע אמצעי הגנה אלה 

  חשבו
 הקבל
, ללא תשלו� תמורה נפרדת.
על הקבל� להקפיד על עבודה בתו) תחומי העבודה בכל שעות היממה ולוודא שאי� 

  פגיעה בתנועות הלוגיסטיות.
היות מתואמת מראש ע� מער) חייבת ללתחו� המבנה כל תנועה לוגיסטית מחו� 

  . המזמי�הבטחו� של 
  
על הקבל
 לברר ע� נציגי המזמי
 ו/או הרשויות שעות כניסת משאיות ושעות עבודה.   .ז

  לא תשול� לקבל� כל תוספת בגי� הגבלות כלשה� שיקבל.
  
 תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות כל עבור כל המתואר לעיל לא תשול� לקבל�  .ח

  עבודתו.היחידה של לדעתו) במחירי הנוספות (א� תהיינה 
  

  ימחיר פאושל  20.00
  

בוצע במחיר פאושלי כמפורט במפרט הכללי הבי� ביצוע הפרויקט ימודגש בזאת ש  א.
  . 00.09סעי& משרדי 
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התשלו� לעבודות הפאושליות יהיו בהתא� לאבני דר� שיקבעו בחוזה ע"פ קצב   
  התקדמות העבודה.

  
מצור& רשימת סעיפי� לתכולת העבודה הפאושלית  בניגוד לאמור במפרט הכללי,  ב.

  ולצור) הבהרות.
הקבל
 מצהיר בזאת כי בדק את רשימת הסעיפי� ונוכח לדעת שה
 מתאימות 

לתוכניות ולמפרט ולמשתמע מתוכ
, ומבטאות את המבנה המושל� והגמור כאמור, 
ת לכ
, לא תוכרנה כל תביעות לשינויי� במחיר הסופי כפי שנקבע עקב השמטו

התאמות בי� הכתוב בכתב הכמויות לבי�  התאמות אחרות או אי סעיפי�, אי
  התוכניות או המפרט.

  
הכנת פתחי� ומעברי� לצנרות, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במחיר הפאושל כלול ג�   ג.

תעלות ואלמנטי� שוני�, בי
 א� מפורט בתוכניות ובי
 א� לאו, לרבות שרוולי�, 
ו� ע� המערכות השונות. ההכנה תבוצע בכל האלמנטי�. מסגרות וכדומה, כולל תא

העבודה כוללת ג� תאו� (סופרפוזיציה) בי
 כל מערכות ותשתיות המבנה וכ
 איטו� 
  המעברי�, תיקוני� והשלמות לאחר מעבר המערכות כולל איטומ�. 

  
  

מודגש בזאת, שבכל מקו� במסמכי המכרז בו נרש� "ימדד", "נמדד" וכדו', הנ"ל לא   .
  מדד בנפרד ומחירו כלול במחיר הפאושלי, בכפו� לאמור בסעי� א' לעיל.נ

  
  אחריות  00.03

  
הקבל
 מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי המקו�   א.

לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו', קרא ולמד את 
נלוות ושאי
 לו ולא תהיה לו כל תביעה מסמכי המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות ה

  שהיא בגי
 קשיי עבודה הנובעי� מתנאי המקו� ומהאילוצי� שהוזכרו לעיל. 
    

רואי� את הקבל
 כאד� היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיו
   ב.
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובח
 באופ
 קפדני את התכניות, המפרטי�, סוגי 

כל יתר הדרישות למיניה� של עבודה זו וכי הוא בקיא בה� ובתנאי חומרי� ו
  העבודה המיוחדי� לשטח בו תבוצע העבודה.

לפיכ� רואי� את הקבל
 כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות� של המתקני�   
המבוצעי� על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות 

וכו', אשר עלולי� לגרו� לדעתו לכ� שהמתקני� לא  בתכנו
, אי התאמה במידות
יו� ממועד החתימה על החוזה  14יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמ
 שהוקצב לו, דהיינו 

ע� המזמי�. לא עשה כ), רואי� אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות 
  הכספית והאחרת.

  
הפעילות  ה�שר נמשכת באבסמו� למבני� קיימי�  שהעבודה מבוצעתמודגש בזאת   ג.

על הקבל
 לתא� מראש ע� המפקח כל עבודה לפני ביצועה . השגרתית והשוטפת
ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מנת שלא לגרו� להפרעות 

  .י�בפעילות� הרגילה של המשתמשי� במבנ
על מנת הקבל
 נדרש להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשי�   

הקבל� ישא  ה�.והמשתמשי� ב �תכולתני� הקיימי�, למנוע נזקי נפש ורכוש למב
כל נזק ישיר או עקי� שיגר� למבני� ולתשתיות  באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

  יתוק� על חשבו� הקבל�.
  
ות בלתי נראות עכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואי� את הקבל� כאילו   ד.

ת או מתקני� אחרי� קיימי�, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מראש, משבירת צינורו
הקבל� לא יקבל כל תמורה שהיא עבור  .מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת

  הוצאות אלו.

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

79

 
, לפי ובאופ� מיידי ,הקבל
 מתחייב לתק
, להחלי� ולהחזיר למקומו, על חשבונו  ה.

וי הוראות המפקח, דרישת המפקח, כל נזק שנגר� בגלל שגיאה בעבודה ואי מיל
גרוע, ביצוע העבודה שלא בהתא� לחוזה, בטיב שימוש בחומר בלתי מתאי� או 

ה אחרת שהמפקח מצא את הקבל
 אחראי לה, בתנאי תקללתכניות ולמפרט, או כל 
שהמזמי
 יודיע על הנזק במהל� הביצוע או תו� תקופת האחריות והבדק. דעתו של 

של הקבל
. על הקבל
 לבצע תיקוני� אלה המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו 
לו ע"י המפקח. בא� לא ימלא הקבל� אחרי וקצב תו) זמ� מתקבל על הדעת שי

דרישה זאת, הרשות בידי המזמי� לבצע את התיקו� בעצמו או ע"י קבל� אחר, על 
  .חשבו� הקבל�

המזמי
 רשאי לחייב את הקבל
 בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדי� שנגרמו לו או   
לנכות מסכו� כלשהו אשר הוא חייב לקבל
, או להפעיל את הערבות המתאימה 

.
  שניתנה לו ע"י הקבל
  
  הקבל
 לא יקבל כל תמורה נוספת בגי
 כל האמור בסעי� זה.  ו.

  
  ארגו" האתראתר ההתארגנות ו  04.00
  

  תחו� העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבל
 לפני תחילת העבודה.  א.
  
כי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתא� לנתוני� הקיימי� תחומי העבודה ודר  ב.

  ובהתא� להוראות המפקח.
  
לאישור המפקח תרשי�  הקבל� יגישתו) שבעה ימי� מקבלת צו התחלת עבודה   ג.

ואי וארגו
 האתר הכולל מבני� קיימי�, מבני� מוצעי�, דרכי גישה, שערי כניסה ות
ורק במקו� שיקבע על ידי המפקח.  שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה א� הגדר.

  על הקבל
 לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומ� של המתקני� השוני�.
  
בגמר העבודה יחזיר הקבל
 את כל שטחי ההתארגנות למצב� המקורי לפני תחילת   ד.

העבודה לרבות תיקו
 כל אלמנט שישבר, השלמת גינו
 וכדומה, הכל על חשבונו וללא 
  כל תוספת מחיר.

  
  גידור  05.00
  

גדרות, מחיצות  הקבל� באתריקי�  "צו התחלת עבודה"הנקוב ביו� המימי�  7תו)   א.
, כולל שלטי אזהרה "כא� ושערי� סביב העבודות להגנה על בני אד� ולהגנת הרכוש

לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד לדרישות הנחיות הביטחו
, הכל בהתא� בוני�", 
  ל את כל שטחי ההתארגנות, בהתא� להנחיות המפקח.תוואי הגדר יכלו העבודה.

  
 חדשי�" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה חיצונית סביב אזורי התארגנות תהיה גדר  ב.

כל פרטי הקיר צבועה. פלדה  תקונסטרוקצינסמכי� על , מ' לפחות 2בגובה 
 והקשירות בתיאו� ע� המפקח. יש להתקי
 פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח.

  ולהנחיות הרשות המקומית. הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר
  
, סגירות זמניות בי
 אזור פעיל לאזור עבודה ע"י מערכת על חשבונו ,הקבל� יבצע  ג.

 
 מחיצות גבס זמניותרשת סגורה בהתא� להנחיות הביטחו
. כמו כ
, יבצע הקבל
אר חלקי המבנה לפי הוראות להפרדה בי� איזורי העבודה לשודלתות ע� נעילה 

 במידת הצור) ות והדלתות בכל פע� שיידרש.המפקח לרבות העתקת המחיצ
  המחיצה תכלול הפרדה אקוסטית, הגנה באמצעות יריעות ניילו
, גבס ירוק  וכו'.

  
בגמר העבודה יפרק הקבל� את הגדרות והמחיצות, יסלק� מהאתר ויחזיר את כל   ד.

  השטח למצבו המקורי.
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  בל
 לא יקבל כל תמורה נוספת בגי
 כל האמור בסעי� זה.הק  ה.

  
  שלט  06.00

  
באתר הבנייה או מטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקי
, על חשבונו, שלט יכי� הקבל�   א.

מתכנני�, ש� הקבל
 ופרטי� מות הבסמו) לו. השלט יכיל את ש� העבודה, ש
וכל עניי
 אחר , התקנהנוספי�. תוכ
 השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקו� ה

   יקבעו בלעדית ע"י המפקח.  הקשור בשלט 
  
  
אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופ
 התקנתו באתר. למפקח הקבל� יגיש   ב.

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

  
יידרש לשנות את מיקומו של  הפרויקטמהל) על הקבל� להביא בחשבו�, כי יתכ� שב  ג.

כתוצאה מאילוצי� של התקדמות העבודות או עקב דרישות של ללא תמורה, שלט, ה
  או מכל סיבה אחרת.המפקח 

  
פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא ע� הורה על כ� המפקח ו/או נדרש ע"פ   ד.

  חוקי הבטיחות. הקבל
 יגיש לאישור את תכנו
 השלט.
  

  שמירה  07.00
דה או גניבה יהקבל
 ידאג לשמירה על הציוד, החומרי� והמבני�. א� יקרה קלקול, אב  

מכשירי� שהונחו ע"י הקבל
 או בידיעתו בשטח המבנה, לכלי� ולציוד, לחומרי�, ללמבני�, 
  ישא הקבל� בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמי�.

  
    מי! וחשמל  08.00

יבצע,  חשמל וכ�/או ההוצאות עבור השימוש השוט& במי� ו, את כל ישל�, על חשבונוהקבל� 
הסרת� בתו� ההתחברויות למקור המי� ו/או חשמל בתחילת העבודה והתקנת  על חשבונו,

  .במפרט הכלליבכפו& לאמור  ,ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו
תואמו ע� המפקח מועדי ניתוק מערכות מי� וחשמל קיימות (בא� יידרש לצור� התחברות) י

  כדי שלא יגרו� הפרעה למזמי�.
בכל מקרה של אספקת מי� וחשמל ע"י המזמי� כפי שיוסדר בי� הצדדי� לא יהיה המזמי� 

  אחראי לכל נזק שייגר� לקבל
 בגי
 הפסקת מי� או חשמל מכל סיבה שהיא.
  

   תנועה בשטח המזמי�  09.00
  ייקבעו מזמ� לזמ� ע"י המזמי�.  נתיבי התנועה בשטח המזמי
 אל מקו� העבודה וממנו  
כלי רכבו של הקבל
 וכל העובדי� מטעמו ינועו א� ורק בנתיבי� אלו. חוקי ונהלי התנועה   

בשטח המזמי� יחולו על הקבל� והעובדי� מטעמו והקבל� מתחייב לציית לכל הוראות 
תק�, על המזמי
 בעניי
 זה. הקבל
 מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו וי

 ,
חשבונו, כל נזק שיגר� לה� בגי
 שימוש הקבל
 כגו
 נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטו
  פיזור חומר וכיו"ב.

  
  דרכי גישה ארעיות  000.1

ה
 תבוצענה על ידי הקבל
 ועל חשבונו ותוסרנה על ידי   במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות   
הקבל� את מצב המקו� בו הועברו דרכי� הקבל� ע� גמר העבודה. במידה שיידרש, יחזיר 

אלה לקדמותו. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח. הקבל� ישמור על 
עבירות הדרכי� בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינ
 רכוש 

  הקבל� והקבל� יאפשר שימוש בדרכי� אלו לכל גור� אחר ללא תמורה.
  
  שירותי� מהמזמי� ולינת פועלי� באתר  100.1
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לא תינת
 לקבל
 אפשרות להשתמש בשירותי המזמי
 כגו
: אוכל, מקלחות מודגש בזאת ש  

  אסורה בהחלט.וכיו"ב. מודגש בזאת כי לינת פועלי� באתר  ושירותי� סניטריי�, טלפו

  
  שמירה על איכות הסביבה  12.00

בעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י הקבל
 ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעי� שנק  
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרט המפקח, כדי למנוע זיהו� הסביבה ומטרדי רעש, 

  לשביעות רצו� המפקח. הכללי, 
ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצע� בשעות חריגות עבודות רועשות   

  ו.המפקח  ובאישור ומול ור יתואמו מול המבנה אלו. ביצוע עבודות כאמיבוצעו בשעות 
  

  עבודה בשעות היו! בימי חול  13.00
בכפו& לכל הוראה אחרת בהסכ�, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי   

ישראל, או בימי שבתו
 אחרי�, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמי
, מלבד א� העבודה היא 
במקרה כזה, יודיע הקבל� על כ) למפקח ועליו לקבל את  .טבלתי נמנעת או הכרחית בהחל

י� מתאימי� מטע� הרשות המקומית, אישורכמו כ�, ידאג הקבל� לקבלת אישורו המוקד�. 
  משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.

  
  תיאו! ע! המפקח  400.1

   
להתחיל בביצוע כל העבודות תבוצענה בתיאו� מלא ובשיתו� פעולה ע� המפקח במקו�, אי
  עבודה כלשהי ללא תיאו� מוקד� ע� המפקח.

  
  כוח אד!  15.00
  

את כל העובדי� הדרושי� לביצוע העבודות, את  ,על חשבונו ,הקבל� מתחייב לספק  א.
 �ההשגחה והפיקוח עליה�, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרו

� או באמצעות באי כוחו בעבודת� כשה� נתוני� לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרי
המוסמכי�. הקבל
 ינקוט בכל הצעדי� האפשריי� שלא יגר� שו� פיגור בקצב 
התקדמות העבודה בהתא� ללוח הזמני� של הפרוייקט ושלבי הביניי� של לוח 

  הזמני�.
  
שו� בעיה הכרוכה בהעסקת� של הפועלי� השוני� לא תתקבל כעילה לעיכובי�   ב.

  כוח עליו� וכד'. ולפיגור בקצב העבודה ו/או
  
לפני  שבועות 3את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  בטחו�על הקבל� יהיה להגיש ל  .ג

(ההגשה כוללת הנחיות וטפסי� שעל העובד להגיע לשער  תחילת עבודת� באתר
. המזמי
 ולמלא פרטי�), בהתא� להחלטת רשויות הבטחו
 ינת
 אישור לעובד

להתבטל במהל� העבודה. הכניסה והיציאה האישור לעובד מסוי� הינו זמני ועלול 
מכוניות הקבל
, לצור� אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופ
 שיסוכ� מראש  לש

  ע� המפקח.
  

  מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר  16.00
  

 , באתר, באופ� קבועלצורכי תיאו�, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבל
  א.
  :במש) כל תקופת הביצועו
בביצוע  בישראל שני� לפחות 10בעל ניסיו
 מוכח של ל עבודה ראשי הנמ  .1

  דומות.עבודות 
2.   
מהנדס ביצוע אזרחי הרשו� בפנקס המהנדסי� ואדריכלי�, בעל ניסיו

  דומות.בביצוע עבודות  בישראל שני� לפחות 10 מוכח של
 ת, על הקבל� להעסיקולעבודות סימו
 (לרבות חידוש הסימוני�) ולמדיד  .3

במקו� בקביעות מודד מוסמ) ע� מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד 
מרחק אלקטרוני, מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותי�, כפי 
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כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא שיקבע מהמפקח. 
  תשלו� כלשהו.

ניסיו
 מוכח  ילבע לעבודות חשמל ומיזוג אויר מנהל עבודה בדרגת הנדסאי,  .4
  דומות.בביצוע עבודות  בישראל שני� לפחות 10 של

5.  .
  כל עובד נוס� הנדרש ע"פ חוק ו/או ע"פ תנאי החוזה ודרישות המזמי
  

 �בא� ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מה�  פקחהמ  ב.
ע , תתבצה. במקרה ותידרש החלפ�� לתפקידמימתאי �כראוי או אינ י�מתנהג

  ימי� מיו� הודעת מנהל הפרוייקט. 5ההחלפה תו) 
  
יו! יו! לכל אור� בקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבל
 יהיה נוכח  ג.

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

  המפקח.
  
  הביצוע לא יועסק בפרויקטי� אחרי�. שצוות מודגש בזאת  ד.
  

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונ�, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק   ה.
לאחר אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבל
. פסיקת המפקח בעני
 זה היא 

  בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבל�.
  
ויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או א� לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפר  ו.

אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי 
 
מתאימי� לביצוע העבודות שה
 נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבל
 
להעביר את הנ"ל מ
 האתר ולהחליפו באחר בעל כישורי� מתאימי�, וקביעתו בעני

  ית.זה תהיה סופ
  
ולא יחולו על הקבל� כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעי& זה ע"י הקבל�   ז.

  ישול� לקבל
 עבור
 בנפרד.
  

  . "צו התחלת עבודה"הנקוב במיו�  שבועמינוי צוות הקבל
 המפורט לעיל יבוצע תו�   ח.
 

  וספקי! קבלני משנה  17.00
  

 .י אישור מראש ע"י המפקחהעסקת קבלני משנה ע"י הקבל
 הראשי תבוצע רק עפ"  א.
העסקת קבלני משנה, ג� אז יישאר הקבל
 הראשי אחראי  פקחג� א� יאשר המ

  בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאו� ביניה�.
  
או כל פועל של  , ספקרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבל
 משנה פקחהמ  ב.

תאי� לתפקידו ועל הקבל� להחליפו באחר. אשר לפי ראות עיניו אינו ממשנה קבל� 
 �ימי� ולא תשמש עילה  5ההחלפה הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבו
 הקבל
 תו

  להארכת זמ� ביצוע.
  
פקח קבלני מלאכות לאישור המספקי� ותו) ארבעה עשר יו� יגיש הקבל� רשימת   ג.

  כדלקמ�:
  

לכל עבודה אותה קבלני משנה  3הקבל� יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות   .1
  הוא מבקש לבצע באמצעות קבל
 משנה.

  
  להל�: בתנאי הס�כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבי� לעמוד   .2
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הנדרש לביצוע  בעל הסיווגבפנקס הקבלני�, אשר הינו  קבל� רשו�  1.2
עבודות בהיק& אותו מבקש הקבל� הראשי לבצע באמצעות קבל� 

  ברישו�.משנה זה באות� מקצועות החייבי� 
לעבודות  שני� בעבודות זהות או דומות  10נסיו
 של לפחות בעל   2.2

  אות� מבקש הקבל� הראשי לבצע באמצעות�.
  ראה ג� סעי& ו' להל�.  2.3

  
3.   ,
לרשימת קבלני המשנה המוצעי� יש לצר� את הנתוני� המפורטי� להל

  לגבי כל קבל
 משנה בנפרד:
  פרופיל חברה.  3.1
, אשר בשלוש השני� האחרונות שביצע הקבל� פרויקטי�שמות   3.2

  זהי� בהיקפ� ובמורכבות� לעבודה המפורטת במכרז זה.
אלה, יש לציי
 את ש� המתכנ
, שנת התכנו
  פרויקטי�לגבי   

והביצוע, ולצר� המלצות כתובות מבעלי התפקידי� הנ"ל ביחס 
  (כולל מס' הטלפו� שלה�). אלה בפרויקטי�לתפקוד המערכות 

  
אישור קבל
 המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש ע�  לפני  .4

 
קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבל
 הראשי, על מנת להתרש� מהנסיו
  והמקצועיות של הקבלני� המוצעי�.

  
מודגש כי א� רשימת הקבלני� שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלני�   .5

� הזכות למסור את שמורה למזמיהעומדי� בתנאי הס� המצויני� לעיל, 
ולא יינת
 לקבל
 הראשי כל  ביצוע העבודות באותו תחו� לקבל
 משנה אחר,

  פיצוי על כ) !!
  
יצוי
 כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבל
 מסוי� בתנאי הס� המפורטי�   .6

לעיל, מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבל� להביא זאת 
  בחשבו
 לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

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

זה, שייבחר לפי  בפרויקטמהמפקח, בדבר הקבל� המאושר לעבודות אלה 
  ההלי) המצוי� לעיל.

  
על הקבל� לתת תשומת לב רבה להוראות סעי& זה, שכ� המפקח יקפיד לבצע באופ�   ד.

  כמפורט לעיל. דקדקני את הלי� אישור קבלני המשנה,
  

יו�  120במקרה של אי תשלו� תשלומי� שוטפי� המגיעי� לקבלני המשנה במש�   ה.
לאחר שהקבל� קיבל תשלו� מהמזמי�, שומר המזמי� לעצמו את הזכות לשל� 

ישירות לקבלני המשנה את המגיע לה� על בסיס חשבונות חלקיי� מאושרי� ע"י 
  כו מהכספי� המגיעי� לקבל�.המפקח. הסכומי� שישולמו לקבלני המשנה ינו

  
  תיאו! ושירותי! לגורמי! אחרי!  18.00

יית
, ללא תמורה נוספת, שירותי� לגורמי� אחרי� כגו
: חברת בזק, חברת החשמל, הקבל�   
קבלני� מטע� המזמי
 לעבודות במבנה אשר אינ
 כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של 

  קח. המזמי� וכל גור� אחר שיורה עליו המפ
  השירותי� שעל הקבל� לתת לגורמי� אחרי� יהיו כדלקמ�:   

  אספקת מי�, חשמל ותאורת עזר.  א.
  מת
 אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.  ב.
מת
 אפשרות כניסה לאתר, גישה למקו� המבנה וזכות שימוש בדרכי� ארעיות, צירי   ג.

  הליכה וכו'.
  הפעלה והרצה של המערכות ע� הגורמי� האחרי�. הכוונת מועדי חיבור  ד.
  אפשרות שימוש מתוא� מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.  ה.
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הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמי� אחרי�, כ� שלא ייפגעו ע"י פועלי   ו.
  הקבל�.

  ניקיו
 כללי וסילוק פסולת במש� העבודה ולאחר גמר העבודה.   ז.
  

  חרי!קשר ע� קבלני� א  19.00
  

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

ויבוצעו  י�נפרד י�. עבודות אלה יוצאו למכרזע"פ קביעת המזמי� חוזה זה במסגרת/
", וזאת בכפו� לאמור בתנאי� ני� האחרי�"הקבל ו, שיקראי�אחרני� על ידי קבל

  כלליי� לעבודות.
  
במפרט  �00.06.03.02 האחר בהתא� לסעי& התקשרות ישירה ע� הקבל � יבצעזמיהמ  ב.

 יהיה לבצע עבודות תיאו� הנדרשות לביצוע מקביל של העבודותהכללי ועל הקבל� 
במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמני� הכללי של  00.06בהתא� לסעי& 
  הקבל� הראשי.

  
ני� קבלהעברי� שיעשו על ידי כלל החובה של סגירת מיתבנוס� לאמור בסעי� ב',   ג.

, וזאת בכל שלבי העבודה, /או גבס)בנויות ווקירות (בטו�, , דר) מחיצות האחרי�
לפני או אחרי עבודות טיח. השרוולי� ומסגרות הע� למעבר התעלות, יסומנו 

  ו.ועל חשבונ � הראשיקבלהעל ידי ויותקנו במשות&, יסופקו 
  
הל) העבודה או אחריה ומת� שירותי� כתמורה לתיאו� וביצוע תיקוני� במ  ד.

, עלות הנ"ל תהיה על שהואתשלו� כל יהיה הקבל� זכאי ללא  י�האחרי� לקבלנ
  חשבו� הקבל�.

  
  בקורת העבודה  20.00
  

הקבל
 יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלי� הכלי� והמכשירי�   א.
היכנס למבנה, או הנחוצי� בשביל בחינת העבודות. למפקח תהיה תמיד הרשות ל

עבור למקו� העבודה של הקבל
, או למקומות עבודה אחרי�, בה� נעשית עבודה 
  .הפרוייקט

  
המפקח רשאי לדרוש מהקבל
 תיקו
, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה   ב.

 �בהתא� לתכניות או להוראותיו והקבל
 חייב לבצע את הוראות המפקח תו
  ונו., על חשבהתקופה שתקבע על ידו

  
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראי� לו כבלתי מתאימי�   ג.

נוס�   לעבודה במבנה וכמו כ
 יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
לבדיקות הקבועות בתקני� הישראליי�. הקבל
 לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה 

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

מסוי�, א� לפי דעתו אי
 העבודה נעשית בהתא� לתכניות, המפרט הטכני או 
הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד 

  מסירת העבודה.
  

טיב החומרי�, המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרו� בכל שאלה שתתעורר ביחס ל  ה.
  לטיב העבודה ולאופ� ביצועה.

  
הקבל
 יית
 למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה   ו.

שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופ
 הבצוע הנכו
 של 
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העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר 
  על העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבו� הקבל�.את הכיסוי מ

  
השגחת המזמי
 והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של   ז.

  הקבל
 לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכ�.
  
  יומ" עבודה  100.2

  יומ
 עבודה ינוהל במקו� העבודה באופ
 מסודר ע"י הקבל
, ובו ירשו� כל יו�:  
  הפועלי� העוסקי� יחד ע� סוג� ומקצוע� ועבודת מכונות וציוד לסוגיה�. מספר  א.
  כל החומרי� והסחורות שנתקבלו.  ב.
  רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציו
 מקומ
 בבניי
.  ג.
  מזג האוויר.  ד.
במדור מיוחד ובאופ� בולט: הערות, בקשות ותביעות הקבל� המיועדות למזמי� או   ה.

  בדר) זו במקו� שליחת מכתב מיוחד. למפקח א� הוא בחר
במדור מיוחד ובאופ� בולט: הוראות ודרישות המפקח א� הוא בחר בדר) זו במקו�   ו.

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

  יומיות ייעשו רק לפי הרשו� ביומ�.
  י הקבל
 או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטע� המזמי
.יומ� העבודה ייחת� כל יו� ע"  
העתקי�: הד& המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבל�.  3  יומ
 העבודה ינוהל ב  

העתק המפקח יימסר ע"י הקבל
 למפקח למחרתו א� מדור ה' או ו' הנזכרי� לעיל מכילי� 
  בסו& כל השבוע.  רשו�, וא� לא 

המזמי
 או בא כוחו בכל זמ
 הגיוני. בגמר העבודה יימסר היומ
 הכרו�  היומ� יועמד לרשות  
  למזמי
 לשמירה, ויעמוד לש� עיו
 לרשות הקבל
 בכל זמ
 הגיוני במש� שנה מגמר העבודה.

   
רישומי הקבל
 ביומ
 העבודה אינ� מחייבי� את המזמי
. היעדר הסתייגות בכתב של הקבל
באותו שבוע מהוה אישור לנכונות� של הפרטי� ביומ� העבודה לגבי רישומי המפקח 

  הרשומי� בו.
  
  מדידות  200.2

  כל המדידות והסימוני� יבוצעו ע"י הקבל
 ועל חשבונו.  
  .
  על הקבל
 יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימו
 בלתי נכו

  
  הגנה בפני נזקי אקלי�   23.00

השונות ינקוט הקבל
 בכל האמצעי� הדרושי� להגנת  במהל) כל זמ� ביצוע העבודות  
המבנה/העבודה, הציוד הכלי� והחומרי� בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמי�, רוח, אבק, 

  שמש וכו'. 
כל נזק שייגר� לעבודות ג� א� נקט הקבל
 בכל האמצעי� הדרושי� אשר אושרו ע"י   

  המפקח ולשביעות רצונו המלאה. המפקח, יתוק
 ע"י הקבל
 ועל חשבונו בהתא� להוראות
להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובי� בעבודה הנגרמי� עקב תנאי מזג אויר, לרבות גשמי�, לא   

  ייחשבו ככוח עליו�.
  
    אחריות למבני� ומתקני� קיימי�  400.2

באתר העבודה עיליי� ותת קרקעיי�,  ,הקבל
 יהיה אחראי לשלמות מבני� ומתקני� קיימי�  
שה אליו ויתק
, על חשבונו, כל נזק שייגר� לה� כתוצאה מביצוע העבודה. ע� ובדרכי הגי

גילוי מתק� תת קרקעי על הקבל� להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופ� הטיפול 
   בו.

הקבל
 ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשי�, במבני�,   
  חריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.בא וישאבמתקני� ובתכולת� 

  
  ביצוע בשלבי!  500.2
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תבצע בשלבי� כפי שיקבע המפקח וכי המפקח עשויה להעל הקבל� לקחת בחשבו� כי העבודה   
יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו. הביצוע בשלבי� ולפי עדיפויות 

  לה להארכת תקופת הביצוע.לא יזכה את הקבל� בתוספת תשלו� ולא ישמש כעי
  

  לוח זמני�  26.00
  

 יו� מיו� מת
 צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבל
 לוח זמני� 15לא יאוחר מאשר   א.
  במפרט הכללי. 00.04.08בהתא� לסעי& 

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

דש וישק� את הסטיות והשינויי� העתידי� להיווצר הזמני� יתוק
 ויעודכ
 מידי חו
מסיבה כלשהי, עדכו
 יהיה א� ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניה
. בשו� אופ
 לא 

  יגרמו עדכוני� אלה למועד חדש לסיו� העבודה.
  
איחור לגבי לוח הזמני� הראשו
 שהוגש ע"י הקבל
 ישמש הוכחה כי קצב התקדמות   ג.

את השלמת המבנה כולו בזמ
 ועל הקבל
 יהיה לאחוז מיד בכל העבודות אינו מבטיח 
  טחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.בהאמצעי� לה

  
  עבור לוח הזמני� לא ישול� לקבל
 בנפרד.  ד.

  
  תגבור קצב העבודה  27.00

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמני�, הוא יוכל ע"י הוראה   
  בל� להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:בכתב להורות לק

  הבאת ציוד נוס� בכמות וסוגי� לפי קביעת המפקח.   
  הגדלת כמות העובדי� לסוגיה� השוני�.   
, ולעשות כל דבר שהתנאי� לעיל 00.16, כפו& לסעי& עבודה בלילות וימי מנוחה   

  יחייבו כדי למנוע חריגה הזמני� המוקצבי�.
שבו� בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח רואי� את הקבל� כמי שלקח בח  

הזמני�, לרבות האמור לעיל, הקבל
 לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויי� בגי
: תגבור 
  הציוד, תגבור כוח אד�, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

  
  מוצר "שווה ער�"  28.00

כרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבל� להציע המונח "שווה ער�" (ש"ע), א� נזכר במסמכי מ  
כאלטרנטיבה מוצר שווה ער�, מבחינת טיבו, של חברה אחרת. מוצר שווה ער� וכ
 כל שינוי 

, בי� א� והאדריכל במחיר הסעי& של מוצר שהוחל& טעו� אישור מוקד� בכתב של המפקח
  המוצר הוחל& ביזמת הקבל� ובי� א� ביזמת המפקח.

ה זה בו מוזכרי� שמות וסימני זיהוי מסחריי� של חומר ציוד, מוצר בכל מקו� במכרז/חוז  
וכו' נעשה הדבר לצור� תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את ש� המוצר כאילו 

  נכתב לידו "או שווה ער�" והקבל
 רשאי להציע מוצר שווה ער� כמשמעו בסעי� זה. 
  

  תאו� בדיקות ופיקוח חיצוניות  29.00
ה אחראי להזמנה ותאו� של בדיקות ופיקוח על ידי גורמי� חיצוניי� (יועצי�, הקבל� יהי

מכו
 התקני� וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכ
 בדיקות 
ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטי� הטכניי�. כמו כ
 רשאי יהיה המפקח 

  ל שימצא לנכו
.להזמי� בדיקות באופ� עצמאי ככ
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות 

  על ידי המעבדה אל המפקח. 
יו� מקבלת צו  14הקבל� יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכ� הבדיקות ע� המעבדה תו) 

  התחלת העבודה.
  � תחול על הקבל�.עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישול� לקבל
 בנפרד ועלות

  
  המוצרי!טיב החומרי! ו  30.00
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הקבל� חייב להשתמש בחומרי� ובמוצרי� של מפעלי� בעלי תו תק� או סימ� השגחה   א.

בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט בא� אלה גבוהות 
  מדרישות תו תק� או סימ� ההשגחה המתאי�.

  
הקבל� יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצר� כל החומרי� אשר יסופקו ע"י   ב.

  מוכר. כל החומרי� והאביזרי� ללא יוצא מ� הכלל חייבי� לקבל את אישור המפקח.
  
 921מודגש בזאת שכל החומרי� שיסופקו,  ללא יוצא מ� הכלל, יעמדו בדרישות ת"י   ג.

  וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות.
  


 הקבל
, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח יכי יו� מתחילת הביצוע, 45תו)   ד.
, ללא יוצא מהכלל י� וכו')מוצרהחומרי� והמוצרי� (פרזולי�, אביזרי�,  כלשל 

  וכל חומר שיסופק לאחר מכ� ע"י הקבל� יתאי� לדוגמאות המאושרות.לאישור 
  

  בדיקת דגימות ואישור"  31.00
  

תקבע ע"י מעבדה שבבדיקות יעברו חומרי� אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל   א.
חל בשו� אופ� בביצוע העבודה תו) שימוש בחומרי� או ציוד אחר ו. לא יהמזמי�

בטר� הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח 
  והמתכנני�.

חומרי� והמוצרי� אשר יספק הקבל
 יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות ה  
  שאושרו.

  
כל סטייה בטיב החומר תגרו� להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול   ב.

מהאתר. הפסקת העבודה תימש) עד שהקבל� יביא למקו� חומרי� אחרי� בטיב 
  מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

  
אישור החומרי� והמוצרי� או מקור� ע"י המפקח לא יפטור בשו� פני� את הקבל
   ג.

  ה ובלעדית לטיב� או לטיב העבודות המבוצעות תו) שימוש בה�.מאחריות מלא
  

  חומרי! וציוד  32.00
  

החומרי�, המכונות, המכשירי� וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבל
 למטרת ביצוע   א.
  העבודה, יהיה בה� כדי להבטיח את קיו� הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.

  
ות מעולה. הציוד יסופק ויוחזק כל החומרי� שישמשו לעבודה יהיו חדשי� ובאיכ  ב.

במצב תקי� וסדיר, יש להביא בחשבו� את חלקי החילו& ו/או הכלי� הרזרביי� 
הדרושי� במקרי� של תקלות מכניות. עניי
 זה חל במיוחד על ציוד לעבודות 

  המחייבות רציפות של ביצוע.
  
יות, כל ציוד ואביזרי� הדרושי� להקמת מתקני� בהתא� למפרט ולרשימת הכמו  ג.

טעוני� אישור היוע� והמפקח לפני הזמנת� אצל אחרי�, או לפני מסירת� לביצוע 
  בבתי המלאכה של הקבל
, ג� א� ה� תואמי� מפורשות את הנדרש. 

  לפני מת
 האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבל
 או מיצר
, או מספק הציוד  
  תכניות, הסברי� ותיאורי� טכניי�.

  
זמנת ציוד ואביזרי� רק אצל יצרני� או ספקי� אשר יכולי� היוע� והמפקח יאשרו ה  ד.

להוכיח שהנ� בעלי ידע וניסיו
 בייצור ציוד ואביזרי� מגודל זה ומגודל דומה הדרוש 
  במתק
 הנ"ל.

ידיה� נמצא בפעולה לשביעות רצו
  כ� עליה� להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על כמו  
הדורש שרות תקופתי, המזמי� יית�  שני� לפחות. לגבי ציוד 5המשתמשי� בו במש) 
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עדיפות ליצרני� בעלי ש� מוכר הנותני� שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרי� 
תוצרת חו"ל תינת
 עדיפות ליצרני� או לספקי� שלגביה� קיימי� באר� סוכנות 
 �המחזיקי� מלאי של חלקי חילו& ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקי� באר

. לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצר
 שלא נת
 שירות טוב ארגו� שרות יעיל
גבי העתק  בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינת
 ע"י היוע� והמפקח על

הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכי� הטכניי� לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד 
  ותנאי האחריות.

  
 3יבות היצר� או הספק למסור למפקח התנאי� הטכניי� להזמנת הציוד יכללו התחי  ה.

סטי� של הוראות הרכבה, החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטי� 
של הציוד ואביזרי העזר וכ� רשימת חלקי חילו& מומלצי� להחזיק במלאי. את כל 
הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבל
 למפקח לפני הרכבת הציוד במקו�, 

�. אי� באישור המפקח/יוע� לציוד כל שהוא משו� הסרת והדבר יירש� ביומ
 �אחריותו של הקבל
 לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במש
 
תקופת האחריות כי הציוד פגו� ואינו עומד בדרישות, הוא יוחל� מיידית ע"י הקבל

  ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא.
  
ד אשר לדעתו של המפקח אי� בה� כדי להבטיח את טיב העבודה חומרי� וציו  ו.

בהתא� לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתא� ללוח הזמני� שנקבע, או 
שאינ� במצב מכני תקי
, יסולקו ממקו� העבודה ע"י הקבל
 ועל חשבונו, ויוחלפו 

  בציוד וחומרי� אחרי� המתאימי� לדרישות.
  
ל הציוד והחומרי� הדרושי� לביצוע אותה עבודה לא יוחל בשו� עבודה עד שכ  ז.

  יימצאו במקו� בכמות ובאיכות הדרושי� לפי החוזה ולשביעות רצו� המפקח.
  

 מערכת בקרת איכות  3300.
  במפרט הכללי, ללא כל תשלו�. 00.08הקבל� יקיי� מערכת בקרת איכות בהתא� לסעי& 

  
   תכניות  400.3
  

תכניות "למכרז בלבד" שאינ
 מושלמות הינ
  למכרז/חוזה זההמצורפות התכניות   א.
לפרטיה
 א� נותנות יחד ע� יתר מסמכי ההסכ�, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות 

בכתב הכמויות, לקביעת סכו� ההצעה ולהכנת לוח זמני� לבצוע. הקבל
 המציע 
מאשר, בעצ� הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנ� מספיק ולא יבוא בשו� תביעה 

  רי היחידות או ההצעה, או להארכת זמ
 בגי
 התכניות הלא מושלמות.לשינוי מחי
  
ע� מת
 ההוראה להתחלת העבודה לקבל
 הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות   ב.

לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידו� העבודה ללא עיכוב. ע� קבלת צו התחלת 
טי� החסרי�. לא תאושר יו� של התוכניות והפר 14העבודה יגיש הקבל� רשימה תו) 

לקבל� כל תביעה עקב חוסר פרטי�, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט 
  ברשימה הנ"ל.

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

והגימור, ואת תנאי המקו� בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה. עליו להכיר את 
העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבו
 את מצב
 הקיי�  שלבי בצוע כל

  של אות� עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
   �יו�  14רואי� את הקבל
 כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תו

מיו� חתימת החוזה, על סתירות בי
 התכניות לבי
 התנאי� במקו�, לרבות עבודות 
שבוצעו ע"י קבל� אחר, ביחס למידות הפתחי�, אפשרויות גישה וכדומה  מוקדמות

.
  ולקבל את הנחיות המהנדס בנדו
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לא הודיע הקבל
 במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע,   
לשינויי� בציוד או באביזרי� עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחי�, לאפשרויות 

  גישה וכד'.
  
מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושי� לו לבצוע העבודות, הקבל�   ד.

, ושביכולתו לבצע לפיה� מתק� �והתיאורישהבי
 את כל התכניות, המפרטי� 
  מושל� ופועל כהלכה לשביעות רצו
 המהנדס.

והמהנדס  מדויקבתכניות, אינו  כמצוי�וכו'  תהצינורומיקו� הציוד, פתחי היציאה,   
ו בהתא� לשינויי� שיידרשו או שיהיו רצויי� בזמ
 בצוע העבודה. על רשאי לשנות

הקבל
 יהיה להתאי� את המיקו�, התוואי, המפלסי� וכיו"ב לתכניות בני
, מיזוג 
, החשמל, הגמר ומקצועות אחרי�, תו� התחשבות ע� התנאי� המציאותיי� רהאווי

מלאה ובלעדית עבור  שנוצרו עקב שינויי� או סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות
  דיוק הבצוע.

    
על הקבל
 לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטר�   ה.

התאמות שבי
 המידות שבתכניות לבי
  יתחיל בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי
המידות שבמציאות, ולבקש הוראות והסברי� בכתב. בכל מקרה אחראי הקבל� 

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

  
ה"תכניות" משמע
 כל התכניות המצורפות לחוזה בהתא� לרשימת התכניות, וכמו   ו.

  לקבל
 לאחר חתימת החוזה לצור� הסברה, השלמה ושינוי. השתימסרנכ
 תכניות 
שינויי� שתימסר לקבל
, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבל
 אחראי תכנית   

  לוודא לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית.
  
הקבל
 מודע לכ� שבהתא� למציאות שתתגלה בזמ
 הביצוע יתכנו שינויי� בתכנו
   ז.

בכל התחומי�. בהתא� לכ� יעודכ
 התכנו
. שינויי� אפשריי� אלו לא יהוו עילה 
  וי מחירי� ו/או להארכת מש) הביצוע.לשינ

  
מודגש בזאת שהמזמי
 ביצע תאו� מערכות ככל יכולתו וע"פ הנתוני� הקיימי�   ח.

כיו�. הקבל
 יידרש לבצע תאו� מערכות ותאו� ביצוע באתר. התכנו
 והביצוע ע"י 
  חברה המתמחה בכ).

רכות לביצוע מודגש זאת שלא תשול! לקבל" כל תשלו! שהוא בגי" ביצוע תאו! המע    
וכ� לא תשול� לקבל� כל תוספת שהיא בגי� שינויי מיקו� בפתחי� ובציודי� עקב 

  התיאו! הסופי.
  

  וספרי מתק") AS MADEתכניות עדות (   35.00
  

תכניות המראות את כל העבודות בהתא� לביצוע  ,על חשבונו ,על הקבל� להכי�  א.
וז, אינסטלציה פני� וחו� וכד' בפועל כולל העבודות הנסתרות כגו
 קווי חשמל, ניק
, הכל בהתא� לאמור בסעי& כפי שבוצעו (כולל כל השינויי� לתכניות המקוריות)

  במפרט הכללי. 00.12.01
  
 גרסתבהתא� לת "אוטוקאד" יוכנו באמצעות תכנ AS MADE  כל תכניות ה  ב.

.
  המתכנ
  
לנה את כל המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמ� והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלו  ג.

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

  
  של תכניות  CD  סטי� ו 5, הקבל
 יכי
 וימסור למזמי
, על חשבונו  ד.

לאחר שהציג
 בפני המתכנ
, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורו.  AS MADE ה
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בודה שבוצעה, לרבות מיקומי� התכניות תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את הע
, ותימסרנה חדשי� ו/או קיימי� ועומקי� מדויקי� של שוחות וקוי� תת קרקעיי�

למפקח כחלק ממסמכי החשבו
 הסופי. התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס 
לתביעות כספיות של הקבל
 על השינויי� בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת 

  ביצוע השינויי� הנ"ל.
  

ספרי מתק� לכל המערכות שסיפק סטי� של  5ע� סיו� עבודתו כמו כ� יספק הקבל�   ה.
במפרט  00.12.02בהתא� לאמור בסעי&  הוראות הפעלה, קטלוגי� וכו'הכוללי� 

  הכללי.
  
ומסירת
 למפקח, כמפורט לעיל, לא ישול� בנפרד  וספרי המתק� עבור הכנת התכניות  ו.

  חול על הקבל�.והתמורה לכ) ת
יוחל בבדיקת החשבו
 הסופי של הקבל
 ללא מילויו הקפדני על הוראות סעי� זה  לא  

  לשביעות רצו� המפקח.
  

   ניקוי אתר העבודה  36.00
  

ובגמר בכל יו� יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניי
 ישמור על אתר נקי, הקבל�   א.
למזמי�  כל העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרי� מיותרי� אחרי� וימסור
.
 את אתר הבניי
 ואת סביבתו הסמוכה נקיי�, לשביעות רצונו של המזמי

  תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופ� קבוע נקי ומסודר. 
  
לתו) מכולה סגורה ומכוסה  בשרוולי�, אשר יעוגנו למבנה, פינוי הפסולת יתבצע  ב.

עליו לנקוט בכל שתותק� בתיאו� והוראות המזמי�. מובהר לקבל� כי  באופ� קבוע
  האמצעי� לצמצ� ולמזער את כמויות האבק. 

  תשומת לב הקבל
 כי עליו יהיה ג� לפנות את הפסולת של הקבלני� האחרי�.  
  
  סביבה.וההקבל
 יפנה את המכולה לכשתתמלא תו� ניקיו
 השטח   ג.
  
   הקבל
 ינקה את אתר העבודה וחלקי המבנה והאתר אשר התלכלכו על בסיס יו� יומי.  ד.

את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע הקבל� ינקה כמו כ�, בגמר העבודה   
ונוזלי� אחרי� וכ
 סימני� ועקבות לכלו� אחרי� מחלקי העבודה. עליו להשאיר את 
.
  כל העבודות מושלמות ואת הבניי
 מוכ
 לשימוש מיידי. הרצפות יישטפו במי� וסבו

ו ראשי המפקח להכניס חברת ניקיו
 היה והקבל� לא יפעל בהתא� להוראה ז  
  דמי טיפול. 15%חיצונית, במקרה זה יחוייב הקבל
 בעלות + 

  
  הקבל
 יסלק את כל המחסני� והצריפי� הארעיי� בגמר העבודה.  ה.
  
. הקבל� יהיה אחראי אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבל� למקו� שי  ו.

פיכת הפסולת ויישא בכל נזק או להשגת האישורי� מ� הרשויות המוסמכות לגבי ש
    קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקו� שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

  
  עבור כל האמור בסעי& זה לא יקבל הקבל� כל תשלו� שהוא.  ז.
 

לא תסתיי� ההתקשרות ע� הקבל� והקבל� לא יקבל חשבו� סופי עד לקבלת אתר   ח.
 נקי ומסודר לשביעות רצו
 המפקח. 

  
  העברת חומרי! וציוד 00.37

על הקבל
 לבדוק את דרכי הגישה שבה
 יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקו�   
ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת 

ני לכלו� הציוד למקו� המיועד. כל הציוד שיובא יוג
 בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפ
  כתוצאה מהעבודות. 
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 הקבל
 יהיה אחראי לניקיו
 מוחלט לציוד במש� כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתק
 על  
ידי המפקח. לא יועבר ציוד למקו� ההתקנה טר� שנבדק במקו� היצור. לא יועבר ציוד 

 �למקו� ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורי� ואטומי� בפני חדירת אבק, לכלו
ידי  כדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקו� ההרכבה טר� שנתקבל אישור להעברתו עלו

המפקח. הקבל� יוודא את התאמת מידות הפתחי� והמעברי� להעברת ציודו טר� שיועבר 
הציוד למקומו המיועד. במידת הצור) יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקו� 

  הצבתו.
  

  הגנה על הציוד  00.38
כל תקופת הביצוע על הקבל
 להג
 על המתק
 ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות  במש)  

גורמי� אחרי�. ידי  ידי הקבל� ועל העלולות להיגר� תו) כדי תהליכי העבודה המבוצעי� על
ידי הקבל� ללא כל תשלו�  במידה שיגר� נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוק
 על

ידי הקבל
 בעטיפת ברזנט להגנה בפני  מצד המזמי
. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוג
 על
 �חדירת לכלו� לתוכו כתוצאה מבניה, טיח וכו'. פתחי� בצנורות יאטמו למש� מהל

  ההתקנה.
  

  גישה  3900.
ידו,  על הקבל
 להרכיב את המתק
 כ� שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקני� על  

לש� טיפול, אחזקה ותיקוני�. בכל   כגו
: מסנני�, מנועי�, שסתומי�, לוחות בקרה וכו' 
מקרה אשר מבנה הבני
 והגמר הפנימי מונעי� גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבל
 על 

בטר� יתקי
 את הציוד. לא יעשה הקבל
 שינויי� מהותיי� ללא אישור מוקד�  כ) למפקח
מהמפקח. מחובת הקבל� לאפשר ליוע� ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי 

  ידו. ביקורת, בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על
  
  

  הגנה בפני חלודה       00.40
מנת לוודא שכל חלקי המתק
  ישי� ביותר עלהקבל
 ינקוט בכל האמצעי� היעילי� והחד  

 
יהיו מוגני� באופ
 יעיל בפני חלודה. לש� כ� יפריד הקבל
 בכל מקרה שהדבר אפשרי בי
מתכות שונות. כל המתלי� וכל חלקי הברזל והפלדה הבאי� במגע ע� רטיבות או לחות יהיו 

  מגולווני�.
  

  רזרבות למזמי"  41.00
הריצופי�, החיפויי�, תקרות התותב ו/או מכל רכיב אחר  מכל 5%הקבל� ימסור למזמי�     

  הקמפוס. שידרוש המפקח. המוצרי� יסופקו ארוזי� בצורה מסודרת ויאוחסנו במחס
 בתחומי 
  

  הגנה מפני התפשטות אש  00.42
כל המוצרי� המורכבי� בפרויקט יהיו מוגני� מפני התפשטות אש כחלק מתהלי� הייצור של   

וע"פ הנחיות יוע�  921כל צדדי המוצר, למש� זמ
 כנדרש בת"י המוצר או בתוספת, ב
  הבטיחות.

  
  פתחי! ושרוולי!  00.43

  
  כל הפתחי� והמעברי� יבוצעו ע"י הקבל
 ועל חשבונו.  א.
  
  בכל הפתחי� יותקו שרוולי� עשויי� מצינור מגולוו
 דרג ב' וקוטר� גדול לפחות ב  ב.

 מ"מ מקוטר הצינור. 20
והשרוול יאט� במסטיק מתאי� והיציאה תכוסה באמצעות רוזטה הרווח בי
 הצינור 

  מפלסטיק.
שרוולי מעבר לאזורי על/ תת לח� יהיו ע� אוג� המחובר לאחד הקירות וזאת במטרה 

  להבטיח אטימה בי� השרוול ובי� הקיר.
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מעברי� בקירות, בכל עובי, שאינ� שלד (בלוקי�, גבס וכו') יבוצעו על ידי קידוח   ג.
כוס יהלו� או אמצעי קידוח שווה ער). אי� לבצע מעברי� על ידי חציבה, במקדחת 

  שבירה, סיתות וכו'. מעברי� אלו כלולי� במחירי היחידה.
  
מעברי צנרת מתכת דר� קירות אש יעשו באמצעות שרוולי� ממתכת ואטימה ע� חומר   ד.

  מעכב אש.
   �צוארו� מיוחד מצעות קירות אש יעשו בא כל הרצפות ודר) מעברי צנרת פלסטיק דר

ומונע מעבר אש במקרה הפלסטיק בצמוד למעבר  על צינור מיועד למטרה זו, מותק�
  של התכלות צינור הפלסטיק.

  
שרוולי המעבר, לרבות בי
 אזורי אש, ולמעט מעברי� מיוחדי� לאזורי� מוגני כל   ה.

  במחירי היחידה השוני�.י� כלול אב"כ ואטימת פירי צנרת ללא רצפה,
  
בכל הפתחי� והשרוולי� יש לבצע תיקוני טיח, שליכט וכו' עד לרמת צבע. התיקו
   ו.

  כלול במחירי היחידה.
ס"מ  10כמו כ�, סביב מעברי� בתקרות, יש לבצע סוקל הגבהה מסביב לפתח עד לגובה   

  מעל הריצו&, הכלול במחירי היחידה.
  
ו במקדח מיוחד כולל בכל מקרה שיידרש קידוחי� באלמנטי פלדה, הקידוחי� יבוצע  ז.

  תיקוני גלוו
 וצבע. הקידוחי� כלולי� במחירי היחידה השוני� ולא ישולמו בנפרד.
  

  תקני�  00.44
מודגש בזאת, שבנוס� לאמור במפרט הכללי, יחולו על הקבל
 דרישות כל התקני�   

הישראליי� ומפרטי מכו
 התקני� העדכניי� בעת ביצוע העבודה, ג� א� ה� אינ� מפורטי� 
  מפרט הכללי, ללא כל תוספת תשלו� שהוא. ב

  
  גווני�  00.45

החיצונית למע
 הסר ספק, כל האלמנטי� המותקני� במבנה, יאושרו מבחינת צורת�   א.
  וגווניה� ג� ע"י האדריכל.

סעי� זה חל ג� על אביזרי קצה למיניה� כגו
: תריסי�, מפזרי�, גופי תאורה, כלי�   
  סניטריי� ואחרי�.

ת שהאדריכל שומר לעצמו לשנות את הגווני� השוני� של המוצרי� מודגש בזא  ב.
  השוני� ולשלב גווני�, כל זאת ללא כל תוספת מחירו.

  ג� א� צוי� במסמכי המכרז גוו� מסוי�, מחיר היחידה יהיה זהה לגוו� אחר.  ג.
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  עבודות בטו� יצוק באתר � 02פרק 
  

  במפרט הכללי ובכתב הכמויות.כל העבודות יבוצעו בהתא� למפורט בתוכניות,   02.01
הקבל
 ישלי� כל תכנו
 שיידרש, לא תשול� כל תוספת בגי
 דרישות המפורטות במסמכי�   

  הנ"ל ו/או יידרשו כתוצאה מהתכנו
 המפורט ולא צויינו במפורש.
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  עבודות בניה � 04רק פ
 

 כללי  04.01
  .כל קירות ומחיצות הפני� ייבנו מבלוקי בטו
 חלולי�  
הקירות ביניה� לבי
 עצמ� או לאלמנטי הבטו
 (עמודי�, קורות, תקרות וכו') ייעשו  כל חיבורי  

של המפרט הכללי, לרבות הוצאת קוצי� מאלמנטי הבטו
 עבור שינני�  0404כנדרש בסעי� 
  .ס"מ לפחות 10("שטרבות") בטו
. רוחב השינני� יהיה 

 
  חגורות אופקיות ואנכיות (עמודוני�)  04.02

 
שיי� של קירות, במפגש בי� קירות, בקוי שבר בקירות, בצידי פתחי�, בקצוות חפ .א

 20ובמעברי� בי
 עובי קירות שוני�, יבוצעו עמודוני בטו
 בעובי הקיר, וברוחב של 
לקירות בעובי  φ 4 8ס"מ וזיו� ארכי  10לקירות בעובי  φ 2 8ס"מ לפחות ע� זיו� ארכי 

  .φ 8@  20ס"מ, וע� חשוקי�  10 גדול מ
  
שורות בלוקי� ומעל פתחי� בי
 העמודוני�.  10חגורות אופקיות בקירות תבוצענה כל  .ב

 φ 4 8ס"מ לפחות ע� זיו� ארכי  15החגורות תהיינה ברוחב הקיר, ובגובה של 
  .אלא א� צויי
 בתוכניות אחרת  הנ"ל  φ 8@  20וחישוקי� 

  
 חגורות סביב פתחי!  304.0

  : שלבי� החגורות סביב הפתחי� תבוצענה בשני  
  .בזמ
 הבניה  שלב א' .א
  .תושלמנה לחת�, לפי תכניות האדריכלות  פי� עוורי� שקובזמ� הרכבת מ  שלב ב'  .ב
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  עבודות איטו�  �  05פרק 
  

  :איטו! חדרי! רטובי!  05.01
  

  :איטו� רצפות חדרי� רטובי�  05.01.1
  

  :עבודות הכנה  .1              
  צוע רולקות בהיק� החדר ועל גבי צנרת עד לקבלת משטח מתאי�בי                           
  לאיטו�.                           

  
  :איטו� תחתו�  .2

  אלסטיק"  107שתי שכבות של איטו� צמנטי דוגמת "סיקה טופ סיל                            
  .ק"ג/מ"ר 3.0בשתי שכבות בכמות כוללת של                            

  
  :איטו� עליו�  .3   

  בכמות של HYPERDESMO PB-2Kאיטו� פוליאוריתני ביטומני מסוג                            
  מ"מ). 1.5÷2.0ק"ג/מ"ר (לקבלת ציפוי יבש בעובי  1.5÷2.0                           
  נית
 ליש� בשכבה אחת.                           

  
  שעות. 72בדיקת הצפה למש)   .4
  
5.  .
  הגנה במדה בטו

  
  :איטו� קירות המקלחת  05.01.2

  
 הכנת השטח   .1

יש להכי� את השטח ולדאוג שיהיה ללא אבק, לכלו), שומ� וכד' ולגרד את 
כל החומר הלא מודבק (כמו חול). יש לסתו� את כל החורי� בי� הבלוקי�, 

מצעות באבי� בלוקי� ועמודי�, חורי� עקב סגרגציה בשטחי בטו� וכד' 
  " או שו"ע.620תערובת מוכנה מסוג "ספיר 

להחלקת השטח הרבצה צמנטית  על גבי קירות הבלוק יש לבצע שכבת 
  וקבלת חומר האיטו� במריחה.

  
 איטו�   .2

אולטרא על גבי שטח הקיר יש לבצע מריחה של חומר איטו� צמנטי מסוג "
  "ג/מ"ר.ק 3בכמות כללית של  או ש"ע "107סיקהטופסיל "או  "507סיל 

בחלקו התחתו
 של הקיר על גבי האיטו� הביטומני העולה על הקיר יש 
על גבי . "מס 10 ברוחב של "ר/מ"רג 60משקל  להטביע רשת אינטרגלס

 . של האיטו� הביטומני עד לכיסוי מושל� האיטו� הצמנטיהרשת 
  '. מ 2עד לגובה של  ותהאיטו� יכלול את כל שטח הקיר
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  ת אומ� ומסגרות פלדהעבודות נגרו � 06פרק 
  
  כללי  10.06
  

על המסגרות יתאימו בכל לתכניות, למפרטי� ולדרישות התקני�. הנגרות ופרטי   06.01.1
במפרט הכללי  06.02הקבל
 להכי
 תוכניות ייצור לכל האלמנטי� בהתא� לסעי� 

  אישור המפקח.ולקבל את 
  

קבוצת מכל אב טיפוס ל� באתר , לפני הייצור הכללי, ירכיב הקבלאחר אישור המפקח  06.01.2
, בהתא� לסעי& גמור על כל חלקיו לאישור המפקחמוצרי�, לפי בחירת המפקח, 

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

  
ה�. אי� שיאוחסנו או יורכבו בבני
 יוגנו ויישמרו באופ
 שתימנע כל פגיעה ב �מוצרי  06.01.3

להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומי� או לכל מטרה אחרת. מוצרי� 
  או חלקי� שימצאו פגומי� יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבל
 על חשבונו.

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

  י� מומחי�.יהיו חשמליי� בלבד ויבוצעו ע"י רתכ
  הריתו) יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.  

  
כל הפרזולי� יהיו בהתא� לחוברת הפרזול המצורפת לרשימות. במקרה שיוצע ע"י   06.01.5

אישור מוקד� של הקבל� לקבל חייב המפורט במפרט ובתוכניות,  פרזולהקבל� ש"ע ל
  ו ע"י הקבל�.המפקח לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופק

  
במפרט  19וכמפורט בפרק  918כל מוצרי הפלדה יהיו מגולווני� בהתא� לת"י   06.01.6

  הכללי. 
  

  כל המוצרי� יגיעו לאתר כשה� צבועי�. באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.   06.01.7
  

  כל אלמנטי הע� יהיו מוגני� כנגד אש ע"פ דרישות התקני�.  06.01.8
  
  רב מפתח  20.06

נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות   הדלתות (כולל כל הסוגי� מנעולי   
. כמו כ�, במבנהקי מותא� לכל הדלתות   ) של קוד MASTER KEYוכו') יותאמו לרב מפתח (

  משנה בהתא� להנחיות המפקח. אזורייקבעו 
  
  דלתות אש  30.06

 לאחר שהדלת הורכבה. התקני�ומכו�  ובאישור היצר�כל דלתות האש יהיו בעלי תו תק�   
עלות בדיקת הדלתות, לרבות התיקוני� הדרושי�, כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת 

  בנפרד.
  

  אטימות  06.04
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמי�, אבק ורוח, בי
 אגפי החלונות והדלתות   

הפתחי�. החללי� מאחורי החיצוניות, לבי
 מלבניה�, וכמו כ
, בי
 המלבני� לבי
 חשפי 
  המלבני� הלחוצי� והעשויי� מפח פלדה ימולאו בטו
 אטו�.

המרווחי�, שבי
 חשפי הפתחי� לבי
 המלבני� המורכבי� מפרופילי פלדה, ייאטמו במסטיק   
פוליסולפידי ממי� וגוו� מאושר. יש לדחוס את המסטיק לתו) המרווח באמצעות אקדח 

  ת המישק כיחול מושקע, או כפי שיידרש.מיוחד למטרה זו, וכ� ג� לכחל א
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  מתקני תברואה  � 07פרק 
  

 על הקבל� חלות הוראות בפרקי� הבאי�: .1
  

  תקנות התכנו
 והבנייה כולל כל העדכוני� •
  מתקני תברואה  : 07המפרט הכללי פרק  •
  קווי מי�, ביוב ותיעול  :57המפרט הכללי פרק  •
 מתקני תברואה 1205ת"י  •
  מתקני�זיהוי צנרת ו – 659ת"י  •
 רעידות אדמה וכל ההנחיות לבניה והתקנה לפי כל התקנות המחמירות.  – 413תק�  •
  הנחיות למערכות תברואה של משרד הבריאות. –הל"ת  •
 הנחיות תאגיד הגיחו
 ירושלי� כפי שמפורסמות מפע� לפע�.  •
  הנחיות עריית ירושלי� ומחלקת 'איכות סביבה' כפי שמפורסמות מפע� לפע�. •
נציב כבאות ראשי המתפרסמות באתר הרשות ותוכנית בטיחות  –ר הנחיות מכ" •

  שאושרה.
  הנחיות משרד הבריאות למתקני תברואה מעודכנות הנמצאות באתר המשרד. •
  כל ההנחיות במפרט זה והתקנות והחוקי� הרלוונטיי� לביצוע פרויקט זה בשלמותו. •

 
ב להתאי! המגורי! מיועדי! ג! לאוכלוסייה דתית, כל הציוד שמסופק חיי •

כפי שיבוררו על ידי מנהל הפרויקט במקרה של ספק, הקבל
  לדרישות ההלכה
אחראי מצדו להביא את כל הסייגי� בצורה ברורה לצמתי ההחלטה. כל המערכות 

יסופקו ע� מערכת 'שעו
 שבת' מובנת או חיצונית להפעלה מלאה בשבת על פי 
בת כולל מערכות הגברת הלח� ההלכה. כל המוני� יהיו ע� אישור הלכתי לעבודה בש

בכל עלויות  אהקבל� ייש –לבניי
 ומשאבות הסניקה. לא יתקבלו תירוצי� בנושא זה 
 ההחלפה של ציוד שלא אושר לנושא זה.

  
  על הקבל" חלה חובה לקרוא את כל חלקי מפרט זה, ולבקש הבהרות כפי שיידרש.

מראש וללא תוספות מכרז זה יוצא בשיטה של ביצוע 'פאושלי' הכל במחיר ידוע 
,מצור� כתב כמויות לאינדיקציה בלבד, על הקבל
 לבדוק את התוכניות ולגזור מה� 
כמויות סופיות לצור) מת� הצעת מחיר ולקחת בחשבו� שהפרויקט יבוצע במלואו על 
פי התוכניות וכל המתחייב מה� ומהמפרט ומכל ההנחיות הרלוונטיות לפרויקט זה 

  מצויי� למעלה ללא תוספת תשלו�.על פי החוק וכל הפרקי� ה
  

כל הציוד כולל לוחות חשמל, פיקוד ובקרה יובא לאישור לפני שיותק�  רק אישור 
  כתוב וחתו� על ידי יוע% והמפקח מהווה אישור התקנה לקבל� המבצע.

  
   SILENT HDPEיבוצעו ב  –כל הקולטני� 

קרר / וברז לחיבור ברז מי שתיה מאחורי המ %בכל דירה בנוס� לחיבורי הקבועות  
  מעל השיש. 4תמי 

בכל דירה מזגני� קיריי� עיליי�, כ� שכל ניקוז למזג� יגיע למחסו� רצפה 
  במקלחת או לפני סיפו� של כיור.

  
על הקבל� להתקי� קולרי אש המאושרי� ע"י יוע� הבטיחות ורשות הכבאות במעברי  •

נו מוג
 או עמיד באש יש ועל כל צינור פלסטיק שאי –צנרת שופכי
, דלוחי
, צמג"י� 
במעבר קירות אש או  –להתקי
 'קולר אש' תקני מאושר על ידי מכו
 התקני� 

על הקבל� לבחו� את כל המעברי� לפי  –בחדירה לפירי� או במעבר בי� קומות 
התוכניות ולהתקי
 את הקולרי� בהתא� במחירי הצנרת על חשבונו וללא תוספת 

  בכ"כ).סעי� נפרד סימו� או תשלו� (אי� 
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על הקבל
 לבדוק את תאימות התוכניות למפרט ולכל ההנחיות והחוקי� ולהצביע על  •
  חסרי� אפשריי�

או חריגה מתקציב טר� הגשת ההצעה הכספית למכרז. לא יאושרו תוספות א� לא 
  עשה כ� הקבל�.

 
רק אישור כתוב וחתו� על ידי יוע� והמפקח  –כל הציוד יובא לאישור לפני שיותק
  ישור אספקה והתקנה לקבל
 המבצע.מהווה א

בסיו� העבודה על הקבל
 להעביר על חשבונו בדיקת מכו
 התקני� לכל המערכות  •
 
 1205שהותקנו ולספק אישור על התקנה על פי כל התקני� והחוק ובמיוחד תק

לעמידות ברעידות אדמה / ולגבי הציוד המותק�  413מערכות שרברבות/ / תק� 
י אש על התקנה ועמידה בדרישות מכ"ר כל זאת כחלק מתיק לכיבוי אש אישור כיבו

  מסירה ועל חשבונו של הקבל
 ללא תוספת מחיר. 
מחירי הציוד ההתקנה והמתקני� של פרק זה בפרויקט זה, יכללו שרות ואחריות  •

מלאה כולל החלפת חלקי� עבודה ומה שיידרש באתר הלקוח, ברמת שירות של עד 
מסירת המתק� הסופית ולאחר תיקו� כל הליקויי� שעות, לשלוש שני� מיו�  24

  ולאחר הגשת כל האישורי� ותיקי המתק
 כנדרש במסמ� זה.
 שני� 7ברזי! ואביזרי! ל  שני� 3ל על כל הציודי! והעבודה תקופת אחריות מלאה  •

 ללא תוספת מחיר.
  

  כללי אורית .2
  

  סות נפרדות.הפרויקט נשוא חוזה/מכרז כולל שיפו� בניי
 מעונות שרמ
 בשתי כני
  קומות מעונות/דירות וקומת גג. 2מפלסי�: קומת מרת&,  4המבנה השמאלי בעל 

  קומות מעונות /דירות וקומת גג ללא מרת�.  2מפלסי�:  3המבנה הימני בעל 
דירות, ובקומת מרת� מעונות יו� במפלס גג מעבי� ומערוכת  4כל קומת מגורי� כוללת 

  סולריות דירתיות. 
  

  קט מפרט זה מטפל בנושאי� הבאי�:במסגרת הפרוי
  

הפרויקט נשוא החוזה יכלול  אספקת מתקני תברואה, אספקת רשת מי� פנימית וחיצונית 
 " לכיבוי אש.3" לצריכה ו 2(קיימת של הקמפוס) קיימת להתחברות והתחברות לרשת מי� 

  קיי� לא נוגעי�) וניקוז מזגני�, - ניקוז גגות צינורות (
לאחר  קווי מי� לכבוי אש יש לספקקיימת בחזית של המבנה. יוב והתחברות למערכת ב

" במחיר העבודות וללא 3מגופי שער  2" כולל 3הפרדה והתקנת של מז"ח (להוסי� מז"ח 
 התוספת מחיר, כולל אספקה והתקנה של עמדות כיבוי אש תקניות והידרנטי� וסניק

  בהתא� לתוכניות.
מטר לפחות מטבעות בטו� מחור�  3ומק של ס"מ לע 60יש לספק שוחות חלחול בקוטר 

  וחלוקי נחל 
יש לבצע הכל לפי תוכניות אינסטלציה / בטיחות או כל הנחיה אחרת בתקנות בחוק או 

יחולו ההנחיות המחמירות מבניה� וללא תוספת  –בהנחיות של הרשויות הרלוונטיות 
  תשלו�.

  
היכ�   ו סיפוניות להתקנה בגג  בי� השאר יש לספק ולהתקי� מערכות סולריות דירתיות תרמ

שנדרשת משאבת סחרור לפי התק
 תסופק ותותק
 במחיר בציוד וללא תוספת מחיר. מי� 
    2.5KWחמי� יסופקו לכל דירה במעונות בנפרד ע� גיבוי חשמלי 

ליטר לפי התק� בהתא� לגודל דירה הכוללי� חמ� מי� מהיר וכל  150דודי חימו� 
ליטר  כפי  32מעלות מיכל התפשטות לפי הנחיות הלת  55ל  האביזרי� כולל ברז ערבוב

ספק מערכות הסולריות ( כרומג� או ש"ע מאושר) יידרש לספק  להתקנה מושלמת. ששיידר
למערכת מלאה על הגג ובקומות תקנית על כל מרכיביה לאישור  SHOP DRAWINGהעמדה 

  היוע�. הקבל� ראשי להציע חלופה לעיו� המזמי�.
  

  להתקי
 מערכת כיבוי אש על פי תוכניות.יש לספק ו
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(גגות, מרפסות ושטחי� חשופי�) לנגר עילי  �מערכת סילוק מי גשמי� מגגות ומתו� הבניי

לניקוז ממפלס עליו
  DELLMAR במפלס הקרקע ע� צינורות פלדה מרותכי� ואביזרי 
  .ומתחת לשכבת איטו� בכל הנקזי�. יש להשלי� אביזרי� חסרי� להתקנה מושלמת

  
  אי
 מערכת אספקת גז במעונות.

  
המערכת הסולרית כולל הדודי� והתקנת� בצורה מושלמת ע"י קבל
 מורשה כרומג
 או ש"ע 

  מאושר.
  

ועל כל צינור שאינו  –על הקבל
 להתקי
 קולרי אש במעברי צנרת שופכי
, דלוחי
, צמג"י� 
במעבר קירות  –
 התקני� מוג
 או עמיד באש יש להתקי
 'קולר אש' תקני מאושר על ידי מכו

על הקבל
 לבחו
 את כל המעברי� לפי תוכנית בטיחות מעודכנת  –אש או בחדירה לפיר 
  ולהתקי
 את הקולרי� בהתא� על חשבונו וללא תוספת תשלו�.

   
כל הציוד לפרויקט זה ישלח לאישור ויותק
 על פי הנחיות יצר
 מלאות על מנת שנקבל את 

כל ספק ציוד יאשר את ההתקנה (  –ל הציוד שהותק� מקסימו� האחריות מהיצר� ע
GEBERIT SILENT ,PEX ,SP  וכו') ויאשר את אחריות המקסימלית ספציפית להתקנה

שבוצעה באחריות הקבל
 ועל חשבונו להזמי
 את הספקי� השוני� ואת מכו
 התקני� או 
  מעבדה מאושרת לאשרור התקנות והנפקת תעודות בדיקה בכתב. 

   
על מנת לקבל מונה מי� זמני רק  אחזקה של מכו� לבלתא� את תחילת עבודתו ע�  על הקבל�
  באחריותו ועל חשבונו.  שא� יידר

  
  תחליפי! .3
  

במפרט ובתכניות, בכל מקו� בו צויינו המילי�  שצוי�על הקבל� להגיש הצעתו בהתא� לציוד 
, א) שווה ער) רשאי הקבל� להציע ציוד דומה של יצר� אחר  "שווה ער)" או "כדוגמת" 

מבחינת טיבו, צורת פעולתו והתאמתו למקו�. על הקבל
 לצר� נתוני� מלאי� של התחלי� 
ע� הגשת הצעתו, בכל מקרה יהיה המזמי
 או המתכנ
   הקובע הסופי א� הציוד המוצע 

.�  אמנ� שווה ער
  
  

 תאו! .4
  

� ימי� מיו� . תו) שבועיי�בבנייעל הקבל
 לתא� קצב בצוע עבודתו ללוח הזמני� שייקבע 
קבלת העבודה יש לספק לוח זמני� מפורט לאספקת הציוד והעבודות. הקבל
 חייב לתא� 

ובמיוחד לקבל
 החשמל ולקבל
 הבני
.  �בבנייעבודתו לעבודת קבלני� אחרי� העובדי� 
  במידה והקבלני� האחרי� אינ� בשטח עדיי
, יש לתא� הבצוע ע� המתכנני�.

בכל מקרה   לפני התחלת העבודה ולוודא אפשרות הבצוע  �ייהבנכניות ועל הקבל� לעיי� בת
.
  של אי התאמה יש לפנות למתכנ

  
  כלליי! מפרטי! .5
  

 
ביצוע העבודות יהיה כפו� למפרט הכללי לעבודות בניי
 שבהוצאת משרד הביטחו
בהשתתפות משרד הביטחו� ומשרד העבודה/ מע"צ ומשרד השיכו� (הספר הכחול). כמו כ� כל 

משרד הבריאות, מכבי אש, עירית  –עשנה בהתא� לדרישות הרשויות המוסמכות העבודות ת
  ירושלי� וכו'.

  

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

100

המפרט המיוחד שלהל� בא להשלי� ולהוסי& למסמכי� שלעיל (להל� "המפרטי�"), 
, ועל כ
 אי
 זה מ
 ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה תולתוכניו

  הנוס� במפרט זה.
  

  ע בהתא� למפרטי� העדכניי� כדלהל
:העבודה תבוצ
וכל פרק רלוונטי  57  ו 16, 07המפרט הכללי של הוועדה בי� משרדית בעיקר פרקי�  .1

  אחר.
 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .2
 על כל פרקיו הוצאה אחרונה. 1205תק�  .3
 .2  ו – 1חלקי�  349מפמ"כ  .4
 דרשי�.כל התקני� הישראלי� העדכניי� החלי� על הציוד והחומרי� הנ .5

  
  הקבל" אחריות .6
  

הקבל
 יהיה קבל
 רשו� בפנקס הקבלני� בסווג המתאי� לביצוע עבודות צנרת   .א
מתכתית בריתו� צנרת מתכתית בהברגה, צנרת פקסגול, פוליאתיל
 צפיפות גבוהה 

חשמלי מסוגי� שוני�, מערכות כיבוי אש אוטומטי וכו' ע�  בריתו�, ציוד מכני
רואה ומערכות כמפורט במפרטי�, בתכניות ובכתב מוכח בביצוע מתקני תב �ניסיו

  הכמויות.
בסוג זה של עבודות, שביצע מערכות דומות בשלושה  �הקבל
 יהיה בעל ניסיו

יח"ד כל אחד למזמי� תהיה זכות לפסול כל קבל� שלדעתו  50פרויקטי� לפחות בעלי 
  אינו מספק. וניסיונ

  
 �הוא מומחה ובעל ניסיו רואי� את הקבל� כאד� היודע את מטרת העבודה, כי  .ב

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובח
 באופ
 קפדני את התוכניות, המפרטי�, סוגי 
חומרי� וכל יתר הדרישות למיניה
 של עבודה זו, וכי הוא בקי בה� ובתנאי העבודה 

 המיוחדי� לשטח בו תבוצע העובדה.
ל המתקני� לפי כ�, רואי� את הקבל
 כאחראי לפעולה התקינה ולשלמות� ש

המבוצעי�, על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, 
טעות בתכנו
, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולי� לגרו�, לדעתו לכ� שהמתקני� 

לא יפעלו כראוי. לא עשה כ), רואי� אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל 
  האחריות הכספית והאחרת.

  
בכל  אכאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וייש רואי� את הקבל�  .ג

ההפסדי� שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי נראות 
מראש, משבירת צינורת מי� או צינורות אחרי� קיימי�, מהעובדה כי טיב הקרקע 

ד אינו כטיב שהונח בטר� החלה העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צ
שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבל
 אחראי לכל נזק לרכוש או לאד� אשר ייגר� 

כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה, בי
 א� תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, 
וכו'  �, משמשיו או קבלני משנה ופועליה�, שליחיה�, מורישיהובאי כוחו, מורישי

 ממנה.ואשר לה� ימסור את ביצוע העבודה או חלק 
  

  ואשור מכו� התקני� (או מכו� מורשה) ותקנותחוקי! 
  

עבודות אשר לגביה
 קיימי� חוקי�, דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות, עירוניות 
וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות, רשות כיבוי האש, משטרה 

"ל כולל אביזרי� לכיבוי אש, למשרד תבוצענה בהתא� לדרישות. כל ההוצאות בגי
 הנ –וכו' 
 –הבריאות עבור בדיקת שטיפת חיטוי מערכות המי� וכו' נכללות במחיר המתק
 המושל� 

  יש לכלול במחיר הזמ
 בדיקות של מכו
 התקני� לאשור טיב הבצוע.
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  מנהל עבודה .7
  


וידע  לש� ביצוע עבודה זו יעסיק הקבל
 באתר, מנהל עבודה מוסמ� בעל תעודה בעלי ניסיו
לעיל. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות  00מקצועי בעבודות כמפורט בפר 

בשטח וישמש בא כוחו של הקבל
. כל הוראה ה
 בעל פה וה
 בכתב שתימסר למנהל העבודה 
  תיחשב כנמסרת לקבל
 ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

  חתימת החוזה, את ש� מנהל העבודה באתר.יו� מ 14הקבל� יודיע למפקח, תו� 
  

  פיקוח ובקורת העבודה .8
  

הקבל
 יאפשר גישה חופשית למתכנ
 ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו 
לבקר את העבודות. הקבל
 יעמיד לרשות המתכנ
 והמפקח את כל העבודה וכוח העבודה 

  שיידרש לש� ביקורת טיב העבודה והחומרי�.
 

  בודק חשמלאי .9
  

בדיקה סופית של כל מתק
 חשמלי כולל לוחות, התקנות חשמל וכו' תיעשה ע"י "חשמלאי 
  בודק" מוסמ) אשר יוזמ� ע"י המזמי� וישול� ע"י הקבל�.

עבוד בדיקת החשמל לא ישול� בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי ההצעה לעבודה 
  כולה.

  
  עבודות כלליות שיבוצעו ע"י הקבל" .10
  

דות שמפורטות במפרטי�, כתבי כמויות או הנדרשי� לצור� ביצוע העבודות נשוא בנוס� לעבו
  המכרז, הקבל� יבצע את העבודות שלהל�:

  
לבדוק את התוכניות שקיבל. לבדוק חוסרי� או א� יש לבצע דברי� נוספי� שאינ�  .1

 מופיעי� או מודגשי�.
יע עליה� לפני ולהתר –לבחו� את משמעות ביצוע כל העבודות כולל מגבלות ביצוע  .2

  הגשת הצעת מחיר.
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקד� של הצנרת. .3
לפנות ולקבל אשור המהנדס על כל שינוי שברצונו של הקבל
 להציע בקשר לבצוע  .4

 העבודה.
אספקת כל ציוד העזר, מנופי�, מחפרוני�, כלי� וציוד בניה נוס� הדרוש לבניית  .5

 המתק�.
שכל החורי�, מעברי צנרת, חריצי� וכו'  אתכניות קונסטרוקציה ולווד לבדוק .6

 הנדרשי� לעבודה מופיעי� בתכניות ואפשריי�.
להכי
 את כל הפתחי�, חריצי�, שרוולי�, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרי�  .7

 המופעי� בתכניות והנדרשי� לביצוע העבודה ושאינ� מופיעי� בתכניות וכו'.
כוס, בכל הקטרי� וחציבות מסוגי� שוני� לצור� ביצוע עבודות  קידוחי� במקדח .8

 .�תברואה בתאו� ע� מהנדס הבניי
ע� גמר העבודה לסתו� את כל החורי�, מעברי�, שקיעות בבטו
, לנקות צנרת  .9

 מהחזית טיח ולכלו) וכו'.
בדיקת המתק
 לפי הפרטי� הנתוני� במפרט כולל בדיקות שותפות של מכו
 התקני�  .10

 יציקה או סיו� שלב והכל באחריות הקבל
 ועל חשבונו ללא תוספת כספית. לפני כל
הקבל
 יבצע יצור מוקד� של צנרת ויאחס
 חומרי� גדולי� במפעלו, מחו� לאתר. 

  הקבל
 יביא את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.
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ולה במחירי ) לא ישול� בנפרד והתמורה תחשב ככל9עבור כל המפורט לעיל (סעי&  .11
היחידה השוני� ג� א� לא מופיעי� בכתבי הכמויות או במחיר הפרויקט כולו לפי 

 אופי ההתקשרות עמו.
  

  לדוגמא לאישור. !דוגמאות ויחידת שירותי .11
  

  הקבל� יביא לאתר דוגמאות מיחידות קבועה בתאו� ע� המפקח. לצור) אשור האדריכל 
/ ארו
 קומתי כולל כיבוי , מיקו� והתקנה של ובנוס� יכי
 דוגמא לבצוע מער� מוני� קומתי 

  דודי החמו�.
  

הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטי� ו/או לפי ההנחיות 
בע"פ ותכלולנה שינויי� ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אי
 להתחיל בביצוע 

שורו הסופי של המפקח לגבי כל העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אי
  דוגמא.

  דוגמאות תושארנה במקומ
 באתר, עד תו� העבודות לצור� השוואה.
  עבור הכנה דוגמאות לא ישול� בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוני�.

  
האדריכל, מנהל הפרויקט  –על ידי כל הגורמי�  קיחידת מגורי� לדוגמא תוכ� ותיבד

כל הנ"ל במחיר  –יהיה מותר לבצע סופית  –אחר קבלת הערות ותיקונ� והמתכנ
 ורק ל
  הציוד והעבודה. אי
 להתקד� בעבודות השונות לפני אישור בכתב של יח' לדוגמא.

  
  הבטחת אספקת חומרי! והציוד .12
  

על הקבל� להזמי� את החומרי� והציוד במועדי� מוקדמי� מספיק בהתחשב במועדי 
  א לגרו� לפיגורי� בלוח הזמני� שייקבע.האספקה של היצרני�, כדי ל

הקבל
 יהיה אחראי לנזקי� שייגרמו לאחרי� על ידי שיבוש בלוח הזמני�, בגלל אספקת 
  חומרי� וציוד במועדי� מאחרי�.

  
  חומרי! ומוצרי! ללא מפרט .13
  

חומרי� ומוצרי� שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתא� לתיאורי� בתכניות. א� אי
 תאור 
בכתב הכמויות. חומרי� שאינ� מפורטי� במפרט הטכני או  �היו לפי תיאוריבתכניות ה� י

 �בכתב הכמויות א� נדרשי� לבצוע העבודות השונות, יבואו לאישור המפקח כולל תיאורי
  טכניי�, מפרטי�, תעודות תו תק
 וכו'.

  
  רו! אבסולוטי ורו! יחסי (מפלסי!) .14
  

רו� האבסולוטי (או היחסי) מנקודות הקבל� יסמ� בכל המקומות בה� יבצע עבודות את ה
  הקבע שנמסרו לו ע"י המפקח.

  העברת הרומי� (המפלסי�) תיעשה ע"י מודד מוסמ� שיוזמ
 על ידי הקבל
 ועל חשבונו.
כמו כ
 יסמ
 הקבל
 את רו� פני הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה בה� יורכבו קבועות 

  תברואיות.
הרומי� המתוכנני� והתאמת� לרומי� של המערכות באחריות הקבל
 לבצע אימות לנכונות 

  העירוניות הקיימות אליה� מתוכנ
 הוא להתחבר.
  

  אלמנטי� קונסטרוקטיביי� .15
  

על הקבל
 להכי
 במבנה פתחי�, חריצי�, הנמכות, שרוולי� וכו' הדרושי� בהתא� לתוכניות 
יש   עבודות ) לביצוע הCOMMON PRACTICEאו לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלי� (

שופכי� שעוברי� בתו) חריצי� ביציקות  תלהקפיד במיוחד בפרויקט זה המכיל הרבה צינורו
  בטו�.
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הקבל� יהיה אחראי על סימו� חריצי� ופתחי� הדרושי� בעת ביצוע עבודות השלד. חציבת 
פתחי�, חריצי�, קידוחי� וכו' בבטוני� יבוצעו א� ורק באישור מתכנ
 הקונסטרוקציה. או 

  פקח ,מ
כל החציבות, הנמכות, חורי�, פתיחת רצפות ותקרות מזוי
 כולל חיתו� ברזלי� וריתוכ� 

מחדש, מעברי�, החדרת שרוולי� וכו' שיהיה צור) לבצע יעשו על חשבו� הקבל� כולל החזרת 
  מצב השטח לקדמותו בשלמות.

במהל) ביצוע  עבור כל הנ"ל לא ישול� בנפרד וכל ההכנות, השרוולי�, ההנמכות, החציבות,
  השלד ואחר ביצוע השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו, כלולי� במחיר ההצעה.

  
  מידות וסטיות אפשריות .16
  

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרי�, אלמנטי�, מתוכנני� וכד' כפי שה� ניתני� 
לקחת מראש ועל הקבל�  תבכתבי הכמויות ו/או בתוכנות ובכל מקו� אחר, הינ
 תיאורטיו

ובחשבו� את הסטיות האפשריות ולבצע את העובדות ו/או לספק את המוצרי� על סמ) 
  מדידות מדויקות שיעשה הוא עצמו על חשבונו בלבד.

ביצוע הוראות סעי� זה הינו בתחו� אחריותו הבלעדית של הקבל
, ולא תתקבל כל דרישה או 
וע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו טענה או הסתייגות מצד הקבל
 בדבר עבודה לקויה שביצ

מיקו� יחידות קבועה כגו� אסלות,  –הינ� תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל 
  כיורי�, אמבטיות וכדו' לפי תכנית אדריכלית מעודכנת וחתומה ע"י מנהל הפרויקט.

  
  התאמה לתקני� –טיב החומרי! והמלאכה  .17
  

מפעלי� בעלי תו תק� או סימ� השגחה. הקבל� מתחייב להשתמש בחומרי� ובמוצרי� של 
חובה זו לא חלה על מוצרי� וחומרי� שלגביה� קיי� רק יצר
 יחיד שמוצריו, חומריו הינ� 

  בלי סימ� השגחה.
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט בא� אלה גבוהות מדרישות תו 

הקבל� יהיו ממי� המשובח  התק� או סימ� ההשגחה המתאי�. כל החומרי� אשר יסופקו ע"י
  ביותר, וממוצרי יצ� מוכר.

המוצרי� המזכירי� את ש� היצר
 בתכניות וברשימת הכמויות באי� על מנת להצביע על 
איכות המוצר הנדרש ולקבל
 הרשות להציע מוצר שווה ער� למוצר הנזכר על ידי מסמכי� 

  מתאימי� בהתא� למפורט בתנאי החוזה.
תבוצע בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע מעולי� המכירי� את העבודה  –אורח מקצועי 

. העבודות שלא יבוצעו בצורה מקצועית או 349מפמ"כ  1205דרישות הל"ת תק� ישראל 
  בניגוד להוראות הל"ת והמפרטי� לעיל יפורקו ויורכבו מחדש ע"י הקבל
 ועל חשבונו.

לי עבודה במצב תקי� הקבל� יחזיק במקו� העבודה כמות מספקת של כ –כלי העבודה 
  שיבטיחו העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרש.

הקבל
 יסמ
 מיקו� נכו
 של כל המתקני�, האביזרי� הדרושי� להתקנה ויקבל  –סימו� 
.
  אישור המפקח שהסימו
 נכו

 
הקבל
 ישא באחריות בלעדית על דיוק הסימו
 ויתק
 על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימו
.
  לא נכו

  
  , דלוחי", ביוב וגש!שופכי"ח+, צנרת ל .18

  במפרט הכללי) 4 0701(ראה פרקי� 
  

 GALע� ציפוי תלת שכבתי של "אברות"  40מפלדה סקדיול צנרת למי� קרי� וחמי� תהיה 
– APC  ופיטינגי� "דרג ב".�מגולווניע� חיבורי הברגה  593לפי תק� ,  

ע� עטיפת בטו�  ",SILENT HDPEמ" תהיה וצנרת ניקוז מזגני�  צנרת דלוחי
 לשירותי�
. צנרת שופכי
 מתחת צנרת זהה לזו שתבחרבמעבר בתו� המילוי, צינורות אוורור יהיו מ

 תזוויו 2 יש להתקי
 בכל שינוי כיוו
 צנרת דלוחי
 ושופכי
ל.   HDPE SILENTלמבנה תהיה 
  בכל קשת יש להתקי� עי� בקורת.   תבי� זוויו D2בתוספת מרווח באור)  °45

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

104

  
  לטני� והצנרות שעוברי� בדירות או בפירי� או אופקית בחללי� שוני� כל הקו

  או ש"ע שיאושר ע! המפקח. SILENT HDPEיבוצעו בצנרת   –
  

או  מ"גבריט" עמית גלפקוח של הספק (מר  רק ע� הזמנת" SILENT HDPEתתקבל צנרת "
  ) אחר מספקי� אחרי�

או נציג של  ות החברה שהוא נציגהשיחתו� לאשור הבצוע לפני כל יציקה וזה יהיה באחרי
  חברת אחרת.

  
בטו� ס"מ  10  ב צדדי�צנרת שופכי
 מתחת לרצפת המבנה תהיה עטופה בטו
 משלושה 

 10מוטות מברזל מצולע בקוטר  4ומעליה עד לרצפת הבטו� שמעליה. זיו� הבטו� יהיה ע� 
  מ"מ כל 6מ"מ וע� חשוקי� בקוטר 

יש להעמיק  – הכל לפי פרט של מכו
 התקני�.  טו�. ס"מ. החישוקי� יתחילו מרצפת הב 20
ס"מ מתחת לעטיפת  20בפרויקט זה כחריג לתת שכבת חול בעובי  תהחפירה מתחת לצינורו

  הבטו�.
קולטני� לביוב העוברי� בתו� קירות בלוקי� יעטפו בחומר בידוד אקוסטי ובבטו
 מסביב 

  " בריתו), SILENT HDPEיהיו מ" תס"מ למניעת העברת רעש לדירות הצינורו 5בעובי של 
לאשור הבצוע בפועל, בכל קטע  תשל מכו
 התקני�. יוזמ
 נציג ספק הצינורו 349לפי מפמ"כ 

לפני סגירת הקירות. ועל מנת לוודא קבלת אחריות היצר
 על הצנרת והתקנתה לתקופה של 
ריות ספק יש להשתמש במכלול האביזרי� של יצר
 אחד על מנת לא לפגוע באח –שני�  10

  הצנרת.
' מושקטי�, silentקולטני� אנכיי� אופקיי�, הטיות אופקיות, או צינורות גלויי� יהיו מסוג '

כולל אביזרי החיבור, העיגו
, עיני ביקורת, הסתעפויות, אביזרי התפשטות והספחי� ועטיפת 
על הבידוד האקוסטי האורגינליי� של ספק הצנרת הדרושי� לצור� התקנה מלאה ותיקנית 

 פי הנחיות היצר
 / למיניה� כלולי� במסגרת העבודה והמחיר ללא תוספות כלשה�.
  

 ע� עטיפה חרושתית פלסטית תלת שכבתיתתסופק צנרת מי� גלויה בתו� המילוי ובקירות 
APC GAL כמסופק ע"י מפעל "אברות" או ש.ע. בטומני�ע� אלמנטי�  כחול SP  צינורות

של  7627, הצינורות יסומנו כנדרש בהיתר סימו
 מס' יי�קשיחי� בלחיצה ע� אביזרי� מקור
  מכו
 התקני�.

ס"מ מסביב, ותיוצר  10ס"מ לפחות ותיעט& בחול  70באדמה תותק� בחפירה של  מי�צנרת 
 593תק�  ע� חיבורי ריתו) ע� ציפוי מג� פלסטי תלת שכבתי של חברת "אברות" 530לפי תק� 

GAL – APC  מלטמבחו� וציפוי פנימי שחור.  
  

אביזרי הצנרת יהיו מיצור חרושתי, מצופי� מלט פנימי. אי
 ליצר אביזרי� באתר אלא 
  באישור מפורש

  של המפקח. אי
 ליצר אביזרי� על ידי חיתו� וריתו� של סגמנטי� מהצינור המצופה.
  

חיבורי הצנרת בריתוכי� תו� שימוש במשחת "אקספנדו" (בהתא� להנחיות היצר
) או 
  י� מיוחדי� כמפורט (דרסר וכו').באמצעות אביזר

  
  הרתכי� נושאי אישורי הסמכה של מפעל הצינורות.

  
  תיקוני ציפוי מלט פנימי באמצעות מלפלסט.

  
תיקו
 פגיעות בעטיפת המג
 וציפוי חיצוני לראשי חיתו� וכו', באמצעות מערכת סרטי� 

  פלסטיי�. היישו� על פי הוראות היצר�.
  

ת שירות השדה של היצר� לבדיקת טיב הביצוע ושלימות בגמר העבודה יזמי� הקבל� א
  העטיפה באמצעות

  וולט. 10,000מכשיר "הולידיי דטקטור" למתח בדיקה של 
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פנימי, בריתו� כולל תיקוני  מלטע� צפוי  530יהיו מפלדה ת"י   צנרת מי גש� מגגות לחצרות 

לפי פרט  6בקוטר מזערי ". ראשי קליטה בגגות יהיו 40בדוד פנימי ע� קשתות מוצא סקדיול 
עלפי הנחיות  HDPEמתוצרת "דלמר" או ש.ע. מברזל יציקה. נית
 יהיה להגיש ג�  – 'א  11פ

  יצר�.
יציאה שירותכו לקולטני  תע� צינורו 4בקוטר " 13 ראשי קליטה ממרפסות יהיו לפי פרט פ

 S 10מסדרה  מי גש�, למשטח מעל החניה בו יותקנו גינות יש לספק קולט
 מתוצרת "דלמר"
  לניקוז שתי שכבות.

  
צנרת ביוב וצנרת תיעול מקירות המבנה עד לשוחות הבקורת תהיה מפי.וי.סי קשיח לפי ת"י 

  ע� חבורי� אטומי� בצורת שקע, תקע וגומייה. 884
  

של חברת "וולפמ�" או  MZTצנרת תיעול תהיה מצינורות בטו
 כדוגמת "מגנוקריט" דג� 
  צנרת בקטרי� קטני� מ – ע� אטמי "מגנופלקס"   105.2.2מי�  27לפי תק� ישראלי   ש.ע. 

  ס"מ תהיה מפי.וי.סי כתו�. 40
יש לעטו&   בחדירות לשוחות בקורת יש להשתמש באביזרי� מתאימי� כמומל� ע"י היצר� 

  ס"מ מסביב. 10בחול כל  הצינורות שבקרקע לפחות 
  

ע� מתק� תקשורת דיגיטלי לאפשר יש להתקי
 לכל דירה מונה מי� דירתי הכולל אל חוזר 
מניה דיגיטלית וכ
 שני ברזי� בהתא� לתכנית, יש להכי
 דוגמא בשטח לאשור הפקוח לפני 

בצוע כל הפרויקט הכל לפי הנחיות התאגיד ובאישורו וללא תוספת תשלו�. יש לוודא 
  התאמת מונה מי� לתק
 'שבת' של המכו
 לחקר ההלכה.

  
   –למע� הסר ספק 

דלוחי
, ניקוז מזגני� גלויה תמיד יהיו עיני ביקורת בכל שינוי כיוו
 או במעבר  צנרת ביוב,
מאנכי אופקי או ההיפ�, כל הצנרת כוללת את כל הספחי� האביזרי� וכל מה שנידרש 

להשלמה מושלמת כנ"ל לגבי צנרת מי� בלח� כוללת את כל האביזרי� ספחי� מחלקי� 
  קל) ובכל ללא תוספת תשלו�. ברזי� (בכל ברז יסופק ע� רקורד לפירוק

  
  בשיטת מחלקי! אספקהצנרת  .19
  

 �  תבוצע באמצעות מחלקי� בשיטת "פקסגול", הצנורות יהיו השרותי� צנרת החלוקה בתו
" ויותקנו בתו� צנורות מג
 פלסטיי� המאפשרי� שליפה לאחר 24מפוליאתיל� "מצולב" דרג "

  ההתקנה.
  

–1 1/2מחלקי� בקוטר "  וריי� "שגיב" או ש.ע. המחלקי� יהיו מסגסונת נחושת, הברזי� כד  
  יהיו  1

לפי  3/4או " 1/2ע� ניפלי� בקוטר " יהיו מפליז 3/4ומחלקי� בקוטר " מפלדה מרותכת  
  לכל   הנדרש. 

יש להתקי
 נקודות  –במחיר המחלק.  מחלק יש לספק ברז כדורי ע� רקורד קוני לפרוק
רה שתווצר קשיחות למנוע תזוזה בהרכבת ההתחברות ע� אביזרי� סטנדרטי� ולבטנ� בצו

הצנרת תחובר לכל נקודות מי� חמי� וקרי� שמופיעי� בתכניות ג�  –הסוללות או הברזי�. 
  א� לעיתי� יחידה זו או אחרת לא חוברה בתכנית.

  
 
וזאת במטרה לקבל   הצנרת תבוצע לפי הוראות היצר
 ובאשור הקבל
 המבצע ע"י היצר

  שני�. 10  אחריות ל 
  

  מעלות צלסיוס. 100אטמוספרות עד  10לח� הצנרת 
  

או ארונות של 'גול
' לפי בחירת  הקבל
 יספק ארונות מפח מגולב
 צבוע להתקנת המחלקי�  
מפלס הגובה   יש לספק דוגמת ארו
 ע� מכסה על צירי� פנימיי� לאשור המפקח    המפקח

  � מתאימי�.המכסה יהיה מנירוסטה ויסופק ע� סגרי  לפי הרשו� בתכנית 
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  בדוד צנרת .20
  

, בתו) 3/4של " בעובי נומינליצנרת מי� גלויה תהיה מתוצרת "ארמפלקס" או "ענביד" 
  הקירות עובי  הבדוד 

  מ"מ. 6
.
  צנרת מבודדת על גגות תקבל הגנת פח מגולב

  
  
  

   –למע� הסר ספק 
כיוו� או במעבר צנרת ביוב, דלוחי�, ניקוז מזגני� גלויה תמיד יהיו עיני ביקורת בכל שינוי 

מאנכי אופקי או ההיפ�, כל הצנרת כוללת את כל הספחי� האביזרי� וכל מה שנידרש 
להשלמה מושלמת כנ"ל לגבי צנרת מי� בלח� כוללת את כל האביזרי� ספחי� מחלקי� 

  ברזי� (בכל ברז יסופק ע� רקורד לפירוק קל) ובכל ללא תוספת תשלו�.
  

  גז בישול מערכות .21
  

  שול בפרוייקט זה.אי� מערכת גז בי
  

  תמיכות ומתלי! .22
  

  תמיכות ומתלי� יהיו כמפורט במפרט הכללי.
תמיכות צנרת אספקות תהיינה חרושתיות כדוגמת "יוניסטרט", "רוקו" או "מופרו" וכל 

  סדרת האביזרי�
הנלווי�. התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדי� ועבור קבוצות של צינורות, בהתא� לתוואי 

  הצנרת.
ות יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת. במקומות התמיכ

בה� נדרשי� קונזולי� לתמיכת מספר צינורות יגיש הקבל
 לאישור את פרטי הקונזול. 
  פי התק�. המרחקי� בי
 הקונזולי� על

  
 
לי יחוזקו ע� מת הקונסולי�צינורות אשר יש לתמו� כל מרחק קצר יותר מאשר המרחק בי

  ביניי�.
צינורות גלויי� על גבי קירות ע� חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות 

  (חבק ומוט הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרו�.
  

  צנרת נקזי� מברזל יציקה יש לתמו� ליד כל ספח באופ
 קבוע, בהתא� להנחיות היצרני�.
  מ"מ. 3רעש, על ידי גומי בעובי  כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקי�, למניעת

  כל התמיכות והחיזוקי� כלולי� במחירי היחידה השוני�.
  

  הצינורות חיטוי .23
  

 50חיטוי הצינורות ייעשה אחרי מסירה ולפני איכלוס ע"י הוספת כלור למי� בשעור של 
מיליגר� לליטר. הוספת הכלור תתחיל ע� השטיפה, באופ� שמי הכלור ישטפו ג� את כל 

� של המוצאי�. בחומר כלורינציה יש להעדי� תמיסה או טבליות של היפוכלוריד. המגופי
שעות, חייבת שארית הכלור החופשי בסו� הקו (המרוחק מנקודת הכנסת  24בתו� לקופת 

מ"ג לל', יש  10  מ"ג לל' ו 1מיליגר� לליטר. א� השארית היא בי�  10הכלור)  להיות לפחות 
 24שעות. א� שארית הכלור החופשי בתו�  24ופה נוספת של להשאיר את מי הכלור בקו לתק

  מ"ג לל', יש לשטו& ולחטא את הקו מחדש. 1  שעות היא קטנה מ
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 �שעות, יש להגדיל את שעור  24כאשר אי
 אפשרות להשאיר את מי הכלור בצנורות במש
עורי שעות לפחות. הדרישות לש 6מ"ג לל' ולהשאיר את מי הכלור בקו למש)  75  הכלור ל

  הכלור בסו� הקו ישארו בעינ� ג� במקרה זה.
  

  שיתו� (חיו+) בפניהגנה  .24
  

יש להשתמש באמצעי� טכניי� נכוני� ומקובלי� למניעת תופעות השיתו�. צירו� המתכות 
וחיבור� במעגלי מי� שוני�, יעשו בצורה המונעת שיתו� אלקטרוכימי לדוגמא: בכל מעבר 

  ביזר חיו�.מצינור שחור לצינור מגלב
 יותק
 א
יעשה החיו� באמצעות "רקורד חיו�" (ע� טבעות בידוד) מיוחד  2בצנורות שקוטר� עד "

  למטרה זו.
כולל, יעשה החיו� באמצעות "דרסר חיו�" (דרסר ע� אט� בי
 שני האוגני�  3בצנורות מעל "

  ומעברי הברגי�), או אמצעי דומה מאושר.
  

  חות בקורת לביוב ותיעולשו .25
  

ע� רצפה מבטו
 מזויי
, ובנצינג  658יוב יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י. שוחות בקורת לב
  שעובד טרומי.

  ובהתא� להנחיות העומס הבאות:  489התקרות והמכסי� יהיו טרומיי� טיפוס ב.ב. לפי תק� 
  נכו
 ג� למכסי� לשוחות תיעול.  טו�    8              במקומות ללא תנועת רכב (גינו
 וכו') 

  "    "      "          "          "   .    טו�  25    ע� תנועת רכב (חניה, אספלט וכו')  במקומות
  

האטימה בי
 החוליות ובי
 התקרה והחוליה העליונה באמצעות אט� אלסטי על בסיס 
  ביטומני "איטופלסט" 

  מתוצרת וולפמ�.
או לפי הנחיות אדריכל  ס"מ מעל פני הקרקע הסופיי�, 10באזורי גינו
 יהיו השוחות בגובה 

  הפיתוח או 
  המפקח.

ס"מ מתחת האספלט ורק המכסה יהא בגובה פני  20שוחות במשטח אספלט יהיו ע� תקרה 
  האספלט.

  שוחות במשטח גרנוליט יהיו כנ"ל א� ע� חומר זהה למשטח, יצוק בתו� הפקק.
שוי ס"מ מתחת המשטח ע� מכסה עליו� ע 20שוחות במשטח מרוצ& יבוצעו ע� תקרה 

  מיציקת ברזל הכולל 
ס"מ ופקק מרובע ע� הכנה להנחת אבני הריצו� בתוכו. המכסה  X 60 60מסגרת מרובעת 

 כדוגמת דג� כרמל 
  תוצרת "וולפמ�". 66

  אחרת בתוכניות) יהיו כדלקמ
: צוי�הנחיות לקוטר התאי� כפונקציה של עומק (א� לא 
  ס"מ  50  פקק  ס"מ,  80  עד עומק  60  קוטר 
  ס"מ  50  פקק   ס"מ,  125  עומק עד  80  קוטר
  ס"מ  60  פקק  ס"מ,  250  עד עומק  100  קוטר
  ס"מ.  60  פקק  ס"מ,  250  מעל עומק  125  קוטר 

חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאי� כדוגמת "איטוביב" תוצרת "וולפמ
" או 
  מופת חדירה מיוחדת עשויה פי.וי.סי.

  ונה.ס"מ יהיו ע� חוליה קונית עלי 100תאי� בקוטר 
  מפלי� יעשו לפי ההנחיות הבאות:

  על ידי עיבוד הקרקעית (כלול במחיר התא).  ס"מ   30עד הפרש 
  בתכנית (משול� בנפרד). כמצוי�מפל חיצוני   "      40מעל        

  
ס"מ כל האלמנטי� פנימיי� וחיצוני�  60בורות חלחול עשויי� משוחות ע� חוליות בטו� 

ודיות לחלחול) במעטפת השוחה, בי
 שני השוחות חצ� או חלוקי כוללי� קידוחי� (שוחות יע
מטר, והחלל הפנימי ריק ע� רשת הגנה בפני נפילה  3נחל לכל עומק בור החלחול ולא פחות מ 

יחובר לחצר. נית
  OVER FLOWבתו) השוחה ורשת מיציקת פלדה מבחו� לאפשר חלחול, 
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ישלח הקבל�  –) ע� מפרט זה לפחות לספק כחלופה מערכת מתועשת מסוג גיא או שווה ער
  ציוד לאישור תחילה.

  
" בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי שבוצע

)MADE AS.ולהגיש תכנית כפי שבוצע ממוחשבת (  
  

יעשו בטו� טרומי, ללא תחתית בטו�. בתחתית יש להתקי� מצע    א� ידרשו שוחות לברזי�
�ס"מ למתחת לברז. עומק שוחות כעומק תחתית החצ�.  10ס"מ להשאיר מרווח של  20 חצ

  טו� בהתא� למקומ�. 25או  טו� מעמס 8מכסה השוחות 
  

לפני מדידת מפלס תחתית שוחות ההתחברות  אי� להתחיל בבצוע קווי ביוב או קווי תיעול
  ל הסטיות.ובמידה ויש סטייה מהנתוני� של התכניות, יש לדווח מיד לפקוח ע

  
  חורי! ועבודות חציבה הכנת .26
  

על הקבל
 להכי
 שרוולי� וחורי� באלמנטי� של הבטו
 שייכללו   לגבי כל סוגי הצנרת 
  במחיר נפרד, בגודל ובמקו� הנדרשי� להעברת הצנרת לפי תכניות האינסטלציה.
  חציבה בקירות בלוקי� נכללת במחיר הצינור כולל כיסוי רשת רבי� וציפוי טיח.

  
חציבה תעשה רק באשור בכתב של המפקח לפני הבצוע. הקבל
 ישא בכל נזק שיגר� לבני
 ה

  כתוצאה
  מחציבה לא מאושרת.

  
כל מעברי הצנרת דר� מקלטי� וממדי� וכו' יעשו דר� שרוולי� מצינורות לפי פרטי הג"א, 

  אשר יוכנסו
� ממתכת ויאטמו לקירות לפני היציקה. מעברי צנרת פלדה דר� קירות אש יעשו דר� שרוולי

  בחומר
  מעכב אש. כל הנ"ל במחירי היחידה השוני�.

  
  צביעה .27
  

  במקומות החתו� למניעת קורוזיה. תהמגולווניש להקפיד לצבוע הצנרת 
  

, אי� צור) לצבוע �מגולוונימתלי�, חיזוקי� וכל חלקי ברזל הקשורי� בצנרת. מתלי� 
  ות צבע סופי.שכב 2 יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ו �שאינ� מגולווני

  
  שופכי" צנרתהתקנת  .28
  

אטמי נאופר
 סטנדרטיי�, יש להקפיד על התקנת הצנרת   לצנרת ב"י ולצנרת פלסטית 
בקווי� ישרי� ללא שקיעות ושבירות כוו
 במחברי� ובמיוחד במחברי נירוסטה של צנרת 

מתחת צנרת  –של צנור בי
 שני חבורי�  בכל קטעיש לתת תליות או תמיכות  ברזל יציקה.
לרצפה קומה תחתונה יש לתמו� ע"י תמיכות בטו
 לפני יציקת הבטו
 על כל הצנור למניעת 

  שקיעות.
  

יעשו בהתא� להל"ת. פתחי הבקורת יפנו תמיד לצד המאפשר גישה. יש   כל פתחי הבקורת 
להשתמש באביזרי� בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אי
 להתקי
 גישה מלמטה בשו� מקרה, 

  בתכניות לנוחיות השרטוט. ג� א� סומ�
  

יש להשתמש בברכיי� או   " או פי.וי.סי., ”HDPEבכל שינוי בקווי שופכי
 מברזל יציקה 
  ת.מעלו 90ולא  לפי התק� D2בלבד בתוספת מרווח  מעלות 45בהסתעפויות של 

  ע"י צנרת פי.וי.סי. קשיח תוצרת "מריביד" צבע כתו�.  התחברויות לשוחות 

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

109

  כמפורט במפרט הכללי ונכללי� במחיר הצינורות.  והכיסוי  , ההידוק החפירה
  

  הדבר ייבדק במסגרת הבצוע. –יש להתקי
 עיני בקורת בכל מקו� ב� נדרשי� ע"י הל"ת 
  

  לח+ בדיקות .29
  

 4אטמוספרות במש)  12יעברו בדיקות לח� של   מערכות המי� הקרי�, החמי� וכיבוי האש 
  8.8.2שעות, לפי הל"ת סעי& 

  
א� יש צור)  –בר בכיבוי אש  7בר בדירות ו 6מור, על הקבל� לוודא לח� של עד למרות הא

  יוסי� מקטיני לח� בכניסה לקומות על חשבונו וללא תוספת עלות.
  

הבדיקות יערכו על חשבו� הקבל� ועליו לספק את המכשירי� הדרושי� לכ) כגו�: משאבה, 
כחות המפקח שיאשר זאת ביומ� מנומטר, צנרת וסגירת קווי� זמניי�. הבדיקה תער� בנו

  העבודה, רק לאחר האשור יאטמו הצינורות, או יותק
 הבידוד על הצנרת המבודדת.
  

 
אי� לכסות התעלות  8.6.2תעשה לפי הל"ת סעי&   בדיקות לח� לצנרת השופכי
 והדלוחי
  לפני אשור המפקח.

  "פומס". יש להשתמש בפקקי טסט מתפרקי� לצור) הבדיקה, כדוגמת מוצר של חברת
  

  שיפועי! .30
  

  אופקיי�.  צנרת מי� קרי� וחמי� 
 
     2%   4צנרת שופכי
 "  מינימו�, אלא א� כ
 צוי
 אחרת בתכניות.  2%  צינורות דלוחי

  אלא א� צוי� אחרת. 1 1/2"   6"
  יש לקבל אשור המפקח.  להנחה בשיפועי� קטני� יותר 

  .0.5%   0.3%צנרת ניקוז למזוג אויר בשיפועי� של 
  
  

  תברואה ואביזריה" קבועות .31
  

כל הקבועות כולל כיורי� ברזי� מקלחוני� ואסלות מתוצרת "חמת" בגוו
 לב
 וכל הסוללות 
יציקה מצופה כרו� ניקל  HDמתוצרת "חמת" סוג א' כרו� ניקל מסדרת אוורסט או ש"ע 

  שני� בבית הלקוח. 7לאחריות 
יש   סוג הקבועות לפני הזמנת�.  על ולקבל אשוריש להביא דוגמא מכל יחידת קבועה 

יש להתקי� את שאר   כולל מקו� ציוד  לאחר אשורוורק לדוגמא להתקי� חדר שירותי� מלא 
  השירותי� לפי אותה דוגמא.

 
יש להג
 על הקבועות מיו� אספקת
 ועד למסירת הבניי
. לקראת המסירה יש לנקות
 ולמסר
  מבריקות מכל פג�.

י הרצפות והקירות לשמור על גובה אחיד עבור הקבועות מאותו יש להקפיד על המרחקי� בפנ
  הסוג.

  
 
יעשו ע"י שרוולי� מפלסטיק ע� עי
 בקורת מחוזקי� לצינור   החיבורי� לצינורות שופכי

  היציאה ע� אט� נאופר
 אורגינלי.
  

 רק למקומות שההתקנה על קיר בלוקי� יורכבו על קונזולי� מצינור מגולב
  כיורי הרחצה 
קוטר מכופ& ומותא� לצורת הכיור  1/2ראה כתב כמויות) " להתקנה שטוחה ו נירוסטה(א

  יש לשלוח לאשור הדג� המוצע.  במגע רצי&.  
לא יתקבל כיור שיחוזק לשיש רק ע"י הדבקה או   יש להקפיד על איזו� הכיורי� והקבועות. 

  ע"י ברגי�.
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מיד ע� היציאה ממחסו� הכיור    2" כל צנרת הדלוחי
 במילוי, כולל לכיורי�, תהיה בקוטר
ב  1 1/4והכניסה לקיר, יש לעבור לקוטר הנ"ל, פרט לצנרת ניקוז מזגני� שקוטרה המינימלי "

HDPE  ב  40אוPVC  .בהדבקה .  
  

כאשר הקבועות מותקנות על גבי מחיצות גבס או   מקו� הקבועות לפי תכניות האדריכל 
  חומר דומה. יש

חרושתיות הנשענות על הרצפה ועל מערכת תמיכות הקיר. יש  להתקי� תמיכות מיוחדות
  הכל במחיר הקבועות.  להגיש לאשור פרטי התמיכות הללו. 

  ויחידות הקבועה יהיו כדלהל�: �בכל מקרה שלא יצוי� אחרת, גובי האביזרי
  
  ס"מ מעל למפלס הרצפה הסופי. 105 –ברזי� או סוללות לכיורי� מעל המשטח   
  ס"מ מעל הרצפה. 60 –"פרח"  ברזי� לסוללת  
  ס"מ מעל הרצפה. 90 –ברזי� לאסלות   
  ס"מ מעל הרצפה. 110 –ברזי� למקלחות   
  מעל הרצפה. 110 –ברזי� למכונות כביסה   
  ס"מ מעל הרצפה. 60 –ברז דלי   
  ס"מ מעל הרצפה. 200 –ראש מקלחת   
  ס"מ מעל הרצפה. 65 –סוללה לאמבטיה   

  
רר / וברז לחיבור יותק" ברז מי שתיה מאחורי המק –בורי הקבועות בכל דירה בנוס� לחי

  מעל השיש 4תמי 
  

כל הקבועות אסלות / כיורי� / כיורי מטבח / אמבטיות / מקלחוני� / אגניות / ברזי� למינה� יאושרו 
כל הציוד יסופק ויובא לאתר ויותק� על חשבו� הקבל�.  –במסגרת תגמירי� ע� המזמי
 ובנפרד 

 כלליות: הנחיות

  אסלות יהיו תלויות ע� מכלי הדחה סמויי� בכל הפרויקט.  .1
a. מיכלי הדחה גלויי� ליפסקי או פלסאו� 
b.  ע� שתי תאי� להתקנה שטוחה. 316כיור מטבח: נירוסטה 
c.  כיור רחצה לשירותי� ושירותי אורחי� חרז 'נופר' אובלי או מלבני לפי בחירת

 אדריכל.
d.  ברזי� דג� יציקהHD ' 'שני�  7'  ע� אחריות של טאלפא' או 'אוורסכדוגמת 'חמת

 או שו"ע לבחירת המזמי�
e. 2  יד וזרוע לתליה והשניה לראש  3יח' אינטרפו� �אחת ע� נק' מי� ומזל  �דר

    מקלחת בכל המקלחות.
f. 
 ברזי� כולל ברז נשל� במטבח אוורסט או ש"ע יציקה לפי בחירת המזמי
g. יצו& בשיפועי�) לפי בחירת המזמי�אגנית 'חמת' (א� תיבחר אופציה שלא יבוצעו ר 

  
  
  
  

  ארמטורות כרו! ומחסומי פלסטיק .32
  

כל הארמטורות: ברזי� יוצאי� ושופכי
, חלקי� חיצוניי� של ברזי� פנימיי�, מזרמי�, 
רוזטות, ווי חיזוק ובורגיה�, שסתומי� לכיורי�, שרשרות לפקקי�, רשתות לעביטי שופכי� 

מצופי� כרו� מלוטש, כמפורט בתק� הישראלי ויהיו כל אלה יעשו מסגסוגת נחושת   וכד' 
  .על ידי המפקח כפו& לדוגמאות שיאושרומהדג� המצוי� בכתב הכמויות, 
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. חלק מהמחסומי� מאושריהיו מפלסטיק מתוצרת "ליפסקי" או ש.ע.   מחסומי� לכיורי� 
יש  �2 "יסופקו ע� יציאה צדדית לפני המחסו�, לקליטת מי ניקוז של המזגני�. (למחסומי

  יציאה סטנדרטית למחסומי� אחרי� יש לתת הסתעפות לפני המחסו�).
  

  יהי לב� לכיורי רחצה ואפור לכיורי המטבח.  גוו� המחסומי� 
  

  רזי! ואביזרי!ב .33
  

  ער). יהיו כדורי� מתוצרת ""שגיב" או שווה  ועד בכלל  2ברזי� עד קוטר של "
  ע� הנעת גיר פנימי. יהיו מתוצרת "רפאל" דג� "פרפר" 3ברזי� מקוטר "

  ויהיו מתוצרת "חמת" או ש.ע. 1ברזי� פנימיי� יסופקו עד קוטר "
  

יש להתקי� רקורד    כולל ברזי� פנימיי�בכל מקו� בו יותק� ברז או אביזר ע� חיבור הברגה 
  לאפשר פירוקו. כל 

  זה במחיר הברז או האביזר.
  

  קופסאות בקורת .34
  

ו מפלסטיק כמפורט לגבי מחסומי רצפה, ע� מכסה יעש   4"4או "/ 4"2קופסאות בקורת "/
  פליז אטו�

  בהברגה כנ"ל לגבי מאריכי�. בגוו� הרצו&בתו) פלטה ריבועית 
  

  מחסומי רצפה  .35
  

בהברגה, מצופה כרו� ניקל יעשו מפלסטיק ע� מכסה מחורר מפליז    4"2מחסומי רצפה "/
  בתו) פלטה ריבועית בגוו� הרצפה.

  תק�.המחסומי� חייבי� לשאת תו 
  יש לתת מארי) פלסטי לפי הצור), במחיר המחסו�.  חיבור על ידי חצי רקורד קוני 

  יש להקפיד על גמר נקי ע� שטח הרצפות.
יהיו מברזל יציקה כולל רשת פנימית מנירוסטה ויסופקו ע� מארי�   8"4מחסומי רצפה "/

  במחיר המחס�.  פלסטי ומכסה פליז בהברגה 
  

  ברזי שריפה .36
אביב. על פתח של כל ברז  של חברת "פומס" תל 3יהיו בעלי כיפות כדוגמת דג�   ברזי שריפה 

  יורכב
לברז ע� ראש    3לברז בודד יש לספק זק& בקוטר " מצמד מסוג שטור� ע� אט� מתכתי

  יש לקבע את הזקפי� בבסיס בטו� מתאי�. – .4כפול, יש לספק זק& "
  ערכת ספרינקלרי�.ראשי הסנקה יותקנו בהתא� לתכניות כולל הסנקה למ

  
  .1כל ברז חיצוני יותק
 על זק�, ויסופק ע� ברז ג
 כדורי "
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  ציוד כיבוי אש .37
  

 
עמדת כבוי אש רגילה תכלול גלגלוני כיבוי אש, יותקנו בתו� ארו
 שיסופק ע"י קבל
 הבניי
  ק"ג כל אחד. 6ואשר יכלול ג� שני מטפי כיבוי לאבקה יבשה במשקל 

  
לפחות, על כל גלגלו
 יורכב צינור  1כווני, צינור המי� המזי
 יהיה " רב יורכב על ציר �הגלגילו

  .1מטר ע� מזנק רב שימושי בקוטר " 30ובאור)  3/4לח� בקוטר "
  

יהיו באמצעות מצמדי   מצד אחד ואל המזנק מצד שני  �הגלגילוחיבורי צינור הלח� אל 
  .1שטור� בקוטר "

  .בנוס� לנ"ל יותק
 ברז לפתיחה מהירה
  
מ"מ מסוג סילו�  8מטר כל אחד ע� מזנק בקוטר  15תכלול שני זרנוקי כיבוי באור� נוס� ב

 �ע� מזנק מסוג סילו
 ריסוס המחובר בדר�  3/4מטר ובקוטר " 25ריסוס, צינור לח� באור
  ע� חיבור שטור�. 2קבע לקצה הצינור. בכל עמדה יותק
 ברז כיבוי "

  הציוד הנ"ל כפו� לאשור מכבי אש.
  

 אי� סעי� נפרד בכתב כמויות. –להפחתת אבנית במחיר עבודות ההתחברות  מערכת .38
בשיטת סלילי�  –גרמניה  VULCANבכל כניסה לבניי
 תותק
 מערכת להפחתת אבנית מסוג 

  סביב צנרת מי רשת בכניסה לגמל המי�. במחיר התחברות אי
 סעי� נפרד לזה.
ת יצר
 הציוד, התקנה באחריות חישוב גודל היח' המתאימה למספר הדירות עפ"י הנחיו

 
למערכת יוכ� שקע חשמלי מוג� מי� בסמו)  –הספק לוודא התקנה נאותה להנחיות היצר
  מוג� מי� ושמש. –המערכת תותק
 בתו� קופסת פח מגולוו
 צבוע בתנור  –לגמל המי� 

  
אי� סעי� נפרד בכתב  –מערכת לניטור ומניעת דליפות מי� במחיר עבודות ההתחברות  .39

 ויותכמ
 
בבניי
 תותק
 מערכת לניטור ומניעת דליפות מי� כתוצאה מפיצו� או דליפה בצנרת הבניי

המערכת  –או ש"ע מאושר הכוללת ברז סגירה חשמלי המופקד על בקר   LEAK LESSמסוג 
למקרה של נעילת ברז או  BYPASSתותק� על גמל המי� מייד אחרי פיצול מי צריכה ותאשר 

  תקלה בבקר.
  

גודל היח' המתאימה למספר הדירות עפ"י הנחיות יצר
 הציוד, התקנה באחריות חישוב 
 
למערכת יוכל שקע חשמלי מוג� מי� בסמו)  –הספק לוודא התקנה נאותה להנחיות היצר

  מוג� מי� ושמש. –המערכת תותק
 בתו� קופסת פח מגולוו
 צבוע בתנור  –לגמל המי� 
  

ת להתקנה בגג דוודי� דירתיי�  (ע"י קבל� נפרד דירתיות תרמו סיפוניומערכות סולריות  .40
  "כרומג"")

  
תרמו סיפוניות לכל דירה בנפרד ע� דודי חמו�  הקבל� יספק ויתקי� מערכות סולריות

, כולל קולטי שמש ע� לפי תק� ליטר 150בנפח של  חשמליי� דירתיי� הכוללי� ג"ח פנימי 
  מתאימה.  תקניתתפוקה 

  
הפניה לשמש ולפי סטיה  תזוויהצור) בהתא� לתק�, לפי  יש להגדיל שטחי קולטי� לפי

" אמייליקבלו ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני או צפוי " ולפי אור� הצנרת הדודי� מאזימות
 בצד מי הרשת 1/2, ברז הורקה "1/2, אל חוזר "1/2ושסתו� בטחו� " 3/4ויסופקו ברז כדורי "

   .וברז ויסות לשמירה על טמפ' מקסימלית לפי התק�
בעלי    או ש.ע. מאושר מג�"  "כרו�יהיו מוצר של  , הדודי�יש לספק הגנה קטודית לכל דוד

קוו"ט , ע� סידור לחימו�  2פרופיל נמו�. לכל דוד יינת
 גיבוי ע"י גופי חימו� חשמליי� 
  מהיר.

  כל הנ"ל במחיר המערכת.
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  מיו� קבלת המתק�  לכל המערכת, מיו� אכלוס הדירות או שני�  5לתינת
 תעודת אחריות 

 �תינתשעבורה   כולל הקולטי� פרט לזכוכית   ולא מתארי� ההתקנה    למאוחר שבה� 
  אחריות מקובלת.

  
מערכת הקולטי� תוצב על גבי קונסטרוקציות פלדה צבועות בשתי שכבות צבע יסוד ובשתי 

  שכבות צבע
�, החבור בי� הקולטי� אשר תוצבנה על בסיסי בטו
 כמפורט להל תאו מגולוונ סופי אפוקסי

ולהתקי� משחררי אויר  לדודי�ע� רקורדי�. יש לספק צנרת חבור בי
 הקולטי�, 
  אוטומטיי�.

  
ויונח על יריעה ביטומנית  30/30/20ביטו� הדוד יהיה "כל רגל במעמד יוג� בבלוק בטו� 

. 30/30ל המפרידה בי
 גוש הבטו
 ואיטו� הגג. הקולטי� יונחו על פלטה בטו
 או מרצפה בגוד
בלוק זה יונח על יריעה ביטומנית המפרידה בי
 גוש הבטו
 ואיטו� הגג, מעמד של צנרת פלדה 

  יונח על בסיסי� דומי�, כל היציקות וההכנות כלולי� במחיר הדוד".
  

לצנרת על הגג, לצנרת  �מגולוומ"מ ע� צפוי פח  19הצנרת תהיה ע� בדוד "ארמפלקס" 
סולריי� וללא צפוי פח יש להתקי
 שלות לצנרת לפי  �לדודיהוורטיקאלית עד לכניסה 

  המפרטי� הכלליי�.
  

מג
" או ש"ע 'פרת' ' אמישרגז' כולל צנרת מי�  כל המערכת תסופק ע"י חברה כגו� "כרו�
שיטת חבור הצנרת דירתי תרמוסיפונית. מערכת עצמאית  –קרי� וחמי� לכל הדירות 

יח' ללא תוספת תשלו�. היוע� יחליט איזה מאולצת לכל דירה היכ
 שנדרש בתק
 במחיר ה
  מערכות יותקנו בהתא� לחומר שיוגש והצעת המחיר.

  
 –עבודות של קבל� מער' הסולרית כולל את כל המפורט לעיל כולל מערכת משאבות סחרור 

משאבה ואינסטלציה חשמלית מושלמת כולל פקוד להפעלת המשאבה וכל הנדרש וכולל את 
  ת היכ
 שנדרש במחיר היח' וללא תוספת מחיר.הצנרת מהגגות עד לדירו

  
  בורות חלחול למי גש! רק א! ידרשו .41

 80הבורות יעשו מקידוחי� בקוטר של  –יש להתקי
 בורות חלחול לאסו� מי מזגני� מקומות 
מטר לפחות ,  3לעומק הנקוב  –מטר לפחות  3סמ ובעומק של  60ס"מ מחוליות בטו� בקוטר 
ס"מ ע� פתחי חלחול מיוחדי�. סביב הטבעות יש  60טר פנימי בבורות יותקנו טבעות בקו

הצנרת שתחובר לקולטי גש� מהגג תחדור את  –למלא בחצ� או חלוקי נחל לכל העומק 
המעטפת אל פני� הטבעות, יש לתת מכסי� או מרשת לפי העומס המותר או מכסי� אטומי� 

' או ש"ע מאושר בלבד. יש  הכל לפי התכנית. נית
 לספק חלופה מתועשת כדוגמת ' גיא –
  להגיש את כל הציוד לאישור טר� הזמנתו.

  
  שלבי קבלת המתק" .42
  

  א. ביקורת סופית
 

ע� סיו� העובדות יבצע המתכנ
, ביחד ע� המפקח והקבל
, "ביקורת סופית" של כל   
העבודות. המתכנ
 יכי
 רשימת פגמי� שימצאו בזמ
 הביקורות והקבל
 יידרש 

  ת של המתכנ
.לתקנה לשביעות רצונו
  

  ב. בדיקה סופית
  

ע� סיו� תיקו
 כל הפגמי�, תתבצע ע"י הקבל
 ובנוכחות המתכנ
 והמפקח "בדיקה סופית 
  של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתא� למתואר בנספח א' למפרט.
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  ג. סיו� העבודות
  

ע� סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמי�,  .1
מי� ובמועד שיקבע ע"י המזמי�, "בדיקה של סיו� עבודות". הבדיקה בנוכחות המז

  תתבצע בהתא� למתואר בנספח א' למפרט.
 ע� סיומה המוצלח של "בדיקת סיו� העובדות" יכי� היוע� "תעודת סוי� העבודות". .2
 ע� הוצאת "תעודת סיו� העבודות" תועבר המערכת לידי המזמי�. .3

  
  תקופת הבדק והשרות .43
  

חודשי� מיו� מסירה  36חראי לפעולת המתק� על כל חלקיו למש) תקופה של הקבל� יהיה א
 
ואכלוס הבניי
 ו/או לפי חוק המכר דירות (המחמיר מיניה�) מיו� קבלת המתק
 ע"י המזמי

– �"תעודת סיו� העבודות". הקבל
 מתחייב לתק
 על חשבונו כל פג� או ליקוי אשר יתגלו תו
או הליקוי עקב שימוש בלתי נכו
, בניגוד להוראות  תקופה זו, אלא א� כ
 נגר� הפג�

שעות  24  ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקוני� יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ
ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של 

  המתק�.

להורות על ביצוע התיקוני�,  לא בא הקבל
 לבצע התיקוני� במועד שנדרש רשאי המזמי

לרבות רכישת חלקי�, באמצעות עובדי� או קבלני� אחרי� ולחייב את הקבל
 בכל 
  ההוצאות.

תו� תקופת הבדק יחלי� הקבל
 לפי הצור� וללא תשלו� נוס� כל חלק ו/או פריט של� אשר 
 נתגלה כליקוי. על חלקי� ופריטי� שהוחלפו תחול אחריות למש� התקופה הנ"ל מיו�

  החלפת�.
במידה של חריגה או אי התחשבות ע� הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, ישא 

הקבל
 באחריות מלאה לפגמי� ליקויי� ותקלות שיתגלו, ויתקנ� על חשבונו במש� תקופת 
  האחריות כמפורט לעיל.

"י כמו כ
 חייב הקבל
 במש� תקופת הבדק לבצע את עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ע
  יצרני הציוד.

ע� תו� תקופת האחריות על הקבל� למסור את המתק� למזמי� במצב פעולה תקי� מכל 
  הבחינות כולל תיקו
 או חידוש במדיה ויידרש.

יו� לפני תו� מועד תקופת האחריות על כוונתו למסור  30על הקבל� להודיע בכתב למזמי� 
,
או שנמצא המתק
 בעת בדיקתו  את המתק
. לא הודיע הקבל
 על כוונתו למסור המתק

 
במצב שאינו כשר למסירה, יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתק
המזמי
 לשביעות רצונו המלאה. ע� מסירת המתק
 יוציא היוע� במשות� ע� המפקח תעודת 

  קבלה של המתק�.
  
ר� חיבור מונה הראשי לצו %מגופי!  2על הקבל" להכי" את 'גמל המי!' גולל מז"ח ו •

של תאגיד המי� לפי הנחיות התאגיד, כל ההכנות וההתחברות על חשבו� הקבל� 
  כחלק מפרויקט זה.

  
על הקבל� להביא על חשבונו ביקורת של מכו� התקני� בכל שלב של הביצוע ולהציג  •

את כל האישורי! בקבלת מתק". כולל האישורי! לגבי חיטוי קווי המי! על ידי 
  מעבדה מוסמכת.

  
  

  מדידה ותשלו! אופני .44
  

  החוזה פאושלי ואי� מדידת כמויות
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  נספח א' למתקני תברואה

  
  כללי  .1

  
מטרת נוהל זה היא להבטיח למזמי
 שהמתקני� המבוצעי� ע"י הקבל
, יתאימו     .א

למפרט הטכני והתוכניות, ויפעלו בצורה תקינה לשביעות רצונו.התכניות, ויעלו 
 בצורה תקינה לשביעות רצונו.

  
הגדרת המשוגי� "מתקני� וציוד" תכלול לצור� נוהל זה: מבני�, מערכות צנרת   ב. 

ופרטי ציוד בודדי�, אביזרי� שוני�, תמיכות, צביעה וכל חלק ופרט שמהווי� חלק 
  ממערכות התברואה והכיבוי אש.

 
 מפרט המיוחד ותנאי החוזה.נוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד של   ג.

  
  תהלי� הקבלה .2
  

  מתק
 יקבע בי
 מנהל הפרויקט לקבל
.מועד קבלת ה  .א
שבועיי� לפני מועד הקבלה יעביר הקבל
 לידי מנהל הפרויקט את כל המסמכי�   .ב

.
 הטכניי� הקשורי� למתק
. פרוט המסמכי� ראה להל
במקרי� שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמי
, המתכנ
 או גו� אחר,   .ג

תפקיד של מנהל הפרויקט לרכז את ואי� לקבל� שליטה על מסמכי� אלה, יהיה זה 
 כל החומר האמור ולהעבירו לידי המזמי�.

בעת הקבלה יהיו נוכחי�: מנהל הפרויקט, המפקח, נציג הקבל
, נציג המתכנ
 וכל   .ד
.
 נציג אחר שהמזמי
 ימצא לנכו
 להזמי

 א� נבדק המתק
 ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו קבלה סופית.  .ה
מצא שקיימי� פרטי� הדורשי� תיקו�, יקבע מועד השלמת א� נבדה המתק
 ונ  .ו

התיקוני� ותארי� לבדיקה נוספת של הפרטי� הנ"ל. א� בבדיקה הנוספת יקבע כי 
 בוצעו התיקוני� בהתא� לדרישות, תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.

  
  
  מסמכי בדיקה למתקני� וציוד כמפורט להל�: .3
  

עבדה מאושרת, בודקי� מוסמכי� או חברת חשמל, תעודות על בדיקות שנעשו ע"י מ  .א
  במקרי� בה� הדבר מתחייב מהחוק.

תעודות על בדיקות של החלקי� ואביזרי�, תעודות (או דפי יומ�) על בדיקות חלקיות   .ב
 שנעשו בזמ
 הביצוע.

 תעודות בדיקה בנושאי� שוני� שנדרשו במפורט ע"י המזמי
.  .ג
 יבוי אש.תעודת בדיקה של מכו
 התקני�; תברואה וכ  .ד
רשימת חלקי חילו& של היצר� ע� מספרי� קטלוגי�, שרטוטי� ופרטי� מזהי�   .ה

.
 המאפשרי� זיהוי כל פריט וחלק לצור� הזמנתו מהיצר
רשימת חלקי חילו& המומלצי� ע"י היצר� לשמירה במלאי המזי�, עבור הציוד   .ו

 המותק�.
 ה לשירות.כתובת ומספר טלפו
 אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דריש  .ז
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  מתקני חשמל � 08פרק 
  

  תיאור העבודה  08.1
  בבית ספר  זה מתייחס לביצוע מתקני חשמל והכנות למערכות מתח נמו� ותקשורת  מפרט

  פנימיות שרמ
.  המכרז פאושלי והמחיר  כולל פירוק תשתיות חשמל  –גבוה לטכנולוגיה 
  ותקשורת קיימות. 

           
  י!לליכותנאי� הוראות   08.2

  עבודה תוצא אל הפועל בהתא� למסמכי� הבאי�:ה  .א
עדכו
 אחרו
 והתקני� הישראליי� העדכניי�  1954חוק החשמל תשי"ד   .1              

 המתייחסי� לציוד חשמל ותקשורת.
 תקנות והוראות חברת החשמל לישראל וחברת בזק.  .2              
 ת התכניות המצ"ב.המפרט הטכני המיוחד, רשימ  .3              
  .08המפרט הכללי למתקני חשמל הוצאת משרד הבטחו
 פרק   .4              
5.    .
 הוראות המתכנ

  
   !על הקבל� להיות בקי בתקני� ובמפרטי� הנ"ל

  (וכ� שינויי� בהוראות החוק/הרשויות, במהל� ביצוע העבודה).   
  אה המופיעה באחד יש לראות את המסמכי� הנ"ל כמשלימי� זה את זה וכל הור

  פיעה בכול�. אי� זה מ� ההכרח שכל העבודות המתוארות והמסמכי� תחייב כאילו ה
  ג� ביתר המסמכי�.  ביטוי�באחד המסמכי� האלה תמצאנה את 

  
עדיפות בי
 המסמכי� הנ"ל לפי סדר הופעת� לעיל, במקרה של סתירה בי
   .ב

את הבצוע ע"פ ולהמשי) מתכנ
 המסמכי� על הקבל� להביא זאת לידיעת ה
  הוראותיו.

  
אי� זה מ� ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או   .ג

בתכניות, על הקבל
 להשלי� את  כל העבודות במתק
 ג� א� לא פורטו באופ
 מלא 
  ברשימת הכמויות ו/או בתוכניות.

        
מהווה אישור מצדו באשר להכרת המסמכי�  ) זהחתימת הקבל� על מסמ  .ד

  פיסית של אתר המבנה ותנאיו. הכרהודרישותיה� ו
  
משמעית באשר  חתימת הקבל� על מסמכי ההסכ� מהווה התחייבות מלאה וחד  .ה

 נאותה ובקצב  הקבל� לבצע את העבודה במלואה, ברמה מקצועית של ליכולתו 
  הפרויקט.המוסכ� במסגרת  הזמני� המתאי� ללוח 

  
וההנחיות של כל רשות המוסמכת לכ� על העבודה לעמוד בכל הדרישות, ההוראות     .ו

 צווי� תקפי�. חמכוהחוק או  חמכו
  
 שבונו.חעל   מכל סיבה שהיא גר� יאחראי להגנת מלאכתו ולתיקו
 כל נזק ש יהיה הקבל�  .ז
  
ו/או את נציגו את אופ
                 את המזמי�  בצורה מסודרת וברורה, הקבל� מתחייב להדרי)  .ח

  שהתקי�, ללא תוספת תשלו�.  תוול במערכ, אחזקה וטפההפעלה, התקנה
  
השני�  3בניני משותפי� במהל�  5הקבל� מצהיר כי ביצע לפחות   תנאי הכרחי   .ט

 האחרונות ומכיר את דרישות חברת החשמל. 
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  ביצוע המלאכה  08.3

 המתק� יבוצע בהתקנה סמויה תחת הטיח ע"י צנרת ע� כבלי� או מוליכי� מבודדי�,   .א
  או בהתקנה גלויה במקו� שיידרש ע"י המתכנ� או המפקח.  חת לריצו*בקירות, תקרות ומת

שיו� עבודה יהעבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה. הקבל� יהיה בעל ר ביצוע   .ב
  לביצוע עבודות חשמל, לרבות עובדיו האחראי� במקו�.מתאי�  משלתימ

  פרט כל החומרי�, האביזרי� והמכשירי� שיסופקו ע"י הקבל� יהיו ע"פ הכתוב במ  .ג
ובכתב הכמויות, ויהיו חדשי� ומאושרי� ע"י מכו
 התקני�, אביזרי� מתוצרת 

תו תק
 ישראלי, אביזר בעל תק
 אחר מוכר יאושר רק ע"י המתכנ
,  והאר� יישא
במידה ואי
 לאביזר או חומר שתוצרתו מצוינת, תו תק
, יוחל� באחרי� הנושאי� 

פקח (כל זאת למרות ציו� הדג� תו תק
 לאחר תיאו� ע� המתכנ
 ולאחר אישור המ
  והתוצרת).

 תכנ
 כפי שיידרש ע"י המלפני ביצוע העבודה, וט ואביזר ריקבל� יגיש לאישור כל פה  .ד
  לבדיקה ואישור טיב ו/או מקור החומרי�. כמו כ�, יספק הקבל� כל ו/או  המפקח, 

כל אביזר או חומר שיימצא פסול   אישור נדרש להוכחת מקור ותקינות המוצר.
   וחל� מיד ע"י הקבל
 ועל חשבונו.י

  .הדוגמאות ומחיר
 כלולי� בהצעתו של הקבל
 והוא אינו זכאי לתשלו� עבור הדוגמאות שהוכנו
 אי
 לבצע כל חלק של העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח.  .ה
  .חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י המפקח קבל� לא יכסה שו�ה    .ו
ת הכלולות בפרק זה ו/או הקונסטרוקציה בכל מקרה של סתירה בי
 תכניות המערכו  .ז

 ו/או האדריכלות ו/או האינסטלציה המכנית, על הקבל
 להסב את תשומת ליבו של 
בכל המפקח באתר או המתכנ
 ולקבל את החלטתו לפי איזו תכנית לפעול. אול� 

האדריכליות האחרונות על יתר התכניות. ובכל פעולה של  , עדיפות התכניותמקרה
האדריכלות, יחולו כל  ו שהיא מהתכניות ובניגוד לתכניות ופרטיהקבל� לאיז


  הוצאות התיקו
 והנזק על חשבו
 הקבל
  אסור לבצע ריתוכי� אל קונסטרוקציות ו/או לפגוע בשכבות ובפרופילי האיטו� בגג.    .ח

  ההתקנות תבוצענה לפי הפרטי� בתכניות.כל               
    הל) עבודתו מיידית. על הקבל
 לפנות כל פסולת שתיווצר במ  .ט

  
  תיאו! ביצוע והתקדמות העבודה  08.4

ע� כל בעלי המקצוע האחרי� בבניי
. במידה והקבל
 לא  העבודהקבל� יתא� את ה  א.
  בבניי
, וכתוצאה מכ� עליו לפרק קטעי מבנה בעלי מקצוע ע� כנדרש תיא� 

 לבצע על שהותקנו או לחצוב בקירות וכ
 עבודות הרס ופירוק שונות אחרות שיש
הצנרת וההתקנות הדרושות, תחול כל ההוצאה בגי
 העבודות הנ"ל  מנת להתקי
 את

  כספית עבורו. על הקבל
 ולא תינת
 כל תוספת
  הקבל
 לא יוכל לבקש תשלו� נוס� הנובע מחוסר תיאו� ו/או אי ידיעת מועדי ביצוע   ב.  

  עבודות של בעלי מקצוע אחרי�.             
ידי המפקח באתר המבנה בהתא�  יפות בביצוע העבודה יקבע עלהסדר ורצ  ג.   

על הקבל
 להתאי� את ביצוע העבודה לתכנית  להתקדמות בבניה והרכבת הציוד.
  הביצוע הכללית של כל יתר העבודה במבנה.

  
  איתור חלקי המתק"  08.5

  על הקבל
 לקבל מהמפקח, לפני ביצוע העבודה אישור על המקומות המדויקי� (מידות 
  ', וכ
 לגבי לוחות חשמל. נוס� וכדוגבהי�) של האביזרי�, כגו
: חיבורי קיר, נקודות מאור 

  לכ�, על הקבל
 לקבל אישור על צורת התקנת� של אביזרי� כנ"ל הסמוכי� וצמודי� זה 
  מדידות בתכנית (לפי קנה מידה מתאי�) ללא אישור המפקח. אי� להסתמ) על לזה.

  
  בדיקות  08.6

  את כל הבדיקות הדרושות להבטחת ההתאמה של חומריו ועבודותיו לדרישות הקבל� יבצע 
  המפרט. בדיקות אלה תכלולנה בדיקת חומרי� במכו
 התקני� או בכל מכו
 ו/או מעבדה 
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  מוסמכי� (לפי דרישת המפקח) ובדיקות הנדרשות כחוק.           
   תוצאות הבדיקה והאישורי� המתאימי� ימסרו למפקח.           
  אי
 הבדיקות הנ"ל, מכל סוג שהוא, משחררות את הקבל
 מאחריותו לתקינות המתקני�.           
             .
  הקבל
 יבצע כל בדיקה נוספת כפי שיידרש ע"י נציג המזמי

  
  תכניות   08.7

של סטי� (אחד לעבודה והשני גיבוי)  2הקבל
 יחזיק, כאמור, במשרדו באתר המבנה   .א
 ומסודרי�.  מפרט שלמי�תכניות החשמל ו

  התכניות תהיינה תמיד מהמהדורה העדכנית ביותר. 
 
  במער� תכניות זה יסמ
 הקבל
 פירוט נוס� ו/או מדויק יותר של המערכות כפי שה

  מבוצעות למעשה, שינויי� חדשי� ו/או הוראות שעדיי
 לא עודכנו בתכניות המקוריות 
.
  וכ
 הנחיות והערות של המפקח ו/או המתכנ

  תכניות אלה תכלולנה ג� סימו
 (בצבע), של חלקי מערכות שבוצעו במדויק.
  חלק מהתכניות ופרטי� שיתווספו להסכ� במש� העבודה, יש לראות כאילו   .ב

  לפיכ), לא תוכר כל תביעה לתוספות כספיות  .הופיעו בעת הגשת ההצעה וה� כלולי�
  יופיעו בתכניות המשלימות. בפרטי� כשה� כלשה
 מצד הקבל
, בגי
 הפרטי� או שינויי�

  
  תכניות עדות   08.8

  של כל המתקני�  )as made( הקבל
 יכי
, לאחר סיו� העבודה, מערכת תכניות עדות
  , משורטטות בתוכנת אוטוקד (תכניות בשלושה העתקי� ,והמערכות כפי שבוצעו למעשה

  מתכנ
. מודפסות וקבצי� ע"ג תקליטור), תכניות אלו יאושרו בגמר העבודה ע"י ה
  כל הסימוני� והשילוט יופיעו בתכניות אלה בנוס� למצב הריאלי של 

  , וקבלת תוכניות לא תשול� כל תוספת מחיר עבור הכנת תכניות עדות, המתקני� והמערכות

  .אלו הינה תנאי לקבלה סופית של המתק

  
  חברת החשמל ובזק  08.9

  לקבל מחברת החשמל. העבודה תבוצע בתיאו� מלא ובהתא� להוראות שעל הקבל�     .א
  הקבל� לדאוג לכ) שהחברה תבצע את עבודותיו במועדי� המתאימי�. המערכות  על              

  ע� השלמת העבודה יזמי� הקבל�  והמתק� חייבי� בבדיקה ובאישור חברת החשמל.
בדיקת חברת חשמל למתק
, ויתק
 מיד ועל חשבונו כל ליקוי שהתגלה בבדיקה 

חברת החשמל על חשבו� הקבל�), עד קבלתו הסופית של המתק� (בדיקה חוזרת של 
  ע"י בודק חברת חשמל.

    להזמי
 חיבור זמני לצרכי בניה ולתא� ע� חברת חשמל את החיבור ומיקומו,  על הקבל�     .ב
  וכ
 לספק את לוח החשמל הזמני וכ
 לוחות משנה. 

של המערכת כל הנ"ל על חשבו
 הקבל
. בנוס� אחראי הקבל
 לשמירת תקינותה 
ולהזמי
 מהנדס בודק בכל שינוי במערכת החשמל הזמנית או כפי שיידרש ע"י 

    .
  המפקח באתר או המתכנ
עבודה תבוצע בתיאו� מלא ובהתא� להוראות שעל הקבל� לקבל מבזק. המתק� ה    .ג

  ובאישור חברת בזק. חייב בבדיקה 
  ובזק. של חברת החשמל תמורה לתיאו�, לאישור ולבדיקותבלא ישול� לקבל� כל תשלו�     .ד

בהכנות הדרושות לביצוע החיבורי�  עליו לקחת בחשבו� במחיריו כי עליו לטפלו
בקבלת אישור מהרשויות הנ"ל לגבי כל מערכותיו וכי כל שינוי ו לחברת חשמל ובזק 

  ותיקו
 אשר יידרש על ידו יהיה על חשבונו.
  קח או מי מטעמו, ואינ
 בדיקת חברת חשמל ובזק אינ
 באות במקו� בדיקה ע"י המפ    .ה

  פוטרות את הקבל
 מבצוע כל התיקוני� שידרשו על יד�.
הנ"ל כתנאי לסיו� עבודתו וזאת מבלי לפגוע בכלליות  י�יש לראות את האישור    .ו

  האמור לעיל ופרק מוקדמות למפרט זה וביתר מסמכי החוזה.
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  'וכדכריזה, אש, אזעקה  %מערכות מתח נמו� מאוד   08.10

  יש  תבוצע בתיאו� מלא ובהתא� להוראות וההנחיות של יוע� הבטיחות.העבודה   .א
  לתא� התקנת מערכות מתח נמו� ע� ספקי המערכת לפני ביצוע העבודה.

  באחריות הקבל� להגיש הצעה הכוללת את כל האביזרי� כפי   מערכת גילוי אש   .ב
מס' גלאי�  שמחייב התק
,  ולא להתבסס א� ורק על תוכניות המתכנ
 אלא עליו לבדוק

הדרושי�  מערכות כיבוי בגז עפ"י התק� input/output ,flowswitchמס' יחידות 
    לפרוייקט.

על הקבל
 לבדוק מס'  החלונות ולא להסתמ� על תכנית מתכנ
   מערכת פתיחת חלונות עש
   .ג
 החשמל, העבודה כוללת הזנות למנועי�, רכזת, לחצני הפעלה, חיבור לרכז ג"א 

  ר הדרושי� לקבלת מערכת תקנית. וכל חומרי העז
  

  מערכות מזוג אויר, אינסטלציה, מעלית, חימו� תת רצפתי וכיוצ"ב    08.11
  העבודה תבוצע בתיאו� מלא ע� יועצי וספקי המערכות הנ"ל ההזנות למערכות הנ"ל              
  ל תוכניות מתכנ
יבוצעו לאחר התקנת� ולאחר קבלת ההספקי� בפועל, אי
 להסתמ� ע              
  החשמל בלבד.              
  על הקבל
 לבדוק בנוס� תכניות של שאר היועצי�/ספקי�: מיזוג אויר, אינסטלציה, מעליות  
  וכיוצ"ב.                
  ולקחת בחשבו
 כל אלמנט חשמל שעליו להזי
 ו/או להתקי
 כולל קווי הזנה, נקודות וכו'.    
  ינוי מהמתוכנ
 יש לעדכ
 את המתכנ
. במידה ויש ש              

  
  זכות לשינויי� בתכניות ובתכנו�   08.12

, לשנות את מקומ
 וגובה
 של הנקודות חוזההמפקח רשאי, בכל עת וללא השפעה על מחיר ה
 
בבניי
, להארי� קווי� ולהקטינ�, להגדיל ולהקטי
 את מספר הנקודות של אותו מעגל, בי

וזאת ג� א� הדבר מחייב התקנת צנרת במילוי שמתחת א� זה קו חשמל או תקשורת, 
  '. וכולרצפה במקו� ביציקה, וביצוע בתקרה כפולה במקו� ביציקה 

 
  ביצוע הנקודה במיקומה הסופי.הזכות לשינויי� תהיה עד לזמ
  

  )08(השלמות למפרט הכללי פרק מובילי!     08.13
  אי
 להשתמש במבנה זה בצינורות מהסוגי� הבאי�:  א.  

  צינורות פלסטיי� גמישי� (שרשורי).. 1              
  ".3/4מ"מ או " 20 צינורות במידה תקנית קטנה מ. 2              
 אי� להשתמש בקופסאות מעבר "שוודיות".   ב.    
  צנרת חשופה בחלל תקרה מונמכת ו/או בריהוט ו/או בקירות גבס, תהיה מסוג   ג.     

  ביי� בלבד, במרחקי� תקניי�.יו לאלמנטי� מסיו, הצינורות יחוזקמאלכבה   
  חסינות אש ע� מכסה נסגר בלח� ללא יי� תהיינה ינקופסאות חיבורי� בתקרות בנ  ד.    

                       ברגי� ומאובטח לקופסא.  
  השחלת כבלי� ומוליכי� בצנרת לאחר הטיח בלבד.  ה.    
  ל מוליכי� או כבלי�, בצבעי� שוני� לכל יעשה שימוש בצינורות המיועדי� להכי           

  . 08שירות, בהתא� למפרט הכללי פרק               
  מ' מפני ריצו�,  2.20 קופסאות הסתעפות יותקנו בגובה אחיד, לא פחות מ  ו.     

  ה
 ישנ� תקרות גבס מונמכות, יותקנו הקופסאות מתחת לתקרת בבמקומות   
  ע� התק� הברגה.  מפלסטיקאו מפח גולות ע ותקופסא יהגבס. ובכל מקרה מכס  

  יש לסמ� בקופסאות 
  החיבורי� ה
 בפני� וה
 על המכסה (במידה והוא סמוי), את מספר המעגל בעט בלתי מחיק.

  בכל קופסת הסתעפות יש לקשור את מכסה הקופסא אל הקופסא עצמה, באמצעות         .ז
  אזיקו
, וזאת על מנת למנוע נפילת המכסה.      

  יש להקפיד שכל אמצעי החיזוק של המובילי� החשופי� (ברגי�, אומי�, טבעות,    ח.  
  פרופילי� וכד'), יהיו מצופי� מתכת בלתי מחלידה (אב�, קדמיו�, כרו�, ניקל וכו'), ג�               
  א� יידרש שאלה יצבעו בגוו� עליו� כלשהו.              

  אורה יהיו בתיבות סטנדרטיות או תיבות מעבר גמר כל הצינורות לרבות נקודות ת  ט.   
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   אשר כול
 נכללות במחיר הצינורות או הנקודות. הקופסאות עבור התקנת חיבורי 
  בברגי� אל הברגות מתאימות  תהיינה מבוטנות בקיר והציוד מחובר אליה
 הקיר

  ממבנה הקופסה. שה� חלק
   ינורות. במידה ויידרש חיבור כל הצנרת שתותק
 תהיה מיחידה רצופה ולא מקטעי צ  י.  

  בי
 צינורות פלסטיי�, יעשה הדבר א� ורק בהדבקה באמצעות מצמד מחומר פלסטי 
  תחת ריצו�, ביציקות ובחלל תקרות מונמכות, יהיה הצינור רצי�   (למרות האמור               
  ללא כל חיבורי�).               
  להג
 על הצינורות שהונחו. צנרת המונחת על הרצפה  הקבל
 ינקוט בכל האמצעי�              
  אורכה בשכבת בטו�. לכל תכוסה              

    אי� לבצע קופסאות חיבור ו/ או קופסאות מעבר בתקרות בטו�.   יא.    
  
  )08(השלמות למפרט הכללי פרק  תעלות וסולמות כבלי!    08.14 

  ללי� מכסה, מחיצות, עלות פלסטיות יהיו מחומר קשיח בלתי דליק וכו    .א
  '. וכד, סופיות, התקני� להתקנת אביזרי�, חיזוקי כבלי� תזוויו

  סולמות הכבלי� ואביזריה� יהיו מפרופילי פלדה מגולוונת ותישמר רציפות גלוונית   .ב
  ממ"ר לאור) הסול�  או התעלה, וחיבורו  16לאור� הסול� ע"י הנחת מולי� הארקה               

  צעות בורג ואו� או מהדק, בשו� מקרה לא יתקבל חיבור מטר, באמ 6 5 לכ
         באמצעות בורג קודח. 

  תעלות מכל סוג יונחו כבלי� בלבד ולא חוטי�.  ג.     
  כדי  ס"מ מהקיר, 5יותקנו במרחק של צמוד לקירות תעלות והמגשי� המותקני� ב  ד.    

כל המתלי�, החיזוקי� וחומרי העזר מעבר צנרת גלויה בינ� לבי
 הקיר.  אפשרל              
במקומות שמסומני� פרטי ההתקנה, העבודה  יהיו מגולווני� ובלתי מחלידי�.

    תבוצע לפי הפרטי�.
  מעלות 45ינות של תוואי תעלות יהיו בזויות של   ה.    
            � או ע"י מסגר, יש להשתמש ללא יאושרו קונזולות ומתלי� לתעלות שייצרו ע"י הקב  ו.     

  יייעודבאביזרי� חרושתיי� בלבד המיוצרי� במפעל 
  מחור+ ע! מכסה.  אלכל תעלות החשמל האופקיות יהיו מפח   ז.     
  אי
 להשתמש במוטות הברגה להתקנת תעלות.   ח.    
  תעלות חשמל המזינות מתקני חירו� כגו
: מפוחי שחרור עש
, משאבות ספרינקלרי�    ט.    

  . DIN 4102/12ש עפ"י תק
 הגרמני  וכד' יהיו חסינות א
  

  )08(השלמות למפרט הכללי פרק  כבלי! ומוליכי!    08.15
מקצה לקצה ללא  �אורכ. הכבלי� יהיו שלמי� לכל N2XYכל הכבלי� יהיו מסוג   א.   

  ניי�. יחיבור ב
יוזנו בכבל מפוחי שחרור עש� וכד'  ,מעגלי� סופר חיוניי� כמו משאבת ספרינקלרי�

  NHXHXFE180E90חסי� אש 
  אביזרי העיגו� והחיבור של הכבלי� יהיו מתאימי� לסוג הכבל והחת), שרוולי לחיצה   ב.

  בעלי חת) מתאי�, וילחצו באמצעות כלי� מתאימי� לסוג הכבל והחת). יהיוכבל  נעליו
  יש לסמ� את הכבלי� לאור) התוואי באמצעות סימו� ברור ובר קיימא ע� מספר   ג.     

  מ'  10המזי�. הסימו� יותק� בכל קצה, בכל חיבור, בכל דלת פיר וכל מעגל/הלוח 
  (לא מדבקה!) טחרו "סנווי�"התוואי. הסימו� יהיה ע� שלט  לאור)          
  כבלי� אשר יונחו בתעלות יש להניח� בצורה מסודרת ולהימנע מהצטלבויות,   ד.     

בי�  אוורורעל מרווחי ולחזק� ע"י חבקי� לאור� כל תוואי התקנת�. יש להקפיד 
  הכבלי�.

  ובסולמות ג� א� אי� פח ע! מכסה בהתקנה גלויה יותקנו בתעלות כבלי� כל ה  ה.    
  התעלות מופיעות בתכניות.

  אי� להשתמש בכבלי� סקטורייאלי�  .ו
  השחלת /התקנת כבלי� רק לאחר אישור לוחות חשמל.   ז.     
קע וכו' המשרתי� את דר� המילוט יוזנו כל ההזנות לצרכני�, נקודות מאור, בתי ת  ח.    

  . דר� מילוט עפ"י תכניות יוע� בטיחות.   90E180NHXHXFEע"י כבל חסי� אש 
  השחלה/התקנת כבלי� רק לאחר אישור לוחות חשמל.  ט.    
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  )08הארקות (השלמות למפרט הכללי פרק   08.16

 40*4, או פס פלדה מ"מ לפחות 10תבוצע ע"י ברזל פלדה עגול (לא מצולע) בקוטר   טבעת הגישור   .א
מטרי� לפחות לברזל היסודות של  5רציפה לכל אורכה ע"י ריתו). ותתחבר כל מ"מ לפחות ותהיה 

  ס"מ. 5 המבנה, אור� הריתוכי� לא יקט
 מ
            מפני הקרקע, ע"י פס ברזל שטוח  לפחות ס"מ 20יבוצעו בפינות המבנה, בגובה   יציאות חו�   .ב

  ממ"ר, שקצהו האחד מרות)  35מ"מ ע� שני חורי� לחיבור נעל כבל של עד  40*4במידות  מגלוו�        
  לטבעת הגישור והקצה השני יוצא מחו� לבניי
 בתו� קופסא משוריינת.        

  מ"מ, המחובר  60*6יבוצע ע"י פס נחושת במידות  –פס השוואת פוטנציאלי�   .ג
 אור) הפס יספיק לחיבור כל אל טבעת הגישור ע"י פס ברזל שטוח מגולוו�. 

  קומות שמורי�.מועוד  �שבבניימוליכי הארקה 
 מגולוו� של טבעת הגישור. בלתיאי� לחשו& לאוויר כל חלק ד.    
  וכיו"ב הקבל
 יאריק את כל המערכות המתכתיות במבנה כגו
: צנרת מי�, תעלות מתכתה.    

  , YESל ארו� תקשורת, בזק, טל"כ, ממ"ר מפס הארקה ראשי לכ 16יש להכי� גיד ארקה בקוטר   .ו
  מחשבי� ולכל ארו� קומתי. 

  
  מערכת הגנה נגד ברקי�    08.17

  .1173בבני
 תותק
 מערכת הגנה בפני ברק עפ"י ת"י 
  מערכת קליטת הברקי� תכלול טבעת גישור אופקית היקפית בכל קומה!!! וע"ג גג 

  המגושרות בי
 כל מוליכי ההורדה חיצוניי�.   
  הורדה חיצוניי� יותקנו מתחת לציפוי חיצוני של קירות או בזיו
 הבטו
 (עמודי�, קורות, קירות).מוליכי ה

  מולי� הורדה אנכי פנימי יותק
 בתו� אחד מעמודי הבני
 הפנימיי�.
  

  סתימת חריצי!   08.18
  על כל סוגיה� שיצטר) לה�  עבודות הסיתות והחציבהאת כל ודה כוללת בהע

  עבודתו. כמו כ�, יכללו העבודות את סתימת� של כל החורי� והחריצי� בבטו� בביצוע             
  . עבודה בקיר גבסו/או במלט צמנט בהרכב ולפי הוראות המפקח. המלאכה תכלול ג�             
  קופסאות מתאימות, קשירת וחיזוקי צינורות בקונסטרוקציות   כשכל האביזרי�             
  ! חוזהנכללי� במחירי ה  הקירות             

  חציבת אלמנט קונסטרוקטיבי כלשהו לרבות קדיחת מעברי צינורות מותרת רק באישור             
  . בכתב של המפקח או הקונסטרוקטור            

  
  )08(השלמות למפרט הכללי פרק   חשמללוחות   08.19

  
  .        לוחות חשמל ציבוריי� /חניו� וכיו"ב1

ייווצר א� ורק על ידי יצר
 מאושר מכו
 התקני� בעל תעודה בתוק� הלוח   א.   
  . 61439לייצור לוחות בסיסט� מאושר לפי תק� ישראלי  

האביזרי� יותקנו בהתקנה אנכית בלבד, הפעלת מפסקי� מעלה ומטה   ב.   
  (בשו� אופ
 לא אופקי ימינה/שמאלה).  

מפח כמוגדר במפרט הכללי   לוחות החשמל יבנו במתכונת ארונות עשויי�  ג.     
וסגורי� מכל עבר, ע� גישה מהחזית בלבד, פרט למתוכנ
 או לנדרש   08פרק 

 .�אחרת. ויכלול סרגלי מהדקי� לאפס והארקה, ע� בורג נפרד לכל מולי
  ומהדקי� לפאזות לכל מעגל.

צביעת הלוחות תבוצע ע� צבע חלק בגוו
 שיקבע המפקח ו/או המתכנ
.   ד.     
). הצביעה כלולה במחיר 7032RALהנחיה, הצביעה תהיה בגוו
 בז' ( בהעדר 

  הלוחות.
  מרל� ג'ר�., ABBהציוד המורכב יהיה תוצרת:   ה.  
הציוד המורכב יהיה נתו
 לבחירת הקבל
 מתו� הרשימה לעיל (פרט לנדרש אחרת   ו.    

 תכנ
.בתוכניות ובכתב הכמויות) וטעוני� אישור המ
  עולי�. כל המנעולי� יתאימו למפתח אחד בלבד.בכל הלוחות יותקנו מנ    .ז
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לוחות מחומר אחר כגו
 פוליקרבונט, פוליאסטר משוריי
, יבנו במקומות שנדרש   .ח
  08במפורש בתכניות וברשימת הכמויות. מבנה הלוחות כמוגדר במפרט הכללי  פרק 

ויכלול בנוס� למספר המעגל ג� את מספר  08שילוט הלוח כמוגדר בפרק   .ט
  וסוג המעגל. אספקת השילוט נכללת במחיר הלוח. אזורההחדר, ש� 

לאחר בחירת ואישור דגמי הציוד, על הקבל� להשתמש באותו ציוד בכל   .י
  הלוחות המיועדי� לאותו פרוייקט.

  על הקבל
 לדאוג לחלוקת פאזות שווה בי
 המעגלי� השוני�.  .יא
את כל הצינורות שמאחורי הלוחות יש לסיי� לגמור בשורה אחת ובגובה   .יב

יש לשלט את כל הקווי� הנכנסי� ללוח באמצעות "חרוזי שילוט" או  חידא
אזיקוני� מיוחדי�. לא יתקבל שילוט על גבי הכבל באמצעות עט בלתי 

  מחיק.
לוחות הציבוריי! ולוחות החרו! ולמעליות, מפוחי שחרור עש", כל ה  .יג

 ספרינקלרי� וכו'. יהיו עשויי� פח כמוגדר בחוק החשמל בני� רב קומות.
 .898IECלפי תק�  KA10אז"י� יעמדו בכושר ניתוק מ  .יד
 לתוספת ציוד. 30%יש לשמור מקו� שמור בלוח   .טו
 כל היציאות העליונות מהלוח יהיו באמצעות פלנצ' פטמות  .טז

 
  
  .         לוח חשמל דירתי2

  מודולרי עשוי מחומר פלסטי משוריי
 נטול הלוג
 חסי
 אש ע� דלת שקוע בקירלוח יהיה ה  .א
   ע� דלת.  או בתו� נישה

  רק אחרי אישור הדג� ע"י המתכנ
 והמזמי
. . התקנה לוח יהיה ע� תו תק� ישראליה  .ב
  . ו/או הנישה מידות  הלוח תותאמנה לנדרש ומותאמות למקו� ולעובי הקיר

 ה הלוח יכלול את כל הציוד והאביזרי� כמפורט בתרשי� הלוח, פסי צבירה, מבנ  .ג
  מהמעגלי�  30%  זרבי לתוספת כאפס והארקה, שילוט פני� וחו�, מקו� ר

  המתוכנני� וכל חומרי וציוד העזר הדרושי� להתקנה ולהפעלה. 
 , מרל� ג'ר�.ABB. מא"זי� תוצרת IEC898לפי תק�  לפחות  KA6 יהיה  המא"זי�ושר ניתוק כ  .ד
 על הקבל
 לאשר סכמה של הלוח לפני ביצועו.   .ה

 
  )08(השלמות למפרט הכללי פרק אביזרי� והתקנת�    08.21

   דוגמת ארקה וימראביזרי הקצה, מפסקי זר�, בתי תקע,לחצני� וכד'  יהיו מסוג   .א
  .55להשתמש בקופסאות  אי"יותקנו בקופסאות מרובעות בלבד. ביזרי� א  .ב
למעט בדירות כולל לוחות  קיימא תקני ע� ציו
 מספר המעגל שילוט בריכלול כל אביזר   .ג

�  .וקופסאות תקשורת ומתח נמו
 מי� יותקנו כניסות כבל מתאימות הכלולות במחיר ההתקנה. לכל אביזר מוג�  .ד
  לא יותקנו אביזרי� ללא אישור האדריכל, המזמי
 והמתכנ
.   .ה

  
  )08(השלמות למפרט הכללי פרק  גופי תאורה  08.22

וכל האביזרי� ,גו� מושל� וצבוע כולל נורות, אמצעי חיזוק ותלייה   התאורה אספקת גו&  .א
 לי כגו�: קבלי� לשיפור כופל הספק. הנדרשי� בתק
 ובמפרט הכל

  מתואמי� מראש ע� קבלני   להתקנה שקועה או צמודה (לתקרה או לקיר) גופי�        
  וציפוי הקיר! כנ"ל לפתוח ג
 וחצר באדמה, וקירות מבנה או מעקות! תקרות אקוסטיות       

 ה, בתקרה ההתקנה וחיבור כולל התקנה בקיר או בתקר מחיר   התקנת גו� התאורה    .ב
  קונסטרוקטיבית או קלה, צמודה, תלויה או שקועה. כולל הציוד והנורות וכל חומרי                   
  הכנת פתחי� העזר הדרושי� להשלמת העבודה לרבות כל החיזוקי�, המתלי�,                  
  גו& התאורה (במידת  ברגי חיזוק קופסאות, כניסות כבל וכיוצ"ב, כיוו
 בתקרה,                  
  כל ההכנות הדרושות להתאמת גו� תאורה לתקרה, אכסו
, שמירה ואחריות   הצור)).                  
  לגופי התאורה ולנורות.                   
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  .לא תשול� תוספת בגי
 תביעה נוספת מעבר לסעיפי� הכלולי� במרכיבי� מפורטי� מעלה  .ג
  שויי� מפח מגולוו� בלבד.גופי תאורה העשויי� פח יהיו ע  .ד
 .לכל הגופי� לפני אספקת� לאתר ומהאדריכל יש לקבל אישור מהמפקח  .ה
דג� מאושר ע"י מכו
 התקני� וע"י  מחברות ידועות בלבד המשנקי� יהיו אלקטרוניי�,  .ו

 תכנ
.המ
  גופי תאורה השקועי� בתקרות תותב, יחוברו אל אלמנטי� קונסטרוקטיביי� של   .ז

  ליות לפחות. ת 2  מבנה בה                   
 לכל הגופי� יהיה מחבר מהיר בי� הגו& לציוד.   .ח
 , טופס "בדיקת מכו
 התקני�" לא יאושרוגופי תאורה ללא תו תק� ישראלי או אירופאי   .ט

  אינו מספק.          
 גופי תאורה מתח נמו� מאוד יכללו שנאי מתח נמו� מאוד לכל גו�.  .י

 :  תאורת החירו� תעמוד בדרישות הבאות  .יא
 
  גופי תאורת חרו� חד תכליתיי� יהיו ע� נורת לד ועדשות מתאימות לגובה ההתקנה וממיר ל .1

 דקות. 120
 לוקס למ"ר ואי
 להסתמ� על תכניות תאורה של המתכנ
. 10תאורת חרו� תבטיח  .2
 תו תק� ישראלי (תעודת בדיקה לא מספקת) או תו תק� ארופאי. .3
 נדרש אחרת בכתב הכמויות או בתכניות. לומ� אלא א� 240עצמת תאורה: מינימו�   .4
 מעלות. 40בדיקה בטמפרטורת סביבה של  .5
 החלפת הסוללה תהיה בשטח ולא אצל היצר�. .6
 מקסימו�. 3.6vהסוללות מטיפוס ניקל מיטל בלבד,  .7
 התקנה ותחזוקה ע"י שקע תקע. .8
 לדי� תוצרת אוסר�, קרי. .9

 זוויות פיזור של התאורה יהיו בהתא� לגובה התקנה. .10
 .DALI(אופציה לתקשורת ג� אחרי רכש והתקנת הגופי�) או  Blue Toothות תקשורת: אופצי .11
 שני� בתחו� ייצור תאורת חרו�. 10לספק נסיו
 מוכח של  .12
 חודשי� מיו� מסירת המתק�. 24אחריות מלאה של  .13

שני� לפחות מיו� קבלת  5ספק גופי התאורה מתחייב לספק את גופי התאורה לתקופה של   .יב
 המתק�.

 שני� לפחות, ה
 אחריות יצר
 מקור, וה
 אחריות הספק. 5 –ת מלאה לגופי התאורה תהיה ל אחריו  .יג
 .0קבוצת סיכו�  62471IECהגופי� יהיו בעלי תק�   .יד
 .80LMשעות  50,000אור� חיי נורת לד   .טו
 .1789IEEעל פי  8%לא תעלה על  fickerרמת הבהוב   .טז
 .3X3IPגופי תאורה בדרכי מילוט יהיו בעלי דרגת הגנה   .יז

  
  איטו! מעברי אש  08.23

  דקות ובר פירוק. 120מעברי כבלי� דר) קירות, תקרות ושאר פתחי� יאטמו בחומר חסי� אש            
  

  תכולת העבודה:   08.24
 (פאושלי).  כוונת המזמי
 למסור את ביצוע העבודות לקבל
 לפי מחיר סופי  א.                

  ללא מדידת כמויות. 
  לבדוק שבמחיר שהוא מציע יכללו כל העבודות בהתא� למפרט  על הקבל�  ב.  

  ובהתא� לתכניות, וכוללי� את כל  08המיוחד, חוק החשמל ומפרט כללי פרק 
  העבודות וחומרי העזר לביצוע מושל� של העבודה. 

   הקבל
 מקבל על עצמו, לבצע את העבודה לפי המפרט והתכניות ולפי המחיר   ג.  
      מצהיר בזאת כי אי
 לו טענות ולא תהיינה לו טענות או  הסופי שסוכ�, והוא

  ביעות כלשה� בקשר לכמויות.ת
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  עבודה כשהיא מושלמת, גמורה ומורכבת במקומה, ללא ה תקבלכאמור, ת  ד.  
  תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא.  

  את ער� כל החומרי� לעבודות הנזכרות בתיאור הטכני העבודה כוללת   ה. 
  המפרט כ� את עבודות העזר ועבודות אשר לא פורטו במפורש סעיפי ו ,התכניותו  
  .
  והנחוצי� להשלמתו ולהפעלתו התקינה של המתק

את כל  כולל  מחירהתקני� יותקנו בצורה מושלמת, מחוברי� ומוכני� לשימוש. המ  ו.
 החומרי� והעבודות הדרושי�. קשתות, זוויות, ניפלי�, תרמילי�, מחזיקי� מכל

הסוגי� כולל ידיות, מהדקי�, מבודדי�, שרוולי�, חוטי משיכה, קופסאות 
,
חציבה וסיתות,  כניסות כבלי�, הסתעפויות משוריינות ופלסטיות, סגירות אנטיגרו

  '.וכדתיקוני בטו
, חפירת אדמה, כיסוי הצינורות בטיט ומלט 
ת ריתו), סולמות, קבל
 יספק את כל הכלי� הדרושי� לביצוע העבודה, כולל מכונוה  ז.

', מבלי לדרוש תשלו� עבור השימוש בה�, הכל בהתא� למתואר וכדפיגומי� 
 ובתנאי� הכלליי� במסמכי החוזה.

  וכל חומרי העזר והעבודה הדרושה לש�  י�האביזר יאת מחירהחוזה כולל חיר מ  ח.
  במקו� המיועד לו.ה והתקנ ההובל  

  שהרכב� לפי תוכניות העבודה, במפרט, ובהתא� לסעיפי� מחיר החוזה יהיה   ט.
  מוכני� ומושלמי�   ' וכדבהתאמה לוחות חשמל, תאורה, כוח, פיקוד  יית�יחד   
  עבודה שתוארה באופ� ה דרושי� להשלמתה לפעולה, לרבות  כל חומרי העזר  
  מפרט ובתכניות העבודה. כללי ב  

בתקרה, בריהוט, תקנה גלויה או סמויה בקיר, ברצפה, מחיר החוזה כולל נקודות בה  י.
  בתו� או מחו� למבנה. 

  וכוללי� צנרת ,קופסאות, מהדקי� וכל חומרי העזר הדרושי�  להשלמת   
  רבות האביזר הסופי , להעבודה. מהלוח המזי
 ועד הנקודה. כולל הנחה בתעלות  
  .וכיו"בקע, מפסק,פעמו� תכגו�: בית   

  דרש) ולא תשול� כל כולל חציבות וכיסוי הצנרת בבטו
 (א� נ החוזה חירמ  יא.
    תוספת עבור�. לא תשול� תוספת עבור נקודה ישירה ללוח.  

  מפרט או בתוכניות, מידה ותידרש עבודה שאינה מוצאת את ביטויה בב  יב.
  ביצוע העבודה.לפני קבל� להגיש הצעת מחיר למזמי� העל   

  וצי� ג� את הוצאות הקבל
 עבור כל התיאומי� השוני� הנחכולל  חוזהחיר המ  יג.
  לש� ביצוע המתק�, ולא תשול� כל תוספת כספית בגי� פעולות תיאו� אלה, ללא   
  הבדל בא� התיאו� הוא ע� חברת החשמל, חברת בזק, קבלני� אחרי� ו/או   
  גור� מתכנ
 כלשהו.              

  כל המופיע במפרט הטכני בתוכניות החשמל והתקשורת, ת אכולל  חוזהחיר המ  יד.
  את כל האלמנטי� החשמליי� שבמפרטי� ותוכניותיה� של שאר  כמו כ� כולל  
   היועצי�: מיזוג אויר, אינסטלציה, בטיחות, מעליות וכו'.   
  לא תתקבל שו� טענה של הקבל
 על כ� שלא קיבל ו/או לא ידע ו/או לא קרא   
  . תוכניות אלו  

  . הגדרת נקודות:2
לתאורת חירו�) או כבל (לתאורת חירו� כבל  4*1.5ממ"ר (או  3*1.5מולכי� מבודדי�   %נקודת מאור 

מ"מ לרבות מפסק מאור מכל סוג (יחיד, כפול, מחלי& וכד'), בקופסא  20ממ"ר), בצינור בקוטר  5*1.5
)  תחת הטיח. סיו� ע"י כבל פנדל ובית נורה בלדחינה, כולל וו תליה למשקל 55מרובעת (לא בקופסא 

חו� וכל מקו� המצרי) מוג� מי�, סיו� בארמטורה, כולל במקלחות, מרפסות, תאורת  ק"ג. 10של 
מכסה כדורי מפלסטיק בלתי שביר וכולל התקנת גופי תאורה במידה ויסופקו ע"י המזמי
 והתקנת כל 

  גופי התאורה כמסומ
 בתוכניות. .
  אי� תוספת מחיר עבור מפסק זר� מחלי&, צלב, מוג� מי�, לחצ� תאורה מואר וכו'. 

  .,90Eנקודות המאור יהיו ע� כבל חסי
 אש  בדרכי מילוט כל
  

מ"מ לרבות מפסק דו קטבי  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*1.5מולכי� מבודדי�  �נקודת וונטה 
  מואר תחת הטיח ומהמפסק לנקודה, סיו� בשקע חד פאזי תחת הטיח.
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מ"מ לרבות בית  20טר ממ"ר או כבל, בצינור בקו 3*2.5מוליכי� מבודדי�   %נקודת בית תקע חד פאזי 
 תחת הטיח. A16תקע 

מ"מ  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*2.5מוליכי� מבודדי�   %נקודת בית תקע חד פאזי מוג� מי� 
  מוג� מי� תחת הטיח. A16לרבות בית תקע 

מ"מ  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*2.5מוליכי� מבודדי�   %נקודת בית תקע חד פאזי כפולה 
  כפול תחת הטיח. A16בית תקע לרבות 

מ"מ  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*2.5מוליכי� מבודדי�   %נקודת בית תקע חד פאזי משולשת 
  משולש תחת הטיח. A16לרבות בית תקע 

  
 A25*4מ"מ סיו�  במפסק  25ממ"ר בצינור בקוטר  5*2.5כבל   % 16A*5נקודת בית תקע תלת פאזית 

  . A16*5  CEEנת מי� או בשקע תלת פאזי בקופסת פוליקרבונט מוג
מ"מ מהלוח החשמל ועד הנקודה.  20ממ"ר בצינור בקוטר  3*2.5כבל  %נקודת בית תקע למזג� חד פאזי 

  סיו� בשקע בריטי תחת הטיח. יש לתא� התקנה ע� ספק המערכת. מיקו� סופי ע"י יוע� מיזוג אויר.  
  

 ,  3*2.5בתי תקע חד פאזיי� (קו נפרד) בכבל  4: נקודה הכוללת   נקודת הרכבי� (עמדת עבודה)
זוג) +מודול שמור  8נקודת טלפו
 (כולל כבל  1), 3*2.5בתי תקע חד פאזיי� אדומי� (קו נפרד בכבל  2

  נקודת מחשב+מודול שמור ע� מכסה. כולל אביזר קצה דוגמת שניידר בוקס.  1ע� מכסה, 
  לכל השקעי� יהיה תריס הגנה. 

  
מ"מ, מלוח החשמל  20ממ"ר או כבל בצינור בקוטר  3*2.5מוליכי� מבודדי�  % מבטיהנקודת תנור א

הכולל קוצב זמ
, תחת הטיח, ומהמפסק לנקודה,  A16*2ועד המפסק, לרבות מפסק דו קוטבי מואר
  סיו�  בשקע חד פאזי מוג� מי� תחת הטיח.

  
מ, מלוח החשמל ועד למפסק, מ" 20ממ"ר בצינור בקוטר  n2xy 2.5*3כבל    נקודת דוד מי� חשמלי

הכולל שעו� שבת תחת הטיח בדירה, ומהמפסק  A16*2ומהמפסק לדוד, לרבות מפסק דו קוטבי מואר 
לדוד בגג/חדר שירות, לרבות מפסק דו קוטבי מואר מוג
 מי� בסמו� לדוד כולל צינור משוריי
 לחלקי 

  כבל חשופי� בגג.  
  

מ"מ לרבות לחצ� מואר תחת  20או כבל בצינור בקוטר  ממ"ר 3*1.5מוליכי�    נקודת פעמו� דירתי
  הטיח ופעמו
 גונג.

  
מ"מ למפסק  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*1.5מוליכי� מבודדי�   נקודת תריס חשמלי/מנוע 

מודול), ומהמפסק מוליכי�  2הורד ע� מצב מנותק תחת הטיח (ברוחב  קוטבי הר� לרבות מפסק דו
ו כבל, עד התריס, סיו� בקופסת חיבורי� עגולה, יש לתא� התקנה ע� ספק ממ"ר א 4*1.5מבודדי� 
  המערכת. 

מ"מ מלוח  20בצינור בקוטר  90E180 NHXHXFE 1.5*3חסי� אש  כבל %קודת לחצ" חירו! חשמל נ
  החשמל הראשי ועד הנקודה, סיו� בלחצ
 חירו� ע� מכסה זכוכית ופטישו
 ניפו�.

  
מ"מ מהנקודה ועד הלוח  20ממ"ר או כבל, בצינור בקוטר  3*�1.5 מולכי� מבודדי % נקודת פוטוצל

  המזי�.
  

מ"מ מארו
 תקשורת מזי
 ועד הנקודה, לרבות  25בצינור בקוטר  4(0.5*2)*זוג  4כבל    נקודת טלפו� 
  טלפו
 תקני של בזק תחת הטיח.  בית תקע כפול
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מזי
 ועד הנקודה, סיו� בקופסה מ"מ מארו� תקשורת  25חוט משיכה בצינור בקוטר  %נקודת מחשב 
  מודול תחת הטיח . 4/3מרובעת 

  
מ"מ ע� חווט תקני  מארו
  25צינור בקוטר   % נקודת אינטרקו�/אינטרקו� ע� טלוויזיה במעגל סגור

תחת הטיח וכולל כל ציוד  55תקשורת מזי
 ועד הנקודה בפני� המתק
 או בשער חיצוני, סיו� בקופסא 
  וכו'. יש לתא� התקנה ע� ספק המערכת. הקצה, אביזרי� ורכזת 

  
מ"מ מארו
 תקשורת מזי
 ועד הנקודה,  20תקני אוניברסלי בצינור בקוטר  TVכבל  % נקודת טלוויזיה

  לרבות שקע טלוויזיה תחת הטיח.
מ"מ מארו
 תקשורת מזי
 ועד הנקודה סיו� בקופסא  20חוט משיכה בצינור בקוטר  %נקודת תקשורת 

  תחת הטיח. יש לתא� התקנה ע� ספק המערכת. מודול  3מרובעת 
  

מ"מ ע� חוט משיכה מארו�  20צינור בקוטר  % , גלאי וילו�, גלאי נפח, צופר וכו')B.Kנקודת אזעקה (
  תקשורת מזי
 או תיבת ריכוז ועד הנקודה. יש לתא� התקנה ע� ספק המערכת

  
מ"מ ע� חווט תקני מארו
  20בקוטר צינור  %נקודת גילוי אש (גלאי�, צופרי�, טלפו� כבאי� וכו') 

תקשורת או תיבת ריכוז ועד הנקודה וכולל כל ציוד הקצה, אביזרי�, רכזת וכו'. יש לתא� התקנה ע� 
  ספק המערכת וכולל בדיקה מכו
 התקני�. 

  
מ"מ מלוח חשמל ועד הנקודה  20ממ"ר או כבל בצינור בקוטר  1.5X3מוליכי�  %נקודת גלאי עש� עצמאי 

  .V220וסוללת גיבוי  5פרק  1220לאי עש� ע� התראה קולית בעל תק� לרבות ג
  

 20בשטחי� ציבוריי�, חניה, מעברי� ובדירה צינור אדו� בקוטר  %נקודת רמקול (למערכת כריזה) 
מ"מ לכל אור� התוואי, מארו
 תקשורת קומתי עד לנקודה, כולל חווט תיקני ואביזרי קצה, ציוד מערכת 

  הפעלה וכו'. 
  

מ"מ מיחידת המזג
 ועד הנקודה, יש לתא� התקנה ע� ספק  20צינור בקוטר   %דת תרמוסטט למזג" נקו
  המערכת.

 
  
  תעלות .  3

  ג� כל העיבודי� הדרושי� החוזה , יש לכלול במחיר 08פרק  בנוס� לנאמר במפרט הכללי     
  והחיזוקי�  לחיבור כבלי הזנה, להתקנת קופסאות השקעי�, הכבלי�, החיתוכי� במכסה     
  לא כל תוספות עבור עיבודי� מיוחדי�, זוויות, פינות, הדבקות סופיות וכו'.לס"מ.  50לכבלי� כל      
  רוחב התעלות כמסומ
 בתוכניות ולפי דרישות והנחיות חברת חשמל, בזק, כבלי� וכו' ללא תוספת מחיר.        
  
  גופי תאורה.  4

  הכללי,  התקנת הגו� למקומות לפי התכניות (תקרה, תקרה  בנוס� לאמור במפרטהעבודה כוללת      
  מרי� ועבודות העזר הדרושי� לכ� וכולל אספקה והתקנת החו אקוסטית, פס תליה וכו'), כולל כל     
  כולל אספקת הגו� והתקנתו, נורות וכל ציוד עזר נדרש לפעולה תקינה של הנורות.   נורות.     
  יקה יכללו קבל לשיפור כופל ההספק. גופי התאורה לנורות פר     
  
  לוחות חשמל.   5

  כוללי� את מחיר האביזר, כגו�: מפסיק,  ומכשירי� המורכבי� בלוחות ר החוזה כולל מחי  .א
  הקשורי� אליו   )כוח ופיקוד(מאמ"ת, ברייקר, טיימר וכו'. הרכבתו בלוח, חיבור החוטי�              
  לצור) השלמת החיווט.   ' דכולל מהדקי� וכ             

  ת. יכלול כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכ� כל הדרוש להשלמת הלוחו החוזה מחיר  .ב
 לרבות העמסה, הובלה ופריקה.במחיר החוזה התקנת הלוחות באתר וחיבורי� כלולה   .ג
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  מוליכי! ומובילי!.  6
  שחלה בצנרת כגו�: ה, ולל התקנה תקנית בכל האופני� הדרושי� במתק
 זהכ מחיר החוזה  .א

  ו/או הנחה בתעלות ו/או הנחה בחפירה, וכולל ג� את חיבורי הקצוות לאביזרי�, חיבורי החוטי�             
  הצור).ונעלי כבל במקרי , בקופסאות, כולל מהדקי� בקופסאות            

  ל חוטי משיכה ע"פ המפורט במפרט.וכלתנרת שלא בשימוש צ  .ב
 
  
  לל: .  כמו כ" המחיר כו7

 כולל כל המפורט במפרט זה ובהתא� למפרט הכללי, לתכניות ולתקנות.    הארקת יסוד  .א
 במפרט הכללי ובהתא�  לתכניות ולתקנות. 08046כולל כל המפורט בסעי&    קות בבני�האר  .ב
 במפרט הכללי  080291בסעי& במפרט זה, כולל כל המפורט    נות בבני� עבור חח"יהכ  .ג

  לתכניות, הנחיות ודרישות של ח"ח.ובאופני המדידה ובהתא� 
במפרט הכללי ובאופני  080292כולל כל המפורט בסעי&    נות לאנטנה מרכזית בבני� (אק"מ)הכ  .ד

  המדידה ובהתא� לתכניות.
  799וכנדרש בת"י  080293כולל כל המפורט בסעי&    מערכת אנטנה מרכזית בבני� (אק"מ)  .ה

  �, כבלי�, חיבורי�, קבלת אישור מכו
 התקני� וכו'.לרבות תור
 אנטנה, עוגני�, מגברי�, מפצלי
במפרט  080295 כולל כל המפורט בסעי&   הכנות למערכת טלוויזיה בכבלי� בבני� (טל"כ)  .ו

  הכללי ובאופני המדידה ובהתא� לתכניות.
במפרט  080296כולל כל המפורט בסעי&    הכנות בבני� עבור מערכת טלפו� פני� (אינטרקו�)  .ז

  י המדידה ובהתא� לתכניות.הכללי ובאופנ
במפרט הכללי  080297כולל כל המפורט בסעי&    מערכת טלפו� פני� בבני� (אינטרקו�)  .ח

           ובאופני המדידה ובהתא� לתכניות.
במפרט הכללי ובאופני המדידה  080298כולל כל המפורט בסעי&    הכנות עבור מערכת טלפו�  .ט

  בזק.ובהתא� לתכניות, הנחיות ודרישות של חברת 
מפרט המיוחד וכולל ובבנוי בהתא� לתרשי� בתכניות וכמפורט במפרט הכללי    לוח חשמל דירתי  .י

זרבי, קוי חיבור ממוני ח"ח עד הלוח, רכל הציוד ואביזרי� כמפורט בתרשי� הלוח, מקו� 
 קומפלט.  ' דהארקות, חיבור לפס השוואת פוטנציאלי�, שילוט וכ

  
 מ"מ ע� דלתות בהתא� למפורט  2.0נויי� מפח בעובי ב  י! ארונות חשמל ראשיי� ומשני  08.25

  בתכניות ובהתא� להנחיות ודרישות חברת החשמל ובאישור� בלבד.
  אספקה והתקנת הארונות כלולי� בסעיפי� "הכנות בבני
 עבור חח"י".

  
  מ"מ ע� דלתות בהתא�  2.0בנויי� מפח בעובי    תקשורת ראשיי� ומשניי�ארונות   08.26

  בתכניות. למפורט
  אספקה והתקנת הארונות כלולי� בסעיפי� "הכנות לחיבור טלפו
, טלויזיה, טל"כ 

  אינטרקו� לבניי
".ו
  

  דיקת המתק"ב  08.27
  ידי הקבל
 ותהיה על חשבונו ולא  ידי בודק חברת החשמל, תוזמ� על בדיקת המתק� על             
     שו כתוצאה מהבדיקות הנ"ל, וכ
 הזמנה וביצוע ישול� עבורה בנפרד. כל התיקוני� שידר            
  דיקה חוזרת, בא� תידרש, יהיו על חשבו� הקבל�.ב            
  הזמנת בדיקות של חברת בזק וביצוע התיקוני� הדרושי� יהיו על חשבו
 הקבל
 (חברת              
  בזק אינה גובה דמי בדיקה).             

         
  יקת מתק
 ע"י מכו
 התקני� תוזמ
 ע"י הקבל
 ותהיה על חשבונו ולא ישול� בנפרד.* בד             

  
  אחריות  08.28

חודשי� ולא פחות מתקופת הבדק והאחריות עפ"י חוק מכר  24תקופת האחריות הינה   .א
 הדירות מיו� קבלת המתק
 בשלמותו, ע"י הרשויות, המתכנ
, והמפקח.
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�, לרבות כל הציוד, האביזרי�, והכבלי� הקבל
 אחראי לפעולתו התקינה של המתק  .ב
 שסיפק.

במידה ונתגלה חלק לקוי בתקופה זו, יחלי� אותו מיד הקבל
 בחדש, על חשבונו. על   .ג
 חודשי�. 24חלקי� אלו תחל אחריות מחדש לתקופה של 

הקבל
 ישא בכל ההוצאות והתיקוני� שיגרמו במתק
 עקב ליקויי� בעבודתו במש�   .ד
  תקופת האחריות.

  
  

  ת הקבל"הצהר
  
  הריני לאשר כי קראתי את המפרט לעיל, הבנתי את כל סעיפיו, והנני מתאי� לבצע עבודה זו..  1
  הנני בעל רשיו
 ממשלתי מתאי� לבצע את העבודה המתוארת במפרט זה..  2
  

  תארי):_____________
  

  ש� חתימה וחותמת הקבל� :
  

____________________  
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  עבודות טיח � 09 פרק
  
  דרישות כלליות  10.09

  
הטיח יהיה מוכ� במפעל מתוצרת "תרמוקיר", "כרמית" או ש"ע. לא יותר להכי�   09.01.1

  טיח למרחב מוג� יהיה בעל אישור פיקוד העור&. תערובת באתר.
  הקבל
 ישתמש ככל הנית
 בטיח גבס, למעט באזורי� רטובי�.  

  
יזוקי פינה ע"י מג
 פינה מפח כל הפינות המטויחות, אופקיות ואנכיות, יקבלו ח  09.01.2

" או ש"ע, PROTECTORתוצרת " UV  לב� עמיד ב P.V.C מגולוו
 + פינת הגנה מ
  לכל אור� וגובה הפינה.

  
בחיבור בי
 אלמנטי בטו
 ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת   09.01.3

רב אקרילי, ס"מ, כשהיא ספוגה בטיט צמנטי ע� ע 15פיברגלס ברוחב מזערי של 
לאור� תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פני� וטיח חו�. יש לדאוג 

  לאשפרת ה"תחבושת" במש) יומיי� לפחות.
  

09.01.4   
ונציבות� תיבדק בסרגל  �ומישוריותקנטי� וגליפי� יהיו חדי� וישרי� לחלוטי
  מכל צד של הפניה.

  
מגולוונת  X.P.M או יותר ייעשה בעזרת רשת  ס"מ 10כיסוי טיח על חריצי� שרוחב�   09.01.5

  עוברת משני צידי החרי� כמפורט במפרט הכללי.
  

גמר טיח במפגש ע� שיפולי הריצו& יהיה בקו אופקי מעל השיפולי� ובאופ�   09.01.6
  שהשיפולי� יבלטו במידה שווה לכל אורכ� מפני הטיח.

  
לפי דרישת המתכנ
 והדוגמאות  המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השוני�  09.01.7

  .מ' 2X2תהיינה במידות של לפחות 
 

כלול במחיר   � רטובי� שכבת הרבצה (התזת צמנט תחתונה) תבוצע על קירות חדרי  09.01.8
  .החיפוי
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  עבודות ריצו# וחיפוי � 10 רקפ
  
  כללי  10.10

  
כתב הכמויות ולפי בחירת יהיה בהתא� לנדרש ב /אריחי�/חיפויי�סוג המרצפות  10.01.1

  .המפקח
למניעת החלקה ובכל התקני� הנדרשי� מבחינת  2279כל הריצופי� יעמדו בת"י   

חוזק, ספיגות, עמידות בשחיקה, סטיה מהמידות למישוריות וכו'. האריחי� יהיו 
.
  מסומני� בתו התק

שור על הקבל
 לספק אישור בכתב של כל יצר
 מסוגי הריצו� והחיפוי השוני� ואי  
מכו
 התקני� או התחנה לחקר הבניה בטכניו
 המוכיח עמידותו של סוג 

  הריצו�/חיפוי הספציפי בכל התקני� הנדרשי�.
    
סדרה אחידה של היצור תהיה זהה. יש להקפיד על  /אריחי�מידת כל המרצפות  10.01.2

 ) לכל אזור בקומה שלמה או בחללי� גדולי�, אי
 לערבב סדרות שונותתארי) ייצור(
. יש למיי� את /אריחי�גוו� אחיד לכל המרצפותלאותו אריח. יש להקפיד גל 

המרצפות לפני ביצוע הריצו� ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוו
 או 
  פג�. 

  
  לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.   צורת הנחת האריחי�   10.01.3

  
  ו&. יש לבט
 צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצ  10.01.4

  
במעבר בי
 סוגי ריצו� שוני� ובמקו� בו יש הפרש מפלסי�, יסתיי� הריצו�, בהעדר   10.01.5

  מ"מ מעוג� היטב. 40/4שטוח  ו/או אלומיניו� הוראה אחרת, בזוית� פליז
  

  הריצופי� יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:  10.01.6
מוס& ס"מ, נטול סיד ע�  2+ טיט בעובי או סומסו�  ע"ג חול מיוצב   א.

  ק"ג למ"ק.  200  להגדלת העבידות. תכולת הצמנט בתערובת 
 30 בהדבקה ע"ג בטו� ב הריצו& יבוצע בחדרי� רטובי� (אזורי� נמוכי�)  .ב

(הכלול  במפרט הכללי 1008מוחלק ע� מוס& לאטימה בהתא� לסעי& 
  במחיר היחידה).

  
לוב גווני� וצורות וכדומה, מודגש בזאת שעבודות הריצו& והחיפוי כוללות דגשי�, שי  10.01.7

  הכל לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר. 
  

  על הקבל
 לבצע שיפועי� מתאימי� לפני הנחיות המפקח.   10.01.8
  

על הקבל� להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה, אשר יכלול אריחי�   10.01.9
  ושיפולי� מכל סוג שהוא. 

  האישור יכלול את:   
  �. סוג האריחי  א.
אופ
 הביצוע, כולל: הכנת התשתית, החומרי�, שיטת הביצוע, הרובה וכל   ב.

  הדרוש לביצוע העבודה. 
מ"ר לפחות במקו� המיועד לריצו& ויהווה חלק  12המשטח לדוגמא יהיה בשטח   

  מהעבודה המיועדת לביצוע. 
  

בי הביצוע הקבל� ית� אחריות בכתב על גמר העבודה. האחריות תכלול את כל מרכי10.01.10
והחומרי� כגו
: עבודות הנחה והטיפול במשקי�, האריחי� וחומרי המליטה. 

האחריות תכלול את כל מרכיבי התפקוד הכלולי� במפרט זה. הקבל� יתק�, על 
 
חשבונו, את השטח שיקבע כפגו� עפ"י חוות דעת של מומחה מטע� המזמי
. התיקו

  ח כולו. מסוי� או בשט באזוריוכל לכלול החלפת הריצו& 
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   �ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על  10הקבל
 מתחייב להתארג
 ולבצע תיקוני� תו
שעות במקרה של תקלה חמורה, עפ"י שיקול דעתו של  48גילוי פגמי� או תו) 

  המפקח. 
  
  
  

  הגנה על שטחי� מרוצפי�10.01.11
ו/או על הקבל
 להג
 על משטחי� מרוצפי� מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס   

שכבת הגנה מגליל קרטו
 גלי מודבקי� ביניה� עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל 
שיטת הגנה אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלו�, אול� בכל מצב 

  הקבל
 הינו האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
  
  ריצו� באריחי גרניט פורצל�  20.10

  
) בגוו� לפי 2( 314בת"י  4אריחי� מסוג א' לפי טבלה בהיעדר הוראה אחרת יהיו ה  10.02.1

  בחירת המפקח.
  

צורת הנחת האריחי� בהתא� לתכניות. על הקבל
 לקחת בחשבו
 שילוב דוגמאות   10.02.2
  בהתא� לתכניות. מדויקי�מיוחדות לרבות חיתוכי� 

  
  הטיט להדבקה יהיה מסוג המאושר ע"י ספק האריחי� ובאישור המפקח.   10.02.3

  
  הכנת האריחי� להדבקה  4.20.01

לפני ביצוע ההדבקה מכיני� מראש את האריחי� המיועדי� להדבקה. יש לשטו� את   
 "�גב האריח במי� ולשפש& במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילו

עשויי� בכבישה בתבנית. לצור� חילו�  �תעשייתיימגב האריח. הסבר: אריחי� 
 טלק, משתמשי� היצרני� באבקה "מחליקה" (כגו
 מהיר של האריח מ
 התבנית

למשל). אבקה זו, כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח, מפריעה במידה 
  משמעותית לקשר שבי
 הדבק וגב האריח, ויש להסירה, לפני ההדבקה. 

  המצאות האבקה, ניכרת בקלות שכ
 נית
 לנגבה ביד.   
האריח, או לפחות לשפש& בערת מטלית  על מנת להסירה, יש לשטו� היטב את גב  

רטובה, לפני יישו� שכבת דבק כל שהיא. בזמ
 ההדבקה צריכי� הלוחות להיות 
. ניקוי האריחי� יכלול ג� את הפאות הניצבות המיועדות נקיי� מאבק ויבשי�

  לקלוט את מילוי המישקי� (רובה או כוחלה).
  

  ריצו& בחדרי� רטובי� ומקלחות  10.02.5
לעיל. יש לרצ& בשיפוע לכיוו�  05עשה לאחר שכבת איטו� כמפורט בפרק הריצו& י  

מחסו� הרצפה, יש לבצע הפרדה ע� פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר 
למקלחת ובהתא� לתוכניות האדריכלות. בכדי לבצע את השיפועי� לפי תוכניות 

  ה.האדריכלות יש לבצע חיתוכי� אלכסוניי�, הכלולי� במחיר היחיד
  
  מילוי מישקי�  6.20.10

 מ"מ 3הנחת הריצו� תהיה בהתא� לכל התקני� הנדרשי� ע� שמירה על מישקי�   
ממולאי� בחומר כיחול רובה אפוקסי לפחות או בהתא� תוכניות. המישקי� יהיו 

עד שתיפגש ע� הדבק שחדר   " או ש"ע. עומק החדרת ה"רובה" MAPEIתוצרת "
  מ"מ.  6למישק ולפחות 

. אי� בגוו" המוזמ"השתמש בחומר מילוי מישקי�, מוכ� מראש ע"י היצר�, נדרש ל  
  לאלתר ולהשתמש במגוו
 או פיגמנט, בשטח.

 10לפני מילוי המישקי� יש לסלק מהמישקי� את הפסולת והדבק הקשוי לעומק   
  מ"מ.

  הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.  
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יש לבצע וכניות האדריכלות, לפחות ו/או בהתא� לת מ' 6.0/6.0של שטחי� גדולי� ב  
מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר  8 10  מישקי התפשטות ברוחב כ

בגוו
 שיקבע ע"י המפקח. התכנו
 של מיקו� המישקי� יובא  גמיש על בסיס סיליקו�
  לאישור האדריכל והמפקח.

  
  גרניט פורצל�ו חיפוי קירות באריחי קרמיקה  30.10

  
) 2(314בת"י  4יו בעלי מידות אחידות וגוו� אחיד, מסוג א' לפי טבלה האריחי� יה  10.03.1

  בגוו� לפי בחירת המפקח.
  

 דבקת האריחי�הבמפרט הכללי.  10065יישו� האריחי� יהיה בהתא� לסעי&   10.03.2
במפרט הכללי בדבק מתאי� המאושר 100651ע"ג טיח צמנטי בהתא� לסעי� בוצע ת

  ע"י ספק האריחי�.
  דתו על הקבל� להכי� את השטח להדבקה. במסגרת עבו  
  העבודה כוללת כדלקמ�:  

  במפרט הכללי. 10065בהדבקה ע"ג טיח בהתא� לסעי&   קירות חדשי�   א.
  קירות קיימי�  ב.

  קילו& הצבע הקיי� עד לגילוי שכבת הטיח.  במידה וקיי� צבע   .1
  להל�. 11בפרק  11.2הכנת השטח כמפורט בסעי�   .2
במפרט הכללי במידה ומתחת  100651התא� לסעי& השלמות טיח ב  .3

  לחיפוי שיפורק לא קיי� טיח.
  בדבק מתאי� המאושר ע"י ספק האריחי�.בוצע ת דבקת האריחי�ה  
  הדבקת האריחי� תעשה רק לאחר ניקוי הקירות והתייבשות� המלאה.  

 
  לעיל. 10.2ראה סעי&   הכנת האריחי� לחיפוי ומילוי המישקי�   10.03.3

  
10.03.4   
יש להקפיד על סתימת מרווחי� בי
 אריחי� לבי
 אלמנטי� היוצאי� מהקירות, כגו

צינורות וברזי�, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח, כ
 יש לסתו� בחומר 
  כנ"ל, את הרווח שבי
 שורת האריחי� התחתונה לבי
 הרצפה.

  
לי נירוסטה כמפורט " ו/או פרופיRONDECבפינות יבוצע פרופיל גמר דג� "  10.03.5

  בתוכניות.
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  עבודות צביעה � 11פרק 
  
  כללי  10.11

  
כל הצבעי� יהיו צבעי� מוכני� מראש ויסופקו לאתר כשה� ארוזי� באריזת�   11.01.1

  המקורית.
  לא יתקבלו צבעי� שתארי� ייצור� שנה ומעלה ממועד הצביעה.  

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

לול הנדרשי�. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר יפריימר וחומרי הד
שלוש  לפחותהשכבות שידרשו לקבלת גוו� אחיד או כיסוי מלא. (בכל מקרה יבוצעו 

  שכבות).
  

  בחירת הגווני� תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:  11.01.3
  ני� שוני� מאותו סוג צבע, תוספת בגוו
 וכיו"ב. ערבוב גוו  א.
בחירת גווני� שוני� למרכיבי היחידה (למשל: מסגרת דלת או חלו
 בגוו
   ב.

  שונה מהכנ� או שני קירות, בגוו
 שונה זה מזה באותו חדר וכדו').
בחירת גווני� שוני� ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר   ג.

  שכל הדלתות תהיינה באותו גוו
). אי� הכרח  פעמי� 
  

חלקי� שנקבע ע"י המפקח שאינ� מיועדי� לצביעה כגו
 פרזול, יפורקו ע"י בעלי   11.01.4
  המלאכה המתאימי�, יאוחסנו ע"י הקבל
 ויורכבו מחדש ע� סיו� הצביעה.

  
שכבות הגמר של הצבע יבוצעו א� ורק כשהמקו� המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי   11.01.5

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

מ"ר, מכל  1לפני תחילת עבודות הצבע, על הקבל
 להכי
 קטע לדוגמא צבוע, בגודל   11.01.6
  סוג צבע, לאישור המפקח. רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשי) בעבודה.

אי לדרוש מהקבל� מספר דוגמאות עד לפי בחירת המפקח. המפקח רש  כל הגווני�   
  לקבל� הגוו� המבוקש.

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

  ריות  וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצו
 המפקח.אסניט
  

לתקרות ס"מ מעל  10עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה בא� לא יאמר אחר,   11.01.8
  . אקוסטיות

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבל
 לברר מיקו� הצור� בצביעה וגובה הצביעה   
הסופי. במידה והקבל� יצבע במקו� שלא ידרש, שטחי� אלו לא ימדדו ועלות 

  הצביעה תהיה על חשבו� הקבל�.
  

  הכנת שטחי� קיימי� לצביעה מחדש  11.02
  

    הכנת שטחי טיח ובטו
 קיימי�  11.02.1
העבודה כוללת שטיפת כל השטחי� בלח�, גירוד הצבע הרופ&, פתיחת סדקי�   

וחורי� וסתימת� בסיקה פלקס או ש"ע, יישו� לפי הוראות היצר�, הוצאת 
מסמרי�, דיבלי�, ברגי� וכו', הסרת כל אלמנט בולט, החלפה ו/או הוספת פינות 

לטש לקבלת משטח  לעיל, שפשו� הרקע בנייר 09.1.02כמפורט בסעי&  PVCמצופי� 
  חלק ואחיד לשביעות רצו
 המפקח וניקוי השטחי� מאבק.

  
  תיקוני טיח  11.02.2
לעיל  11.02.1במקומות בה� אי� טיח ו/או במקומות בה� הטיח פגו� באופ� שסעי&   

לא מספיק כהכנה לצביעה, יש לבצע בנוס� לנ"ל, באישור המפקח, גירוד הטיח 
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טיח חדש כדוגמת הקיי� לרבות כל השכבות הקיי� עד לתשתית התקינה וביצוע 
  כנדרש כולל התחברות והתאמה לקיי�.

  השלמות כנ"ל יבוצעו ע"ג עמודי�, קירות ותקרות במקומות שנהרסו מחיצות.  
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  עבודות אלומיניו� � 12פרק 
  

 מהות העבודה  12.01
פורטות עבודות האלומיניו� נשוא פרק זה מתייחסות לביצוע מושל� ומלא של העבודות המ  

  בהמש), (במפרט המיוחד ותאור הפריטי�), כדלהל�:
הגשת השלמת תכנו
 והגשת תכניות ייצור מפורטות לאישור האדריכל, לכל עבודות   .א

  האלומיניו�.
  הגשת כל המסמכי� הנדרשי� במפרטי� השוני�.  ב.
  הצגת כל הדגמי� לסוגי החומרי� השוני�, כנדרש.  ג.
  חוצות לצור) ביצוע מושל� של העבודות.ביצוע כל עבודות המדידה הנ  ד.
  ביצוע כל עבודות האלומיניו� המפורטות לרבות עבודות הפלדה החיפוי והזיגוג.  ה.
ביצוע כל עבודות התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניו� השוני� והמפורטי�   ו.

  ברשימות האלומיניו�, במפרט המיוחד ובתיאור הפריטי�.
  

  שעל הקבל� לספק לפני קבלת אשור התחלת עבודה תכניות ומסמכי�  12.02
  תכניות ופרטי� טיפוסיי� של השיטות המוצעות לבצוע של כל פריטי המפרט.  א.   

  חישובי� סטטיי� של הפריטי� ערוכי� ע"י מהנדס רשוי.  ב.  
  תקני� ותעודות בדיקה למוצרי� ורכיביה�.  ג.  
  שיטה והחומרי�.דוגמאות של חומרי� ודגמי� של מוצרי� להדגמת ה  ד.  
  כל הנ"ל לאישור האדריכל, מהנדס המפקח והיוע�.  

  
  תכניות ומסמכי� שעל הקבל� לספק לאחר קבלת אשור התחלת עבודה  12.03

) שיתארו את כל הנדרש לייצור והתקנה של SHOP DRAWINGSתכניות ביצוע (  א.  
:
  הפריטי� בשלמות� בבניי
, כדלהל

  וע.תכניות כלליות ע� מידות לבצ  .1    
  תכניות בקנה מידה מתאי�, לכל פריט המהווה יחידה שלמה,  .2    
תכניות ייצור והרכבה לפריטי� המתארי� את החבורי� והמפגשי� השוני�   .3    

  ע� חלקי הבניי
 לרבות התחברות לפתחי� ואיטומי� בהיק� הפתחי�. 
  תעודות בדיקה המאשרות עמידות מוצריו בתק�.  .4    
  וונטית.רשימת התקני� הרל  .5    
מותקנות במבנה  1;1דוגמאות בכמות ולפי דרישת המנהל/האדריכל בקנ"מ   .6    

  לאישור. 
כל תכניות העבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבל
, ייבדקו ע"י האדריכל, והיוע�   ב.  

  לפני הייצור.
הקבל
 יתק
 ו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע"י המפקח באמצעות האדריכל ו/או   ג.  

 וע�.הי
התכניות המתוקנות תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב   ד.  

  של המפקח.
לאחר אישור בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי המפקח, אסור   ה.  

  יהיה על הקבל
 לשנות בה
 ובמוצרי�, מאומה.
  

  הנחיות כלליות לביצוע  12.04
הבצוע יציג הקבל� דוגמאות של החומרי� לרכיבי מעטפת במסגרת הכנת תכניות   א.   

  ומוצרי� שלמי� בכמות ובמידות הנדרשות לאשורו המוקד� של המפקח, למשל:
דוגמאות של פרופילי�, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניו�, קטעי חלונות,     

צע, אביזרי קטע לדוגמא של קיר המס�, ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניו� המו
  פרזול, דוגמאות גווני� וכו'.

-FULLהקבל� יבצע על פי דרישת המזמי� וללא תמורה, דגמי� מושלמי� בגודל מלא,   ב.  
SIZE MOCK UP  .(מכל יחידת מוצר טיפוסית, לרבות קטע של יח' קיר מס  

  הקבל� יתחיל ביצור פריטי� רק לאחר השלמת הדגמי�, בדיקת� ואישור�.    
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י� והרכבת�, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע ע"י ייצור הדגמ    
.�  האדריכל והיוע

הקבל
 ירכיב את הדגמי�, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות ובמפרט, לפני ייצור הסדרה     
  כולה.

במידה והדג� יאושר כמות שהוא, או ע� תיקוני� ו/או השלמות בלתי מהותיי�,     
  ק מבצוע העבודה.יורשה הקבל� להשתמש בדג� כחל

המפקח רשאי להורות לקבל
 לבצע בדיקות הנדרשות עפ"י התקני� וזאת, על מנת   ג.  
  להבטיח את טיב המוצרי�.

     
כל החומרי� ושלבי הייצור וההתקנה, כפופי� לזכות הבדיקות כנ"ל ועל הקבל
להמציא לבדיקה כל פריט או מוצר כפי שיידרש. ייבדקו במיוחד דגמי� בגודל מלא 

באתר או במבדקה) לבדיקת אטימות� למי�, לחדירת אויר ועמידות לכוחות (
  אופקיי� ואנכיי�.

בדיקות באתר הבנייה של דגמי� שיספקו על ידי היצר
 ו/או לכל פריט או מוצר אחר,     
  תהיינה בדיקות לא הרסניות בלבד.

 הבדיקות תבוצענה בהתא� לדרישות התקני� המפורטי� והרלוונטיי�, דרישות    
המפרט הטכני, הוראות האדריכל והיוע� ו/או הגופי� המוסמכי� המבצעי� את 

  הבדיקות.
     
המוצרי� והדגמי� ימסרו לבדיקה בזמ
, כ�, שלא ישבש את לוח הזמני� המתוכנ

  לביצוע המעטפת כולה.
בדיקות שתוצאותיה
 תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבל
 להחלי�, על     

  מוצרי� שממנה נבנה הדג� או הופרשו הדוגמאות.חשבונו, את סדרת ה
האדריכל ו/או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקו�, בו מתבצעת פעולה     

  הקשורה בביצוע המעטפת (מפעל המוצרי�, מפעל הגימור, וכד').
  

  תקני� נדרשי�  12.05
שות התקני� הרלוונטי� כל הפריטי� ייוצרו, יורכבו ויתפקדו בבניי
 בצורה מושלמת וע"פ דרי  

לחלונות אלומיניו� ורמת התק
  1068לכל פריט ופריט וזאת מעבר לדרישות התק� הישראלי 
  למסגרות אומ
 (אלומיניו�) 12הנדרשת וכ
 ע"פ הוראות המפרט הכללי פרק 

  לציפויי� אנודיי�. 324תק�   א.  
  לעומסי רוח והמקדמי� הקבועי� בתק� זה. 414תק�   ב.  
  לזיגוג. 938תק�   ג.  
  לציפוי מתכות ברזיליות. 265תק�   ד.  
  לבטיחות ומעקות. 1142תק�   ה.  
  זיגוג חלונות ודלתות בבנייני�. 1099תק�   ו.  
  לגלוו� מתכות. 918תק�   ז.  
  עמידות באש. 931, 921, 755תק�   ח.  
  לאקוסטיקה. 1034תק�   ט.  
  לבידוד מבני�. 1045תק�   י.  
  .תקני� רלוונטי� למיגו
 אש  יא.  
  בהעדר תקני� ישראליי� לפריטי� מסוימי�, יחולו התקני� הזרי� הרלוונטיי�.   

  
  הרכבה  12.06

מערכות העזר שיתכנ
 וירכיב הקבל
 לצור� חיזוק וייצוב הפריטי� בשלבי ההרכבה השוני�,   
  יפורקו ע� תו� העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע סדיר של עבודות אחרות.

  תנאי אחסו
 מתאימי�, למניעת פגיעה אפשרית בשלמות� של המוצרי�.הקבל� יבטיח   
באחריות הקבל
 להוביל את המוצרי� והרכיבי� השוני� אל האתר, בצורה נאותה, כאשר ה�   

  מוגני� מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגו� ייפסל ויוחל�.
  לא יתוק
 מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר.  

  
  איטומי� בפריטי אלומיניו� וזכוכית  0712.

אטימה מושלמת של הפריטי� נגד חדירת רוח, אבק ומי גשמי�, הנה דרישת ביצוע   א.  
  בסיסית.
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במהדורתו האחרונה, המיוחד לדרישות  1068דרישות המינימו� ה
 לפי תק
 ישראלי   ב.  
  העמידות לחדירות אויר ומי�.

נ"ל במפגשי� שבינ� לבי
 עצמ�, בינ� לבי
 שלד מרכיבי הפריטי� יעמדו בדרישות ה  ג.  
  הבניי
. וככלל במפגשי� שבי
 הרכיבי� השוני� של הפריטי�.

הקבל
 יביא לאישורו של המנהל שיטות ותהליכי� לאיטו� הפריטי� כמו כ
 יציג   ד.  
  הקבל
 בפרטי�, את החללי� להשוואת לחצי� ואופ
 ניקוז�.

  ריטי� הנה בלעדית של הקבל
.האחריות לאטימות המוחלטת של הפ  ה.  
  כל האלמנטי� המתוכנני� לתפעול, יאטמו ע� אטמי� רציפי�   ו.  

)WEATHER STRIPS (מהחומרי� המעולי� ביותר. האטמי� יהיו מותאמי� בתו (
  חריצי� מתוכנני� מראש בפרופילי�, ובשו� מקרה לא בהדבקה.

עזר למלב� סמוי או כל אביזר  כל מפגש בי
 מוצרי האלומיניו� לבני
, לקונסטרוקצית  ז.  
  אחר לחיבור ייאט� בהתא� להנחיות היוע�.

) העלולי� להצטבר WEEP SYSTEMתכנו
 מוצרי האלומיניו� יאפשר ניקוז מי�,(  ח.  
  עיבוי. גש� ומי בחלקי� הפנימיי� של המוצרי�, כגו
 מי

המלב� בפריטי� המורכבי� בקיר בטו� ע� חיפוי אב�, יש לאטו� את המפגש בי�   ט.  
  הסמוי לבי� קיר הבטו�, ע� יריעות איטו� בהדבקה לאור) כל היק& המלב�.

בדיקת איטו� ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורי�, תעשה על ידי   י.  
  הקבל
 ובאישור היוע�. הבדיקה תעשה בהתא� למפרטי מכו
 התקני� הישראלי.:

 2.5מ"מ דר) פית ריסוס, בספיקה של  20בזמ
 הבדיקה, יותזו מי� בצינור ג
 בקוטר     
  אט. בקו האספקה. 4מ"ק לשעה ובלח� של 

ס"מ בקירוב,  20ס"מ מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  45המי� יותזו ממרחק של     
פית הריסוס תכוו
 לקו ההשקה הנבדק וניצב לפני הקיר. ההתזה תיעשה תו� כדי 

 �צב, מכוו� ההתקדמות יהיה כלפי דקות בכל מ 5תנועה איטית, הלו� וחזור, במש
  מעלה.

  התגלתה, בבדיקה חדירה של מי�, יתוק
 האיטו� ויבדק שנית.    
  ליקויי� אופייניי� יתוקנו בכל היחידות הדומות במעטפת.    

  
  חומרי!  12.08

  .�  כל מוצרי האלומיניו� יבוצעו בחומרי� מסגסוגת מתאימה וכפי שיפורט בהמש
  קורוזיבית, ע"פ אחת מהשיטות שיפורטו בהמש). להגנה אנטי כמו כ� יעברו הפריטי� תהלי)  

  
  פרופילי אלומיניו�  א.  
, לפי T  6063פרופילי אלומיניו� החלולי� יהיו מסגסוגת באיכות מעולה כדוגמת     

המתאימה לסוג הגימור הנדרש, אי
 להשתמש בחומר גל� ממוחזר  1068דרישות ת"י 
  בכל שיעור שהוא.

  דשי� וללא פג� או ליקוי הנובעי� מייצור, אילגו
, הובלה וכו'.הפרופילי� יהיו ח    
כל הפרופילי� יהיו סגורי� בקצוות. עובי הסופי של דופ� הפרופילי�     

  הקונסטרוקטיביי� בקירות המס� יהיה כמתחייב מהחישובי� הסטטיי�.
   

  פחי אלומיניו� לחיפויי�, לשיפולי� ופירטי גמר לפריטי אלומיניו� שוני�  ב.
-3ALכל הפחי� יהיו מסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחי�, כדוגמת קבוצת הסגסוגת     

MAG  קורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי   בעלת עמידות אנטי
האלומיניו� בפינות, בקופינג וכד', יהיה ע"פ המפורט במפרט המיוחד ובתיאור 

  הפריטי�.
מ"מ לפחות אלא א�  2בי, יהיו בעובי של פחי האלומיניו� לשימוש לא קונסטרוקטי    

  כ� צויי� אחרת. 
  תהלי� כפו� פח האלומיניו� יהיה בפחי� מוגמרי� מראש חרושתית.    
לא ייווצר מגע ישיר, בשו� מקרה, בי
 מוצרי� מאלומיניו� לבי
 מתכות אחרות, שטחי     

  אחרי�), ניאופר
 או P.V.Cהמגע יופרדו על ידי חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי (
  

  פלדה  12.09
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כל חלקי הפלדה במעטפת (קונסטרוקציה נושאת קונסטרוקציה מישנית, אביזרי� ואמצעי   
:
  חיבור) יהיו מגולווני� כמפורט להל

) בהתא� לת"י HOT-DEEP GALVANIZINGגר'/מ"ר ( 270טבילה חמה באב� בשיעור של   
918.  

  עולות החיתו), קידוח וריתו). חלקי הפלדה יגולונו רק כמוצרי� מושלמי�, לאחר כל פ  
  חלקי� שנפגעו באתר, בעת ההרכבה יתוקנו בצבע עשיר אב� בצביעה בשתי שכבות.  

  
  זכוכית  12.10

  בריכוז רשימת האלומיניו� מפורט הזיגוג לכל פריט ופריט.  
  בדגש למיקו� פריט ופריט. 1099על הקבל� לוודא התאמה לת"י   
  מ"מ. 1.52בעובי  PVBכיות מחוסמות ושכבת שכבות זכו 2ככלל, הזכוכית תכלול   
  בכל מקרה של סתירה בי� הרשימות לדרישות התק� המחמיר מחייב.  
 לפני ביצוע חיסו�, כל לוח הזכוכית יעבור ליטוש פיאות.  
 כל הפיאות החשופות יעברו ליטוש יהלו�.  

  
  פרזול  12.11

במקרה שיוצע ע"י הקבל� ש"ע כל הפרזולי� יהיו בהתא� לחוברת הפרזול המצורפת לרשימות.   
אישור מוקד� של המפקח לדוגמאות, הקבל� לקבל חייב המפורט במפרט ובתוכניות,  פרזולל

  אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י הקבל�.
   :
מוצרי האלומיניו� יהיו מוצרי� המבוססי� על אב טיפוטס קטלוגי של יצרני� מוכרי� כגו

  קליל, אלובו�, אקסטל.
  יובאו לאישור האדריכל. כל אביזרי הפרזול  
  לבחירת האדריכל.  גוו� אביזרי הפרזול   
  כל חלקי הפרזול יחוברו לאלומיניו� בברגי� או תפסי� מתאימי�.   
  החיבור יאפשר החלפה ו/או תיקו
 של כל אביזר ו/או חלק ממנו מתו� הבניי
 בצורה נוחה.  
לו
 או חומרי� שיקבלו טיפול נגד גלגלוני�, מסבי� וכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגו
 אוקו  

  קורוזיה.
  .316מנגנוני� להגבלת פתיחת החלונות ולקביעת� במצב פתוח, יהיו מפלב"�   

  
  גימור מוצרי!  12.12

  גימור מוצרי האלומיניו�  א.  
כל מוצרי האלומיניו� הגלויי� כלפי חו�, יהיו מוגני� מפני השפעות קורוזיביות על     

  צביעה בצבע.ידי אילגו� או לחילופי� 
  גוו� האילגו�/צביעה לפי בחירת האדריכל.    
כל הפרופילי� והפחי� יעברו תהלי� של פסיבציה ו/או טיפול שטח לפני האילגו
 או     

  הצביעה.
, U.Vכל מוצרי האלומיניו� יובאו לאתר מוגני� מפני פגיעות מכניות, כימיות וקרינה     

  ת ספק חומר הגל�.כיסוי המג� יישאר על גבי המוצרי� לפי הוראו
  גווני�  ב.  
האדריכל רשאי לבחור בגווני� שוני� לאילגו
 או צביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר     

  היחידה.
. וע"פ לוחות RALגוו
 הצביעה יבחר על ידי האדריכל מתו� לוח גווני� על פי מק"ט     

.
  גווני� לאילגו
  מא כנ"ל.בחירת הגוו� הסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוג    
  אילגו�  ג.  
    .
  האילגו
 יבוצע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגו
  הסטיות יהיו על פי התק�.± מיקרו�  20עומק האילגו� יהיה     
לאחר תהלי� האילגו
 יהיו שטחי האלומיניו� חלקי� לחלוטי
, משריטות, קוי� או     

  ל הפריטי� ביחד.פגמי� אחרי�, בגוו
 אחיד, כל פריט בפני עצמו וכ
  צביעה  ד.  
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או ש"ע ע"פ הגדרת  PVDFצביעה בסיליקו� פוליאסטר באבקה ו/או צביעה בצבע מסוג     
  המפרט המיוחד וכמפורט להל�; 

  צביעת פריטי פלדה מגולוונת  ה.  
על הקבל
 לצבוע את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתא� למערכת הצביעה המפורטות     

  פלדה מגולווני�. לצביעת מוצרי  בתק� ישראלי
    

  חיבורי� למיניה�  12.13
  חיבורי� מכניי� יבוצעו רק באמצעות ברגי� סמויי� מהעי
.   א.  
  לא יותר שימוש במסמרות מכל סוג שהוא. AISI  316כל הברגי� יהיו עשויי� פלב"מ     
כל החיבורי� המכניי� ו/או בי
 הברגי� לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה   ב.  

ר אטימה בשיטה "רטובה". יש להסיר מיד את שיירי החומר מבלי לפגוע בגימור בחומ
  המוצרי�.

  לא יעשה שימוש בברגי� גלויי� לעי� כלפי חו� ו/או חשופי� לאקלי� בחו�.  ג.  
חיבורי� בי
 אלומיניו� ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגי� דר� שרוול אוקולו
   ד.  

ורי� אלה, כולל פרט חיבור, דרושי� אישורו ואומי� ע� דסקיות אוקולו�. חיב
  המוקד� של האדריכל.

  
  חיבורי אלומיניו� בריתו�  ה.  
    .�  חיבורי פינות של פחי�, נית
 לבצע בריתו
ריתוכי� בגז ארגו
 (או דומה), מותרי� רק במקומות סמויי� מעי
 ובתנאי שלא יופיעו     

  כתמי� במקומות גלויי� לעי�, לאחר הריתו).
ורי הפינות יעשו באמצעי� מכניי� סמויי� או בריתו�, על ידי אביזרי פינה או חיב  ו.  

בלעדיה�. בכל מקרה, הפינה תהיה מחוברת חיבור אטו� ומהודק לאור� קווי 
ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כי האיטו� וההידוק, יישמרו ולא יפגעו בשל 

  התרופפות הברגי� או מכל סיבה אחרת.
וצרי האלומיניו� אל שלד הבניי
, יאפשרו כוונו
 נוח מתו� הבניי
. כל החיבורי� של מ  ז.  

הקבל� יספק ויתקי� את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושי� להרכבת הפריטי�. 
  האביזרי� יהיו מגולווני� בטבילה חמה, כנדרש במפרט זה, לרבות פלטות, ברגי� וכד'.

  יר המרכז.הזכוכית תוצב על גבי מייצבי� הממוקמי� סימטרית לצ  ח.  
  מ"מ לפחות. 3.0מ"מ לכל מ"ר זכוכית. עובי המייצבי� יהיה  30  אור) המייצבי�     
המרווחי� שבי� קצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות טרמית של     

  הזכוכית וימנעו מגע בי
 הזכוכית למתכת.
י ניקוז, על על מנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות הזיגוג, יבוצעו פתח  ט.   

  פי הוראות ספק הפרופילי�.
אטמי הזיגוג יהיו מתאימי� לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידי� לאור� שני�   י.  

  .U.Vבתנאי מזג אויר קיצוניי� וקרינת 
  

  אחריות  12.15
ע� גמר העבודה תבוצע המטרה מלאה (על חשבו� הקבל�) על כל קירות המס) על ידי   א.

  �.צוותי החו� של הטכניו
   
היה ונתגלתה חדירת מי� באזור כלשהו תבוצע בדיקה לאיתור הסיבה ה
 על ידי היצר

  וה� על ידי המפקח.
  פתרו
 הבעיה יוכתב על ידי המפקח ויבוצע על ידי הקבל
 ועל חשבונו.  
  אי� באמור לעיל להפחית מאחריות הקבל� לגבי טיב הביצוע.  

  שני�. 10יה לתקופה של אחריות הקבל� לאיכות החומרי� והביצוע תה  ב.
שעות מרגע  48הקבל
 מתחייב לתק
 כל ליקוי, על חשבונו, על פי הנחיות המפקח תו�   ג.

  הדרישה הראשונה שתגיע אל הקבל
 ובלבד שתהיה זו בכתב.
למע� הסר ספק, הקבל�, יהיה אחראי לטיב עבודתו לאור) כל תקופת הבדק והאחריות   ד.

  לפי חוק המכר.
יות המלאה לכל העבודות אלומיניו� כמוגדר במפרט זה ובחוקי הקבל� ישא באחר  

  מדינת ישראל.
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למעט הסר ספק, מובהר בזאת כי למרות האישורי� שיקבל הקבל
 במהל� התכנו
   ה.
  והביצוע נשארת האחריות המוחלטת לתכנו
, ביצוע ולתפקוד המערכות באתר עליו.

שאלות בנוגע למפרטי� טכניי� במידה וקבל� האלומיניו� לא יעלה הסתייגויות או   
ימי� מיו� קבלת� ולפני הגשת הצעת המחיר  7מיוחדי� לעבודות אלומיניו� תו� 

  ליז!, ולאמור בו, יראו אותו כמבי", מקבל ומסכי! לאמור בו.
  

  ניקוי סופי, הוראות אחזקה  12.16
ידי  הקבל
 יתחייב לנקות, באופ
 יסודי, את כל פריטי הביצוע במועד שייקבע על  א.  

המזמי
 וסמו� למסירת הבניי
, לרבות ניקוי הזיגוג וזאת כהתחייבות בלתי נפרדת 
  מהצעתו.

), הוראות תחזוקה שוטפת לפריטי�, ובמיוחד AS MADEהקבל
 יצר� תכניות עדות (  ב.  
תאור סוגי הסולבנטי� האסורי� בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג 

  ובאטמי�.
ה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבני
, על כ
, ימדוד את הבניי
 לפני הקבל� יהי  ג.  

תחילת הייצור וישמור על התאמת המידות של המוצר למבנה, ההוצאות הכספיות 
  הכרוכות במילוי הוראות סעי& זה, יחולו על הקבל�.
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  מתקני מיזוג אויר  � 15פרק 
  
 על הקבל" חלות הוראות בפרקי! הבאי!: .1

  ההנחיות הרלוונטיות המעודכנות ביותר.והבנייה כולל כל התכנו
  חוק •
  .: מתקני מיזוג אוויר15פרק המפרט הכללי  •
 הרלוונטיי�. על כל חלקיו 1001ת"י  •
 על כל הנושאי� הרלוונטיי� למפרט זה. 6210תק�  •
 הנחיות משרד הבריאות מעודכנות הנמצאות באתר המשרד. •
שפורסמו ברשומות ובמיוחד תקנה  הנחיות ותקנות פיקוד העור� המעודכנות כפי •

 .למיגו� ממ"ד 6869
 נציבות כיבוי אש הרלוונטיות והעדכניות ביותר. –הנחיות מכ"ר  •
 לגבי מערכות מיגו
 וסינו
 ממ"ד. 4570תק� ישראלי  •
 הנחיות עיריית ירושלי� והמחלקה לאיכות הסביבה. •
וללא  הדרישותיחולו ההנחיות המחמירות מבי
 כל  –בכל מקרה של ספק או סתירה  •

 תוספת תשלו�.
שני� מיו� מסירת המתק
  (מסירה  3כל הציוד יסופק ויותק� ע� אחריות מלאה ל  •

 סופית) כולל חלקי חילו� ומה שנדרש להחזרה של היח' לעבודה תקינה.
המעונות מיועדות לאוכלוסייה דתית, כל הציוד שמסופק חייב להתאי� לדרישות  •

ל הפרויקט במקרה של ספק, הקבל� אחראי מצדו כפי שיבוררו על ידי מנה ההלכה
להביא את כל הסייגי� בצורה ברורה לצמתי ההחלטה. כל המערכות יסופקו ע� 
מערכת 'שעו
 שבת' מובנת או חיצונית להפעלה מלאה בשבת על פי ההלכה. כל 

 
המוני� יהיו ע� אישור הלכתי לעבודה בשבת כולל מערכות הגברת הלח� לבניי
בכל עלויות  אהקבל� ייש –קה. לא יתקבלו תירוצי� בנושא זה ומשאבות הסני

 ההחלפה של ציוד שלא אושר לנושא זה.
 

  על הקבל" חלה חובה לקרוא את כל חלקי מפרט זה, ולבקש הבהרות כפי שיידרש.
מצור� כתב כמויות לאינדיקציה בלבד, על הקבל
 לבדוק את  'פאושלי',מכרז זה יצא לביצוע 

מה� כמויות סופיות לצור) מת� הצעת מחיר ולקחת בחשבו� שהפרויקט התוכניות ולגזור 
יבוצע במלואו על פי התוכניות ג� ע� משהו לא צוי
 ולהתקנה מושלמת, וכל המתחייב מה� 

ומהמפרט ומכל ההנחיות הרלוונטיות לפרויקט זה על פי החוק וכל הפרקי� המצויי� למעלה 
  ללא תוספת תשלו�.

  
ימות התוכניות למפרט ולכל ההנחיות והחוקי� ולהצביע על חסרי� על הקבל" לבדוק את תא

או חריגה מתקציב לפני הגשת ההצעה למכרז. לא יאושרו תוספות א� לא עשה כ�  אפשריי!
  הקבל".

  
כל החומר ישלח  –כל הציוד כולל לוחות חשמל, פיקוד ובקרה יובא לאישור לפני שיותק� 

ל ידי היוע%, המפקח מהווה אישור התקנה לקבל� ליוע+ ולמפקח. רק אישור כתוב וחתו! ע
  המבצע.

  
ממכו� תקני� או ממעבדה   1001בסיו! העבודה על הקבל" להביא אישור עמידה בתק" 

  מאושרת אחרת על חשבונו וללא תוספת תשלו�.
  

 אור כלליית .2
  

  הפרויקט נשוא חוזה/מכרז כולל שיפו� בניי
 מעונות שרמ
 בשתי כניסות נפרדות.  
  קומות מעונות/דירות וקומת גג. 2מפלסי�: קומת מרת&,  4השמאלי בעל המבנה 

  קומות מעונות /דירות וקומת גג ללא מרת�.  2מפלסי�:  3המבנה הימני בעל 

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

142

דירות, ובקומת מרת� מעונות יו� במפלס גג מעבי� ומערוכת  4כל קומת מגורי� כוללת 
  סולריות דירתיות. 

  ג אויר ואוורור.מכרז זה עוסק בהתקנת מערכות מיזו
  לא נדרש יניקת עש
 מאולצת בהתא� לתוכנית הבטיחות.  שחרור עש� טבעי, 
  .2קומות המעונות מבנה אחד / מרת� מעונות יו� מבנה  – 2הפרויקט מחולק ל

מעגל אחד נפרד לכל  BOX VRF TADIRANדירות המעונות יותקנו מערכות 16ב   .א
יח' מאייד פנימיות מסוג קירי  3ל  ע� קופסת פיצול בתו) הדירה והתחברות דירה,
 עיילי.

או  SAMSUNGאו  LGשל חברות  VRFהקבל
 רשאי להגיש חלופה בתצורת מיני   .ב
  ש"ע מאושר.

 ללא תוספת מחיר.
מתוצרת תדירא� או ש"ע.  INVERTERבמפלס מרת� יותקנו מערכות קיריות עיליות   .ג

 תא� לתקרה החדשה.
קטי� או להתקנה על קיר, או לקיר יניקות אויר באמצעות מפוחי� קוויי� מוש  .ד

 חיצוני.
יחידות העיבוי של דירות המעונות יותקנו בגג לפי התוכניות או בתיאו� ע� הפיקוח   .ה

 תו� כדי ביצוע. יח' העיבוי של המרת� לצד המבנה לפי התוכניות.
 כל היח' יותקנו בצורה שתאפשר גישה נוחה ומלאה לאחזקה.  .ו

  
 SUPER Wולוו
 ותוצבנה ללא קשר על רפידות יח' עיבוי בגג יותקנו על מד� מג •

PADS  מתוצרתMASON  במחיר היח' אי� 1/4או ש"ע. ע� שקיעה סטטית של ."
 נפרד ולא תינת
 תוספת לנושא זה. סעי&

 תמיכות תעלות לתקרה באמצעות מתלי� ע� קפיצי� לתקרה.  •
  לית.כל המחברי� בי� היח' לתעלות על ידי מחברי� גמישי� הכוללי� ארקה חשמ •
או  VENT צנטריפוגלי קווי מושקט כדוגמת  יסופק מפוחי יניקת אוויר מסוג קווי  •

P&S ,ללא סוללה כולל קופסת השקטה כדוגמת 'אוריס'  או ש"ע 
או יח' מפוח נחשו
  או 'שגיא' או ש"ע על פי הנחיות ובאישור היוע� כמפורט במפרט או בכתב הכמויות.

ור� התקנה מושלמת יכללו את כל ההוצאות מחירי היחידות והעבודות שידרשו לצ •
כולל חציבות פתיחת  ששל הובלה והרמה ציוד במנופי� וכל עבודה אחרת שתידר

חורי� אטימה מילוי והשלמת התקנה אטומה מושלמת ,תאומי� בשטח ע� גורמי 
 
המזמי
 לאור העובדה שהבניי
 מתפקד בשגרה תו� כדי ביצוע העבודות. על הקבל

  לוצי בטיחות ושעות עבודה כפי שיגדיר המזמי� לקבל� הזוכה.לקחת בחשבו� אי
ללא שינוי  –המזמי
 רשאי להזמי
 ולבצע רק חלק מהפרויקט לפי האופציה שנבחרה  •

.
 במחירי הקבל
 וללא תוספות או טענות כלשה
 מצד הקבל
o  יקוזז הסכו� היחסי של העבודות שלא בוצעו. –במקרה של ביצוע חלקי  

כולל יח' מיזוג, תעלות, צנרת חומרי בידוד וחומרי פילטרי� כולל כל הציוד שיסופק  •
 בסיווג מינימו�  755ותק�  1001ווסתי� מפזרי� חייב לעמוד בדרישות תק� 

  והנחיות של רשויות הכיבוי. 5.3.3
  רק א� יהיו)  מדפי אש ע� פתחי גישה.(

ל חלקיו על כ 1001בסיו� העבודות על הקבל� למסור תעודת אישור עמידה בתק� 
  הרלוונטיי�.

הקבל�  �שייתפאושלית העבודות במסגרת מפרט זה כוללות עבודות שיהיו במסגרת  •
לכתב הכמויות ויכללו התקנה ואת כל העבודות הדרושות לצור� התקנה מושלמת 

 כולל השלמת חורי� פתחי� צבע וטיח ותקרה ללא תוספת תשלו�.
בהדבקה וקבל� המיזוג   �PVC מקבל
 אינסטלציה יספק ויתקי
 צנרת ניקוז מזגני •

חייב להתחבר לאביזר חיבור הכולל גומי אטימה שיסופק על ידי קבל
 משנה 
 לאינסטלציה.

 

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

143

של  MOKUPלאישור לפני התקנה / להעמיד   SHOP DRAWINGעל הקבל� להגיש •
העמדה של דירת מגורי� לדוגמא הכוללת את כל המערכות על מנת לוודא התאמה 

יימות בשטח שאי
 חריגה מהתכנו
. כל זאת על חשבונו וללא לתכנו
 ולמידות הק
 תוספת תשלו� ולפי הנחיות ולוחות הזמני� שיית
 המפקח .

  על הקבל
 להגיש לאישור כל אלמנט מוצר או יח' טר� הזמנתה. •
  

  תנאי תכנו� .3
  

�    מע' צלסיוס טמפ' הלח. 25.5      יבשה    טמפרטורהצלסיוס  מעלות 35  כללי חו� קי
  מע' צלסיוס טמפ' הלח.     0     "    "    "    "       4  ר& :  חו� חו

  ללא בקרת  לחות יחסית 60%    כ   "     "      "      24  פני� קי� :  
  לחות.            

       "    "      "      21  פני� חור�:  
  

שלג  –מעלות מתחת לאפס  �10המערכות שיוגשו במסגרת עבודה זו ידרשו לעמוד בתנאי חו
 עד 
      , ועדיי� לחמ� כולל מערכת למניעת קיפאו� הסוללה.בירושלי�

  
  המפרט הסטנדרטי והמפרט המיוחד .4
  

עבודות האספקה ההתקנה ההפעלה והוויסות של המערכות המושלמות תבוצענה בהתא� 
של המפרט הכללי לעבודות בני
 של הועדה הבי
  15לתנאי� ולדרישות הנקובי� בפרק 

  יפורטו במפרט המיוחד.משרדית, פרט לשינויי� ולתוספות ש
  

מהווי� חלק בלתי נפרד ממסמכי   המפרט הכללי, המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות 
 
החוזה ע� הקבל
. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בי
 הנאמר במפרט הכללי לבי

של  �והתיאוריייקבעו הדרישות   הנאמר במפרט המיוחד, או בכתב הכמויות או בתכניות 
  וני� ולא של המפרט הכללי.האחר

  
כל העבודות המפורטות להל
 אשר לא הוזכרו בכתב הכמויות, א� נכללות במסגרת הנחיות 
כלליות לגבי טיב העבודה, צביעה וניקוי, שילוט, אספקת תכניות עבודה, בדיקות ווויסותי� 

תב מחייבות בבצוע, מהוות חלק בלתי נפרד ומשלימות את הסעיפי� שפורטו בכ  וכד' 
  הכמויות לציוד הספציפי.

 
  שווי ער� – תחליפי! .5
  

על הקבל
 להגיש הצעתו בהתא� לציוד שצוי
 במפרט ובתכניות. בכל מקו� בו צוינו המלי� 
רשאי הקבל� להציע ציוד דומה של יצר� אחר, א) שווה ער)   "שווה ער)" או "כדוגמת" 

נתוני� מלאי� של התחלי�  מבחינת טיבו, צורת פעולתו והתאמתו למקו�. על הקבל
 לצר�
 .� ע� הגשת הצעתו. בכל מקרה יהיה המפקח הקובע הסופי א� הציוד המוצע אמנ� שווה ער

 .
  ציוד שאינו שווה ער� לפי קביעת המפקח לא יותק
ההנחה של מפרט זה שהקבל
 הוא בעל מקצוע מעולה והוא מבי
 את כוונת המתכנ
 ושלא יבא 

קבל העבודה. כל שאלה או אי בהירות א� קיימת חייבת בכל תביעה מסיבה כל שהיא א� י
לא תתקבל טענה מסוג זה  לבא לידי ביטוי לפני הגשת ההצעה ע"י שאלות למתכנ
 דר� הפקוח

  לאחר קבלת הפרויקט.
  

 עבודות תאו! .6
  

ימי� מיו� קבלת  על הקבל
 לתא� קצב בצוע עבודתו ללוח הזמני� שייקבע בבניי
. תו� שבוע
לאחר בדיקת אפשרות   לוח זמני� מפורט לאספקת הציוד והעבודות  העבודה יש לספק

  המעבר של צנרת ותעלות בהתא� לתכניות.
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הקבל
 חייב לתא� עבודתו לעבודת קבלני� אחרי� העיבודי� בבניי
 ובמיוחד לקבל
 החשמל 
  וקבל
 הבניי
. במידה והקבלני� עדיי
 אינ� בשטח, יש לתא� הבצוע ע� המתכנני�.

לעיי
 בתכניות הבניי
 לפני התחלת העבודה ולוודא אפשרות הבצוע. בכל מקרה של על הקבל� 
אי התאמה יש לפנות למתכנ
. על הקבל
 לתת תכנית בצוע לאשור במידה ויהיה צור� לשנות 

יש לבדוק התאו� הנ"ל לפני תחילת   ורק לאחר האשור לבצע�   מהלכי צנרת ו/או תעלות 
  הבצוע.

כניות עלולה לגרו� וכניות, כל סטייה מהתוורות בהתא� למתוכנ
 בתיש לבצע התעלות והצינ
  ראה הערה בנדו
 בתיאור הכללי לעיל.  להפרעות למעבר צנרת וקווי חשמל של אחרי� 

  על הקבל
 לבקר באתר לפני הגשת הצעתו.
  

  הנחיות היצרני� ולחצי עבודה .7
  

יצר� הציוד. הציוד יסופק ע�  כל ציוד שיסופק, יותק
, יחובר, יופעל ויוחזק בהתא� להנחיות
כל אביזרי הוויסות וההבטחה הנדרשי� לפעולתו התקינה, בהתא� להנחיות היצר
 וייכללו 

  במחיר הציוד, ג� א� לא הוזכרו במפרט ובכתב הכמויות.
  

 ואשורי בטיחות תרישיונו .8
  

מהרשויות המתאימות עבור עבודות המתק� ולקבל  תברישיונועל הקבל� להיות מצויד 
  שורי� על בטיחות הציוד והתקנתו. האישורי� יוצגו בפני המפקח לפי דרישתו.אי

  
  הציוד והעבודה שמירת .9
  

במש� כל זמ
 ההתקנה ועד לקבלת המתק
 ע"י המפקח, על הקבל
 לשמור על הציוד, 
החומרי� והעבודות שסופקו והורכבו באתר הבניה. המזמי
 לא יהיה אחראי לפגיעות בנ"ל 

  ניי
 מסיבה כל שהיא.במסגרת העבודה בב
  

ציוד יש לספק לבני
 באריזה ולפרקו רק לאחר ניקוי חדר המכונות או מקו� ההתקנה. ציוד 
שהותק
 יכוסה במעטה פלסטי או בבד ברזנט להגנה בפני חדירת לכלו�. צנרת שהותקנה 

חלקית, תיבדק בדיקת לח�, תמולא במי� או בחומרי� נגד חלודה ותיאט�. תעלות תיאטמנה 
  ניעת זיהומי�.למ

  
  א� באחריותו העבודות המבוצעות שלא ע"י קבל" מיזוג האויר .10

  
קבל� מיזוג האוויר לוודא שהעבודה והציוד  באחריות העבודות דלהל� יבוצעו ע"י אחרי�,

  המתוארי� יותקנו בצורה נכונה, אשר תבטיח את המטרה אשר לשמה נועדו.
  

 VRFליחידות עיבוי לציוד  בטו� סיבסי כולל יציקת ,�אספקת והתקנת עבודות הבניי  .א
  VRV   תוכנית לבצוע הבסיסי� ויהיה אחראי להתאמת  קבל� מיזוג האוויר יספק

  הבסיס למידות הציוד שיוצב עליה�.
פתחי� בתקרות בטו�, מעברי� בקורות או קידוחי� בעמודי� יבוצעו על ידי קבל�   .ב

על חשבונו במסגרת  רהאווימיזוג  פתחי� בקירות בלוקי� יבצע קבל�עבודות הבינוי,

המזוג לספק מסגרות ע� לכל מעבר של  עבודות התעלות והצנרת, בכל מקרה על קבל

  במחיר התעלות.  –תעלות דר) קירות 
 בטו� המסגרות ע"י קבל� מיזוג האוויר. 

 'מקל סבא' ליציאת צנרת קרר+ פיקוד ע"י קבל
 מיזוג האוויר.  .ג
 יסופקו ע"י קבל
 הבניי
. המסגרות למידות המדויקות של התריסי�  .ד
סגירת חורי� בקירות במקומות ב� היו חדירות של תעלות לאחר פרוק התעלות   .ה

  והכנת פתחי� למעבר תעלות לפי התוכניות.
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המסגרות יסופקו לקבל
 הבניי
   התקנת מסגרות ע� למפזרי אויר ותריסי אויר צח   .ו
סימו� במקו�, בכפו&  ע"י הקבל
 והקבל
 ינחה את קבל
 הבניי
 היכ
 להתקינ� ע"י

 ג� –כיפופ� בשעת ההתקנה.  כניות. הקבל
 יספק חיזוקי� למסגרות למניעתולת
  גבס יש לתת מסגרת מע� או מפח. להתקנת מפזרי� בתקרות

מערכת ניקוז למי עיבוי של ציוד המזוג תעשה במסגרת עבודות קבל
 האינסטלציה   .ז
כניות למחסו� רטוב, שינויי� על ידי קבל
 האינסטלציה מיקו� ומהל� צנרת לפי תו

יוחלטו בשטח ע� תחילת העבודות הקבל� יכי� ויסמ� מיקו� ומפלס התחברות לכל 
אחד מהמאיידי� לקבל
 האינסטלציה לגבי נקודות ההתחברות למחסו� רטוב יקבעו 

  ע� המפקח ויבדקו בשטח.
י ושל יחידות מינ  VRFללוחות החשמל ביחידות העיבוי של מערכת אספקת חשמל   .ח

מרכזיות וללוחות החשמל של יח' המאיידי� ליחידות המזוג בתקרה בסמו) למקו� 
 ההתקנה. באחריות הקבל
 לוודא אפשרות עבודה ע� שעו
 שבת בצורה פשוטה.

חיבור כל יח' המיזוג כ) שיכבו באירוע אש או בכל מצב בו יש חשש לאש באחריות   .ט
 יוע� וקבל� חשמל.

פקו ע� מפסק ומשנה מהירות הזנה מלוח חשמל חיבור מפוחי יניקה "ונטה" שיסו  .י
 דר) טיימר הפעלה שבועי יומי ושעתי באחריות יוע� וקבל� החשמל.

אספקת נקודות תקשורת בלוח חשמל מעבה צמוד ליח' עיבוי באזור הטכני ו/או ליד   .יא
שיסופק במחיר יח' דירתי וימוק� בתיאו� ע� הנהלת הפרויקט  TOUCHבקר מרכזי 

שיאפשרו חיבור הבקר לבקרת  TCP/IPנקודות תקשורת  –ויקט סמו� לכניסה לפר
המבנה של הבניי
 ו/ או שליטה מרחוק על הבקרה של המערכת של המזמי
 או בעל 

  הנכס באמצעות טלפו
 נייד באחריות קבל
 המיזוג.
  בע.כל עבודות הגמר קרי תיקוני טיח וצ  .יב
יטאו"ת המותקנות פתחי גישה בתקרות תלויות ע� גבס לגישה ללוחות חשמל של   .יג

 מעל תקרות תלויות ולכל אביזרי� שדורשי� טפול ומותקני� מעל תקרות תלויות.
מטר  1 קבל
 מיזוג האויר יספק ויתקי
 צינור ניקוז עד למרחק כ –ניקוז למזגני�   .יד

ע"י  –ויחברו לנקודת ניקוז שתסופק ע"י קבל
 האינסטלציה מטעמו  –מהיחידה 
  מה מלאה.אביזר מתאי� וסרט חביקה לאטי

  
לעבודה בקירור או  – ללא תוספת מחיר   VRF MINI או % TADIRAN VRF BOXמערכות  .11

  בחימו!
  

של תדירא� ע� קופסת חיבורי�  VRF BOXבפרויקט תהינה מטיפוס  רמערכת מזוג האווי
  ללא תוספת מחיר. VRFבתקרת הדירה או ש"ע מיני 

  
ת למספר חללי� מחולק למספר אספקת קרר מרכזי  עקרו
 הפעולה של המערכות הנ"ל 

בכל חדר  המעגלי� (המרחקי� לפי מגבלת ספק הציוד) המאפשר שליטה על הטמפרטור
  באמצעות תרמוסטט חדר או רגש הקשור לבקר.

  
קרר בחלל תקרה לאינדיקציה בלבד, סומנו קופסאות חלוקה  תבתוכנית סומנו מהלכי צינורו

הקבל�  שמול ספק אחד בלבד בפועל יידר / פיצול על מנת לא להגביל את הקבל
 לעבודה
לתא� את קופסאות אלו ע� המתכנ
 ובאישור מנהל הפרויקט ולספק לה� ניקוז או נק' 

חשמל כפי שיידרש למרות שלא סומ
 בתוכנית. אבל ידוע בפועל ועל מנת לקצר קווי� יאל� 
יש  –ע יש לקבל אשור למעברי קווי� אלה לפני הבצו –הקבל
 לשנות מעט את התוואי 

להשתדל שהמפצלי� וקופסאות הפיצול יותקנו בצורה מסודרת לאור� תוואי הצנרת. תוגש 
  לאישור תוואי צנרת והעמדה של כל האלמנטי�.

  
  ציוד סטנדרטי של יצרני�.

  
", ש"ע מאושר TADIRANלפרויקט זה נקבע שהיצר
 המקובל על ידי המזמי
 הוא חברת "

  . FUJITSUאו  TOSHIBAאו  SAMSUNGאו  LGשל  VRFמיני 
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1.  
 –מערכות שתסופקנה לפרויקט זה תכלולנה רק ציוד אורגינלי שיסופק ע"י היצר

וזאת על מנת לקבל  –וכל חלקי המערכת  ת, אביזרי צינורותמדובר ג� לגבי צינורו
  אחריות מלאה של היצר�.

. בתנאי התכנו
הנדרשות  רבתכניות סופקו נתוני ציוד שפירטו את תפוקות הקירו .2
מעל הנדרש לצור�  10%שבתכניות כוללי� הגדלת תפוקה של  ר(תפוקות הקירו

 מעלות צלסיוס). 24התאמה לתנאי� של 
הנומינליות של היחידות יוגדלו בנוס� ע"י הקבל
 להשגת תנאי  רתפוקות הקירו

התכנו
 ולהתגברות ג� על מפלי הלח�. (לפי התכניות כפו� לאישור ע"י חישוב 
  ).באמצעות תכנת מחשב

 –אור� קווי הקרר לא רשומי� זה יחושב באמצעות תכנית החישוב של ספק היחידה. 
בתכניות יסומ
 קו אחד לגז ממעבה ליחידות לציו
 המלצת מיקו� העברת הצנרת 

  ליחידות.
בתוכנות  רכל הנתוני� שהוספנו יאפשרו לספקי� שמגישי� את ההצעות להיעז

הנדרשת בתכניות. נתוני היחידות  החשוב שלה� כאשר המטרה היא השגת התפוקה
 
לקביעת התקציב. א�  מינימליונתוני המעבי� נתנו לעזר ראשוני בלבד וכנתו

חישובי הספקי� יראו שיש להגדיל היחידות החדירות או המעבי� עליה� לתת מחיר 
לציוד המוגדל. המערכות יאושרו רק לאחר הגשת חשוב לכל יחידה שיביא בחשבו� 

  יראה קבלת תפוקות בכיתות לפי הנדרש.את כל המפורט וש
 כל המדחסי� יהיו מטיפוס "סקרול". .3
 תינת
 עדיפות למתק
 אינוונטר מלא.  .4
לכל מעבה תהיה מערכת פנימית לגילוי דליפות גז או חוסר גז באמצעות תכנה  .5

 מובנית ע� סיגנל למערכת הבקרה.
י אופטימלי לפי לכל מעבה תהיה מערכת פנימית אוטומטית למילוי גז לקבלת מילו .6

נתוני המערכת, אור� הצנרת, כמות המאיידי� וסוג�, המילוי באמצעות תכנה 
 מובנית.

כל מודול  –לכל מעבה יהיה לוח חשמל ופקוד פנימי ומערכת המכילה שני מודולי�  .7
התפקוד המשות� לשני המודולי� יעשה באמצעות  –יקבל הזנת חשמל נפרדת 

 הבקרה.
ולחמו� בכל  רלקירו –ה על לח� ראש בקי� ובחור& לכל מעבה תהיה מערכת הגנ .8

מעלות צלסיוס  40תנאי העבודה באזור בו תותק
 המערכת. תנאי חו� מקסימליי� 
 מעלות צלסיוס.  20לקי� ותנאי חו� מינימלית בחור� 

אור� הצנרת המקסימלי האפשרי בי
 המעבה ליחידת האיוד הרחוקה ביותר לפי  .9
 הנחיות יצר
 ובאישורו.

10. COP וחמו� בכל מצבי הפעולה. רבמצב קירו 3.5  לא יפחת מ 
  רמת הרעש לכל יחידת עיבוי תוגדר ע"י הספק של הציוד ותצוי� ע� הגשת הצעתו.  .11

רמת הרעש תהיה הנמוכה ביותר האפשרית לפי נתוני התפוקות של יחידות העיבוי, 
מראש תינת
 אפשרות ע"י מערכת הבקרה להקטי
 את רמת הרעש לפי שעות שיקבעו 

 . יתרו
 ינת
 ליח' ע� השקטה בשעות הלילה.DBA 50  לרמה של כ –
הכוללי� תרמוסטטי� ע� תאורה  �יש לספק בכל חדר פנלי� קיריי� דיגיטליי .12

אחורית וגלאי נוכחות במחיר היח' וללא תוספת תשלו� בנוס� לבקרי� ע� מס� מגע 
 לכל דירה / מעגל בנפרד.

לציוד הבקרה נכללת  יבוי ומיחידות העיבואינסטלציה חשמלית בי
 יחידות העי .13
 במחיר המעבי� והבקרה.

כל המחברי�, המפצלי� והאבזרי� הנדרשי� להתקנה מושלמת של המערכת נכללי�  .14
 במחיר היח' לא ישולמו תוספות בנפרד. כמויות בנושא זה נתנו לאינדיקציה בלבד.
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  מאיידי! .12
  

דות ויותקנו בצורה שתאפשר גישה יהיו מאיידי� קיריי� עיליי� מצדי היחי �המאיידי
ס"מ בתכנו
) ראה נתוני הציוד בתכניות. בחדרי השינה יח' ע� שסתומי�  60לטיפול (

 במחיר היח' ללא תוספת מחיר, מיקו� השסתו� על ידי נציג הפיקוח. –חיצוניי� מחו� לחלל 
חי� לפרוק לגישה לטיפול במפוחי� שדורשי� טיפול ואחזקה. כל המפו והתקרות יינתנ

  1001ממתכת ועומדי� בתק� 
כל יחידה תסופק ע� כרטיס פקוד אלקטרוני, שסת� התפשטות אלקטרוני ולוח חשמל ע� 

מנתק אספקת החשמל חד פאזית. (או תלת פאזית בחלק מהיחידות). העבודה כוללת 
  אינסטלציה חשמלית מלאה מלוח החשמל לציוד הפקוד.  

  
(חוטי) ע� תאורה אחורית שקוע בקיר  ידיגיטלכל יחידה תסופק ע� תרמוסטט חדר קירי 

.
  הכולל טיימר הפעלה שבועי שיכלול את נקודות הבקרה לפי המפורט להל
  

  .השל הטמפרטור  .S.Pכיוו� .1
 שינוי מהירות סבוב של המפוח. .2
 קביעת מועדי הפעלות והפסקות באמצעות שעו
 אוטומטי פנימי. .3
 דיווח באמצעות תקשורת פנימית לבקר מרכזי. .4
  עלה והפסקה.הפ .5

 
) וטמפרטורת חו� C °27(ולא  C °24למאיידי� יקבעו לפי טמפרטורת פני� של  רתפוקות הקירו

 .C °35של 
רמת הרעש  –מטר מהיחידה  1.0על הספק יש לציי� את רמת הרעש המקסימלית במרחק של 

� בחדר בשו� מצב. כל יחידה תסופק ותחובר על ידי קבל DB 40בכל החללי� לא תעלה מעל 
קבועי זמ
 ללא נוכחות  4המיזוג לגלאי נוכחות שמספק ניתוק על ידי מגע יבש לניתוק יח' ב

  דקות את גלאי הנוכחות תהיה אפשרות לנתק/לנטרל לקראת שבת. 10/20/30/40
 
  התקנת צנרת קרר ואביזרי� .13

  
•  
וע"י טכנאי� בעלי תעודות  –הצנרת תותק
 ע"י חברה שקבלה הסמכה מנציג היצר

  הסמכה.
בעלי עובי דופ� ומתאימה עבור הקרר  OL OT122Cיהיו מנחושת לפי תק
  תצינורוה •

 (או אחר). A410Rהירוק שיחבר 
יקבע ע"י הקבל
 באמצעות תוכנה ממוחשבת שתסופק ע"י היצר
  תקוטר הצינורו •

.
 ותאושר ע"י המתכנ
כל המפצלי� וקופסאות החלוקה ואביזריה� לפרויקט בכל קומה יהיו מחלקי�  •

 –מתוצרת ספק היחידה  ליא� במסגרת הפיקוח ימצא חלק לא אורגינ –ינליי� אורג
 שכבר בוצעה. תתפסל כל מערכת הצינורו

יש לספק הצהרה של  –תו� הזרמת חנק
 יבש.  –הלחמת כס&  –הלחמת הצנרת  •
 הקבל
 שנערכה בדיקת איכות הלחמות ע"י חתו� צנרת (בדיקת פח�).

 תיקני. כפופי� בצנרת רק ע"י מכופ� צנרת •
 הצנרת תסופק ותאוחס
 נקיה ומתאימה להתקנה ומכוסה למניעת זיהומה. •
 תעבור בתו) שרוול מתאי� פלסטי. –צנרת שתעבור דר� קיר בני
 קור או תקרה  •
"ארמפלקס" או  –מ"מ עובי  19  הצנרת תבודד לפי המלצות היצר
 ולא פחות מ •

 "ענביד".
תקרות, לאחר קבלת אשור בכתב של תער� קבלה נפרדת לצנרת סמויה לפני סגירת ה •

 ספק הציוד שהמערכת נבדקה על ידו.

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

148

כל המערכת כולל הצנרת תיבדק ע"י נציג ספק הציוד בשני שלבי� בשלב א' לפני  •
סגירת התקרות ובשלב ב' לאחר השלמתה ותצא תעודת הסמכה שהכל תקי�. 

ציג ספק המערכת תיבדק שוב לאחר הפעלה של שבוע ימי� לפחות ויוגש דוח ע"י נ
הציוד שיעיד על תקינות ותאימות מלאה של המערכת לדרישות המפרט ויוגש אשור 

 של מעבדת שדה לתקינות המערכות.
 

  בקרה .14
  

יותק� בקר דירתי כולל מתא� תקשורת שמאפשר התחברות לבקרת הקמפוס ומתא� לחיבור 
י לבקרת מבנה של הקמפוס או ש"ע, כמו כ
 תתאפשר כניסה לבקר ע� מתא� סלולר

שתבוצע בסמו) לבקר הדירתי שיאפשר חיבור לכל היח' וג� הפעלה  IP  באמצעות גישה ונק' 
הפעלות וניתוקי� לפחות. בקר זה יאפשר ניתוק סו� יו�  8בשבתות ע� שעו� שבת ע� 

והפעלת בוקר של כל היח' שיוגדרו בלחיצת כפתור אחת. חו� מזה קבלת נתוני� מושלמי� על 
המעגלי� בפרויקט זה חיבור והגדרה של  4ילוב הפעלה המעבי� של כל המערכות ובנוס� לש

כל המאיידי� ע� אפשרות העברת תקלות ללוח התראות בהתא� למקו� שייקבע (מרחק של 
מטר מיחידת העיבוי הקרובה ממוק� בארו
 בכניסה לסני�). יסופק מתא� תקשורת  150עד 

כולל כל  PLCאו  DDCנה או שיאפשר למערכת הבקרה תקשורת תקנית למערכת בקרת מב
 �ממחשב או מטלפו
 נייד  IPהרישיונות שנדרשי� לצור� הפעלה זו, או בשליטה מרחוק דר

 SET POINT(שתופעל לפי שיקול של המזמי
) ותאפשר קביעת משטרי הפעלה בעונות השנה, 
חוק חיווי תקלות מצב הפעלות ושליטה מר ילכל אחת מיח' כולל טיימר הפעלה שבועי דיגיטל

  על כל מרכיבי המערכת.
או קוד פתוח כפי שיבחר  MODBUSS ,BACNTETבפרוטוקול  TCP-IP מתא� התקשורת 

של ספק הציוד או  תהמזמי
 לקבלת כל האינפורמציה האפשרית מהבקר לתוכנה ייעודי
שישלטו על המערכת כולל מתא� להתחברות סלולרית  DDC /PLCתוכנה לבקרת מבנה או 

מש מובנה כולל כל הרישיונות התוכנות ומה שנדרש להפעלה מרחוק הכוללת ממשק משת
  ללא תוספת תשלו�.  

  
כל היח' יספקו ע� ספקי הכוח כבלי התקשורת וכל המחברי� והאביזרי� הנדרשי� להתקנה 

להתקנה מושלמת  �מושלמת ללא תוספת מחיר ויכללו את כל חיווי התקלות והפרוטוקולי
  .הכל במחירי היח' ללא תוספות

  
ללא יוצא מ
 הכלל תסופק ע� בקר/ פנל הפעלה קירי ע�  –כל יח' מאייד לחדר/חלל/ משרד  

דקורטיבי הכולל תאורה אחורית טיימר הפעלה שבועי, משטר הפעלות חיווי  יצג דיגיטל
תקלות, חימו� קירור טמפ' רצויה וטמפ' חדר, משנה מהירות אוויר הפעלה וכיבוי גלאי 

  נוכחות. 
  

  לחדרי מעונות יו� ובכלל במרת�. רמסוג אינוורט צלי!מזגני� מפו .15
  

 כמפורט בתכניות.' רעילי 'אינוורטמיזוג אויר מטיפוס מפוצל יח' הקבל� יספק ויתקי� 
היחידות יסופקו ע� קרר "ירוק"  –לפחות  BTU 30,000ולתפוקה נומינלית מוצהרת של 

A410R  יהיו מחברת ספק ציוד הVRF בלבד.או 'אלקטרה' או 'תדירא '�  
  יש להגיש לאישור את המערכת ואת דר) פעולתה 

המקומית.  רתעבוד לסירוגי
 מול יח' האינוונט – VRF(בחדר שתותק� יח' עיליות ממעגל ה 
מערכת הפיקוד והבקרה של כל חדר חשמל תאפשר בקרה מרחוק ושינוי פיקוד מבקרת 

  המבנה במחיר הציוד וללא תוספת תשלו�.
  

על ע� כלוב ומנעול  ת עיבויכלול: יחידה פנימית, מאייד, יחידכל יחידה מפוצלת ת
פלדה וצנרת קישור, כולל בידוד (לקטעי� קרי� בקי� וחמי� בחור�) בקטעי�  תקונסטרוקציי

הנדרשי� וכ
 שרוולי� למעבר דר� תקרות וקירות בטו
 כל הנ"ל במחיר היחידה, כולל חציבה 
 לא תתקבל צנרת גלויה  בי� ע� אטימה בטו�. בקירות בלוקי� למעבר הצנרת וכסוי ברשת ר

  תלית מאיידי� על קירות גבס תעשה ע"י חיזוקי� מפרופילי� מאחורי היחידה. –
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מטר  4יש לתת מחסומי שמ
 בכל קומה לצנרת ביחידות שיחידת העיבוי שלה
 גבוהה מעל 

  וי גז ושמ�.הקבל
 יביא בחשבו
 התקנה בשטח, כולל ריתוכי� ומיל  מעל היחידה הפנימית 
  

 
כל המזגני� יסופקו ע� משאבות ח�, ע� סידור הפשרה וכ
 ע� סידור השהייה פנימי בי
  הפסקה להפעלה.

  
על הקבל
 לבדוק התכניות ולהתאי� ההכנות לציוד המוצע על ידו. כל התכניות מתבססות על 

 ,א�""תדיר, מידות של אחד הספקי�, א) יתקבלו מוצרי� שווי ער) של חברות "אלקטרה"
  בפרויקט זה. VRFאו של ספק ציוד ה 

  
מטר מהרצפה בתאו� ע�  2.2  היחידות יותקנו על הקיר ע� ברגי פיליפס, בגובה של כ

לא יתקבלו יחידות ע�   קירי ע� פזור אויר אופקי וכלפי מטה עילי האדריכל ויהיו מטיפוס 
  פזור אלכסוני כלפי מעלה.
  ס"מ. 40 36גובה היחידות  הפנימיות 

  
ויותקנו על קירות  תפלדה מגולוונ תחידות העיבוי יסופקו ע� מתק
 תליה מקונסטרוקצייי

כמפורט בתכניות כולל בדוד לקיר במקו�  –חיצוניי� הצמודי� למרת� ובתיאו� ע� מפקח 
  החיזוק של הברגי�.

  
COP  יש לספק יחידות מהדג� האחרו� של היצר� ע�  3.50של מזגני� יהיה שווה למינימו�
סטט קירי מחווט ושלט רחוק וגלאי נוכחות ללא תוספת תשלו� ובמחיר היח' כולל תרמו

  .התחברות דר� שעו
 שבת שיאפשר ניתוק והפעלה על פי הלכה בשבת
  

תהיה ליחידות העיבוי  BTU 18,000שלה�  מעל  ראספקת חשמל ליחידות שתפוקת הקירו
יחידה שאספקת החשמל היא לכל  –ויש לספק מפסק "פקט" לכל יחידה ע"י קבל� החשמל. 

יתקבל פתרו�  –ע"י קבל� המזוג  –למעבה יש לתת מנתק בטחו
 ליד המאייד במחיר היחידה 
של אספקת שקע ליד המאייד דרכו יעביר קבל� המזוג את קווי הכח מהמעבה למאייד, וקווי 

  הפקוד יועברו ישירות למאייד.
  

אפוקסי ובקטעי� שעוברי� על פני הגג הצנרת על הגג תיתלה לקירות ע� שלות צבועות בצבע 
יש להעביר צנרת בקווי� ישרי� על  –תותק
 הצנרת על אריחי מדרכה ותחוזקנה ע"י שלות 

הבידוד על הגג  –יש לתת סימו
 על הצנרת לפי סימו
 היחידות  –הגגות ובתו) חלל התקרה 
נסציה, צנרת על ובחלל התקרות התלויות יהיה מ"ענביד" או "ארמפלקס" בעובי שימנע קונד

  בצורה מקצועית במחיר הצנרת. �הגג תכוסה בתעלת פח מגולוו
  

  למניעת רעידות הנחיות .16
  

.
  יש לבצע במסגרת העבודות את כל הנדרש להל
 ולכלול במחיר הציוד כמפורט להל
  

ס"מ שיונחו  3X3את המעבי� יש להציב על בולמי זעזועי� מנאופר
 מחור� בגודל   .א
  ה או לפי דרישות יצר� הציוד.בארבע הפינות של המעב

 לא יווצר מגע כלשהו בי� המעבה לבי� מתק� התמיכה של המעבה.  .ב
  העברת צנרת פעילה (רועדת) דר� מעטפת המבנה תתבצע באמצעות שרוול גמיש.  .ג

  
  א! ידרשו – תעלות  אויר .17

  
  בנוס� לנאמר במפרט הכללי וכהדגשה
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בי פח וטיב התפרי� וכ� לספק בכל יש להקפיד על עו  התעלות יבוצעו לפי המפרט הכללי 
הקשתות, בה
 נדרש, כפות כוו
 סטנדרטיות. וא� מיצרי� את הכפות בשדה יש לעשות
 בצורה 

  מקצועית לפי המפרט.
יש להקפיד על הכנסת פתחי מדידה סטנדרטיי� ע� אטמי� וברגי� לאפשר מדידת כמויות 

  א פתחי� כנ"ל.בתעלות ראשיות, לפי המפורט במפרט. לא יתקבלו תעלות לל
יש לעשות תפרי� ע�   לא יתקבלו צווארוני� למפזרי� המחוברי� ע"י מסמרות, או ברגי� 

  כיפופי� כנדרש.
הקבל� יידרש לפרק הבידוד במקו�   פח  י�זוויתניש להקפיד על הגנות הבידוד בכל חתו� ע"י 

ת לטיב הבידוד פתחי גישה לבקרת טיב מדגמי 3הקבל� יספק לפחות   א� לא יקפיד על הנ"ל 
יש להקפיד במיוחד במקומות חתו� תעלות להתקנת מפזרי   הפנימי ובמקו� שיציי
 המפקח. 

  תקרה!!
במידה ולא בוצע הבידוד   לאחר התקנת התעלות, תעשה בדיקה על טיב הבידוד בכל הפרויקט 

  והגנתו לפי הנדרש, יידרש הקבל
 לתק
 הבצוע של כל הבידוד.
  לות לח� נמו�:לתזכורת לעובי הפח לתע

  מ"מ     0.7  עובי      ס"מ      45  עד   מידות דופ� 
  "    0.8  עובי       "     75  עד   מידות דופ� 
  "    0.9  עובי       "     135  עד   מידות דופ� 
  "    1.0  עובי       "     210  עד    מידות דופ�
  "    1.3  עובי       "     210  מעל     מידות דופ�

לא יתקבל בדוד שמשטח המג
 הפנימי שלו   דוד לפני התקנתו על הקבל� לבדוק את טיב הבי
  מתפורר או סדוק.

  
יש להתקי� אטימה לכל תפרי בכל התעלות לאספקה לאוויר חוזר, ליניקה ולאספקת אוויר צח, 

הגבהה ע"י  יכלל במחיר התעלות. תעלות על הגג יקבלו האור) והרוחב ע"י חומר "דה קאסט"
  ווצרות ריכוזי מי� ויאטמו במרק אפוקסי מתאי�.יהלמניעת  ושיפוע קל  הצלבה

  
לפי הנחיות היוע�  1אקוסטי בעובי " דלאספקה ואוויר חוזר יבודדו בבידו רתעלות האווי

האקוסטי. בכל התפצלות של התעלות יותקנו ווסתי� מטיפוס ספליטרי� שיכללו במחיר 
ברשימת  לר על ציר שייכלהתעלות. בכל הסתעפות של תעלה מתעלה ראשית, יותק� מכוו� אוי

הכמויות. למפזרי קיר יותקנו מכווני אויר שיכללו במחיר המפזרי�. בהתחברות למפזרי אויר 
מטר כולל  1תקרתיי� רשאי הקבל� להתקי� תעלות גמישות מבודדות באור) שלא יעלה על 

ש קופסאות התחברות לצווארי המפזרי�. על הקבל� לספק פרט התחברות לאשור בהתחברות י
  לספק סרט הידוק לאטימה מלאה.

  
תעלות איוורור אלומיניו� גמיש / קשיח ע� מחברי� עגולי� ומתאמי חיבור אורגינליי� 

  וחבקי� ממתכת.
  בכל מקו� שיש מגע בי
 תעלות למתלי� יסופק גומי למניעת רעידות וחלודה.

  
  אויר  יניקת תריסי .18

  
 –ויעשו מאלומיניו� מאולג
 בגוו
 לב
  תריסי היניקה יהיו מטיפוס שתי וערב ויכללו ווסתי�

הקבל
 יספק מסגרות ע� סטנדרטיות להתקנה בקירות בלוקי� או מסגרות מאלומיניו� 
  התריסי� יהיו מוצר של "מטלפרס", "מפזרי יעד" או ש.ע. –להתקנה בקירות גבס 

  
 א! ידרשו. –מפזרי אויר  .19

  
מתוצרת יי� + ווסתי אוויר תקרתיהיה באמצעות מפזרי� בכתות לפרויקט  רפזור האווי

לקופסת הפזור  ר. מאושר. יותק
 מד� וויסות על צווארו
 כניסת האוויעאו ש" "מפזרי יעד"
 
מנגנו
 הוויסות יאושר לפני הייצור.  –דר) פתח הפזור ידני אשר יופעל באמצעות מנגנו

  תרמי חיצוני. דהקופסאות עליה� יותקנו המפזרי� יבודדו בבידו
ופקו ע� מבודדי רעש פלסטיי� ומונעי תזוזה ע� שיפוע שיאפשר מעבר אוויר כל התריסי� יס

  ללא חיכו) וללא רעידות.
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במחיר המפזר יש לכלול את המפזרי� והקופסאות וכל המפורט לעיל, באוויר צח יכללו 
  המפזרי� מד� ויסות בתעלה בנוס� לוסת על התריס במחיר היח' ללא תוספת תשלו�.

  
תקרתיי� אחרי� ש"ע כדוגמת שתי וערב או עגולי� ללא תוספת תשלו�  יתכ� וידרשו מפזרי�

כל מפזר שירעיש יוחל& על חשבו� הקבל� ללא תמורה וללא פיצו כספי ישי להקפיד על 
.
  מהירויות אוויר איטיות והעדר חיכו� ככל הנית

  צבעי� יבחרו באישור אדריכל.
ע� מכווני אוויר ניתני� לגישה  DCLבמספר חללי� יותקנו מפזרי אויר נמשכי� מטיפוס 

 –מהחזית שבחלק� יש ג� צווארוני חיבור לתעלות וכולל מכווני אויר שה� החלקי� הפעילי� 
ג� בקטעי� הפעילי� וג�  –בכל הקירות ב� סומנו התריסי� יופיעו בחזית תריסי� אחידי� 

  בקטעי� שאינ� פעילי�. 
  ללא צווארוני� וללא מכווני�. בקטעי� שאינ� פעילי� יותק
 בנוס� כיסוי פח שחור

  
  מפוחי! .20

  
  בפרויקט יותקנו מספר סוגי מפוחי�:

  
 –עובי  או חלו�  1קווי� מושקטי� בתו� תא אקוסטי ע� מסנ
 " �מפוחי� צנטריפוגליי .1

 לשלושה שימושי�.
  
 ליניקת אויר ממטבחי� ו/או שירותי� או הספקת אויר צח  .א

  
ו "יוניק" או 'שגיא 'או ש.ע. או קווי� כדוגמת של "אוריס" א EWהמפוחי� הנ"ל יהיו כדוגמת 

VENT VORTICHE  או ש"ע קווי� מושקטי� מתוצרתVENT P&S  או ש"ע ובלבד שיעמוד
  .1001בדרישות תק� 

  ויהיו ממתכת ולא מפלסטיק,
.
  חלק מהמקומות על ידי מפוחי ונטה להתקנה קירית/חלו
 ע� תא למסנ

 
לפחות בנק' העבודה. במחיר המפוח יש  Pa 200ל יש לשלוח לאשור כל מפוח ע� מפל לח� ש

יש לשלח לאשור הציוד לכלול גמישי� להתחברות לתעלות וגמישי� להקטנת רעידות ,מסנני�. 
  לפני ההזמנה.

 
  אופני מדידה ותשלו� .21

  
  ואי� מדידת כמויות  פאושליהחוזה 

  
  ציוד .22

כמו כ� יכלול את כל  יכלול מחיר הציוד את בולמי הרעידות   1500.11בנוס� לנאמר בסעי� 
  אביזרי הבטיחות הנדרשי� ג� א� לא פורטו במפרט.

  
על הקבל
 לכלול במחיר היחידה את כל הנדרש להפעלה, ויסות, שרות ואחריות לשנתיי� מיו� 

  קבלת היחידה. לא יינת
 סעי� נפרד לנ"ל בכתב הכמויות.
  

  יקי מתק"מסמכי! ות .23
פק הקבל
 במסגרות מוגנות על ידי זכוכית את יס   ובמוקדמות כהשלמה לנאמר במפרט הכללי

תכנית סכימת המי� של המערכת לתליה בחדר המכונות, ע� סימו
 לכל ברז או אביזר אשר 
  יתאי� לשילוט.

התכניות תהיינה מעודכנות. ג� הוראות האחזקה לטיפול שוט� במערכת תהיינה מותקנות 
  מתאי� בחדר המכונות.בתו� מסגרת כנ"ל מוגנת על ידי זכוכית ותתלה במקו� 
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הכוללות ע� דיסק  "AS MADEלמתק� "ממוחשבות תכניות עדות תיקי� ע� על הקבל� לספק 
  , כ� יכלול כל תיק: את כל השינויי� שנעשו בבצוע

  תאור המתק�.  
  הוראות אחזקה (יומי, שבועי, חודשי, עונתי).  
  ריכוז מדידות הפעלה (אויר, מי�).  
  ד ופירוט ספקי� בהתא�.דפי� קטלוגי� של הציו  

  לא יתקבל מתק
 ללא השלמת הנ"ל.
  
  
  קבלת המתק" .24

לאחר הרצת המתק� לפחות שבועיי�  –לאחר בקורת ראשונה   בנוס� לנאמר במפרט הכללי 
יבצע הקבל
 את כל העבודות שנרשמו, כולל הערות נוספות שנתנו מיו�  רצו& ללא תקלות, 

  רשו� הדו"ח עד למועד הסופי לקבלה.
יחוייב הקבל� בהוצאות   והסופית ימצא שהקבל
 לא בצע את התיקוני�  ההשנייבקבלה א� 

 
לא   הנובעות מביטול זמ
 של כל הנוגעי� בדבר וזאת עבור כל ביקור נוס� לקבלת המתק
  זו.יתקבלו כל נימוקי� אשר יפטרו את הקבל
 מחובה 
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  אלמנטי� מתועשי� בבני� � 22 פרק
  
  עבודות גבס  10.22
  

  כללי  1.10.22
, ע"פ הנחיות יוע� לוחות גבס יהיה לפי הפרטי� המופיעי� בתוכניותבביצוע עבודות   

"מדרי) למחיצות גבס"  וכמפורט במפרטהאקוסטיקה, ע"פ הנחיות יוע� הבטיחות 
והנדסה בהוצאה אחרונה  משרד שיכו
, אג� תכנו
  בהוצאת מרכז הבנייה הישראלי 

פרטי ומפרטי חברת "אורבונד", במהדורה  , ע"פעדכנית ליו� חתימת החוזה
  המעודכנת.

  יש להקפיד על האיטומי� הנדרשי�.  
  

  חומרי�  22.01.2
לבני� ו/או ירוקי� (עמידי מי�) ו/או ורודי� (חסיני אש) ו/או  גבס לוחות  )1

  .ממ" 12.5בעובי ירקרקי� (עמידי מי� וחסיני אש) 
כנדרש ע� ניצבי�  רוחבב מורכבת מפרופילי� מגולווני� הקונסטרוקציה  )2

במרחק שיקבע ע"י מהנדס הקבל
. בכל מקרה לא יעלה המרחק בי
 הניצבי� 
  ס"מ. 40על 

הקונסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילי� כדוגמת המחיצות ו/או   
ס"מ, בהתא� לתוכניות וקביעת  3 2פרופילי "אומגה" מגולווני� בעובי 

  המפקח באתר.
  (מסילות, ניצבי�) יהיה באחריות מהנדס הקבל
. השלד פרופילי עובי  )3
כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה, ספרינקלרי�,  יעשוהגבס  בתקרות  )4

  .ב"וכיוגלאי�, גרילי� למיזוג אויר 
יש להקפיד על הרכבת פינות מג
 חיצוניות מפס פלדה  �ידקורטיבי בקרניזי�  

  .ואנכיתנת בפינה אופקית וומגול
יתוכנ
 ויבוצע ע"י הקבל
 ועל חשבונו, חיזוקי� סמויי�  במידת הצור),  ד.

  לקרניזי תאורה לצור� נשיאת הגופי�. פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל.
עד לקבלת משטח מוחלק מוכ� לצבע. מודגש גמר כל הלוחות יהיה בשפכטל   ה.

  להנחיות האדריכל.למפורט וכ� בזה שכל התקרות יבוצעו בהתא� 
  

  יות ו/או תותבתקרות אקוסט  20.22
  

  דרישות כלליות   22.02.1
  

ולתק� רעידות אדמה וכ� בדרישות עמידות  5103כל התקרות יעמדו בת"י   א.
  , ומסומנות בתו התק
.921אש לפי ת"י 

  
סיו
 ומוניטי
 בהרכבת תקרות אקוסטיות, יקבל
 יהיה קבל
 מאושר בעל נה  ב.

  מאושר ע"י המפקח. 
  
תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה, הקבל� ימציא לאישור המפקח   ג.

העיגו� והחיבור וכ� שלבי שילוב אביזרי חשמל, מיזוג אויר ומערכות אחרות. 
על הקבל� האחריות לתאו� מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב. שלבי 

מכניות  התקרה יחלו רק לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו
  שמעל התקרה בוצעו ונבדקו.

  
התקרה ולקבל את אישור  תלתלייקבל
 להגיש, על חשבונו, תוכניות על ה  ד.

הקבל
 יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח. התוכניות יאושרו ג�  המפקח.
  במכו
 התקני�.

על הקבל
 לקחת בחשבו
 את גובה הקומה ועליו יהיה לתכנ
 ולבצע את כל   
  החיזוקי� וקונסטרוקציות העזר הנדרשי�, ללא כל תוספת מחיר. 

  

 



  
 המרכזשיפו� מעונות שרמ
  עבודות בנייה  האקדמי לב קמפוס לב, ירושלי�

 

154

  
חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות ע� סימו� ברור של   ה.

.
  ש� היצר
 ויאוחסנו במקו� יבש ומוג
  
מפלס התקרה יסומ� לכל אור) הקירות, הקורות והעמודי� שעימ� באה   ו.

  התקרה במגע. הסימו� יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.
  
  בקליפוני� עליוני� כנגד רעידות אדמה. כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקי�  ז.

  
  ו/או אטומי� מחוררי� ,פח� ממגשיאריחי� ותקרות אקוסטיות עשויות   22.02.2

  
על הקבל
 לספק ולהתקי
 באזורי� שוני� בבני
 בהתא� לתכניות, תקרות   א.

ו/או  , מחוררי� (אקוסטיי�)מגלווני�מגשי פח אריחי� ואקוסטיות עשויות 
מ"מ לפחות, ע� כיפו� פנימי של  40תהיה "כת&" בגובה לכל מגש  .אטומי�

  מ"מ לצור) חיזוק המגש.  10
  
החירור יהיה  .26%מגשי� המחוררי� יהיה אריחי� ובאחוז החירור ב  ב.

  מ"מ. 2מיקרו פלוס בקוטר 
  
) משני הצדדי�. הצביעה של הפח PRE-PAINTצבוע בצבע מוכ� ( ההפח יהי  ג.

 80פוס סיליקו� פוליאסטר בעובי יהיה מטתיעשה בתנור. הצבע החיצוני י
ייצבע בצבע פחי� . הצד הפנימי של המפקחלפי בחירת ה RALבגוו�  ,מיקרו�

  להגנה. הצבע יהיה עמיד לכיפופי� ללא סדקי�.
  
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה � מגשיה  ד.

  מתאימה עשויה מפח מגולוו� ומוטות הברגה.
  

  מטר. 1.20ית העזר תתלה במרחקי� שלא יעלו על קונסטרוקצ  ה.
ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגר� הלוחות   

  נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי� אליו.
. מגשי הפח מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוו� ומיקו� ה  

  יהיו בעלי דפנות צד מורמי� לצור� הקשחת המגשי�.
יהיו נקיי� ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או  לוחותורי� בי� ההחיב  

  צמודי� אחד לשני. לוחותאמצעי� אחרי� כש
  
 יריעה מפחיתת רעשי� לתודבק התקרות האקוסטיות המחוררות בתו)   ו.

0.75 NRC.  
מעבר עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה ג� אספקה והתקנת פרופילי   ז.

  וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.  ינרי�, סלאור) קירות, מחיצות
התוא� את התקרה  RALבצבע קלוי בתנור בגוו
 הקונסטרוקציה תהיה   

. יש להקפיד על חיבורי� נאותי� של הפרופילי� ו/או בצבע שחור עצמה
   (אחד למשנהו) וכ
 על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקי� בהחלט.

  
כל  רי� ואלמנטי� אחרי� כנדרש.התקרות תכלולנה חיתו� פתחי�, חו  ח.

  החיתוכי! יבוצעו במפעל, לא יותר לבצע חיתוכי! באתר.
  

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשי� בכל מקו� על מנת לאפשר גישה   ט.
נוחה לחלל שמעל לתקרה. חלוקת המגשי�, קוי� מנחי� ופרטי קצה יבוצעו 

  לפי הנחיות המפקח.
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משקל וב ממ" 25צמר סלעי� בעובי מזרוני מעל התקרות המחוררות יונחו   י.
משקל מרחבי וב ממ" 25 בעובי זכוכיתצמר  מילויו/או  ק/מ"גק" 60מרחבי 

  מיקרו�. 30בעובי  כבה מאליו פוליאטיל�שקיות ק, כולל ציפוי /מ"גק" 24
  

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות (מאריחי� או מגשי�) במרחב   יא.
     2010מאוקטובר  4חלק    5103ת תק� ישראל המוג� יבוצעו כפו& להצעו

  תקרות תותבות פריקות: כללי תכ
 והתקנה במקלטי� ובמרחבי� מוגני�. 
   
בי
 היתר תשומת הקבל
 מופנית לדרישת התק
 להתקנת תפסי אחיזה בי

  האריחי� או מגשי� ופרופילי� הנושאי�. כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.
  

  ותתקרות מינרלי  22.02.3
  

(צמר זכוכית יהיו מלוחות מינרליי�  וציפויי� אקוסטיי� תקרות אקוסטיות  א.
  מפקח, ובהתא� למפורט בתוכניות.מאושרי� ע"י הדחוס) ו/או פיברגלס 

  
לרבות החלק  )סילקוני( "AKUTEXTמסוג " האריחי� יהיו מטופלי� בצבע  ב.

יהיה העליו�. השוליי� יהיו מוקשי� בסיליקו�. החלק הגלוי של הלוחות 
צבוע בצבע אקרילי יצוק. כל האריחי� לאחר עיבוד ליד קורות ופתחי� 

  יעברו טיפול זהה של הקשחת השוליי�.
  
ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה � יהאריח  ג.

  מתאימה עשויה מפח מגולוו� ומוטות הברגה.
  
  מטר. 1.20קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקי� שלא יעלו על   ד.

ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגר� הלוחות   
  נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי� אליו.

. מגשי הפח מפקחייקבע לפי התכנית ולפי הוראות ה לוחותכיוו� ומיקו� ה  
  יהיו בעלי דפנות צד מורמי� לצור� הקשחת המגשי�.

כל פרופיל חיבור או יהיו נקיי� ובצורה שלא תגלה  לוחותהחיבורי� בי� ה  
  צמודי� אחד לשני. לוחותאמצעי� אחרי� כש

  
עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה ג� אספקה והתקנת פרופילי גמר   ה.

 Zלאור) קירות, מחיצות וכד', וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר. הפרופילי� (
 +L המפקח) חייבי� באישור מוקד� של  
 RALויהיו בצבע קלוי בתנור בגוו
וא� את התקרה עצמה. יש להקפיד על חיבורי� נאותי� של הפרופילי� הת

הפרופילי�  (אחד למשנהו) וכ
 על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקי� בהחלט.
)L+Z מ"מ. 2) יהיו בעובי של  

  
  התקרות תכלולנה חיתו� פתחי�, חורי� ואלמנטי� אחרי� כנדרש.  ו.
  

  דוגמאות  22.03
  

, , רצפה וכו'תקרהמחיצה, ציפוי, א אחת מכל סוג של על הקבל� להכי� דוגמ  22.03.1
עליו יורה המפקח.  מותבמקו �במסגרת עבודותיו, ולקבוע אות י�המורכב

הדוגמאות תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה ג� את תעלות 
  התאורה.

  
ישות המפקח, : את דרבמדויקהדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה   22.03.2

  את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.
  

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה א) ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי   22.03.3
  המפקח והכללת השינויי�, כפי שידרשו.
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  גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.  22.03.4

  
בנוס� לכל האמור לעיל על הקבל
 לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרי�   22.03.5

, האחרי� שיש בדעתו להשתמש בה�, בעת ביצוע התקרות: סרגלי גמר, ברגי�, פחי�
  וכו'. אביזרי אקוסטיקה,
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  עבודות פירוק והריסה � 24פרק 
  

  כללי  24.1
  

למפורט בתוכניות ולפי הנחיות המפקח העבודה כוללת פירוק הקיי� במבנה בהתא�   24.1.01
עד להבאת השטח ממצבו המקורי למצבו בסופי. על הקבל� לסייר באתר ולאמוד את 
כמויות הפירוקי� וההריסות, לא תשול� כל תוספת בגי
 פירוק הנדרש ואינו מפורט 

  בתוכניות.
  

כל תשלו�  שלבי הפירוק יתואמו ע� המפקח. עבור עבודה בשלבי� לא יקבל הקבל�  24.1.02
  שהוא.

   
כל עבודות הפירוק וההריסה טעוני� אישור מוקד� בכתב של המפקח רשו� ביומ
  העבודה. ללא אישורי� כאלה אי� לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה.

ימי� מראש, במקרה של  7הקבל� יתא� את מועדי ושלבי ההריסה ע� המפקח   
קבל
 יהיו ספיקות באשר לאופני חילוקי דעות, המפקח יהיה הפוסק הבלעדי, בא� ל
  ההריסה, עליו להתקשר ע� המפקח ולקבל הנחיות.

  
לפני תחילת העבודה באחריות הקבל
 לנתק את כל המערכות הקיימות (מי�, חשמל,   24.1.03

  ביוב וכדו') באלמנטי ההריסה.
בטר� יחל הקבל
 בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי נותק הזר� החשמלי   

המבנה בו מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבל
, במהל� עבודתו, בקטע 
בקוי חשמל, תקשורת, מי�, ביוב, ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל 

  הוראות למהל) הטיפול. אי� לחתו) קוי מי�, חשמל וכד' מבלי לקבל אישור המפקח.
  

  ונה "הריסה" וכ
 ההיפ�.מודגש בזאת שבכל מקו� בו נאמר "פירוק" הכו  24.1.04
  

  התקני� העיקריי� הנוגעי� לפרק זה:  24.1.05
  תק�ש� ה  תק�מספר ה

  כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושי� דומי�  900
  ציוד מג� אישי לעבודה משקפי מג�  953

  פיגומי�  1139
 צוי� כל הנאמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בני
, חל ג� על פרק זה, פרט א�

  אחרת באחד ממסמכי החוזה.
  

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוני�, על הקבל
 לנקוט בכל האמצעי� הדרושי�   24.1.06
ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק 
בצורה בטוחה לחלוטי
 ללא סכנה לעוברי� ושבי� ולעובדי�, וללא פגיעות ו/או 

  כל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה. נזקי� מ
  הקבל
 יהיה אחראי בלעדי לכל נזק שיגר� לגו� ולנפש.   
האלמנטי� להריסה ו/או פירוק יהיו תמוכי� ומחוזקי� היטב בכל שלב ושלב של   

  .�הבנייביצוע העבודה עד לסילוק� המסודר מאתר 
י ומאושר יתוכננו ע"י מומחה בטיחות בעבודה, מטע� הקבל�, רשואמצעי ההגנה   

  , ויהיו כפופי� לאישור יוע� הבטיחות מטע� המזמי�.ע"י המפקח
יהיו על לרבות תכנונ� והעסקת מומחה בטיחות עלות ביצוע אמצעי הגנה אלה   

  חשבו
 הקבל
, ללא תשלו� תמורה נפרדת.
  

24.1.07   
השימוש במכשירי� מכאניי�, כגו
: פטישי אוויר וכו', לצור� הפירוק וההריסה, טעו
ישור מוקד� של המפקח, המפקח אינו מתחייב שאישור כזה אומנ� יינת
. דרישה א

לביצוע הפירוק וההריסה בעבודת ידיי�, לא תשמש כעילה לתביעה כלשהי מצד 
הקבל�. למע� הסר ספק, א� לא צוי� אחרת, עבודות בידיי� כלולות במחירי היחידה 

  ולא ישול� עבור
 בנפרד. 
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 בחשבו� כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחרעל הקבל� לקחת   24.1.08
, בהפסקות וללא רצ&, ובהתא� לאישורי� העירוניי� מקובלותהיצטר) לבצע בשעות 

אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשי� בעבודותיו בנתיבי�  ובתיאו� ע� הפיקוח,
  אחרי�.

אי להפסיק עבודות רשמפקח כי הבמחירי היחידה כמו כ�, על הקבל� להביא בחשבו�   
  הכרוכות ברעש או מטרד אחר.

שעות הפעילות באתר יקבעו ע"י המפקח בהתא� לפעילות הקיימת באתר, כל פעילות   
מעבר לשעות אלו, נדרשת להיות מאושרת ע"י הרשויות השונות וכל הכרו� בהשגת 
האישורי� הנ"ל יהיו באחריות הקבל
 בלבד ועל חשבונו. בכל מקרה, כל העבודות 

  יידרשו תאו� ואישור המפקח.
  

24.1.09   
הקבל
 יתקי
, על חשבונו, בכל מקו� שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מג
  (גגוני� וכדומה) להגנה בפני נפילת חומרי� ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

הקבל
 יג
 על המבנה בכל תקופת הביצוע. כל פגיעה בקיי� תתוק
 ע"י הקבל
 ועל   
יתבצע א) ורק ע"י שרוול לתו) מכולה סגורה ות קומהפינוי הפסולת מ. חשבונו

. מובהר לקבל
 כי עליו לנקוט בכל האמצעי� לצמצ� ולמזער ומכוסה באופ� קבוע
והשרוול כ) שלא יגר� מפגע  ותהקבל� ידאג לכיסוי המכולאת כמויות האבק. 

  סביבה.והטח הקבל
 יפנה את המכולה לכשתתמלא תו� ניקיו
 הש כתוצאה מאבק.
  

  הוראות כלליות %הכנות לביצוע עבודות פירוק, סיתות והריסה   4.22
  

תות ו/או יעל הקבל
 לסייר במקו� וללמוד היטב את כל האלמנטי� נשוא הפירוק, ס  24.2.01
הריסה ולהציע שיטות כיצד לבצע את העבודה. השיטות שיוצעו טעונות אישור 

  המפקח.המהנדס ו
  

המהנדס ות וההריסה תעשנה בכל ציוד שיבחר הקבל
, א� באישורו של עבודות הסת  24.2.02
  אופ� ביצוע ההריסות ומועד� ייעשה בתיאו� הדוק ע� המפקח. המפקח.ו

  
  תימו� אלמנטי� סמוכי�  24.2.03

על הקבל
 לתמו� אלמנטי� סמוכי� לחלקי� המיועדי� להריסה. אופ
   א)
  חלת ההריסה.תימו� האלמנטי� יקבל את אישור המפקח לפני הת

  הקבל
 יידרש לבצע תימו� זמני, במידת הצור�, להריסה בשלבי�.  ב)
  

  אי� להתחיל בעבודות פירוק, סתות והריסה ללא אישור המפקח.  24.2.04
  למרות האישור הנ"ל, אי
 להתחיל בביצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח.  

  
כת הקונסטרוקטיבית של לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבל� לחשו� את המער  24.2.05

, ע"י קילופי טיח, חציבות, חפירות, פרוקי! וכד'. על הקבל" להזמי" לאתר "הבניי
את המפקח לבדיקת המערכת הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. 

במידת הצור�, יבצע הקבל� בדיקות נוספות להבהרת המערכת, לפי דרישת 
הריסה לפני שקיבל אישור המפקח. עבור כל  המהנדס. לא יבצע הקבל� כל עבודת

הנ"ל לא תשול� כל תוספת מחיר לקבל� ועל הקבל� לכלול את כל הנ"ל במחירי 
   היחידה השוני� שבהצעתו.

  
בטר! יגש הקבל" לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמ" הקבל" את כל החלקי!   24.2.06

השוני�. אי� לבצע הריסות המיועדי� להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמנטי� 
או חציבות מכל סוג שהוא (ג� כשההריסות מפורטות בתכניות) מבלי לקבל אישורו 

  .של המפקח בכתב ביומ" העבודה
  

24.2.07   ,
במקומות בה� מוגדרי� שלבי ביצוע על גבי התכניות במפרטי� ולפי הנחיות התכנו
  .הקבל
 ינהג בהתא� ואי
 לסטות מה� ללא אשורו של המפקח
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תות והריסה, הקבל
 ישמור על שלמות המבני� והמתקני� יבכל עבודות פירוק, ס  24.2.08
שאינ� נוגעי� ישירות לעבודות המבוצעות. כל נזק שייגר� למבני� ו/או למתקני� 

  סמוכי� למקו� העבודה יתוק
 על ידי הקבל
 ועל חשבונו.
  

  סיתות והריסה בעבודות בטו� בחלקי� קונסטרוקטיביי�  24.3
  

  במסגרת עבודה זה הקבל� לא יפגע ולא יסיר שו� אלמנט קונסטרוקטיבי במבנה.  24.3.01
  

על הקבל
 לנקוט בכל האמצעי� הנדרשי� שלא לפגוע בחלקי� שצריכי� להישאר   24.3.02
כתוצאה מפעילות הריסתו, והדבר יכלול, בי� היתר, בחירת שיטת הרס מתאימה, 

  � לחלק הנותר.תמיכת הביניי�, או בניית מג
 מתאי
לא תתקבלנה כל טענות בגי
 סדקי� שנוצרו בנשאר, כתוצאה מהרס מערכות שכנות.   

  כל סדק או נזק לנשאר יתוק
 ויפוצה ע"י הקבל
 לפי הכללי� שנקבעו בסעי� הקוד�.
  

מוטות זיו
 שנחתכו, נשברו או נשלפו מהבטו
, במקומות בה
 הוא נדרש להישאר,   24.3.03
מתאי� שיחובר לבטו� ע"י אמפולות כימיות (מיתד כימי) תוצרת יוחלפו ע"י זיו� 

UPAT .
  או בורג מכני "פיליפס" לפי בחירת המפקח, על חשבו
 הקבל
  

  תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות  24.4
  

הקבל
 יפעל בהתא� להנחיות העירוניות הנוגעות לביצוע העבודה וידאג לקבל את   24.4.01
צוע העבודה. הקבל
 ימלא בדייקנות אחר כל תקנות האישורי� הנדרשי� לש� בי

העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלי�. 
סמ� טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל, וכ
  לא תאושרנה כל תביעות של הקבל
 על

 מילוי� של ידו מפאת אי לא תינת
 לו הארכת זמ
 כלשהי, עקב איחור שנגר� על
  התקנות הנ"ל.

  
מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבנה, על הקבל
 לפעול לפי תקנות   24.4.02

משרד העבודה ותקנות רשויות אחרות קיימות, וזאת תו� נקיטת כל אמצעי הזהירות 
המרביי� הנדרשי� להגנה על העוברי� והשבי�, על הפועלי� העוסקי� במלאכת 

י� ונייחי� בתחו� העבודה ולידו, ועל כל בניי
, קיר, ההריסה, ועל כלי רכב נייד
  ריצו� וכל אלמנט אחר הנמצא בשטח. 

  
  פינוי פסולת בניי� וניקוי השטח  24.5

 
הקבל
 ינקה לכל הפחות בסו� כל יו�, ובנוס� על פי הוראות המפקח, את הכבישי�   24.5.01

ח יהיה נקי מכל והמדרכות אשר לוכלכו בפסולת הבניי
. העבודה תתקבל כאשר השט
.
  פסולת בניי
, מיושר, וכאשר כל השטחי� נקיי� לחלוטי

  
מקו� סילוק פסולת הבניי
 ייקבע בתיאו� ע� הרשויות המוסמכות, ורק לש� רשאי   24.5.02

 .
  הקבל
 לסלק פסולת הבניי
ידי  את מקו� השפיכה, המאושר על בכתבע� הגשת הצעתו של הקבל� עליו למסור   

ידו. מקו�  הוא מתכוו
 להעביר את החומר מהבניי
 שייהרס על הרשויות, שאליו
  ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו.  שפיכה זה ייבדק על

  
מודגש שוב כי בכל מקרה הקבל� יהיה אחראי כלפי המזמי�, וכלפי הרשויות להעביר   24.5.03

  הפסולת למקו� שפיכה מאושר.
יצוני בנושא שפיכת פסולת. כל המזמי� לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גור� ח  

כספית או אחרת,   תביעה בנושא זה תועבר ישירות לקבל
, אשר ישא בכל האחריות 
  ה� בתקופה של עבודתו וה� לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמ�.
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ידי הקבל�  כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הבניי
 ועודפי החומרי� ייכללו על  24.5.04
ת תשלומי אגרות לאתר השפיכה. הקבל� לא יהיה זכאי לכל במחירי העבודה לרבו

תשלו� נוס� בגי
 עבודה זו. סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא, כפי 
  שיידרש.
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  טיםפר
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  כתבי כמויות 
 

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022 זרכמ
דף מס':     001 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ל כ  ה ר ע ה  00.10 ק ר פ       
      
תומשרתהל םניה תויומכה לכש תאזב שגדומ      
ימצע בושיחו הקידב תושעל ןלבק לעו דבלב      
.העצה תשגהב      

תיללכ הרעה 00.10 כ"הס          
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.10 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תוברל תוגרדמה יסלפמ יוניש עוציבו ןונכת     01.02.01.0010
שרדנה לכ תוברל ןוטב תומלשהו ןוטבה תותיס      

                    1.00 'פמוק .חקפמה רושיאבו ןלבקה ןונכת פ"ע  
      
גוזימ לש םיבעמ - גגה לע תוכרעמל תודוסי     01.02.01.0020
תרוצב דוסי ,םינטלוק םע שמש ידודו ריוא      
ןוטב ,מ"ס 51/02/02 תודימב ןוטב תויבוק      
,שרדנכ ןויז ,ןונכת תמלשה תוברל ,03-ב      
לע הנגהל םוטיא תעירי ,יולג ןוטב ינפ תקלחה      

                  128.00 .טלפמוק לכה .'וכו םייקה םוטיאה 'חי   
      
תודיחיל םייק גג ךרד 4" רטוק דע םירבעמ     01.02.01.0030
חודיק :תללוכ הדובעה ,)אבס לקמ( ריוא גוזימ      
רוניצמ לוורש ,םוטיאה תובכש ךרד גגב      
    C.V.P תוברל גגה לעמ מ"ס 05 הבוגב רופא  
ביבסמ ריהמ טלמ יולימ ,תולעמ 54 תויוז 3      
ילירקא יופיצ י"ע מ"מ 4 יבועב םוטיאו לוורשל      

                   40.00 .ע"ש וא "גגילופ" גוסמ 'חי   
      
הדובעה ,םייק גג ךרד היצלטסניאל םירבעמ     01.02.01.0040
לוורש ,םוטיאה תובכש ךרד גגב חודיק :תללוכ      
ביבסמ ריהמ טלמ יולימ ,רופא C.V.P רוניצמ      
ילירקא יופיצ י"ע מ"מ 4 יבועב םוטיאו לוורשל      
דע םוטיאה תרסה ,ע"ש וא "גגילופ" גוסמ      
ללוכ ןוטב ןוגג+הקעמ תמלשה ,ןוטבה יוליגל      
םוטיאו ביבסמ םוטיא ינוקית ,םיצוקו ןויז      
.םוטא גג תלבקל דע טלפמוק לכה .ןוגגה      
רדח דצב שרדנה לכ רובע טלפמוק ריחמה      
סדנהמ י"ע עצובי שרדנה ןונכת .תוגרדמה      
ינפל ןימזמה סדנהמ י"ע ורשואיו ןלבקה      

                    4.00 'פמוק .עוציבה  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.10 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.10 כ"הס          

      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../002 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     002 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.10 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.10 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     01.04.01.0010
םיצוק ,שרדנכ ןויז ,03-ב ןוטבמ תורוגח תוברל      
טרופמכ 'וכו םיחתפ תמיתס ,יסקופא קבד םע      

                  400.00 .טרפמב ר"מ   
      
2-מ בכרומ מ"ס 02-כ ללוכ יבועב תוציחמ     01.04.01.0020
דצ לכ מ"ס 7 יבועב םילולח ןוטב יקולב      
5 יבועב שא דימע ןאפודנור תוחול םהיניבו      
,שרדנכ ןויז ,03-ב ןוטבמ תורוגח תוברל מ"ס      
.טרפמב טרופמכ 'וכו יסקופא קבד םע םיצוק      

                  280.00 .דחי םידדצה 2-ל ריחמה ר"מ   
הינב תודובע 10.40.10 כ"הס          
הינב תודובע 40.10 כ"הס          

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.10 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיבוטר םירדח תפצר םוטיא     01.05.01.0010
םוטיא  דועו "קיטסלא 701 ליס פוט הקיס"      
K2-BP גוסמ ינמוטיב ינתירואילופ      

                   73.00 .טרפמל םאתהב OMSEDREPYH ר"מ   
      
ליס ארטלואב דבלב תחלקמה תוריק םוטיא     01.05.01.0020
יתשב ,ע"ש וא 701 ליספוטהקיס וא 705      
תוברל ,ר"מ/ג"ק 3 לש תיללכ תומכב תובכש      
לכה .שרדנכ תובכשה לכו תיתשתה תנכה      

                   87.00 .ןרציה טרפמ יפל טלפמוק ר"מ   
םוטיא תודובע 10.50.10 כ"הס          
םוטיא תודובע 50.10 כ"הס          

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.10 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
'סמ סופיט רסיק ןבא חטשמ + תונורא תכרעמ     01.06.01.0010

                    8.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-נ  
      
'סמ סופיט רסיק ןבא חטשמ + תונורא תכרעמ     01.06.01.0020

                    8.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 2-נ  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט תלד     01.06.01.0030

                   32.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
      

10.60.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../003 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     003 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט תלד     01.06.01.0040

                   16.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
תורגנ 10.60.10 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  20.60.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט תלד     01.06.02.0010

                   16.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-מ 'סמ סופיט תלד     01.06.02.0020

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט גרוס     01.06.02.0030

                   88.00 .המישרב טרופמכ ר"מ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט הקעמ     01.06.02.0040

                   16.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
      
לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט די זחאמ     01.06.02.0050

                   22.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-מ 'סמ סופיט הקעמ     01.06.02.0060

                  112.00 .המישרב טרופמכ רטמ   
תורגסמ 20.60.10 כ"הס          
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.10 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.10 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70.10 ק ר פ  ת ת       
י ל א מ ש ו  י נ מ י  ן י נ ב ב       
      
--------------------- הירזיבאו םימ תרנצ       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0001
שא יוביכ וא םירק םימל הגרבהב 04 לוידקס      
ללוכ םייולג ,יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םילוזנוק םינבלוגמ םירזיבא םירוביח םיחפס      
וא תותשקו םיחפס םימוא םיגרב םיוו םילתמ      
יופיצ ללוכו תשר יוסיכו תוריקב הביצח      
LAG-CPA "תורבא" יתבכש תלת יטסלפ      

                   35.00 3" רטוקב טרפמב טרופמכ תרנצה ריחמב רטמ   
      
      
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../004 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     004 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0002
שא יוביכ וא םירק םימל הגרבהב 04 לוידקס      
ללוכ םייולג ,יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םילוזנוק םינבלוגמ םירזיבא םירוביח םיחפס      
וא תותשקו םיחפס םימוא םיגרב םיוו םילתמ      
יופיצ ללוכו תשר יוסיכו תוריקב הביצח      
LAG-CPA "תורבא" יתבכש תלת יטסלפ      

                   35.00 2" רטוקב טרפמב טרופמכ תרנצה ריחמב רטמ   
      

                   20.00 1 2/1" רטוקב ל"נכ רטמ  01.07.01.0003
      

                  250.00 1" רטוקב ל"נכ רטמ  01.07.01.0004
      
תכרעמל 52 רטוקב PS וא XEP ל"נכ     01.07.01.0005

                  270.00 תיתריד תירלוס רטמ   
      
"ביגש" תמגודכ ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     01.07.01.0006
דחא 2" רטוקב   קורפל ינוק דרוקר ללוכ      

                    4.00 םיזרב תחוש ךותב 'חי   
      

                    4.00 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  01.07.01.0007
      

                   16.00 1" רטוקב ל"נכ רטמ  01.07.01.0008
      
יוקל םייכנא תרנצ יריפמ תיתריד תורבחתה     01.07.01.0009
האירק םע יתריד 4/3" םימ ןועש ללוכ 2" םימ      
הניחבמ בל ןוכמ טרפמ יפל תילטגיד קוחרמ      

                   16.00 'פמוק תבשב הדובע ל תיתכלה  
      
לש תינופצ רצחב 3" םייק םימ וקל תורבחתה     01.07.01.0010
+ הכירצל 2" תורוניצ 2ל לוציפ ללוכ שרגמה      
קותינ יפוגמ לופכ רזוח לא ללוכ שא יוביכל 3"      
רוניצ לש היילע ללוכ ,םירזיבאה ירחאו ינפל      
םיריפל גגהמ הסינכו גגל דע ינופצ ריק לע      

                    1.00 'פמוק תוסינכה יתש לש םייכנא  
      
-----   דודב       
      
םימח םימ תרנצל דודיב לש הנקתהו הקפסא     01.07.01.0012
תורנצל ףסונב תוריד 8 ל הנבמל תומלשה      

                    2.00 'פמוק XEP דודיב םע תועיגמש  
      
"לוגסקפ" תטישב תרנצ       
    ------------------------  
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../005 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     005 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םימח וא םירק םימל קלחמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0013
לכו ינוק דרוקרו ירודכ זרב ללוכ זילפמ םיכרו      
רונצל תורבחתהל םישרדנה םירזיבאה      
6-ל קותינ יזרב ללוכ 4/3" רטוקב יטסלפ      

                   16.00 'פמוק 2/1" תואיצי  
      
ללוכ תמלשומ תכרעמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0014
םישרדנה םירזיבאה לכו םימוא ,תויוז      
תקפסא תדוקנל "לוגסקפ" תרנצ תורבחתהל      

                   16.00 תכרעמ מ"מ 61 לש רטוקל הידיצ ינשמ - םימ  
      
בלוצמ ןליטאילופ תרנצ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0015
ץוח רטוק "42" םגד "ןלוג" תרצות "לוגסקפ"      
רטוקב שימג לעתמ רונצ ללוכ ,מ"מ 61      

                  400.00 טרפמב טרופמכ מ"מ 02 ינוציח רטמ   
      
בלוצמ ןליטאילופ תרנצ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0016
ץוח רטוק "42" םגד "ןלוג" תרצות "לוגסקפ"      
לעתמו םימח םימל דודיב ללוכ ,מ"מ 02      

                  260.00 טרפמב טרופמכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב רטמ   
      
ירוקמ םיקלחמל חפ ןורא תנקתהו תקפסא     01.07.01.0017
תומכל ןרציה תויחנה יפל םיאתמ ןלוג לש      
לע תלד לש תפסות ללוכ תרנצהו םיקלחמה      
טרופמכ תשרבומ 403 הטסורינ חפמ ריצ      

                   16.00 טרפמב 'חי   
      
ןהירזיבאו האורבת תועובק       
    ------------------------------  
      
לופכ הטסורינ חבטמ רויכ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0019
08 ןוראל םיאתמ 08 תילע החוטש הנקתהל      
ללוכ etilE 229977 םגד "תמח" תרצות      
םע לופכ יאקירמא ןופיס ,שרדינ םע תוכימת      
לכו םילכ חידמ תטילקל הנכה רזיבא      
תמלשומ הנקתהל ללוכ םישרדנה םירזיבאה      
וא ןוקיליס תקבדהב ןוילע חטשמל תחתמ      
לכ ללוכו רחביש חטשמה יפל שיש קבד      

                   16.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא טרפמב טרופמה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../006 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     006 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןוליפורפ לש 'אמור' טלפמוק תנקתהו תקפסא     01.07.01.0020
רויכ לופכ ןורא ללוכה X 08 54 תודימב      
'רילק' 'תמח' תרצות זרב ללוכ הארמ הצחר      
תוכימת ללוכ רשואמ ע"ש וא 323503 םגד      
ןואסלפ ןופיס ,הדלפמ שרדינ םע תוילוסנוק      
תטילקל הנכה רזיבא ןבל קיטסלפ יקספיל וא      
ללוכ םישרדנה םירזיבאה לכו םינגזמ זוקינ      
ןוילע חטשמל תחתמ תמלשומ הנקתהל      
חטשמה יפל שיש קבד וא ןוקיליס תקבדהב      

                   16.00 'פמוק טרפמב טרופמה לכ ללוכו רחביש  
      
סלמיר 'תמח' היולת הלסא תנקתהו תקפסא     01.07.01.0021
CW gnuH llaW raelC  ,רשואמ ע"ש וא      
בשומ ,ןבל ןופיסבו הפיטש תולעתב הרוזלג      
הטקש הריגס םע ,ןבל ףלשנ ילוארדיה      
    110505 sulP OCE וד החדה לכימ םע  
וא "ןואסלפ" לש יולג רטיל 6/3יתומכ      
הדלפ תיצקורטסנוק ללוכ ינקת "יקספיל"      
לכה היולת הלסאו יולג לכימ לש הנקתהל      
תרוקב ןיע םע תולעמ 09 תשק ללוכ םלשומ      
םיחפס ללוכ וק הצקב תרוקב ןיעו 4" רטוקב      

                   16.00 'פמוק טרפמב טרופמכ  
      
תודימ יפל 'תמח' ןוחלקמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0022
    TSUC704RD ללוכ 08 בחורבו 081 הבוגב  
2 םע תחלקמ שאר :ןלהלדכ 'תמח' םירזיבא      
דחא 'טסרווא' ךרד 3 ץופרטניא לש תודיחי      
'קנ ללוכ םימ תדוקנל ינשהו תחלקמ שארל      
די ףלזמל 209108 ןווכתמ תחלקמ טומו םימ      
שארל ריקהמ תיתיווז עורז םע 795108 'איג'      
תחלקמ  שאר O033x03 395108 תחלקמ      
תומטפ מ"מ 003 רטוקב זילפמ  618108      
עורז םע הנקתהל ,ימצע יוקינל ןוקיליס      

                    8.00 'פמוק .ע.ש וא ריקב ןבלוגמ רונצו .תקזוחמ  
      
הזזה תותלד 'תמח' ןוחלקמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0023
בחורבו 081 הבוגב 61S704RD תודימ יפל      
שאר :ןלהלדכ 'תמח' םירזיבא ללוכ 041      
ךרד 3 ץופרטניא לש תודיחי 2 םע תחלקמ      
תדוקנל ינשהו תחלקמ שארל דחא 'טסרווא'      
ןווכתמ תחלקמ טומו םימ 'קנ ללוכ םימ      
עורז םע 795108 'איג' די ףלזמל 209108      
395108 תחלקמ שארל ריקהמ תיתיווז      
    O033x03 זילפמ  618108 תחלקמ  שאר  
יוקינל ןוקיליס תומטפ מ"מ 003 רטוקב      
רונצו .תקזוחמ עורז םע הנקתהל ,ימצע      

                    4.00 'פמוק .ע.ש וא ריקב ןבלוגמ  
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../007 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     007 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הזזה תותלד 'תמח' ןוחלקמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0024
בחורבו 081 הבוגב 61S704RD תודימ יפל      
שאר :ןלהלדכ 'תמח' םירזיבא ללוכ 051      
ךרד 3 ץופרטניא לש תודיחי 2 םע תחלקמ      
תדוקנל ינשהו תחלקמ שארל דחא 'טסרווא'      
ןווכתמ תחלקמ טומו םימ 'קנ ללוכ םימ      
עורז םע 795108 'איג' די ףלזמל 209108      
395108 תחלקמ שארל ריקהמ תיתיווז      
    O033x03 זילפמ  618108 תחלקמ  שאר  
יוקינל ןוקיליס תומטפ מ"מ 003 רטוקב      
רונצו .תקזוחמ עורז םע הנקתהל ,ימצע      

                    4.00 'פמוק .ע.ש וא ריקב ןבלוגמ  
      
לש הטסורינ זוקינ תלעת תנקתהו תקפסא     01.07.01.0025
םע 05 בחוג לכירדא תריחב יפל ע"ש וא ינוש      

                   16.00 'פמוק יוקינו קוריפל תורשפא ללוכ 2" האיצי ןופיס  
      
ח/ק םימל "חרפ" הללוס תנקתהו תקפסא     01.07.01.0026
םיכרואב תבבותסמ היפ םע "תמח" תרצות      
לש 'RAELC' תרדסמ םירק םימל םינוש      
יזרב ללוכ חטשמהמ לקינ םורכ הפוצמ 'תמח'      
םוינימולאמ השימג תרנצ םיינמרג "לינ"      
תמלשומ הנקתהל םיזרבל תורבחתהו      

                   16.00 טרפמב טרופמכ 'חי   
      
רוברב זרב "תמח" תנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     01.07.01.0027
,963503 םגד RAELC םגד ףלשנ חבטמ      
ללוכ םורכ רומיג .תבבותסמ רוברב הייפ      
םוינימולאמ השימג תרנצ םיינמרג לינ יזרב      
תמלשומ הנקתהל םיזרבל תורבחתהו      

                   16.00 טרפמב טרופמכ 'חי   
      
תנוכמ רוביחל תונכה תנקתהו תקפסא     01.07.01.0028
םימח םימ זרב יכנא ןופיס רוניצ ללוכ הסיבכ      

                   16.00 'פמוק בויבו םימל תורבחתה םירקו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../008 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     008 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ומרת תירלוס תכרעמ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0029
0027 םיינקת שמש יטלוק :תללוכה תינופיס      
םע "ןגמורכ" רטיל 051 שמש דוד + ל"קק      
לכימ ללוכ ,WK 5.2 ילמשח םומיח ףוג      
תויחנהה יפל וא רטיל 53 חפנב תוטשפתה      
יופיצ םע ריהמ םומחל ןקתה םע , ת"לה      
הנגה םע ינוציח יסקופאו ימינפ לאימא      
םותסש ,םיירודכ 2/1" םיזרב 2 םע ,תידוטק      
הקרוה זרב ,2/1" ןוחטב םותסש ,רזוח לא      
םע קפוסי ,זוקינל דע תשוחנ רונצו 2/1"      
י"ת יפל םימה םח תלבגהל ינקת לברעמ      
"ביגש" תרבח לש "םוח יגשמ" תמגודכ 3645      
תויורבחתה ללוכ תוגגב הנקתהל .ע.ש וא      
ןקתמו תורידל הרזחו תורידמ םימ תרנצ      
מ"ס 51 הבגה ללוכ םיטלוקלו דודל גגב הילת      
קותינ יזרב ללוכ תוימוג ללוכ גג סלפממ      
תילמשח תורבחתה ללוכ תמלשומ הנקתהלו      
- יתעשו ימוי יעובש הלעפה רמייט תללוכה      
לכהו יתריד למשח חולב - תבש ןועש      

                   16.00 'פמוק תכרעמה לש תמלשומ הנקתהל  
      
םייתריד תחולל תילמשח היצלטסניא     01.07.01.0030
- תיתריד תינופיסומרת תירלוס  תכרעמל      
תילמשח היצלטסניא ללוכו שרדנה לכ ללוכ      

                   16.00 'פמוק האלמ  
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ       
    ----------------------------  
      
"EPDH"-מ ןיחולד תורונצ תנקתהו תקפסא     01.07.01.0031
תרוקב יניע ללוכ ,C09 לש 'פמטב םידימע      
ינפב הנגה ,יולימב ןוטב תפיטע ,םיחפסו      

                  350.00 2" רטוקב ,טרפמב טרופמכ תוריקב העיגפ רטמ   
      
וא םינגזמ זוקינל 1 4/1" רטוקב ךא ל"נכ     01.07.01.0032
    CVP 04 תרוקיב יניע םיחפס ללוכ הקבדהב  

                  350.00 ןוויכ יונישב רטמ   
      
תקיצי ךותב וא ןינבב םייולג ןיכפוש תורונצ     01.07.01.0033
יניע ללוכ "EPDH" -מ תוריק ךותב וא תופצר      

                   80.00 4" רטוקב טרפמב טרופמכ םיחפסו תרוקב רטמ   
      
רטוקב םיחפס ללוכ "EPDH"-מ רורווא רונצ     01.07.01.0034

                   20.00 "4 רטמ   
      

                   20.00 2" לש רטוקב ל"נכ רטמ  01.07.01.0035
      

                    8.00 4" רטוקב ריוא רונצל עבוכ 'חי  01.07.01.0036
10.70.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../009 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     009 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
"EPDH" - מ םייטסלפ תרוקב תואספוק     01.07.01.0037
ההבגה ללוכו הגרבהב זילפמ הסכמ ללוכ      
תרצותמ םידרוקר יצח י"ע תורבחתהו      
רטוקב ,טרפמב טרופמכ ע"וש וא "יקספיל"      

                   64.00 4"/4" וא 4"/2" 'חי   
      
םע 4"/2" יטסלפ יפות  ואהפצר םוסחמ     01.07.01.0038
תוכיאמ תשר וא םוטא זילפמ ינבלמ הסכמ      

                   32.00 . ע"ש וא רנסריק הובג 'חי   
      
------------------- שא יוביכ תכרעמ       
      
ללוכ האלמ שא יובכ תדמע תנקתהו תקפסא     01.07.01.0039
רונצ ,הריהמ החיתפ זרב םע 1" רונצ+ןולגלג      
בר קנזמ םע רטמ 03 ךרואב 4/3" ץחל      
י"ע קנזמלו ץחלה רונצל םירובח - 1" ישומיש      
הפירש זרב קפסל שי ףסונב ץרוטש ירובח      
רטמ 52 ןיירושמ דבמ 2" םינוקרז 2 ,2"      
ףסונבו ץרוטש ירובח םע 2" ןוליס קנזמו      

                    4.00 ג"ק 6 השבי הקראה ףטמ 'חי   
      
םיימינפ תוריקב תוגגב ןוטבב םיחודיק עוציב     01.07.01.0040
רובעל שרדנש םוקמ לכבו םיריפב םיינוציחו      
ןכיה שא ירלוק דודיב םוטיא ללוכ תרנצ םע      
עבצו סבג / חיט ינוקית םע הריגסו שרדנש      
תייחנה יפל וא שרדיש ןכיהו שרדיש לככ      

                    1.00 'פמוק חקפמ  
ילאמשו ינמי ןינבב םירזיבאו םימ תרנצ 10.70.10 כ"הס          
האורבת ינקתמ 70.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.10 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע תודוקנה תרדגהו הדובעה רואית      
קלח הווהמה דחוימה ינכטה טרפמב עיפומה      
לש הנעט לכ .הז תויומכ בתכמ דרפנ יתלב      
אל ,טרפמה תא ןיבה אל וא ארק אל יכ ןלבקה      
_____________ ןלבקה תמיתח .לבקתת      

הרעה 00.80.10 כ"הס          
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../010 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     010 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ  20.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
םיליבומה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה .1      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
הנקתה םיללוכו הז תויומכ בתכב םירחא      
.שומישב םניאש תורוניצב הכישמ טוח תלחשהו      
הגרבה טומ תועצמאב תולעת ןיקתהל ןיא .2      
.תויתשורח תולוזנוק םע קר אלא תכתמ ךלפו      
ונקתוי הלעתה ג"ע םירוביח תואספוק  .3      
תמגוד םירוביח תספוקל םאתמ תועצמאב      
לולכ הז !!!הלעתל תורישי אלו תודיפל קלימ      
תודוקנבו תולעתה ריחמב      
      
ר"ממ 6 לית תנוולוגמ תשרמ םילבכ תלעת     01.08.02.0235
,םילתמ ללוכ מ"ס 01 הבוג ,מ"ס 01 בחורב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח תלעת ,תולוזנוק      

                   30.00 התנקתהל םישורדה רטמ   
      
ר"ממ 6 לית תנוולוגמ תשרמ םילבכ תלעת     01.08.02.0245
,םילתמ ללוכ מ"ס 01 הבוג ,מ"ס 03 בחורב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח תלעת ,תולוזנוק      

                   30.00 התנקתהל םישורדה רטמ   
םיליבומ 20.80.10 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
םניה הז קרפב םיכילומה יריחמ :הרעה      
יריחמב םילולכ םניאש םיכילומה יריחמ      
הז תויומכ בתכב םירחא םיפיעסב וא תודוקנה      
תולעתב החנה וא/ו תרנצב הלחשה םיללוכו      
לבכ ילענ ללוכ תווצקב םירוביחו הריפחב וא/ו      
םישורדה רזעה ירמוח לכו      
      

                  500.00 ר"ממ 5*6 ךתחב YX2N יטסלפומרט לבכ רטמ  01.08.03.0210
      
- ר"ממ 02*)2*6.0( יטסלפ ןופלט לבכ     01.08.03.0316

                   50.00 רוחש לא'ג רטמ   
      

                   50.00 ר"ממ 05*)2*5.0( יטסלפ ןופלט לבכ רטמ  01.08.03.0320
םילבכו םיכילומ 30.80.10 כ"הס          

      
ת ו ק ר א ה  40.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תרושקתו למשח תולעת ,תומלוס תקראה     01.08.04.0020
תועצמאב ,ףושח ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      

                   60.00 רטמ 5 לכ םואו גרוב וא/ו םיידנק םיקדהמ רטמ   
      
      
      

40.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../011 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     011 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תורקת ,הנבמב םייתכתמ םיתורש תקראה     01.08.04.0025
ךילומ י"ע .א.מ תולעת ,םימ תרנצ ,תויטסוקא      
,ךילומה ללוכו ר"ממ 61 ךתחב דדובמ תשוחנ      
ספל יתכתמה תורישהמ רישי היהי רוביחה      

                    1.00 'פמוק טולישו ןומיס ללוכ םילאיצנטופ תאוושה  
תוקראה 40.80.10 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
93416 ןקת ות ואשי תוחולה לכ      
      
חפמ יושע רפמא A513 דע למשח חול הנבמ     01.08.06.0020
     )01=KI(, יספ ללוכ תותלד םע רונתב עובצ  
ללוכ תוזפל םיקדהמו הקראו ספא יספ ,הריבצ      
ןכו ,םילבכ תסינכל ימוג וא תומטפ ןוילע 'צנלפ      
חולה תמלשהל םישורדה רזעה ירמוח לכ      
.תוזפ יספ ךתחל הווש ספא ספ ךתח .טלפמוק      

                    4.00 למשח חול רובע ר"מ   
      

                   16.00 תודיחי 84 -ל חיטה תחת שא ןיסח ירלדומ חול 'חי  01.08.06.0065
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-דח ז"אמ     01.08.06.0070

                  400.00 א"ק 01 ק"ז - A23*1 ילנימונ 'חי   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-וד ז"אמ     01.08.06.0085

                    5.00 ספא קותינ םע א"ק 01 ק"ז - A01*2 ילנימונ 'חי   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-וד ז"אמ     01.08.06.0095

                    2.00 א"ק 01 ק"ז - A23*2 ילנימונ 'חי   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-תלת ז"אמ     01.08.06.0100

                   70.00 א"ק 01 ק"ז - A23*3 ילנימונ 'חי   
      
םרזל "C" וא "B" ןייפוא לעב יזפ-תלת ז"אמ     01.08.06.0105

                   10.00 א"ק 01 ק"ז - A04*3 ילנימונ 'חי   
      
םרזל ,"C" וא "B" ןייפוא לעב יבטוק עברא ז"אמ     01.08.06.0125

                    1.00 א"ק 01 ק"ז 4*05 ילנימונ 'חי   
      
הנגה םע ,)B.C.C.M( יזפ-תלת ת"מאמ     01.08.06.0160
ילנימונ םרזל ,תיטנגמו תוסוול תנתינ תימרט      

                    3.00 רזע יעגמ ללוכ א"ק 52 ק"ז -  A001*3 'חי   
      
ףסונ בטוק + ,)B.C.C.M( יזפ-תלת ת"מאמ     01.08.06.0190
- A052 ילנימונ םרזל תינורטקלא הנגה םע      
יעגמ ללוכ G1SL הנגה תדיחי םע א"ק 05 ק"ז      

                    1.00 רזע 'חי   
60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../012 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     012 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ת"מאמל קיספמל )C.T( הקספה ילילס תפסות     01.08.06.0235

                    2.00 )B.C.C.M( יזאפ תלת 'חי   
      
ספא בצמ םע דוקיפל ףילחמ ירלודומ ז"פמ     01.08.06.0455

                   45.00 0-1-2 'חי   
      

                   15.00 ל"נל רזע עגמ תפסות 'חי  01.08.06.0456
      
תושדע םע DEL מ"מ 22 רטוק ןומס תרונמ     01.08.06.0475

                    7.00 םינוש םיעבצב 'חי   
      
חותפ םיעגמ 4 - טלוו 42/84/032 דוקפ רסממ     01.08.06.0515

                   10.00 סיסב ללוכ ףילחמ וא רוגס 'חי   
      

                   22.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*21 ןעגמ 'חי  01.08.06.0540
      

                    5.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*81 ןעגמ 'חי  01.08.06.0545
      

                   16.00 3CA - רזע יעגמ ללוכ רפמא 3*52 ןעגמ 'חי  01.08.06.0550
      
רזע יעגמו המילב ידגנ ללוכ םילבק גותימל ןעגמ     01.08.06.0605

                    1.00 RAVK5 לבק רובע 'חי   
      
רזע יעגמו המילב ידגנ ללוכ םילבק גותימל ןעגמ     01.08.06.0610

                    3.00 RAVK01 לבק רובע 'חי   
      
הברזר ללוכ יעובש ימוי ילטיגיד - ןמז ןועש     01.08.06.0640

                   32.00 NEBEHT 116  תמגוד תוחפל תועש 051 'חי   
      
רפמאלימ 03 תושיגר רפמא 2*04 ןגמ רסממ     01.08.06.0650

                    2.00 A גוס 'חי   
      
רפמאלימ 03 תושיגר רפמא 4*04 ןגמ רסממ     01.08.06.0660

                   25.00 A גוס 'חי   
      
- טלוו 032 ינושאר חתמ - םילילס ינש - יאנש     01.08.06.0730

                    1.00 א"ו_05 קפסהל טלוו 42 ינשמ 'חי   
      

                   52.00 1.0 קויד תמר רפמא 5/052 דע םרז הנשמ 'חי  01.08.06.0745
      
הנשמ ללוכ קפסה לפוכ רופשל יטמטוא רקב     01.08.06.0815
תמגוד תוגרד 6 - םיאתמ םרז      

                    1.00 ELNET - PF.C 'חי   
      
ידגנ ללוכ - םידספה לד - יעפומ תלת לבק     01.08.06.0825

                    1.00 ר"אווק 5 קפסהב - טלוו 044 דע חתמל הקירפ 'חי   
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../013 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     013 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ידגנ ללוכ - םידספה לד - יעפומ תלת לבק     01.08.06.0830
01 קפסהב - טלוו 044 דע חתמל הקירפ      

                    3.00 ר"אווק 'חי   
      
ללוכ יעפומ תלת-)קרב ןגמ( רתי חתמ ןגמ     01.08.06.0890
C+B םגד 053/01 לג יפל AK001 ספאה      
פ"ע הנגה + LITNEV NEHD 1+3 תמגוד      

                    1.00 ןרצי תוארוה 'חי   
      
שא יוליג תזכר י"ע C.T הלעפהל "OSI" 'חי     01.08.06.0925

                    1.00 תחא האיציל 'חי   
      
שא יוליג תזכר י"ע C.T הלעפהל "OSI" 'חי     01.08.06.0930

                    1.00 תואיצי 4 רובע 'חי   
      
תמגודכ PI CDD\CLP ירקב תנקתהו הקפסא     01.08.06.0960
    TNIPOREV 001/01 קשממ ללוכ tenrehtE  
SR-584 תרושקת יצורע ינשו רקבב הנבומ      
    tencaB, sabdoM, לש הצרהו הלעפה הנכות  
תלוכי לעב  O/I תודוקנ 23  ללוכה רקב      
תקולח רשאכ םיסיטרכ 9-כ דע הבחרה      

                    1.00 ןנכתמה תריחב יפ לע תודוקנה 'חי   
      
61 ללוכה הבחרה סיטרכ תנקתהו הקפסא     01.08.06.0965
,תוילטיגיד תואיצי 61 ו ,תוילטיגיד תוסינכ      
הנכות, LLUF םגד PDOREV תמגודכ      
יפ לע תודוקנה תקולח רשאכ הצרהו הלעפה      

                    2.00 ןנכתמה תריחב 'חי   
      
למשח חולל רזיילנא דדומ בר תנקתהו הקפסא     01.08.06.0970
קשממ ללוכה ךרע הווש וא טנלא - יתמוק      
    001/01 tenrehtE תרושקת ץורעו הנבומ  
    PI\PCT tencaB, sabdoM, תודידמ ללוכה  
הגילז םרז , תוינומרה 46 דע ,רדת,םרז , חתמ      
ז"ועת תיגרנא תריגא ןורכיז, קפסה םדקמ ,      
וקב םרז תדידמ , םישדוח 42-ל שוקיב אישו      
, %2.0 קויד תירבעב תינועבצ הגוצת , ספאה      

                    1.00 .ךסמה יבג לע םילג תורוצו 'חי   
      
תב תילמשח היגרנא תדידמל היגרנא הנומ     01.08.06.0974
םיצורע 21 רובע למשחה תרבח י"פע ז"וע      
תדידמל סלופ תוסינכ 21 ו  ,םייזאפ תלת      
תרושקתו PI/PCT תרושקת ללוכו םימ      

                    2.00 'פמוק 584-SR תמגוד CM-TENLE  
      
      
      
      

60.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../014 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     014 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דויצה לכ רוביחו IMH הנכות תמלשה לולכמ     01.08.06.0975
תכרעמל ,הז טקייורפב קפוסמה יטנוולרה      
ימושי תרבח לש ןיינבב תמייקה הרקבה      
,תוקעזא תכירע ,םיפרג םיכסמ תוברל ,הרקב      

                    1.00 'פמוק .םינמז תוינכותו ,בקעמל םיפרג תיינב  
למשח תוחול 60.80.10 כ"הס          

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  70.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םירזיבאה יריחמ      
.רוביחו      
      
םירזיבאה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
.הז תויומכ בתכב םירחא      
      
תועצמאב רזיבא לכ טוליש םיללוכ םיריחמה      
01*01 לדוגב )הקבדמ אל( תורח ץיוונס טלש      
.מ"ס      
      
סיווג תרצות ויהי "טקפ"ה יקספמ      
.המודא תידי TR07 תרדסמ      
      
תרדסמ סיווג תרצותמ ויהי EEC יעקש      
    .IP69 IEC309  
      
תרדסמ סיווג תמגוד ויהי תוריש ינחול      
    .68-Q-DIN  
      
4*04 "טקפ" גוסמ יזפ-תלת םרז קיספמ     01.08.07.0016
תנגומ "טנוברקילופ" תספוקב ןקתומ ,רפמא      

                   16.00 56PI םימ 'חי   
      
םגד ,רפמא 5*61 ,יזפ-תלת עקת-תיב     01.08.07.0035

                   16.00 PI-96 םימ ןגומ - "E.E.C" 'חי   
      
הנקתהל מ"מ 02 יבועב 'ץיוודנס ץע תטלפ     01.08.07.0105

                    4.00 תרושקת ןוראב ר"מ   
      
רבעמל תרושקתהו למשחה יחתפ לכ םוטיא     01.08.07.0140
ירמוח תועצמאב םייתעש ךשמב ןשעו שא      
תואבכה תוריש י"ע רשואמ ירמוטסלא םוטיא      

                    1.00 'פמוק תוחיטבה ץעוי רושיאבו ימוקמה  
      
תכתמ סיסב ללוכ גוז A.S.L 01 רוביח יסיספ     01.08.07.0145

                    6.00 )הנורוק( םאות 'חי   
      

70.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../015 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     015 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,קדוב סדנהמ י"ע תרוקיב תרבעה רובע םולשת     01.08.07.0165
הדובעה עוציב רמגב ןנכתמה י"ע רשואמ      

                    1.00 'פמוק ןקתמה לכל טלפמוק  
      
בג םע 42TA אסלפ אדע יתריד תרושקת ןורא     01.08.07.0215

                   16.00 ץע 'חי   
םתנקתהו םירזיבא 70.80.10 כ"הס          

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
.ףוגה תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
      
ילארשי ןקת ות אלל הרואת יפוג ורשואי אל .1      
הניא "םינקת ןוכמ תקידב"( יאפורא ןקת ות וא      
.)לבקתת אלו תקפסמ      
      
יפל אלו בותכה יפל םיריחמה תא אלמל שי .2      
."ךרע הווש"      
      
ןיב ריהמ רבחמ היהי הרואתה יפוג לכל .3      
.דויצל ףוגה      
תוירחא תונש 5 ויהי הרואתה יפוג לכל .4      
הפלחה ןאובי תוירחא ףסונבו ירוקמ ןרצי      
!!!רתאב      
.םילרגטניא םירביירד םיללוכ םיפוגה לכ .5      
      
ןגומ ,W32 56PI דל  ץוח יחטשב הרואת ףוג     01.08.08.0103

                    6.00 םיירפ יסקמ שעג תמגוד םימ 'חי   
      
,טנוברקילופ יושע W7 דל לוגע הרואת ףוג     01.08.08.0104
    56PI יריק( שעג םיירפ ינימ תמגוד ,םימ ןגומ  

                   16.00 )תוחלקמב 'חי   
      
דומצ / עוקש W81 דל לוגע הרואת ףוג     01.08.08.0105

                   30.00 שעג דלוקד תמגוד הרקתב 'חי   
      
שעג תיתבש תיריק עוקש W5 דל הרואת ףוג     01.08.08.0107

                   32.00 םירוה רדחב הנקתה .ןוטיב תספוק ללוכ 'חי   
      
ןגומ הרקתב עוקש W81 דל לוגע הרואת ףוג     01.08.08.0110
דלסקיפ תמגוד  )תוחלקמ תרקתב עוקש( םימ      

                   16.00 שעג 522 'חי   
      
רביירד ללכ רטמל טאוו 41 דומצ דל ספ     01.08.08.0115

                   70.00 חבטמ ןוראל תחתמ הראהל םוינמולא תליסמו רטמ   
      
      

80.80.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../016 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     016 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
דל מ"ס 06X06 הרקתל דומצ הרואת ףוג     01.08.08.0122

                   80.00 שעג דל לנפ תמגוד W03 'חי   
      
טאוו 3 "רותפכ" דל םורח תרואת ףוג     01.08.08.0130
םע יתילכת דח ,הרקת דומצ/הרקתב עוקש      
ףוגה .CEI-43026 ןקת יפל תימצע הקידב      
הפלחהל תונתינה לטימ  לקינ תוללוס לולכי      
רוא תקופת םע היהי דלה .חוקלה  י"ע חטשב      
021 לש הרואת ןמז .תוחפל ןמול 003 לש      
הנקתהה הבוג יפ לע וקפוסי תושדע , תוקד      
ןקתה ללוכ,מ"מ 05 ףוגה לש ילאמיסקמ רטוק      
םע תילאוזיו הלקת תארתה ,הרקיתל הילת      
תמגודכ. תילוק הארתהל תורשפא      

                   12.00 טיילורטקלא ts236-LE/TS237LE 'חי   
      
הנקתהל יתילכת וד דל םורח טלש     01.08.08.0145
ןקת יפל תימצע הקידב םע עוקש/הרקת/ריק      
    43026-CEI. תוקד 081 לש הרואת ןמז  
לולכי ףוגה .מ"ס  51 תויתוא הבוג , תוחפל      
חטשב הפלחהל תונתינה לטימ לקינ תוללוס      
ףוגה  תנקתה / ריהמ חתמ רוביח .חוקלה י"ע      
תוכרעמ יתש ליכי ףוגה ."קלק קילק"ה  תטישב      
תכרעמו דבלב םורחל  םידל, םידל לש תודרפנ      
תמגודכ הרגשב טלשה תראהל הינש םידל      

                    8.00 טיילורטקלא עוקש 617LE /ינוציח 327LE 'חי   
הרואת יפוג 80.80.10 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  01.80.10 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמב עיפומש יפכ תודוקנה רואת      
      

                  230.00 רואמ תדוקנ 'חי  01.08.10.0010
      

                  350.00 יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  01.08.10.0035
      

                   20.00 BSU עקת תיבב םויס ל"נכ 'חי  01.08.10.0036
      

                   50.00 הלופכ יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  01.08.10.0040
      

                   48.00 יזאפ דח ןגזמל עקת תיב תדוקנ 'חי  01.08.10.0050
      
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנ ריחמל תפסות     01.08.10.0055

                   50.00 םימ ןגומ רזיבאב םויס 'חי   
      

                   35.00 A61*5 תיזאפ תלת עקת תיב תדוקנ 'חי  01.08.10.0065
      

                   16.00 היטבמא רונת תדוקנ 'חי  01.08.10.0070
01.80.10 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../017 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     017 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                   16.00 ילמשח םימ דוד תדוקנ 'חי  01.08.10.0075
      

                   16.00 יתריד ןומעפ תדוקנ 'חי  01.08.10.0080
      

                    2.00 םורח ןצחל תדוקנ 'חי  01.08.10.0110
      

                   48.00 ןופלט תדוקנ 'חי  01.08.10.0120
      

                   16.00 יאלג ללוכ יאמצע ןשע יאלג תדוקנ 'חי  01.08.10.0151
      

                   48.00 ןגזמל טטסומרט תדוקנ 'חי  01.08.10.0180
תודוקנ 01.80.10 כ"הס          
למשח תודובע 80.10 כ"הס          

      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.10 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטשב םושיי םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
ינוקית ,םייקל המאתהו תורבחתה ,םינטק      
.העיבצה ריחמב םילולכ חיט      
      
,תוניפ יקוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
.הניפה הבוגו ךרוא לכל ,ינוציחו ימינפ      
      
לגרס ,תובכש יתשב סבג חיט וא/ו םינפ חיט     01.09.01.0010

                1,120.00 .דבל רמג ,םינוויכ ינשב ר"מ   
      
םוקיש תוברל תותיזחב ןוטבה תוטילבב לופיט     01.09.01.0020
הצברה תבכש תוברל ץוח חיט ,םינוטבה      
תובכש יתש ,תוביטר תרידח תעינמל הנותחת      
תריחבל םימקרמו םינווגב ילירקא טכילש ,חיט      
ןרציה י"ע שרדנכ תובכשה לכ ללוכ לכירדאה      
לכמ ,השירפ יפל ריחמה .דיחא ןווג תלבקל דע      
עוציב יטרפ .דחי תובכשה לכל ,םינוויכה      
י"ע ורשואיו ןלבקה םעטמ סדנהמ י"ע וננכותי      

                  180.00 )םימוגיפ ללוכ( .עוציבה תליחת ינפל חקפמה ר"מ   
חיט תודובע 10.90.10 כ"הס          
חיט תודובע 90.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../018 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     018 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.10 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.10 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
08/08 תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     01.10.01.0010
זוע" לש 810142, 710054 ט"קמ ,מ"ס      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ע"ש וא "הקימרק      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      
ףוציר ,תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא הבור      

                  707.00 .'וכו תוגרדמ ירדחב םייניב יחטשמ ר"מ   
      

                  712.00 .מ"ס 8 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  01.10.01.0020
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     01.10.01.0030
זוע" לש 20582 ט"קמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
,ןקתה פ"ע פילסיטנא ,ע"ש וא "הקימרק      
,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,םיעופיש דוביע      
תואמגודו םינווג בוליש ,תיסקופא הבור רמג      

                   73.00 .'וכו ר"מ   
      
,םיבוטר םירדחב הינב וא/ו ןוטב תוריק יופיח     01.10.01.0040
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ,םימייקו םישדח      
זוע" לש 100191 ט"קמ ,מ"ס 021/06      
,יופיחל חטשה תנכה תוברל ,ע"ש וא "הקימרק      
,הנותחת הצברה תבכש ,רשיימ חיט עצמ      
הניפ יליפורפ ,תילירקא הבור רמגב םיקשימ      

                  375.00 .טרפמב טרופמכ רמגו ר"מ   
      
םישדח ,םיחבטמב הינב וא/ו ןוטב תוריק יופיח     01.10.01.0050
תודימב הנבל הקימרק יחיראב ,םימייקו      
"הקימרק זוע" לש 520064 ט"קמ ,מ"ס 03/01      
חיט עצמ ,יופיחל חטשה תנכה תוברל ,ע"ש וא      
רמגב םיקשימ ,הנותחת הצברה תבכש ,רשיימ      
טרופמכ רמגו הניפ יליפורפ ,תילירקא הבור      

                   41.00 .טרפמב ר"מ   
      
      
      
      

10.01.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../019 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     019 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,תוגרדמ ירדחב הינב וא/ו ןוטב תוריק יופיח     01.10.01.0060
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ,םימייקו םישדח      
"הקימרק זוע" לש 510054 ט"קמ ,מ"ס 08/08      
חיט עצמ ,יופיחל חטשה תנכה תוברל ,ע"ש וא      
ךותיח ,תילירקא הבור רמגב םיקשימ ,רשיימ      

                  166.00 .טרפמב טרופמכ רמגו הניפ יליפורפ ,עופישב ר"מ   
      
ביילס ןבא תוחולב ,חלשו םור ,תוגרדמ יופיח     01.10.01.0070
,שוטיל תוברל ,מ"ס 3 יבוע ,תשטולמ הרופא      
הגרדמה חלשב ספ דוביע ,שיש קבדב יולימ      
8191 י"ת פ"ע תושיגנו הקלחה תעינמל      
ריחמה .רליס רמגו תושיגנה ץעוי רושיאבו      

                   43.00 .דחי חלשלו םורל רטמ   
      
תודימב תוישושבג םע הרהזא יחטשמ     01.10.01.0080
תריחבל ןווגב ןטירואילופמ מ"ס 06/001-כ      

                    8.00 6 קלח 8191 י"ת השירד יפל ,לכירדאה 'חי   
יופיחו ףוציר תודובע 10.01.10 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01.10 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.10 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.10 ק ר פ  ת ת       
      
יבג לע ,ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     01.11.01.0010
,םינפ חיט :ןוגכ םישדח וא םימייק םיחטש      
דע תוחפל תובכש שולשב ,'וכו ןוטב ,סבג      
,םייק עבצ דורג תוברל ,דיחא ןווג תלבקל      
תדרוה ,חיט ינוקית ,םוגפ חיט תדרוה      
ףושפיש ,םינוש םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש ,הקלחהו      
יפל שרדנכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

                2,494.00 .ןרציה טרפימ ר"מ   
      
יבג לע ,ע"ש וא "לונירקא לירקרפוס" עבצ     01.11.01.0020
,םינפ חיט :ןוגכ םישדח וא םימייק םיחטש      
דע תוחפל תובכש שולשב ,'וכו ןוטב ,סבג      
,םייק עבצ דורג תוברל ,דיחא ןווג תלבקל      
תדרוה ,חיט ינוקית ,םוגפ חיט תדרוה      
ףושפיש ,םינוש םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש ,הקלחהו      
יפל שרדנכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

                   73.00 .ןרציה טרפימ ר"מ   
      
      
      
      

10.11.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../020 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     020 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הסכמ + גגל הילע םלוס ג"ע טיירמה עבצ     01.11.01.0030
הדולח תרסה ,ףפור עבצ תרסה תוברל םימייק      
תלבקל דע ןרציה י"ע שרדנכ תובכשה לכו      

                    2.00 .םלשומ רצומ 'חי   
      
ןשע יוניפל לזרב תופפר ג"ע טיירמה עבצ     01.11.01.0040
תרסה ,ףפור עבצ תרסה תוברל גגב םימייק      
דע ןרציה י"ע שרדנכ תובכשה לכו הדולח      

                    8.00 .םלשומ רצומ תלבקל 'חי   
העיבצ תודובע 10.11.10 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.10 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.10 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.10 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0010

                   32.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0020

                    4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0030

                    4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0040

                    8.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0050

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 6-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0060

                    4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 7-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0070

                    3.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 8-א 'סמ סופיט טירפ     01.12.01.0080

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
םוינימולא תודובע 10.21.10 כ"הס          
םוינימולא תודובע 21.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../021 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     021 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41.10 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  10.41.10 ק ר פ  ת ת       
      
ג"ע ,םינטק םיחטשב ,תותיזחב ןבא ינוקית     01.14.01.0010
,המודכו םיחתפ תמיתס ,םיחתפ יפשח      
תשר תוברל ,םייקל ההז ןבא תוחול תועצמאב      
,ןוילע ןגמ יופיצ ,םינתיוז ,םינגוע ,תכתורמ      
יפל וטנ ריחמה .'וכו םייקל המאתהו תורבחתה      
םאתהב םושיי .דחי םינבאה יגוס לכל ר"מ      

                   10.00 .םייקל ר"מ   
      
י"ע םימייק ןוטב/ןבא תוריקל יביזרבא יוקינ     01.14.01.0020
תיכוכז ירגרג וא תכתמ ירגרג לש ץחלב הזתה      

                    1.00 'פמוק .)םימוגיפ ללוכ( טקיליס לזרב ירגרג וא  
ןבא תודובע 10.41.10 כ"הס          
ןבא תודובע 41.10 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51.10 ק ר פ       
      
י ל א מ ש ו  י נ י מ י  ן י נ ב  10.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
XOB  תיתריד תכרעמ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0001
    FRV ןארידת ןרציה לש השדח יכה הרדסמ  
:תללוכה תמלשומ תכרעמ רשואמ ע"ש וא      
רורק תקופתל XOB FRV 3/05 יוביע תדיחי      
תיליע הדיחי + B 000,05H/UT תילנימונ      
H/UTB 000,9 לש תילנימונ רורק תקופתל      
+H/UTB 000,21 תקופתל תיליע הדיחי +      
+ H/UTB 000,42 תקופתל תיליע הדיחי      
,טוויחו תויניע 3 ,תירוקמ לוציפ תספוק      
תוימינפ תודיחיל תוילתו רוביח ירזיבא      
,דוקיפו חכ לש תילמשח תורבחתה,      
קותינ קספמ ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה      
טרופמכ טקלפמוק לכה ,הבעמל םימ ןגומ      

                   16.00 'פמוק .טרפמב  
      
הנקתהל ההבגה 'טלטשיג' ףדמ  תפסות     01.15.01.0002
עבצב עובצ ,ןוולוגמ לזרבמ גגה לע הבעמה      

                   16.00 'פמוק .רונתב ןוילע ןבל  
      
רורק זג תרנצ לולכמ לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0003
רובע  רשקמ דוקיפו למשח לבכו תדדובמ      
לכ ללוכ לוציפ תספוקל תוימינפ תודיחי      
םישרדנה םירשיבאה םיזרבה םירבחמה      
לוציפ תספוק רובע רשקמו תויורבחתהל      
תפיטע םע תרנצל דודיב :תוברל הבעמל      
,תובכש יתש ספליס תחירמו הזג תשובחת      

                   16.00 'פמוק טרפמב טרופמכ רורק זגו ןמש יולימ  
      

10.51.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../022 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     022 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יריק טטסומרתו הלעפה לנפ הנקתהו הקפסא     01.15.01.0004
יעובש הלעפה רמייטו תירוחא הרואת ללוכ      
תבשב הלעפהל רודיס ללוכה יתעש ימוי      
טוויח ללוכ םירפלה ןוכמ ידי לע תרשואמ      
דייאמ לכל תמלשומ הנקתהלו םירשיבא      

                   48.00 דרפנב 'חי   
      
,מ"ס 02 יבועב ןוטב ריקב תרנצ רבעמ חודיק     01.15.01.0005

                    8.00 'פמוק 4" חודיקה רטוק  
      
רבעמל "אבס לקמ" טרפו  4 " רטוקב חודיק     01.15.01.0006
תוברל גגה ךרד למשח לבכו רורק זג תרנצ      

                    8.00 'פמוק םוטיא  
      
מ"מ 1 יבועב חפ תולעת לש הנקתהו הקפסא     01.15.01.0007
תוינוציח זג תרנצ תלבוהל גרבתמ הסכמ םע      
רוריח ללוכ מ"ס 51X6 תודימב גגה לע      
םע מ"ס 51 ההבגה ילגר םימ תאיציל ןותחת      

                   80.00 תודיער תעינמל תוימוג רטמ   
      

                   50.00 מ"ס 6X53 תודימב ךא לנכ רטמ  01.15.01.0008
ילאמשו ינימי ןינב 10.51.10 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.51.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינש שולשל רבעמ - יתנש תורשל תפסות     01.15.02.0001
דויצה לכל תבייוחמש הנושארה תוירחאה      
ללוכו םתנקתה ףוליח יקלח ללוכ הנקתההו      
תורש תרגסמב םיללכנש םילןפיטה לכ      

                    1.00 'פמוק תונושאר םינש 01 דע תוירחאו  
תונוש 20.51.10 כ"הס          
ריוא גוזימ 51.10 כ"הס          

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.10 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.10 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
יבועב תוזפ 4 גוסמ ןבל סבג חולמ סבג תורקת     01.22.01.0010
)מ"ס 5.6-כ יללכ הבוג( הרקתל דומצ 2/1"      
האישנ תייצקורטסנוק ,תויכנא תוריגס תוברל      
,םירוביחה לכו םינוולוגמ חפ יליפורפמ      
הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ      

                  672.00 .טלפמוק ר"מ   
      

10.22.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../023 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     023 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
גוסמ )םימ דימע( קורי סבג חולמ סבג תורקת     01.22.01.0020
תייצקורטסנוק תוברל 2/1" יבועב תוזפ 4      
,םירוביחה לכו םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ      
הנכה ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה ,םיקוזיחה      
יליפורפ ,תוניפב הנגה ינתיווז ,לטכפש ,עבצל      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו 'וכו קותינ      

                   73.00 .טלפמוק ר"מ   
      
םגד "פוטולא" גוסמ רתסנ תוריש חתפ     01.22.01.0030
    "A-OVER" גוסמ וא "דנוברוא" תמגוד  
    "NIMAS GUR" וא ,ע"ש וא "רובמט" תמגוד  

                   16.00 מ"ס 06/06 תודימב ע"ש 'חי   
      
בויב/זוקינ תרנצ ביבס יטסוקא דודיב     01.22.01.0040
קורי סבג תוחול 2 י"ע 2"-4" רטוקב תיכנא      
תוברל ,א"כ 2/1" יבועב )םימ דימע(      
,םינוולוגמ חפ יליפורפמ האישנ תייצקורטסנוק      
ק"מ/ג"ק 42 לקשמב תיכוכז רמצ יולימ      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ,מ"ס 5 יבועבו      
ינתיווז ,לטכפש ,יופיחו עבצל הנכה ,םימוטיאה      
ירמוח לכו 'וכו קותינ יליפורפ ,תוניפב הנגה      
טלפמוק ריחמה .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה      

                   16.00 'פמוק .דחי םידודיבה לכ רובע ,הרידל  
      
רטוקב יקפוא בויב רוניצ ביבס לספס תריצי     01.22.01.0050
הנכהו הקלחה תוברל ןוטיב י"ע תחלקמב 4"      

                   16.00 'פמוק .תחלקמל טלפמוק ריחמה .יופיחל  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.10 כ"הס          
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.10 כ"הס          

      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42.10 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10.42.10 ק ר פ  ת ת       
      
םינוקיתה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה בקע ושרדייש      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא ,הינב ,ןוטב      
תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,תורקת      
יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו      
.חקפמה תוארוה      
      
רתאל תלוספה יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.תורגא ימולשת תוברל השרומ      
      
      
      
      

10.42.10 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../024 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     024 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

הימינפ ץופיש 10 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הדובעה רוזא לכב הסירהו קורפ תודובע     01.24.01.0010
יבלש לכב ,תותיזחב ,הקסה רדחב ,הנבמב      
יפלו תוינכותב טרופמכ ,שרדיש לככ ,הדובעה      
תוריק תסירה תוברל ,חטשב חקפמה תוארוה      
ללוכ( םיחתפ תצירפ ,םיגוסה לכמ תוציחמו      
תוימוקמ תורסה תוברל )ןוטב תוריקב      
,ףוציר קורפ ,תמייקה ןבאה לש תוריהזב      
,תוגרדמ ,גוס לכמ םייופיחו םייופיצ ,םילנפ      
,םיפוקשמ ,תונולח ,תותלד ,ףפור חיט      
תוכמנומ תורקת ,םיגרוס ,םיסירת ,תונירטיו      
גוזימ ,האורבת ,למשח ינקתמ ,םיגוסה לכמ      
לכ ,הקסהה רדחב ללוכ הקסה תוכרעמ ,ריוא      
,טוהיר ,גוס לכמ תונורא ,גגב תוכרעמה      
וא קוריפ תודובע לכ ןכו 'וכו חותיפ יטנמלא      
עוציבל השורדה ,היומס וא היולג הסירה      
ובצממ הנבמה תאבהו הדובעה לש םלשומ      
לכ םלושת אל .יפוסה ןנכותמה ובצמל יחכונה      

                    1.00 'פמוק .תפסות  
קוריפו הסירה תודובע 10.42.10 כ"הס          
קוריפו הסירה תודובע 42.10 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הימינפ ץופיש 10 כ"הס        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../025 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     025 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת י ל ל כ  ה ר ע ה  00.20 ק ר פ       
      
תומשרתהל םניה תויומכה לכש תאזב שגדומ      
ימצע בושיחו הקידב תושעל ןלבק לעו דבלב      
.העצה תשגהב      

תיללכ הרעה 00.20 כ"הס          
      
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.20 ק ר פ       
      
ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20.20 ק ר פ  ת ת       
ר ת א ב       
      
תודובעב לולכ תלד/ןולחה תודימל חתפה רוסינ      
.ליעל 42 קרפב הסירהה      
      
ינדי תותיס תוברל ימינפ ריקב ףדה תלד ןוטיב     02.02.01.0010
תפסות ,ןויזה תפישח ,תלדה ביבס מ"ס 03      
ןוטבב יולימ ,יסקופא קבד םע םיצוקו ןויז      
לכה .תלדה תנקתה רחאל חיט ינוקיתו טוארג      
תלבק ללוכ רוטקורטסנוקה טרפ פ"ע טלפמוק      

                    1.00 'פמוק .ר"עקפ רושיא  
      
ינדי תותיס תוברל ינוציח ריקב ףדה ןולח ןוטיב     02.02.01.0020
תפסות ,ןויזה תפישח ,ןולחה ביבס מ"ס 03      
ןוטבב יולימ ,יסקופא קבד םע םיצוקו ןויז      
לכה .ןולחה תנקתה רחאל חיט ינוקיתו טוארג      
תלבק ללוכ רוטקורטסנוקה טרפ פ"ע טלפמוק      

                    2.00 'פמוק .ר"עקפ רושיא  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 10.20.20 כ"הס          
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.20 כ"הס          

      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.20 ק ר פ       
      
ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  10.40.20 ק ר פ  ת ת       
      
מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תוציחמ     02.04.01.0010
פ"ע שרדנכ ןויז ,03-ב ןוטבמ תורוגח תוברל      
םיחתפ תמיתס ,יסקופא קבד םע םיצוק ,ןקתה      

                   10.00 .טרפמב טרופמכ 'וכו ר"מ   
הינב תודובע 10.40.20 כ"הס          
הינב תודובע 40.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../026 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     026 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50.20 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתשב םיבוטר םירדח תפצר םוטיא     02.05.01.0010
םוטיא  דועו "קיטסלא 701 ליס פוט הקיס"      
K2-BP גוסמ ינמוטיב ינתירואילופ      

                    8.00 .טרפמל םאתהב OMSEDREPYH ר"מ   
םוטיא תודובע 10.50.20 כ"הס          
םוטיא תודובע 50.20 כ"הס          

      
ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  ת ו ד ו ב ע  60.20 ק ר פ       
      
ת ו ר ג נ  10.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןגמ םיללוכ הפסרטה ללוכ תותלדה יריחמ      
תלדה תקירט תטאהל עבוקמו תועבצא      
.המישרב טרופמכ      
      
רסיק ןבא חטשמ + חבטמל תונורא תכרעמ     02.06.01.0010
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ סופיט      

                    1.00 'פמוק .המישרב  
      
סופיט רסיק ןבא חטשמ + הלתחה תניפל ןורא     02.06.01.0011
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 1-נ 'סמ      

                    1.00 'פמוק .המישרב  
      
2-נ 'סמ סופיט רסיק ןבא חטשמ + ןורא     02.06.01.0020

                    1.00 'פמוק .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב  
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-נ 'סמ סופיט תלד     02.06.01.0030

                    4.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-נ 'סמ סופיט תלד     02.06.01.0040

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
םיתוריש יאת 3-ל תותלדו תוציחמ תכרעמ     02.06.01.0050
טרופמכ טלפמוק לכה .המישרב 5-נ 'סמ סופיט      

                    1.00 'פמוק .המישרב  
תורגנ 10.60.20 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  20.60.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןגמ םיללוכ הפסרטה ללוכ תותלדה יריחמ      
תלדה תקירט תטאהל עבוקמו תועבצא      
.המישרב טרופמכ      
      
      
      

20.60.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../027 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     027 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ימינפ םוינימולא ןולח ללוכ םיסיסרו ףדה ןולח     02.06.02.0010
טלפמוק לכה .המישרב 1-מ 'סמ סופיט      

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
.המישרב 2-מ 'סמ סופיט םיסיסר ףדה תלד     02.06.02.0020

                    1.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק לכה 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-מ 'סמ סופיט תלד     02.06.02.0030

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 4-מ 'סמ סופיט תלד     02.06.02.0040

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט גרוס     02.06.02.0050

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
לכה .המישרב 5-מ 'סמ סופיט די זחאמ     02.06.02.0051

                    4.00 .המישרב טרופמכ טלפמוק רטמ   
תורגסמ 20.60.20 כ"הס          
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60.20 כ"הס          

      
ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.20 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ם י מ  ת ר נ צ  10.70.20 ק ר פ  ת ת       
ף ת ר מ ב  ם ו י  ן ו ע מ ב       
      
--------------------- הירזיבאו םימ תרנצ       
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0001
שא יוביכ וא םירק םימל הגרבהב 04 לוידקס      
ללוכ םייולג ,יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םילוזנוק םינבלוגמ םירזיבא םירוביח םיחפס      
וא תותשקו םיחפס םימוא םיגרב םיוו םילתמ      
יופיצ ללוכו תשר יוסיכו תוריקב הביצח      
LAG-CPA "תורבא" יתבכש תלת יטסלפ      

                    5.00 3" רטוקב טרפמב טרופמכ תרנצה ריחמב רטמ   
      
םינבלוגמ הדלפ תורונצ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0002
שא יוביכ וא םירק םימל הגרבהב 04 לוידקס      
ללוכ םייולג ,יולימב וא תוריקב םיצירחב      
םילוזנוק םינבלוגמ םירזיבא םירוביח םיחפס      
וא תותשקו םיחפס םימוא םיגרב םיוו םילתמ      
יופיצ ללוכו תשר יוסיכו תוריקב הביצח      
LAG-CPA "תורבא" יתבכש תלת יטסלפ      

                   22.00 2" רטוקב טרפמב טרופמכ תרנצה ריחמב רטמ   
      

                   35.00 1 2/1" רטוקב ל"נכ רטמ  02.07.01.0003
10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../028 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     028 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    5.00 1" רטוקב ל"נכ רטמ  02.07.01.0004
      
"ביגש" תמגודכ ירודכ זרב תנקתהו תקפסא     02.07.01.0005
דחא 2" רטוקב   קורפל ינוק דרוקר ללוכ      

                    1.00 םיזרב תחוש ךותב 'חי   
      

                    1.00 1 2/1" רטוקב ךא ל"נכ 'חי  02.07.01.0006
      

                    2.00 1" רטוקב ל"נכ 'חי  02.07.01.0007
      
ןועש ללוכ 2" םימ וקל תיתריד תורבחתה     02.07.01.0008
תילטגיד קוחרמ האירק םע יתריד 4/3" םימ      
הדובעל תיתכלה הניחבמ בל ןוכמ טרפמ יפל      

                    1.00 'פמוק תבשב  
      
רזוח לא ללוכ 2" א"כל םימ וקל תורבחתה     02.07.01.0009

                    1.00 'פמוק םייק םימ וקל תורבחתהל 2" לופכ  
      
-----   דודב       
      
םימח םימ תרנצל דודיב לש הנקתהו הקפסא     02.07.01.0011
תורנצל ףסונב תוריד 8 ל הנבמל תומלשה      

                    1.00 'פמוק XEP דודיב םע תועיגמש  
      
PS וא לוגיטלומ תרנצ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0012
לעתמ רונצ ללוכ ,מ"מ 02 וא 61 ץוח רטוק      

                   40.00 טרפמב טרופמכ מ"מ 52 ינוציח רטוקב שימג רטמ   
      
PS וא לוגיטלומ תרנצ תקפסא ךא ל"נכ     02.07.01.0013
םימל דודיב ללוכ ,מ"מ 23 וא 52 ץוח רטוקב      
טרופמכ מ"מ 04ינוציח רטוקב לעתמו םימח      

                   40.00 טרפמב רטמ   
      
ןהירזיבאו האורבת תועובק       
    ------------------------------  
      
לופכ הטסורינ חבטמ רויכ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0015
08 ןוראל םיאתמ 08 תילע החוטש הנקתהל      
ללוכ etilE 229977 םגד "תמח" תרצות      
םע לופכ יאקירמא ןופיס ,שרדינ םע תוכימת      
םירזיבאה לכו םילכ חידמ תטילקל הנכה      
תחתמ תמלשומ הנקתהל ללוכ םישרדנה      
שיש קבד וא ןוקיליס תקבדהב ןוילע חטשמל      
טרופמה לכ ללוכו רחביש חטשמה יפל      

                    2.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא טרפמב  
      
      
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../029 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     029 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל ןבל הצחר רויכ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0016
וא ילבוא 'תמח' תרצות '06 לרוק' הנותחת      
וא 110304 םגד לכירדאה תריחבל ינבלמ      
םע תוילוסנוק תוכימת ללוכ רושאמ ע"ש      
יקספיל וא ןואסלפ ןופיס ,הדלפמ שרדינ      
לכו םינגזמ זוקינ תטילקל הנכה ןבל קיטסלפ      
תמלשומ הנקתהל ללוכ םישרדנה םירזיבאה      
וא ןוקיליס תקבדהב ןוילע חטשמל תחתמ      
לכ ללוכו רחביש חטשמה יפל שיש קבד      

                    1.00 'פמוק טרפמב טרופמה  
      
ןור 'תמח' היולת הלסא תנקתהו תקפסא     02.07.01.0017
ןופיסבו הפיטש תולעתב הרוזלג ללוכ סדיק      
הריגס םע ,ןבל ףלשנ ילוארדיה בשומ ,ןבל      
החדה לכימ םע sulP OCE 110505 הטקש      
וא "ןואסלפ" לש יולג רטיל 6/3יתומכ וד      
הדלפ תיצקורטסנוק ללוכ ינקת "יקספיל"      
הלסאו יולג לכימ לש םידליל הכומנ הנקתהל      
םע תולעמ 09 תשק ללוכ םלשומ לכה היולת      
וק הצקב תרוקב ןיעו 4" רטוקב תרוקב ןיע      

                    3.00 'פמוק טרפמב טרופמכ םיחפס ללוכ  
      
סלמיר 'תמח' היולת הלסא תנקתהו תקפסא     02.07.01.0018
CW gnuH llaW raelC  ,רשואמ ע"ש וא      
בשומ ,ןבל ןופיסבו הפיטש תולעתב הרוזלג      
הטקש הריגס םע ,ןבל ףלשנ ילוארדיה      
    110505 sulP OCE וד החדה לכימ םע  
וא "ןואסלפ" לש יולג רטיל 6/3יתומכ      
הדלפ תיצקורטסנוק ללוכ ינקת "יקספיל"      
לכה היולת הלסאו יולג לכימ לש הנקתהל      
תרוקב ןיע םע תולעמ 09 תשק ללוכ םלשומ      
םיחפס ללוכ וק הצקב תרוקב ןיעו 4" רטוקב      

                    1.00 'פמוק טרפמב טרופמכ  
      
ח/ק םימל "חרפ" הללוס תנקתהו תקפסא     02.07.01.0019
םיכרואב תבבותסמ היפ םע "תמח" תרצות      
לש 'RAELC' תרדסמ םירק םימל םינוש      
יזרב ללוכ חטשמהמ לקינ םורכ הפוצמ 'תמח'      
םוינימולאמ השימג תרנצ םיינמרג "לינ"      
תמלשומ הנקתהל םיזרבל תורבחתהו      

                    4.00 טרפמב טרופמכ 'חי   
      
חבטמ זרב "תמח" תנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     02.07.01.0020
רוברב הייפ ,RAELC רוברב ףלשנ      
לינ יזרב ללוכ םורכ רומיג .תבבותסמ      
תורבחתהו םוינימולאמ השימג תרנצ םיינמרג      

                    2.00 טרפמב טרופמכ תמלשומ הנקתהל םיזרבל 'חי   
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../030 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     030 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תנוכמ רוביחל תונכה תנקתהו תקפסא     02.07.01.0021
םימח םימ זרב יכנא ןופיס רוניצ ללוכ הסיבכ      

                    1.00 'פמוק בויבו םימל תורבחתה םירקו  
      
רטיל 06 ילמשח דוד תנקתהו תקפסא     02.07.01.0022
,WK 5.2 ילמשח םומיח ףוג םע "ןגמורכ"      
יפל וא רטיל 8 חפנב תוטשפתה לכימ ללוכ      
םע ריהמ םומחל ןקתה םע , ת"לה תויחנהה      
הנגה םע ינוציח יסקופאו ימינפ לאימא יופיצ      
םותסש ,םיירודכ 2/1" םיזרב 2 םע ,תידוטק      
הקרוה זרב ,2/1" ןוחטב םותסש ,רזוח לא      
םע קפוסי ,זוקינל דע תשוחנ רונצו 2/1"      
י"ת יפל תולעמ 54 םח תלבגהל ינקתלברעמ      
"ביגש" תרבח לש "םוח יגשמ" תמגודכ 3645      
ללוכ םוי ןועמב תונורא לעמ הילתל .ע.ש וא      
תמלשומ הנקתהלו קותינ יזרב םירזיבא      
תורבחתה ללוכ םילדיל םוי ןועמל תינקתו      
ימוי יעובש הלעפה רמייט תללוכה תילמשח      
יתריד למשח חולב - תבש ןועש - יתעשו      

                    1.00 'פמוק תכרעמה לש תמלשומ הנקתהל לכהו  
      
םירורוויאו םיזוקינ תכרעמ       
    ----------------------------  
      
בויב תוחוש תכרעמל רוביח תנקתהו תקפסא     02.07.01.0024
םייולגהו םייומסה םינטלוקה לכל תמייק      
תוחשו םירוביח םוטיא ללוכ תמלשומ הרוצב      

                    2.00 'פמוק שדחה בצמל רוביחה תמאתהו  
      
קודיה בויבה תכרעמל תוריפח תקפסא     02.07.01.0025
קוריפו החתפ ללוכ ותומדקל בצמה תרזחהו      
הלולכש הדובע לכו תורחא וא ךרדמ ינבא לש      

                    2.00 'פמוק ותומדקל בצמ ריזחהל השירדב  
      
06 רטוקב לוחלח תורוב תנקתהו תקפסא     02.07.01.0026
יולימ הריפח ללוכ רטמ 3 לש קמועלו מ"ס      
קודיהו לחנ יקולחו ררוחמ ןוטב תוילוחב      

                    4.00 'פמוק םינגזמ זוקינ תרנצל תורבחתהו  
      
"EPDH"-מ ןיחולד תורונצ תנקתהו תקפסא     02.07.01.0027
תרוקב יניע ללוכ ,C09 לש 'פמטב םידימע      
ינפב הנגה ,יולימב ןוטב תפיטע ,םיחפסו      

                   30.00 2" רטוקב ,טרפמב טרופמכ תוריקב העיגפ רטמ   
      
וא םינגזמ זוקינל 1 4/1" רטוקב ךא ל"נכ     02.07.01.0028
    CVP 04 תרוקיב יניע םיחפס ללוכ הקבדהב  

                   30.00 ןוויכ יונישב רטמ   
      

10.70.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../031 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     031 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תקיצי ךותב וא ןינבב םייולג ןיכפוש תורונצ     02.07.01.0029
יניע ללוכ "EPDH" -מ תוריק ךותב וא תופצר      

                   10.00 4" רטוקב טרפמב טרופמכ םיחפסו תרוקב רטמ   
      
רטוקב םיחפס ללוכ "EPDH"-מ רורווא רונצ     02.07.01.0030

                    6.00 "4 רטמ   
      

                    6.00 2" לש רטוקב ל"נכ רטמ  02.07.01.0031
      

                    4.00 4" רטוקב ריוא רונצל עבוכ 'חי  02.07.01.0032
      
- מ םייטסלפ תולפונ וא תרוקב תואספוק     02.07.01.0033
    "EPDH" ללוכו הגרבהב זילפמ הסכמ ללוכ  
םידרוקר יצח י"ע תורבחתהו ההבגה      
,טרפמב טרופמכ ע"וש וא "יקספיל" תרצותמ      

                    3.00 4"/4" וא 4"/2" רטוקב 'חי   
      
םע 4"/2" יטסלפ יפות  ואהפצר םוסחמ     02.07.01.0034
תוכיאמ תשר וא םוטא זילפמ ינבלמ הסכמ      

                    3.00 . ע"ש וא רנסריק הובג 'חי   
      
------------------- שא יוביכ תכרעמ       
      
ללוכ האלמ שא יובכ תדמע תנקתהו תקפסא\     02.07.01.0035
רונצ ,הריהמ החיתפ זרב םע 1" רונצ+ןולגלג      
בר קנזמ םע רטמ 03 ךרואב 4/3" ץחל      
י"ע קנזמלו ץחלה רונצל םירובח - 1" ישומיש      
הפירש זרב קפסל שי ףסונב ץרוטש ירובח      
רטמ 52 ןיירושמ דבמ 2" םינוקרז 2 ,2"      
ףסונבו ץרוטש ירובח םע 2" ןוליס קנזמו      

                    1.00 ג"ק 6 השבי הקראה ףטמ 'חי   
      
םיימינפ תוריקב ןוטבב םיחודיק עוציב     02.07.01.0036
רובעל שרדנש םוקמ לכבו םיריפב םיינוציחו      
הרידחו םיינוציח תוריק םוטיא ללוכ תרנצ םע      
דוקיפ רשואמ לוורש ידי לע המלשה ללוכ      
ירלוק דודיב המיטא ללוכ ןגומ בחרמל ףרועה      
/ חיט ינוקית םע הריגסו שרדנש ןכיה שא      
יפל וא שרדיש ןכיהו שרדיש לככ עבצו סבג      

                    1.00 חקפמ תייחנה 'חי   
ףתרמב םוי ןועמב םירזיבאו םימ תרנצ 10.70.20 כ"הס          
האורבת ינקתמ 70.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../032 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     032 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80.20 ק ר פ       
      
ה ר ע ה  00.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
י"פע תודוקנה תרדגהו הדובעה רואית      
קלח הווהמה דחוימה ינכטה טרפמב עיפומה      
לש הנעט לכ .הז תויומכ בתכמ דרפנ יתלב      
אל ,טרפמה תא ןיבה אל וא ארק אל יכ ןלבקה      
_____________ ןלבקה תמיתח .לבקתת      

הרעה 00.80.20 כ"הס          
      
ם י ל י ב ו מ  20.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
:תורעה      
םיליבומה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה .1      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
הנקתה םיללוכו הז תויומכ בתכב םירחא      
.שומישב םניאש תורוניצב הכישמ טוח תלחשהו      
הגרבה טומ תועצמאב תולעת ןיקתהל ןיא .2      
.תויתשורח תולוזנוק םע קר אלא תכתמ ךלפו      
ונקתוי הלעתה ג"ע םירוביח תואספוק  .3      
תמגוד םירוביח תספוקל םאתמ תועצמאב      
לולכ הז !!!הלעתל תורישי אלו תודיפל קלימ      
תודוקנבו תולעתה ריחמב      
      
תודימב ,תצרוחמ ,מ"מ5.1 ןוולוגמ חפ תלעת     02.08.02.0180
לכו םיקוזיח ,םילתמ ,תולוזנוק ללוכ מ"ס 01*8      

                   20.00 התנקתהל  םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
תודימב ,תצרוחמ ,מ"מ5.1 ןוולוגמ חפ תלעת     02.08.02.0195
לכו םיקוזיח ,םילתמ ,תולוזנוק ללוכ מ"ס 04*8      

                   20.00 התנקתהל  םישורדה רזעה ירמוח רטמ   
      
ר"ממ 6 לית תנוולוגמ תשרמ םילבכ תלעת     02.08.02.0245
,םילתמ ללוכ מ"ס 01 הבוג ,מ"ס 03 בחורב      
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח תלעת ,תולוזנוק      

                   30.00 התנקתהל םישורדה רטמ   
םיליבומ 20.80.20 כ"הס          

      
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  30.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
םניה הז קרפב םיכילומה יריחמ :הרעה      
יריחמב םילולכ םניאש םיכילומה יריחמ      
הז תויומכ בתכב םירחא םיפיעסב וא תודוקנה      
תולעתב החנה וא/ו תרנצב הלחשה םיללוכו      
לבכ ילענ ללוכ תווצקב םירוביחו הריפחב וא/ו      
םישורדה רזעה ירמוח לכו      
      

                   20.00 ר"ממ 3*6 ךתחב YX2N יטסלפומרט לבכ רטמ  02.08.03.0145
םילבכו םיכילומ 30.80.20 כ"הס          

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../033 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     033 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ר א ה  40.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
י"ע תרושקתו למשח תולעת ,תומלוס תקראה     02.08.04.0020
תועצמאב ,ףושח ר"ממ 61 תשוחנ ךילומ      

                   40.00 רטמ 5 לכ םואו גרוב וא/ו םיידנק םיקדהמ רטמ   
      
תורקת ,הנבמב םייתכתמ םיתורש תקראה     02.08.04.0025
ךילומ י"ע .א.מ תולעת ,םימ תרנצ ,תויטסוקא      
,ךילומה ללוכו ר"ממ 61 ךתחב דדובמ תשוחנ      
ספל יתכתמה תורישהמ רישי היהי רוביחה      

                    1.00 'פמוק טולישו ןומיס ללוכ םילאיצנטופ תאוושה  
תוקראה 40.80.20 כ"הס          

      
ם ת נ ק ת ה ו  ם י ר ז י ב א  70.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
הנקתה ,הקפסא םיללוכ םירזיבאה יריחמ      
.רוביחו      
      
םירזיבאה יריחמ םניה הז קרפב םיריחמה      
םיפיעסב וא תודוקנה יריחמב םילולכ םניאש      
.הז תויומכ בתכב םירחא      
      
תועצמאב רזיבא לכ טוליש םיללוכ םיריחמה      
01*01 לדוגב )הקבדמ אל( תורח ץיוונס טלש      
.מ"ס      
      
סיווג תרצות ויהי "טקפ"ה יקספמ      
.המודא תידי TR07 תרדסמ      
      
תרדסמ סיווג תרצותמ ויהי EEC יעקש      
    .IP69 IEC309  
      
תרדסמ סיווג תמגוד ויהי תוריש ינחול      
    .68-Q-DIN  
      
4*04 "טקפ" גוסמ יזפ-תלת םרז קיספמ     02.08.07.0016
תנגומ "טנוברקילופ" תספוקב ןקתומ ,רפמא      

                    5.00 56PI םימ 'חי   
      
םגד ,רפמא 5*61 ,יזפ-תלת עקת-תיב     02.08.07.0035

                    2.00 PI-96 םימ ןגומ - "E.E.C" 'חי   
      
הנקתהל מ"מ 02 יבועב 'ץיוודנס ץע תטלפ     02.08.07.0105

                    1.00 תרושקת ןוראב ר"מ   
      
תרושקתו למשח ילבכ רבעמ TCM 4'' רזיבא     02.08.07.0125

                    2.00 טלקמל 'חי   
      
תכתמ סיסב ללוכ גוז A.S.L 01 רוביח יסיספ     02.08.07.0145

                    1.00 )הנורוק( םאות 'חי   
םתנקתהו םירזיבא 70.80.20 כ"הס          

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../034 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     034 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  80.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
.ףוגה תנקתהו הקפסא םיללוכ םיריחמה      
      
ילארשי ןקת ות אלל הרואת יפוג ורשואי אל .1      
הניא "םינקת ןוכמ תקידב"( יאפורא ןקת ות וא      
.)לבקתת אלו תקפסמ      
      
יפל אלו בותכה יפל םיריחמה תא אלמל שי .2      
."ךרע הווש"      
      
ןיב ריהמ רבחמ היהי הרואתה יפוג לכל .3      
.דויצל ףוגה      
תוירחא תונש 5 ויהי הרואתה יפוג לכל .4      
הפלחה ןאובי תוירחא ףסונבו ירוקמ ןרצי      
!!!רתאב      
.םילרגטניא םירביירד םיללוכ םיפוגה לכ .5      
      
ןגומ ,W32 56PI דל  ץוח יחטשב הרואת ףוג     02.08.08.0103

                    2.00 םיירפ יסקמ שעג תמגוד םימ 'חי   
      
דומצ / עוקש W81 דל לוגע הרואת ףוג     02.08.08.0105

                   20.00 שעג דלוקד תמגוד הרקתבב 'חי   
      
דל מ"ס 06*06 הרקתב עוקש הרואת ףוג     02.08.08.0120

                   10.00 שעג דל לנפ תמגוד W03 'חי   
      
דל מ"ס 06X06 הרקתל דומצ הרואת ףוג     02.08.08.0122

                   10.00 שעג דל לנפ תמגוד W03 'חי   
      
טאוו 3 "רותפכ" דל םורח תרואת ףוג     02.08.08.0130
םע יתילכת דח ,הרקת דומצ/הרקתב עוקש      
ףוגה .CEI-43026 ןקת יפל תימצע הקידב      
הפלחהל תונתינה לטימ  לקינ תוללוס לולכי      
רוא תקופת םע היהי דלה .חוקלה  י"ע חטשב      
021 לש הרואת ןמז .תוחפל ןמול 003 לש      
הנקתהה הבוג יפ לע וקפוסי תושדע , תוקד      
ןקתה ללוכ,מ"מ 05 ףוגה לש ילאמיסקמ רטוק      
םע תילאוזיו הלקת תארתה ,הרקיתל הילת      
תמגודכ. תילוק הארתהל תורשפא      

                   10.00 טיילורטקלא ts236-LE/TS237LE 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80.80.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../035 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     035 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
הנקתהל יתילכת וד דל םורח טלש     02.08.08.0145
ןקת יפל תימצע הקידב םע עוקש/הרקת/ריק      
    43026-CEI. תוקד 081 לש הרואת ןמז  
לולכי ףוגה .מ"ס  51 תויתוא הבוג , תוחפל      
חטשב הפלחהל תונתינה לטימ לקינ תוללוס      
ףוגה  תנקתה / ריהמ חתמ רוביח .חוקלה י"ע      
תוכרעמ יתש ליכי ףוגה ."קלק קילק"ה  תטישב      
תכרעמו דבלב םורחל  םידל, םידל לש תודרפנ      
תמגודכ הרגשב טלשה תראהל הינש םידל      

                    5.00 טיילורטקלא עוקש 617LE /ינוציח 327LE 'חי   
הרואת יפוג 80.80.20 כ"הס          

      
ת ו ד ו ק נ  01.80.20 ק ר פ  ת ת       
      
ינכטה טרפמב עיפומש יפכ תודוקנה רואת      
      

                   55.00 רואמ תדוקנ 'חי  02.08.10.0010
      

                    5.00 הטנוו תדוקנ 'חי  02.08.10.0030
      

                   25.00 יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  02.08.10.0035
      

                    2.00 BSU עקת תיבב םויס ל"נכ 'חי  02.08.10.0036
      

                    8.00 הלופכ יזאפ דח עקת תיב תדוקנ 'חי  02.08.10.0040
      

                    4.00 יזאפ דח ןגזמל עקת תיב תדוקנ 'חי  02.08.10.0050
      
רובע יזאפ דח עקת תיב תדוקנ ריחמל תפסות     02.08.10.0055

                    2.00 םימ ןגומ רזיבאב םויס 'חי   
      

                    2.00 A61*5 תיזאפ תלת עקת תיב תדוקנ 'חי  02.08.10.0065
      

                    2.00 ילמשח םימ דוד תדוקנ 'חי  02.08.10.0075
      

                    5.00 יתריד ןומעפ תדוקנ 'חי  02.08.10.0080
      

                    1.00 םורח ןצחל תדוקנ 'חי  02.08.10.0110
      

                    5.00 ןופלט תדוקנ 'חי  02.08.10.0120
      

                    2.00 בשחמ תדוקנ 'חי  02.08.10.0125
      

                   30.00 שא יאלג תדוקנ 'חי  02.08.10.0150
      

                    6.00 ןגזמל טטסומרט תדוקנ 'חי  02.08.10.0180
תודוקנ 01.80.20 כ"הס          

      
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../036 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     036 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43.80.20 ק ר פ  ת ת       
ן ש ע ו  ש א       
      
,טווח ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה .1      
םישורדה רזעה ירמוח  לכו םילבכ      
תודיחי םיללוכ םיריחמה .2      
    TUPNI/TUPTUO םיוולנה םירזיבאה לכל:  
S.Fל תואיצי טעמל ,םיצנצנו ,םינצחל ,םירפוצ      
.למשח חול יקותינו      
ןלבקה לעו וקליווס היהת תכרעמה .3      
הנקתה הקפסא ךרוצל םתיא רשקתהל      
תכרעמה תלעפהו      
      
תיגולנא תיתבותכ שא יוליג תיזכרמ     02.08.34.0005
ינכטה טרפמב טרופמכ תוחפל תובותכ 46      
,תונכת יטמוטוא ןגייח תוברל ויביכרמ לכ לע      

                    1.00 'פמוק טלפמוק רזעה ירמוח לכו הלעפה ,הנקתה  
      

                   15.00 תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  02.08.34.0015
      

                    2.00 תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  02.08.34.0035
      
תימינפ הנקתהל ץנצנ םע שא תקעזא רפוצ     02.08.34.0040

                    2.00 תנעוממ תכרעמל 'חי   
      
תינוציח הנקתהל ץנצנ םע שא תקעזא רפוצ     02.08.34.0045

                    1.00 תנעוממ תכרעמל 'חי   
      

                    2.00 גוס לכמ ןשע יאלגל ןומיס תירונ 'חי  02.08.34.0050
      
יוביכ רובע ג"ק 3 לקשמב MF-002 זג לכימ     02.08.34.0085
תרנצ ,הזתה יריחנ ללוכ למשח חולב יטמוטוא      
יוביכ תלעפה ןצחל ללוכ לכימהו םיריחנה ןיב      
תרונמ)tup tuo( הלעפה תדיחי ללוכ ,בוהצ שא      

                    1.00 'פמוק טלפמוק טווחו התנקתה ללוכ "לעפוה יוביכ"  
      
ןקתמ לכו הזירכו שא יוליג ןקתמ לכ תרבעה     02.08.34.0155
תקידב ,היצרגטניא תקידב ללוכ ,שא יוביכ      
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      
ןקתמה רושיאל דע ושרדיש תורזוחה תוקידבה      
ןוכמ תנמזה םואת ללוכ םינקתה ןוכמ י"ע      
,תוקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל ,םינקתה      
וא/ו  הדובע תועשב הכורכש תינכט הרזע ללוכ      
ןוכמל ךרוצה תדימב שרדיתש רזע ירמוח      
לע עוצב תא םג ללוכ ריחמה .םינקתה      
ןקתמה תמלשהל דע ןוקיתל ושרדיש םייוקילה      
םולשתה תא ללוכ ריחמה.םינקתה ןוכמ י"ע      

                    1.00 'פמוק .םינקתה ןוכמל  
ןשעו שא יוביכו יוליג תכרעמ 43.80.20 כ"הס          
למשח תודובע 80.20 כ"הס          

      
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../037 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     037 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.20 ק ר פ       
      
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  10.90.20 ק ר פ  ת ת       
      
םיחטשב םושיי םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
ינוקית ,םייקל המאתהו תורבחתה ,םינטק      
.העיבצה ריחמב םילולכ חיט      
      
,תוניפ יקוזיח םיללוכ הדיחיה יריחמ :הרעה      
.הניפה הבוגו ךרוא לכל ,ינוציחו ימינפ      
      
לגרס ,תובכש יתשב סבג חיט וא/ו םינפ חיט     02.09.01.0010

                   15.00 .דבל רמג ,םינוויכ ינשב ר"מ   
חיט תודובע 10.90.20 כ"הס          
חיט תודובע 90.20 כ"הס          

      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01.20 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  10.01.20 ק ר פ  ת ת       
      
הז קרפב םינושה םיפיעסב הדיחיה יריחמ      
יליפורפ ,םיפסה ,םירמוחה לכ תא םג םיללוכ      
רבעמב ,םוינימולא/זילפ/הטסורינמ הדרפהה      
,םייופיח/םיפוציר הצקבו םייופיח/םיפוציר ןיב      
םייכנאו םייקפוא ,םהינימל רמגה יליפורפ      
וא ,ע"ש וא "םייופיצ לייא" י"ע םיקוושמה      
,לכירדאה תריחב יפל תרחא הרבח תרצות      
תוינכותב ראותמכו לכירדאה תשירד יפל לכה      
.תוינכותב םיטרפבו      
      
טקרפ יומד ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     02.10.01.0011
זוע" לש 070502 ט"קמ ,מ"ס 32/021 תודימב      
,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל ,ע"ש וא "הקימרק      
רמג ,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,תיתשה תנכה      

                  136.00 .'וכו תואמגודו םינווג בוליש ,תילירקא הבור ר"מ   
      

                  125.00 .מ"ס 8 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  02.10.01.0021
      
ןלצרופ טינרג יחיראב םיבוטר םירדח ףוציר     02.10.01.0030
זוע" לש 20582 ט"קמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
,ןקתה פ"ע פילסיטנא ,ע"ש וא "הקימרק      
,תיתשה תנכה ,שרדנכ םיעצמה לכ תוברל      
,מ"מ 5 דע בחורב םיקשימ ,םיעופיש דוביע      
תואמגודו םינווג בוליש ,תיסקופא הבור רמג      

                    8.00 .'וכו ר"מ   
      

                   10.00 .מ"ס 8 הבוגב ל"נה ףוצירה גוסמ םילנפ רטמ  02.10.01.0031
      
      
      

10.01.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../038 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     038 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,םיבוטר םירדחב הינב וא/ו ןוטב תוריק יופיח     02.10.01.0040
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב ,םימייקו םישדח      
זוע" לש 100191 ט"קמ ,מ"ס 021/06      
,יופיחל חטשה תנכה תוברל ,ע"ש וא "הקימרק      
,הנותחת הצברה תבכש ,רשיימ חיט עצמ      
הניפ יליפורפ ,תילירקא הבור רמגב םיקשימ      

                   10.00 .טרפמב טרופמכ רמגו ר"מ   
      
ביילס ןבא תוחולב ,חלשו םור ,תוגרדמ יופיח     02.10.01.0070
,שוטיל תוברל ,מ"ס 3 יבוע ,תשטולמ הרופא      
הגרדמה חלשב ספ דוביע ,שיש קבדב יולימ      
8191 י"ת פ"ע תושיגנו הקלחה תעינמל      
ריחמה .רליס רמגו תושיגנה ץעוי רושיאבו      

                    7.00 .דחי חלשלו םורל רטמ   
יופיחו ףוציר תודובע 10.01.20 כ"הס          
יופיחו ףוציר תודובע 01.20 כ"הס          

      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.20 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  10.11.20 ק ר פ  ת ת       
      
יבג לע ,ע"ש וא "0002 לירקרפוס" עבצ     02.11.01.0010
,םינפ חיט :ןוגכ םישדח וא םימייק םיחטש      
דע תוחפל תובכש שולשב ,'וכו ןוטב ,סבג      
,םייק עבצ דורג תוברל ,דיחא ןווג תלבקל      
תדרוה ,חיט ינוקית ,םוגפ חיט תדרוה      
ףושפיש ,םינוש םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ      
תנכה ,תואמגודו םינווג בוליש ,הקלחהו      
יפל שרדנכ תובכשה לכו דוסי תבכש ,תיתשתה      

                  350.00 .ןרציה טרפימ ר"מ   
      
םימייק םיחטש יבג לע ,ע"ש וא "רואילופ" עבצ     02.11.01.0025
,'וכו ןוטב ,סבג ,םינפ חיט :ןוגכ םישדח וא      
,דיחא ןווג תלבקל דע תוחפל תובכש שולשב      
,םוגפ חיט תדרוה ,םייק עבצ דורג תוברל      
םיטנמלאו םיגרב ,םירמסמ תדרוה ,חיט ינוקית      
םינווג בוליש ,הקלחהו ףושפיש ,םינוש      
,אלמ לטכפש ,תיתשתה תנכה ,תואמגודו      
טרפימ יפל שרדנכ תובכשה לכו דוסי תבכש      

                   30.00 .ןרציה ר"מ   
      
      
      
      
      
      
      

10.11.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../039 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     039 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
:ןוגכ םינוש םימייק םיטנמלא ג"ע טיירמה עבצ     02.11.01.0030
םירחאו םילוורש ,םינגוא ,תונולח ,תותלד      
לכו הדולח תרסה ,ףפור עבצ תרסה תוברל      
רצומ תלבקל דע ןרציה י"ע שרדנכ תובכשה      

                    1.00 'פמוק .םלשומ  
העיבצ תודובע 10.11.20 כ"הס          
העיבצ תודובע 11.20 כ"הס          

      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21.20 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  10.21.20 ק ר פ  ת ת       
      
טלפמוק לכה .המישרב 1-א 'סמ סופיט טירפ     02.12.01.0010

                    2.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 2-א 'סמ סופיט טירפ     02.12.01.0020

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
      
טלפמוק לכה .המישרב 3-א 'סמ סופיט טירפ     02.12.01.0030

                    1.00 .המישרב טרופמכ 'חי   
םוינימולא תודובע 10.21.20 כ"הס          
םוינימולא תודובע 21.20 כ"הס          

      
ר י ו א  ג ו ז י מ  51.20 ק ר פ       
      
ם ו י  ן ו ע מ / ף ת ר מ  10.51.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטרווניא לצופמ ןגזמ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0001
תוחפל B  יטגרנא גוריד . םוי ןועמ תתיכב      
H/UTB 053,13 תילנימונ רורק תקופתל      
ע"ש וא  "הרטקלא" ,"ןארידת" תרצות      
יקלח לכ תא לולכי הדיחיה ריחמ .רשואמ      
ןגזמה תיילת, תמלשומ הנקתהל ןגזמה      
לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח ירזיבא      
ללוכ ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקיפו חכ      
יפל רטוק( למשחו זג תרנצ םינושארה 'מ 2      
,הבעמל םימ ןגומ קותינ קספמ ,)ןרצי תויחנה      
ימוג תובכש 2 ללוכ הבעמל ןוולוגמ הלתמ      
דגנ םיגרוס ללוכ , הבעמה תחתמ ץרוחמ      
,ינוציח ריקב 3 " םולהי חודיק ,לוענמו הבינג      

                    1.00 'פמוק תמלשומ הלעפהו זג יולימ  
      
      
      
      
      
      

10.51.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../040 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     040 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     02.15.01.0002
רורק תקופתל A  גוריד   טלקמב רטרווניא      
,"ןארידת" תרצות H/UTB 061,32 תילנימונ      
הדיחיה ריחמ .רשואמ ע"ש וא  "הרטקלא"      
ירזיבא ןגזמה תיילת ,ןגזמה יקלח 2 תא לולכי      
חכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
2 ללוכ ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקיפו      
יפל רטוק( למשחו זג תרנצ םינושארה 'מ      
הלתמ ,הבעמל קותינ קספמ ,)ןרצי תויחנה      
ץרוחמ ימוג תובכש 2 ללוכ הבעמל ןוולוגמ      
הבינג דגנ םיגרוס ללוכ , הבעמה תחתמ      
יולימ ,ינוציח ריקב 3 " םולהי חודיק ,לוענמו      

                    2.00 'פמוק זג  
      
לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא ךא ל"נכ     02.15.01.0003
רורק תקופתל A  גוריד   טלקמב רטרווניא      
,"ןארידת" תרצות H/UTB 000,91 תילנימונ      
הדיחיה ריחמ .רשואמ ע"ש וא "הרטקלא"      
ירזיבא ןגזמה תיילת ,ןגזמה יקלח 2 תא לולכי      
חכ לש תילמשח תורבחתה ,הילתו רוביח      
2 ללוכ ,זוקינה תרנצ לא תורבחתה ,דוקיפו      
יפל רטוק( למשחו זג תרנצ םינושארה 'מ      
הלתמ ,הבעמל קותינ קספמ ,)ןרצי תויחנה      
ץרוחמ ימוג תובכש 2 ללוכ הבעמל ןוולוגמ      
הבינג דגנ םיגרוס ללוכ , הבעמה תחתמ      
יולימ ,ינוציח ריקב 3 " םולהי חודיק ,לוענמו      

                    1.00 'פמוק זג  
      
טטסומרתו הלעפה לנפ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0004
ינוי יעובש הלעפה רמייט טוויח ללוכ יריק      
די לע רשואמ תבשב הלעפה רודיסו יתעש      

                    4.00 'פמוק דרפנב ןגזמ לכל ןירפלה ןוכמ  
      
לצופמ ןגזמל זוקינו דוקיפ ,למשח ,זג תרנצ     02.15.01.0005
לעמ הבעמל דייאמ ןיב רוביחל םגדו גוס לכמ      
:תוברל )ןגזמה ריחמב םילולכ( םינושאר 'מ 2      
הזג תשובחת תפיטע םע תרנצל דודיב      

                   60.00 תובכש יתש ספליס תחירמו רטמ   
      
ללוכו CVP לוורש הנקתה ללוכ חדק עוציב     02.15.01.0006
ריקב תרנצ רבעמל ריקה ידיצ ינשמ םוטיא      

                    2.00 'פמוק 3 " חודיקה רטוק .מ"ס 03 יבועב ינוציח ןוטב  
      
4" רטוקב טלקמל ןוטב ריקב םולהי חודיק     02.15.01.0007
טרפ יפל( ריקב ןטובמ ד"ממל רוניצ תוברל      

                    2.00 'פמוק )םוטיא ללוכ ינקת  
      
      

10.51.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../041 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     041 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
תמגוד CVP  תלעת לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0008
וא םויס תניפ ללוכ מ"ס 6X6 תודימב "לגלפ"      

                   10.00 שרדנו הדימב הסכמ רטמ   
      
םע ןוולוגמ חפמ הלעת לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0009
מ"ס 01X6 הדימב םימ תדיריל רוריחו הסכמ      

                   35.00 ץוחב זג תורוניצל מ"מ 1 יבוע רטמ   
      
גוסמ הטנוו חופמ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0010
    "ROCED" ריוא תקיניל תיריק הנקתהל  
וא "P&S תרצות םוי ןועמ תתיכב םיתורישמ      
MFC 001 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש      
ןקתומ םיקיזמ דגנ תשרו רזוח לא סירת ללוכ      
למשח טוויח ,םייק ןולחב וא ינוציח ריק דצב      
,ןרציה לש ףיצר תוריהמ הנשמ םע דוקיפו      
אלל שימג םוינימולאמ השימג הלעת ללוכ      
רקב ללוכ 6" רטוקב 'מ 3 -כ ךרואב דודיב      
הנשמו קספה לעפה קספמ םע הלעפה      

                    1.00 'פמוק עצומה ןרציה לש ירוקמ תוריהמ  
      
ריוא תסנכהל יריצ חופמ  הנקתהו הקפסא     02.15.01.0011
ללוכ םייק ןולח ךותב  םוי ןועמ התיכל ינוציח      
תוליסמ םע טסאלרוד ןנסמ םע תרגסמ ללוכ      
תשר ללוכ ,הפישל הטמ יפלכ ןנסמ תאצוהל      
דצב ןקתומ רזוח לאו חופמה עונמ דצב ןזמ      
ימוג תרס ללוכ ,תרגסמה לע ןולחה ינוציח      
ללוכ ,תמאתהו הנגהל תרגסמה ביבסמ חישק      
"P&S" תרצות   חתפה ביבסמ ימוג תמיטא      
MFC 082 לש ריוא תקיפסל רשואמ ע"ש וא      
קספמ ללוכ AP 031 לש ךרועמ ץחל דגנ      

                    1.00 'פמוק .ףיצר תויוריהמ ררובו הלעפהו קותינ  
      
אתב ןקתומ חופמ לש הנקתהו הקפסא     02.15.01.0012
תרצות טלקמל ינוציח ריוא תקפסאל יטסוקא      
דודיב םע רשואמ ע"ש וא "םיחופמ חבש"      
לש ריוא תקיפסל 1" יבועב ימינפ יטסוקא      
    MFC 005 ץניא 5.0 לש ךרועמ ץחל דגנ'  
הנושאר הגרד( םיננסמ תוגרד 2 ללוכ םימ      
- 03% הינשה הגרדו סלגרימא - 21%      
ללוכ ,ינוציח םייק סירתל רוביח ללוכ,)ראפ      
ריקב לוגע סירת ןיב רוביחל הלעת עטק      
חתפב ןקתומ לוגע סירת ללוכ ,חופמהו ימינפ      

                    1.00 'פמוק םייק  
      
      
      
      
      

10.51.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../042 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     042 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םייק חתפ ךותב הנקתהל ENIL NI חופמ     02.15.01.0013
ע"ש וא "P&S" תרצות   BRT םגד המגודכ      
ריוא תקיפס םיתורישמ ריוא תקיניל רשואמ      

                    1.00 'פמוק םימ ץניא 2.0 ץחל דגנ MFC 042 לש  
      
"הנקמס" טרדנטס יפל ןוולוגמ חפ הלעת     02.15.01.0014
תמיטא ,פיקוזיח ,תוכימת ,םילתמ ללוכ      

                    2.00 רורוויאל םירוביח ר"מ   
      
הרקבו דוקיפ לש הנקתוה הקפסא     02.15.01.0015
    FFO-NO חופמ תלעפה לע תוריהמ  
ללוכ  ליגר ןמזב ינוציח ריוא תקפסאל      

                    2.00 'פמוק טוויחו טטסומרת  
םוי ןועמ/ ףתרמ 10.51.20 כ"הס          

      
ת ו נ ו ש  20.51.20 ק ר פ  ת ת       
      
םינש שולשל רבעמ - יתנש תורשל תפסות     02.15.02.0001
דויצה לכל תבייוחמש הנושארה תוירחאה      
ללוכו םתנקתה ףוליח יקלח ללוכ הנקתההו      
תורש תרגסמב םיללכנש םילןפיטה לכ      

                    1.00 'פמוק תונושאר םינש 01 דע תוירחאו  
תונוש 20.51.20 כ"הס          
ריוא גוזימ 51.20 כ"הס          

      
ן י י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22.20 ק ר פ       
      
ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  10.22.20 ק ר פ  ת ת       
ן י י נ ב ב       
      
ללוכ יבועב הכומנ תימורק דח סבג תציחמ     02.22.01.0040
ידימע( םיקורי םימורק 2 :תללוכה מ"ס 01-כ      
,דצ לכב דחא חול ,א"כ ½" יבועב )םימ      
ןותחתו ןוילע לולסממ האישנ תיצקורטסנוק      
ינורזמב דודיב ,ןוולוגמ הדלפ חפמ םיבצינו      
42 לש יבחרמ לקשמבו 2" יבועב תיכוכז רמצ      
תוברל ,שא ןיסח ןליתאילופב םיפוטע ,ק"מ/ג"ק      
קוזיח ינודומע ,םיישפוח תווצקבו ןוילע ףילג      
,םיקוזיחה ,םירוביחה לכו ,הציחמה שארבו      
רמג יליפורפ ,םיחתפ דוביע ,םימוטיאה      
ירמוח לכו יופיחל וא/ו העיבצל הנכה ,תוניפב      

                    3.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
      
      
      
      
      

10.22.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../043 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     043 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיחנומ סלגרביפ יחיראמ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0050
'גטנוודא ןופוקא" םגדמ ,מ"ס 06/06 תודימב      
    A" האישנ תיצקורטסנוק תוברל ,ע"ש וא  
,םיגוסה לכמ רבעמו הצק ליפורפ ,שרדנכ      
,םירוביחה לכו ףקיהב םיעובצ סבג ירניס      
לכה .םהינימל רזעה ירמוח לכו םיקוזיחה      

                  108.00 .ןרציה יטרפמו יטרפ יפל טלפמוק ר"מ   
      
,םיררוחמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     02.22.01.0060
,מ"מ 8.0 חפה יבוע ,רונתב םיעובצו םינוולוגמ      
הנרבממ תוברל .מ"ס 03 םישגמה בחור      
תייצקורטסנוק ,תיכוכז רמצ דודיב + תיטסוקא      
םיחתפ תחיתפ ,Z+L, Z, T, L יליפורפ ,האישנ      
ירמוח לכו םיקוזיחה ,םירוביחה לכו גוס לכמ      

                   15.00 .טלפמוק לכה .םהינימל רזעה ר"מ   
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 10.22.20 כ"הס          
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22.20 כ"הס          

      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42.20 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  10.42.20 ק ר פ  ת ת       
      
םינוקיתה לכ תא םג םיללוכ הדיחיה יריחמ      
ינוקית תוברל הסירההו קורפה בקע ושרדייש      
,םייופיחו םיפוציר ,חיט ,םוטיא ,הינב ,ןוטב      
תונוש תוכרעמ ,םישעותמ םיטנמלא ,תורקת      
יפ לעו שרדינכ רחא טנמלא לכ ןוקית ןכו      
.חקפמה תוארוה      
      
רתאל תלוספה יוניפ םיללוכ הדיחיה יריחמ      
.תורגא ימולשת תוברל השרומ      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10.42.20 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../044 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     044 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

ןועמה ץופיש 20 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,הדובעה רוזא לכב הסירהו קורפ תודובע     02.24.01.0010
תוינכותב טרופמכ ,שרדיש לככ ,ןועמה םוחתב      
תסירה תוברל ,חטשב חקפמה תוארוה יפלו      
םיחתפ תצירפ ,םיגוסה לכמ תוציחמו תוריק      
)ןוטב תוריקב ללוכ( םימייק םיחתפ תבחרהו      
ןבאה לש תוריהזב תוימוקמ תורסה תוברל      
םייופיחו םייופיצ ,םילנפ ,ףוציר קורפ ,תמייקה      
,תונולח ,תותלד ,ףפור חיט ,תוגרדמ ,גוס לכמ      
תורקת ,םיגרוס ,םיסירת ,תונירטיו ,םיפוקשמ      
,האורבת ,למשח ינקתמ ,םיגוסה לכמ תוכמנומ      
לכ ןכו 'וכו טוהיר ,גוס לכמ תונורא ,ריוא גוזימ      
,היומס וא היולג הסירה וא קוריפ תודובע      
תאבהו הדובעה לש םלשומ עוציבל השורדה      
.יפוסה ןנכותמה ובצמל יחכונה ובצממ הנבמה      

                    1.00 'פמוק .תפסות לכ םלושת אל  
קוריפו הסירה תודובע 10.42.20 כ"הס          
קוריפו הסירה תודובע 42.20 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןועמה ץופיש 20 כ"הס        
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../045 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     045 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

  
כ"הס  

הימינפ ץופיש 10 הנבמ   
  
תיללכ הרעה 00 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ןבא תודובע 41 קרפ    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
הימינפ ץופיש 10 כ"הס   
  
ןועמה ץופיש 20 הנבמ   
  
תיללכ הרעה 00 קרפ    
  
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ    
  
הינב תודובע 40 קרפ    
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
ןמוא תורגסמו תורגנ תודובע 60 קרפ    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
חיט תודובע 90 קרפ    

 
קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../046 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     046 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

  
כ"הס  

יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
ריוא גוזימ 51 קרפ    
  
ןיינבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ    
  
קוריפו הסירה תודובע 42 קרפ    
  
ןועמה ץופיש 20 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מכון לב - בנין שרמן   .../047 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
  

 



ןינבל ינכט דרשמ - גרבנירג ריאמ
7777075-30:סקפ 6360916-30:ןופלט
 

13/03/2022
דף מס':     047 ןמרש תונועמ ןינב ץופיש - בל ןוכמ

  
כ"הס  

הימינפ ץופיש 10 הנבמ   
  
ןועמה ץופיש 20 הנבמ   

 
  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכון לב - בנין שרמן 4434889-40 )2.71.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה

 

 


