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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 14ה//2020' מסהצהרה למכרז :       הנדון
 
בתחום המקצועי אני החתום מטה ______________מצהיר בזאת כי אני קבלן בענף העבודה  .1

 -של נשוא ההצעה, הנני קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט
 _________________ לפי התקנות בדבר סיווגם של קבלנים רשומים. -ומסווג כ 1969

 
לאחר שקראתי בעיון ובשקידה את הפרסום למכרז, את ההזמנה לקבלת הצעות, את ההסכם,  .2

זה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר את טופס החו
שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז הנ"ל, ביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי 
את תנאיו ומצבו וכן לאחר שהבנתי את השיטה והתנאים שלפיהם אצטרך לבצע העבודה ולקבל 

מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע  את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, הנני
את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרט ובתנאים הכלליים במחירים שאני הצעתי 
עבור הסעיפים השונים בכתב הכמויות לפי מחירי היחידות ולגמור את העבודות הנ"ל לשביעות 

 רצונכם ולהנחת דעתה של המועצה.
 

ססים על כתב הכמויות ולפי מחירי היחידות יהוו סכום כולל של המחירים המבו
אולם אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה  )לא כולל מע"מ(,__ ₪ _____________

מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י המועצה 
 ולא לפי הסכום הכולל.

 
 רצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישאאני מסכים ומאשר כי המוע .3

בתוקף במשך תקופה של שלושה חודשים מתאריך שנקבע לפתיחת מעטפות ההצעות ואם 
תתקבל ההצעה, היא לא תבוטל אלא אם הצו להתחלת העבודה לא ניתן לאחר שלושה חודשים 

 יידכם לקיים התחייבויותי מיום קבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי על
 אעשה זאת מיד ובלי השהייה. –שבהצעתי זו 

 

 אני מסכים כי אם תתקבל ההצעה ע"י המועצה, יהא עלי, בין היתר: .4
 

ימים מיום קבלת ההודעה  14תוך  , להמציא ערבותלחתום על ההסכם והחוזה המצורפים .4.1
לט את הערבות אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית לח על כך.

חילוט הערבות לטובת והפסדים כלשהם ואולם  נזקיםלהוכיח  שהבנקאית מבלי שתידר
המועצה  לא יפגע בזכויות המועצה לתבוע, לקבל ולדרוש ממני את הסכומים, על נזקים  

 נוספים שנגרמו למועצה עקב אי חתימת החוזה על ידי בזמן הנקוב לעיל.

כל ך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את ימים מתארי 7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח מיום זה, תשעים) 90תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק בלתי נפרד 
והעבודות" פירושו להוציאה לפועל עד  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. ימהתחייבויותי

תומה בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים ולתנאים הכלליים, לכתבי הכמויות ומחירי 
 היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח.

כחוק לפי הנוסח  הקבוע  מבוילתעם  חתימת החוזה, ערבות בנקאית  –להפקיד בידיכם  .4.3
. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים בחוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף

 הנקובים בחוזה.

דלעיל, הריני מסכים כי תחלטו  4.2במקרה ולא אתחיל בעבודה עד לתאריך הקבוע בסעיף  .4.4
 לטובתכם הערבות הבנקאית שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.

לי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו ע .4.5
 מתחייב לביילו מיד לאחר שהמועצה תורה לי לעשות כן.
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שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה ערבות בנקאית לפקודתכם  יהתחייבויותיכערבות לקיום  .4.6
התחייבות מפורט בהזמנה ובהסכם ומייפה כוחכם באופן בלתי חוזר, אם לא אקיים  

הצעה זאת, לחלט לטובתכם הערבות מבלי לתת לי הודעה או  על פי ימהתחייבויותי
התראה נוספת, ואני מוותר מראש על  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות 

 הערבות הנ"ל .

ידוע לי כי למועצה נתונה הזכות לבטל המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו יבוטל המכרז  .5
במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי  כאמור, לא תהא לי, גם באם הצעתי זו תזכה

 , פיצויים וכיוצ"ב. יהמועצה ו/או מי מטעמה, לרבות בגין השבת הוצאותי

כל המושגים והביטויים המופיעים בכתב הצעה זה יפורשו, עד כמה שהדבר ניתן  עפ"י פירושם  .6
ים או להיפך וכל כל מקום שנאמר ביחיד מוסב גם לרב ומשמעותם בהסכם ובחוזה המצורפים.

 מקום שנאמר בזכר מוסב גם לנקבה או להיפך, הכל לפי העניין.

הצעתי זו ניתנת מתוך הבנתי ורצוני החופשי, ואני מסכים בזאת שהסמכות הייחודית לדון  .7
בסכסוכים הקשורים להצעתי זו ולחוזה המצורף אליה, תהא לבית המשפט המוסמך במחוז 

 הדרום.
 
 
 
 
 
 
 
 

___________       ______________ 
 חותמת                  תאריך  
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 ג' סמךמ

 14ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 
"צ מעו ביטחוןה שרד,  משיכוןה שרדמ הוצאתב ניןב עבודותל  כלליה פרטמ  )ג( סמךמ
 : רקיםפ בפרטו
 
 

  חרונהא הדורהמ                           קדמותמו 00 -    
 עבודות עפר 01 -    
 " -"    ראתב צוקי טוןב בודותע 02 -    

 גדרות 44 -                                   
 סלילת כבישים ורחבות 51 -                                   
 מים וביוב 57 -                                   

     
  
  

 
    

 
     

 . מיוחדה מפרטב ו, אלעילד בפרקיםש פניות"י העפו צורךל התאםב  וסףנ רקפ  לכ כןו
 
 בהוצאתש כלליםם המפרטיל יאה כוונה" הכלליה פרט"מ הגדרהה ופיעהמ וב קוםמ כלב ערהה
 שותפותמ עדותו הוצאתב וא ןוהשיכו בנויה משרדו ןהביטחו שרדמ השתתפותב  מיוחדתה וועדהה
 "ל. לצהו ןהביטחו משרדל
 
 רכישהל יתניםנ קבלןה  לש רשותוב  אינםו מכרזל  ורפוצ לאש  עילל מצויניםה  כללייםה מפרטיםה
 ת"א.  29 ליעזר' אח, רןהביטחו שרדמ לש אורל הוצאהב
 

 נזכריםה כללייםה  טכנייםה  מפרטיםה  מצאיםנ  רשותוב  יכ  זהב  צהירמ  קבלןה קבלןה הרתהצ
  תא  בצעל מתחייבו דעתל ביקשש הסבריםה לכ תא יבל,  קכנםת תא הביןו רא, קהז וזהח/מכרזב
 לקח הינהו הז וזהח/מכרזל ספחנ הווהמ  וז צהרה.  ההםב  מוגדרותה  דרישותל  כפיפותב  בודתוע
 . מנומ פרדנ יתלב
 
 
 

      קבלןה חתימתו ותמתח     
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 1ג'   סמךמ

 14ה//2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
  וקדמותמ 00  רקפ
 
 לבנטייםר רקיםפ ו, אכלליה מפרטב 00 רקפ תא שנותל וא הוסיף, להשליםל אב הז יוחדמ פרטמ
 . לוש חריםא
 

  עבודה ושטח התארגנותה תרא 00.01
 

 במתחם המועצה. מצאנ עבודהה תרא 
שטח התארגנות של הקבלן יהיה באזור האתר של הפרויקט אלא אם יקבע אחרת בפגישת 

הקבלן על כל התארגנות ע"י המפקח. שטח התארגנות יהיה באחריותו הבלעדית של 
 המשתמע מכך.

 
  עבודהה אורת 00.02

              
 בנייה.עבודות  המבוצעות במסגרת מכרז זה הן ותהעבוד

 
  מפרטה יקףה 00.03
     
 עלו כמויותה לכתבו תוכניותל ,כלליה מפרטל  השלמהכ מיוחדה  מפרטה תא  ראותל שי   
  יטויהב תא מצאת כמויותה בתבכו תכניותב מתוארתה בודהע כלש  הכרחה ןמ  יןא ןכ   
 . מיוחדה מפרטב   

 
  כמויותה כתבו מפרטים, התכניותה תאמתה 00.04

  
 נתונים, המידותה לכ תא בצועה מסמכיו תכניותה בלתק םע ידמ בדוקל קבלןה לע 

, נתונים, בתכניותב תירהס וא עותט תמצאש קרהמ כל. בהםב מובאיםה האינפורמציהו
.  כתבב  וראותה לבקשו  מפקחל ידמ ךכ לע הודיעל ליו, עויותמכה בכתבו טכניה מפרטב
 ידיעתל קבלןע"י ה ידמ ובאוי תכניותב מסומניםש מידותה  עלו גבהיםה  לע רעוריםע
 ביעהת לכ תקבלת א. לופיתס היהת נדוןב מפקחה חלטת. העבודהה יומןב ירשמוו מפקחה
 . אמותתהה-באיו סטיותב רגישה לאש ענהט מךס לע קבלןה צדמ

 
  חומריםו יוד, צבודהע 00.05

 
על . לבדב רושתיח היהי עבודותה ביצועל וב השתמשל קבלןה דעתב שרא ציודה לכ א. 

 לע מפקחה יתרו ןכ םא לא)א ביצועה תחלתה פניל מפקחה ישורא לקבל קבלןה
, מפקחע"י ה אושרי אל שרא ציוד(. החלקוב וא ולו, כיודצ ותוא לש אישורוו דיקתוב
ע"י  אושרי שרא סוגמ חרא ציודב יוחלףו שבונוח עלו קבלןע"י ה מקוםמן ה סולקי

 . מפקחה
  
 דרישותל כפיפות, בכוןנ קצועימ באורחו תכניותל התאםב בוצענהת  עבודותה לכ ב. 

, רישותד יימותק גביהןל שרא בודות. עמפקחה לש צונור לשביעות"ל ונה תקניםה
' כדו קנות, תרישותד אותןל התאםב בוצענה, תוסמכתמ שותר ל' שכדו קנותת
 בודותע תאמתה לע כתבב ישורא ידול מציאי הקבלןש דרושל שאיר  מפקחה
 אםב זהכ ישורא המציאל תחייבמ הקבלן, ושותר ותהא ל' שכוו קנות, תדרישותל
 . ידרשי

 
 לכ דרישותל בהתאםו חוזהל 2ו' סמךמ סיסב לע עבדהמ בדיקותל כניתת כיןי קבלןה ג. 

 כלליה מפרטה תקניל ותאםת הדגימותו בדיקותה כנית. תהז חוזהב בודותהע תרי
 בדיקותה כניתת תא שנותל שאיר מפקח. היוחדיםמ כנייםט מפרטים( וכחולה ספר)ה
 .שטחב עבודהה תנאיל התאםב

 
 ל, עסויםמ חומרב שימושה פניל מיםי בועש אשרמ  אוחרי לא, ועבודהה תחלתה םע ד. 



 
, הםב השתמשל דעתוב שרא חומריםה קורמ לע ישורא פקחהמ אתמ קבלל קבלןה
  ימסרוי חומרים. הדיקהב ילצורכ חומריםה אותםמ גימותד הגישל אתז םע יחדו
 שימושל  תאמתםה ידתמ תא קבעוי תוצאותיהו מפקחה הוראותל התאםב בדיקהל
 הפסקתל גרוםת  מאושרתה דגימהה ןמ חומרה  טיבב הסטיי  ל.  כהז וזהח  ביצועב
. קבלןה שבוןח לע אתז ל, כהמקוםמ פסולה חומרה לש מיידיה סילוקול דע עבודהה
 מתקבלתה בכמותו אושרמ טיבב ומריםח מקוםל ביאי קבלןה אשרכ ימשךת עבודהה
ע"י  תיקבעש וסמכתמ מעבדהב קבלןה שבוןח לע בוצענהת בדיקות. המפקחה עתד לע
 .דדיםהצ ניש תא חייבנה"ל תנה בדיקותה תוצאותו מפקחה

    
. נדרשה מוצרה יכותא לע הצביעל נתמ לע אים, ביצרןה םש וזכרמ הםב וצריםמ  

ע"י  זאתו מוזכרה מוצרל איכותיו כניט רךע ווהש וצרמ הציעל רשותה קבלןל
 וראותה מפקחל קבלןה מציאי קרהמ כל. במפקחה באישורו תאימיםמ סמכיםמ
 . ותיואהורל התאםב הקפדהב ינהג, וכתבב יצרןה לש יצועב

 
 המפקחו ציודה פקס ישורא עוןט עבודהה ביצועב וב שתמשי קבלןה שרא יודצ לכ  

 המקוםמ סולקי המפקחו ספקה דיי לע אושרי אל שרא יוד. צעבודהה חילתת פניל
 בוצעוי עבודותה ל. כאושרמ סוגמ חרא ציודב יוחלף, ושבונוח ל, עקבלןה דיי לע
 קצועימ אופן, במסמכיםה תרי לכלו ודיצה ספקו יצרןה נחיות, התכניותל התאםב
 . מפקחה צוןר לשביעות"ל ונה תקניםה דרישותל כפיפות, בכוןנ

 
 מועדל עברמ רכהא קבלןל קנוי אל תוצאותיהןל מתנהה וא מעבדהב בדיקותה יכובע ה.  

 .טעמומכלשהי  תביעהל ילהע שמשוי לא, ועבודהה תחלתה צוב נקבעש יוםס
   

  רקעייםק תת מתקניםו ינורותצ 00.06 
   
  קומםמ תא יוודאו בדוקי קבלן.  הרקעייםק-תת מתקניםו ינורותצ יימיםק עבודהה שטחב 

 . למותםשל ע לשמורו דאוגל נתמ לע בודתוע תחוםב נמצאיםה הצינורותו כבליםה  לכ לש
   
 בדיקתל דיםחיומ מכשיריםב שימושה, מיניהןל השוחותו כבלים, הצינורותה גילויל פירותח 

 וצאהה לכ כןו מוסמכיםה גורמיםה לכ םע תאוםו ינפורמציהא יסוף, אגילוייםו יקומםמ
 . וסףנ שלוםת לאל קבלןה לע לים"ל חנה מתקניםה לש למותםש קיוםל נדרשתה חרתא

    
 וקדםמ  אישורב בוצעוי קשורתת ערכתמ בורע בודותע וא  קשורתת וויק  קרבתב בודהע 

 . קבלןה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה ל". כזק' "בחבב רשתה הנדסמ לש מודצ  בפקוחו
 

 בוצענהת  עבודות.  האורהת/שמלח תקנימ קרבתב בודותע יצועב בורע םג ייםק יןד ותוא 
 לע חולו"ל ינה גיןב התשלומיםו אישוריםה כלו שמלח ברתח בפקוחו וקדםמ אישורב
 . קבלןה

 
רשות  טעםמ מודצ בפקוחו וקדםמ אישורב בוצעום יימ וא יובב וויק  קרבתב בודותע

 . מקומית
 קבלן, לא תשולם עבורם בנוסף לכתב הכמויות ה לע חולו"ל ינה גיןב תשלומיםה לכ 
 . תמורה כלשהי             

 
 מערכותה קרבתב בודותע צועב בזמןו פניל נדרשיםה תיאומיםה ביצועו  אישוריםה בלתק 

 . קבלןה לש שבונוח עלו אחריותוב ם"ל הנה
 . הושלכ נאית כרתה אימ נובעותה ביעותת כלב כירת אל המועצה 

 
  אתרב הנדסמ 00.07 

 
 חרא  מלאל קבלןה  לע ממשלתיה הסכםה לש 13  סעיףב  נאמרב פגועל  מבליו נוסףב 

 הנדסמ הוא" שאתרה הנדס"מ היהי קבלןה לש מוסמךה וחוכ א: בבאותה הוראותה
 בעלו פחותל נים( שמש)ח 5  לש קצועימ תקו םע האדריכליםו מהנדסיםה  פנקסב שוםר

 .הז חוזהב נדרשה הסוגמ בודותע ביצועב מנהלה דעת, לספיקמ ןניסיו
  



 
 
 
  קבלןה חריותא 00.08 

 
, מפרטים, התכניותה תא כירמ ואה י, כעבודהה טרתמ תא יודעה אדםכ קבלןה תא ואיםר 

 לכ לש תקינהה פעולהל אחראיכ דרישותה תרי כלו חומריםה וגי, סכמויותה שימתר
, תכניותב רטפ כלל מפקחה לש בול שומתת תא הפנותל עליוו דוי לע מבוצעיםה מתקניםה
 פעלוי אל המתקניםש כךל גרוםל לוליםע שר', אכוו מידותב תאמהה י, אתכנוןב עותט
 כספיתה אחריותה כלב שאתל עליו, ולעדיב אחראיכ ותוא ואים, רןכ שהע א. לראויכ
 . האחרתו

 
  פרעותה ניעתמ 00.09 

 
 סדירהה התנועהו חייםה צרכיב מרבית ותבתחשה וךת בודתוע תא בצעל  תחייבמ קבלןה 

 קלותת מנועל כולתוי מיטבכ לעשותו עבודהה לכ משךבאתר בהרחבה ב מתנהליםה
  שטחה  ניפ  לע הניחל וא בודותע בצעל לאש קבלןה תחייבמ ןכ מו. כהואש וגס כלמ הפרעותו

  וגס כלמ  כבר ליכ  לש חופשיתה תנועתםל הפריעל  דיכ הב  ישש צורהב יודצ וו/א  ומריםח
ע"י  תנועהה בטיחותל דאגי קבלן. היימיםק מתקניםב  פגועל וא  רכיםד חסום,  להואש
 טייתה צורךל עקפיםמ יבנהו צורךה פי' לכוו ובדיםע צבת, הנסים,  פגלים,  דלטיםש תקנתה
 לתנועהו מונעתמ תנועהל פשרותא בצועה לש  לבש כלב  הבטיחל קבלןה אחריות.  בנועהת
 םג וטלתמ קבלןה ל.  עמפקחה לש באישורוו קבלןה אחריות"ל בנ. התרהא כלב גליתר
 שרדמ גוןכ שוניםה הגורמיםמ תנועהה סדריה שנויל חוקכ ישוריםא קבלתל אחריותה
 רכיםד יצועב רבות"ל לנכ  נועהת בטחת'. הכוו רשות מקומית, משטרה, התחבורהה
 לש יחידהה מחיריב ללנהתכ הז נאית יבמילו  כרוכותה נוספותה הוצאותה ל. כוקפותע
 קבלןה לש ביעותת לכ וכרוי אל ןכ מו. כנפרדב  בורןע שולםי  לאו שוניםה תשלוםה עיפיס
 . פרעותה מניעתל אמצעיםה לכ קיטתנ קבע נגרמוש יכוביםע גיןב

 
  יימיםק בישיםכ ניפ לע נועהת 00.10 

 
 אמצעותב רקו ךא צעובת חרתא טרהמ כלל הןו חומריםו יודצ עברתה ילצורכ ןה נועהת לכ 

 שהחומרו קייםנ םה רכבה גלגליש וודאל ש.  יפנאומטיים גלגליםב מצוידים כבר  ליכ
 . נסיעהה זמןב תפזרמ ינוא הרכב ליכ לע מועמסה

 בו מכתיבה משנה זהירות. תהיומיומיהעבודה בחוזה זה מתבצעת בישוב שהפעילות 
 המזמין שומר לעצמו את הזכות להגביל את שימוש בכבישים ודרכי גישה על פי שיקול            

 נושא הקשור להגבלות ו/או התניות  לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל דעתו הבלעדי.
 בכבישים ו/או דרכי גישה. 

 
 

 הירותז מצעיא 00.11 
 דרושיםה זהירותה  מצעיא לכ  בנקיטתו  העובדיםו  עבודהה  בטיחותל  חראיא  קבלןה 

, תצינורו וויק נחת, הפירהח עבודותב קשורותה אונותת  רבות,  לודהעב אונותת  מניעתל
 כושר הבטחתל זהירותה מצעיא כלב  נקוטי קבלןה '.כוו בדכ יודצ פעלת, הומריםח ובלתה
 תקנות, החוקיםה לכ יוםק לע יקפידו עבודהה צועב עתב סביבתוב וא אתרב דםא חייו
 דרות,  געקות,  מיגומיםפ תקיןי קבלןו. הלא םבענייני הממשלתיותו עירוניותה ההוראותו
 םלהיגר עלולותה תאונותמ ציבורה תא הזהירל דיכ נדרשכ זהרהא  שלטיו ורות, אמניותז
 . אתרב חריםא מכשוליםו ומריםח רמות, עפרע רמות, עורותב לש םהימצאות שלב
,  רותיהחפו בורותה לכ תא מלאל קבלןה ייבח  אתרה לש  לקח כלב  עבודהה יוםס  םע ידמ 

 . בודהע תוצאהכ אתרב נשארוש מכשוליםה לכ תא לסלקו  העפרו ערמותה  תא יישרל
 קיטתנ יא קבע ייםח בעליו דםא חייל וא רכושל ייגרםש זקנ כלל חידיי חראיא  היהי קבלןה 

 עומת.  לליוא ופנינהת שרא הז סוגמ ביעותת שוםב כירי אל המזמיןו נדרשכ הירותז מצעיא
 חלוויכו   ושאנ הווי  שרא כומיםס ותםא שלוםת עכבל כותז עצמוהמועצה ל ומרש אתז
 שובי  אחרל קהמועצה ר ישחרר"ל  נה  סכומיםה ת.  אקבלןה ביןל תובעיםה וא תובעה  יןב
 רב  חרא סמך"י  מפע וררותב  וא  צדדיםה  ניש  הסכמתב דעותה  ילוקיח וא  סכסוךה
  ו,  אחרא אדםל  וא קבלןה  לש עובדל  בודהע אונתת  קבע פיצוייםל ביעהת  ל.  כמכאס
 פוליסתב קבלןע"י ה כוסה,  תעבודהה אתרב נפגעש הואש לכ טלאובייק יצוייםפ ביעתת



 
 . הז ושאנ גיןב לשהיכ אחריותב שאת אל המועצהו תאימהמ טוחיב

באחריות הקבלן לגדר את האתר כולל שילוט ושער )שיפורק בתום העבודה( כל זאת בהתאם            
לחוקי הבטיחות והוראות שבנספח ח' לחוזה. לא תשולם תמורה נוספת בגין עבודה זו . ) 

 הנ"ל כלול בסעיפי יחידות (.
 

  מנייםז זניקו סידוריו עבודהה לע גנהה 00.12
 

  קופתת לכ משךב מבנהה לע הגןל דיכ דרושיםה אמצעיםה כל,  בשבונוח ל, ענקוטי קבלןה 
,  וח, רתשיטפונו, דמהא פולותע"י מ  םלהיגר עלולה  נזק,  ממפקחל מסירתול  עדו ביצועה
  כל,  בצונור לשביעותו  מפקחה רישתד פי,  לשבונוח ל,  עקבלןה נקוטי במיוחד' וכוו משש
 פירתח ולל, כחרם אימ קורמ לכ פנימ וא שמיםג פנימ אתרה הגנתל  דרושיםה אמצעיםה
 סתימתםו גשמיםה ונתע משךב קיןת מצבב אתרה חזקת, המיםה הרחקתל מניותז עלותת
 שבוןח לע תהיינהו תשלוםל התימדדנ אל מניז זלניקו עזרה בודותע ל. כעבודהה סירתמ פניל
 אמצעיב קטנ קבלןה םא ן"ל,  הנה הגורמיםמ תוצאהכ יגרםש זקנ ל.  כקבלןה

 צונור לשביעותו שבונוח ל,  עיחויד ליב קבלןע"י ה תוקן,  יןכ  שהע אל  םא הןו אותיםנ גנהה            
 .מפקחה לש גמורהה

  
  מירהש 00.13

 
 העבודותו מתקניםה ביצוע, להציודו חומריםה חסוןא צורךל דרושיםה מחסניםה לכ 

 דיי לע ופקוס םא ביןו קבלןה דיי לע ופקוס םא ין, בהז וזהח/כרזמ מסגרתב כלולותה
 רגעמ קבלןה אחריותב היוי ביטוחםו ליהםע שמירה, החרתא סגרתע"י מ והמועצה ו/א

 . כךמ משתמעה לכ ל, עאתרל ספקתםא
 
  מפקחה מכויותס 00.14 

 
 עיפיס שארב אמורה ת,  אהחליףל וא גרועל אל  ך,  אהוסיףל אב  הלןל אמורה א.  

 . החוזהו מפרטה
 

 מפרט, התוכניותה תא פרשל  שאיר הואהמועצה ו לש  שטחב ציגונ  ואה מפקחה ב. 
. בנתוה יטבמ פיל הירותב יא וו/א יניהםב תאמהה  יא כלו  כמויותה כתבו  טכניה
 . הז נושאב שטחב בלעדיה פוסקה ואה מפקחה קרהמ כלב

  
 בוצעוש בודותע כןו מקורםו ומריםח לש יכותםא גביל בלעדיה פוסקה ואה מפקחה ג. 

 . התבצעל ריכותצ וא
 

, לקהח וא ולה,  כעבודהה תא מסורל כוונתוב םא  מפקחה אישורב  ייבח קבלןה ד. 
 לש מלאהה חריותוא תא הסירל דיכ מפקחה לש הז אישורב ין. אשנהמ קבלניל
 . שנהמ בלניק לש חדליםמ וא פעולותל קבלןה

 
, יניהםב פסקותה  ם, עוניםש שלביםב  עבודהה יצועב  לע  הורותל  שאיר  מפקחה ה. 

 . קבלןל חירמ וספתת לאל
 לש דיפותע קבועל חלטתוה לע  זמןל מזמןו  עתל עתמ  קבלןל הודיעל  שאיר מפקחה  

 עבודהה תא בצעל ייבח היהי הקבלןו חרותא בודותע גביל מנהמ לקח וא בודהע יזוא
 . מפקחע"י ה נקבעש עדיפויותה סדרל התאםב

 
 ורגח קבלןו הדעתל םא כלשהי בודהע בצעל יצדכ קבלןל הורותל  שאיר מפקחה ו. 

,  מקצועה  לליכ יטבמ פי,  לסדרה חוץנ דעתול םא וא מפרטה וו/א חוזהה דרישותמ
 ינוא  קבלןע"י ה  מפקחה וראותה ילוי.  מוצעוב כברש  בודהע חלקיל  זקנ מנועל  דיכ
.חוזהה נאית פיל כל, הלשהוכ לנזקו ולהכ עבודהל אחריותומ  קבלןה תא  שחררמ

  
 

 אושרותמ תכניות  לש ותקיםע  ניש עבודהה  חילתת רם,  טבלןלק  מסורי מפקחה ז. 
  נמסרוש תוכניותה רקו ךא חייבותמ  יצועב ילצורכ.  טכניה  מפרטה שלו  ביצועל
  פיל אל  תבוצעש  בודהע ל.  כביצועל מאושרותו  תומותח מפקחע"י  ה קבלןל



 
 . קבלןה לע חולוי האחריותו הנזקו  תקבלת א"ל  לנכ תוכניותה

 
  כניותת 00.15 

 
 פני". למכרז"ל חותמתב מסומנותו לבדב  מכרזל כניותת  ןה זהב  מצורפותה תכניותה 

 ינוייםש חולל שוייםע הןב שר" אביצוע"ל חותמתה תא ויישא שרא כניותת מסרוי ביצועה
 . לשהןכ סיבותמ מכרזל תוכניותל יחסב השלמותו
 דכוניםע קבע יחידהה מחיריב ינויש וא וייםציפ וםש קבלל וא דרושל כותז היהת אל קבלןל 

במהלך . מכרזב וצגוה שרא אלהמ כניותת הוסיףל וא גרועל כותז עצמול ומרש מנהל.  הלהא
הבנייה ייתכנו שינויים ועדכונים של התכניות, הודעה על שינוי תימסר הן למפקח והן 

 ת מעודכנת לביצוע תועבר לקבלן.לקבלן, ותכני
 
 
 " יצועב אחר"ל כניותת 00.16 

 
 Asבתוכנת "אוטוקד", מערכת "תכניות עדות" ) CDשבונו על ח לע הכיןל קבלןה לע 

Madeהלן)ל על רקע תכניות הביצוע (, באותה מתכונת ובאותו קנה מידה כפי שהוגשו לו :
עפ"י  עבודהה שלמתה אחרל מפקחל סופקוי להא כניות. תותקיםע שלושה"( בתכניות"ה

 .דרישות והוראת המפקח
עשה י תוכניותה הכנתו מדידהה בורע מודדל תשלום. המוסמך ודדמ דיי לע וכנוי תוכניותה 

  .קבלןה דיי לע
 נאית ןה נדרשכ וכנוה כןא יכ אישורוו דיקתו, במפקחל סודרתמ צורהב תכניותה כנתה 

 קבלתל נאית כןו מפקחע"י ה קבלןה לש סופיה חשבוןה אישורו בדיקהל עבורל יבו וקדםמ
 .עבודהה סיוםל שלמהה עודתת מתןו עבודהה

 בהםש נקודותה ותןא כלב יצועב אחרל מדודיםה המפלסיםו מיקוםה תא ראנהת תכניותה 
 .מפקחה ידרושש פיכ וספיםנ מקומותב כןו תוכנןמ ובהג מסרנ
 וואית גון, כעתידב מבנהה לש אחזקהו הפעלהל ששיידר וסףנ ידעמ תותכניה כלולנהת ןכ 

 לש מיקוםו ידות, מאדמהה וג, סכבליםו ינורותצ ידות, מצינורותה יסויכ ומקע וויםק
 .כדומהו בניםמ

 .מפקחה לש אישורוו דיקהב עונים"ל טנה תכניותב קבלןה יסמןש פרטיםה לכ 
 .וסמךמ ודדמ דיי לע ומאושרות תומות, חמוחשבותמ היינהת תכניותה 
( בכל עת ע"פ דרישת המפקח ובכל AS MADEלהמציא תוכניות עדות ) הקבלן מתחייב 

מקרה ע"פ אבני דרך לביצוע, אשר יוגדרו מראש ויוצגו בלוחות הזמנים המפורטים אשר 
 יגיש הקבלן.

 קבלן,ה שבוןח לע היו', יכוו ורגינליםא סמי, הCD-ה כנת, המדידהה - הז סעיףב עבודותה לכ 
 שבכתב הכמויות. במחירי היחידה השונים תכנכלל הורואים אותנפרד ב בורהע שולםי לא

 
  םואישורי שיונותר 00.17 

 
 רשיונותה לכ תא למפקחו מנהלל צורךה פיל  קבלןה מציאי  עבודהה יצועב  חילתת פניל 

 . תוכניותה פיה לעבודה בצועל האישוריםו
 הקבלןו וכניותת לש ספיקמ ספרמ רישתוד פיל קבלןל ספקהמועצה ל תחייבמ  הז צורךל 

  לכ  תא  רשויותל שלםל תחייבמ קבלן"ל. הנה רשיונותה השגתל דרושה כלב טפלל תחייבמ
 שבונוח לע היוי להא שלומים. תרשיונותה  בלתק צורךל  דרושותה  הערבויותו  הוצאותה
 . בורםע ול םלשוי לאו
 שרד, משמלח ברת, חמשלתימ שרד, מהעיריי: ינהה הז סעיףב שויותר מלהה וונתכ 

, שטרה"צ, מע,  מחלקותיהםמ לכ לע מקומיותו זוריותא שויות", רזק' "בב, חתקשורתה
 '. כוו ניקוזה שויות, רקורותמ

 
  מוחשבמ מניםז וחל 00.18 

 
 מניםז וחלתכנית עבודה ו עבודהה תחלתה וצ תןמ יוםמ וםי10וך ת מפקחל גישי קבלןה 

 אפשרי זמניםה וח. לדםא חוכו ליםכ ערךמ ולל, כעבודהה בצועל מחייבו מוחשבממפורט ו
 שלו בצועה לש שוניםה השלביםו תהליכיםה לכ תא קיףי הוא, וביצועה לביש חרא עקבמ



 
. מחייבה זמניםה לוחל התאמהב חריםא בלניםק םע עבודותה שילובו משנייםה קבלניםה
 שולםי לאו קבלןה לע חולוי' כוו עדכון, המעקב, הזמניםה וחל הכנתב ותככרוה הוצאותה לכ
 . מפקחע"י ה תאושרש חרתא יטהש ו" אנט"ג יטתש פיל וכןי לוח. הנפרדב בורםע
 . מפקחה אישורל ודשח חילתת כלב יוגשו קבלןע"י ה חודשל חתא עודכןי הז מניםז וחל 

 
  דיפויותע דריס 00.19

 
, עבודותה וגיס גביל בצועל עדיפויותה דריס תא קבועל זכותה תא עצמהל ומרתש מועצהה 

 '. כוו בוצעוי וב קטעיםה
 . היאש לכ תוספתל וא חידהי חירמ שינויל תביעהל ילהע הווהי אל אמורה לכ 

 
 
  חריותא 00.20 

 
  וא יצרניםמ יקבלש ערבותו  חריותא עודותת מזמיןל קבלןה עבירי חוזהבאמור ל נוסףב 

 . וספתנ עודהת כלו רונות,  אביזרים,  אצנרתל חריותא עודותת - גוןכ קיםספ
 
  דידות וסימוןממודד,  00.21 

 
על הקבלן להעסיק על חשבונו משך כל תקופת הביצוע מודד מוסמך לביצוע כל עבודות 

 המדידה והסימון באתר.
 . ייםק צבמ דידהמ פותמ קער לע ערכונ תוכניותה 
 . גבהיםל שרק קודותנ כןוI.P  קודותנ שטחב קבלןל מסרו, יעבודהה תחלתה וצ בלתק םע 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכניות  

 ולדווח למפקח על כל אי התאמה כאמור.
  לאזןו  מדודל כןו ללוה נקודותה תא אבטחל  ליוע היה,  יקבלןע"י  ה סימוןה  בלתק אחרל 

 . דוי לע יועסקש וסמךמ דדומ  אמצעותב תוכניותב  מופיעיםה חתכיםה  לכ  תא
 בודותע לש כמויותה חישובל סיסב הוו,  ימפקחע"י ה אושרותמ ןה אשר, כלהא דידותמ 

 .תשלוםל עפרה
אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת, והוא יתקן על חשבונו  

 כל שגיאה, סטייה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה.
תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה ע"י כל צד כ"כ כל  

  שהוא, יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.
  וא קבלןה טעםמ וסמךמ ודדע"י מ  עשוי דרושותה  מדידהה בודותע  לכ יכ  זאתב ודגשמ 

 עבודהה עיפיס לש יחידהה מחיריב  לולכ היהי  ללוה עבודותה  בורע תשלוםה  כיו השגחתוב
 . להא דידותמ גיןב וספתת לכ קבלןל שולםת א.  לשוניםה

 
  עבודהה בלתק 00.22 

 
  לביש לכ לש ושלםמ יצועב אחרל בוצעת עבודהה סירת.  מבשלמות מפקחל  רתימס עבודהה 

 ". יצועב אחר"ל  וכניותת הכנתו  ידרשוו מידהב  יקוניםת רבות,  לעבודהה
 זאתב ובא. מעבודהה יצועב גמרל סמכתאא הווהת עבודהה מסירתל מפקחה תימתח 

", זק' "בב, חחשמלה ברתח לש ליוןע יקוחפ אתרב היהי עבודהה צועב בעת, שקבלןה ידיעתל
 אםב לא, אקבלןה תא חייבותמ וראותיהםה יןא קרהמ שוםב ולם. אמקומיתה הרשותו
 . מקובליםה נהליםהמועצה ב טעםמ מפקחה אמצעותב יתנונ
 . קבלןה תא חייבותהמועצה מ טעםמ מפקחה וראותה קר 
ע"י   עבודהה בלתק עתב מרג/יוםס עודתת מתן,  שזאתב וצהר,  מפקס לכ  סרה מעןל 

, ועצהמ/העיריי: מתאימהה  ציבוריתה רשותע"י  ה םג  עבודהה קבלתב  תיותנהמועצה,  מ
 '. וכו שמל' חב", חזק' "בבח

 
  שנהמ בלניק 00.23 

 
  םג ולםא בכתבו ראשמ מפקחה ישורא יפ לע קר בוצעת קבלןה דיי לע שנהמ בלניק עסקתה 

 בודותע ורעב לעדיב חראיא קבלןה ריישא זא  ם,  גשנהמ בלניק  עסקתה מפקחה  אשרי םא
 לכ לש עבודהה שטחמ רחקתוה דרושל שאיר מפקח. היניהםב התאוםו משנהה בלניק לכ



 
 קבלןה עלו תפקידול תאיםמ ינוא יניוע אותר פיל שר, אקבלןה לש ועלפ לכ ו,  אשנהמ בלןק
 לש שבונוח עלו אחריותוב עשה"ל תנה החלפה. העבודהה יצועב מעןל אחרב החליפול
 . קבלןה

 
 
  תומויכ 00.24 

 
 . אומדנהב יתנותנ כמויותה לכ 
 כמויותל יחסב ביצועה אחרל סופיתה מדידהב תתקבלש כמות פלוס/מינוסב  ינויש לכ 

 . יחידהה מחיריב שינויל גרוםת לאו שפיעת אל מכרזה
 
 

  חריםא ורמיםג םע אוםת 00.25
 

 קבלןה בל תשומתל זהב ובא, מוקדמותמ רקפ כלליה מפרטה לש 0048  סעיףב אמורל נוסףב 
 : באיםה גורמיםה שטחב פעולל שוייםע בודתוע מהלךכי ב

  
 . רגיליםה שגרהה חייב ממשיכיםה יימיםק פעליםמ. 1 

 
 . הרגילהו קבועהה רכבה נועת. ת2 

 
 . פעלם )משתכנים(מ תא בוניםה דשיםח פעלים. מ3 

 
 . שמלח ברתע" ח ויםק מתיחתו דשיםח שמלח  מודיע צבת,  השמלח  מודיע עתקת. ה4 

 
 . זקב ברתע"י ח וויםק מתיחתו  דשיםח לפוןט  מודיע צבת,  הלפוןט  ודיעמ עתקת. ה5 
  
 . מקומיתה רשותה וו/א חברהה טעםמ חריםא בלניםק בודתע. 6 

 
   מינימוםב עילל נזכרתה  פעילותה הבטחתל  דרושיםה  אמצעיםה  כלב  נקוטל  קבלןה  לע 

 לע  וקפותע רכיםד לילת,  סחוקה יפ לע דרושיםה אישוריםה לכ שגתה  ולל,  כפרעותה
 עולהפ  יתוףש וךת  בודתוע בצעי קבלן.  החשבוןב אתז לכ הביאל קבלןה ל'.  עכוו שבונוח
 א.  להז תאוםל קשורה כלב  מפקחה הוראותל צייתל תחייבמ הוא,  ולהא ורמיםג םע לאמ
 בודההע טיבב כלשהי פגיעהל גרוםל דיכ זהב היהי לאו קבלןה לש ריגהח ביעהת לכ וכרת
 . זמניםה בלוחו

 
 

 לילהה שעותב בודותע 00.26
  

 קצתןמ  וא לקן, חסוימותמ עבודותש צעותיוה גשתה עתב חשבוןב קחל הקבלןו קבלןל דועי
 בוצעותמ עבודותה/המבניםש עובדהה אור, ללילהה שעותב בוצעוי למותש בודותע יתכןו
 כך.מ משתמעותה המגבלותו פוףצ ירוניע שטחב
 מוסמכיםהגורמים ה םע נדרשיםה וספיםנ אומיםת בורע קבלןל שולםי אל ספקה סרה מעןל
,  ילהל תמרורו ימון, סתאימהמ ילהל אורתת בורע ןכ מו, כלילהה שעותב בודותע בצועל
 כלו תנועהה הכוונתל שוטריםו ובדים, ערךע ווהש וא פקוס סוגמ הבהביםמ נסיםפ וללכ
 בורע יצועב קופתת ארכתה אושרת אלבטיחותית ו ובהט ותכאיב עבודהה ביצועל דרושה
 מחירב לולותכ היו"ל  ינה עבודותה לכ .עבודהה תחלתה צוב נקבעל עברמ ילהל בודותע
 "ל.נה עבודותה גיןב הואש וגס כלמ ביעותת היינהת אל קבלן, לנפרדב שולמוי לאו יחידהה
 

 
  פרע עודפיו סולתפ ילוקס 00.27 

 
, מפקחע"י ה יקבעש ציבהח/פירהח ומרח ודףע רבות,  לחרא ומרח לכ כןת  וסולפ ומרח 

 הגורמיםו רשויותע"י ה אושריםמ פיכהש קומותמ ל, אאתרה שטחל חוץמ לא סולקי
 .כךב קשוריםה שוניםה



 
 שולםי לא, וקבלןה לש הבלעדיתו מלאהה אחריותוב ינוה הז ומרח סילוקו  היתריםה שגתה 

 . וז בודהע בורע נפרדב
 יפ לע לפעולו עבודהה חילתת פניל מקומיתה רשותה ןמ וקדםמ ישורא קבלל קבלןה לע 

 . הז גיןב ביעהת לכ וכרת א. לרשיוןה נאית
הסילוק יבוצע עוד באותו יום של ביצוע החפירה/עבודת פירוק וכו' ובשום אופן לא  

יישארו עודפים וערמות בשעות הלילה. אי ביצוע הוראה זו יביא להטלת קנס על קבלן 
 וב בהוצאת החומר.כלכל יום של עי –צמוד לבסיס החוזה ₪,  1,500בסך של 

 
 יםמ ספקתא 00.28

 
ניתן ו מידה. בובדיוע לשימושו עבודהה ביצועל דרושיםה מיםה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 

 תנאיב זאת, ושל המועצה יםמ ספקתא קווימ וצאמ נקודותל התחברל קבלןה ורשה, ידברה
 תא ואה שבונוח לע עשהי קבלן. ההמפקחהמועצה ו אישורב אתז כל, ודידהמ עוניש יתקיןש
 נחת, השאבותמ פעלת: הגון, כהםב  שימושה מקוםל מיםה העברתל דרושיםה סידוריםה לכ
 חולוי אספקתםו מיםה עדב תשלומים'. הכדו כוניות, מזרבייםר יכלים, מיכלים, מינורותצ
 .מבנהה סיוםל השלמהה עודותת לכ מתןל דע מבנהה קמתה קופתת לכ משךל קבלןה לע
  

 שמלח ספקתא 00.29
 

, נרטוריםג-יזלד פעלתה דיי לע ודותבעה ביצועל דרושה חשמלה תא שבונוח לע ספקי קבלןה 
: גוןכ סידוריםה  לכ תא יעשהו עבודהה אתרל שכנותב נמצאיםה שמלח קוויל תחברותה וא
 חשמלה ריכתצ וצאותה ל. כמפקחה אישורב אתז כל', וכדו חשמלה חברתמ ישוריםא בלתק
 נפרדב שולמוי לאו הדיחיה מחיריב כללוי עבודותה ביצועל

 
 חיריםמ תחולתו ופיס חירמ 00.30

 
 מפורטיםה תשלומיםה תא ראו, יחוזהה מסמכימ מסמךב חרתא מפורשב קבענ אל םא 

  בצעל קבלןה עלש ההתחייבויותו פעולות, העבודותה לכ יצועב בורע תשלומיםכ הלןל
 נפרד:ב בורםע שולםא ילו חוזהל התאםב 

 
 וואיל בודות, עכנייםמ וצריםמ הז בכלל, ופחתה רבות, להחומריםו ציוד, העבודהה לכ  א

 מפורטיםה הציודו מבנהה רבותל חוזהה יפ לע עבודהה ביצועל דרושים, הזרע חומריו
  00.31 סעיףב

 ין. ד לכ יפ לע מוסמכותה רשויותה לכ םע יאוםת ב.
 .יםמ שאיבתו שםג ימ ילוקס רבותל תקלותו פרעותה מניעתל הירותז מצעיא ג.
 ילוטשמצעי , אמניותז רכיםד ,פסנות, טיגומים, פבודהע לי, ככנימ ציודב שימושו ספקתא ד.

 חזקתם, הרכבתםהוצאות ה רבותל חרא דויצ כל, ונועהת הפרדתו יגוןמ מצעי, אתמרורו
 עבודה.ה סיוםב סילוקםו ירוקםפ עבודהה אתרב

 אחרה  הציודו מוצריםהמועצה, ה דיי לע וא קבלןה דיי לע סופקוש חומריםה לכ ובלתה ה.
 עבודהה רתאל  ובדיםע סעתה כןו פריקתםו עמסתםה הז בכלל, וחזרתם, העבודהה אתרל
 ממנו.ו

חזקתםאנסתיימו, ש עבודהה לקיח לע מירהש כן, ושמירתםו ציודו ומריםח חסנתא ו.
 .ליהםע הגנהו 

 ךכ  שםל  דרושיםה מדידהה כשירימ כלו סימוןה לש חידושוו ירוקפ רבותל סימוןו דידהמ .ז
 תכניות.ה פיל עבודהה לכ ביצועל נדרשות, ההואש סוגו יןמ כל, מהוצאותה לכ ח.  
 חוזהה יפ לע חריםא סמכיםמ וא כניותת עתקיה הכנתל נדרשותה הוצאותה לכ ט.  

 מניז ניקוזל אשרב דיןה הואו ביטולןו ידושן, חחזקתן, אעוקפותו מניותז רכיםד כשרתה י.
 .מנומ עודפיםו סולתפ סילוקו עבודהה תרא יקוינ  

, לו, בכס, מניהק ס, מוציאליותס הטבותו יטוחב קרנותל יסיםמ מיניהםל ביטוחה מיד  יא.
 .הואש סוגו יןמ כלמ היטליםו גרות, איסיםמ

 פקס עליב הבהביםמ נסיםפ רבותל כוונהה אביזריו מרורים, תיםטלש הצבתל הוצאותה .יב
 .חוזהה יפ לע נדרשכ סיג'ר יונ מחסומי( ורךע ווהש וא פקו)ס צמיע חכו

 .נועהת הכוונתל וטריםש . יג
 שוטף.ה עדכונםו מניםז וחותל הכנתל הוצאותה .יד



 
 ןמוצא ילא , לעבודותה וגיס כל( לAS MADE" )יצועב אחר"ל כניותת כנתה גיןב הוצאותה . טו

 כתבב מופיעותההעיליות ו רקעיותק-תתה מערכותה כלו בניםמ בישיםכ רבות, לכללה
 לע וצעוב לאש פילוא עבודהה ביצועל הקשורותו עבודהה אתרב נמצאותה אלהו כמויותה
 .קבלןה דיי

 חשמל.ו יםמ צריכתו ספקתא .טז
 חוזהה יפ לע תחייבויותיוה ילוימ םע קשרב קבלןה לש הנזקיםו הוצאותה לכ .יז
 קבלןה ווחיר . יח
 לכעל , מנומ לקח מהוויםה מסמכיםה וא חוזהה תנאימ מתחייבותה הוצאותה תרי לכ . יט

 לכ הז  בכלל, ועקיפותה הןו ישירותה ן, ההםמ נובעיםה ו, אמםע קשורותה ו, אטיהםפר
 ולןכ אמורותה ההוצאותש ין, בהערבויותו מימוןה וצאותה רבות, לקבלןה לש תקורהה
 . עתידב הםל יוודענהת הןש ביןו צדדיםל תהע דועותי

 
  דהש שרדמ 00.31

 
שרד שדה חדש שיכלול: מולתחזק על חשבונו לרשות המפקח  להציב ספק,ל קבלןה לע 

 המצוידות גירותמ םע פחותס"מ ל 160X 80  דלוגבמשרד, שירותים, מטבחון, שולחן משרדי 
לדה עם מנעול נעול בצילינדר, פ רוןא 1, תוכניותל תלהמ 1, סאותכ 6,  מפתחותו מנעוליםב

כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח לתליית  btu 20,000מפוצל חדש בהספק מינימלי של מזגן 
תוכניות, חיבור למים, ביוב )כולל מיכל ספטיק(, טלפון ומכשיר פקסימיליה, כולל אספקת 

 .נייר לפקסימיליה לכל תקופת הביצוע
חדש מסוג אינטל או שוו"ע, מצויד בתוכנת כתבי כ"כ יספק הקבלן על חשבונו מחשב  

רוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבות תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייק
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

 חשבונות הטלפון, ההתחברות לאינטרנט וכו' הינם על חשבון הקבלן וישולמו על ידו.           
ומי מים, חשמל המבנה יתוחזק וינוקה ע"י הקבלן במשך כל תקופת הביצוע, כולל תשל 

 וטלפון.
 למבנה תהיה הספקה סדירה של מים זורמים, חשמל וסידורי תברואה. 
  מבנה. החשמלב לתאורתוו ומיי-יוםה וולניקיונ מבנהה שמירתל חראיא היהי קבלןה 
.                         רגנראטו אמצעותב וא החשמלוספטיק(  מים, הביוב )הכולל מיכלה רשתל חוברי 

במקרה של גניבה/פריצה/שבירה או כל נזק אחר, באחריות הקבלן ועל חשבונו למלא את 
החסר כפי שמופיע בסעיף זה של משרד השדה.                                                           

את השטח הקבלן יפרק את משרד השדה עם גמר העבודה ויסלק הפסולת כולל הב
                              לקדמותו.                                                                                              

ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המשרד כאמור לעיל, תכולתם ואחזקתם            לא  
ההוצאות ואחזקה והשימוש של הטלפונים              השוטפת, השרתים הנוספים כאמור לעיל. כל

  והפלאפונים, כלולים במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.
 
 תיקותע 200.3
 

 םע יד. מעתיקותב פגועל וו/א קחתל איסורה תכליתב סורא תיקותע ימורש חוקל  התאםב 
 כךל לגרוםו שטחה תא גדר, ל מפקחל ךכ לע הודיעל קבלןה בייח עתיקותה ציאתמ  
 .מדינהה רכושכ ממצאיםה תא ראותל קבלןה ל. עהשטחמ צאוי לאו פגעוי אל ממצאיםש 

 
  שראלי קרקעימ ינהלמ נחיותה-האתרמ רוסג חומרו לעים, ספרע וצאתה 300.3
 

 חומרה תוךמ וסגר ומר,  חלע,  סעפרב שימושה ודע ל, כיתוחפ בודותע מכרזיב א. 
 מלוגיםת שולמוי א, לחוזהב מוגדרכ מפותחה אזורה ילצורכ םה שטחב קייםה
 . מינהלל

 
 שי, חרא גורםל מסופקו אתרה שטחמ וצאמ גרוסה חומר,  הסלעים, העפרה םא ב. 

 . מינהלל מלוגיםת גביול שלםל
 
 

                                                 



 
  הגשת חישובים לחשבון סופי 00.34

 
 בהתאם ועל פי וכמויות עבודות אחרות להגיש את חישובי כמויות העפרעל הקבלן 

 דרישות הפיקוח והמתכנן.
 הינן על חשבון הקבלן ומחושבות במסגרת סעיפי היחידות.  עלויות בגין ביצוע הנ"ל

הגשת חישוב הכמויות תבוצע בתוכנה התואמת את תוכנת המתכנן כך שפורמט הגשת 
 לדרישות הפיקוח והמתכנן.החישובים יתאפשר בהתאם 

 כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של המפקח.
 
 

 בדיקות 00.35
 

 על הקבלן להזמין על חשבונו עריכת בדיקות מכל החומרים ומכל שלבי הביצוע לפי  
מחשבון הסופי. במידה ועלות הבדיקות תהיה גבוהה  2.0%הוראות המפקח, בשיעור של 

ן הסופי, אז תשולם לקבלן תמורה לפי עלות הבדיקות בפועל )על מסך של חשבו 2%-מ
 בסיס חשבוניות מס( + רווח הקבלן. 

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 עדיפות לענין ביצוע
 

במקרה של סתירה בין מסמכים שונים של מכרז/חוזה או היעדר הנחיה הקשורה בעבודה יקבע סדר 
 הקדימויות הבא:

 
 . חוקים ותקנות של מדינת ישראל וגורמים מוסמכים כגון: חוק החשמל, הנחיות "בזק" וחברת 1

 הכבלים לביצוע עבודות תשתית וכדומה.    
 . תכניות העבודה )הנושאות חותמת "לביצוע"(2
 . המפרט המיוחד3
 . כתב הכמויות4
 . אופני מדידה מיוחדים5
 . המפרט הכללי 6
 צרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים . "הוראות יצרן" של י7
 

 פרושו של המפקח הוא המוסמך והקובע. -במקרה של אי הבנה או חסר בתאור 
 
 

 מנהל עבודה אחראי 00.37
 

על הקבלן למנות לכל תקופת הביצוע מנהל עבודה בעל תעודת הסמכה אחראי בעל סמכויות מלאות. 
מנהל העבודה יירשם במשרד את כישוריו של מנהל העבודה.  המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט

תחילת עבודתו של מנהל העבודה מותנית באישור כתוב  .תעודת מנהל עבודה בתוקף ויישאהעבודה 
 של המפקח/המזמין.

מודגש בזאת כי מנהל העבודה האחראי יהיה באתר העבודה משך כל זמן ביצוע העבודה עליה הוא 
ממונה והיעדרותו מהאתר תגרום להפסקה מיידית של העבודה ע"י המפקח. מנהל העבודה האחראי 
יחיה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי של 

דה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם מנהל עבו
 לדעתם הוא אינו עומד בדרישות ו/או נוכחותו פוגעת במהלך התקין של העבודה.

 
 
 

 שלט לפרויקט 00.38
 

מ'. על גבי  X 5.0 3.0 -קבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה שלט מתכת בגודל של כ
 השלט יופיו:



 
 היזם,  -
 מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  - 
 פרטי הקבלן כולל שם מנהל העבודה וטלפון נייד,  - 
 פרטי מתכננים,  - 
 פרטי ניהול ופיקוח.  - 

גודל הסופי של השלט, צורתו, הצבעים, הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח. לא ישולם 
 בנפרד עבור השלט והתקנתו ורואים אותו ככלול במחירי העבודה. 

 
 הערה חשובה

 
במידה וכתב הכמויות חולק למבנים )לצורך נוחות של המזמין בלבד( על הקבלן לציין בהצעתו את 

יפים דומים המופיעים במבנים השונים. במידה והקבלן יציע מחירים שונים, אותו המחיר לסע
 המחיר הקובע יהיה המחיר הנמוך ביותר.

 
 

                         __________________ 
                  קבלןה תימתח                

  



 
 

 מסמך ג'-2
 

 14ה//2020  'סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 
 

  תשלוםו דידהמ ופניא
 
 
  מחיריםו דידהמ ופניא  00 - רקפ
 

  חוזהה תנאיב תחשבותה  0.01
 

 חוזהב מפורטיםה תנאיםה כלב מחיריםה הצגתב תחשבה אילוכ קבלןה  תא ואיםר  
  כרוכותה הוצאותה לכ תא כולליםכ יחשבוי הלןל מוצגיםה מחירים. הסמכיומ לכ לע
 לשהוכ נאית בנתה י. ארטיהםפ לכ ל"ל, ענה מסמכיוב מוזכריםה  תנאיםה מילויב
 כתבב  נקובה מחירה שינויל יבהס שמשת א, לקבלןה צדמ וב תחשבותה יא וא
  כפיפותב ימדדנהת  עבודותה ל. ככלשהו וסףנ תשלוםל עילהכ וו/א  כמויותה
 . להלןד בסעיפיםש להוראותו כלליה מפרטב כלוליםה  לתנאיםו הוראותל

 
 : באה עדיפותה דרס פיל קבעי חריגותה עבודותה לש חירןמ  0.02

 
 . בחוזהש כמויותה כתבב יחידהה חירימ לש רוטפ. 1   

 
 . 10% לש בהנחהו עבודותה יצועב מועדל קף", תקל"ד חירוןמ. 2   

 
 . מנהלע"י ה מאושרו מפקחע"י ה סוכםמ חיריםמ יתוחנ. 3     
 

  בדכ כנימ ציוד'י לגר חירימ  0.03
   
 ימוןמ ולל)כ קבלןל תשלוםה היה'י ירגב בדכ כנימ יודצ עסקתה לש  קרהמ כלב  

 ציודל ארציתה מועצהה תחשיבב  נקוביםה מחיריםל  אםתה( באשיר בלןק  בודותע
  -: באיםה שינוייםב כנימ

   
 .20% ופחתוי נקוביםה המחיריםמ .1  

   
 : באיםה סעיפיםב תחשיבב מפורטיםה תנאיםה חולוי אל .2  
    
 . עותש 12 וא 10 לש רציפהו לאהמ עסקהה 2.1   

 
 . חלנ קיוחלב וא אבןב עורבתמ דמהא בורע וספתת 2.2   

 
 נקודת ל בחזרהו עבודהה קוםמ לא ציודה עברתה  בורע וספתת 2.3   
 . מוצאה    

 
 . ציודה לע מירהש בורע וספתת 2.4   

 
 מלחה םי באזור,  ימונהד -מיתר  קומ רומהד בודהע בורע וספתת 2.5   
 . בערבהו    

 
 . בדבל פועלב בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .3  

 
 . קבלןה לש שוטפיםה חשבונותה מסגרתב היהי תשלוםה .4  

 
 



 
  'ירגב דםא-חכ בודותע 0.04 

  
ועלים בגירים )מעל גיל פ בורע כוניםנ היו'י, יגר תנאיב אדםה חוכ עבודתל מחיריםה .1 

 . חוזהה מסגרתב יועסקוש מקצועותה וגיס כלל (18
 

 תאושרנהו נשיםהא ועסקוה וב בודהע וםי ותוא סיוםב יומןב רשמנהת עבודהה עותש .2 
 . יוםה אותוב מפקחה דיי לע

 
 : באיםה פרטיםה תא כלולת רשימהה .3 
 . המדויק עבודהה מקוםו פועליםה מות, שעבודהה עות, שאריךת  

 
 שעותכ חושבנהת ןה תשלוםה  לצורךו וספתת  לכ ןתינת  אל וספותנ  עותש בורע .4 
 . גילותר  

 
 אל עותש בורע וספתת לכ לא, לטונ ותימשמ בודהע עותש בורע היהי תשלוםה .5 

 . לשהןכ חרותא וספותת וא  עבודהה מקוםל  חזורו לוךה  סיעות,  ניאליותר
 

 : תא יתרה יןב כולליםכ חשבוי בודהע שעתל מחיריםה .6 
 

 . עבודהה שטחל חזורו לוךה ובדיםע סעתה 6.3  
 . ממנהו עבודהל נסיעהה מניז 6.4  
 . קבלןה יודצ רבות, לדהובע כליב ששימו מיד 6.5  
 '. כדו יצועב הנדס,  מבודהע  נהלמ וללכ  אתרב עבודהה  יהולנ וצאותה 6.6  

 
 : דלקמןכ היוי עבודהה כרש עריפית .7 

 
  עבודהה אשר( כסוגיםה לכ מוצע)מ קצועימ ועלפ 7.1  
  שעהש"ח ל  65  :מלאכהה ביתב וא אתרב בוצעתמ   
  שעהש"ח ל  45 "ל:נכ תנאים( בקצועימ א)ל שוטפ ועלפ 7.2  

 
 
 
 
 
 
 

__________________                                                                        ________________ 
 קבלןה תימתח      אריךת 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ביצוע עבודות בניה ושיפוץ 
 במבנה 'בית מורשת'

 במושב תאשור
 
 
 
 

 המפרט המיוחד לביצוע העבודה
 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז

 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

 

 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 2    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 הנחיות כלליות ודרישות טכניות למכרז - 00
 

 תיאור ותנאי העבודה
 

המצורפות  במושב תאשור ביצוע עבודות בניה ושיפוץ במבנה 'בית מורשת'להמפרט מתייחס 
 . למכרז זה

 

 כללי 1.00
 

 אופי העבודה .1
סעיפי הקבלן יבצע העבודה באופן שמתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, 

התוכניות והפרטים המצורפים, התקנים הישראליים והתקנים של , תב הכמויותכ
ארצות אחרות )בהעדר תקנים ישראליים( באורח מקצועי נכון ובכפיפה לכל ההוראות, 

 החוקים, הצווים והתקנות.
 

 ביצועתוכניות  .2
 . לביצוע מלאות בכל התחומים הרלוונטייםחוזה זה מצורפות תוכניות /למכרז

 
 

 מיוחדות הנחיות 00.2
 

 
 מתקנים .1

 

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל, קוי דאר, קוי מים, ביוב וכו'   .א
יבוצעו בתאום אשור ובהשגחת אנשי משרד התקשרות )"בזק"(, חברת החשמל, 

 מקורות וכן הרשויות או המפקדות הנוגעות בדבר.
חשבונו לשביעות כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על   .ב

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
כל נזק שיגרם למתקנים, יהיה באחריותו של הקבלן ויתוקן על חשבונו לשביעות   .ג

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.
 

 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות .2
הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 

 פרעות מכל סוג שהוא.מניעת סיכונים וה
סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, 
שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי 

 אשר הקבלן חייב בו עפ"י דין ו/או הורה עליו.
 

בכתב בדבר דרכי הביצוע  הקבלן ימציא לאישור המפקח עם חתימת החוזה, הצעה
 לרבות ההסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע העבודה.

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .3

הן לצרכי העברת עפר, מילוי וחומרים אחרים והן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא, 
 ם. תבוצע התנועה אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פנאומטיי

כל נזק אשר יגרם לכבישים קיימים ו/או לשטחים אשר נכבשו על ידי תנועות כלי רכב 
 עליהם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 3    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 סילוק עודפים ופסולת .4
 

 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת 
 

 בלן.של הקהקיימים באתר ו/או עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים  -
 נוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.הקיימת באתר ו/או פסולת  -
 דוגמא "נאזז", או חרסית שמנה.ל –חומר חפור שנתגלה שאינו מתאים לשמש למילוי  -
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי המפקח. -
 כל חומר זר או פסולת אחרת. -

 
לרבות אגרות  בלן ועל חשבונו מחוץ לאתר העבודהכל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הק

 וכל הנדרש לפינוי חוקי ומושלם.
 , ובתאום עם הרשות המקומית.בכתב לאחר קבלת אישור המפקחפינוי הפסולת יהיה 

 
ליו תסולק הפסולת, הדרכים המובילות למקום זה הרשות להשתמש במקום המקום א

הרשות המקומית, על אחריותו ועל ובדרכים הנ"ל, כל יתואמו על ידי הקבלן, עם 
חשבונו. לענין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח כמפורט 

 כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם 

במפורש באותם סעיפים ובין אם לאו, ובשום מקרה לא ישולם עבורו  הדבר נדרש
 בנפרד.

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .5

עם גמר העבודה ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל הפסולת 
 אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו.

 

למסירתו למפקח. הקבלן הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד 
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר 
עריכת קבלת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי 

 יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.
 

 אתר התארגנות .6
 סידור אתר התארגנות. הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום ו

כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 
 חשבונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.
 2וגמת "איסכורית" בגובה על הקבלן לגדר את אתר העבודה בגדר קשיחה ד

 הגדר תוקם בביצוע הקבלן וע"ח הבלעדי. –מטרים 
 

 תנאי השטח .7
האוויר -מובהר בזאת כי על הקבלן לקחת בחשבון את תנאי השטח ואת כל תנאי מזג

 והמשתמע מהם.
על הקבלן לדאוג לכל סידורי המגן הדרושים להגנה על חפירות או שטחי העבודה ו/או 

 אוויר והצפות.ה-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג
 

 הובלות .8
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
ד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפר   
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.   

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .9

מודגש בזאת שעל הקבלן להמציא דוגמת חומרים, ציוד, בניה ואביזרים לאישור 
המפקח לפני אישור או רכישה והתקנה. המפקח רשאי לדרוש דוגמאות נוספות במהלך 

מ"ר והדוגמא תושאר במקום עד תום  10דה. דוגמאות ריצוף יבוצעו בשטח של העבו
העבודה. עלות הדוגמאות תיכלל בהצעת הקבלן. רשימת דוגמאות נדרשות תינתן ע"י 

 האדריכל או המפקח או המזמין.
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 4    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 בדיקות .10
כל הבדיקות שיידרשו לעבודה יבוצעו ע"י הקבלן כלול במחיר סעיפי כתב הכמויות ללא 

 .לבדיקת בודק חשמל, בדיקה פוטומטרית פרטת תשלום וזאת תוספ
בין השאר הקבלן יבצע את הבדיקות הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב הכמויות ללא 

 תשלום נוסף:
 

 בדיקות בטונים לפי הגדרות המפרט הכללי לכל אלמנטי הבטון. -
 בדיקה אולטרה סונית לפי הנחיות יועץ הקרקע. -
 ם.בדיקות הידוק שתית ומצעי -
 בדיקות לדירוג חומרים מובאים כגון חצץ מכל סוג, ומילוי מובא. -
 בדיקות לחץ הידרוסטטי לתשתיות מים. -
כל בדיקה אחרת שמצויינת ככלולה במחיר במפרט המיוחד ו/או  -

 במפרט הכללי.
 

 מדידות .11
 על הקבלן להעסיק ע"ח הבלעדי מודד מוסמך לביצוע כל עבודות המדידה שיידרשו.

דה והסימון באמצעות מודד יבוצעו ע"ח הקבלן כחלק ממחירי סעיפי כל עבודות המדי
 כתב הכמויות ולא ישולם תשלום נוסף בעבור עבודות אלו.

 
בין השאר הקבלן יבצע את עבודות המדידה הבאות כחלק ממחירי סעיפי כתב 

 )במידה וידרש וככל ויידרש( הכמויות ללא תשלום נוסף
 

 .PDF+DWGפקת מפה בפורמט ( לרבות הAS-ISמדידת מצב קיים ) -
 סימון באתר תוואי עבודות הביצוע ומפלסים מתוכננים. -
מדידת מצב לאחר ביצוע מבנה דשא )טרם ביצוע דשא( לרבות הפקת  -

 לאישור המשך ביצוע ע"י המתכנן. PDF+DWGמפה בפורמט 
( לרבות הפקת מפה AS-MADE"עדות" ) –מדידת מצב לאחר ביצוע  -

 .PDF+DWGבפורמט 
 

 :הבאיםבין השאר את ית העדות תכלול תכנ  
   
 מדידת מצב חדש ומפלסים של כל שטח העבודה.  
 .שבגבולות העבודה על קרקעייםהאלמנטים כל הו , מכסי שוחות,סימון עצים  
תשתיות תת קרקעיות שבוצעו ע"י הקבלן לרבות פרטיהם )כגון תוואי כבלי חשמל, סימון   
 ו'(וכ , תשתיות מיםצינורות ניקוז  
   
ויהיו פרטים חסרים על הקבלן ומודד לחזור על במידה  –תכנית עדות תאושר ע"י המזמין   
 העבודה עד שהתכנית תאושר ע"י המזמין.  

 

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 5    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 תקופת הביצוע 00.3
  
 .( ימים קלנדריים90) תשעים –סה"כ תקופת ביצוע  

  
מסירה  תקופה הביצוע כוללת את כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם, לרבות קיום

 וני ליקויים וביצוע מסירה סופית.ראשונה, ביצוע תיק
 

תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 
 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.

 
לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא ניתן לעבוד בשל מזג אוויר, חגי כל 

 וח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא.ל –ת, ימי מחלה וכל סיבה אחרת הדתו
 קנסות בעבור ימי איחור יינתנו ללא הודעה מוקדמת וע"פ תנאי החוזה. 

 
 תוך שבוע מים צו התחלת העבודה, על הקבלן להציג לאישור המזמין לוח זמנים לביצוע 
 :באיםהעבודה בשיטת "גאנט" שיכלול את הנושאים ה 

 
 הערכות לתכנון והזמנת חומרים.  - 
 תכנון מפורט.  - 
 פירוט לו"ז לייצור רכיבים.  - 
 פירוט לו"ז להרכבת המבנים באתר.  - 

 

 אופני מדידה ומחירים 4.00
 

 אופני המדידה והמחירים מוגדרים לכל סעיף בנפרד בכתב הכמויות.
 ייתכנו השלמות במפרט המיוחד.

 
 לןמסירת האתר לקב .500

 
 נכון לעת סיור הקבלנים.ההאתר ימסר לאתר במצבו 

 
 אחריות הקבלן 6.00

 
למתקנים שהקים ולמוצרים שסיפק לפי הורואות המפרט המיוחד, הקבלן יהיה אחראי 

 .והתקנים הרלוונטייםכתב כמויות 
חודשים  18יהיה הקבלן אחראי עליו למשך  –במידה וקיים מוצר ללא התייחסות ספציפית 

 הבדק(. )תקופת 
 

 אופן התשלום 7.00
 

ישולם כנגד הצגת חישוב כמויות לאחר ביצוע בפועל ולאחר  לעבודות שבוצעוהתשלום 
 ר החשבון ע"י המפקח והמזמין.ואיש

בכל מקרה שהוא לא ישולם כלל עבור אספקת חומר, התשלום יהיה בעבור סעיף/עבודה 
 שבוצעה במלואה.

 

 אלא אם נאמר בחוזה אחרת. קלנדרייםימים  45תנאי התשלום שוטף +
 
שני שלטים של הגופים  כחלק ממחירי היחידה לפרויקטיידרש לייצר ולהתקין בשטח קבלן ה

מופיע רק של משרד השיכון, )מפרט לשילוט מצורף  – נוסףועליהם לא ישולם כל תשלום המממנים 
 (יש לקחת בחשבון שני שלטים, למשרד השיכון ולמשרד החקלאות
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הנחיות כלליות
לאדריכל ומנהל הפרוייקט

הנחיות כלליות
על האדריכל לסמן בבירור את מיקום השלט בתכניות, ע"ג חזית המבנה, לרבות הגשה וסימון הפנייה לפרטים א( 

על האדריכל לצרף את פרט השלט הרלוונטי לסט הפרטים של תכניות העבודה לפרוייקט שבתכנונו ב( 

פרטי עיגון השלט יהיו באחריות הקונסטרוקטור של הפרוייקט ג( 

פרטי השלט ומיקומו יאושרו על ידי יועצי הבטיחות והנגישות של הפרוייקט ד( 

הכיתוב ע"ג השלט )בעברית או בעברית וערבית( ייקבע בהתאם לאפיון הפרוייקט ויקבל את אישור המחוז  ה( 

שם המחוז והשנה ייבחרו בהתאם לנדרש בפרוייקט. ו( 

באחריות מנה"פ והאדריכל העברת קבצים וקטוריים )צורניים( לקבלן הזוכה ז( 
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מפרט טכני כללי לייצור מערכת השילוט
מפרט זה נכון לייצור כלל העבודות הנדרשות בפרטי השילוט השונים במסמך זה. 

על הקבלן המבצע את השילוט ליישם את הייצור וההתקנה על פי הנחיות אלה 
וההנחיות הספציפיות לכל פרט המפורטות בהמשך

מפרט טכני כללי לייצור מערכת השילוט

התזת חול או חריטה
גרפיקה תעשה בהתזת חול בעומק - 1.5-3 מ"מ, או חריטה - בעומק 1 מ"מ. 

יש להקפיד על תוצאה חדה ונקייה כך ששולי האות יהיו מושלמים.
בטיחות - שולי האותיות החרוטות על השלטים לא יהיו חדים כדי למנוע פציעה במקרה של נגיעה.

מילוי צבע
.RAL 5011 מילוי צבע יעשה בצבע מכוניות פוליאוריטני דו רכיבי מתוצרת גלזורית או ש"ע. צבע בגוון

לפני מילוי צבע יש להכין את השטח ולנקות היטב במסיר שומנים.

עיגון
עיגון השלט, תכנון ומפרט ההתקנה יסופק על ידי קונסטרוקטור הפרויקט, בתאום לפרטי אדריכל המבנה.

העבודה חייבת להתבצע בתאום עם מנהל הפרויקט.
השלט כולל את כל עבודות המסגרות הנלווֿת.

בטיחות - בשילוט שקוע על קיר יש לוודא כי שולי האבן מסביב לשלט יהיו במפלס השלט ללא שקעים או בליטות ולא חדים.

על קבלן השילוט לקחת מידות מדויקות ולבדוק מיקום, צורת ההתקנה ועיגון בשטח לפני הביצוע.

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il

©
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שילוט על גבי קירות - חלופות ח-1, ח-2, ח-3
מיועד לקירות בגימור אבן פראית, בנייה בנדבכים, אבן חאמי ובגימור טיח. ההתקנה בגומחה 

ייעודית שהוכנה מראש כשמרכז השלט בגובה 140 ס"מ מפני הקרקע. מידות הגומחה 51 / 51 ס"מ 
ועומקה משתנה, כך שתתאים לכל סוג לוח נבחר, למעט קיר בגימור טיח - עליו יותקן שלט ח-1 

מאלומיניום בלבד וללא גומחה. בהצבה בכניסות למבנים, יש לשקול בשלב התכנון מיקום בתחום 
מואר / תכנון תאורה ייעודי לשלט.

הדמיה - על גבי קיר בחיפוי אבן בנדבכים

הדמיה - על גבי קיר 
בחיפוי אבן חאמי

הדמיה - על גבי 
קיר בחיפוי טיח ללא 

גומחה
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5051

3

50

5173

51
115

14
0

חזית
העמדת השלט במרחק מפינת 

הקיר של מינימום 70 ס"מ חתך

14
0



שלט משרד הבינוי והשיכון

המחשה ותיאור  6

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il

©

סטודיו לעיצוב

ח-1 שלט מאלומיניום אנודייזד
 תיאור: לוח אלומיניום בעובי 10 מ"מ לפחות בגימור אנודייז משי בגוון טבעי. 

 )יתכנו שינויים בגוון בין השלטים( 
מידע גרפי בחריטה ומילוי צבע ידני. 

שימוש בצבע עמיד לתנאי חוץ ולבלייה ע"פ המפרט הנתון. 

פורמט הלוח:
מידות בס"מ

1

14
0

11
5
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שלט משרד הבינוי והשיכון

תשריט מס' 2 קנ"מ 1:5, מידות בס"מ  7

שילוט על גבי קירות - ח-1 - פרטי לוחות והרכבה
בקירות אבן ההתקנה בגומחה ייעודית שהוכנה מראש כשמרכז השלט בגובה 140 ס"מ 

מפני הקרקע.  מידות הגומחה ועומקה בהתאם לתשריט הפרט.

במקרה של קיר טיח - התקנה ללא גומחה לפי התשריט, כשמרכז השלט בגובה 140 
ס"מ מפני הקרקע.

ח-1 - לוח אלומיניום אנודייזד, פרט חיבור

במקרה של שלט אלומיניום אנודייז - הלוח מאלומיניום בעובי 10 מ"מ בגימור אנודייז משי בגוון טבעי. יש לבצע הצמדה של ברגי Stud M8 בגב השלט במכונת ריתוך Stud ייעודית. 
הארכת הבורג באמצעות צינורית תבריג )מופה( והוספת מוט הברגה M8 מנירוסטה לאורך כולל של 12 ס"מ אשר יוחדר לקדח בקיר שימולא בעוגן כימי מסוג Hilti Hit או ש"ע.
בקיר אבן - יש להניח שבלונה בעובי האבן בעת תהליך חיפוי הקיר. לאחר חיפוי הקיר תוסר השבלונה, יש לוודא כי שולי האבן סביב השלט לא יהיו חדים. גמר הבטון האחורי יוחלק 

באמצעות טיח בגוון הבטון, בתוספת דבק/ סיקה להשלמת איטום הקיר, ובמפלס המתאים לעובי הקיר. לאחר מכן יעוגן השלט לקיר בהתאם לפרט, מיושר לפני הקיר החיצוניי ם 
)קו  0 עם החיפוי( ללא חריגה של פני השלט מפני הקיר. את שורת האבנים הראשונה מעל השלט יש לשים על זוויתן, כמו מעל הפתחים, כפי שמפורט בת"י 2378 חלק 2 העדכני. 

הצורך בזוויתן, מיקומו וסוג הזוויתן הנדרש, יוגדרו על ידי מתכנן החיפוי / הקונסטרוקטור.

 ח-1 חתך ב' - קיר בחיפוי טיח ח-1 חתך א' - קיר בחיפוי אבן 
השלט מורכב על גבי הקיר המטויח ללא נישה 

ח-1 תשריט גב לוחח-1 תשריט גב לוח

חיפוי שכבת טיח בנישה לפני התקנת השלט בגוון הבטון בעובי כ-1 ס"מ

זוויתן אלומיניום 2 מ"מ בראש הנישה

טיח

לוח בעובי 10 מ"מ

פינות הלוח יעוגלו 
לרדיוס 10 מ"מ פינות הלוח יעוגלו 

לרדיוס 10 מ"מ

הגדלה מתוך 
 פרט לחיבור 

קנ"מ 1:1, 
מידות במ"מ

הגדלה מתוך 
 פרט לחיבור 

קנ"מ 1:2, 
מידות במ"מ

R10 R10

בטון

בטון

מלט

12

12

50

6

6 6

6

1

6
6

M8

50

51

50
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לוח בעובי 10 מ"מ מיושר למישור החיצוני של הקיר בקו 0 עם החיפוי

בורג Stud M8 המוצמד בריתוך חשמלי במכונת STUD לגב הלוח
חיבור בצינורית תבריג פנימי )מופה( למוט הברגה M8 מנירוסטה

בורג Stud M8 המוצמד בריתוך חשמלי במכונת STUD לגב הלוח
חיבור בצינורית תבריג פנימי )מופה( למוט הברגה M8 מנירוסטה

הרחקת גב הלוח מהקיר 4 מ"מ באמצעות טבעות הרחקה

12

12

50

6

6 6

6

6
6

M8

50 50

4

10

טיח

טבעת 
הרחקה

M8

לוח

מילוי הקדח בקיר 
בעוגן כימי מסוג 
Hilti Hit או ש"ע

יש לוודא כי שולי האבן סביב השלט לא יהיו חדים

Stud M8 ברגי

10
20

10
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ח-1 - חלופה עקרונית ללוח )חומר, צבע לוח וגוון הכיתוב(  

נדרש להקפיד על קונטרסט גבוה בין צבע טקסט לרקע בהתאם להנחיות 
)RAL 5011( ו/או את גוון הטקסט )הנגישות, לפיכך אין לשנות את החומר )רקע

השימוש בכיתוב חד לשוני / דו לשוני על פי ההנחיות בדף המבוא

ח-1 
לוח אלומיניום אנודייזד 10 מ"מ  

לוח באפור בהיר בגוון טבעי של אלומיניום
RAL 5011 סמלים וכיתוב ב

חריטה ומילוי צבע

צבע נבחר 

לסמלים וכיתוב

כחול שחור

RAL 5011
Steel Blue

שלט דו לשונימידות בס"מ שלט חד לשוני

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il
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ח-2: שלט מלוח פייבר צמנט בורדשלט משרד הבינוי והשיכון
תיאור: לוח צמנט בורד מסוג פיבר צמנט )צמנט בורד מתקדם(, לוח מחוזק בסיבים 

המשמש לקירות, מתאים לתנאי חוץ ועמיד במים. חתוך על פי מידה. טקסט וסמלים 
בהתזת חול או בחריטה ומילוי צבע על פי הגדרה. שימוש בצבע עמיד לתנאי חוץ 

ולבלייה. התקנה באמצעות הדבקה בגומחה ייעודית בקיר.  

פורמט הלוח:
מידות בס"מ

המחשה ותיאור  9
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בטון

מלט

שלט משרד הבינוי והשיכון

תשריט מס' 3 קנ"מ 1:5, מידות בס"מ  10

שיבוץ בקיר בנוי - ח-2 - פרטי לוחות והרכבה
ההתקנה בגומחה ייעודית שהוכנה מראש כשמרכז השלט בגובה 140 ס"מ מפני הקרקע. 

מידות הגומחה ועומקה הגומחה בהתאם לתשריט הפרט 

ח-2 - לוח פייבר צמנט בורד, פרט שלט וחיבור

השלט מלוח פייבר צמנט בורד )צמנט בורד מתקדם מחוזק בסיבי צלולוז( עמיד במים ואש - מסוג "מאסטרקיר" או ש"ע בעובי 12 מ"מ. יש לייצר פאזה של 4 מ"מ בשוליים הקדמיים של הלוח. 
ההדבקה בדבק אפוקסי ייעודי או ב- Sika FC11 או ב- Super 7 HighTack של שני סרגלים מלוחות פייבר צמנט על פי תשריט עם קדח הברגה M8, חיבור באמצעות בורג עם ראש שקע )קוני( 

לאורך כולל של 12 ס"מ אשר יוחדר לקדח בקיר שימולא בעוגן כימי מסוג Hilti Hit או ש"ע
יש להניח שבלונה בעובי האבן בעת תהליך חיפוי הקיר. לאחר חיפוי הקיר תוסר השבלונה, גמר הבטון האחורי יוחלק באמצעות טיח בגוון הבטון, בתוספת דבק/ סיקה להשלמת איטו ם הקיר, 

ובמפלס המתאים לעובי הקיר. לאחר מכן יעוגן השלט לקיר בהתאם לפרט, מיושר לפני הקיר החיצוניים )קו 0 עם החיפוי( כך שלא תהיה חריגה של פני השלט מפני הקיר.
את שורת האבנים הראשונה מעל השלט יש לשים על זוויתן, כמו מעל הפתחים, כפי שמפורט בת"י 2378 חלק 2 העדכני. הצורך בזוויתן, מיקומו וסוג הזוויתן הנדרש, יוגדרו על ידי מתכנן החיפוי / קונסטרוקטור.

ח-2 חתך א' - קיר בחיפוי אבן 

ח-2 תשריט גב לוח

12

50

4

44

5
5

0.8

4050 50 51

פאזה של 4 מ"מ בשוליים הקדמיים של הלוח
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חיפוי שכבת טיח בנישה לפני התקנת השלט בגוון 
הבטון בעובי כ-1 ס"מ

קידוח שקע )קוני( 
אליו יוכנס בורג עם 

ראש שקע )קוני(

 פרט מוגדל 
 M8 לחיבור מוט הברזה

קנ"מ 1:1, מידות במ"מ

טיח

אבןמלט

12

30

10 8

לוח

"סרגלים" מרחיקים 
מפייבר צמנט בורד 

בעובי משלים

מילוי הקדח בקיר 
בעוגן כימי מסוג 
Hilti Hit או ש"ע

קידוח שקע )קוני( אליו 
יוכנס בורג עם ראש 

שקע )קוני(

בטון

יש לוודא כי שולי האבן סביב השלט לא יהיו חדים

זוויתן לתמיכת 
 אבני חיפוי

בחלק העליון 
של הנישה לפי 

דרישות ת"י 2378

פאזה 4 מ"מ



שלט משרד הבינוי והשיכון

 11

ח-2 - חלופה עקרונית ללוח )חומר, צבע לוח וגוון הכיתוב(  

נדרש להקפיד על קונטרסט גבוה בין צבע טקסט לרקע בהתאם להנחיות 
)RAL 5011( ו/או את גוון הטקסט )הנגישות, לפיכך אין לשנות את החומר )רקע

השימוש בכיתוב חד לשוני / דו לשוני על פי ההנחיות בדף המבוא

ח-2
פייבר צמנט בורד עובי 12 מ"מ  

 לוח בטון בגוון אפור בהיר 
RAL 5011 סמלים וכיתוב ב

חריטה או התזת חול ומילוי צבע

צבע נבחר 

לסמלים וכיתוב

כחול שחור

RAL 5011
Steel Blue

שלט דו לשונימידות בס"מ שלט חד לשוני

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il
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ח-3: שלט מלוח אבןשלט משרד הבינוי והשיכון
תיאור: לוח מאבן מנוסרת מקומית בהירה כגון אבן חברון.

 טקסט וסמלים בהתזת חול ומילוי צבע על פי הגדרה. 
שימוש בצבע עמיד לתנאי חוץ ולבלייה ע"פ מפרט. 

התקנה באמצעות חיבור רשת בגומחה ייעודית בקיר. יש לודא עמידות עם קונסטרוקטור

פורמט הלוח:
מידות בס"מ

המחשה ותיאור  12

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il

©
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שלט משרד הבינוי והשיכון

תשריט מס' 4 קנ"מ 1:5, מידות בס"מ  13

שיבוץ בקיר בנוי - ח-3 - פרטי לוחות והרכבה
ההתקנה תבוצע בזמן הבנייה כשמרכז השלט בגובה 140 ס"מ מפני הקרקע.

 האחריות על שלמות השלט עד לסוף הבנייה מוטלת על הקבלן המבצע. 
יש להגן על השלט באמצעות מגש אלומיניום שיכסה אותו ויוסר עם תום העבודות.

ח-3 - לוח אבן, פרט חיבור

שלט מלוח אבן מקומית בהירה כגון חברון ומנוסרת לפי תקן עדכני 2378 חלק 1 בעובי 3 ס"מ, 
התקנת השלט תבוצע בזמן הבנייה. התקנת האבן תיושם לפי שיטת חיפוי הקיר הכוללת, בהתאם לתקן עדכני 2378 חלק 2 לשיטת חיבור רטוב. לא תאושר הדבקת האבן.  

לא תהיה חריגה של פני השלט מפני הקיר.

פרט עקרוני מוגדל לחיבור לוח האבן 
לקיר בהתאם לתקן עדכני 2378 חלק 

2 לשיטת חיבור רטוב 

ללא קנ"מ

יש ליישר את פני לוח 
האבן עם פני הקיר. בשום 

מקרה פני לוח האבן לא 
יבלטו מפני הקיר

ח-3 חתך א' - קיר בחיפוי אבן

5050

50

51

3
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בטון

מלט

יש לוודא כי שולי האבן לא 
יהיו חדים

לוח האבן

מילוי כוחלה בפוגות 
להשלמת מראה השלט 

כחלק מהקיר

יש לוודא כי שולי האבן סביב 
השלט לא יהיו חדים
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ח-3 - חלופה עקרונית ללוח )חומר, צבע לוח וגוון הכיתוב(  

נדרש להקפיד על קונטרסט גבוה בין צבע טקסט לרקע בהתאם להנחיות 
)RAL 5011( ו/או את גוון הטקסט )הנגישות, לפיכך אין לשנות את החומר )רקע

השימוש בכיתוב חד לשוני / דו לשוני על פי ההנחיות בדף המבוא

ח-3 
אבן מקומית בהירה כגון אבן חברון עובי 3 ס"מ  

לוח אבן בגוון טבעי בהיר שנע בין גווני הבז' לאפרסק
RAL 5011 סמלים וכיתוב ב

התזת חול ומילוי צבע

צבע נבחר 

לסמלים וכיתוב

כחול שחור

RAL 5011
Steel Blue

שלט דו לשונימידות בס"מ שלט חד לשוני

04–9990640
052–4436634

danitgal@barak.net.il
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עיצוב גרפי שלט חד לשוני 

מותאם להנחיות נגישות

פונטים: 
Fb Oxford Bold :מספרים ,Fb Ogen Bold  -  60 p  - עברית

קנ"מ 1:2 מידות במ"מ
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כחול שחור

RAL 5011
Steel Blue
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 נבנה�על�ידי��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�حيفا 

2019

עיצוב גרפי שלט דו לשוני שלט משרד הבינוי והשיכון
מותאם להנחיות נגישות

פונטים: 
Fb Oxford Bold :מספרים ,Fb Ogen Bold  -  60 p  - עברית

TheSansArabic Bold  -  60 p  - ערבית

עומק:
התזת חול - 1.5-3 מ"מ

חריטה - 1 מ"מ

מספר השנה ישתנה בהתאם 
לשנת הביצוע / ההצבה

מספרי שנים עתידיות בעיצוב 
הטיפוגרפי הנדרש בעמ' 22 במסמך זה קנ"מ 1:2 מידות במ"מ
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 נבנה�על�ידי��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجليل

2019

 נבנה�על�ידי��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجنوب 

2019

שלט משרד הבינוי והשיכון
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שלט "נבנה על ידי" 
אפשרויות כיתוב חד / דו לשוני לבחירה 

לבחירה בסי מון לצד החלופה המתאימה, כולל שם המחוז והשנה    
הבחירה בידי האדריכל ובאישור המחוז  

 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

2019

 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

2019

 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

2019

 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

2019

 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

2019

מחוז גליל

 נבנה 
על ידי

מחוז דרוםמחוז מרכזמחוז ירושליםמחוז חיפה

 נבנה 
על ידי

דו לשוני
 נבנה�על�ידי��

משרד�הבינוי�והשיכון
מחוז�חיפה

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�حيفا 

2019

 נבנה�על�ידי��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�اورشليم�القدس

2019

 נבנה�על�ידי��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

 بُِنَي�ِمن�ِقبَل��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�املركز

2019
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שלט "נבנה במימון" 
אפשרויות כיתוב חד / דו לשוני לבחירה 

לבחירה בסי מון לצד החלופה המתאימה, כולל שם המחוז והשנה    
הבחירה בידי האדריכל ובאישור המחוז  

מחוז גליל

נבנה 
במימון

מחוז דרוםמחוז מרכזמחוז ירושליםמחוז חיפה

 נבנה 
במימון

דו לשוני

 נבנה�במימון  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

2019

 נבנה�במימון  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

2019

 נבנה�במימון  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

2019

 נבנה�במימון  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

2019

 נבנה�במימון  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

2019

 נבנה�במימון��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

 بُِنَي�بتمويل�ِمن��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجليل

2019

 נבנה�במימון��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

 بُِنَي�بتمويل�ِمن��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�حيفا 

2019

 נבנה�במימון��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

 بُِنَي�بتمويل�ِمن��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�اورشليم�القدس

2019

 נבנה�במימון��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

 بُِنَي�بتمويل�ِمن�

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�املركز

2019

 נבנה�במימון��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

 بُِنَي�بتمويل�ِمن��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجنوب 

2019
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 נבנה�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

 بُِنَي�مبساعدة��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجليل

2019
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שלט "נבנה בסיוע" 
אפשרויות כיתוב חד / דו לשוני לבחירה 

לבחירה בסי מון לצד החלופה המתאימה, כולל שם המחוז והשנה    
הבחירה בידי האדריכל ובאישור המחוז  

מחוז גליל

נבנה 
בסיוע

מחוז דרוםמחוז מרכזמחוז ירושליםמחוז חיפה

 נבנה 
בסיוע

דו לשוני

 נבנה�בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

2019

 נבנה�בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

2019

 נבנה�בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

2019

 נבנה�בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

2019

 נבנה�בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

2019

 נבנה�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

 بُِنَي�مبساعدة��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�حيفا 

2019

 נבנה�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

 بُِنَي�مبساعدة��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�اورشليم�القدس

2019

 נבנה�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

بُِنَي�مبساعدة

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�املركز

2019

 נבנה�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

 بُِنَي�مبساعدة��

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجنوب 

2019
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שלט "שופץ בסיוע" 
אפשרויות כיתוב חד / דו לשוני לבחירה 

לבחירה בסי מון לצד החלופה המתאימה, כולל שם המחוז והשנה    
הבחירה בידי האדריכל ובאישור המחוז  

מחוז גליל

שופץ 
בסיוע

מחוז דרוםמחוז מרכזמחוז ירושליםמחוז חיפה

 שופץ 
בסיוע

דו לשוני

 שופץ בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

2019

 שופץ בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

2019

 שופץ בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

2019

 שופץ בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

2019

 שופץ בסיוע  

משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

2019

 שופץ�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�גליל

�تجديده�مبساعدة��  تمَّ

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجليل

2019

 שופץ�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה

�تجديده�مبساعدة��  تمَّ

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�حيفا 

2019

 שופץ�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�ירושלים

�تجديده�مبساعدة��  تمَّ

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�اورشليم�القدس

2019

 שופץ�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�מרכז

�تجديده�مبساعدة تمَّ

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�املركز

2019

 שופץ�בסיוע��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�דרום

�تجديده�مبساعدة��  تمَّ

وزارة�البناء�واإلسكان�

لواء�الجنوب 

2019
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מספרי שנים בעיצוב הטיפוגרפי הנדרש שלט משרד הבינוי והשיכון

יש לבחור את השנה המתאימה - על יצרן השלט למקם את המספר 
במדויק על פי הנחיות העיצוב הנתונות בתכניות מס' 5, 6 ו-7 

פונט מספרים: 
  Fb Oxford Bold  - 60 p

קנ"מ 1:1 מידות במ"מ
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שלט משרד הבינוי והשיכון

תשריט מס' 7  22

עיצוב גרפי שלט חד לשוני - הוספת גוף מממן 

במקרים שנדרשת הוספת גוף מממן

פונטים: 
Fb Oxford Bold :מספרים ,Fb Ogen Bold  -  60 p  - עברית

קנ"מ 1:2 מידות במ"מ

עומק:
התזת חול - 1.5-3 מ"מ

חריטה - 1 מ"מ

מספר השנה ישתנה בהתאם 
לשנת הביצוע / ההצבה

מספרי שנים עתידיות בעיצוב 
הטיפוגרפי הנדרש בעמ' 21 במסמך זה

מיקום להוספת סמל רשות 
מקומית או מממן נוסף

 הוספת שם רשות מקומית 
או מממן נוסף )חובה להשתמש 

 בנתוני הפונט המצויינים כאן(
יש לקבל את סמל המממן 

)באחריות המחוז(

סמל רשות 
מקומית / מממן 

נוסף

מילוי צבע נבחר

כחול שחור

RAL 5011
Steel Blue

500 מ"מ

מ
מ"

 5
00

70
70

 הוקם�בהשתתפות��
משרד�הבינוי�והשיכון

מחוז�חיפה
רשות�מקומית�/�מממן�

נוסף
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  מרכז מורשת תאשור



  

 

 עבודות עפר - 01פרק 

  

  כללי

 

  חפירה   

 

  

  

  חפירה כללית בשטח   

 

 

  פינוי פסולת בניין וניקוי השטח

 

 

חפירה מיותרת

 

 

 

תאום עבודות חפירה   

 



  

 

 

  

מילוי מבוקר של תעלות   

 clsm 

  או למבנים תת קרקעיים\מילוי חוזר מסביב למבנה ו 

 

 

דיוק העבודה ושקיעות   

 

 

 

  הערות כלליות

 

CLSM



  

 

 



  

 

  עבודות בניה - 04פרק 

  כללי

 

 

 

 

 

 

בניה בשינון ושטרבות

 

 

 

חגורות אנכיות בבניה

 

חגורות אופקיות

 

 



  

 

 

  

הצבה וביטון משקופים בנויים או יצוקים

 

 

 

 

תאום הבנייה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים

 

 

 

פינות קיר

 



  

 

אופני מדידה מיוחדים לעבודות בנייה

 

 

 

 

  



  

 

  מסגרות חרש וסיכוך  – 19פרק 

  

  תכניות ייצור 19.01

 

 

 

 

  פלדה תקונסטרוקציי 19.02

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

  פלדה 19.02.1

 

 





   

  מידות  19.06.4

 

 

 

  

  חיבור ברגים   19.06.5

 



  

 

 

  

  חיבור ריתוך  19.06.6

 

 

 

 

 

 

  פלדה לחלקי בטון תקונסטרוקצייביטון      19.06.7

 

  גילוון וצביעת קונסטרוקצית פלדה וכל הפריטים שמפלדה    19.06.8

 

 

 

 



  

 

 

  

  המנעות מריתוך

 

 

  ביצוע גילוון באבץ חם

 

 



  

 

  הסרת סיגי ריתוך   

 

 

 

 

  )מניעת עיוותית (   

 

  גימור   

 

 

 

 

 



  

 

    

  בדיקת קבלה 

 

 

  יעהצב   

 

 

 

 

 

 

  עבודות סיכוך קירות וגגות     

  כללי19.7.1

 

  

  סוגי פאנלים 19.7.2

 

 

 

 



  

 

 

 

  

 STEEL ROLING

 

  הרכבה 19.7.3

  אטימותבדיקת 

אופני מדידה מיוחדים19.08.1

  

  

  

כמו כן משקלם אינו מצטרף למשקלי האלמנטים

  

  



  

 

  



  

 

  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  –  23פרק 

  כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  קידוח הכלונסאות

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הכנת והכנסת הזיון לכלונסאות

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יציקת הכלונסאות

 

 

 

 

 



  

 

  אופני מדידה מיוחדים

 

 

 

 

 

 



  

 

  עבודות פירוק והריסה  -  24פרק 

  

עבודות פירוק והריסה24.01

 

 

 

  גילוי קונסטרוקציה קיימת

 

 

הריסה  

 

פירוק      

 



  

 

  הריסהכלים ו/או שיטות 

 

סילוק חומרים מהריסה ופירוק

 

תימוך אלמנטים סמוכים

 

אישור לביצוע העבודה  

 

יםיפריצת פתחים בקירות בנו  

 

 

    ו/או הריסות "מיותרים"  פירוקים

 



  

 

  

אופני מדידה ומחירים

 

 



 

7.11.11 

 מושב תאשור, בית מורשת 

 מפרט טכני מיוחד –' גפרק 

הוסבר לקבלן שאין לחרוג מתקציב הפרויקט אלה בהוראה מפורשת ובכתב בלבד לבצע  .1
 .קט בציון סכום ההגדלהעבודה חריגה שתייקר את ביצוע הקיף הפרוי

הקבלן הזוכה לא יעסיק קבלני משנה אלה לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח .על הקבלן  .2
פרופיל חברה של קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק ,לרבות ניסיון  להגיש לאישור

 המפקח. והמלצות לבדיקה ואישור

ות ללא אישור הוסבר לקבלן שלא יבצע כל עבודה שאין לה כיסוי תקציבי בכתב הכמוי .3
ובכתב בלבד מהמפקח. הורה המפקח לבצע עבודה חריגה כל שהיא חובת הקבלן לבדוק 

הפרויקט ולדווח למפקח על כך לפני  מתקציב לחריגה יגרום ולהתריע באם ביצוע העבודה
 .ביצוע

מחירי הסעיף כוללים את כל החומרים ,לרבות חומרי עזר ושימוש בכל הכלים הדרושים  .4
, ושהחומרים יהיו חדשים ,ללא כל פגם ,ואיכותיים הקיימים בשוק לביצוע מושלם

,בתקופת הביצוע ,אלה אם יש דרישה מפורשת וצוינה בכתב לחומר ו/או אביזר במפורש  
 לחומר כזה או אחר ,כמו כן להוסיף שווה ערך לפי שיקול דעתו הבלעדית של נציג

 .המזמין

ו מחייבת את הקבלן ובכל מקרה בכל מחלוקת המפקח יהיה הפוסק האחרון והחלטת .5
 .הקבלן לא יפסיק את המשך ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא

העבודות יבוצעו על פי המפרט הכללי ,אוגדן כחול ,ושמפרט טכני מיוחד זה בא כל  .6
  .להוסיף ו/או להשלים אותו לפי העניין

ירון הקבלן יחזיק באתר ויעמיד לרשות המפקח עותק שלם של המפרט הכללי ושל מח .7
 דקל מעודכן בכל תקופת הביצוע.

כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את הדרוש לביצוע מושלם ואיכותי לשביעות רצון  .8
 המזמין ללא תוספת תשלום.

בכל אי בהירות או פירוט חסר במסמך זה יבצע הקבלן את העבודה לפי המפורט בספר  .9
 הכחול.

 

 

 עבודות בניה  -  40פרק 

 במפרט הכללי הבינמשרדי ולמפרט המיוחד שלהלן. 40תנאי פרק כל העבודות כפופות ל

מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, תכניות וכתב  :הערה

 כמויות.

כל חיבורי הקירות בינם לבין עצמם או לאלמנטים מבטון בהתאם לדרישות המפקח ולפי  40.41

כללי, יחשבו ככלולים במחירי היחידה )לרבות הוראות של המפרט המיוחד והמפרט ה

 , גמר בשינני קשר ויציקת בטון(. הוצאת קוצים



 

המחיר לבניה יהיה אחיד לכל המקומות וללא התחשבות בגודל השטח הנבנה. מחיר  40.40

עבודות הבניה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומים, הציוד, ההובלה והשירותים 

 דות הבניה כמפורט במפרט הכללי.בוהנדרשים להשלמת כל ע

כל הבלוקים פרט אם צויין אחרת יהיו בלוקי בטון חלולים מסוג א'. כל הבלוקים יהיו בעלי  40.40

  תו תקן ישראלי.

צדי המחיצה וכולל  קירות ומחיצות פנים יהיו בלוקי גבס או מחיצות גבס דו קרומי משני 

 בידוד אקוסטי.

 ון ע"י הוצאת קוצים בזמן היציקה.לאלמנטים מבטיש להבטיח חיבור קירות  40.40

יש להבטיח חיבור של הקירות בינם לבין עצמם ובין קירות ומחיצות בנויות ע"י בניה  40.40

 .40כללי בפרק בשטרבות ככתוב במפרט ה

צמנט שעוביין -חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי וכולל ביצוע מישק מלט 40.40

 ס"מ. 1.0לא יעלה על 

 

 תיאום הבניה עם קבלני משנה למערכות או קבלנים אחרים 40.47

הבניה מסביב לתעלות שונות, לוחות חשמל, צינורות מעברים וכו' תבוצע בשלבים לפי  

 התקדמות העבודה ותיאום עם קבלני המערכות השונות.

ת הקיימים במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה, תותאם הבניה לצורת הצינורו 

 תוך הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאים.

במקרה והצינורות ו/או תעלות יבוצעו אחרי עבודות בניה, יש להכין פתחים מתאימים לפי  

 הגדלים הנדרשים.

 על הקבלן יהיה לנקות כל פסולת בניה שתצטבר על עבודתם של קבלנים אחרים. 

 

 

 נגרות אומן ומסגרות פלדה - 64פרק 

 כללי 46.44

 כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומן נכון גם לגבי מסגרות פלדה ולהיפך. .א



 

שנים לפחות  0הקבלן לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבלן בעל נסיון של  .ב

בעבודות דומות במבני ציבור. האדריכל או המפקח רשאים לפסול, לפי ראות 

 על הקריטריונים הנדרשים.עיניהם, כל קבלן שלדעתם הבלעדית לא יענה 

המציע אחראי גם לכך שכל הפריטים על חלקיהם, פרזולם ותפעולם הסופי יתאימו  .ג

לדרישות כל הרשויות המוסמכות )כגון: הג"א במקרה של פריטי מסגרות מגן, 

מכבי האש, משטרת ישראל, יועצי הבטחון והבטיחות של הפרוייקט והמזמין 

ובטחון וכד',  וארגוני הנכים בנוגע לידיות  במקרה של דלתות ומנגנוני בטיחות

לברר  לסדורי נכים וכד'(. כל הנ"ל מהווה כמובן רק דוגמה כשאחריות הקבלן הינה 

את כל ההנחיות מהרשויות השונות. ולהתאים את העבודה על כל פרטיה לדרישת 

 אלו בין אם פורט הדבר או לא. 

התאמה, אחידות ושילוב של כל הקבלן גם אחראי בין היתר לתאום, תזמון, טיב,  .ד

 המרכיבים הנ"ל בבנין ובינם לבין עצמם.

 -00%המזמין רשאי בכ"א מהפריטים להורות על מימדים, או חלוקה שונה בכ 

 מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שום תוספת מחיר.

הקבלן יכין,  דוגמאות הפרופילים והפרזול,  לאישור האדריכל  לא תבוצע שום  .ה

 ני אישור סופי של הדוגמאות.עבודה לפ

כל התכניות, הדגמים, הדוגמאות, הפרזול, הציפוי, הגוונים, הפורמאיקות,  .ו

הלוחות, הדיקטאות וכד' יובאו לאישור האדריכל עפ"י קביעת המפקח להבטחת 

 הביצוע עפ"י לוה"ז.

כל חלקי המתכת יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכה ומוכנים לחיבורי שטח  .ז
 בלבד .  ע"י ברגים

 לא יהיו ריתוכים בשטח .  .ח
על הקבלן להקפיד לסמן באופן ברור את כל חלקי הקונסטרוקציה לשם זיהויים  .ט

 הקל . 
 רשימת התקנים המחייבים לתכנון וביצוע פרק זה הינם :  .י

             000 ,107 ,073 – 070 ,031 – 071  ,030  ,004  ,731  . 

  

בהוצאתם  11ופרק  40וספת למפרט הכללי פרק כל האמור במפרט זה הוא בת  יא. 

 המעודכנת, לתקנים הישראלים המתאימים, מפרטי המכר ורשימות האדריכל. 

 ראה גם רשימת תגמירים.                

לפני ביצוע עבודות נגרות בנין ומסגרות אומן יבדוק הקבלן את מידות הפתחים  ב.י 

ה אחראי להתאמת מידות   הפריטים באתר ויתאימם לתכניות העבודה. הקבלן יהי

 למידות הפתחים ויודיע על כל אי התאמה.



 

בכל מקרה של סתירה בין המפרט והתכניות, יש לפנות למפקח. זכותו של   

האדריכל להחליט איזה פתרון מחייב. כמו כן ידוע לקבלן שהתכניות, המפרט 

פרטי הנגרות  הכללי והמפרט המיוחד מהווים אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי

והמסגרות  כפי שהם מפורטים ברשימות האדריכל ידרשו פרוט נוסף אשר ייעשו 

 יד הקבלן ויורכבו בבנין כך שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח.-על

 

 דוגמאות ג.י 

הקבלן יגיש לאישור האדריכל דגמים ו/או תכניות של כל פרטי נגרות והמסגרות,   

', שישארו בידי האדריכל עד לאחר קבלת העבודה. ייצור כל כולל פירזול וכו

 הפריטים רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות.

 

 חומרים 46.40

 דלתות העץ יהיו מעץ לבוד מסוג למינטו עם מילוי כוורת קשיחה .א

מ"מ מצופים בפורמייקה  17ארונות המטבח יהיו עשויים מלוחות סנדוויץ' בעובי  .ב

 צבוע בתנור בצביעה תעשייתית.  MDFת יהיו עשויות דלתות הארונו .סוג א' 

כל העץ יהיה חדש, בריא וחפשי מתולעים, מחלות ופגמים מכל סוג אפשרי. הקבלן  .ג

חייב לוודא שהעץ בא ממקור ידוע אשר דאג לטיפול כימי מוקדם. על פי דרישות 

ו האדריכל יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה שאכן העץ חפשי מתולעים ו/א

 מזיקים כלשהם.

מ"מ בכל גימור   4.3 -אם לא צויין אחרת, תהיה הפורמאיקה בעובי שלא יפחת מ  .ד

וגוונים עפ"י החלטת האדריכל. לוחות הפורמאיקה בכל אלמנט יהיו שלמים ללא 

חיבורים, חפיות, בקיעים וכד'. המציע מתחייב להשיג כל גוון וכל גימור שיבחר ע"י 

חב של "לדי" )גם אם יש ליצרו במיוחד(. כל זאת האדריכל מתוך הקטלוג המור

 ללא תוספת מחיר ו/או הארכת לוח הזמנים.

 לא יותר שימוש בלוחות סיבית או לוחות שבבים מכל סוג שהוא. .ה

חדשה וחסרת פגמים. מוצרי  07ST-הפלדה שתשמש לעשיית המסגרות תהיה פלדה  .ו

מוצרי המסגרות יסופקו המסגרות יוכנו ע"י ריתוך חשמלי רציף ובצורה נקיה. כל 

 לבנין כשהם מוכנים, נקיים, וצבועים בצבע קלוי ועטופים כראוי.

 יצור והרכבה 46.40



 

כל פריטי הנגרות והמסגרות יבדקו למעבר אויר, מים ולהעמסה בהתאם למופיע  .א

 .0( כינוי 1114)עבודות אלומיניום  10בפרק 

 כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה. .ב

 .°134-ראה אחרת יפתחו כל הכנפיים בבהעדר הו .ג

לפני עבודות הגמר ירכיב המציע משקופים עוורים )מלבנים סמויים( מחומר וצורה  .ד

שיקבע האדריכל. לאחר מכן יקבע את המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים, 

מאונכים ומאוזנים תוך הבטחתם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונו 

 וורים לא ימדדו בנפרד.יגם המשקופים העהמלאה של האדריכל. 

 . 1101משקופי הדלתות יבוצעו עפ"י תכניות מאושרות ובהתאם לת"י  .ה

 

 הרכבת משקופי פח: .ו

)מתפצלים( כל  00/0החיבורים לקירות ייעשו בעזרת זנבונים מברזל שטוח  .1

ס"מ מכל צד, המרותכים למשקוף ומוכנסים בתוך מזוזות הקיר. יש  04

 יוכנסו לתוך הבטון היצוק בצידי המשקופים. לדאוג שהזנבונים

ס"מ לתוך הריצוף ויקבל חיזוק תחתון  0כל משקוף המגיע לרצפה יוכנס  .0

 כפול.

מ' יבוצעו מחתיכה אחת: בכל מקרה  0פרופילים שגובהם אינו עולה על  .0

שיש צורך לחיבורים של שני חלקים מרותכים יש לקבל את אישור המפקח 

 ריתוך והליטוש.על מקום החיבור וצורת ה

 כל משקוף יהיה ברוחב הקיר בתוספת עובי ציפוי הקיר משני הצדדים.  .0

החורים עבור המנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירים בלבד, את הנגטיב   .0

 למנעול י לסגור בפח מולחם.

ללא חללי אויר ויעגנו כמפורט. בתחתית  -04המלבנים ימולאו בטון ב  .0

שומר מרחק  מאושר. במחיצות גבס יהיו  מזוזות במלבני הדלתות יותקן

עגוני המלבנים לפי פרטי אורבונד על גבי מלבן סמוי  מכופף בכל מקרה 

עיגון המלבנים למיניהם יבוצע בהתאם לתכניות המאושרות ויתאימו 

למפרט הכללי ולתקן הישראלי. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה תקבע 

 הדרישה המחמירה יותר.

יו במישור ישר אחד. אין לחבר פרופילים באמצעיתם, פרט כל הפרופילים יה .ז

לחיבורים בזוויות שיבוצעו ב"גרונג". קצוות הפריטים יעובדו ללא השארת פינות 

וקצוות חדים פרופילים חלולים יסגרו ע"י פח מרותך וליטוש קצוות. המציע יהיה 



 

י אחראי על הביצוע ברמה שתבטיח את החוזק של כל חלקי המבנה. האיזור

מנעולים ירותכו קופסאות נגדיות ניתנות לניקוי ופירוק קלים. כל החיבורים יהיו 

 חזקים וקשיחים וישוייפו עד קבלת שטח חלק.

אביזרי החיבור יהיו מחומר ובגמר זהים )אלא אם צויין אחרת( וללא ברגים  

 ואומים בולטים.

 הדלתות  יהיו דלתות משופרות עמידות ברטיבות . .ח

אורך  ת תהינה מצופות בפח משני הצדדים. כל הפחים יחוברו לכלכל דלתות המתכ .ט

התפרים ויושחזו כנדרש. הפח יהיה מישורי ללא שקעים ובליטות, והגימור בצבע 

אפוקסי קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל. הכנפיים יכללו חיתוך תחתון, 

 צוהר עגול או אחר ותריסים, הכל עפ"י קביעת האדריכל.

 1.0מ"מ, פח כיסוי:  0.4העוביים לא יפחתו מהמצוין לעיל: משקופים המידות ו .י

 מ"מ. 0.4מ"מ, פרופילי פלדה: 

 חלקים מגולוונים יבוצעו ע"י טבילה חמה לאחר ייצור הפריט. .יא

ק"ג/מ"ר. הצביעה הסופית של חלקים  3.07ציפוי הגלוון לא יפחת מאשר  

 .11למפרט פרק  מגולוונים תיעשה רק אחר ביצוע פריימר מיוחד בהתאם

יפגם לפני מסירת יכל המוצרים יסופקו לבנין כשהם עטופים ומוגנים. כל מוצר ש .יב

 ין יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.יהבנ

 כל הדלתות יכללו מזוזה כשרה עפ"י בחירת האדריכל. .יג

כל הפריטים למיניהם כוללים, גם פרופילי חיזוק וסגירה עד לאלמנטים  .יד

 ג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.הקונסטרוקטיביים. כמות וסו

 הזיגוג 46.40

אם לא צויין אחרת, הזכוכית תהיה צרובה, חלקה ללא ליקויים ופגמים כגון  .א

 SPECIFICATION FEDERALבועות אויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

.S.U לזיגוג DESIGNATED  A001 - DL .או שווה ערך 

יצרן עד לאישור האדריכל והמפקח. חוסר וית של שם הוכל הזכוכיות תשאנה ת 

  וית על גבי הזכוכית לא תתקבל והמפקח ידרוש החלפתה.ות

 המציע יספק דוגמאות לאישור מכל סוג הזכוכית שבדעתו לזגג. 

וישאו את שם היצרן, עובי ואיכות  14X14דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל  

 הזכוכית.

האדריכל אך העובי לא יפחת בשום אופן עובי הזכוכית גווניה וסוגה יקבעו ע"י  .ב

 מהנדרש עפ"י תקנה, תקן ו/או הוראה של רשות מוסמכת.



 

הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן או אי.פי.די.אם ללא פינות  .ג

 במפרט הכללי(. 104000חתוכות )חומרי איטום קבוצה ג' סעיף 
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( בכפוף 11י המפרט הכללי והמפרט המיוחד )פרק ביצוע עבודות הצבע ייעשה עפ" .א

 למפרטי "טמבור" מפרטי מע"ץ והנחיות האדריכל.

במיוחד יש לשים לב לנקודות הבאות )המובאות לתזכורת נוספת בלבד(. לפני  

של התקן  A.S. 0.0הצביעה יש לנקות את שטחי המתכת בניקוי בחול לדרגה 

 ו התקלפויות.השוודי עד לקבלת שטח בלי סימני חלודה א

 כל חלקי העץ יעובדו בחומרי מגן וגמר נגד תולעים, טרמיטים, עובש וכן נגד בעירה. .ב

" או 0444כל חלקי העץ ייצבעו ב"קסילמון" )או ש"ע( והגימור יעשה ב"לזור   .ג

 פעמים, אלא עם צויין אחרת. 0ש"ע, 

 פעמים. 0לחילופין, במקרה של גימור שקוף, תבוצע הצביעה בלכה "דור"  

המשקופים לדלתות הלבודות יהיו, מגולוונים בגמר צבע קלוי בגוון עפ"י בחירת   .ד

האדריכל, הכנפיים יהיו בגמר פורמאיקה. הקנטים לדלתות יהיו מעץ אשור או 

 פעמים. 0אלון עפ"י החלטת האדריכל ובגמר לכה דור 

במקרה שיוחלט ע"י האדריכל לבצע צביעה של הכנפיים בצבע אטום תבוצע   .ה

ה )ללא תוספת מחיר( ע"י אפוקסי קלוי בתנור הכל בגוונים עפ"י בחירת העבוד

 האדריכל.

כל פריטי המסגרות לרבות משקופי הפח לפריטי נגרות ומסגרות למיניהם, יהיו  .ו

 מפלדה מגולוונת ובגמר צבע קלוי בכל גוון שיבחר האדריכל מקטלוג "ראל".

מחיר ו/או הארכת לו"ז.  הקבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת 

דוגמת הגוון תובא לאישור לפני ההזמנה. הצבע יהיה צבע אפוקסי בעובי שלא 

 -14מיקרון והאחריות לגבי דהייה, התנפחויות וקילוף, לא תפחת מ -04יפחת מ

 שנים.

מיקרון. הגלוון יבוצע לאחר גמר  34דרישת המינימום לגלוון הינה גלוון חם,   .ז

 ירור ריתוכים וכד'.היצור לרבות חיתוך ח

כל החלקים הצבועים יונחו בבנין בצורה שהצבע לא ייפגם ויהיו עטופים מוגנים  .ח

 מהשפעות אקלימיות.
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הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל  .א

 לפני שסופקו הפריטים לאתר.



 

היו מותאמים בטיבם, בכל מקרה אחראי הקבלן שחלקי הפרזול השונים י .ב

כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת תפעול 

תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק ולהרכבה יחוברו 

 בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי מחלידים.

חלקי בלבד.  פרוט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיע במפרט הינו .ג

בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל האביזרים והפרזולים הדרושים 

והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או לתקנות ו/או דרישות הרשויות המוסמכות. 

 הכל לפי קביעת האדריכל.

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות מהצד  .ד

 קל הכנף.הפנימי ומותאמות לציר ולמש

הפירזול יהיה מושלם כך שניתן יהיה להפעיל ולהשתמש באלמנט במקום בצורה  .ה

 מושלמת ותיקנית.

ידיות, סגרים ומנעולים, יחוברו לפרופילים אך ורק בעזרת ברגים. לא יורשה  .ו

 שימוש במסמרות לצורך זה.

הפרזול והאביזרים יתאימו לסוג הפרופיל ובהתאם למופיע במפרט והוראות  .ז

 ל.האדריכ

 הקבלן יגיש לאישור האדריכל את כל מרכיבי הפירזול והאביזרים. .ח

מפתחות לכל מנעול  0כל המנעולים, הדלתות והחלונות מנעולי צילינדר שונים,  .ט

 בתוספת מפתח מסטר, כגון מערכת "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.

ה מנעולי "גמא" משופרים עם רוזט 0כל דלת כניסה ליחידה  לבנין תכלול  .י

 מחוסמת למניעת קידוח, או מנעול "רב בריח".

כל חלקי הפרזול לרבות ידיות, רוזטות, צירים, מחזיקים, ברגים וכד' יהיו  .יא

 מחומר בלתי מחליד ויהיו זהים בגימורם לגימור הפריט כולו.

", או ש"ע בגוון לפי בחירת אלוםהידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצרת " .יב

 חרת.האדריכל, אלא אם צוין א

הפרזול יתאים לדוגמה שאושרה ויהיה בצורה, בכמות ובאיכות שתבטיח פעולתו  .יג

 התקינה של הפריט במקום.

 דלת פתיחה תכלול, בין היתר, גם את הפירזול הבא: .יד

" או ש"ע בגוון עפ"י בחירת האדריכל עשויים אלוםצירים פרפר תוצ' " 0 .1

ירים יתאימו בכל מפלדה ומגיני צירים לכל כנף. )הצ 1/3פח פלדה מכופף "



 

חורים שקועים בכל אגף של הציר ברגי כרום ניקל  0מקרה למשקל הכנף(. 

כיפוף והתקנת הציר בשקע במשקוף באופן שלא יבלוט מפני המשקוף, 

 כולל חיזוק בתוך המשקוף.

 עצר קפיצי מחוזק לכל כנף. .0

 מנעול לפתיחה חשמלית )בדלתות בהן יש דרישה(.  .0

" או ש"ע, בגוון עפ"י בחירת אלוםוצרת "ידיות, מנעולים ורוזטות ת .0

 האדריכל.

 רפידות גומי לאיטום בין המשקוף והכנף, כפי שיאושרו ע"י האדריכל. .0

 "ירדני" או ש"ע.מנעולי צילינדר  .0

 סדרת סופטליין או ש"ע. 10TS-מחזיר כנף הידראולי מסוג "דורמה"  .7

 מזוזה כשרה. .3

עיבוד חור מותאם שקעים במישור הכנף כולל חלק נגדי שקוע ברצפה, ו .1

 במשקוף 

  ATHMCRמברשות איטום מסוג  .14

במקרה של אי התאמה בי הדרישות המצוינות לעיל ובין דרישות במקומות  .טו

 אחרים תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה יותר.

ירדני" או ש"ע.  7443רותים יהיו בעלות התקן "תפוס/פנוי" כגון "ידלתות הש .טז

גם מוטות פתיחה תקניים עפ"י בחירת  בדלתות בשרותי הנכים יהיו בנוסף

 האדריכל.

באזור הברגת הצירים יחוזקו המשקופים ע"י בוקסות מחוברות מהצד הפנימי  .יז

 של המשקוף ומותאמים לציר ולמשקל הכנף.
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הארונות היעודיים )כיבוי אש, חשמל, טלפון, מים, תקשורת וכו'(  יהיו עשויים  .א

במידות שיקבעו ע"י האדריכל ויהא מתוצרת "איקרוס", "עובדיה פח מגולוון 

 ניסים", או "אחים שהרבני" עפ"י בחירת האדריכל.

 מ"מ. 0.4המשקוף פח מגולוון מכופף בעובי  

מ"מ. הגב מלוחות עץ. או פח מגולוון עפ"י  1.0הכנפיים פח מגולוון מכופף  



 

 דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל.

פנימית עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל. הפרזול:  חלוקה 

ידיות לחיץ או טריקה, צירים סמויים, מנעולי צילינדר או אחרים עפ"י דרישת 

  האדריכל.

 הגימור: צבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת האדריכל.

או  בכל הארונות היעודיים, יכללו, בין היתר, גם שלטים צרובים, מודפסים 

חרוטים על לוח אלומיניום מורכב ע"ג הדלת. גודל השלטים ועיצובם יובאו 

לאישור האדריכל טרם הביצוע. מידות הארונות וחלוקתם הפנימית יתואמו טרם 

ייצורם עם הרשויות המוסמכות, וכן עם האדריכל  ויקבלו את אישורו לפני 

י בעיר דלתות הביצוע. כל הכוכים ופנים ארונות החשמל יצופו בחומר בלת

הארונות היעודיים יהיו בעלי עמידות אש כנדרש הכל עפ"י אישור הרשויות 

 המוסמכות .

 דלתות ארונות יעודיים שונים יהיו בגמר זהה לסביבתם. 

ציפוי זה יבוצע במישור הציפוי ההיקפי )ולשם כך תבוצע הדלת במישור  

 המתאים( ובקוים עוברים ומותאמים לקוי הציפוי:

הפח תהיינה מתוצרת רינגל, שהרבני או ש"ע והן תהיינה חד או דו כנפיות דלתות   .ב

עפ"י דרישות האדריכל ותכלולנה גם צוהר ו/או תריסי אוורור ו/או כל סידור או 

 פתח אחר עפ"י הנדרש ע"י האדריכל.

מ"מ עפ"י פרט היצרן באישור האדריכל.  0.4המשקוף מפח מגולוון מכופף בעובי  

מ"מ )פח משני עברי הכנף(, כולל צמר  1.0לוון מכופף בעובי הכנפיים מפח מגו

ק"ג/מ"ק. וכן חיזוקים פנימיים ו/או כיפופים ככל שידרש  34 0סלעים בעובי "

 למניעת עיוותים.

 הגימור, הפרזול וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בסעיפים האחרים. 

 0.4בעובי דלתות התריס תהיינה תוצרת שהרבני, רינגל או ש"ע, המסגרת פח   .ג

 מ"מ. 0.4מ"מ עפ"י פרט היצרן. הכנפיים פח 

 הגימור והפרזול עפ"י המופיע בסעיפים אחרים.

טחון תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י דרישות האדריכל המשקוף, מפח ידלתות הב  .ד

מ"מ. כל כנף מורכבת מצלעות ולוחות פלדה, חיפוי דו צדדי  0פלדה מגולוון בעובי 

ט רב בריח, כולל צוהר עגול או אחר עפ"י דרישות מ"מ עפ"י מפר 0בעובי 

צירי קדמיום,  0האדריכל. הפרזול בכל כנף, זוג ידיות עפ"י בחירת האדריכל, 

", מנעול 10TS-, עצר מחוזק, סגר בטחון, מחזיר שמן "דורמה °134עינית הצצה 

 רב בריח עם מגן צילינדר 

 



 

וד או צורת פתיחה אחרת מ"מ, זויתן ולשונית פתיחה חשמלית עפ"י ק 0מחוסם 

עפ"י החלטת האדריכל. במקרה של דלת חוץ ו/או דלת פתיחה חשמלית תהיה הידית 

החיצונית קבועה כל דלת במסלול מילוט תכלול עפ"י דרישות האדריכל גם מנעולי 

 בהלה.

 גימור משקוף צבע קלוי בתנור בגוון עפ"י בחירת האדריכל.  

או ביציאות ובכל אגף אש הכל עפ"י לתות האש והעשן תותקנה במעברים ד  .ה

קביעת האדריכל. הדלתות תהיינה חד או דו כנפיות במידות שתקבענה ע"י 

האדריכל. הדלתות מתוצרת מוכרת ונושאי תו תקן כגון "ש.ב.א", "רינגל" או 

מ"מ, כנף פח דו צדדית  0ש"ע  ויכללו, בין היתר, משקוף פח מכופף מגולוון בעובי 

עות חיזוק, בידוד טרמי ואקוסטי בין הדפנות, אטמי גומי מ"מ, צל 1.0בעובי 

בנקודות המגע של המשקוף והדלת )לעשן קר(, פס תופס בצידי הדלתות, פרזול 

  חסין אש )עפ"י בחירת האדריכל(.

הכנפיים יכללו גם צוהר עגול או אחר עפ"י בחירת האדריכל עם זכוכית חסינת  

ושת הצירים וכן מנעול רב בריח עם אש. מחזיר שמן או ציר מחזיר כאחד משל

מגן צילינדר, עינית הצצה, מנעולי בהלה, זויתן ולשונית לפתיחה חשמלית עפ"י 

 O.Nקוד. או פתיחה אחרת וכן מגנטים מיוחדים ופרזול מותאם לתפעול, דלת 

(OPEN NORMALLY.) 

אופקיים מגולוונים  ╪1"½המעקות יהיו עשויים מצנורות מאחזי היד של  .ו

ם אנכיים ע"י ברזל עגול או שטוח הכל עפ"י המופיע ברשימות בתכניות וחזוקי

  המבנה ובתכניות האחרות.

 הגימור עפ"י המופיע בסעיפים אחרים. 

 

 פלדה.  40.43

 

הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדה פרופילים מעורגלים, פחים צינורות ברזל עגול 
. הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ת אלה אם צוין אחרת בתוכניו ST -07המוכרת כפלדה 

ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה מתקפלת. הקבלן ימציא למזמין תעודה מטעם יצרן 
 הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת לשימוש מתאימה למפרט ולתקנים . 

מחירי היחידה יכללו ערגול לקשתות עפ"י התכניות, כל הפרטים)פרטי חבור הנדרשים 
 לאמבטיית הגלוון( לצרכי גלוון, הכוונה לפרטי חבור כהכנה לגלוון.להכנה והתאמות 

 

 עבודה  40.41

כל העבודה תבוצע לפי הכללים והנוהגים המקובלים ועל ידי בעלי מקצוע מדרגה ראשונה. 
 במפרט הכללי בחינות הרתכים .  40.400הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

 



 

 מידות   40.14

 

יעסיק בשטח מודד מוסמך עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקבלן 
הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה שהוקמו קודם הרכבת קונסטרוקצית הפלדה 

 . 
 

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת הייצור, לצורך 
 פלדה .קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית ה

 

 הסיבולת המותרת בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלקמן : 

 מ"מ .  -+  1.0עבור החיבורים למיניהם  –הדיוק במידות בין חורי הברגים 

 

 חיבורי ברגים   40.11

 

הברגים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולוונים לפי תק"י, החורים עבורם יהיו 
תאימים לקטרי קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומ

הברגים . המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו 
 לפי התקן המאושר . 

יחד עם זאת יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה והאומים 
 יבורגו מעל דסקיות תקניות מפח ברזל . 

 שטחי המגע שבין הברזלים שיש לחברם ימרחו במיניום כמפורט לפני ביצוע החיבור . 

 

ברגי  3.3טון / סמ"ר מסוג  3.4רגים לקונסטרוקציה העיקרית יהיו מחוזק גבוה הב

 .  st52העיגון יהיו מסוג  

במקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם יידרש בתכניות, יעמדו הברגים ותבוצע 
כל העבודה, לפי רשות התקן המאושר )תקן 
גרמני עדכני( , כולל ציוד מתיחה ודריכה, שעון 

 וכו' הכל בשלמות . 
 

 חיבורי ריתוך   40.10

 

 סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתכנית ו/או בהתאם להוראות המזמין . 
יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך ו/או חלודה לפי ביצוע עבודות 

 הריתוך . 

 לפלדה .  במידה ואין סימונים בתכניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י



 

לפני התחלת ו המזמין/מפקח רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיטה הנראית ל
 העבודה וכן בזמן ביצועה. 

מבחינת המראה החיצוני יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקת חורים ומקומות שרופים, 
ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן 

 המאושר . 
. בדיקות הריתוכים יעשו ע"י בדיקת ראיה עם גמר הריתוך יש להוריד את ה"שלקה" 

 כל ע"ח הקבלן . הו/או בדיקות רנטגן ו/או מגנטים לפי דרישת המפקח /מזמין, 

 

 חיבורי עוגן   40.10

 

חיבורי עוגן של חלקי הברזל יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך המסומנים 
 בתכניות וו/או כפי שיקבע ע"י המהנדס.  

ל הבורג יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר, ויוברג הקצה העליון ש
 מעליו באמצעות אום וטבעת . 

 

בכדי לקבל גמישות מסוימת ביחס למידות, יוכנס הבורג לתוך חור שצורתו צורת 
קונוס קטום, או צינוריות ליצירת חלל בבטון סביב לברגי העיגון כמפורט בתכניות, או 

 ושר ע"י המהנדס המלווה .כל פרט אחר שיא

 

הקבלן יספק חלקי העיגון השונים לקונסטרוקצית הפלדה לשם ביטונם לאלמנטי בטון 

אליהם מיועדת  –ועמודים, ויהיה אחראי  להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבניין 
 להתחבר קונסטרוקצית הפלדה . 

 

 –תאמת העוגנים בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי דיוק במקום, או אי ה
 הן באחריות הקבלן ועליו לשאת בכל ההוצאות  הנובעות מהן . 

 

 קונסטרוקצית פלדה   40.10

 

כל חלקי הקונסטרוקציה יוכנו מראש בבתי המלאכה באמצעות שבלונות מתאימות 
 שתאפשרנה ייצור וחיבור מסוימים בהתאם לפרטים תכניות . 

מוכנים ריתוכים ביניהם  ונקובים את הקונסטרוקציה יש להביא לאתר בחלקים 
 במקומות הדרושים לשם ההרכבה במקום ע"י ברגים . 

 

המידות תהיינה מדויקות ותתאמנה, בכל המקרים, הן לתכניות והן למצבים ל חלקי 
 המבנה הקיימים. 

 



 

כל התאמות במקום העבודה באמצעות ריתוך, או קידוח חורים   תורשינה  לא
 ים מהכלל וזאת בהסכמתו המפורשת בכתב של המזמין . נוספים, אלא במקרים יוצא

 

חיבורים בין חלקי קונסטרוקציה שיש לבצעם ממספר חלקים בבית המלאכה עקב 
בעיות הובלה, יתואמו מראש עם המהנדס המלווה , ויקבלו את אישורו לפני תחילת 

 העבודה . 

התחלת  הקבלן יגיש לאישור המהנדס המלווה: מקום ופרטי חיבור אלה לפני
הייצור, פרטי חיבורים אלה יבטיחו את יציבות האלמנטים במקום חיבורים, פרטי 

החיבור יותאמו לתנאי העבודה באתר הבנייה, כך שתובטח איכותו של החיבור 
 המוצע .

 

כל הריתוכים חייבים להיות רציפים, אין לאפשר ריתוכים נקודתיים או לסירוגין 
 פינות. יש להשחיז ולעגל חיבורי מילאת ו

 ריתוכים חייבים לעבור השחזה למניעת קצוות חדים .

 

 

 בקורת  40.10

 

נוסף לביקורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים בבית 
המלאכה, בקורתו הסופית  של המזמין לפני הבאתם למקום העבודה. אישור להבאתם 

שנית ע"י המהנדס המלווה ולאחר שבוצע  לאתר העבודה יינתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו
 בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו . 

 
 הרכבה  4140.

 
על הקבלן לסייר בשטח ולבדוק את כל דרכי הגישה, האפשרויות לאחסון ודרכי ההרכבה 

 האפשריות. 
 

שיטת ההרכבה תוגש ע"י הקבלן שבועיים לפני תחילתה תוך שהיא חייבת לקבל מראש את 
 המזמין . דס מהנ אישור 

 
על הקבלן לנקוט, בעת ההרכבה, בכל האמצעים הדרושים לשמירת שלמות הקונסטרוקציה 

 ולשלמות חלקי המבנה הקיימים . 
 

בעת ההרכבה יש לדאוג לחיבור זמני הולם, הן מבחינת בטיחות בעבודה והן כדי למנוע 
 התהוותם של מאמצים, בלתי מחושבים, בחלקים הנושאים. 

והיא כלולה במחיר  ות הזמניות וכיו"ב טעונה אישורו של המזמין / מפקח מערכת התמיכ
 . ולא ישולם עליה תשלום נוסף

 
האישור הנ"ל אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה עבור יציבותם של חלקי 

 הקונסטרוקציה במשך כל תקופת ההרכבה . 
 ו . כל הנזקים שיגרמו בעת ההרכבה יהיו על האחריות הקבלן ועל חשבונ



 

 
 בטון קונסטרוקצית הפלדה לחלקי בטון  40.10

 
עבודת הבטון כוללת את המילוי בבטון של המרווחים בין ברגי העיגון לחללים , שהותירו 

 כמרווחי הקמה .  –בינם לבין קונסטרוקצית הבטון 
 כן נכלל מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה למיניהם . 

 
 ( ע"י הקבלן  SHOP DRWטות )הכנת תכניות עבודה מפור   40.17

 
תכניות ההגשה אינן תכניות עבודה מפורטות. תכניות אלה הן ברמה המחייבות פירוט נוסף 

לביצוע  –ע"י הקבלן המבצע כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה 
 מדויק של הקונסטרוקציה. 

 והרכבה הכלכליים והמהירים .   
 

כניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע הקבלן המבצע יכין ת
 הקונסטרוקציה .  

 
וכנו על ידי מהנדס מוסמך ואושרו היותר לקבלן שימוש לצורכי ביצוע רק בתכניות עבודה ש

 ע"י המזמין כנדרש לעיל . 
 

הקבלן המבצע יכול להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא לנכון בעת הכנת תכניות 
 המפורטות. 

המהנדס המלווה יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש בפרטים אלטרנטיביים אלו או 
 לאו . 

מחיר הכנת עבודה אלו כלול במחיר קונסטרוקצית הפלדה והקבלן המבצע לא יהיה זכאי 
 לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת .

 
 

 בדיקות ריתוך

 כל הבדיקות הן על חשבון הקבלן המבצע ובאחריותו.

 לעבודות ריתוך   

 בתהליך עבודות הריתוך נדרש מפקח שילווה את העבודות הריתוך.

 

  AWSD1.1כל העבודות הריתוך יבוצעו עפ"י תקן 

 

 הבדיקות הנדרשות לעבודות הריתוך הן:

 הריתוכים. 144%בדיקות ויזואליות לכל הריתוכים )תפיחת ריתוך, צורתו, גודל ריתוך וכו'( לכל  .1

 ( הכוונה לכל ריתוכי המלאת.04%לכל הריתוכים )כמות מדגמית של בדיקות מגנטיות  .0

בדיקות רדיוגרפי לכל ריתוכי ההשקה של הקונס', צילום רדיוגרפי יבצעו לכל היקף לצינור עגול  .0
 וגם לצינורות מרובעים ובכלל כל אורך ריתוכי ההשקה.

 יש להגיש את בדיקות הריתוך השונות למפקח לפי תחילת ההרכבה באתר. .0

 כל בדיקות הריתוך או בדיקות שונות כלולות במחיר הקונסטרוקציה ולא ישולמו בנפרד. .0

 



 

 
 
 
 

 )במידה ויוחלט על שיטה זו( הגלוון קונסטרוקצית הפלד
 

  שיטת הגלוון תהיה כפי שמפורט בהמשך   40.13
 אות : של המפרט הכללי ינקוט הקבלן בפעולות הב 14.404בנוסף לכתוב בסעיף                   

 על החברה המגלוונת לקבל את אשור המזמין.   
 174הקונסטרוקציות תהיינה מצופות באבץ חם בטבילה בעובי מינימלי של  .א

 מיקרון או כפי שנקבע / סוכם אחרת . 
 

 .  40.401הכנת השטח תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף  .ב
 

ן התאמתה תבחן התאמת ההרכב הכימי של הפלדה לתהליך הגלוון, וכן תבח .ג
להשקעה באמבטיות הגלוון מבלי להיווצר בה תופעות של פריכות. )בדיקות אלו 

 תבוצענה לפני התחלת ייצור הקונסטרוקציה ( .
 

פלדות הנרכשות עם צבעי מגן כלשהם יש לבחון שניתן להוריד שכבות אלה בנקל  .ד
 לפני שיוחל בפעולות הגלוון של הפלדה . 

 
 דרישות הציפוי  40.11

 
גרם  044מ"מ )  4.434 -הציפוי הממוצע במספר פריטים לא יהיה קטן מעובי  .א

גרם  004מ"מ ) 4.400 -למטר מרובע ( עובי הציפוי בפריט אחד לא יהיה קטן מ
 .  113בת"י  1למטר מרובע ( הכל לפי טבלה 

 
 השטח המצופה באבץ צריך להיות אחיד, רצוף וחלק .  .ב

 
 להפרדה.  האבץ והברזל צריכים להיות בלתי ניתנים .ג

 
 הכנת המתכת לגלוון   40.04

 
 א. ניקוי בממיסים  

 
 יש לנקות את השטח מכל לכלוך, אבק, שמן, גריז בעזרת ממיס מתאים . 

 .  SP – SSPC CLEANING SOLVENT – 1 – 4030 מאושר כל סולבנט שעונה לדרישות: 
 

 ב.  התזת חול קלה 
 

 .  SP – SSPC – 7מתאימה לתקן 
 מיקרון .  14 -דים שהוסכמו לכך. אסור פחת של יותר ממתבצע ע"י עוב

 
 ג.  טיפול כימי  

 
 – 4011יש לטבול את החלק באמבט לפוספטיזציה מטיפוס "אבץ פוספט" מתאימה לתקן 

0131 – BS  . 
 
 
 
 



 

 
 צביעת קונסטרוקציה 

 
 כללי  0040.

 
 עבודות הצבע תבוצענה אך ורק ע"י בעלי מקצוע מאומנים מיומנים.  .א

 
 עבודות הצביעה תבוצע בבית המלאכה .  כל .ב

 

 כל עבודות הצביעה תתבצענה עם ציוד מתאים לצבע ע"ג מתכת מגולוונת .  .ג
 

יש להקפיד כי כל שכבה משכבות הצבע המפורטות להלן תכסה את חלקי  .ד
 הקונסטרוקציה כיסוי מלא, לרבות שקעים וחריצים אשר הגישה אליהם קשה. 

 

אין לתכנן חלקים  –נגישים לעבודות ציפויי  כל חלקי המתכת חייבים להיות .ה
 סגורים. 

 

כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לבית המלאכה כשהם ארוזים  .ו
 באריזתם המקורית . 

 

 לא יעשה שימוש בצבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה .  .ז
 

 בחירת הגוון אך ורק ע"י אדריכל.  .ח
 

 פרטיה . צביעה בצבעי טמבור מחייבים להתנהג ע"פ מ .ט
 

 המפקח יקבע באם בית המלאכה אותו בחר הקבלן יכול לבצע הצביעה. .י
 

 צביעת קונסטרוקציה מגולוונת  40.01
 

 מערכת "טמגלס" של טמבור לפי מפרט היצרן כדלקמן :
 

 04ל" או שו"ע מאושר בעובי גיסוד "אפו ראשונהשכבה   .א
 מיקרון. 

 
 

מיקרון .  04"טמגלס" או שו"ע מאושר בעובי  שניה שכבה   .ב
 )עובי שכבה יבשה( . 

 

שעות בין שכבה יש  00אחרי ייבוש מלא של צבע היסוד לחות  .ג
                  לצבוע במערכת טמגלס 

 מיקרון כל אחת. 04שתי שכבות טמגלס עליון בעובי 
 

יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצרן הצבע. כל  .ד
ושלם לפני העברת שכבת צבע תהייה בגוון שונה. הצביעה ת

הקונסטרוקציה למקום הרכבתה . במקום ההרכבה יורשו רק 
תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה וכן השלמת צבע 

 במקומות חיבור וריתוך . 
 



 

 תיקונים בצבע / ציפוי  40.00
 

  יש לבדוק היטב לאחר ההובלה כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות
 הפגיעה בצבע/ציפוי . 

  את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית מסתובבת או
 כלי מכני אחר עד לקבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי . 

  .יש להשתמש בשכבת צבע יסוד טרם יישום שכבת הצבע העוטפת 
  . רק אז יש לצבעו מיד על פי ההוראות הנ"ל 

  . קביעת מקומות הפגיעה יהיו באישור המפקח 
 תיקוני הצבע יעשו על הקרקע , לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.  כל 

  . כל תיקוני צבע יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו 
  . כל תיקוני הצבע יבוצעו ברצף וללא הפסקות / השהיות 

 

 

 

 

  



 

 

 עבודות טיח - 40פרק 

 כללי:   40.44

נמצאים  לפני התחלת העבודות בטיח, חייב הקבלן לבדוק אם כל האביזרים .א

במקומם המתוכנן ולבצע את כל התיקונים הנדרשים. כל החורים, השקעים וכד' 

והבליטות המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת  1:0ייסתמו במלט צמנט 

המערכות יבצע הקבלן, על חשבונו, את התיקונים הנדרשים כגון: סביב דלתות, 

 עליו המפקח.חלונות, נק' חשמל, אינסטלציה וכד' וכן בכל מקום שיורה 

ילן או חומר תבכל המקומות המועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליא

 אחר שייקבע ע"י המפקח.

כל החומרים לביצוע הטיח יהיו בהתאם למופיע במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי   .ב

היצרנים ובכפוף לדרישות האדריכל. בכל מקרה של אי התאמה או ניגוד בין 

 הגבוהה והמחמירה יותר.דרישות תקבע הדרישה 

על הקבלן להבטיח היאחזות טובה של הטיח בכל אמצעי שיידרש כגון:חספוס,    .ג

סיתות, פריימרים, תוספים, דבקים, שכבות עזר, רשתות, עוגנים וחיזוקים מכל 

סוג שהוא עפ"י דרישת המפקח. כל מקום מפגש בין חומרים שונים יכוסה ברשת 

  ס"מ. 04מחוזקת. רוחב הרשת 

 ויכוסו עד לפני השטח.  1:0ריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט ח

ס"מ  14ס"מ החריץ יכוסה ברשת כנ"ל ברוחב  10במקום שרוחב החריץ עולה על  

 מכל צד החריץ בכל כיוון.

כמו כן על המציע להבטיח את מישוריות הקירות ע"י מילוי, התזת שכבות   .ד

 אמצעי שיידרש ע"י המפקח. הרבצת בטון, רשתות, תוספים, דבקים, וכל

הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים   .ה

יהיו חדים וישרים לחלוטין )אלא אם צוין אחרת( ומישוריותם ונציבותם תיבדק 

 בסרגל ופלס מכל צד של הפינה.

ע חבישה ע"י בחיבור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצ .ו

ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם  10הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 

ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע בשלב ההכנה לטיח פנים 

 ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

 . סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף הנ"ל.1  .ז

. סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו 0

 כדלהלן:



 

תבוצע סתימת החריץ ב"פוליפילה"  -אם בוצעה "תחבושת" תחת טיח  -

 ויבוצע צבע על גבי התיקון.

יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון  -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 הטיח.

ות מטויחים וכן בין שטחים מטויחים בין קירות שלא בגמר טיח לבין קיר .ח

מ"מ. בין קירות  14מ"מ ובעומק  0-0מאלמנטים שונים יש לבצע חריץ בעובי 

 מ"מ. 14מ"מ ובעומק  0-14לתקרה יש לבצע חריץ בעובי 

 טיח פנים:  40.40

טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים. הטיח יבוצע עם  .א

 למ"ק מלט מוכן.ק"ג  144תכולת צמנט של 

יש לאשפר את השכבה התחתונה יומיים ורק אח"כ ליישם שכבה שנייה. את 

 ימים לפחות. 0הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

 1:0.0עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס 

עפ"י של "שחל"  010מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן  0בעובי מזערי של 

הנחיות היצרן או שווה ערך. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי 

 הבטון. 

 

הפינות בין הקירות והתקרה ובין קיר לקיר תהיינה כאמור חדות וישרות   .ב

 מ"מ. 0-0מ"מ וברוחב  14ותכלולנה חריץ בעומק 

 החיתוך בעזרת משור טייחים.

מגולוונים בגובה כל הקומה.  כל פינה שאינה מוגנת במשקוף תחוזק ע"י זויתנים .ג

טיח הפנים יהיה דו שכבתי ויבוצע ע"י סרגל בשני כיוונים וגמר לבד. הטיח יבוצע, 

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 144אמור עם תכולת צמנט של כ

בכל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה או טיח מיוחד, תבוצע  .ד

יהיה רשאי הקבלן להוסיף סיד . לתערובת זו לא 1:0שכבת טיח צמנט ביחס של 

 בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף.

 

 שליכט צבעוני בחזיתות  40.40  

 

 טיח חוץ שלש שכבות על קירות בטון או בניה:             



 

שטיפה והכנת הקירות, ניקוי הקיר, קיצוץ חוטי קשירה, גופים זרים, הסרת             - 

 שכבות חלשות וכו'.     

מ"מ, אשפרה שלש פעמים  0" או שוו"ע בעובי 704הרבצה "הרבצה צמנטית שכבת  - 

 ביום במשך שלשה ימים.

 מ"מ, אשפרה כנ"ל 10-" או שוו"ע בעובי כ714שכבת טיח מיישרת "טיח חוץ      - 

 מ"מ, גמר חלק. 0-0" או שוו"ע בעובי 701שכבת "שליכט חוץ      - 

מיסטר פיקס" או שו"ע, מומלץ  –כל חומרי הטיח מוכנים במפעל מתוצרת "כרמית    - 

לבצע את הטיח בהתזה עם מכונה, יש להתיעץ עם נציג הספק ולפעול לפי 

 הוראותיו.

 

  

 שכבת ציפוי לגימור חלק וצבעוני של הטיח.   .1

  

נדיר ו/או  שליכט צבעוני יהיה מסוג שליכט צבעוני של תרמוקיר או ש"ע כגון: .1
 גימורן.

מ"מ  0יישום השליכט הצבעוני ייעשה ע"ג שכבה ראשונה של טיח מלט בעובי  .0
 מ"מ. 10ושכבה שניה מיישרת של טיח 

  

 מ"מ. הכל על פי הוראות היצרן. 0 -עובי השליכט כ   .0

  

שטחים ביצוע השליכט לפי הנחיות היצרן, כמו כן על הקבלן לבצע שליכט ללא הפסקות עבודה. במ   .0
שלמים יש להימנע מ"תפרים" נראים לעין. למפקח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע 

 מחדש במקרה ביצוע ה"תפר". במקרה כזה עלות החומר תחול על הקבלן.

 

 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:  40.40

כל תיקוני הטיח הדרושים, לרבות אלו שיידרשו לאחר ביצוע עבודות שונות  .א

 ניין.בב

הכנת דוגמאות לאישור המפקח. הדוגמאות יהיו מכל סוגי הטיח ויבוצעו במקום  .ב

 שייקבע ע"י המפקח.

שכבת הרבצה לשם תיקון מישוריותם של שטחים שמישוריותם לא נתקבלה ע"י     .ג

 המפקח.



 

כל המוספים, ההכנות והגימורים המוזכרים במפרט המיוחד ו/או בדרישות  .ד

 האדריכל וכן שכבת הרבצה, חספוס, גירוד ו/או כל  היצרנים ו/או שיידרשו ע"י

חיתוך פינות, סרגלים  אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

 הכל עפ"י     הוראות האדריכל. -להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים 

 טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.  .ה

  חדש ותיקוני טיח למיניהם.הסרת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מ  .ו

 בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף. P.V.Cמגולוונת מצופה פינות רשת   .ז

פרופילי אלומיניום מקטלוג "איל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל להפרדה בין  .ח

סוגי טיח שונים ו/או בגמר טיח. כמו כן יבוצעו, ללא מדידה בנפרד, גם אפי מים 

 וחיתוך בין קיר ותקרה.

בות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון שכ .ט

 מישוריותם או פגמיהם של אלמנטים שונים.

 הנחיות ליישום טיח חוץ ע"ג חזית שפריץ של מבנה קיים:

 כל אביזרי הניקוז הקיימים יפורקו מקיר המבנה לפני עבודת הטיח .א

יש לבסס את שכבות הטיח ע"ג שפריץ חזק ויציב ולעשות את התיקונים הנדרשים  .ב

 עבור כך לרבות קילוף כל החלקים הרופפים.

ף בלחץ מים את קיר השפריץ לפני יישום שכבות הטיח עד ליבוש מלא. אם יש לשטו .ג

 התגלו פגמים בקיר לאחר שטיפה יש לתקנם לפני יישום שכבות הטיח

של תרמוקיר או ש"ע או ש"ע במריחה עם  PR-007יישום שכבת פריימר מסוג  .ד

 מברשת ע"ג הקיר לכיסוי מלא.

 14תרמוקיר או ש"ע בעובי של  של PL-122יישום ע"ג שכבת הפריימר שכבת טיח  .ה

 מ"מ לכיסוי מלא וישר ע"ג קיר השפריץ.

 ימים לפחות לפני יישום שליכט צבעוני. 0השפרה לפי הנחיות יצרן למשך  .ו

 

ס"מ ללא הרבצה יישום לפי הנחיות  0-0טיח פנים : טיח פנים מדגם ביאנקו של תרמוקיר בעובי של 

 היצרן.

 

 .העליונה התקרה על 2 " בעובי K-13 מטפוס אקוסטי טיח של התזהטיח אקוסטי " 

 

 



 

 עבודות ריצוף וחיפוי: 04פרק 

 כללי: 04.44

אין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר האדריכל את דוגמת החומר,      .א

 התשתית וצורת ההנחה.

 יום לפני עבודות הריצוף או החיפוי.   04 -לא יאוחר מ דוגמאות יומצאו לאישור 

הקבלן מתחייב כי כל החומרים שיסופקו על ידו יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות    

 המאושרות.

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר, כאשר על      .ב

 האריזה מצוין שם היצרן ואיכות החומר.

חיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר  הן הריצוף והן ה .ג

 התערובת  של תשתית הריצוף והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.

 חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.  .ד

עבודת הריצוף והחיפוי כוללת, בין היתר, גם התאמה עם יתר הציפויים   .ה

 והגימורים עם מערכות האינסטלציה, החשמל וכד'.

 שנים. 14 -אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל .ו

בי.גי.בונד או ש"ע  המלט לחיפוי יכיל, בנוסף לאמור במפרט הכללי, גם ערב כגון: .ז

 מאושר אחר.

 בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.  .ח

העבודה תכלול גם סיפי פליז או חומר אחר מקטלוג "אייל ציפויים" מסוג, חתך      .ט

וגמר שייקבע ע"י האדריכל. מיקום הסיפים בכל קפיצת מפלס ובכל מקום אחר 

 עפ"י קביעת האדריכל.

ס"מ תבוצע מדה מבטון או  7בכל מקום בו נדרש מילוי מתחת לריצוף העולה על  .י

מילוי חצץ איטונג עם מדה מבטון. )וזאת למניעת שקיעות(. לחלופין, יבצע 

ק"ג/מ"ק לפחות  104ל במלט בשיעור של הקבלן, לפי דרישת המפקח, תערובת חו

הכל עפ"י דרישות והנחיות המפקח. הן שכבות המילוי והן שכבת המידה כלולות 

 בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

אל  4.0-1.0%באזורים רטובים תכלול העבודה גם עיצוב שיפועים בשיעור  .יא

 מחסומי הרצפה.

 

 



 

      ויויו ריבועיים מותאמים לקמכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יה  .יב

 הריצוף או הקרמיקה, ויבוצעו בצורה ובגוון עפ"י בחירת האדריכל.

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת  .יג

שטיפה וניקוי וכן לנקות את השיפולים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל 

 של החומרים. חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי

 במקרה של משטחי שיש ו/או אבן נסורה תכלול העבודה גם ליטוש אבן. .יד

 :גימור וסטיות  04.40

לפני המסירה יהיה על הקבלן לבצע קירצוף וניקוי כללי ומושלם, במכונת  .א

 שטיפה, של כל חלקי הריצוף והחיפוי משאריות טיט וצבע.

 י המפקח.שימוש בחומרים כימיים טעון אישור מראש ובכתב ע"

 סטיות מקסימליות לעבודת ריצוף וחיפוי יהיו בהתאם לטבלה כדלהלן: .ב

 תאור העבודה

סטיה )במ"מ( 

במישוריות 

 מ' 0.4לאורך 

סטיה )במ"מ( 

 במפלס המתוכנן

הפרש גובה 

)מ"מ( בין 

 אריחים

סטיה )במ"מ 

מהניצב בקוים של 

 מ' 0קירות לאורך 

 0 4.0 0+ 0 אריחי רצפה )ריצוף(

 0 4.0 0 0 ים )ריצוף(אריחי קרמי

 

 :ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה  04.40

מתוצרת "נגב קרמיקה" מסוג א' גרניט פורצלן הקרמיקה לריצוף ולחיפוי תהיה  .א

. כל  14X04או   /ו 14X 14  או/ו 10X10ו/או  00X00ו/או  04X04במידות  או ש"ע 

 אדריכל.הבהתאם לקביעת  הדגמים והמידות

ם יהיו הרצפות מחופות בקרמיקה וחיפוי הקירות יהיה בשירותים ובמטבחוני

לגובה המופיע בתכניות, כל הפינות החיצוניות, הסיומות האופקיות והאנכיות 

יבוצעו ע"י פרופיל פינה של "אייל ציפויים" או ש"ע. החומר והגימור עפ"י קביעת 

 האדריכל.

פרטים אלו       העבודה תבוצע עפ"י מפרטי "נגב קרמיקה" וכל דרישה המופיע במ

 תיכלל בעבודה בין אם הוזכרה באחד ממסמכי המכרז ובין אם לא הוזכרה.

הגימור בגובה הנדרש יותאם ע"י "פתיחת" או "סגירת" פוגות עד לקבלת 

 התאמה לגובה המדוייק של סוף הלבשת המשקוף הכל בתיאום עם המפקח.

גות בכל הכיוונים מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפו

 כ לפי קביעת האדריכל.0 -ל 0זהה. גודל הפוגות יהיה בין 



 

ק"ג/סמ"ר לכפיפה, ספיגות למים לא   044האריחים יעמדו בדרישות הבאות:  .ב

, 4.0מקדם א' החלקה  IV, התנגדות לשפשוף )לפי פ.א.י.( דרגה 4.40%יותר 

יטות )סולם , עמידות לשר1עמידות בהלם טרמי. עמידות בפני כתמים סוג 

 .7 -מהוס(, לא פחות מ

אריחי הקרמיקה ימויינו לפני הנחתם עפ"י גווניהם ומידותיהם המדויקות וכל  .ג

רחק. לפני תחילת העבודה, יש לקבל אישור המפקח וי -אריח שאינו מתאים 

 לסדר העבודה ונקודות ההתחלה.

עו במקומות בהם יהיה חיפוי הרצפה באריחי קרמיקה ללא חיפוי קיר, יבוצ .ד

ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם  7שיפולים מאותו חומר בגובה 

 (, או לחילופין, עפ"י בחירת האדריכל.BULLNOSE) Lהשימוש בשיפולים בחתך 

הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעוגל  .ה

  )"אבדק"( או ע"י פרופיל "אייל ציפויים" כאמור.

 וש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג".המפקח רשאי לדר

לפני החיפוי יש לדאוג ליציבות הרקע. הקירות המיועדים לחיפוי ינוקו ויורטבו  .ו

 היטב לפני תחילת עבודות החיפוי.

המפקח רשאי לדרוש על פי מצב הקירות המיועדים לחיפוי, טיח צמנט בתוספת      .ז

 בי.גי.בונד.

ק"ג צמנט      104ן מזוין, בשיעור של הקרמיקה ברצפות תבוצע על גבי מדה מבטו .ח

ס"מ. המדה תהיה שלמה, נקייה משומנים  0 -למ"ק. עובי המדה לא יפחת מ

 ותהיה מיושרת ומפולסת. חיפוי הקרמיקה יודבק למדה כפי שיתואר בהמשך. 

 המדה תהיה רגילה או מתפלסת מאליה עפ"י קביעת המפקח.

" או "נגב בונד" מהול 000הדבקת קרמיקה ע"ג המדה ע"י "שחל פיקס   .ט

ב"תוספלסטיק" במקום מים. את חומר ההדבקה יש למרוח על כל שטח המרצפת 

בעזרת כף בנאים משוננת מתאימה. הקבלן יפרק את כל הריצוף והחיפוי במידה 

ויצאו חללים כנ"ל. במקרה של שימוש בגרניט פורצלן יותאם חומר ההדבקה 

 ת היצרן.לתכונות המיוחדות של האריח, עפ"י הנחיו

הרובה תהיה מלאה ותהיה על בסיס אפוקסי כפי שיפורט בהמשך. הגוון עפ"י  .י

 מ"מ.  0 -בחירת האדריכל. גודל המישק בשני הכיוונים לא יפחת מ

המידה הסופית והצורה תהיה כפי שיקבע האדריכל ואם לא צויין אחרת, תבוצע   

רצפה. כל הקרמיקה כאמור במישקים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וב

 המישקים ינוקו מעודפי החומר תוך החדרת הרובה.

 לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום.



 

 בחיפוי קירות ורצפות יש לבצע תפרי הרפייה בהתאם להוראות האדריכל.  .יא

מ"ר. התפר יבוצע ע"י חיתוך הטיט בקו  0שטח השדה בין התפרים לא יעלה על 

קונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה הפוגה עדג לתשתית ה

 גום" של "נגב קרמיקה" או ש"ע בגון הרובה הכללי כמצויין בהמשך.

" משווק ע"י       K0עפ"י דרישת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס 

    ( לחילופין, יושמו   HG 71"טכנוקוט". )לפני הביצוע יש לנקות ולמרוח בפריימר 

 פרופילים של "אייל ציפויים" עפ"י בחירת האדריכל.

)משווק   KERAPOXYבכל האזורים "הרטובים" יבוצע רובה על בסיס אפוקסי כגון  .יב

 "טכנו קוט"(. )משווק ע"י COMPOUND 713 PL/E JOINTע"י "נגב קרמיקה"( או 

וף הגובל מ"מ מפני הריצ 0-14גובה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ:  .יג

 בו ויכלול, בין היתר, גם סף פליז ועיבוד שיפועים לכיוון מחסומי הרצפה. 

 חיפוי הקרמיקה על הקירות יבוצע לאחר הרכבת כל הארונות ומשטחי הכיורים. .יד

 במפרט המיוחד. 40איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע בפרק  .טו

בועיים )תוצרת מ.פ.ה. או ש"ע(, מכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למינים יהיו ר .טז

 בגוון זהה לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף. 

 יש להקפיד על חיתוך מדויק של האריחים ועל עיבוד מדויק של אזור המפגש.

 חיפוי קרמיקה במספר גוונים בסידור מיוחד ללא תוספת מחיר. .יז

  

 עבודות צבע - 00פרק 

 כללי:    00.44

דות צביעה טרם אישר המפקח את הרקע לצביעה,     אין להתחיל בביצוע שום עבו .א

הדוגמאות, המקומות והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם יבחרו ויאושרו 

 ע"י האדריכל.

מ"ר( של מערות הצבע ו/או הגוונים  0 -על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות )בשטח של כ .ב

 השונים.

באתר,  עד  דוגמאות מאושרות על המבצע להכין דוגמאות של כל סוג עבודה/חומר.

 לגמר העבודה.

שיטת העבודה )הברשת, גלילה, התזה למיניה, טבילה וכד'( תהיה בהתאם לקביעת  .ג

 האדריכל.

 העבודה תבוצע עפ"י מפרטי היצרן והוראות האדריכל. .ד



 

על אף האמור לעיל חלה על הקבלן אחריות בלעדית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  

קבלן לבדוק עם יצרן הצבע את כל התנאים והפרטים הדרושים האקלים. על כן חייב ה

 לביצוע העבודה הספציפית בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן.

 כל עבודות הצבע יבוצעו ע"ג משטחים נקיים ויבשים. .ה

עבודת הצבע תבוצע במספר שכבות הדרוש עד לקבלת גוון אחיד וכיסוי מלא ומוחלט  .ו

היצרן או המפרט הכללי מציין מספר  שכבות  גם אם מפרט -ללא סימני מברשת 

 נמוך יותר. הגימור יהיה חלק ומבריק אלא אם צויין אחרת.

כל עבודות הצביעה יבוצעו רק על משטחים שנוקו מאבק, כתמי שמן, סימני מלחים  .ז

 וכד'. הרקע יהיה יציב וישר. בשטחים פגומים יתוקנו הפגמים לפני הצביעה.

 אושרו ע"י האדריכל.דוגמאות הצבעים ייבחרו וי .ח

 התיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת האדריכל. .ט

 שטחים צבועים יוגנו בפני פגיעות, אבק, התייבשות פתאומית, הירטבות וכד'. .י

עבודות הצבע גם כוללות בין היתר כיסוי והגנת אלמנטים סמוכים שאינם  מיועדים  .יא

 לצביעה וכן את כל התיקונים הנדרשים.

האמור בפרק זה נכון גם לגבי פרקים אחרים בהם עבודות הצביעה נכללות במחיר  .יב

 המוצרים.

כל עבודות הצביעה כוללות גם מרק )"שפכטל"( במס' שכבות עד לקבלת שטח ישר  .יג

 וחלק לדעת האדריכל.

כל עבודות הצביעה יבוצעו )בנוסף לאמור במפרט הכללי( בהתאם למפרט הטכני  .יד

מקרה של ניגוד תקבע הדרישה הגבוהה ו/או המחמירה המיוחד לעבודות צבע. ב

 יותר.

 

 חומרי הצביעה:   00.40

ל הצבעים והחומרים יהיו צבעים מוכנים מראש אשר יסוננו וינוערו לפני העבודה כ .א

 ויעורבבו במערבל מכני לפני השימוש.

 סוג הצבע יהיה מקורי והיצרן הספציפי טעון אישור המפקח. .ב

 השימוש שהחומר הינו בתוקף מתאים לשימוש. המבצע חייב לוודא לפני .ג



 

חומרי הצביעה ושיטת הצביעה יבוצעו בצורה שתבטיח את אחריות הקבלן לתקופה  .ד

 הנדרשת במכרז/חוזה זה.

 עבודות הצביעה:   00.40

 לפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפקח על נקיון השטח והתאמתו לצביעה.  .א

עבודה נקייה תוך כיסוי חלקי מבנה שאינם בעת עבודות הצביעה יקפיד הקבלן על  .ב

 מיועדים לצביעה.

 כאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת האדריכל. .ג

תינתן עדיפות בכל מקום שניתן לדעת האדריכל, לצביעה מלאה במצבעה לרבות קלייה  .ד

י שיקול דעת בתנור. הפריטים הצבועים יוגנו באתר ובמקרה של פגיעות מזעריות )עפ"

 המפקח( יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד שאושר לכך.

במידה ולדעת המפקח הפגיעות אינן ניתנות לתיקון סביר במקום, יהיה על  הקבלן לפרק 

 את הפריט ולהעבירו לצביעה חוזרת.

 :צביעת חלקי המבנה   00.40

כוללת, בין ומעליה שכבות סיד סינטטי, , כבויסיד -תהיה בשכבת יסוד תקרותה צביעת .א

 היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים.

כוללת, כבוי ומעליה שכבות צבע אקרילי, סיד -תהיה בשכבת יסוד קירותועמודים צביעת  .ב

 בין היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות ותיקונים.

 הצביעה בסיד סינטטי תהיה באמצעות "פוליסיד" או ש"ע. .ג

שכבות  0במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות   11401ההכנה עפ"י סעיף 

 . עד לכיסוי מלא-שלישית( 10% -שנייה ו 04%סיד סינטטי )ראשונה דילול במים, 

 .שכבת יסודבלאחר צביעה  העבודה כוללת גם "בונדרול" 

. ותכלול "(0444)מסוג "סופרקריל  "סופרקריל"אקרילי תהיה באמצעות ביעה בצבע הצ .ד

שכבות לפחות  תישתהיה ב ע"ג שכבת יסוד.הצביעה ב"סופרקריל" בת "בונדרול"גם שכ

 עד לקבלת גוון אחיד.

שכבות, לפחות, עד  0 -בבמישקים גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק  .ה

 לקבלת  שטח ישיר וחלק לשביעות רצון האדריכל.

" או וכו'( יצבעו ב"אקרינול אזורים רטובים לדעת האדריכל )כגון שירותים,  מטבחונים  .ו

  ש"ע

 0-0 047מדלל  040פונגיצק", אלא אם צויין אחרת. הצביעה בשכבה אחת  מדולל  -ו

 כנ"ל יישום הצבע, הדילול וזמן הייבוש עפ"י  הוראות היצרן. 140שכבות נוספות 



 

 צביעת משטחי עץ:   00.40

היצרן ומפרט מע"צ. אם , מפרטי 1140צביעת משטחי עץ תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  .א

 לא צוין אחרת תהיה לכה מסוג "דור" בגמר מט משי.

 במפרט הכללי. 11400במשטחי העץ תבוצע הכנה עפ"י סעיף  .ב

 שכבות לכה "דור". 0 -וגמר ב 11410במקרה של לכה, ההכנה עפ"י סעיף 

טרפנטין( שתי  04%במקרה של גמר צבע אחר תבוצע הכנה כנ"ל, אחריה שמן פשתן )

 , שלוש שכבות צבע עליון כמפורט.00ת מרק, שתי שכבות צבע יסוד מ.ד. שכבו

יש להקפיד על בחירת העץ המיועד לצביעה וכן על הכנת משטחי העץ לחלקי הצביעה  .ג

 בהתאם למפרט.

 צביעת חלקי מתכת:   00.40

במפרט הכללי וכן עפ"י מפרטי  1140צביעת משטחי פלדה תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  .א

ומפרט מע"צ ותכלול בכל מקרה את כל המפורט בסעיף צביעת חלקי מתכת היצרן 

 ואלמנטי מסגרות המופיע בהמשך.

במפרט הכללי צבע יסוד מסוג  "ווש    11407נת תטופל בהתאם לסעיף וופלדה מגול .ב

 פריימר" וגמר בצבע אפוקסי קלוי בתנור. 

. שטח הצביעה יחפוף את ( לאחר ניקוי יסוד14%ביעת ריתוכים תבוצע בצבע עשיר אבץ )צ .ג

 ס"מ מכל צד. 14 -הגלבון ב

 כל חלקי המתכת ואלמנטי המסגרות יעברו טיפול וצביעה בהתאם למפורט  להלן: .ד

 ניקוי שמנים ע"י טרפנטין מינרלי או ש"ע. .1

 ניקוי חול יסודי עד למצב של מתכת "לבנה". .0

 שכבה ראשונה של ממיר חלודה. .0

 מיקרון כל שכבה. 4-04עובי ב HB 10שכבות צבע יסוד כרומט אבץ  0 .0

 מיקרון כל שכבה. 041שכבות צבע מגן  0 .0

 צבע קלוי בגוון עפ"י קביעת האדריכל. .0

אלמנטים קונסטרוקטיביים יעברו גם צבע הגנה בפני אש עפ"י הוראות הרשויות 

 המוסמכות.

 

ביעת מסגרות מרחבים מוגנים תבוצע עפ"י המופיע בסעיף ד' לעיל בתוספת לדרישות צ .ה

 דות להג"א ולפיקוד העורף.המיוח

 



 

 בדיקות:   00.46

 כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חורים, סדקים או כל פגם אחר. .א

יתכן שתידרש הגדלה של עובי שכבת הצבע הנדרש במפרט בהתחשב באופי השטח ליישום  .ב

 או שיטת יישום או גורם אחר. כל זאת עפ"י קביעת האדריכל.

 שם מספר שכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש.על הקבלן ליי .ג

 הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה. .ד

 ELCOMETER  עובי שכבה יבשה על ברזל ופלדה תיבדק בעזרת מכשיר מגנטי מתאים כגון  .ה

 לאחר ייבוש סופי של השכבה.

בטון, ניתן לבצע הערכה של עובי כמו על  -במקומות שלא ניתן להשתמש במכשיר מגנטי  .ו

השכבה על ידי מדידה עקיפה על לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי 

 תחשיב אחר.

במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש, על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צבע או  .ז

 להסיר את הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

 ע"ח הקבלן. כל הבדיקות יהיו .ח

 

בחירת . עבודות הצבע כוללות גם צביעה במספר גוונים שונים ובמקומות שונים עפ"י  א  00.40

האדריכל, הן בשטחים והן בפסים. לרבות התאמת גוונים עפ"י דרישות  מיוחדות של 

 האדריכל.

 כמו כן, כוללת העבודה, את צביעת כל הצנרת )כמו מים, ביוב, מרזבים וכד'( ע"י הסרת .ב

התאמה לקירות ב" והתזה של "קניטקס" 170החלודה, טיפול בממיר חלודה, "צינכרונט 

הבניין. צביעת צנרת למיניה, קונסטרוקצית פלדה, סיכוך פח, תקרות, עבודות נגרות, 

מסגרות, אלומיניום, מוצרי חשמל וכד' נכללות בביצוע  המוצרים הנ"ל בפרקים 

 וכד'(. 00, 40,47,41,10,10) -המתאימים של המפרט 

 

 

  



 

 עבודות אלומיניום: - 00פרק 

 תחולת פרק:   00.40

 מפרט זה מתייחס לעבודות אלומיניום כלליות )כגון חלונות, דלתות, ויטרינות וכד'(. .א

הקבלן יהיה אחראי בין היתר גם לתאום, תזמון, טיב, התאמה, אחידות ושילוב של כל  .ב

 המרכיבים הנ"ל בבניין ובינם לבין עצמם.

 תקנים, תקנות ומפרטים:   000.4

כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון והבנייה, דרישות הרשויות המוסמכות, המפרט  .א

הכללי, המפרט המיוחד, התקנים הישראלים ומפרטי מכון התקנים העדכניים, הנחיות 

 היצרנים והוראות התכניות והוראות האדריכל.

יכל, המעודכן יחול הן על החלונות והן ", עפ"י החלטת האדרE" או "Dקבוצה " 1403ת"י  .ב

 על הדלתות והויטרינות לרבות כל השינויים שיידרשו לכך.

במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההוראות השונות תיקבע הדרישה הגבוהה  ו/או  .ג

 המחמירה ביותר.

 מפרטי מכון התקנים:   00.40

ט הכללי בתוספת במפר 10440מפרטי מכון התקנים עפ"י הרשימה המפורטת בסעיף  .א

 המפרטים העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק הנ"ל.

 המפעל והקבלן:   00.40

המפעל לייצור הפרופילי יהיה מפעל מאושר ומוכר בעל תו תקן למוצרים הרלוונטיים  .א

 שנים בייצור מוצרים אלה. 3 -ובעל ותק שלא יפחת מ

שנים  0יון של לפחות קבלן משנהב לביצוע עבודות האלומיניום יהיה קבלן בעל ניס .ב

בעבודות אלומיניום במבני ציבור. המפקח רשאי לפסול, לפי ראות עיניו, כל  קבלן, או 

 מפעל שלדעתו הבלעדית לא יענה על הקריטריונים הנדרשים.

שנים מיום קבלת הבניין  14הקבלן יהיה אחראי למערכת בכללותה על כל חלקיה למשך  .ג

 ע"י המזמין.

  



 

 :דה ודוגמאותתכניות עבו   00.40

( ודוגמאות של 1:1הקבלן יכין על חשבונו, תכניות מפורטות, פרטי ייצור )בקנ"מ  .א

 הפרופילים, הפרזול, הזיגוג, הגמר וכד'.

  התכניות והדוגמאות לאישור האדריכל במועד המפורט בהמשך.

 האדריכל יורה לקבלן על התיקונים והשינויים שיידרשו לצורך האישורים.

עבודה לפני אישור סופי של כל פרטי התכניות. למען הסר ספק, לא תבוצע שום 

העבודה  יצוין כי אישור זה אינו מפחית מאחריותו הבלעדית של הקבלן להתאמת

 לכל התקנים, המפרטים התקנות וההנחיות, וכן מאחריותו הכוללת לטיב עבודתו.

ד' לאישור מועד הבאת התוכניות הפרטים, דוגמאות הפרופילים, הפרזול, הצבע וכ .ב

יום מחתימת החוזה או במועד מוקדם יותר שייקבע ע"י המפקח לשם  10יהיה תוך 

 הבטחת הביצוע בהתאם ללוה"ז.

הקבלן גם יבדוק, לפני תחילת הייצור, את כל המידות, גודל הפתחים וכיווני  .ג

הפתיחה, יודיע למפקח על כל אי התאמה שגילה בין הבדיקות באתר לבין התכניות 

ויקבל את הוראות המפקח לגבי ההחלטה הסופית. לא הודיע הקבלן המאושרות 

כנ"ל, רואים אותו כמי שערך את הבדיקות והוא יישא באחריות לכל הנזקים 

 שעלולים לנבוע מכך.

הקבלן אחראי בין היתר גם להשארת מרווחים המתאימים לצורך התפעול הנכון,   .ד

 ת הכוללת.כלובם במערהפתיחה והניקוי של פריטי האלומיניום השונים ושי

 :סיווג ובדיקות   00.46

( 1114 10.411)מפרט כללי פרק  0כל פרטי האלומיניום יבוצעו ברמה עפ"י כינוי  .א

 .Eכינוי  1403ות"י 

הקבלן לא יחל בייצור פריט כלשהו, ולא ירכיב משקופים סמויים בטרם ביצע  .ב

המפתחים, העביר בדיקה של כל התכניות )אדריכלות ומערכות(, מדד ובדק את כל 

את ההערות לאדריכל, וכן בטרם קיבל אישור מהאדריכל על תכניות הביצוע ועל 

 אב הטיפוס במקום.

  



 

 חומרים, פרזול, חיזוקים וגמר:    00.40

 פרופילי האלומיניום  

ברשימות האלומיניום. במקרה שלא כתוב אחרת יהיו הפרופילים "מיפרומאל"  המצוינתיותאמו לדרישה 

 יל" או ש"ע שיאושר ע"י המתכנן. או "קל

 עובי דופן פרופילי האלומיניום    

מ"מ,  1.00-מ"ר לא פחות מ 0.4בכל מקרה שלא צויין אחרת, יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד 

מ"ר, בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני ציבור לא יפחת עובי דופן  0בחלונות בשטח העולה על 

 מ"מ. 104 -ופיל מהפר

 אילגון וציפוי פרופילי האלומיניום    

עובי שכבת האילגון יקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי המזערי של שכבת 

מיקרון אלא אם צויין אחרת . שטח האילגון יהיה אחיד  10+ -0)הנמוכה(    0האילגון בהתאם לכינוי 

. ציפי הפרופילים יבוצע ע"י 000פגמים אחרים. שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת"י במראהו, ללא כתמים ו

 מורשה בעל תו תקן. 

 צביעת פרופילי האלומיניום     

 04 -+ 1תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה ואפייה בתנור בעובי לא פחות מ 

למתכנן ע"י יצרן  שתימסרהגוונים של חברת הצביעה  מיקרון בגוון שיבחר ויאושר ע"י המתכנן על פי לוח

 . AAMA -040.7ותקן אמריקאי  1403עבודות האלומיניום. התביעה תתאים לת"י 

 מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות:   

 .0עמידת בחדירת אוויר לפי כינוי  .א

 .0עמידות בפני חדירת מים לפי כינוי  .ב

 .0עמידות בהעמסה מיכנת לפי כינוי  .ג

 

 חומרים:  .א

הכללי  10400עובי הפרופילים וסרגלי הזיגוג בהתאם למופיע בסעיף  .1

 .0בהתאם לכינוי 

 מ"מ. 1.0 -עובי הפחים לציפוי והלבשות לא יפחת מ .0

בכל מקום בו יש לחבר חלק אלומיניום אל חלק ברזלי או מתכתי אחר,  או  .0

 במקום שהאלומיניום בא במגע עם טיט רטוב, ימנע הקבלן מגע ישיר

 ביניהם ע"י חציצה בחומר פלסטי שאינו ספוגי עפ"י קביעת האדריכל.

כל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים גם פרופילי חיזוק וסגירה עד    .0

 לאלמנטים הקונסטרוקטיביים.



 

כנ"ל לגבי חיבור אלמנטי אלומיניום ואלמנטים כגון קורות או עמודי פלדה  .0

 בידוד אקוסטיים.)לרבות אמצעי הפרדה בין חומרים ואמצעי 

יש להשתמש בפרימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש  .0

הדבר. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן. ככלל, יש להעדיף חומרי 

 איטום אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר.

 פרזול: .ב

הפרזול יתאים לתכניות, לכתב הכמויות וכן לדוגמאות שאושרו לפני   .1

 הפריטים לאתר.שסופקו 

בכל מקרה אחראי המציע שחלקי הפרזול השונים יהיו מותאמים בטיבם, 

כמותם, איכותם, חוזקם, צורתם וגוניהם לפריט הספציפי, תוך הבטחת 

תפעול תקין של הפריט במקום. כל חלקי הפרזול המיועדים לפרוק 

 ולהרכבה יחוברו בברגי פליז. כל שאר הברגים יהיו בלתי חלידים.

ט הפרזול, הפרופילים והאביזרים למיניהם, המופיעים במפרט ירופ .0

וברשימות הינו חלקי בלבד. בכל מקרה נכללים במחירי הפריט כל 

האביזרים והפרזולים הדרושים והמשלימים עפ"י קטלוג היצרן ו/או 

הנדרשים לפעילות מושלמת של הפריט במקומו ו/או הנדרשים בהתאם 

 מוסמכות. הכל לפי קביעת האדריכל.לתקנות ו/או דרישות הרשויות ה

על הקבלן לוודא ביצוע מנעולים חשמליים והכנות מתאימות לאינטרקום    .0

 ופתיחת חשמלית ו/או צורות פתיחה אחרות.

 כל זאת גם אם לא הופיעו במפורש ברשימות האלומיניום.

 

 

כל חלקי הפירזול יהיו מאלומיניום או חומר בלתי מחליד )כגון: נירוסטה    .0

ברונזה( ומצופים בכל צידיהם הגלויים בציפוי אלקטרוליטי בגמר  זהה  או

 לאלמנטי האלומיניום.

" או ש"ע בגוון לפי בחירת "אלוםהידיות, הסוגרים והרוזטות יהיו מתוצר   .0

 האדריכל, אלא אם צויין אחרת.

כל הצירים ואביזרי הדלתות יהיו מסוג מתפרק ומוברג לכנף המשקוף      .0

 חליד.ומחומר בלתי מ

באזור חיבור הצירים יחוזקו המשקופים והכנפיים ע"י בוקסות מחוברות  .7

 מהצד הפנימי ומותאמות לציר ולמשקל הכנף.



 

כל הפרזול יחובר לפרופיל בעזרת ברגי אלומיניום בלבד ובשום מקרה לא   .3

 ע"י מסמרות.

 הקבלן יגיש לאישור את כל מרכיבי הפרזול והאביזרים. .1

 ו לסוג הפרופילים ובהתאם למפורט ברשימות.הפרזול והאביזרים יתאימ .14

מפתחות לכל  0כל המנעולים, הדלתות והחלונות יהיו מנעולי צילינדר,  .11

 מנעול בתוספת מפתח מסטר, כגון "רב מפתח" מתוצרת "ירדני" או ש"ע.

עם הזמנת מערכת המפתחות יבטיח הקבלן אפשרות שילוב המערכת  

 עתידיים בבניין.המוזמנת בחלק הבניין המבוצע, לחלקים 

כל דלת כניסה ליחידה ו/או לבניין תכלול מנעולי "גמא" משופרים עם  .10

 רוזטה מחוסמת למניעת קידוח. 

 חיזוקים וחיבורים: .ג

ל פריטי האלומיניום למיניהם כוללים גם פרופילים לחיזוק וסגירה על  כ .1

 אלמנטים הקונסטרוקטיביים. כמות וסוג החיזוקים ייקבעו ע"י המפקח.ה

 רי הפינות בברגים, או מסמרות, יבוצעו כך שלא ייראו בחזית.חיבו .0

 מעלות. 00פרופילי האגפים יחוברו ב"גרונג" 

בכל מקרה החיבור ייעשה בעזרת אביזר מפינה מאלומיניום אשר יוכנס 

 למלבן ולאגף כשהם טובלים בחומר איטום כגון אפוקסי.

שישתמשו  ברגים, אומים, דיסקיות, מסמרות וכל החיזוקים האחרים .0

בהם יהיו מצופים קדמיום או עשויים פלדה בלתי מחלידה ויהיו מספיקים 

 בחוזקם למילוי תפקידם.

 הגנה וגימור .ד

כל מוצרי האלומיניום והחיזוקים למיניהם יקבלו הגנה אנטיקורוזבית  .1

 עפ"י אישור המפקח.

גוון   אם לא צויין אחרת, יהיה גמר כל פריטי האלומיניום בצבע קלוי בכל .0

 בחר האדריכל מקטלוג "ראל" )לרבות גוונים מטאליים(.יש

קבלן מתחייב להשיג כל גוון מקטלוג זה ללא תוספת מחיר ו/או הארכת 

הלו"ז ללא תלות בכמות ובמספר הגוונים. דוגמאת הגוון תובא לאישור 

 לפני ההזמנה.

( קלוי, בעובי שלא SUPER DURABLEהצבע יהיה צבע פוליאסטר משופר )

מיקרון והאחריות לגבי דהייה, קילוף והתנפחויות לא תפחת   34 -יפחת מ

 (. GBS BSG ,QUAICOAT 010שנה )התאמה לתקנים אירופאיים  04 -מ



 

האדריכל יוכל גם לקבוע לחליפין גמר אלומיניום מאולגן בכל גוון שהוא 

 ו/או אלומיניום מלוטש. כפי שצויין בסעיפים קודמים.

לגימור אלמנטי האלומיניום תהיה  במידה שהחלופה שיבחר האדריכל

. 000אלגון, הוא יהיה בגוון טבעי מלוטש ויתאים לדרישות הנקובות בת"י  

 מיקרון לפחות. 04העובי הממוצע המינימלי של שכבת האלגון יהיה 

כל חלקי הפלדה שישולבו בעבודת האלומיניום יקבלו הגנה אנטי  .0

לופין עפ"י קביעת מיקרון או לחי 34קורוזיבית באבץ חם בעובי של 

מיקרון לפחות וזאת בהתאם למיקום החלק   00המפקח באבץ קר של 

ו וונמעטפת ובהתאם לדרישת האדריכל והמפקח. כל חלקי הפלדה יגולב

לאחר ריתוך, קידוח ועיבוד. חלקים שיפגעו באתר הבנייה יתוקנו בחומר 

 לבון קר בהברשה.ג

 ייצור: .ה

אם צויין אחרת. אין לחבר ל הפרופילים יהיו במישור אחד, אלא כ .1

פרופילים    באמצע אלא רק בזוויות ובפינות וגם זאת רק ב"גרונג". הקבלן 

 אחראי על ביצוע ברמה שתבטיח חוזק, איטום והפעלה תקינה.

מספר נקודות ה"לחיצה" בין החלקים הניידים והקבועים ובינם לבין  .0

 נק' לכל כנף. 0 -יפחת מ    עצמם לא

יש לבצע מברשות ואיטום גמישים עפ"י אישור בין חלקים ניידים  .0

 האדריכל.

כל חיבורי הפינה יבוצעו בכבישה בתוספת ברגים סמויים ומחברי פינה  .0

 אטומים   

 

 זיגוג:   00.40

אם לא צויין אחרת, הזכוכית תהיה חלקה ושקופה ללא ליקויים ופגמים כגון  .א

 FEDERAL   SPECIFIPICATIONבועות אוויר, גלים, שריטות וכיו"ב ותענה לדרישות 

.S.U  103ות"י  1411לזיגוג וכן לת"י. 

לפני הזמנת הזיגוג, יערוך הקבלן מדידות מדוייקות של מסגרות החלונות והדלתות 

 אשר יש לזגג על מנת לייעל את עבודות הזיגוג באתר הבנייה.

 ל הזכוכיות תשאנה תווית של שם היצרן עד לאישור האדריכל. חוסר תווית 

 בי הזכוכית תפסול את הזכוכית לשימוש והאדריכל ידרוש החלפתה.מעל ג

 הקבלן יספק דוגמאות מכל סוג הזכוכית שבדעתו לזגג.



 

ס"מ וישאו את שם היצרן, עובי ואיכות  14X14דוגמאות הזכוכית תהיינה בגודל 

 הזכוכית.

עובי הזכוכית, גווניה וסוגה ייקבעו ע"י האדריכל. העובי לא יפחת בשום אופן  .ב

ו/או מדרישות כל תקנה, תקן ו/או הוראה של  0מהטבלה במפרט הכללי לגבי כינוי 

וסמכת. בכל מקרה רואים את ההוראות הנ"ל ככלולות במחיר הפריטים מרשות 

 ללא תוספת כלשהי.

האדריכל רשאי להחליף את כל הזיגוג או חלקו )ללא תוספת מחיר( מזכוכית  כנ"ל  .ג

 מר וגוון עפ"י בחירתו.לפוליקרבונט מלא שקוף בעובי, ג

כל הזיגוג יורכב בצורה שתאפשר החלפה מתוך פנים הבניין. בכל מקרה תוצב      .ד

 במפרט הכללי.  10400הזכוכית ע"ג שני כפיסים כמפורט בפרק 

מ"מ מיקומם ואופן הצגתם יהיה כמפורט בת"י   74 -אורך הכפיסים לא יפחת מ

 הכפיסים. . יש להבטיח אי הפרעת מהלך הניקוז ע"י1411

 הזיגוג בחלונות שירותים יהיה אטום )צרוב( אלא אם צויין אחרת. .ה

הזיגוג יורכב בכנפיים בעזרת אביזרים מניאופרן אן אי.פי.די.אמ ללא פינות  .ו

 במפרט הכללי(. 104000חתוכות )חומרי איטום קבוצה ג' סעיף 

ל זכוכית בחלקים האטומים תראה זהה לזו שבקטעים מעבירי האור אך תכלוה .ז

PCIFIER  . 

 בקרת איכות:   00.04

 הבדיקות לבקרת האיכות יבוצעו עפ"י המפרט הכללי והתקנים.  .א

 .Eרמה  1403העמידות תהיה בהתאם לנדרש בת"י  .ב

 

 הרכבה:   00.00

וורים )מלבנים סמויים( מפלדה ילפני עבודות הגמר ירכיב הקבלן ויעגן משקופים ע .א

 מגולוונת.

מ"מ וברוחב  0.0 -פלדה מגולוון בעובי שלא יפחת מהמלבנים הסמויים יבוצעו מפח 

ס"מ והמרחק מפני  04מ"מ. המרחק בין העוגנים לא יעלה על  00 -שלא יקטן מ

עוגנים לגובה  0 -ס"מ כאשר יהיו בכל מקרה לא פחות מ 04המלבן לא יעלה על 

 ולרוחב המזוזה בכל צד. אין להשתמש במסמרי ירייה.

המשקופים הסופיים במקום כשהם ישרים,  במהלך העבודה יקבע הקבלן את



 

ם, קיבועם ופעולתם הסדירה לשביעות רצונם תבטחאמאונכים ומאוזנים תוך 

 המלאה של המפקח והאדריכל.

ס"מ מתחת לפני  0משקופי הדלתות יותקנו בצורה שתבטיח ייצוב לעומק של לפחות  .ב

 הריצוף, חלק זה ימרח בחומר איטום מאושר.

ון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש לצבוע את וע הגלבאותם מקומות בהם נפג .ג

 המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.

האיטום בין הפריטים והקירות יעשה בחומרי איטום אלסטומריים דו רכיביים עפ"י  .ד

 באישור המפקח. 100מפמ"כ 

ס"מ עפ"י קביעת האדריכל  4.0-1.0בדלתות חיצוניות יהיה הפרש בין פנים וחוץ של  .ה

 ובכל מקרה יכלל, ללא תוספת מחיר פרופיל "אייל ציפויים" או ש"ע.

הרכבת פריטים למיניהם כוללת בין היתר גם אביזרים בזוויות שונות וזאת ע"מ  .ו

להבטיח ביצוע קווים קשתיים ואלכסוניים. למרות שהמחברים למיניהם אינם 

 בנפרד. מפורטים ברשימות, רואים אותם ככלולים בעבודה ללא תשלום ומדידה

 הספקה ואחסנה:   00.00

 מוצרי האלומיניום יסופקו לבניין כשהם עטופים ומוגנים. .א

 אחסנת המוצרים תהיה במקום מקורה ומוגן עפ"י אישור המפקח. .ב

 כל מוצר שייפגם, לפני מסירת הבניין, יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו. .ג

  



 

 תיאור הפריטים:   00.00

מסלולים    0-אגפים  ב  0אגף על אגף  של   חלון נגררמסוג חלונות הזזה יהיו  .א

עפ"י קטלוג היצרן ודרישות במידות שונות   ש"עאו  1744מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 

 האדריכל.

הפרזול יכיל, בין היתר, ידיות שקועות לטריקה, מסילות, סגרים,  מנעול וכן כל 

 יכל.האביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י קטלוג   היצרן ודרישות האדר

 או ש"ע 1444דלתות האלומיניום והויטרינות יהיו ממערכת קליל  .ב

, צירי פין מחזירים אלום"מאולגנת/צבועה בין היתר גם פרזול יכלול ידיות " 

מנעולי צילנדר גמא, רוזטות מוגנות, סטופרים. במקומות ידיות בהלההידראוליים, 

ישות האדריכל. כמו כן בהם מופיעה דלת ליד חלון, יבוצע שילוב ביניהם עפ"י דר

תכלול המערכת את כל הפרופילים האטמים והאביזרים הנלווים והמשלימים עפ"י  

 קטלוג היצרן ודרישות האדריכל.

 הפרזול, הגימור והזיגוג עפ"י המופיע בסעיפים אחרים במפרט המיוחד.

כל המופיע לעיל יש לקרוא יחד עם הסעיפים האחרים במפרט המיוחד. במקרה של  .ג

ה, ניגוד, ו/או אי הבנה בין התאור לבין המפרט, התכניות ו/או התקנים ו/או סתיר

 דרישות הרשויות המוסמכות, תקבע הדרישה הגבוהה יותר לדעת האדריכל. 

 בכל מקרה דעת האדריכל תהיה הקובעת הבלעדית.

בכל החלונות והדלתות כלולים כיסוי מזוזות הקפיות וסיפים מאלומיניום לכל עובי  .ד

מוגמר. כמו כן כלולים הפרדות ואטמים אנכיים ואופקיים )מסנדוויץ פח הקיר ה

אלומיניום ממולא פוליאוריתן מוקצף( בין הפריטים לבין הקירות ו/או העמודים 

 הניצבים.

הדלתות הוויטרינות והחלונות בין חללים שונים, חייבים להבטיח בידוד אקוסטי    .ה

פול בין כנפיים ומשקוף ובין הכנפיים  מיוחד, לשם כך יכללו בין היתר גם דירוג כ

מ"מ לפחות או אחר  3לבין עצמם וכן רצפה לרבות אטמים אקוסטיים. הזיגוג בעובי 

 עפ"י דרישת האדריכל.

 

 

 

 

 

 



 

 פלדהבודות ע - 00 פרק

 

 כללי 1.11

לל כו ות פלדה,בייצור ובהתקנת קונסטרוקצי בודות שיש לבצעה כולל את העזמפרט  11.1.41

יוחד המ מפרטתאם למצוין בתכניות ההרכבות והתאמות בבית המלאכה ובאתר, בה

דס מהנ וראותתאם להובה רטיםיות, הכל על פי התקנים והמפוכתבי הכמו

 ר/המפקח.האת

כננים תכנון גיש לאישור המתעל הקבלן לה ,ום והפחיםיפוי האלומיניבודות חכל ע       11.1.40

, פרטי ההרכבה ופרטי הקצה והגמר. שאתהנוטרוקציה מפורט של הקונס

shopdrawings  ולא ישולמו תוספות עבור  במחירי יחידהול כללעיל , כל האמור

 גמר.מוצר מושונים אשר ידרשו לצורך קבלת מנטים י קצה, אל, פרט בוריטי חפר

 

 םירטים כלליפתקנים ומ 011.1.4

נוספים, ם רלוונטים קנים תמצוייני להלןבמפרט הכללי  11441עיף בנוסף לאמור בס

 , בהוצאתם האחרונה:עבודה זוהמחייבים 

  

 דורה אחרונה(ים ישראליים )מהתקנ א.

 כו'.משושים ו לולביםם ויברג - 073-070ת"י 

 כו'.גדיים ואומים ואומים נ - 031-071"י ת

 וכו'.לבים, אומים וברגים ל - 030ת"י 

 .לליש כוך לשימוצנורות פלדה בעלי תפר רית - 004ת"י 

 סבולות בבניה. - 731ת"י 

 

  זריםתקנים  .ב

 הנוספים התקנים הזריםלהלן מצורפים  םישראלייהבנוסף לתקנים 

 ודה.לעב נטיםהרלוו

AISC American Institute of Steel Construction:  



 

Specification for the Design Fabrication and Erection of Structural Steel  

 for Building Manual of Steel Constuction.  

Code of Standard Practice.  

DIN 6913 to 6918 Hexagonal Bolts, Nuts, Round and Square Washers for 

HighTensile Bolting. 

AWS American Welding Society (see section 4.3.1).  

AISI American Iron and Steel Institute. 

ASTM American Society for Testing and Materials.  

ASTM A 325 

Specification for Structural Joints Using ASTM A 325 or A4 90 Bolts.  

מהנדרש  מחמירות יותר דרישות תקנים זרים מחמירים יותר או יינומקומות שיצוב ג.

 ר.יותמחמירים דה לפי הדרישות או התקנים הים, תבוצע העבונים הישראליקבת

 ל מהנדסיה רק על פי אישורו שהשימוש בתקנים הישראליים במקרה כזה יה

 האתר/המפקח.

 

 ח.המפקנסטרוקטור ודי הקול יעושר הקבלן יהיה מא       11.1.40

 

המופיעות ימות הפלדה שצויינים ברו שהאורכים המן בהצעתהקבלן יקח בחשבו 11.1.40

וך מדויקים, אלא נומינליים בלבד חיתכי אינם אורות השונות המאושרות לביצוע בתכני

יקבעו על ידי הקבלן לצורך  . המידות לחיתוךהתכניותים לביצוע המבנה לפי ומספק

 יות.בתכנפי המידות שבנים להמ עביצו

 

 למזמין והתחיל קציה למסירהובת הקונסטרב מסויים בהרכסיים שלבמידה והקבלן  11.1.40

עבודות המתכת הקבלן אחראי לשמירת  כל יוםד לפני סבהרכבת חלקי ציוד שונים עו

 הקונסטרוקציה.בעת המשך הרכבת כלשהי  שהורכב מפני פגיעה ודהצי

 



 

  מלאכה בית ניותתוכ 11.1.47

 .יות כלליותהנדסתכניות א אל רטותהנדס אינן תוכניות עבודה מפות המתוכניו א.

ים ומסבהתאם לע ,ע"י הקבלןתכנון מפורט בת הן ברמה המחיי אלהתכניות 

ת לבית טים והשבלונות הנדרשוכולל השלמת כל הפרשימסרו ע"י המתכנן, 

 .(DRAWINGS WORKSHOP) של הקונסטרוקציה מדויקלבצוע  -המלאכה 

שראלי תקן ילאמור ב ן בכפוףלביצוע יוכנו ע"י הקבלורטות המפ התכניות 

ור אישו ל, ויועברתכניות לייצור ולהקמה - 0.0, 0.0, 0.0פים , סעי1חלק  ,1000

 המתכנן.

יצור והרכבה הבטחת ילשם מדויקות נה ברמה התוכניות המפורטות תהיי ב.

 .1000קן ישראלי מנה לתתתא רטותליים ומהירים. התכניות המפוכלכ

תחילת בצוע  מהנדס לפניבירם לאישור הנ"ל ויעהקבלן יכין תכניות עבודה ה 

 פי הפרוט:ל הקונסטרוקציה

 .1:04ומשניים בקנ"מ ים אשילמנטים רתכנית ייצור א (1

 .1:0"ל בקנ"מ פרטי חיבור לנ (0

 .1:0מבנה בקנ"מ הקונסטרוקציה ל י חיבורפרט (0

 כבה.לה והרהוב צור,פרטי יי (0

 .1:144או  1:04הרכבה בקנ"מ יות תכנ (0

, דהים של מבני הפלרכיבים השונמרך ייצור הות חומרים לצורשימ (0

פרטים , כים השוניםיתווהרהברגים  מיקום, סוג וגודל של כל

 הריתוך.השטחים עבור תהליכי  מדוייקים לגבי הכנת

וכן פירוט ת הותכניאלמנט מפורט חייב להופיע ב משקלו של כל (7

 ם הדרושים להרכבה. ברגירשימת ה

 

ת"י  -ם הרלוונטיים ד בכל התקניוהקבלן יעמ רט שיבוצע ע"יון המפוהתכנ ג.

 ו'.וכ סיםלעומ 010למבני פלדה, ת"י  1000

, אולם גם לקבלן רנן הראשי ועל כך יימסרכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכ 

בור החי הרכבה ופרטיצור, ההיי ניותים אלה יכין הקבלן את כל תכלרכיב

 כנדרש.

 



 

אושרו ע"י ו ניות העבודהכשהושלמו ת סטרוקציה לפניוע הקונלא יוחל בביצ ד.

ות עבודה שהוכנו על ידו כניבתוצוע, רק יותר לקבלן שימוש בבי הנדס.המ

 . י המהנדס כנדרש לעילויאושרו על יד

 של הנדסי בטיה כלוהבלעדי ב היחיד הפוסק, עותד חילוקי של קרהמ בכל

 בלבד. המבנה שלד תכנןיה מיה המוצר

 

לנכון בעת ידה וימצא זאת נטיביים, במרפרטים אלט י הקבלן להציעכות בידהז ה.

 באם ניתן להשתמש -ס יהיה הקובע היחיד הנדהמ מפורטות.הכנת תוכניותיו ה

 ם לאו.אלו ובאבפרטים אלטרנטיביים 

 

 לן.בת הקשרטוטי הפירוט תהיה באחריו הכנת ו.

 מתכנן. ים והחיבורים חייבים אישור הלמנטים של כל האהפרט 

ר רק אחרי אישור בכתב ו החומרים, מותים, מידות אלודל הפרופיכל שינוי בג 

 הנדס. ע"י מ

כו' ור המידות, הכמויות והמהנדס לא ישחרר את הקבלן מהאחריות עבור איש 

 הפרוט.פיעות בתוכניות המו

 

והקבלן לא יהיה זכאי  יחידהי הרבמחיכלולות אלו,  ודהבות עעלות הכנת תוכני ז.

 ן זאת.וסף בנפרד בגיתשלום נל

 

 ההרכבה של ניםהשו לביהבש הקונסטרוקציה של הזמנית היציבות היבט לכ           ח.

 להוסיףו רכבתוה דרך לפי זו מערכת ןלתכנ עליו. הקבלן באחריות היא

 .שנדרה לפי תומכות עזר או קורות ייצוב אלכסוני

 ירדס ביצוע רוויאפש שלב ותובא בודההע סיום עם יפורקו אלו עזר תערכומ כל          

 .סטרוקציההקונ מעבודות שפונו בקומות יותר מאוחרות תשל עבודו

 

 מידות 1.43.11



 

דיוק כדי לוודא את  טי מתאיםמודד עם ציוד אופ ו,, על חשבונהקבלן יעסיק בשטח

דם הרכבת מו קוהמבנה שהוק לחלקי מתהאהת מידות הקונסטרוקציה ואת

 .קונסטרוקצית הפלדה

י התחלת הייצור, לסי המבנה לפנאת מידות ומפ בדוק במקוםיהיה אחראי להקבלן 

 קות של קונסטרוקצית הפלדה.דויהמ ת המידותלצורך קביע

 

 טוטים לאישור שר 11.1.41

ימה על וע בחתביצלור ה בבית המלאכה לפני קבלת אישנטי קונסטרוקציייצר אלמאין ל

ישור אינו מהווה רוני בלבד ואהינו עק רוט ע"י המפקח. אישור המפקחטי הפשרטו

 ות מופיעות.ולכמויות השונלמידות 

 חשבוןמנטים . כל תקון עקב אי התאמה יעשה על האלכל אי לגבי הקבלן יהיה אחר

 .הקבלן

 

 ירוטים בתוכניות הפשינוי 14.11.1

ור המפקח ולא יבוצע אלא לאיש פירוט יישלחניות התוכבלן כל שינוי שיעשה ע"י הקב

 ת.ועל התוכני אישור בחתימהר קבלת הלאח

 

  תסיבולת היסודו 11.1.11

ת זה ועל הקבלן לקח± (  14"מ בשני הכוונים )מ 14ד , תהיה עהסטיה בין מרכזי יסודות 

 (. הציריםני וכו מ"מ )בשני±  0יסוד עצמו היא העיגון בתוך ה בין ברגיבחשבון. הסטיה 

כיב את רא שניתן להלמדוד ולווד על הקבלןו הרכבת קונסטרוקצית פלדה, צור אלפני יי

במידה ואין ת. ניותאם לתוכסודות או על המבנה הקיים בהטרוקציה על היהקונס

בלן וחלטת חלה על קחריות המעל כך מיד למפקח. האהתאמה כזו על הקבלן להודיע 

 על חשבונו.קבלן וי ה"ו עהפלדה וכל הטעויות יתוקנ

 

 חומרים 11.0

 .DIN 17144גרמני בהתאם לתקן ה , RST 07-0ה תהיה מסוג נסטרוקציהפלדה עבור חלקי קו



 

 STM 501, ASTM A500לדרישות תקנים  תאםבה רים תהיהפלדה עבור פרופילים סגו

GradeA , BS 1775 Grade 43c\ יה ים מיוצרים ע"י עירגול קר תהדה עבור פרופילפל

  ASTM A 446 Grade A Galvanised , AISI שות תקניםם לדריהתאב

 ה.ים, קליפיין אחרת( ללא פגמים, כיפופחם )אם לא צו ם ע"י עירגוליהיו מעורגלהפרופילים י כל

 

 

 

 ה הכנת חלקי הקונסטרוקציה בבית מלאכ 011.

צם חיבורים באתר ההקמה יש לצמבית המלאכה. את הורים ביש לבצע את החיב א.

 ההקמה.לאתר  הקונסטרוקציה אפשרות של הובלתע"י הכרחי הנקבע ימום הינמל

 ותכה לחיבורי ברגים ושיפוע השפיוכנו בבית מלאעשותם בשטח ורים שיש לחיב ב.

 י המפקח(.מידה וריתוכים במקום ההתקנה יותרו ע"ם )בתוכילרי

 וךלחס תל מנלמנטים גדולים ככל האפשר עאש בבית המלאכה אכין מרהקבלן י ג.

 כבה.ההרבורים באתר בחי

ע חתוכים עם . אין לבציםמצעים מכניקבלן להשתמש באם על הלצורך חתוך הפרופילי ד.

 .העבודהביומן ללא אישור בכתב של המפקח  מבער

 כים.הרתו רתוך מ"שלקה" בזמן ובגמעל הקבלן לדאוג לנקוי מקומות הרי ה.

 .עוגלים היטבזים ומיו מושחהים ין לדאוג שכל קצוות הפרופילעל הקבל ו.

 

 ברגים 11.0

 DIN 100/101/101/104 לתקניםבהתאם  (H.Bוזק גבוה )היו עם ברגים חרגים יכל החיבורים בב

ANSI B 18.2.3.1 M, ,ISO 4017/4014. 

ון ברגים ע"י ם. לא מאושר גילוהברגי מגולוונים ע"י יצרן שלהברגים, אומים ודיסקיות יהיו 

 הקבלן.

 ת האום(.אחת תחהראש ו דסקיות קשות )אחת תחת 0יורכב עם  ל בורג. כ3.3 םברגיסוג ה

סוג הברגים  ירה של. בנוסף לכך מומנט הסג 1000היה בהתאם לת"י י 3.3ג מסו של הברגים סגירה

 יהיה.  3.3



 

  

 ירה ק"ג * מ'מומנט סג סוג הבורג

M16  11.0  

 M20   03.0 

 M24   00 

 

 ח.ר המפקבכלים לסגירת ברגים לפי אישו טבלה. שימושויין בעבר למצמגים אין לבצע דריכת בר

קומות רק במ יבוצע 030קן ישראלי מס' לפי ת 0.0ם מסוג " ם רגיליחוריות ברגים שחיבור באמצע

 ית.ת קפיצג יסגר ע"י אום ודיסקים סומן דבר במפורש בתוכניות . כל בורבה

 

 הבורג. מ"מ מקוטר 0 -ול ביהיה גד וריםברגים יהיו נקיים. קוטר החהחורים ל א.

 חה.השלמה בקדיוב בקוטר קטן ואו ניקהחורים ייעשו בקדיחה 

 מונים כלשהם.ובלי סי רמציותיו חלקים ללא פגמים, דפוכת מסביב לחורים יהפני המת

קלה  הכנסהזה לזה כדי לאפשר היטב ברם יחד חייבים להתאים חורי החלקים שיש לח ב.

 קב לתוכם. כן אסור להתאים בכחנ"י תקיעת מורים עהתאמת ח התורששל הברגים. לא 

 .ל פטישות שבמכות חזק "י הכנסת הברגיםאו ע

 זה שלאחר סגירת האוםו יהיה כ, אורכבורג איננו נתון בתכניותבמקרים בהם אורך ה

 תברגים. 0-0יבלטו מהאום 

ד האום יל אחתאחת ליד ראש הבורג ו-לות ושים ודיסקיות עגויו משהאומים יה ג.

 .דיסקיות טרפזיותתקנה רג. בחיבורי שטחים משופעים תווים לסוג הבומתאימ

 מחומריםברגים רישת המפקח, יספק הקבלן סביבה מיוחדים. לפי דתנאי ם ובבמקרי ד.

 עמידים.

ה ביומן העבוד בכתבור אישרים בעזרת מבער ללא קבלת בשום מקרה אין לבצע חו ה.

 מהמפקח. 

 

 יםריתוכ 11.0



 

ם לא שטח החיבור, גם א יקףיש לסגור את השטח סביב בכל ה וך,עשה בריתיבור נקום שהחמכל ב

ט לרתוך חלקי תאם למפרת(, בהצופים )אלא אם צויין אחרת. כל הריתוכים יהיו רתכניכך בסומן 

 בהמשך. המבנה ובהתאם למפורט

 עה.הצבילפני ניקוי החול עבור  לפי התכניות יבוצעו שיםכל הריתוכים הנדר

 ניה.ל פמ"מ מע 1-0עומק הפלדה ויבלטו כל מלאו את השקה יריתוכי 

 תחלת צביעה.בדיקתם וקבלת אישור להפני וך לתפרי הרית אין לצבוע את

 

 ספלייסינג(תנגשות )בורי החי 11.0.41

ק חיבורים אלו יעשו ר על,עשו בבית מלאכה ובחצר המפחיבורים באלמנטים י א.

 המפקח.מכך ור לבמקרים שיש עבורם איש

 אישור מהמפקח לכך.ש מחיבור אחד באלמנט, אלא אם י יותרלעשות  אין ב.

לם יו לנצטעי פרופילים קצרים, שעלל הייצור יישארו לקבלן קש וייםבשלב מס ג.

 ,תוך כדי העבודה מיד בהתחלה קסימום. עליו להשתמש בקטעים אלהעד למ

 דה.וף העבבסו דיל את מספר החיבוריםומבלי שיהיה עליו להג

מירבי של החומר  יש לקבלן את התחייבותו לניצוללהדג אה כדיה זו בהער

 נומינלי. ת הפרופילים רק לפי אורךא חתוךשכל פעם י מבלי

 מעלות, 00 -תריז ישר ותריז מעגל בשורש בי ריתוך עשו ע"החיבורים י ד.

(J-GROOVE LEVEL GROOVE) פרופיל, כולל לכל אורך היקף ה

  .מלאה דירהדופן וח

 

 AWS D 1.1))לפי תקן תוך בורי ריחי 400.11.

גנת וע"י בעלי מקצוע המולית הקשת החשמ ריתוך יבוצעו בשיטתי חיבור א.

 מחים בלבד.מו

יועסקו רק  . בכל מקרה 107ת כל רתך לפי ת"י רוש בחינשאי לדהמפקח יהיה ר

 קח.ת שיתקבלו על דעת המפדורתכים בעלי תעו

ניות ו/או הוראות ם בתכמסומנירטים הימו למפאיו יתאורכסוגי הריתוך ו ב.

 המפקח.



 

ם ו הריתוכים רצופים, מלאיהיות יומנו בתכניוהפרטים הנ"ל לא יס הבמיד

 ק בחיבור בין שני פחים.י הפח הדו בעובמ"מ א 0בעובי מינימלי 

ית המלאכה בו וך לכפיפה במעבדה או בבקח יהיה רשאי לבחון טיב הריתהמפ ג.

ך קטן מחוזק הפלדה. במקרה הריתו חוזק א יהיהמקרה ל םר. בשוייצונעשה ה

ת אות הבדיקה ותיקון המקומוצה הויות, תהיינדיקה תתן תוצאות שלילוהב

 בלן.בהם נלקחו על חשבון הק

הפרופילים והפחים ויאושרו  ודות תהיינה מסוג המתאים לפלדתהאלקטר .ד

ים המקורי םבמכלי בודהדות יסופקו למקום העראש ע"י המפקח. האלקטרומ

 ר דגימתם נבדקה ע"י המפקח.חו ואשם נפתשטר

 -ו  ASW-E6010/E56013להשתמש באלקטרודות  יש

E7018/E7024 ערך באישור המפקח.או שווה 

קה באופן אחר, ם או אשר עטיפתן נפגעה או ניזושר אריזתודות אאלקטר

 .פסולות לשימוש

ות התכווצבון את שהביא בחיש לשיש לחברם בריתוך, בעת הרכבת החלקים  ה.

של  וכדי להבטיח את הצורה ל מנת למנוע מאמצי התכווצות,מתכת, עה

 חלודה,ריתוכים ינוקו מליכלוך, יה בהתאם לתכנית. מקומות הרוקצהקונסט

נישארו מחיתוך במבער. חלקי צבע וכן מסיגים וטיפות מתכת שקשקשת ו

 .ךת הריתובשע להיות יבשים בהחלט תכת והאלקטרודות צריכיםמה

גן על העבודות האת עבודות הריתוך בחוץ או ל להפסיק ם יששל גש במקרה

הריתוך שיהיה תמיד  לשמור על מידת הרווח בשורשיש  ם מתאימים.באמצעי

 ומן אחרת בתכנית.אלא אם סמ"מ  1-1/0

חומר התפר והיתוך מוחלט בין ש ם יבצעו תוך חדירה מלאה בשורהריתוכי ו.

 שונים.הריתוך הרי ן מחזווכן בי דתכת היסוין מהאלקטרודה וב

לפני הנחת  קי.שטח מתכת נמהסיגים עד כדי השגת ה כל מחזור ריתוך ינוק

יתוכי הקשת. השורש ברמחזור וחד יש להקפיד על ניקוי המחזור הבא, במי

 גון: בועות גז, מובלעותכ ריך להיות נאה וחופשי מפגמיםמראה הריתוכים צ

 רה.וסר חדיחריתוך ו חוסרסיגים, קעקועים, 

מות בהם הריתוך יעשה קוה בהתאם למסומן בתכניות. במהתפר תהירת צו

זור הריתוך בעזרת פטיש יש להקיש הקשה לאורך כל מח ים,בכמה מחזור

עד לטמפרטורה נוחה שה תעשה לאחר שהריתוך יתקרר וחד. ההקקשה מיה

 למגע ביד.

ומה, ם או כדישטיפה במאו  ריתוכים ע"י טבילהסור להאיץ את התקררות הא

 טמפרטורה של הסביבה.ל כים להתקרר בהדרגה באויר עדעל הריתולא א



 

ת ככל האפשר, עליו לסובב אהרתך צריך להמצא במצב נוח ו דתבעת עבו ז.

 י )במידת האפשר(. כך שהתפרים יהיו במצב אופק סטרוקציההקונ

 עולים לקרוהעל הסיבוב מאמצי יתרהזהר על מנת למנוע בעת ול יש להקפיד

 שורש.ו מחזור הא הריתוךתפיסת 

 

  הרס-בדיקות אל 011.0.4

 בדיקה חזותית א.

על  תיות על פי שקול דעתו אותוך יבצע המפקח בדיקות חזולרו הלך העבודהבמ

 התחלת העבודה או במהלכה.מיוחדות שימסרו לקבלן לפני הנחיות  פי

ואתור  ךופיל הרתות פריקה חזותית לבדיקיעברו בד וכים המושלמיםהרתכל 

 צוניים.חיפגמים 

 יבדיקה בנוזל חודר צבעונ .ב

ות מ"מ יבוצעו בדיקות אקראי 00ל עשעוביים מ תוכי מלאת של אלמנטיםבר

 של המפקח. קול דעתופי שי בנוזל חודר צבעוני על

 תיוגרפיות ובדיקות אולטרסוניובדיקות רד ג.

יה או פות של רדיוגרקראיוצעו בדיקות אשיקול דעתו של המפקח יבלפי 

 השונים. נית ברתוכיםוולטרסא

 -נה על פי הנחיות תקן ת תבוצעכל הבדיקו ד.

 WELDING CODE AWS STRUCTURAL. 

 של תקן זה. 3פי פרק ם יהיו להרתוכיונים לקבלה או פסילה של הקריטרי

תקנית ופיל תהיה לפי הדרישה הקוי ופרנת הרתוכים לבדיקות השחזה, נהכ

 שבון הקבלן.על חותעשה 

על פי  נם קביליםגמים שאיישות התקן והמכילים פעומדים בדר ינםשא רתוכים .ה

 ל חשבונו ויבדקו שנית עלבתקן( יתוקנו ע"י הקבלן וע 3ק )פרות אלו הנחי

 שור המפקח.כל התקונים יבוצעו באיהקבלן.  חשבון

ל חשבון שה עהתקונים תעל חשבון המזמין. בדיקת נה תהיה עהבדיקה הראשו ו.

 הקבלן.

 

 לתבוסי 11.0



 

 ה ניצבתסטיי 1.0.411

ציר המוט לא תעלה על יה להסטיחיצה, נים שעומדים בכוחות לים ואלכסולמוטות עמוד

 תמכות.מהמרחק בין הנקודות הנ 1:1444

 סטייה אורכית 11.0.40

 מ"מ. 0.4א תעלה על מ' ל 1.4ד אורכית של אלמנטים שאורכם ע סטייה

 .מ"מ 0.4על  תעלה אל 1.4ל עאלמנטים שאורכם משל  יה אורכיתסטי

 מ"מ. 4.0לות תהיה בגבו סטייה בין החורים

 

 

  ודה השונים "ייצור והרכבה"העבשלבי ירוט פ 11.7

ציה בייצור מוקדם בבתי לי של חלקי קונסטרוקממי מקסיור טרוהקבלן נדרש לייצר יצ א.

 ןזמין ויוקצה לקבלם המו יסוכם עבסמוך לאתר ההקמה שעלי ה שמחוץ אוהמלאכ

 ו. בודתע לצרכי

ו בשטח )א מלאכהבתי הלבצע הרכבות נסיון ב הקבלן נדרשגמר הייצור המוקדם  לאחר ב.

הקבלן להודיע  לונים. עקים השלאתר ההקמה( ולסמן את החלשיוקצה באזור סמוך 

להשתתף  בכוונתו קולו, יודיע אםקח, לפי שימראש על הרכבת הניסיון. המפ למפקח

 ה.בדיקב

 . י מפרט צבענקוי חול וצביעה לפ כתב יש לבצעקח במפישור האלאחר קבלת  ג.

אשר הפרופילים השונים מוקדם יבוצעו באתר ההקמה כור בייצ לבצע חלקים שלא ניתן ד.

רט במפרט המלאכה ולאחר מכן נצבעו כמפומידות הדרושות בבתי למוקדם  ו חתוךעבר

 צבע.ה

לדה הרכיב את הפק ולרויל, לפבקבלן להעמיס, להועל הת הצביעה לאחר גמר עבודו ה.

 כנדרש בתכניות.

את לחתוך בהן חורים ולהשלים  או לישרןדרך, ן להתאים את סבכות המעל הקבל ו.

 ע.במפרט הצם לפי הצביעה במקומות הנדרשי

ים(, אלא אם צויין רתוך )פיק למבנה יעשה ע"י הקבלן בעזרת חבור סבכות המדרך

התאם לפרטים ם מיוחדים בחברימ בעזרת וות מתפרקות יחוברסבכ בתכניות. אחרת

 .בתכניות



 

הצבע בזמן  מפני פגיעות ונזקים והשחתתיה טרוקצהקונסבלן להקפיד על שלמות על הק ז.

לן. ל לא הולם יהיה על חשבון הקבקים שיגרמו עקב טיפוזתקון נ והרכב.העמסה, הובלה 

 קום.במופיות סע לאחר ההרכבות הט צבבהתאם מפריבצע הקבלן תקוני צבע  כמו כן

רי במחי חשבוןי צבע ועליו להביאם בביצוע תקונקבלן כל תוספת עבור לא תשולם ל

 עבודות הצביעה.

 באתר ההקמה.  םים כשלהת בגבהם תוספת כלשהי עבור עבודולא תשול ח.

ם דו במחיריקבלן המבצע ויכללו על יופקו ע"י היגומים השונים וכלי ההרמה יסכל הפ

 יה.רוקצסטל הקונקשולמו על בסיס מששי

גון או הע פלטותם של שהי את המיקום והגבהילת הרמה כלקבלן לבדוק לפני התחעל ה ט.

 ברגי העגון.

 גלויים.קומות יבוצעו סימוני אלמנטים במלא  י.

 

 דיוס 11.3

 כללי 11.3.41

 מודיםדיוס מתחת לבסיסי ע  א.

 .הבטון ופילוסם סיסימבנה על בס יבוצע אחר הצבת שלד ההדיי

 דר בתוכניות.ה עפ"י המוגיהי יסוג הדיס

 פי פרטים בתכניות.ול רט זהפי מפלפי הוראות היצרן, ל הדייס יהיהיישום 

 ת השטחהכנ ב.

 .ייס מכל חומר זר, אבק ולכלוךת השטח עליו יושם הדאיש לנקות ייס לפני החדרת הד    

ת פני השטח פס אחסופף ולו רכל חלק פגום א בטוןאש עמוד ההוריד מבסיס הבטון או ריש ל    

 ון במברשת.יסודות הבטבעזרת סיתות ולנקות 

 .VGMעל כל הדרישות יצרן דייס פיד ש להקקרא יבכל מ    

 המפקח. יתאושר ע" דיוסביצוע הכנת שטח     

 

 תבניות ג.



 

ת עומד הבטחר הדיוס וטת הבסיס לשם החזקת חוממסביב לפל יש לבנות תבניות עץ חיצוניות

 ס כולה.לטבלת הבסי אל מתחת ימת התערובתת זרא להבטיחדי מספיק כ

 M.G.V דייס 1.3.401

 או ש"ע." 014ת "כרמיסוג  ת "כרמית"ל חברהיה שי M.G.Vיס די

ן בדייס אך ורק לפי הוראות יצריבש, ותקין. שימוש  בשקים במצב קבליתהחומר 

 .הדיוסוג הדייס להתאים לעובי הדייס. ס

 איכות 40.1.31

שנתמך על איזור  זון האלמנטהמפקח ופילוס ואי לפני אישור ע דיוסלא יבוצ מצבבשום 

 ס.הדיו

דה העבוהקבלן מאחריותו לאיכות התחלת הדיוס לא ישחרר את מפקח לשור האי

 ם מסיבה כל שהיא.על ידו או נזק שיגר המבוצעת

 הדיוס שפרה וגמרא 11.3.40

 וסולוודא שהדיבניות תלפרק את הש רק לאחר מכן י צרן.הוראות הי אשפרת הדייס לפי

נשארו חללים, יש במידה ו טון.סוד הבתית פלטת הבסיס ופנ יפח בין תחממלא את כל הנ

  בסיס ויסוד הבטון.ת הם בין פלטא ושלמלאם עד קבלת דיוס מללחזור ול

 דה ולא ימדד בנפרד.במחיר הפלעלות הדיוס כלול  11.3.40

 

 רווחלוחות מ 1.11

 מידות א.

מאמצי  הרכבהשבזמן ה יקות כדי להבטיחבכמויות מספידות ובמות תהיינה חיהלו

  מים.י 03זק הבטון בגיל מחו 07%סי הבטון יעלו על ד ו/או בסייסועמודי ההמגע על 

עובי  ת הבסיס.י שימוקמו בנוחות מתחת לפלטוה קטנות בשיטחן כתהיינהלוחיות 

 מ"מ. 14ותר ל הימ"מ ולכ 0ת יהיה לפחו הלוחות

 מיקום .ב

מנוע קצוות הבטון על מנת לה מספקת מקמות רחוק במידח תהייה ממוהמרוו יותלוח

עם קטנים  יםלעמודמ"מ בכל כיוון.  04ינימלי מהקצה צריך להיות . המרחק המסיקהד

 ת באמצע פלטת הבסיס.מרווח אח מ"מ מספיקה לוחית 004*  004 טות בסיס במידותפל



 

ברגי היסוד  שימוקמו לידוחיות ע ללפחות ארבת ים צריכות להיוכבד חת לעמודיםמת

על השרוולים מסביב מקם אותן מין למצב א מ"מ מהם )בשום 04חות רחק של לפבמ

 (.לברגים

 ברגי היסוד.פיק לוחיות ליד ות מסריכות להינות צמתחת לבסיסי מכו

 פילוס ג.

ודים או עמלפני הצבתם של הזנת בעזרת המאאוזנו ויפולסו במדוייק ת המרווח ילוחיו

 מסביבוקסי ע"י דייס צמנטי או אפנגד תזוזה המרווח יעגנו הן. לוחיות ד מעליהציו

  ללוחיות.

 הידוק ברגי היסוד ד.

ל ברגי היסוד לגעת ח, על האומים שהמרוול לוחיות ומד ער הציוד או העמוד עכאש

 קים.הם לא מהודבפלטות כש

א יבוצע לדיוס לת הגמרה פעושנשעות לאחר  00ת לפחוגים יעשה הידוק סופי של הבר

 ת לפלטות הבסיס.אומים מתח וס ואיזון ע"יפיל

 

 לווןרט גימפ 14.11

  א:הגילוון בהתאם לפירוט הב ביצוע

 .(PICKLING)ה צריב ניקוי בשיטת .1

 ניטרול. .0

 לתקנים. מיקרון בהתאם 77וון של י שכבת גילגילוון חם בפעולה אחידה לעוב .0

 קיים משאריות.בים להיות נים חייהחלקגילוון, ה אחר ביצוע פעולתל .0

 אבץ. גילוון יהיו בקר ע"י תיקוני .0

רדים יש או ג ך. בליטותריתו ודא שאין שאריות שלצוע עבודות הגילוון יש לו: לפני בי הערה

 לוון.ולהחליק שטחי המתכת לפני הג להשחיז

 

 וונתמגולצית פלדה מערכת צבע לקונסטרוק 11.11

 ן: מקתהיה כדל מאלדוג ולוונתלדה מגית פונסטרוקצבע לקמערכת צ

  )2944ISO 1- 5)  פוליאוריטן –אפוקסי  דופלקס



 

 CSa (ISO 8501-1 ) 0.0לדרגת הניקיון  נת שטחהכ

 בע"מ )או ש"ע(מבור צרן הצבע : טי

 

זמן  גוון ברק

 ייבוש

 למגע

ן זמ

 המתנה

ן בי

 השכבות

 עובי יבש

 

 כת צבעמער

 RAL )מס' בעשם צ רתאו )מיקרון( מינ. .מקס )שעות 

 

 מט

0410  

 ע()או ש"

0 

 שעות

- 10 

 שעות

יסוד  70

וקסי אפ

 לפלדה

 מגולוונת,

00% SBV 

צבע יסוד 

 אפוקסי

לפלדה 

 מגולוונת 

 "וגלאפ"

(649-050) 

1 

 

 חצי 

 מבריק

 

1440 

 )או ש"ע(

0 

 שעות

04 

 יום

10 

 שעות

אפוקסי  70

פוליאמיד 

 ובי, רב ע

70% SBV 

צבע אפוקסי 

 קופון

 רקיוימיפוליכ

(649-XXX) 

0 

 

פי ל

בחירת 

 יכלהאדר

RAL 

 ילפ

בחירת 

 האדריכל

 

0 

 עותש

03 

 תשעו

10 

 שעות

עליון  04

פוליאוריטן 

 טי,אליפ

04% SBV 

ן יוצבע על

 פוליאוריטן

 סטמגל

(39x-xxx) 

0 

 מיקרון. 044ומינלי סה"כ: עובי פילם יבש כולל נ

 

 הערות:



 

 2x60ץ בעובי קסי עשיר אבבע אפושל צבהברשה  יעשו חם בריתוכים,וון יקוני גילת .1

 CSt 3  (3041-1ISO)חר ניקוי מכני מקומימיקרון, לא

 .Recoatableאפוגל הוא צבע  .0

 .אדריכליקבע על ידי הה ברק שכבה עליונווון גוון שונה. גב כל שכבה תהיה .0

וי וכיסד, עובי ן אחיעד לקבלת גוויים אחת או שתוליאוריטן ייושם בשכבה בע עליון פצ .0

 .מלא

בין  מנט בחיבורי האלשל פנרק לאחר הכנה מוזלמת היה בהתזה הצבע העליון ייישום  .0

שור יעה. מותנה באיר הצבה להבחין לאחהיד באופן שלא ניתן יאלמנטים ילוטש ויעוב

 האדריכל. 

 

 !.וני צבע בלבדתיק תר יבוצעויעה יבוצעו במסגריה, באעבודות הצבש מודגש בזאת

 

 תמפלדה מגולווניעת מוצרים ני לצבט טכמפר 00.00

 ח:הכנת השט

מוצרים שאינם  ים בשכבת האבץ ו/או איתורלאיתור פגמהשטח פני  בדיקה ויזואלית של

 ם לצביעה.מימתאי

 דטרגנט חם בהתזה.ן באמצעות באמצעות ממיס אורגני לחליפי צורך הסרת שומןידת הבמ

 4.0-1.4ודל בג GL  +04% GH 04%כב בהר GRIT(  ANGULARפלדה ) גיריתערובת גרהתזת 

 "מ.מ

 .גירים ואבקות גרשארי באמצעות אויר דחוס שלניקוי 

 כבת האבץ.בשהשטח למציאת פגמים בחינה ויזואלית של פני 

 . לפי הנחיית00ש גרעין עות ניר לטומות כשל של ציפוי האבץ באמצצורך ליטוש במקידת הבמ

 ן.לגלוויפסל ויוחזר וצר הלקוח המ

 ה:צביע

ל בסיס בקה עשל א ין בשיטה אלקטרוסטטית( או לחלופ FRICTION) TRIBO -יטת הבוק בשאי

 מיקרון 04ובי בע OUT FREE GASINGת ( בעלת תכונו HIGH BILD) HBאסטר טהור מסוג פולי



 

 B.S.G תקן אושרת לפימ 7444אוניברקול סידרה יה מתוצרת לפחות בשכבה אחת. האבקה תהי

 שת המזמין.וון לפי דרירך. הגווה עייה או שי לדההגרמנ

 

 קליה:

 מר.ר ועובי החוהמוצ לסוג הדרגתית בתנור בהתאם קליה

 דקות. 10ך למש  4130  -פחת מלא ת המתכת טמפרטורת 

 

 רור:קי

ם ירדה פעולה על גבי המוצר בטרן לבצע כל טמפרטורה המאפשרת מגע יד. איירור הדרגתי לק

 .לפחות C 404  - 400ורה לרמה של מפרטהט

 

 ת איכות:בקר

 .טח למציאת פגמים בצבעשל פני הש יקה ויזואליתבד

 צביעה.ה אבץ אשר נמדד לפניכללי בהפחתת עובי ציפוי הבי הציפוי הדת עומדי

ל גבי לוחיות ביקורת מ"מ ע 0של הזיה באמצעות משרט במרווחים תבצע בדיקת אדרישה תלפי ד

 די המזמין.על יר יסופקו אש

 

 ה:אריז

 שות המזמין.ולדרי למוצרבהתאם 

 

 הערות:

 .ISO 1441,0444תקן ת איכות המאושרת לפי וקול מערכלאפ

 

 .ירה קורוזיביתאו באו מטר מהים 0444 -העומדים פחות מ רט זה אינו מתאים למוצריםמפ

 



 

 וןרה בשתי שכבות יסוד+עלימפלדה שחוצביעת חלקים ל מפרט 11.10

 טח:הכנת הש

חם  ות דטרגנטליפין, באמצעס אורגני לחות ממיבאמצעסרת שומן ורך הבמידת הצ .1

 .קלי חם בהתזהת אלבאמצעובהתזה. לחליפין, 

דל בגו GHמסוג  GL  +04%מסוג  GRIT 04%(  ANGULARלדה ) התזת תערובת גרגרי פ .0

 השוודי. לפי התקן SA 0.0לדרגה  ולכלוך עדמ"מ להסרת חלודה  4.0-1.4

 ירים ואבק.ות גרגשארי ר דחום שלאווי קוי באמצעותני .0

 

 :0כבה צביעה שי

בסיס אלקטרוסטטית של אבקה על  ילופין בשיטה( או לח FRICTION) TRIBOבשיטת  איבוק

 מיקרון לפחות. 04( בעובי 30%אבץ )טר צבע עשיר אסאפוקסי פולי

 קלייה:

 ומר.עובי החנור בהתאם לסוג המוצר וה הדרגתית בתקליי

 דקות. 01למשך   4134 -תפחת מלא  תהמתכטמפרטורת 

 ת שטח:הכנ

 4.0-1.4בגודל  GHמסוג  GL  +04%סוג מ GRIT 04%(  ANGULARגרי פלדה )זת תערובת גרהת

 דהזיה.ושיפור הא ני השטחורך חיספוס פלצ"מ בעוצמה נמוכה מ

 ת גרגרים ואבק.חוס של שאריוניקוי באמצעות אויר ד

 

 :0שיכבה  צביעה

עובי של ת של אבקה בלקטרוסטטיפין בשיטה או לחלי( א FRICTION)  TRIBO -בוק בשיטת האי

 אים הסביבתיים(.קוח.)סוג האבקה יותאם לתנלפי דרישת הל הגוון חות.מיקרון לפ 34

 

 לייה:ק

 אם לסוג המוצר ועובי החומר.בתנור בהת הדרגתית קלייה

 קות.ד 10משך ל  4134 -לא תפחת מ תכתהמטמפרטורת 



 

 קירור:

י המוצר בטרם ירדה פעולה על גבלבצע כל  מגע יד. איןאפשרת רטורה המתי לטמפהדרגקירור 

 לפחות. C 404 – 400מה של ורה לרמפרטהט

 בקרת איכות:

 ים.ציאת פגמפני השטח למשל בדיקה ויזואלית 

 עובי הצבע ) מדגמית(.מדידת 

 לוף.ה קימ"מ לא יהי 0ל וח שסרט במרוגבי לוחיות ביקורת עם מאדהזיה על  בבדיקת

 

 .1441,0444ISO ת לפי תקןיכות המאושרערכת אאפוקול מל

 לי.נו עובי מינימשום היע הרעובי הצב   הערה:

 

 .צבע בעזרת דהלפל אש מיגון  19.14

 .המוצר תיאור 9.11 4.01

WB3  כנגד ביתוקטיקונסטר פלדה למיגון ועדמי הצבע. מים בסיס לע רכיבי חד תופח צבע הינו 

 חברת ידי על ובאמי הצבע. האדריכל רתיבח פי על וןעלי בעבצ לצבוע ניתן, ןלב הצבע גוון. אש

 .טנירל

 פי על תדקו 134 ועד BS4 70/01 פי על דקות 104 עד אשב עמיד WB3 :הלידיע  

ASTM119 ,AS1530/4 ו NFPA251 . 

 .לצביעה השטח הכנת  19.14.02

 אשר Sa-2.5 לדרגת אברזיבי יוניק ולאחר ושומנים מאבק קינ טחמש ג"ע ליישם יש הצבע תא

 50-80 של בשי בעובי -HB55 אפוקסי ודיס וא 040 פנולי יסוד ייעודי מקשר פריימרב נצבע

 .הנדרשת להגנה בהתאם מיקרון

 יש,הפריימר םיישו לפני, מגלוונת פלדה על. גומי או ביטומני יסבס על יימרבפר להשתמש אין

 .)שטיפה) אברזיבי חומר עם סחספו לבצע

 תהסר לצורך בלחץ ישטףת אבץ עשיר עבצב עהנצב אשר שחורה הדפל



 

 .השטח ניפ על מלחים הצטברות

 .בעהצ יצרן ידי על ינתן מתאים יסוד צבע על ראישו, מקרה כלב

 

 .צבעה יישום19.14.03 

 תלדרג םבהתא יקבע הסופי הצבע יעוב. גלילה או רשההב, בהתזה ליישם יש הצבע את

 .הנדרשת האש תעמידו וזמן ) Hp/A ( הפרופיל של הסיכון

 .היצרן י"ע ופקותמסה הצבע בטבלאות מוששי תוך תעשה העובי עתקבי

 שיםהנדר הייבוש זמני, באהה כבההש יישום לפני השכב כל של מלא לייבוש יןלהמת יש

 .היצרן הוראות לפי הכל, הסביבה ולחות' טמפ, השכבות עובי לפי יקבעו

 עיבוי יהיה לא יכ דלהקפי יש. סצלזיו מעלות 14-00 יןב התהי היישום בעת הסביבה 'טמפ

 או לגשם הצבע את לחשוף אין.  34% על עולה היחסית ותוהלח במידה ההפלד פני ג"ע וזליםנ

 .םמי

 .בהתזה ליישום המיועד - LESS AIRה תונינ 1 9.14.04

 על עונים המכשיר תוניונ הידבמ אפשרית הינה AIRLESS מכשיר בעזרת ביעהצ

 :כדלכמן שותידרה

 - .פחותל ) PSI 3500 ( 2Kg/cm 250 - :להבפעו ץלח

 Thou 21-30 ( mm 0.76 – 0.53 ) - :דיזה

 .מעלות 04-04 - – התזה זווית

 1/0"  – 0/3 - – " נורהצי קוטר

 .מטר 04 - – מקסימום הצינור אורך

 אויר תענות וקיימת צלזיוס 04⁰ – על הולע' והטמפ במידה ביום ותשכב 0 ליישם ניתן

 של והאגף ופןהד בין בחיבור למגע שיב הצבע כי להבטיח יש), שניה'/מ 0 פחותל( טובה

 .זהההת בעת המתקבל הגימור את יקבע הדיזה טרקו. הפרופיל

 .בעהצ שייבו זמן  19.14.05



 

 :הבאים תוניםבנ מותנה הצבע ייבוש זמן

 - הסביבה 'טמפ

 - האוויר תנועת

 - המיושם הצבע יעוב

 - לחות

 - היישום טתיש

 הינה האלמנט סביבהב והלחות במידה רךיתא הצבע של ושהייב ןזמ

 צבע עובי. צבעשנ באזור אויר תנועת איןו נמוכה הסביבה' טמפ, וההגב

 של מלא יבושלי ימים 10-0 להמתין יש. ותרי וךאר ייבוש זמן דרושי בוהג

 .הגמר שכבת יישום לפני הצבע

 .הצבע עובי בדיקת 14.19. 06

 והמדידה למגע יבש הצבע בו געבר תבוצע (DFT) בשבי הצבע עובי תקדיב

 אין .הכולל מהעובי הפריימר יעוב את להפחית יש. שלו קםמרב תפגום לא

 למיגון הנדרש היבש הצבע וביע התקבל שלא עד מרהג בעצ את ליישם

 .הנדרש הזמן למשך ההפלד

 .מרהג צבע יישום  19.14.07

 צבע גסו. הנדרש המיגון ובילע והגעה בעהצ של המלא ייבושו עתב קר ליישם יש הגמר צבע את

 ,יתןפוליאור צבע או, נירלט תמתוצר DTC או DTM :מסוג דקיאל יהיה הגמר

 להנחיות בהתאם הנדרשים התנאים פי על יקבע הצבע ביעו. יקרילאונ וא אוניספיד

 הצבע. את שווקתהמ החברה

 

 נחיות כלליות לסיכוך קירותה 10.11

  לרבותכתכנון ביצוע תבוצע  " EUROPANEL " מסוג חיפוי מערכתבסיכוך קירות               

  .חוץ קירות על החיפוי מערכת את שאתהנו קונסטרוקציה



 

 וסף לאמור לעיל:בנ           

קבל מדויקים יש ל פרטיםוים הנחיות בסיסיות בלבד. ממהו כל המפרטים לעיל א.

 מהיצרן.

. מוחלטת סמכת  תימסר תעודת אטימותבגמר הביצוע תעשה המטרה על ידי מעבדה מו ב.

 על חשבון הקבלן. עלות הבדיקה

ארות את כל פרטי הביצוע, מושלמות המת SHOP DRAWINGניות בלן יגיש תוכהק        ג.

 ננים.דריכל והמתכהאוחיבורים של כל הפרוייקט לאישור דות חומרים, מי

אלמנטים גם המראה את החיבור בין העם אישור התכניות על ידי האדריכל יבוצע ד      ד.

 ת בצידו.ולל קטע סיומים מכל סוג כלפחות שלושה אלמנטהשונים. הדגם יכלול 

 תחיל הקבלן בביצוע.בגמר אישור הדגם י   

 

 נל מבודדפקירות  10.11

 תקנים 110.11.  

 ם הישראליים לצורך עבודה זו:רשימת התקני ןלהל   

 ולולבים משושים.ברגים  - 070 - 073ת"י    

 יים.דאומים ואומים נג - 071 - 031ת"י    

 (.1חלק בבניה )סיבולת  -          731ת"י    

 

 ודחומרים וצי 010.11.  

מ"מ  4.0בעובי  פנימי וחיצונימ"מ, הפנל עשוי מפח  04בי בעו פנל מבודדלוחות דגם  א.         

ה מאליו יציקת פוליאריטן כבעם  לבחירת האדריכל RALבתנור בגוון  מגולוון וצבוע

   .בינהם

 ידי הקבלן ם לביצוע העבודה יסופקו עלהחומרי   ב.

תקנים המופיעים במפרט זה.לדרישות ה  ויתאימו  

 



 

 ביצוע העבודה 00.06.0  

 כללי א.

חייבים להבטיח אטימות מוחלטת של השטחים  ורמת הביצוע תאיכות הלוחו

 במקרה של העדר אטימות קירותיהיה אחראי לתקן את ה . הקבלןצעיםבוהמ

 לוחות וכו'./או הזעת האו בהופעות כתמי רטיבות ו מוחלטת             

 עקב העדר אטימות.בנה יידרש הקבלן לתקן כל נזק שייגרם למ כמו כן,

 ון הדרוש על פי שיקול דעתו, כדי להבטיחרות על כל תקוהמהנדס רשאי לה

 נאותים.איכות ורמת ביצוע                       

 ליםנגודל הפ         ב.

ביים תפרים רוח פר מינימאלימס שיידרשכך  הקיריהיה בהתאם למידות גודל הפנלים 

  .אלמנט אחד של הכיסוי עבור

 מ"מ. + 0מ, אורך "מ + 0מ"מ, רוחב   0הפנל: עובי  בולתסי

 פסילת פנלים       ג. 

י מהפגומים )כדוגמא כיפוף מקו לפני ואחרי הרכבתם. פנליםכל הפנלים יאשרו ע"י המפקח,

ורך, רטיבות סטיות בעובי, רוחב וא ל פנלים,צבע, עקימות ופיתו ושריטותשל הפח, קילוף 

 בידוד וכו'(.

ימות ם, כנ"ל עבור פנלים עם פגפנלים שנפגעו בזמן הרכבה יפורקו, יסולקו ויוחלפו בחדשי

 , סוג הצבע(.ןצבע )עובי של צבע, גוו

 חפיפות ובליטות .ד

 להמלצות היצרן. התאםב

 חיבורים .ה 

יבור אטום יפה בין הפנלים עבור קבלת חרך יהיו מיוצבים כך שיהיה חפות הפנלים לאווקצ

 לחדירת מים.

 SXC-13-S19-134 (140)לדה יהיו מסוג מרישים ומבנה פאל גים לולבים לחיבור פנלים בר

הברגה ויכולת  ריאזו ו ש"ע. הברגים עשויים מפלב"מ עם שניא SFS STADLERשל חברת 

פלב"מ עם גב נאופרן.  תקים. כל אחד מהברגים יצויד בדספילים מעורגליוחדירה באגפי פר

ת של הפנלים יהיו . הקצווישרסטיק. הברגים יורכבו בקו ה פליש הבורג יכוסה בקובירא

 יבדדו לפי פרטי יצרן הפנלים. נליםחללים בהתנגשויות של הפ .ים ורטיבותאטומים נגד מ



 

 .רטיבות ע פתחים בפנלים, אין להשאיר צדדים חתוכים ללא איטום נגדידה ונדרש לבצמב

 הרמת הלוחות .ו 

וח יגיע ליעדו ללא פגמים. ך שתבטיח שכל לם כות תבוצע בעזרת ציוד מתאיהרמת הלוח

 כבה יש להחליפו בלוח אחר.ח שנפגע, תוך כדי ההרמה או ההרלו

 עלה לאתר עבודה ואחסון לפני ביצוהוב       . ז

 פנלים בהתאם לדרישות יצרן. הובלה ואחסון

 המפקח.י אתר לאחסון פנלים יקבע ע"

           אתילן ומורמים ם ביריעות פוליופיסים היטב מהשפעות מים, עטהפנלים יהיו מכו     

 ל לפי דרישות יצרן.והכ מעל פני הקרקע     

  

 םיריכולת מחמיוחדים ותמדידה אופני  17.11

גם את  ויכלל חידהמחירי הי ,ובתוכניות בנספחים, מיוחדה במפרט,  הכללי טבמפר לאמור בנוסף

 המפורטות להלן : העבודות 

 הפלדה נסטרוקציתקו א.

קות לרבות פלט מותה, מורכבת באתרנסטרוקציה, בשלהקואת  המחיר כולל .1

 פחת יפסדיתוך, הם, הריתוך, אלקטרודות הריהברגור ופלטקות הקצה, החיב

 וכו'.

התאם , ב, הפלטות והמחבריםלפי פרופילים דדתימרוקצית הפלדה קונסט 

ללא אך כמות, בלאות מוסט/מ"ק, לפי התוכניות וט 0..0אורטי יהת למשקל

 .ת וכד'פח יפסדחישוב ה

גים, רו/או קידוח החורים לב יקובם, נירים כוללים את הברגים, הוויהמח .0

 .חיתוך , ריתוך וכו'

ות ברגים , לרבצעת הקבלןהים ומחירם כלול בנוויהיו ברגים מגולים הברג 

 ק גבוה.דרוכים בחוז

 רד.לם בנפה ולא ישוערגול פרופילי הפלדה כלול במחיר היחיד .0

גון העי חידות שלמות, יכללו את פלטותיה, הנמדדים ביוקצנסטרחלקי קו .0

 .הצמודים להם -והחיבור 

 - קבלת ע"י חפיפהה ערך שהמשכיותם מתשוואגן או מרישים דוגמת מרישי  .0

 הנ"ל.  ור החפיפותהמרישים ללא תשלום עבנטו של התשלום 



 

 ם.ילוס שטח העמדתצורך פבבסיסם, לעמודי הפלדה יכללו את המצע  .0

לחלקי הבטון, ציה טרוקת הפלדה כולל את ביטון הקונסחיר קונסטרוקצימ .7

 כמפורט.

 המחיר כולל ניקוי חול. .3

 מול ת הדרושות ותיאוםמפעל לאתר במידוה מהכוללים הובל מחירי היחידה         . 1   

 ונות לרבות משטרת ישראל במידת הצורך.שהרשויות ה

 

 רוקצית הפלדהקונסטגלוון  .ב

 ה.של הפלד מחירי היחידהבורט לעיל כלול כמפסטרוקציה הקונ לווןג

 

 סיכוך וחיפוי ג.

רט ולא פם לעיל וכל הנדרש ע"י היצרן )גם אם מחיר כולל את כל המפורט במפרטיה .1

 לעיל(.

, סינרים, קופינגים, פינות, סיליקון וכד', יוםשונגים, פחי סהמחיר כולל את כל הפל .0

ם בין הפחים וכו' דירות מים, איטורים למניעת חוסינ מדרוניים, פחים-ודו רוכבים חד

 כל.עפ"י הוראות המפקח והאדרי

 .תפיפועיבוד סיומות וכו'. לא ישולם עבור חהמחיר כולל כיפוף במעוגל,  .0

רות את כל פרטי הביצוע, מתאמושלמות ה SHOP DRAWINGהמחיר כולל תוכניות  .0

 חומרים, מידות וחיבורים.

 רט.כמפו יר כולל איטום גג קלהמח .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכיבים מתועשים בבניין: - 00פרק 

 כללי:   00.44

כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט המיוחד, כוחו יפה גם במפרט זה ובמקרה של  .א

ה בין המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, סתיר

 תקבע ההוראה הגבוהה ו/או המחמירה ביותר.

שנים בהרכבת   14 -בלן משנה יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מק .ב

ו/או ביצוע אלמנטים הנדרשים. עובדי הקבלן יהיו מיומנים, בעלי  ניסיון שלא יפחת 

 בעבודות מסוג זה.משנה 

על המציע להגיש לאישור המזמין דוגמאות  מהמוצרים )ללא יוצא מן הכלל( בצירוף  .ג

תעודות בדיקה. רק לאחר אישור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את 

 המוצר עפ"י הכמות הדרושה.

נושא הוראות הייצור, שינוע הובלה ואחסנה והציוד עפ"י המפורט במפרט הכללי   .ד

 .00440-00440עיפים בס

המציע יכין קטע ניסיוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל במיקום,  .ה

בצורה שתקבע ע"י המזמין. הקטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא 

 יתחיל בביצוע השוטף טרם אישור הקטע הניסיוני.

 במפרט הכללי. 00443הוראות ההחזקה עפ"י סעיף  .ו

 תכנון )תכן(:   00.40



 

במפרט  00.41המציע מתחייב להגיש תכנון מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף  .א

הכללי. התכניות יוגשו לאישור המזמין והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות 

מוסמכים  עפ"י  יאושרו. יחד עם התכניות יעביר המציע מפרט מיוחד ואישורים 

 ם השונים.דרישות המזמין של המוצרים והאלמנטי

 התכנון המפורט ייעשה בהתאם לשיטת הביצוע שאושרה ע"י המזמין. .ב

אישור תכנון מפורט,  למען הסר ספק שלבי העבודה בנושא האישורים יהיו כדלקמן: .ג

שלב  אחד למשנהו ללא מ  אישור דוגמאות ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור

 ישור כל השלבים הנ"ל.א אישור השלב הקודם וכאמור לא יתחיל בביצוע טרם

  



 

 מחיצות מתועשות:   00.40

 כללי:   00.40.40

פרק זה מתייחס לכל סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאות. סוגי  .א

 004041, 004040המחיצות,  החומרים, הקיים והאחזקה עפ"י סעיפים 

 הכללי )בכפוף לסעיפי  המפרט המיוחד(.

בידוד האקוסטי והעמידות נוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הב  .ב

במפרט הכלל )בכפוף  004030 -ו 004140באש,     המפורטים בסעיפים 

לסעיפי המפרט המיוחד( יצוין שבכל המחיצות נדרש מעבר לצנרת 

תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א, כמו כן נדרשת עמידות מים לכל הגובה 

וד התרמי באיזורים "רטובים" כל זאת עפ"י    קביעת המזמין חומר הביד

 -ומשקל מרחבי שלא יפחת מ 0יהיה מצמר זכוכית בעובי שלא יפחת מ "

 ק"ג למ"ק. או כל חומר אחר עפ"י בחירת המזמין.  34

עמידות האש תהיה בהתאם לקביעת המזמין וכן עפ"י דרישות התקנים     

 התקנות והרשויות המוסמכות.

ריקה כפי המחיצה תעמוד בעמסים, כיפוף, רעידות אדמה, נגיפה וט .ג

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפים  004011 004010שמצויין    בסעיפים 

במפרט המיוחד( בנוסף לכך יעמדו המחיצות וחלקי המחיצות המצויים 

באיזורי סכנת נפילה עפ"י    קביעת  המזמין בכל הקריטריונים המפורטים 

 בתקן לגבי מעקים ומסעדים.

אנכיים מישקים מתחת לגג  גימור המחיצות לרבות פני השטח, מישקים .ד

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט  004011 004000יהיו    עפ"י סעיפים 

 המיוחד(.

במפרט הכללי  004004 004000הרכבת המחיצות תהיה בהתאם לסעיפים  .ה

 )בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד(.

בכפוף  00400הסבילות תהיה בהתאם למצוין במפרט הכללי בסעיף  .ו

 רט המיוחד.לסעיפי   המפ

 

  



 

 מחיצות גבס קלות:   00.40.40

,      0040001תחומי התיאור, לוחות גבס והמחיצות עפ"י המפרט הכללי בסעיפים  .א

בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו   004004

לוחות מכל עבר בתוספת מזרוני צמר זכוכית כפי שפורט בסעיפים   0קרומיות 

 דמים.הקו

  -בדגם עפ"י בחירת המזמין ובעובי שלא יפחת מ G.S.Uלוחות גבס יהיו מתוצרת 

"1/0. 

לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבשים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות 

אש ובאיזורים אחרים יהיו לוחות בעלי עמידות מיוחדות באש ולוחות ציפוי חוץ 

 ביעת המזמין וללא תוספת מחיר כלשהי.עם רדיד אלומיניום כל הנ"ל עפ"י ק

במפרט  004000 - 004001השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י סעיפים  .ב

 הכללי    )ובכפוף לסעיפי המפרט המיוחד(.

במפרט הכללי )ובכפוף  004001 - 004000השלד וההקמה עפ"י סעיפים  .ג

ניצבים לסעיפי    המפרט המיוחד( בנוסף לכך יצוין כדלקמן: המרחק בין ה

ס"מ. המחיצות יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות   04לא יעלה על    

ולאלמנטים  קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספת פרופילי פלדה 

 מעוגנים הכל עפ"י     קביעת הקונסטרוקטור והמפקח.

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי      004007התקנת המערכות תיעשה עפ"י סעיף  .ד

    ד( בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה בנפרד "צווארוניהמפרט המיוח

 מעבר לצנרת עשויים פח מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפקח.

במפרט  004003איחוי, החלקה וגימור המחיצות עפ"י המפורט בסעיף  .ה

 הכללי     )בכפוף למפרט המיוחד(.

 

 חיפוי קירות 00.40.40

 

 כללי:   00.40

-00404שות הכלליות, מיון התקרות ותכונותיהם המופיעות בסעיפים בנוסף לדרי .א

במפרט הכללי )בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד( תתבצע בליעת הרעש       00401

 34משקל מרחבי  0בתקרות מורכבות ע"י מזרוני צמר סלעים מוקשה בעובי "

ת הבידוד ( בתוספת חוסם אדים מפויל אלומיניום שיעטוף א704ק"ג/מ"ק )עפ"י ת"י 

 וגמר סיגמון שחור בחלק התחתון.



 

התקרות כוללות גם את מזרוני צמר הסלעים. במקומות בהם עוברות מערכות 

 רטובות מעל התקרה יש לבצע טיפול מתאים עפ"י הנחיות המזמין.

במפרט הכללי )בכפוף  00.400בנוסף לדרישות ביצוע התקרות המפורטות בסעיף  .ב

החיבור למישור  Z  +Lשגמר התקרות יהיה בפרופיל  לסעיפי המפרט המיוחד( יצויין

מ"מ  0ס"מ. התלייה ע"י מוטות הברגה מוגולוונים מתכוונים קוטר   04אנכי כל 

ס"מ   לתקרה  104/104מ"מ במשבצות שלא יעלו על  04/4.3מעוגנים או בנדים בחתך 

 הקונסטרקטיבית כמפורט במפרט הכללי .

 

 אלא אם צויין אחרת.כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק  .ג

 מפרט כללי )בנוסף לסעיפי המפרט המיוחד(. 00400סיבולת בהתאם למופיע בסעיף ה .ד

האמבטיות והתעלות השקעות לגופי התאורה תהיינה מודולריות מפח דקופירט,   .ה

   1צבועים בצבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי הפח, ללא צבע, יהיה 

הפח יכופף בהתאם לפרט מאושר ויכלול רפלקטור  מראה מוכסף,   מ"מ.               

ס"מ אלא אם צויין אחרת. האמבטיות והתעלות יכללו  04רוחב התעלות יהיה 

 מאחזים מאושרים ומתואמים להתקנת הלוברים.

 הלוברים יהיו פרבולים מונעי סינוור, דגם, גמר וציפיות עפ"י בחירת המזמין.  .ו

 ות.ההרכבה ע"י תפסים לתעל

 

 בפאנל קלה בניה  000.40.4

 

ישות הספק באישור האדריכל כל הפרטים בבניה בפאנל יהיו לפי התקן ולפי דר .א

 ולפי רשימת הפרטים המצורפת. 

 סנבוקס: .ב

 הגדרת המוצר:  .ג

פתח תאורה מבודד מסוג סנבוקס מתוצרת פלרם או שווה ערך, המשלב לוח פוליקרבונט  .ד

גלי ולוחות כפולי דופן המיוצרים באסקסטרוזיה, ומחוברים יחד על ידי ספייסרים 

כלוא ביניהם, ברוחב ובעובי מותאם על פי יעודיים המאפשרים הרכבה עם שכבות אוויר 

 סוג ומידות הפאנל המבודד.

 הגדרת המוצר:            סנפל: .ה

מ"מ, בעלי חתך רב  1444מ"מ וברוחב  13לוחות סנפל או שווה ערך מפוליקרבונט בעובי  .ו

תאי* בשיטת התפר הניצב. משני צידי הפאנל השטוח שוליים מוגבהים בעלי שיניים, 



 

רת מחבר פוליקרבונט מיוחד ורתומים לקונסטרוקציה על ידי פחיות החבוקים בעז

 נירוסטה**.

 סנגלייז הגדרת המוצר:      1 :0 .ז

מ"מ  0מ"מ או  344מ"מ וברוחב  0לוחות סנגלייז או שווה ערך מפוליקרבונט בעובי  .ח

מ"מ, בעלי חתך מלא* בשיטת התפר הניצב מיוצרים בשיחול  344או  044וברוחב 

מעלות בעלי כיפוף  140. משני צידי הפאנל השטוח שוליים מוגבהים בזווית )אקסטרוזיה(

 בקצה המורכבים ומותאמים לפרופילי אלומיניום אורכיים**.
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

1עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01

אולם גדול 01

מתקי חשמל 01.08

01.08.13

גומחות בטון ללוחות מוים 01.08.13

80X40גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פים 01.08.13.0020

 לוחות,2 ס"מ לרבות מחיצה עבור 250 וגובה חיצוי  X 2ס"מ  

1.00יח'חפירה והתקה

סה"כ לגומחות בטון ללוחות מוים

צרת חשמל פלסטית 01.08.21

 מ"מ,20ציורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"" קוטר  01.08.21.0100

סמויים  או גלויים לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות

15.00מ'וחומרי עזר

 מ"מ,25ציורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"" קוטר  01.08.21.0110

סמויים  או גלויים לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות

15.00מ'וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או20ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  01.08.21.0170

10.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או25ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  01.08.21.0172

10.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

 מ"מ3.2 מ"מ עובי דופן 110 קוטר  SN-8 קשיחים P.V.Cציורות 01.08.21.0196

35.00מ'עם חבל משיכה - צרת לכבל מזין מפילר חחי בגבול מגרש

 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון50ציורות פלסטיים קוטר  01.08.21.0400

 - צרת הזה לבזק הוט13.5בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע  

105.00מ'ורזרבה מפילר בגבול מגרש

 מ"מ עם חבל משיכה -50ציורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר  01.08.21.0500

35.00מ'צרת הזה לסיב אופטי חחי מפילר הזה בגבול מגרש

סה"כ לצרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים 01.08.23

 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון85 מ"מ ובעומק 100תעלות ברוחב  01.08.23.0100

לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי

35.00מ'הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון85 מ"מ ובעומק 200תעלות ברוחב  01.08.23.0110

לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי

20.00מ'הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע

סה"כ לתעלות כבלים

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

2עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.2301.08.23

YX2N (EPLX)כבלי חושת    01.08.31

 ממ"ר3X1.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 01.08.31.0010

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

15.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 ממ"ר3X2.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 01.08.31.0090

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

15.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 ממ"ר5X2.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג  01.08.31.0110

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

10.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע

  ממ"ר5X10) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 01.08.31.0200

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע -

35.00מ'כבל הזה מפילר חברת חשמל בגבול מגרש

YX2N (EPLX)סה"כ לכבלי חושת   

מוליכי חושת מבודדים 01.08.34

P.V.C ממ"ר עם בידוד 10מוליכי חושת מבודדים בחתך  01.08.34.0050

מושחלים  בציורות  או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

10.00מ'הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

סה"כ למוליכי חושת מבודדים

מוליכי חושת גלויים 01.08.35

 ממ"ר, טמוים  בקרקע  ו/או 35מוליכי חושת גלויים בחתך  01.08.35.0030

מושחלים  בציור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשי

הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע - מבה ללא הארקת יסוד - 

טבעת הארקה סביב המבה וריתוך לטבעת מבה חדש/ ברזלי

85.00מ'זיון בקיים.

סה"כ למוליכי חושת גלויים

כבלים חסיי אש 01.08.37

3X1.5  בחתך NHXH E90 FE180כבלים חסיי אש מסוג 01.08.37.0500

ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבה מוחים על

סולמות או בתעלות או מושחלים בציורות, לרבות חיבור בשי

10.00מ'הקצוות

סה"כ לכבלים חסיי אש

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

3עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.3701.08.37

כבלי טלפון 01.08.38

כבל תקשורת ג'לי להתקה חיצוית בהתאם לדרישות "בזק"01.08.38.0020

20X2X0.4,35.00מ' כדוגמת "ארכה" או ש"ע - מפילר בגבול מגרש

סה"כ לכבלי טלפון

הארקות והגות אחרות 01.08.40

19אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים חושת בקוטר  01.08.40.0010

 מ' תקועים אכית בקרקע, לרבות אביזרים1.5מ"מ ובאורך של  

1.00יח'מקוריים

 ס"מ, עם מכסה להתקה50שוחת ביקורת מציור בטון קוטר  01.08.40.0020

1.00יח'במדרכה

400x40x4פסים להשוואת פוטציאלים עשויים מחושת במידות 01.08.40.0035

1.00יח'מ"מ

הארקות יסוד של מבה. מחיר לפי מ"ר שטח קומת היסוד של01.08.40.0040

 סביב כלל המבה35הבין. הסעיף יכלול הטמת חושת  

וריתוכים לברזלי זיון קיימים (כולל חשיפתם )  + הארקת

160.00מ"ררפסודה חדשה או יסודות כלוס חדשים לפי התוכיות .

 מ"מ לרבות5X40יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 01.08.40.0150

4.00יח'תיבה מוגת מים ושילוט

סה"כ להארקות והגות אחרות

I.Cמבה ללוחות חשמל ותיבות   01.08.61

מבים ללוחות, מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, במידות 01.08.61.0030

 מ"מ, לרבות דלת ופלטת הרכבה,  (לא כולל פסי2200/500/600 

1.00יח'צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)

I.Cסה"כ למבה ללוחות חשמל ותיבות  

Cמא"זים אופיין   01.08.62

10 אמפר חד קוטבי, כושר יתוק 6 לזרם ומילי  Cמא"ז אופיין 01.08.62.0055

1.00יח'קילואמפר

 אמפר חד קוטבי, כושר10-32 לזרם ומילי  Cמא"ז אופיין 01.08.62.0060

33.00יח' קילואמפר10יתוק  

 אמפר חד קוטבי עם יתוק10-32 לזרם ומילי  Cמא"ז אופיין 01.08.62.0119

1.00יח' קילואמפר10האפס, כושר יתוק  
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מועדון מורשת

4עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.6201.08.62

 אמפר תלת קוטבי, כושר יתוק6 לזרם ומילי  Cמא"ז אופיין 01.08.62.0240

1.00יח' קילואמפר10 

 אמפר תלת קוטבי, כושר10-32 לזרם ומילי  Cמא"ז אופיין 01.08.62.0250

5.00יח' קילואמפר10יתוק  

Cסה"כ למא"זים אופיין  

מאמ"תים 01.08.63

 קילואמפר בהגה25אמפר כושר יתוק  3X40מאמ"תים עד 01.08.63.0010

1.00יח'תרמית ומגטית יתת לכיוון (לרבות ידית רגילה)

1.00יח'A3X630 או סליל סגירה למאמ"ת עד TCסליל הפסקה 01.08.63.0600

סה"כ למאמ"תים

ממסרים ומגעים 01.08.66

 תוצרתA מיליאמפר דגם 30 אמפר רגישות  2X25ממסר פחת 01.08.66.0200

"HAGERכדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או "

1.00יח'ש"ע

 תוצרתA מיליאמפר דגם 30  אמפר רגישות  4X25ממסר פחת 01.08.66.0220

"HAGERכדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או "

5.00יח'ש"ע

3.00יח'מפסק שעון ללא רזרבה מכית01.08.66.0520

2.00יח'AC3 אמפר 25מגעים תלת קוטביים לזרם עד  01.08.66.0601

סה"כ לממסרים ומגעים

שאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה 01.08.69

ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג01.08.69.0378

1.00יח'ISO  - 556 Bבקרה 

2.00יח' אמפר10מפסקי פיקוד מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד קוטביים  01.08.69.0400

2.00יח'לחצן הפסקה על, שחרור ע"י מפתח01.08.69.0490

1.00יח' מורות סימון עם מכסה צבעוי וורת לד3 01.08.69.0715

סה"כ לשאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה

בתי תקע 01.08.72

 אביזרים, לרבות בסיס,6רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור  01.08.72.0320

3.00יח'D17דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם 
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

5עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.7201.08.72

סה"כ לבתי תקע

אביזרים 01.08.73

 אמפר בתיבה מוגת מים תוצרת "גוויס"161Xמפסק זרם פקט 01.08.73.0200

1.00יח'או ש"ע

  אמפר בתיבה מוגת מים תוצרת "גוויס"3X25מפסק זרם פקט 01.08.73.0230

1.00יח'או ש"ע

2.00יח' לחצי הפעלה מוארים3תיבה עם  01.08.73.0620

סה"כ לאביזרים

גופי תאורת חרום 01.08.83

הערה: כל גופי התאורה כוללים התקה מושלמת.

 בעל קיבולת0.15X8 Wשלט הכווה חרום דו תכליתי, תאורת לד 01.08.83.0310

 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "געש"  "חץ לד שקוע" או3 

1.00יח'ש"ע, חד צדדי או דו צדדי, מותקן מושלם

גוף תאורת מילוט חיצוי, עם ורת לד אלומה צרה להתקה01.08.83.0430

"1838 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 180חיצוית לזמן פעולה של  

5.00יח' או ש"ע, מותקן מושלם5877263דגם  

סה"כ לגופי תאורת חרום

קודות מאור 01.08.91

קודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות ציורות בהתקה01.08.91.0010

 ו/או מוליכי חושת עםN2XY/FRגלויה או חשיפה, כבלי חושת 

 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה או1.5  בחתך  P.V.Cבידוד 

הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או

חילוף או צלב או לחצים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך וסף עבור קודה לתאורת

25.00ק'חרום, אם דרש, לרבות וו תליה

תוספת לקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם01.08.91.0120

"SYSTEM8.00יח'" או ש"ע

סה"כ לקודות מאור

קודות בתי תקע 01.08.92
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מועדון מורשת

6עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.9201.08.92

 ו/אוN2XY/FRקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי חושת 01.08.92.0010

 ממ"ר, מושחלים3X1.5  בחתך P.V.Cמוליכי חושת עם בידוד  

בצרת בהתקה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית

 אמפר,  דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן16תקע  

20.00ק'תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקה ע"הט או01.08.92.0030

6.00יח'תה"ט

20.00יח' ממ"ר2.5תוספת לקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים  01.08.92.0070

7.00יח'תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים01.08.92.0080

תוספת לקודת בית תקע תלת פזית עבור כבלים ו/או מוליכים01.08.92.0120

1.00יח' ממ"ר2.5 

"SYSTEMתוספת לקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "01.08.92.0150

20.00יח'או ש"ע

סה"כ לקודות בתי תקע

קודות שוות 01.08.93

קודה למזגן (תלת פזי) עם מגען לרבות לחצי הפעלה/הפסקה,01.08.93.0170

 ו/או במוליכיםN2XY/FRעם השהיה בהפעלה, בכבלי חושת 

5X1.5ה סמויה או חשיפה מלוח החשמלעדממ"ר, בהתק 

1.00ק'הקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי

1.00יח' ממ"ר2.5תוספת לקודת מזגן עבור מוליכים בחתך  01.08.93.0180

2.5X3קודת חיבור הזה לרכזת גילוי אש, לרבות צרת וכבל 01.08.93.0490

ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם ורת סימון, דוגמת "גוויס" או

1.00ק'ש"ע

קודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צרת ומוליכים או01.08.93.0495

1.00ק' ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה1.5X3כבלים 

קודת טלפון מושלמת עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה01.08.93.0500

 זוגות לפחות מושחל 3סמויה או חשיפה, לרבות כבל  טלפון  

ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הקודהוכן

אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או

4.00ק'ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורוה ומגשרים

" אוSYSTEMתוספת לקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "01.08.93.0510

4.00יח'ש"ע
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מועדון מורשת

7עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.9301.08.93

קודת הכה למערכת מתח מוך (גלאי  עשן,צופרים,01.08.93.0700

מצלמות,פריצה, רמקולים ג"א  וכדו')  עשויה צרת בקוטר

כדרש  עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר

בהתקה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות

המרכזית עד ק' ההכה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים

לתיבת היציאה . הקודה כוללת ציור עד לסולם וכבל עד

10.00ק'לרכזת/ארון תקשורת .

CAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת (קודות מחשבל ) 01.08.93.0720

עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה סמויה או חשיפה, לרבות

 המותאם לעבודה בקצבGIGA מסדרת כבלי CAT-7כבל 

10Gי הקצוותקודה בשדרש וחיבור הק'רבות אביזר כ10.00

קודת תריס חשמלי לרבות ציורות ומוליכים או כבלים מהלוח01.08.93.0800

דרך המפסק ועד המוע, לחצן דו קוטבי דו כיווי וחיבור המוע,

1.00ק'הכל מושלם קומפלט

סה"כ לקודות שוות

תיבות הסתעפות לטלפוים 01.08.96

תיבות הסתעפות לטלפוים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי01.08.96.0010

 ס"מ ומעול לפי60/40/20 מ"מ עם דלת במידות פים 20של  

1.00יח'דרישות חב' "בזק"

לוח תקשורת דירתי מפוליקרבוט עם דלת עה"ט או תה"ט01.08.96.0300

1.00יח' מ"מ דוגמת ע.ד.א. פלסט או ש"ע100X320X540במידות 

סה"כ לתיבות הסתעפות לטלפוים

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות 01.08.97

 אמפר ע"י בודק63X3בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 01.08.97.0015

1.00קומפמוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכיות ומדידות.

סה"כ לבדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות

סה"כ למתקי חשמל 

גומחות בטון ללוחות מוים13

צרת חשמל פלסטית21

תעלות כבלים23

YX2N (EPLX)כבלי חושת   31

מוליכי חושת מבודדים34

מוליכי חושת גלויים35

כבלים חסיי אש37
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מועדון מורשת

8עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.08.9701.08.97

כבלי טלפון38

הארקות והגות אחרות40

I.Cמבה ללוחות חשמל ותיבות  61

Cמא"זים אופיין  62

מאמ"תים63

ממסרים ומגעים66

שאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה69

בתי תקע72

אביזרים73

גופי תאורת חרום83

קודות מאור91

קודות בתי תקע92

קודות שוות93

תיבות הסתעפות לטלפוים96

בדיקות בודק מוסמך וסריקות תרמוגרפיות97

סה"כ

תשתיות תקשורת 01.18

מסדים/ארוות ואביזרי זיווד 01.18.30

 מ"מ,700 רוחב  ,U10מסד תקשורת להתקה בתלייה - גובה 01.18.30.0061

 יתות להזזה, כולל19 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "500עומק  

דפות צד פריקות עם אפשרות עילה קבועה מבפים, דלת

קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבוט שקוף או

דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל עילה עם צילידר ומפתח,

כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתור

1.00קומפ או אפורRAL-9011בגוון שחור 

סה"כ למסדים/ארוות ואביזרי זיווד

סה"כ לתשתיות תקשורת 

מסדים/ארוות ואביזרי זיווד30

סה"כ

מערכות גילוי וכיבוי אש 01.34

אביזרים לרכזת ממועת 01.34.12

3.00יח' - ממועת)ADDRESSABLEגלאי עשן אופטי (למערכת 01.34.12.0020

1.00יח'לחצן אזעקה למערכת ממועת01.34.12.0050
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.34.1201.34.12

1.00יח'צופר אזעקה להתקה פימית01.34.12.0070

סה"כ לאביזרים לרכזת ממועת

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש 01.34.13

1.00יח'חייגן אוטומטי לרבות הודעה מוקלטת ומטען עם מצבר01.34.13.0010

סה"כ לחייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 01.34.22

2.00יח'UL-1220 למערכת משולבת לפי תקן ULרמקול תקרתי בעל תקן 01.34.22.0065

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי

סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש 

אביזרים לרכזת ממועת12

חייגן אוטומטי וחווט למערכת גילוי אש13

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי22

סה"כ

שוות 01.35

2730גוף תאורה זרקור להתקה על פס צבירה תלת פאזי. שטף  01.35.0001

 קלווין. הגוף כולל מגן למיעת סיוור להתקה3000 ואט 26לומן  

 .DALIבפס צבירה ייעודי דוגמת הלה, כולל הכה לדרייבר 

הגוף יעמוד בכל התקים הדרשים במפרט הטכי . תוצרת געש

6.00יח' בתוכית .Aאו ש"ע באישור בלבד .ג"ת 

פסי צבירה חיצויים חד פאזיים בצבע לבחירת האדריכל , כולל01.35.0002

מחברים , סופיות , אדפטרים (יחידות חיבור חשמל) וכל

האביזרים הלווים לפס הצבירה,כולל התקה , אספקה , רווח

קבלי .צבירה יעמדו בתקים אירופיים, כל הרכיבים יהיו של

B או שווה ערך.ספק : דאור תאורה. ג"ת UNIPROיצרן 

2.80מ'בתוכית

 וואט40 הספק 2900גוף תאורה להתקה תלויה בתקרה. שטף  01.35.0003

. הגוף יעמוד בכל התקים הדרשים40 קלווין. דגם לוה 4000 

Eבמפרט הטכי. תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד.ג"ת 

8.00יח'בתוכית.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

10עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01.35

4000 ואט 24 לומן 2880גוף תאורה לד צמוד קיר. שטף  01.35.0005

 מ"מ. הגוף יעמוד בכל התקים324 30קלווין.דגם פולאריס  

הדרשים במפרט הטכי . תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד .ג"ת

C. ית3.00יח' בתוכ

&down; ampגוף תאורה מלבי אטום צמוד קיר להארת 01.35.0006

upי תוצרת חברת געש או ש"ע באישורכדוגמת אקו דו כיוו,

9.00יח' בתכית.Iבלבד, ג"ת 

 ועם התאמה לתקןUL כתובות בעלת תקן 60רכזת כתובתית עד  01.35.0010

 מתוצרת חב' טלפייר בעלת תו תקןGUARD-7ישראלי כדוגמת 

 תווים ואפשרות להוצאת דו"ח על40ירוק,עם תצוגה בעברית עד  

1.00יח'רמת העשן לפי כתובת הגלאי.

סה"כ לשוות

סה"כ לאולם גדול 

מתקי חשמל08

תשתיות תקשורת18

מערכות גילוי וכיבוי אש34

שוות35

סה"כ

אולם קטן 02

מתקי חשמל 02.08

02.08.21

צרת חשמל פלסטית 02.08.21

 מ"מ,20ציורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"" קוטר  02.08.21.0100

סמויים  או גלויים לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות

5.00מ'וחומרי עזר

 מ"מ,25ציורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"" קוטר  02.08.21.0110

סמויים  או גלויים לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות

5.00מ'וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או20ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  02.08.21.0170

5.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או25ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  02.08.21.0172

5.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

סה"כ לצרת חשמל פלסטית

תעלות כבלים 02.08.23

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

11עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.08.2302.08.23

 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע100 מ"מ ובעומק 200תעלות ברוחב  02.08.23.0004

 מ"מ), קבועות על  מבה או תלויות מהתקרה,1.5(עובי הפח  

לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות,הסתעפויות,

40.00מ'תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה

סה"כ לתעלות כבלים

YX2N (EPLX)כבלי חושת    02.08.31

 ממ"ר3X1.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 02.08.31.0010

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

5.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 ממ"ר3X2.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 02.08.31.0090

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

5.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

YX2N (EPLX)סה"כ לכבלי חושת   

מוליכי חושת מבודדים 02.08.34

P.V.C ממ"ר עם בידוד 10מוליכי חושת מבודדים בחתך  02.08.34.0050

מושחלים  בציורות  או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

5.00מ'הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

סה"כ למוליכי חושת מבודדים

בתי תקע 02.08.72

 אביזרים, לרבות בסיס,6רב בתי תקע ללא אביזרים, עבור  02.08.72.0320

1.00יח'D17דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם 

סה"כ לבתי תקע

אביזרים 02.08.73

2.00יח' לחצי הפעלה מוארים3תיבה עם  02.08.73.0620

סה"כ לאביזרים

גופי תאורת חרום 02.08.83

 בעל קיבולת0.15X8 Wשלט הכווה חרום דו תכליתי, תאורת לד 02.08.83.0300

 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "געש" "חץ לד חיצוי" או3 

1.00יח'ש"ע, חד צדדי או דו צדדי, מותקן מושלם

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

12עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.08.8302.08.83

גוף תאורת מילוט חיצוי, עם ורת לד אלומה רחבה לזמן פעולה02.08.83.0410

 או ש"ע,587813" דגם 1838 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 180של  

2.00יח'מותקן מושלם

סה"כ לגופי תאורת חרום

קודות מאור 02.08.91

קודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות ציורות בהתקה02.08.91.0010

 ו/או מוליכי חושת עםN2XY/FRגלויה או חשיפה, כבלי חושת 

 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה או1.5  בחתך  P.V.Cבידוד 

הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או

חילוף או צלב או לחצים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך וסף עבור קודה לתאורת

9.00ק'חרום, אם דרש, לרבות וו תליה

תוספת לקודת מאור עבור אביזר מ"ז "גוויס" דגם02.08.91.0120

"SYSTEM6.00יח'" או ש"ע

סה"כ לקודות מאור

קודות בתי תקע 02.08.92

 ו/אוN2XY/FRקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי חושת 02.08.92.0010

 ממ"ר, מושחלים3X1.5  בחתך P.V.Cמוליכי חושת עם בידוד  

בצרת בהתקה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית

 אמפר,  דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן16תקע  

6.00ק'תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקה ע"הט או02.08.92.0030

3.00יח'תה"ט

6.00יח' ממ"ר2.5תוספת לקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים  02.08.92.0070

"SYSTEMתוספת לקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "02.08.92.0150

6.00יח'או ש"ע

סה"כ לקודות בתי תקע

קודות שוות 02.08.93

 3X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FRקודה למזגן בכבלי חושת 02.08.93.0100

 מ"מ, בהתקה סמויה או חשיפה מלוח20ממ"ר בצרת בקוטר  

החשמל עד הקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז'כדוגמת

2.00ק'"ארכה" או ש"ע

2.00יח' ממ"ר2.5תוספת לקודת מזגן עבור מוליכים בחתך  02.08.93.0180

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

13עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.08.9302.08.93

קודה ללחצן הפסקת חרום פלסטי לרבות צרת ומוליכים או02.08.93.0495

1.00ק' ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה1.5X3כבלים 

קודת טלויזיה מושלמת עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה02.08.93.0590

סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי

דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס"

1.00ק'" או ש"עSYSTEMדגם "

תוספת לקודת הכה לטלויזיה עבור אביזר "גוויס" דגם02.08.93.0610

"SYSTEM1.00יח'" או ש"ע

קודת הכה למערכת מתח מוך (גלאי עשן,צופרים,02.08.93.0700

מצלמות,פריצה, רמקולים ג"א וכדו') עשויה צרת בקוטר כדרש

עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר

בהתקהסמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות

המרכזית עד ק' ההכה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים

לתיבת היציאה . הקודה כוללת ציור עד לסולם וכבל עד

5.00ק'לרכזת/ארון תקשורת .

 עשויה ציור בקוטרCAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת 02.08.93.0720

 מסדרתCAT-7כדרש בהתקה סמויה או חשיפה, לרבות כבל 

 לרבות אביזר כדרש10G המותאם לעבודה בקצב GIGAכבלי 

2.00ק'וחיבור הקודה בשי הקצוות

סה"כ לקודות שוות

סה"כ למתקי חשמל 

צרת חשמל פלסטית21

תעלות כבלים23

YX2N (EPLX)כבלי חושת   31

מוליכי חושת מבודדים34

בתי תקע72

אביזרים73

גופי תאורת חרום83

קודות מאור91

קודות בתי תקע92

קודות שוות93

סה"כ

מערכות גילוי וכיבוי אש 02.34

אביזרים לרכזת ממועת 02.34.12

2.00יח' - ממועת)ADDRESSABLEגלאי עשן אופטי (למערכת 02.34.12.0020

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

14עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

02.34.1202.34.12

1.00יח'לחצן אזעקה למערכת ממועת02.34.12.0050

סה"כ לאביזרים לרכזת ממועת

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 02.34.22

1.00יח'UL-1220 למערכת משולבת לפי תקן ULרמקול תקרתי בעל תקן 02.34.22.0065

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי

סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש 

אביזרים לרכזת ממועת12

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי22

סה"כ

שוות 02.35

 קלווין.3000 וואט 40 לומן 2900גוף תאורה לד עגול צמוד תקרה  02.35.0003

 מ"מ. הגוף יעמוד בכל התקים400דגם לוה צמוד תקרה  

הדרשים במפרט הטכי. תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד. ג"ת

H.ית8.00יח' בתוכ

&down; ampגוף תאורה מלבי אטום צמוד קיר להארת 02.35.0006

upי תוצרת חברת געש או ש"ע באישורכדוגמת אקו דו כיוו,

1.00יח' בתכית.Iבלבד, ג"ת 

סה"כ לשוות

סה"כ לאולם קטן 

מתקי חשמל08

מערכות גילוי וכיבוי אש34

שוות35

סה"כ

ממ"ד ושירותים 03

מתקי חשמל 03.08

צרת חשמל פלסטית 03.08.21

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

15עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.08.2103.08.21

 מ"מ,20ציורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"" קוטר  03.08.21.0100

סמויים  או גלויים לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות

5.00מ'וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או20ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  03.08.21.0170

5.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

 מ"מ, סמויים או25ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  03.08.21.0172

5.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר

סה"כ לצרת חשמל פלסטית

YX2N (EPLX)כבלי חושת    03.08.31

 ממ"ר3X1.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 03.08.31.0010

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

5.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 ממ"ר3X2.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג 03.08.31.0090

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

5.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

 ממ"ר5X2.5) בחתך N2XY/FR-1) XLPEכבלי חושת מסוג  03.08.31.0110

קבועים למבה, מוחים על סולמות או בתעלות או מושחלים

5.00מ'בציורות לרבות חיבור בשי הקצוות, כדוגמת "ארכה"או ש"ע

YX2N (EPLX)סה"כ לכבלי חושת   

מוליכי חושת מבודדים 03.08.34

P.V.C ממ"ר עם בידוד 10מוליכי חושת מבודדים בחתך  03.08.34.0050

מושחלים  בציורות  או מוחים בתעלות, לרבות חיבור בשי

5.00מ'הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע

סה"כ למוליכי חושת מבודדים

גופי תאורת חרום 03.08.83

 בעל קיבולת0.15X8 Wשלט הכווה חרום דו תכליתי, תאורת לד 03.08.83.0300

 שעות עם כיתוב "יציאה" דוגמת "געש" "חץ לד חיצוי" או3 

1.00יח'ש"ע, חד צדדי או דו צדדי, מותקן מושלם

גוף תאורת מילוט חיצוי, עם ורת לד אלומה רחבה לזמן פעולה03.08.83.0410

 או ש"ע,587813" דגם 1838 דקות, דוגמת "געש לד מילוט 180של  

3.00יח'מותקן מושלם

סה"כ לגופי תאורת חרום

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

16עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.08.8303.08.83

קודות מאור 03.08.91

קודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות ציורות בהתקה03.08.91.0010

 ו/או מוליכי חושת עםN2XY/FRגלויה או חשיפה, כבלי חושת 

 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה או1.5  בחתך  P.V.Cבידוד 

הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או

חילוף או צלב או לחצים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך וסף עבור קודה לתאורת

21.00ק'חרום, אם דרש, לרבות וו תליה

סה"כ לקודות מאור

קודות בתי תקע 03.08.92

 ו/אוN2XY/FRקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי חושת 03.08.92.0010

 ממ"ר, מושחלים3X1.5  בחתך P.V.Cמוליכי חושת עם בידוד  

בצרת בהתקה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית

 אמפר,  דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן16תקע  

8.00ק'תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקה ע"הט או03.08.92.0030

4.00יח'תה"ט

"SYSTEMתוספת לקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "03.08.92.0150

8.00יח'או ש"ע

סה"כ לקודות בתי תקע

קודות שוות 03.08.93

 3X2.5 ו/או במוליכים N2XY/FRקודה למזגן בכבלי חושת 03.08.93.0100

 מ"מ, בהתקה סמויה או חשיפה מלוח20ממ"ר בצרת בקוטר  

החשמל עד הקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז'כדוגמת

1.00ק'"ארכה" או ש"ע

 ו/או במוליכיםN2XY/FRקודה למזגן (תלת פזי) בכבלי חושת 03.08.93.0150

1.5X5ה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עדממ"ר בהתק 

1.00ק'הקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי

קודת טלפון מושלמת עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה03.08.93.0500

 זוגות לפחות מושחל 3סמויה או חשיפה, לרבות כבל  טלפון  

ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הקודהוכן

אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או

1.00ק'ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורוה ומגשרים

" אוSYSTEMתוספת לקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "03.08.93.0510

1.00יח'ש"ע

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

17עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.08.9303.08.93

קודת טלויזיה מושלמת עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה03.08.93.0590

סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי

דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס"

1.00ק'" או ש"עSYSTEMדגם "

תוספת לקודת הכה לטלויזיה עבור אביזר "גוויס" דגם03.08.93.0610

"SYSTEM1.00יח'" או ש"ע

קודת הכה למערכת מתח מוך (גלאי עשן,צופרים,03.08.93.0700

מצלמות,פריצה, רמקולים ג"א וכדו') עשויה צרת בקוטר כדרש

עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר

בהתקהסמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות

המרכזית עד ק' ההכה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים

לתיבת היציאה . הקודה כוללת ציור עד לסולם וכבל עד

5.00ק'לרכזת/ארון תקשורת .

 עשויה ציור בקוטרCAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת 03.08.93.0720

 מסדרתCAT-7כדרש בהתקה סמויה או חשיפה, לרבות כבל 

 לרבות אביזר כדרש10G המותאם לעבודה בקצב GIGAכבלי 

2.00ק'וחיבור הקודה בשי הקצוות

סה"כ לקודות שוות

סה"כ למתקי חשמל 

צרת חשמל פלסטית21

YX2N (EPLX)כבלי חושת   31

מוליכי חושת מבודדים34

גופי תאורת חרום83

קודות מאור91

קודות בתי תקע92

קודות שוות93

סה"כ

מערכות גילוי וכיבוי אש 03.34

אביזרים לרכזת ממועת 03.34.12

2.00יח' - ממועת)ADDRESSABLEגלאי עשן אופטי (למערכת 03.34.12.0020

סה"כ לאביזרים לרכזת ממועת

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי 03.34.22

1.00יח'UL-1220 למערכת משולבת לפי תקן ULרמקול תקרתי בעל תקן 03.34.22.0065

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

18עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

03.34.2203.34.22

סה"כ למערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי

סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש 

אביזרים לרכזת ממועת12

מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי22

סה"כ

שוות 03.35

4000 וואט 13 לומן הספק 1200גוף תאורה לד צמוד תקרה שטף  03.35.0009

 עגול מקסי.  הגוף יעמוד בכל התקיםFRAMEקלווין. דגם 

הדרשים במפרט הטכי. תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד. ג"ת

D.ית7.00יח' בתוכ

 צמוד תקרה בעל אישור פיקוד העורף.120/30גוף תאורה פס לד  03.35.0010

 חיצוי.1 חלון 4400 קלווין. דגם פטלד 4000 וואט 34 לומן 3560 

הגוף יעמוד בכל התקים הדרשים במפרט הטכי. תוצרת געש

2.00יח' בתוכית.Fאו ש"ע באישור בלבד. ג"ת 

4000 וואט 27 לומן 2300גוף תאורה לד מרובע להתקה חיצוית.  03.35.0011

קלווין. דגם בשן. הגוף יעמוד בכל התקים הדרשים במפרט

1.00יח' בתוכית.Kהטכי. תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד. ג"ת 

4000 וואט 27 לומן 2300גוף תאורה לד מרובע להתקה חיצוית.  03.35.0012

קלווין. דגם בשן. הגוף יעמוד בכל התקים הדרשים במפרט

1.00יח' בתוכית.Kהטכי. תוצרת געש או ש"ע באישור בלבד. ג"ת 

&down; ampגוף תאורה מלבי אטום צמוד קיר להארת 03.35.0013

upי תוצרת חברת געש או ש"ע באישורכדוגמת אקו דו כיוו,

6.00יח' בתכית.Iבלבד, ג"ת 

סה"כ לשוות

סה"כ לממ"ד ושירותים 

מתקי חשמל08

מערכות גילוי וכיבוי אש34

שוות35

סה"כ

חצר 04

מתקי חשמל 04.08

צרת חשמל פלסטית 04.08.21
04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

19עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

04.08.2104.08.21

 מ"מ, סמויים או40ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  04.08.21.0176

20.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר.

 מ"מ, סמויים או50ציורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר  04.08.21.0178

20.00מ'גלויים, לרבות חבל משיכה (אם דרש), קופסאות וחומרי עזר.

סה"כ לצרת חשמל פלסטית

קודות מאור 04.08.91

קודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות ציורות בהתקה04.08.91.0010

 ו/או מוליכי חושת עםN2XY/FRגלויה או חשיפה, כבלי חושת 

 ממ"ר מהלוח עד היציאהמהתקרה או1.5  בחתך  P.V.Cבידוד 

הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או

חילוף או צלב או לחצים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז'

כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך וסף עבור קודה לתאורת

17.00ק'חרום, אם דרש, לרבות וו תליה

סה"כ לקודות מאור

קודות בתי תקע 04.08.92

 ו/אוN2XY/FRקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי חושת 04.08.92.0010

 ממ"ר, מושחלים3X1.5  בחתך P.V.Cמוליכי חושת עם בידוד  

בצרת בהתקה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית

 אמפר,  דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן16תקע  

2.00ק'תה"ט, הכל מושלם לרבות מתאמים

תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקה ע"הט או04.08.92.0030

1.00יח'תה"ט

 ב"ת ביחידה להתקה ע"הט או4תוספת לקודת בית תקע עבור  04.08.92.0050

1.00יח'תה"ט

2.00יח'תוספת לקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים04.08.92.0080

"SYSTEMתוספת לקודת בית תקע עבור אביזר "גוויס" דגם "04.08.92.0150

2.00יח'או ש"ע

סה"כ לקודות בתי תקע

קודות שוות 04.08.93

קודת טלפון מושלמת עשויה ציור בקוטר כדרש בהתקה04.08.93.0500

 זוגות לפחות מושחל 3סמויה או חשיפה, לרבות כבל  טלפון  

ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הקודהוכן

אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או

1.00ק'ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורוה ומגשרים

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

20עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

04.08.9304.08.93

" אוSYSTEMתוספת לקודת טלפון עבור אביזר "גוויס" דגם "04.08.93.0510

1.00יח'ש"ע

קודת הכה למערכת מתח מוך (איטרקום, גלאי  עשן,  מחשב,04.08.93.0700

רמקולים  וכדו')  עשויה צרת בקוטר כדרש  עם חוט משיכה,

קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקה סמויה או חשיפה,

לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד ק' ההכה לרבות

3.00ק'מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה

 עשויה ציור בקוטרCAT-6Aקודת תקשורת אחודה מושלמת 04.08.93.0720

 מסדרתCAT-7כדרש בהתקה סמויה או חשיפה, לרבות כבל 

 לרבות אביזר כדרש10G המותאם לעבודה בקצב GIGAכבלי 

3.00ק'וחיבור הקודה בשי הקצוות

סה"כ לקודות שוות

סה"כ למתקי חשמל 

צרת חשמל פלסטית21

קודות מאור91

קודות בתי תקע92

קודות שוות93

סה"כ

סה"כ לחצר 

מתקי חשמל08

סה"כ

מבה ממ"ד ורמפה 05

עבודות בטון יצוק באתר 05.02

. כל העבודות בפרק זה כפופות לאמר ב"מפרט כללי לעבודות2 

בין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופי המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיף.

מצעים 05.02.11

 ס"מ מתחת לקורות15,20מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  05.02.11.0082

65.00מ' ס"מ30יסוד, רוחב  הקורות  

40.00מ"ר ס"מ מתחת למרצפים20מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה  05.02.11.0090

40.00מ"ר מ"מ מתחת לרצפת בטון0.3מצע יריעות פוליאתילן בעובי  05.02.11.0170

סה"כ למצעים
04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

21עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

05.02.1105.02.11

יסודות, רפסודה וראשי כלוסאות 05.02.12

) במידות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30ראשי כלוסאות בטון ב- 05.02.12.0400

5.50מ"קשוות.

סה"כ ליסודות, רפסודה וראשי כלוסאות

קורות יסוד 05.02.41

) יצוקות עם2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות יסוד בטון ב- 05.02.41.0020

 ס"מ30הרצפה, על גבי מצע או  על  הקרקע.  רוחב הקורות  

14.00מ"ק(המצע מדד בפרד)

סה"כ לקורות יסוד

מרצפים ורצפות 05.02.50

40.00מ"ר ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30רצפות בטון תלויות ב- 05.02.50.0100

סה"כ למרצפים ורצפות

קירות בטון 05.02.61

5.00מ"ק ס"מ20) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב- 05.02.61.0030

14.00מ"ק ס"מ30) בעובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קירות בטון ב- 05.02.61.0050

סה"כ לקירות בטון

עמודים 05.02.62

20/40) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודים בדלים בטון ב- 05.02.62.0012

2.00מ"קס"מ

סה"כ לעמודים

קורות ומעקות 05.02.71

) בחתך2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30קורות עליוות ומעקות בטון ב- 05.02.71.0250

3.00מ"ק ס"מ20מלבי ברוחב  

סה"כ לקורות ומעקות

חגורות 05.02.72

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

22עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

05.02.7205.02.72

) יצוקות על קירות2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30חגורות בטון ב- 05.02.72.0040

2.00מ"ק ס"מ לרבות מעל הפתחים20ברוחב  

סה"כ לחגורות

תקרות וגגות בטון מלא 05.02.81

30.00מ"ר ס"מ25) עובי 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30תקרות או גגות בטון ב- 05.02.81.0050

סה"כ לתקרות וגגות בטון מלא

בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות 05.02.85

1200שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי  05.02.85.0230

1.50מ"ק40ק"ג/מ"ק חוזק  

 (איטום1:3 ס"מ מטיט צמט  6x6רולקות משולשות במידות 05.02.85.0320

25.00מ'הרולקה מדד בפרד)

סה"כ לבטון טופיג ובטון שיפועים לגגות

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים ותוספות 05.02.97

0.10טוןפחי פלדה מגולווים ומבוטים, לרבות קוצים מרותכים.05.02.97.0071

סה"כ לעמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים ותוספות

פלדת זיון 05.02.99

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון05.02.99.0011

17.00טוןהבטון

סה"כ לפלדת זיון

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 

מצעים11

יסודות, רפסודה וראשי כלוסאות12

קורות יסוד41

מרצפים ורצפות50

קירות בטון61

עמודים62

קורות ומעקות71

חגורות72

תקרות וגגות בטון מלא81
04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

23עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

05.02.9905.02.99

בטון טופיג ובטון שיפועים לגגות85

עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים ותוספות97

פלדת זיון99

סה"כ

עבודות ביה 05.04

3.00מ"ר ס"מ10מחיצות בלוקי בטון חלולים בעובי  05.04.0020

 חורים בעוביים שוים, המחיר כולל4קירות בלוקי בטון חלולים  05.04.0040

"שטרבות",חגורות אכיות ואופקיות עוברות ו/או תלויות מעל

,לרבות קורות, זיון וקוצים עם דבק30הפתחים מבטון ב- 

25.00מ"ראפוקסי. המדידה במ"ר טו ע"פ היטל פי הקיר ביכוי פתחים.

סה"כ לעבודות ביה

מסגרות חרש 05.19

קוסטרוקציית פלדה הכוללת מסבכים מציורות פלדה עגולים,05.19.0009

רבועים ומלביים או זוויתיים בעוביים שוים וכן פחי קשר, פחי

עיגון וברגים מכל הסוגים (כולל ברגים כימים), לרבות יקוי

במברשות פלדה וצבע יסוד סיתטי,ברגים מכל הסוגים כל

2.50טוןהריתוכים וחומרי העזר למיהם.

0.40טוןמרישים לגג מפרופילי פלדה מגולווים05.19.0090

 מ"מ, הפל עשוי מפח טרפזי50סיכוך גגות בפל מבודד בעובי  05.19.0200

9016 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (0.4עליון ותחתון בעובי  

RAL,(לכיוון הבידוד) ימיי ובצבע בסיס בצידו הפבצידו החיצו (

60.00מ"רF-15עם בידוד פוליסטרן מוקצף (קל-קר) כבה מאליו 

סה"כ למסגרות חרש

גרות חרש וסיכוך 05.20

 ס"מ, לרבות3.2) מעץ איפאה בעובי  Deckרצפות סיפון (דק - 05.20.0030

22.00מ"רקורות תמיכה תחתוות, פירזול ואימפרגציה

16) מעץ איפאה במידות רום  Deckמדרגות לרצפות סיפון (דק - 05.20.0032

 ס"מ, לרבות קורות תמיכה3.2 ס"מ בעובי 32ס"מ ושלח  

5.00מ'תחתוות, פירזול ואימפרגציה

סה"כ לגרות חרש וסיכוך

כלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון 05.23

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

24עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

05.23

10 ס"מ ובעומק עד 50 קידוח ויציקה קוטר 30כלוסאות בטון ב- 05.23.0020

70.00מ'מ'

3.50טוןכלוב זיון לכלוסאות, בכל הקטרים05.23.0030

סה"כ לכלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון

משטחי בטון 05.50

05.50.30

מרצפי בטון 05.50.30

 ס"מ2תפר הפרדה בין עמודים ובין הרצפה, ע"י "פלציב" בעובי  05.50.30.0076

לרבות חיתוך של "פלציב" בגובה עד למפלס רצפת הבטון, איטום

5.50מ'במסטיק גמיש עמיד בשמים ודלקים

סה"כ למרצפי בטון

סה"כ למשטחי בטון 

מרצפי בטון30

סה"כ

סלילת כבישים ורחבות 05.51

60.00מ"ר ס"מ כולל ביצוע הידוק שתית מבוקר.20חישוף השטח בעובי עד  05.51.0020

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ למבה ממ"ד ורמפה 

עבודות בטון יצוק באתר02

עבודות ביה04

מסגרות חרש19

גרות חרש וסיכוך20

כלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון23

משטחי בטון50

סלילת כבישים ורחבות51

סה"כ

גג רעפים חדש 06

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

25עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

06

. כל העבודות בפרק זה כפופות לאמר ב"מפרט כללי לעבודות2 

בין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופי המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיף.

גרות חרש וסיכוך 06.20

סיכוך גגות עץ ברעפי בטון דגם "אקרשטיין" או ש"ע, צבע אדום,06.20.0010

100.00מ"רכתום או חרס. המדידה טו לפי השטח בשיפוע הגג.

קוסטרוקציית עץ לגג קל, מאגדים וממרישים לרבות פרטי06.20.0040

החיזוק והחיבורים לבטון ולעץ. האגדים צבועים בשכבת יסוד

מבוצעים5ושתי שכבות צבע עליון, קורות עץ אורן פיי סוג 

 מ' ועשויים מלוחות עץ שוים. המדידה לפי2במרחקים של   

100.00מ"רהשטח בשיפוע הגג. לוחות החיפוי וארגזי הרוח מדדים בפרד.

50 מ"מ, ברוחב פרוס עד 0.6מזחלה מפח מגולוון מכופף בעובי  06.20.0080

15.00מ'ס"מ

סה"כ לגרות חרש וסיכוך

סה"כ לגג רעפים חדש 

גרות חרש וסיכוך20

סה"כ

מבה פלדה קל 07

עבודות בטון יצוק באתר 07.02

07.02.11

מצעים 07.02.11

שיקום עמודי יסוד פגועים ואלמטים שוים לרבות חשיפת07.02.11.0012

היסוד והעמוד ושיקומו ע"י הרחבת הבטון קוצים וברזל, החלפת

מוטות ברזל פגומים מריחת שכבות מגן אטי קורוזובי והברשות

, כמיקאסט305בפריימר לרבות שיקום הבטון ע"י ריפר קריט  

 או ש"ע והחזרת המצב לקדמותו.וכן השלמת חללים מתחת190 

1.00קומפלקורות ע"י יציקות בטון וקוצים.

סה"כ למצעים

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 

מצעים11

סה"כ

מסגרות חרש 07.19

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

26עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

07.19

. כל העבודות בפרק זה כפופות לאמר ב"מפרט כללי לעבודות2 

בין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופי המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיף.

קוסטרוקציית פלדה הכוללת מסבכים מציורות פלדה עגולים,07.19.0045

רבועים ומלביים או זוויתיים בעוביים שוים וכן פחי קשר, פחי

עיגון וברגים מכל הסוגים (כולל ברגים כימים), לרבות יקוי

במברשות פלדה וצבע יסוד סיתטי,ברגים מכל הסוגים כל

3.20טוןהריתוכים וחומרי העזר למיהם.

 מ"מ, הפל עשוי מפח טרפזי75סיכוך גגות בפל מבודד בעובי  07.19.0202

9016 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (0.4עליון ותחתון בעובי  

RAL,(לכיוון הבידוד) ימיי ובצבע בסיס בצידו הפבצידו החיצו (

50.00מ"רF-15עם בידוד פוליסטרן מוקצף (קל-קר) כבה מאליו 

 מ"מ24 מ"מ לרבות קידוח חור בקוטר 20עוגן כימי בקוטר  07.19.0340

20 מ"מ והזרקת דבק כימי  והחדרת  קוץ בקוטר 180ובעומק  

ס"מ בולטים50 ס"מ (68מ"מ. הקוצים יהיו באורך מיימום של  

40.00יח'מהבטון) ומוחדרים ע"י דפיקות פטיש

סה"כ למסגרות חרש

סה"כ למבה פלדה קל 

עבודות בטון יצוק באתר02

מסגרות חרש19

סה"כ

מרפסת דק 08

. כל העבודות בפרק זה כפופות לאמר ב"מפרט כללי לעבודות2 

בין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופי המדידה, אלא אם צויין

אחרת בסעיף.

עבודות עפר 08.01

08.01.50

מילוי מובא, מצעים והידוק 08.01.50

 ס"מ והידוק לא מבוקר,20מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של  08.01.50.0090

20.00מ"קהמצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

סה"כ למילוי מובא, מצעים והידוק

סה"כ לעבודות עפר 

מילוי מובא, מצעים והידוק50

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

27עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.01.5008.01.50

עבודות בטון יצוק באתר 08.02

עמודי יסוד 08.02.30

12.00מ"ק ס"מ20/30) בחתך 2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30עמודי יסוד בטון ב- 08.02.30.0010

מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון08.02.30.0011

2.80טוןהבטון

) ששטחם מעל2-4, חשיפה 5 (שקיעה "30יסודות בודדים בטון ב- 08.02.30.0020

7.00מ"ק מ"ר1.5 מ"ר עד 0.5 

סה"כ לעמודי יסוד

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר 

עמודי יסוד30

סה"כ

גרות חרש וסיכוך 08.20

 ס"מ, לרבות3.2) מעץ איפאה בעובי  Deckרצפות סיפון (דק - 08.20.0030

180.00מ"רקורות תמיכה תחתוות, פירזול ואימפרגציה

16) מעץ איפאה במידות רום  Deckמדרגות לרצפות סיפון (דק - 08.20.0032

 ס"מ, לרבות קורות תמיכה3.2 ס"מ בעובי 32ס"מ ושלח  

10.00מ'תחתוות, פירזול ואימפרגציה

סה"כ לגרות חרש וסיכוך

סלילת כבישים ורחבות 08.51

180.00מ"ר ס"מ וביצוע הידוק מבוקר.20חישוף השטח בעובי עד  08.51.0020

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות

סה"כ למרפסת דק 

עבודות עפר01

עבודות בטון יצוק באתר02

גרות חרש וסיכוך20

סלילת כבישים ורחבות51

סה"כ

מרכז מורשת תאשור 09

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

28עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.05

עבודות איטום 09.05

09.05.22

איטום רצפות במערכת ביטומית במריחות חמות 09.05.22

6.00מ"ראיטום אדית בויה על כל דפותיה.09.05.22.0010

סה"כ לאיטום רצפות במערכת ביטומית במריחות חמות

סה"כ לעבודות איטום 

איטום רצפות במערכת ביטומית במריחות חמות22

סה"כ

גרות אומן ומסגרות פלדה 09.06

 ברשימות האדריכל,12מעקה מסגרות עבור מדרגות לפי פרט מ- 09.06.0010

16.00מ'לרבות מדידה בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט.

09.06.0215 - גרות לפי פריט ברשימות האדריכל, לרבות מדידות02דלפק 

3.00מ'בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט

דלתות עץ 09.06.10

משקוף עץ לסגירת תפר בין המבה הקיים והמבה החדש.צבוע09.06.10.0030

 מ,6 ס"מ ובאורך כולל של 40בגוון לבחירת האדריכל ברוחב  

6.00מ' ס"מ2בעובי  

דלת לבודה אטומה עם מילוי פלקסבורד, חד כפית לפתיחה09.06.10.0470

, גוון23צירית, דגם "למיטו" דוגמת "פדור" או ש"ע, לפי ת"י  

מצופה למיטוW.Pאלון/ווגה/לבן/בז, משקוף מפולימר קשיח 

דגם "אקסקלוסיב" או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף

2 ס"מ, ע"פ פריט ד-70-80/205ומעול מגט, במידות סטדרט  

1.00יח'.Cברשימות האדריכל 

 פוליאוריטן מוקצף, חד כפית100%גיש- דלת עם מילוי  09.06.10.0537

 ס"מ דוגמת "דלתות שהרבי"100/210לפתיחה צירית, במידות  

 מ"מ, קט5.2או ש"ע, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי  

 מ"מ מגולוון וצבוע ע"פ פריט1.5בוק גושי, משקוף פח בעובי  

1.00יח' ברשימות האדריכל.01ד- 

09.06.10.2900 - ברשימות האדריכל, לרבות04ארון כיבוי אש וחשמל לפי פריט 

8.00מ'מדידה בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט

סה"כ לדלתות עץ

ארוות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים 09.06.20

09.06.20.0010 - ברשימות האדריכל, לרבות מדידות01מטבחון ע"פ פריט 

8.00מ'בשטח הובלה והתקה הכל קומפלט

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

29עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.06.2009.06.20

09.06.20.0215 - גרות לפי פריט ברשימות האדריכל, לרבות מדידות02דלפק 

3.00מ'בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט

 ברשימות האדריכל,03 ס"מ ע"פ פריט -4קופיג עץ בעובי  09.06.20.0216

7.50מ"רלרבות מדידה בשטח, הובלה והתקה, הכל קומפלט.

סה"כ לארוות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים

תריסי איוורור (רפפות) מפלדה 09.06.40

 ברשימות האדריכל, גמר צבע05רפפה לאוויר חוזר ע"פ פריט מ- 09.06.40.0010

בגוון לבחירת האדריכל, לרבות מדידה בשטח, הובלה והתקה,

1.50יח'הכל קומפלט.

סה"כ לתריסי איוורור (רפפות) מפלדה

מעקות פלדה 09.06.52

 ברשימות האדריכל,12מעקה מסגרות עבור מדרגות לפי פרט מ- 09.06.52.0010

16.00מ'לרבות מדידה בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט.

סה"כ למעקות פלדה

מאחזי יד ופסי הגה מפלדה, עץ, אלומייום ופלסטיק 09.06.55

 ברשימות האדריכל, לרבות מדידה13מאחז יד ע"פ פריט מ- 09.06.55.0020

14.00מ'בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט

 ברשימות האדריכל, לרבות מדידה14מאחז יד ע"פ פריט מ- 09.06.55.0021

6.00מ'בשטח, הובלה והתקה הכל קומפלט

סה"כ למאחזי יד ופסי הגה מפלדה, עץ, אלומייום ופלסטיק

סה"כ לגרות אומן ומסגרות פלדה 

דלתות עץ10

ארוות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים20

תריסי איוורור (רפפות) מפלדה40

מעקות פלדה52

מאחזי יד ופסי הגה מפלדה, עץ, אלומייום ופלסטיק55

סה"כ

מתקי תברואה 09.07

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

30עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.07

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה והתקה מושלמת לרבות כל

האביזרים, ספחים, קטעי צרת, עבודות ילוות עד לקבלת מתקן

מושלם ותקין.

09.07.01

קבועות תברואיות 09.07.01

אסלות תלויה לכים מחרס לבן, סוג א', תוצרת "חרסה", מק"ט09.07.01.0010

, מיכל  הדחה דו-כמותי23R, כולל מושב מוגבה לכים דגם 304 

מוך תוצרת "חוליות" או ש"ע, מסגרת מתכתחרושתית תוצרת

45אורבוד להעמדת מיכל הדחה, חיבור גמיש לאסלה באורך  

 מפליז מצופה כרוםT" 1/2ס"מ, ציור משוריין לחיבור מים, ברז  

1.00יח'וכל החיבורים לציורות מיםולקזים.

" תוצרת45כיור רחצה עשוי חרס לבן סוג א' דגם "אלפא  09.07.01.0020

"חרסה" כולל התקה ע"י קוזולים מתועשים ממתכת תוצרת

אורבוד או ע"י ברגים מתאימים וסיליקון ע"ג קירות גבס,

סוללה למים חמים וקרים דגם "אוורסט" תוצרת "חמת" מק"ט

 (פיה קצרה קבועה, ידית מרפק) , מותקת על השיש,302841 

015333כולל ברזי יל מתחת לשיש תוצרת "חמת" מק"ט 

 תוצרת1 1/4וציורות חיבור, מותקת על הכיור, סיפון " 

"ליפסקי", כולל ברזי יל מתחת לכיור תוצרת "חמת" מק"ט

1.00יח' וציורות חיבור וכו'.301533 

 ס"מ תוצרת40/40/20כיור מטבח  מחרס לבן סוג א' במידות  09.07.01.0030

 מ"מ תוצרת "ליפסקי"50"חרסה" או ש"ע כולל סיפון בקוטר  

כולל רוזטה או ש"ע, התקה ע"י קוזולים מתועשים ממתכת

תוצרת אורבוד או ע"י ברגים מתאימים וסיליקון ע"ג קירות

גבס, פקק עם שרשרת, סוללה למים חמים וקרים דגם "אוורסט"

, מותקת עלהשיש, כולל ברזי יל302851תוצרת "חמת" מ"קט  

 וציורות חיבור הכל301533מתחת לשיש תוצרת "חמת" מק"ט  

1.00יח'כדרש.

מערך ידיות עזר לאסלת כה עשויים ירוסטה בהתאם לפרט09.07.01.0040

1.00קומפובהתאם לתקן משרד הבריאות.

1.00יח' או ש"ע.030209ברז-שופך למים קרים תוצרת "חמת" מק"ט  09.07.01.0050

מתקן למים קרים, כולל סיפון, חיבור למים וחשמל, וכו' דגם גל09.07.01.0060

1.00קומפקר מפוצל  של "גל-קר" או ש"ע.

סה"כ לקבועות תברואיות

מערכת הדלוחין ויקוז מזגים 09.07.02

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

31עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.07.0209.07.02

ציורות מי דלוחין עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה תוצרת09.07.02.0010

 מ"מ כולל כל האביזרים הדרושים32-50גברית או ש"ע בקטרים  

להתחברות; מחברים, ברכים, אטמים וכו',מוחים בחריצים

בקירות, כולל חציבה בקיר וביטון, על הקירות כולל חבקים,

מתחת לריצוף (במילוי), בריצפת הבטון, כולל ביטון הצור,

50.00מ'מעברים דרך ומתחת לקירות (במידת הצורך) וכו' הכל כדרש.

50.00מ' מ"מ.110ציורות מי דלוחין כ"ל אך בקוטר  09.07.02.0020

25.00מ' מ"מ.110תוספת עבור עטיפת בטון מזוין בקוטר עד  09.07.02.0030

WAVINק.ב.. עשוייה פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה תוצרת 09.07.02.0040

עם מכסה מרובע מתברג עשוי פליז דגם כבד  כולל יצירת שקע

7.00יח'ברצפת הבטון להתקתה,  ביטוה וכו' הכל כדרש.

1.00יח'ק.ב. עשוייה פוליפרופילן תוצרת "חוליות".09.07.02.0050

1.00יח'כובע על ציור אוויר מכל סוג שהוא .09.07.02.0060

סה"כ למערכת הדלוחין ויקוז מזגים

מערכת המים במבה 09.07.03

, מחובר40 ללא תפר, מגולוון, סקדיול 2ציור פלדה בקוטר " 09.07.03.0010

בבהברגה, כולל כל האביזרים הדרושים;  הסתעפויות, קשתות,

מיצרים וכו' בחלל התקרה אקוסטית כולל מתליםוחבקים כל

 מ', בקירות כולל חציבה וביטון, על הקירות כולל חבקים,1.50 

מתחת לריצפה כולל ביטון, מעבר דרך הגג והקירות בין החדרים

5.00מ'ואל מחוץ לבין, צביעה, בדיקת  לחץ,  חיטוי וכו' הכל כדרש.

צרת מים קרים וחמים פוליאתילן מצולב עם שכבת בייים09.07.03.0020

 מ"מ25מאלומייום, "סופר-פייפ", תוצרת "מצרפלס", בקוטר  

כולל כל האביזרים הדרושים: בידוד טרמי, חיבוריםלסוללות,

לברזים, הסתעפויות ואביזרי יציאה מהקיר, בחלל תקרה

אקוסטית כולל מתלים וחבקים, בקירות כולל חציבה וביטון,

10.00מ'מעבר דרך התקרה והקירות בין החדרים, בדיקת לחץ וחיטוי.

10.00מ' מ"מ.20צרת מים קרים וחמים כ"ל אך בקוטר  09.07.03.0030

5.00מ' מ"מ.16צרת מים קרים וחמים כ"ל אך בקוטר  09.07.03.0040

2.00יח' כולל רקורד ושילוט3/4מגוף כדורי בקוטר " 09.07.03.0050

GERMANY תוצרת "MCX3מחמם מים חשמלי דגם 09.07.03.0060

CLAGE."1.00קומפ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

32עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.07.0309.07.03

ציוד לכיבוי אש סטדרטי כולל גלגלון מסתובב על ציר עם זרוק09.07.03.0070

 מ', מזק סטדרטי עם30  באורך 3/4עשוי גומי משוריין בקוטר " 

 תוצרת"שגיב" או ש.ע. וכו' כל הציוד 1 ברז כדורי, ברז כדורי " 

 ,מערך2תקי ומאושר ע"י רשויות כיבוי  האש. כולל ברז כיבוי " 

 עשויים גומי2ציוד לווה לעמדת כיבוי אש; שי זרוקים " 

 מ' כ"א, עם מצמדי "שטורץ" ומזק דו15משוריין באורך  

. ק"ג ( כל הציוד6.0תכליתי ,שי מטפי כיבוי מסוג בי. סי. אף 

1.00קומפמאושר ע"י רשויות כיבוי האש).

1.00קומפהתחברות לקו מים קיים.09.07.03.0080

סה"כ למערכת המים במבה

מערכת יקוז מי גשם 09.07.04

ציורות פלדה למי גשם גלויים בגוון בהתאם לבחירת האדריכל,09.07.04.0010

 עם ציפוי פים מלט צמט וצביעה5/32 עובי דופן "4קוטר " 

20.00מ'חיצוית מותקים בקירות, בעמודים או גלוי,לרבות חבקים.

ספחים מכל הסוגים לציורות פלדה עם ציפוי פים מלט צמט09.07.04.0015

10.00יח'.4וצביעה חיצוית, קוטר " 

 עם מוצא490" ,מק"ט  HARMERקולט מי גשם בגגות, תוצרת "09.07.04.0020

 טבעת ורשת מאלומיים ,הכל מצופה צבע אפוקסי4צדדי " 

5.00קומפבתור.

5.00קומפאגית מבטון טרום מתקן  בקרקע.09.07.04.0030

 , מגולוון, במוצא המרזב, כולל 4*"3/16ברכיים מציור פלדה " 09.07.04.0040

5.00קומפחיבור  למרזב מפוליאתילן בעל צפיפות גבוהה.

סה"כ למערכת יקוז מי גשם

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים 09.07.46

2.50מ"רשיש עבור מטבחון09.07.46.0023

סה"כ למשטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים

סה"כ למתקי תברואה 

קבועות תברואיות01

מערכת הדלוחין ויקוז מזגים02

מערכת המים במבה03

מערכת יקוז מי גשם04

משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים46

סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

33עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.07.4609.07.46

עבודות טיח 09.09

טיח פים 09.09.11

טיח פים שתי שכבות סרגל בשי כיווים על שטחים מישוריים,09.09.11.0010

140.00מ"רלרבות עיבוד מקצועות (פיות) וזוויתים

20.00מ"רתיקוי טיח פים קיים לרבות סיתות טיח קיים רופף.09.09.11.9020

סה"כ לטיח פים

טיח תרמי ואקוסטי לקירות פים 09.09.12

טיח אקוסטי תרמי ע"ג תקרה וע"פ תכית על בסיס תאית בעובי09.09.12.0100

 מקדם אקוסטי1.25 ס"מ, גוון לבן, מקדם הולכה תרמית 2.4 

NRC-0.75" כדוגמת K13"25.00מ"ר או ש"ע

סה"כ לטיח תרמי ואקוסטי לקירות פים

טיח חוץ 09.09.21

טיח חוץ ע"ג חזית שפריץ קיימת לרבות קורות יסוד חשופות ועל09.09.21.0010

פי החיות האדריכלכלאביזרי היקוז הקיימים יפורקו מקיר

המבה לפי עבודת הטיחישלבסס את שכבות הטיח ע"ג שפריץ

חזק ויציב ולעשות את התיקוים הדרשים עבור כךלרבות קילוף

כל החלקים הרופפים.ישלשטוף בלחץ מים את קיר השפריץ לפי

יישום שכבות הטיח עד ליבוש מלא. אם התגלו פגמיםבקיר לאחר

שטיפה יש לתקם לפי יישום שכבות הטיחיישוםשכבת פריימר

 של תרמוקיר או ש"ע או ש"ע במריחה עם מברשתPR-007מסוג 

ע"גהקיר לכיסוי מלא.יישוםע"ג שכבת הפריימר שכבת טיח

PL-122  מ"מ לכיסוי מלא10 של תרמוקיר או ש"ע בעובי של 

 ימים4וישרע"ג קיר השפריץ.השפרה לפי החיות יצרןלמשך  

70.00מ"רלפחות לפי ישום שליכט צבעוי

סה"כ לטיח חוץ

סה"כ לעבודות טיח 

טיח פים11

טיח תרמי ואקוסטי לקירות פים12

טיח חוץ21

סה"כ

עבודות ריצוף וחיפוי 09.10

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

34עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.10.3109.10.31

ריצוף באריחי גריט פורצלן ,קרמיקה, בטון מוחלק, בומייט 09.10.31

ריצוף בטון מוחלק \ בומייט על גבי יציקת מדה מתפלסת מעל09.10.31.0011

רצפת בטון קיימת, לרבות קירצוף בטון וכל פעולה אחת הדרשת

עד לתוצאה מושלמת ללא זיון כולל גימור סילר ופוליש על פי

דרישות יצרן כולל הדבקת פל פולימרי על גבי קירות, הכל

150.00מ"רקומפלט.

 ס"מ, מחיר20/20ריצוף באריחי גריט פורצלן/קרמיקה במידות  09.10.31.0015

4.00מ"ר ש"ח/מ"ר50יסוד  

סה"כ לריצוף באריחי גריט פורצלן ,קרמיקה, בטון מוחלק, בומייט

חיפוי קירות 09.10.50

10/10חיפוי קירות פים באריחי גריט פורצלן/קרמיקה במידות  09.10.50.0007

3.00מ"ר ש"ח/מ"ר100 ס"מ, מחיר יסוד 15/15ס"מ או  

20/20חיפוי קירות פים באריחי גריט פורצלן/קרמיקה במידות  09.10.50.0010

10.00מ"ר ש"ח/מ"ר45ס"מ, מחיר יסוד  

חיפוי קירות חוץ הממ"מ בלוחות אלומייום דגם סופית פל09.10.50.0451

לרבות כל האביזרים הדרשים לשם התקה מושלמת, לרבות

קוס' ושאת לחיפוי, לרבות גליף עבור פתחים המשלובים בחיפוי

120.00מ"רע"פ תכית הביוי, בגוון לבחירת האדריכל.

סה"כ לחיפוי קירות

סימוי אזהרה בריצוף 09.10.61

פרופיל אלומייום לגישר התפר בין המבה הקיים למבה הממ"מ09.10.61.0010

1.50מ'באורך ע"פ תכית.

גיש- מסמרות מישושיות (סימן מאתר) בדידים, מפליז, בקוטר09.10.61.0110

 יח' למ"א170 מ"מ למשטח אזהרה (4 מ"מ ובגובה עד 26עד  

510.00יח'6 חלק 1918 ס"מ), לפי דרישה ת"י 60ברוחב  

סה"כ לסימוי אזהרה בריצוף

סימון גד החלקה 09.10.63

גיש- סף אלומייום קטום לגישור בפתח דלת כיסה בהפרש09.10.63.0010

 ס"מ) בקיטום1.5 ס"מ (בדלת פימית עד 2גובה בין מפלסים עד  

5.00מ'1,3.1 חלקים 1918), לפי דרישות ת"י 1:2 (50% 

 מ"מ,30-50/4גיש- פס משון גד החלקה מאלומייום במידות  09.10.63.0040

מורכב על שלח המדרגה, לרבות חירוץ המדרגה, לפי דרישת ת"'

32.00מ'2279
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

35עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.10.6309.10.63

סה"כ לסימון גד החלקה

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי 

ריצוף באריחי גריט פורצלן ,קרמיקה, בטון מוחלק, בומייט31

חיפוי קירות50

סימוי אזהרה בריצוף61

סימון גד החלקה63

סה"כ

עבודות צביעה 09.11

צבע פים 09.11.11

סיוד ב"פוליסיד" (סיד סיטטי) או ש"ע על טיח פים, בשלוש09.11.11.0010

30.00מ"רשכבות

צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פים או גבס במריחה או09.11.11.0200

בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות

190.00מ"ר"סופרקריל" או ש"ע

סה"כ לצבע פים

סה"כ לעבודות צביעה 

צבע פים11

סה"כ

עבודות אלומייום 09.12

 מסלולי 2 אגפים ב-  2חלון גרר אגף על אגף (הזזה) של   09.12.11

 ברשימותA-3חלון גרר כף על כף  כולל קבוע תחתון ע"פ פריט 09.12.11.0300

3.00מ"רהאדריכל

 מסלולי2 אגפים ב- 2סה"כ לחלון גרר אגף על אגף (הזזה) של  

 או ש"ע, ע 0574חלון אלומייום קבוע עם מחלקים , פרופיל קליל אופיס   09.12.12

 אגפים , פרופיל קליל אופיס4חלון אלומייום קבוע מחולק ל- 09.12.12.0400

1.00יח'A2 או ש"ע, על פי פרט 4750 

 או ש"ע, ע0574סה"כ לחלון אלומייום קבוע עם מחלקים , פרופיל קליל אופיס  

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

36עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.12.1509.12.15

חלון מרחב מוגן 09.12.15

 ס"מ, אטום גזים מאולגן/צבוע, לרבות100/100חלון במידות  09.12.15.0010

1.00יח'זכוכית בטיחותית לפי החיות פיקוד העורף,

סה"כ לחלון מרחב מוגן

חלון קיפ וחלון קבוע 09.12.16

 אגפים, פתיחת קיפ פימה, פרופיל קליל אופיס2חלון מחולק ל 09.12.16.0200

6.00יח' ברשימות האדריכל.A-01 או ש"ע, ע"פ פריט 5500 

 אגפים, פתיחת קיפ פימה, פרופיל קליל אופיס2חלון מחולק ל 09.12.16.0201

1.00יח' ברשימות האדריכל.A-08 או ש"ע, ע"פ פריט 5500 

, ע"פ פריט4750חלון אלומייום קבוע משופע, פרופיל קליל   09.12.16.0650

A-09.1.00יח' ברשימות האדריכל

סה"כ לחלון קיפ וחלון קבוע

 מסלולים 2 אגפים ב- 2דלתות גררות אגף על אגף (הזזה) של   09.12.51

 מסלולים2 אגפים ב-2דלת גררת אגף על אגף של  09.12.51.0500

 או ש"ע, כולל רשת ע"פ פריט9200מאולגת/צבועה כדוגמת קליל  

A-04.3.00מ"ר ברשימות האדריכל

 מסלולים2 אגפים ב-2דלת גררת אגף על אגף של  09.12.51.0501

 או ש"ע, כולל רשת ע"פ פריט9200מאולגת/צבועה כדוגמת קליל  

A-07.1.00מ"ר ברשימות האדריכל

 מסלולים2 אגפים ב-2סה"כ לדלתות גררות אגף על אגף (הזזה) של  

ויטריות כיסה 09.12.61

ויטרית אלומייום מחולקת לחלק קבוע ודלת בפתיחה צירית,09.12.61.0011

A-05, כולל ידית בהלה, במימדים ע"פ פריט 4900פרופיל קליל  

1.00יח'ברשימות האדריכל.

ויטרית אלומייום מחולקת לחלק קבוע ודלת בפתיחה צירית,09.12.61.0012

 ברשימותA-06, במימדים ע"פ פריט 4900פרופיל קליל  

2.00יח'האדריכל.

סה"כ לויטריות כיסה

תריסים 09.12.91

אספקה והתקה של תריס לחלון ממ"מ, אגף אחד גרר, במידות09.12.91.1210

1.00יח'ע"פ תכית בגוון לבחירת האדריכל

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

37עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.12.9109.12.91

סה"כ לתריסים

רשתות 09.12.92

הספקה והתקה של רשת לחלון ממ"מ, כף אחת,  במידות09.12.92.0400

 ס"מ, כפי הרשת יתות לפתיחה עם צירים ומותקות105/105 

1.00יח'במסגרת חיצוית פרדת היתת לפירוק.

סה"כ לרשתות

סה"כ לעבודות אלומייום 

 מסלולי2 אגפים ב- 2חלון גרר אגף על אגף (הזזה) של  11

 או ש"ע, ע0574חלון אלומייום קבוע עם מחלקים , פרופיל קליל אופיס  12

חלון מרחב מוגן15

חלון קיפ וחלון קבוע16

 מסלולים2 אגפים ב-2דלתות גררות אגף על אגף (הזזה) של  51

ויטריות כיסה61

תריסים91

רשתות92

סה"כ

עבודות אבן 09.14

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים 09.14.20

 ס"מ3-5 ס"מ ובעובי 30אדי חלוות ("בורטז'ים") ברוחב עד  09.14.20.0030

4.00מ'מאבן בעיבוד "מלוטש" לכל החלוות הקיימים במבה הקיים.

סה"כ לעיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים

סה"כ לעבודות אבן 

עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים20

סה"כ

מתקי מיזוג אוויר 09.15

מזגים מפוצלים ויחידות מיי מרכזיות 09.15.41

 כולל518 כ"ס דגם אלקטרה פלטייום 3.5מזגים עיליים  09.15.41.0010

התקות, תושבות, צרת חושת, לרבות תליית מעבים במעטפת

3.00יח'המבה וע"פ החיות האדריכל בכלוב מסגרות כולל עילה.

04-8145410הופק ע"י "תוכת דקל" - חיפה   
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

38עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.15.4109.15.41

EMDV+60 כ"ס דגם 6לחלל מרכזי מזגן מיי מרכזי אלקטרה  09.15.41.0070

1.00יח'כולל התקה. צרת בין יחידות, חיבורי חשמל גז ויקוז

סה"כ למזגים מפוצלים ויחידות מיי מרכזיות

תעלות פח 09.15.61

13.00מ'תעלת פח עגולה צבועה כולל גרילים.09.15.61.0010

סה"כ לתעלות פח

מערכות אוורור וסיון אוויר למרחבים מוגים ולמקלטים מוסדיים 09.15.70

מערכת סיון אוויר מסוג "תיבת וח" כולל תו תקן תוצרת09.15.70.0020

תעשיות "בית אל" או שו"ע לרבות התחברות לשרוולי פלדה של

המקלט, וכן שסתום שחרור ולחץ ובולם הדף הרכבהלשרוולים

1.00קומפחיבקורי חשמל ופיקוד

סה"כ למערכות אוורור וסיון אוויר למרחבים מוגים ולמקלטים מוסדיים

סה"כ למתקי מיזוג אוויר 

מזגים מפוצלים ויחידות מיי מרכזיות41

תעלות פח61

מערכות אוורור וסיון אוויר למרחבים מוגים ולמקלטים מוסדיים70

סה"כ

מסגרות חרש 09.19

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופלים מבודדים 09.19.30

השלמות סיכוך בפלשוגים (סוגר גמלון, פיה וכו') בפח ישר09.19.30.0010

 ס"מ,50 ובפריסה עד 180° מ"מ ומכופף בזווית עד 0.6בעובי  

10.00מ'מגולוון וצבוע

 מ"מ, הפל עשוי מפח50סגירת קירות חוץ בפל מבודד בעובי  09.19.30.0100

9016 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (0.4פימי וחיצוי בעובי  

RAL,(לכיוון הבידוד) ימיי ובצבע בסיס בצידו הפבצידו החיצו (

12.00מ"רעם בידוד צמר סלעים

110סיכוך קירות חוץ ממ"מ עם בידוד צמר סלעים במשקל  09.19.30.0320

85.00מ"רק"ג/מ"ק עם סיבים עומדים.

סה"כ לסיכוך בלוחות פחי פלדה ופלים מבודדים
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

39עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.19.3009.19.30

פתח תאורה - סאבוקס 09.19.50

סאבוקס- פתח תאורה מבודד מסוג סבוקס מתוצרת פלרם או09.19.50.0030

שווה ערך, המשלב לוח פוליקרבוט גלי ולוחות כפולי דופן

המיוצרים באסקסטרוזיה, ומחוברים יחד על ידי ספייסרים

יעודיים המאפשרים הרכבה עם שכבות אוויר כלוא בייהם,

15.00מ"רברוחב ובעובי מותאם על פי סוג ומידות הפאל המבודד.

סה"כ לפתח תאורה - סאבוקס

סה"כ למסגרות חרש 

סיכוך בלוחות פחי פלדה ופלים מבודדים30

פתח תאורה - סאבוקס50

סה"כ

גרות חרש וסיכוך 09.20

גרות חרש 09.20.10

מזחלת  (במפגש מישורים משופעים של גגות רעפים) מפח מגולוון09.20.10.0100

 ס"מ, צבוע בגוון לבחירת35 מ"מ, ברוחב פרוס עד 0.5בעובי  

60.00מ'האדריכל, לאורך סביב כל גג הרעפים.

סה"כ לגרות חרש

סה"כ לגרות חרש וסיכוך 

גרות חרש10

סה"כ

רכיבים מתועשים בבין 09.22

מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות 09.22.11

 מ"מ בצד אחד,12.7מחיצת גבס חד קרומית  מלוחות גבס בעובי  09.22.11.0010

עם מסילה עליוה ותחתוה ויצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד

12.00מ"רגמר מושלם, מוכן לצביעה.

סה"כ למחיצות גבס וחיפוי פים לקירות

  ועץ C.V.Pתקרות מלוחות   09.22.24

חיפוי תקרות בוטפדר בהרכבה ישירה, לרבות שכבת בידוד ע"פ09.22.24.0020

135.00מ"ר ברשימות האדריכל.4פרט תקרה מס'- 
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

40עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.22.2409.22.24

  ועץC.V.Pסה"כ לתקרות מלוחות  

תקרות גבס ופתחי שירות 09.22.25

פתח שירות סתר דוגמת "אורבוד" מסוג "אלוטופ" דגם09.22.25.1010

"REVO-A  1.00יח' ס"מ60/60" או ש"ע במידות

סה"כ לתקרות גבס ופתחי שירות

סגירות אכיות ואופקיות מגבס 09.22.26

 מ"מ מעל ארון12.7סגירה אכית (סיר) מלוחות גבס בעובי  09.22.26.0009

 ס"מ ועד לגובה התקרה צד אחד בלבד,210המערכות מגובה  

5.00מ"רלרבות קוסטרוקציה הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה

סה"כ לסגירות אכיות ואופקיות מגבס

סה"כ לרכיבים מתועשים בבין 

מחיצות גבס וחיפוי פים לקירות11

  ועץC.V.Pתקרות מלוחות  24

תקרות גבס ופתחי שירות25

סגירות אכיות ואופקיות מגבס26

סה"כ

הריסות ופירוקים 09.24

הריסת מבה קשיח 09.24.82
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ביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז
מועדון מורשת

41עמוד   25/03/2020 מ.א. בי שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.24.8209.24.82

הריסה כללי : הריסות ופירוקים קירות ומחיצות בויות קיימות09.24.82.0010

בלוקים/בטון בכל עובי דרש מטויחות ו/או מחופפות

בחרסיה/קרמיקה, פירוק חגורות והדלתות לרבות משקופים, כל

התיקוים הדרושים ועיצוב הפתחים, פירוק חיפוי

חרסיה/קרמיקה מקירות שאים מיועדים להריסה לרבות

סתימת חורים בבלוקים כתוצאה מהפירוק, פירוק

קוסטרוקציית עץ לגג הרעפים כולל רעפים וחיבורים, פתיחת

מעברים וקידוחים בתקרות למעבר מערכות,פירוק חלוות

אלומייום ומשקופיהם, פירוק סורגי פלדה לחלוות המבוטים

בקירות בטון, פירוק ריצוף קיים, פירוק שיפולים, פירוק תקרת

רביץ, פירוק גג קרעפים קיים, פירוק תשתיות חשמל קיימות,

ס"מ לרבות חגורות20הריסת מחיצות בויות ומטוייחות בעובי  

בטון על פי המסומן בתכית, הריסת משטחי מדרגות מטויחים

 ס"מ, פיוי20על פי המסומן בתכית ישרים ומשופעים בעובי  

מרצפות אקרשטיין ומשטחי פיתוח קיימים על פי הצורך לרבות

פיוי צמחיה על פי הצורך. פיוי פסולת הריסות ופירוקים למקום

שפך מאושר ע"י הרשויות כולל תשלום אגרות, העמסה ופריקה,

הכל קומלט ע"פ תכיות והחיות המתכים, וכל הדרוש לצורך

שיפוץ המבה. כל ההריסה תבוצע בתיאום עם אדריכל ומפקח

1.00קומפהביה עבור השלמת שיפוץ המבה.

סה"כ להריסת מבה קשיח

סה"כ להריסות ופירוקים 

הריסת מבה קשיח82

סה"כ

מערכות חיצויות 09.57

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה והתקה מושלמת לרבות כל

האביזרים, ספחים, קטעי צרת, עבודות ילוות עד לקבלת מתקן

מושלם ותקין.

מערכת הביוב החיצוית 09.57.01

הערה: כל השוחות ביוב יהיו עשויות חוליות טרומיות בטון בלבד.

 מ"מ כולל חפירה160 בקוטר 6ציור לביוב עשוי פי.וי סי. דרג  09.57.01.0020

ו/או  חציבה בתואי ובשיפועים בהתאם לתכיות, התגברות על

מכשולים; קירות  תומכים, עצים, מיכלים קיימים, גדרות וכו'

לרבות ריפוד בחול, צילום וידאו בתוך הציור ושטיפת הקו לפי

ביצוע הצילום, בדיקה הידרוסטטית, כיסוי התעלה, הרחקת 

15.00מ' מ'.1.25 מ' ועד 0.76החומר העודף וכו' בעומקמעל  
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.57.0109.57.01

 מ"מ כולל חפירה160 בקוטר 6ציור לביוב עשוי פי.וי סי. דרג  09.57.01.0030

ו/או  חציבה בתואי ובשיפועים בהתאם לתכיות, התגברות על

מכשולים; קירות  תומכים, עצים, מיכלים קיימים, גדרות וכו'

לרבות ריפוד בחול, צילום וידאו בתוך הציור ושטיפת הקו לפי

ביצוע הצילום, בדיקה הידרוסטטית, כיסוי התעלה, הרחקת 

20.00מ' מ'.1.275 מ' ועד 1.26החומר העודף וכו' בעומקמעל  

 מ' עשויה חוליות1.25 ס"מ בעומק עד 80תא ביקורת בקוטר  09.57.01.0040

טרומיות בטון מאושר, כולל חפירה, מצע חול מתחת לבסיס,

 טון,מילוי12.5אטמים בין הציורות והתא, מכסה יציקה  

המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט

2.00יח'במפרט והחיות יצרן התאים .

 מ' עשויה1.75 מ' עד 1.25 ס"מ בעומק מ- 100תא ביקורת בקוטר  09.57.01.0050

חוליות טרומיות בטון מאושר, כולל חפירה, מצע חול מתחת

 טון,12.5לבסיס, אטמים בין הציורות והתא, מכסה יציקה  

מילוי המרווח בין התא ודופן החפירה בחול וכו' בהתאם למפורט

2.00יח'במפרט והחיות יצרן התאים .

 ס"מ80אספקה והתקת חבית ספיגה תוצרת "חופית" בקוטר  09.57.01.0060

 מ' כולל חפירת לצורך עמדת החבית, מילוי חצץ2.5ובעומק עד  

טון וכל הדרש12.5 ס"מ, מכסה רשת פלדה לעומס 4 עד 3בגודל  

2.00יח'בהתאם לפרט.

תוספת עבור התקת תא ביוב חדש בכל קוטר ועומק שהוא על09.57.01.0070

1.00קומפציור ביוב קיים.

). עם עטיפת בטון מזויין, צרת6 מ"מ ("160מפל חיצוי קוטר  09.57.01.0080

, לרבות עיבוד מיתעל, גובה המפל (הפרשP.V.Cואביזרים מ - 

2.00יח' מ'1.5גובה) עד  

סה"כ למערכת הביוב החיצוית

מערכת מים חיצוית 09.57.02

15 מ"מ עשוי פוליאתילן מצולב שחור דרג 110ציור בקוטר  09.57.02.0010

10.00מ' מ'.1.5לרבות ספחים בעומק עד  

1.00יח' כולל מתקן שבירה.4 כולל גוש עיגון, זקף בקוטר "3הידרט " 09.57.02.0020

 מ"מ מכל סוג110התחברות לקו מים/מגוף קיים בקוטר עד  09.57.02.0030

 110שהוא  עם  ציור  מתוכן מפוליאתילן מצולב בקוטר עד  

מ"מ כולל חפירה לגילוי הציור, תיאום  הפסקת מים עם

המועצה המקומית,  התחברות לציור/אוגן קיים לרבות כל

הספחים והעבודות הידרשים מכל סוג שהוא והחזרת מצב

1.00קומפהשטח לקדמותו .
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09.57.0209.57.02

, שסתום2, מז"ח "2 כולל מלכודת אבים "1.5מערכת מדידה " 09.57.02.0040

, ספחים, אביזרים, עבודות1.5, שעון מים בקוטר "1אל חוזר " 

1.00קומפהתקה וכל הדרש בפרט.

פירוק וסילוק ריצוף מכל סוג שהוא: אספלט, אבים משתלבות09.57.02.0050

 ס"מ ולאחר החת הקווים, כולל שכבת מצע80וכו' ברוחב  

10.00מ'מהודק, חול וכו' החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

סה"כ למערכת מים חיצוית

סה"כ למערכות חיצויות 

מערכת הביוב החיצוית01

מערכת מים חיצוית02

סה"כ

מרחבים מוגים ומקלטים 09.59

מסגרות פלדה 09.59.40

 לפי תקן הג"א כולל90/210דלת הדף למרחב מוגן מוסדי במידות  09.59.40.0025

01צבע יסוד ועליון לגמר מושלם, הכל קומפלט, ע"פ פריט מ- 

1.00קומפברשימות האדריכל.

 ס"מ, גרר לתוך100/100חלון הדף למרחב מוגן מוסדי במידות  09.59.40.0320

כיס עמ מסילה וגלגלים עליוים, לפי תקן הג"א, כולל צבעיסוד

1.00קומפועליון לגמר מושל, הכל קומפלט לפי הרשימה.

סה"כ למסגרות פלדה

איטום מעברי צרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגים 09.59.42

מערכת מודולארית "עומר" או שו"ע משולבת ביציקה לאיטום09.59.42.0400

מעברי גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל במרחב מוגן, המערכת

 ס"מ,50-40מאושרת על ידי פיקוד העורף, בקיר פימי בעובי  

 מ"מ, פלאג' תקיף100לרבות ציור אוויר מפלסטיקבקוטר  

אטם מעוצב מובה, שתי טבעו הארכה, ברז בורר, מחבר הפעלה

לחירום, מערכת יקוז מובת בקיר מקלטומחבר מפחת לחיבור

ציור יקוז. צרת יקוז וכסוי דקורטיבי. הכל קומפלט לגמר

1.00קומפמושלם.

סה"כ לאיטום מעברי צרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגים

מתקי אוורור וסיון 09.59.50
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09.59.5009.59.50

", לפי תקות פיקוד העורף, הכל8ציור איוורור מפלדה בקוטר  09.59.50.0520

2.00קומפקומפלט כמפורט ברשימת האדריכל

" במרחב מוגן, לפי תקות פיקוד4ציור איוורור מפלדה קווטר  09.59.50.0530

2.00קומפהעורף, הכל קומפלט כמפורט ברשימת האדריכל

סה"כ למתקי אוורור וסיון

מתקי תברואה 09.59.70

1.00יח' ליטר למרחב מוגן100מיכל מים תקי בפח  09.59.70.0010

1.00יח'בית כיסא תקי למרחב מוגן, לרבות וילון09.59.70.0220

סה"כ למתקי תברואה

סה"כ למרחבים מוגים ומקלטים 

מסגרות פלדה40

איטום מעברי צרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגים42

מתקי אוורור וסיון50

מתקי תברואה70

סה"כ

סה"כ למרכז מורשת תאשור 

עבודות איטום05

גרות אומן ומסגרות פלדה06

מתקי תברואה07

עבודות טיח09

עבודות ריצוף וחיפוי10

עבודות צביעה11

עבודות אלומייום12

עבודות אבן14

מתקי מיזוג אוויר15

מסגרות חרש19

גרות חרש וסיכוך20

רכיבים מתועשים בבין22

הריסות ופירוקים24

מערכות חיצויות57

מרחבים מוגים ומקלטים59

סה"כ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

09.59.7009.59.70

סה"כ סכום פרקים לפי מבים (לא כולל החות/תוספות ברמת המבים)
סה"כ למתקי חשמל08

סה"כ לתשתיות תקשורת18

סה"כ למערכות גילוי וכיבוי אש34

סה"כ לשוות35

סה"כ לעבודות בטון יצוק באתר02

סה"כ לעבודות ביה04

סה"כ למסגרות חרש19

סה"כ לגרות חרש וסיכוך20

סה"כ לכלוסאות ואלמטי סלארי, לביסוס מבים ולדיפון23

סה"כ למשטחי בטון50

סה"כ לסלילת כבישים ורחבות51

סה"כ לעבודות עפר01

סה"כ לעבודות איטום05

סה"כ לגרות אומן ומסגרות פלדה06

סה"כ למתקי תברואה07

סה"כ לעבודות טיח09

סה"כ לעבודות ריצוף וחיפוי10

סה"כ לעבודות צביעה11

סה"כ לעבודות אלומייום12

סה"כ לעבודות אבן14

סה"כ למתקי מיזוג אוויר15

סה"כ לרכיבים מתועשים בבין22

סה"כ להריסות ופירוקים24

סה"כ למערכות חיצויות57

סה"כ למרחבים מוגים ומקלטים59

סה"כ לביה ושיפוץ מבה 'בית מורשת' במושב תאשור-מכרז

אולם גדול01

אולם קטן02

ממ"ד ושירותים03

חצר04

מבה ממ"ד ורמפה05

גג רעפים חדש06

מבה פלדה קל07

מרפסת דק08

מרכז מורשת תאשור09

סה"כ

17.00%מע"מ
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סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 
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1 

 

  
 תאריך: __/__/__

 נספח ו'
  ערבות בנקאית

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון

 צומת בית קמה
 0024853ד.נ. הנגב 

 
 בנק: ____________ בע"מ סניף: ________ 

  כתובת הסניף: _____________
 

 ג.א.נ,
 _________________________________ מס' ערבות בנקאית הנדון: 

 14/ה/2020מס'  פומבימכרז 
 .בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור 

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( הערבות""סכום )במילים: ______________________________ ש"ח( )להלן: 
 (."הנערב"שתדרשו מאת _____________________________ )להלן: 

 
סכום הערבות יהיה צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן שמתפרסם מפעם לפעם על ידי  .2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
לחודש  15 -שהתפרסם ב, הידועחודש הלעניין ערבות זו, יהא מדד  "המדד היסודי"

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור _______ נקודות.
לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת דרישתכם על פי  "המדד החדש"

 ערבות זו.
 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
של המדד החדש לעומת המדד היסודי.  הכום הערבות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל ס

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את סכום הערבות בסכומו הנקוב 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 
אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמותו בתוספת הפרשי הצמדה  .3

ומים על חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכ
ובמקרה כזה לאחר כל תשלום תשאר ערבות זו בתוקפה ביחס ליתרת סכום הערבות, 
בתוספת הפרשי הצמדה ובלבד שהסכום הכולל של דרישותיכם, לא יעלה על סכום הערבות 

 בתוספת הפרשי הצמדה.
 
)שלושה( ימים  3תב ולא יאוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכ .4

ממועד קבלת דרישתכם, כל סכום שיידרש על ידכם בגבולות סכום הערבות ובתוספת 
הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה עליכם לנמק דרישתכם ומבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח 

יו את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב
כלפיכם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר 

 כלשהו את תשלומו של סכום הערבות, כולו או מקצתו. 
 
ועד בכלל וכל דרישה על פיה חייבת להימסר לנו  _/_/_ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום  .5

לא תתקבל. לאחר תאריך זה  בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           



 

 

1 

 

 ' זנספח 
 

בניה ושיפוץ מבנה 
"בית מורשת" במושב 

 תאשור
 
 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 14/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 14/ה/2020' סמ וזהח/מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה

 
 ( ז) מסמךב מפורטיםה סעיפיםה חולתת
  מסמךב אמורה תא היאש לכ חרתא ורהבצ שנותל וו/א החליףל א' בז סמךמ  יכ זהב  מוצהרו וסכםמ

 אמורה יןב תאמהה יא וו/א תירהס תיוצרש קרהמ כל.  בעבודהה בצועל תנאיוו חוזהה ופסט -ב' 
 . הז סמךמ וראותה חולוי -ב'  מסמךב אמורה ביןל הז מסמךב
 
 . וסףמ רךע סמ ולליםכ ינםא הז וזהח/מכרזב נקוביםה מחיריםה .1
  שבונותח גשתה .2

 . ותקיםע 1+  מקורב וגשי שבוןח לכ 2.1 
  הגישל קבלןה  ל.  עיומני עבודה ובצרוף   כמויותו דידהמ  דפיב לווהי  שבוןח  לכ 2.2 

 . עתקיםה שניב הכמויותו מדידהה פיד ת, אמפקחה בדיקתל
 : יצוינו שבוןח כלב 2.3 
 . חוזהה ספרמ -  
 . עבודהה םש -  
 חוזהה רךע -  
 . עבודהה תחלתה אריךת -  
 . עבודהה יוםס ךיארת -  
  
 כמויותה עיפיס לכ תא - בוצעוש כמויותה טורל מקבילב - וסףנ  ורט כלולי  שבוןח לכ 2.4 

 . מקוריה כמויותה בכתבש
 

 . צטברמ שבוןח היהי שבוןח לכ 2.5 
 

 בודותע ביןל כמויותה  כתבל בהתאםש  בודותע יןב  פרדהה  היהת  שבוןח  כלב 2.6 
 . ריגותח ות ו/אוספונ

 
 ןמ חלה צטברתמ בולריתט צורהב פרדנ דףב בוצעו, יקדמותמ החזריו החישובים לכ 2.7 

 . ראשוןה חשבוןה
 

ע"י  וגדרוי קטעים, הזמיןלמ סירהמ צורךל שלמותםב טעיםק השליםל מחויב קבלןה 2.8 
 .עתל עתמ פרוייקטה נהלמ

  על הקבלן להביא לאישור המתכנן/המזמין  את דוגמאות התגמירים  בטרם  רכבתם            
 בשטח.                       

 
פרוטוקול סיור הקבלנים מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן      2.9

 חתום על הפרוטוקול לצרפו למסמכי המכרז.  
    

 שיקול דעתה הבלעדי.תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודה בלבד וזאת ע"פ המועצה  2.10
 לקבלן לא תהיה זכות לתביעה בכל נושא הקשור להיקף העבודה וחלקיה. 

 
  הגשת חישובים לחשבון סופי   .112            

  אבני דרך  וכמויות עבודות אחרות על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר         
 עם הקבלן בטרם  בהתאם לסעיפי החוזה שייקבע          

 
תהיה על ידי ניכוי משכר החוזה, של סכום השווה בעלויות הביטוח השתתפות הקבלן מוסכם כי . 3

אחר שיגיש הקבלן למזמין.סופי או ( מערך כל חשבון חלקי או אחוז .50פרומיל ) 5 -ל  

 
 

 חתימת הקבלן : _____________
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  1'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 בודהע תחלתה וצ
 
 
 
 
 
 
 
 

 פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               

 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 14ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

  .בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור : פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

 ימים קלנדריים. (תשעים) 90ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 

 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      תאריך גמר ביצוע העבודה .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .ערן אדמתי ח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .ולוחות זמניםאופן ודרכי ביצוע העבודה  .7.1

  .וקבלני המשנהמנהל העבודה ,שמות מהנדס האתר  .7.2

המפקח  סטים של תוכניות מאושרות לביצוע העבודה יימסרו לכם ע"י 3 .8

 באתר .

 
 בכבוד רב,

 
 

      ____________  _____________             _____________ 
 לדימיר פיצ'קרו           נטע לי אביטל                           ניר זמיר           

 מהנדס המועצה                      המועצה יתגזבר         ראש מועצה   
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 2'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 שלמהה עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
  מושב תאשור תר: א

 
 14/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
  .בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור  :הפרויקט םש
 
 :אשונהר סירהמ
 גרועל בלי, ממבנהה מתלשה תא אשרל רינוה ממשלתיה הסכםב 54 סעיףל התאםב

 הסכםה ל( שכללב עד)ו 57 דע 55 מסעיפיםו הז סעיףמ נובעת, הקבלןה אחריותו תמההתחייבויו
 .ממשלתיה
 
 :סיורב משתתפיםה שימתר
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ _______  שותר
 

____________ ________ ________  ________ 
 

____________ ________ ________  ________ 
 
 הערותו ליקוייםל רטפ צוננור שביעותל שלמותהב וצעהב עבודהה יכ צאנומ סיורה רחאל
 :טהמ מפורטיםה
 

 _________________________א.____________________________________
 

 ב._____________________________________________________________
 

 ג.______________________________________________________________
 

 _____________________________________________________________ד. 
 
 :  ________תאריךל ד"ל ענה ליקוייםה תא תקןל קבלןה לע
 
 ________________ תאריךב ערךי סופיתו ניהש למסירה"ל ונה תיקוניםה קבלתל יורס
 ___________. שעהב
 
 תימותח
 
 תכנןמ  בלןק  יקוחפ  _____ שותר
 

_________  _______ _________  _______ 
 

_________  _______ _________  _______ 
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 3'ז  סמךמ

 
 
 
 
 
 
 
 

 מסירה שניה
 וסופית

 
 
 
 
 
 
 
 

      פומביז מכרמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 3מסמך ז'
 

 סופיתו ניהש סירהמ
 
( יקונים"ח תו)ד אשונהר סירהמ לש רשימהה פיל הקבלןמ נדרשוש תיקוניםה יצועב לע ישורא
 : _____________תאריךמ
 
 יהויז רטיפ
 

 
 מושב תאשור  תר:א

 
 14/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 .בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור 
   

 .               מבנהה שלמתה אריךת
 
  תאריךמ אשונהר מסירהב נדרשוש תיקוניםה לכ תא יצעב הקבלןש אשריםמ טהמ חתומיםו הנא

 .מלאהה צוננור שביעות___________ל
 

 :וכחיםנ
 

 :קבלןה טעםמ מבנהה וסרמ
 

_______________________   __________________ 
 תימהח       םש 

 
 : ____________רשותה טעםמ מבנהה קבלמ
 

___________  ______________  _______________ 
 תימהח              פקידת            םש       

 
 : חברהה מטעםו מבנהה טעםמ
 
 _____________  _____________     :פקחמ

 תימהח                                             םש                
 
 _____________  ____________   :פרויקטה נהלמ

 תימהח                                             םש                                                                             
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 4'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 דקב ספחנ
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 4'ז מסמך
 

 דקב ספחנ
 
 

ל כ וא ודשיםח 12 לש קופהת ירושה" פבדקה קופת"ת באיםה םבענייני יכ זהב וסכםמ .1
 .שלמהה עודתת מתןמ חוזהע"י ה תקבעש חרתא קופהת

 
חוזה ה וראותה לכ חולוי בדקה תקופתב יקוןת וב נדרשש עבודהה לש לקח לכ לע .2

 .תיקוןה שלמתד המועמ וספתנ נהש משךל הז נספחו 
 
ביצוע ל כלליםה תנאיםב מפורטכ תיקוניםה תא קבלןה בצעי בדקה קופתת לכ מהלךב .3

 שיטהלביצוע ה דרכיל בהתאםהמועצה ו ודעתה תאריךמ בירס מןז וך, תהז בנספחו עבודהה
 קבלןה תאפטור י אל הז עיףס פיל מפקחה ישורא מפקחע"י ה יאושרוש זמניםה ללוחו

, תכניתה תארישתו ד לפיו מפקחה לש אישורול קבלןה גישה א. לביצועה טיבל אחריותומ
 .קבלןה שבוןח לע מפקחה ותןא קבע, יזמניםה לוחו שיטהה

 
בוצעוי תיקונים. הפסקהה לאל הםב משיךי ואה תיקוניםה ביצועב קבלןה שהחלמ .4

 .פקחהמ רישתד פיל היקבעל שויע תיקוניםל עדיפויותה דר. סרגילותה עבודהה שעותב 
 
 חריא .וחותנ איו פרעותה גרימת, מאפשרה מידת, במנעי קבלןה תיקוניםה יצועב זמןב .5

 וא הםבמקומות ה שארו עבודהה תרא צבמ תא קדמותול קבלןה חזירי תיקוניםה שלמתה
 .תיקוניםה ביצוע, מעקיפיןב וא מישריןב נפגעוש וא תיקוניםה וצעוב רכםד

 
 יהיה ,הז ספחנ לפיו חוזהה פיל תיקוניםו דקב ענייןל ותיויתחייבוה חרא קבלןה מלאי אל .6

 יפויהמועצה ש תא  שפהי הקבלןו קבלןה שבוןח לע ליקוייםה יקוןת תא בצעל שאיהמועצה ר
 יוה םא "ד,וע תושכר טרח שפטיותמ וצאותה רבות, להוצאותה לכ תא הל ישלםו לאמ
 .אלהכ

 
 קבלןה תאיזמין , ובדקה נתש תוםל וךמסב בדקה יקורתב יצועב שםל ועדמ יקבעהמועצה  .7

 .פחותל מיםי בעהש לש כתבב קודמתמ הודעה, בהב השתתףל
 
 
 
 
 
 

 : _____________בלןק       
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 5'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 "מ _________________________________________________________חה נוא
 
  .בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור  :בודותע יצענוב שרא
 
 14/ה/2020 'סמ וזה"י חפע מועצה אזורית בני שמעון בורע
 
 מצטברה סופיה חשבוןה יפ לע נול מגיעהסכום )כולל מע"מ( ה יכ זאתב אשריםמ_ ______ יוםמ
 ____________ש"ח. ואה דינוי עלו דכםי לעמאושר ה
 

 ש"ח(____: ______________________________________________מילים)ב
 
 _______ש"ח_________ לש סך"ל בנה סכוםה תרתי תא נקבלש אחרל יכ צהיריםמ נוא
 גדנ הואש יןמ וא וגס כלמ וספותנ רישותד וו/א ענותט וו/א ביעותת לכ נול היינהת אל

 וזהח לביצועו תשלוםל הנוגעו קשורה כלב נהליומ וו/א מועצה אזורית בני שמעון –המזמין 
 .14/ה/2020

 
 "לנה סכוםה יכ אשריםמ ננוה עילל אמורה כלליותב פגועל מבליו טובה סדרה מעןל
מועצה אזורית בני שמעון בנוגע לביצוע החוזה  –המזמין  אתמ נול מגיעה לכ תא מכסהו הווהמ

 .14/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 14/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 14/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

  בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור . : עבודהה הותמ            
 

 
 םה ףא הןב הכרוךו בדקה בודותע כלו חוזהל התאםב הושלםו וצעב מבנהה י, כזהב אשרל ריניה
 .מלאהה צוניר שביעותל חוזהל התאםב
 
 
 
 
 
 
 ______________ ופיתס סירהמ אריךת
 
 
 
 
 _____________ תימהח  ________________ םט, שפרויקה נהלמ
 
 
 
 
 _______________ אריךת

 



 

1 

 

 
 תאריך: __/__/__

 
 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות - נספח ח'

 
 

הקבלן"( מאשרים בחתימתנו בשולי )"אנו הח"מ ___________________________
 הבאות:מכתב זה כי אנו מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות 

 
  14ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים,   ,בניה ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור
תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל 
הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה וכל הכרוך בה, ולמלא אחר 

ופקודת  1954 -ודה, תשי"ג הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם  1970 -הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל 

, ניטול על והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצלהוראות הבטיחות של ה
בקשר ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצעצמו את כל האחריות כלפי ה

לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת הוראה כאמור שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו 
 ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

מ' והיא  2לבצע גידור שטח הפרויקט לפני תחילת העבודות בשטח. גובה הגדר יהיה מינימום  .2
מועצה ו/או רכז הפרויקט יאשרו תבנה מלוחות עץ ו/או פח מכופף מדגם איסכורית. מהנדס ה

את תקינות הגדר בטרם התחלת העבודות בשטח. הגדר תישמר תקינה ושלמה עד לסיום 
 העבודות. 

טחונו ילספק על חשבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לב .3
רך בכך על פי דין ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )"האתר"( ובכל מקום שיהיה צו

ה. מבלי מועצמנהל הבטיחות של המפקח הפרוייקט ו/או מנהל העבודה ו/או וכפי שידרוש 
לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את מקום העבודה, באופן שימנע כניסה 
מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים ולהציב שמירה מתאימה במקום 

בודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לאחר שעות הע
לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או גוף במהלך ביצוע העבודה, 

לחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש וונדאג כי כל עובדינו, ש
 ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה.בהתאם להוראות כל דין 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל  .4
המועצה, ובכל או מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או /התקנים ובכל דרישות הדין ו

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 
מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על חשבוננו את כל האישורים, 
ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים לביצוע העבודה. אנו 

ישורים על , אםמועצה, על פי דרישתמפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או המתחייבים להציג ל
המועצה ו/או תעודות מפקח הבניה ו/או מנהל העבודה ו/או התאמת החומרים והציוד לדרישות 

בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות כי הציוד האמור 
נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע 

אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע  העבודה.

 העבודה.

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם ובנספחיו, מובהר כי השימוש בציוד הינו על אחריות הקבלן  .5
בלבד ובכל מקרה המועצה ו/או מי מטעמה אינו נושא באחריות או חבות כלשהן לכל נזק, ישיר, 

 י עקב השימוש בציוד.עקיף או תוצאת

רווח, תשלום או הוצאה  -הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל נזק, הפסד, אובדן .6
שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה 

 נגדם על ידי הקבלן ו/או צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש מעבודת הקבלן.
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מפקח הפרויקט ו/או חראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון אנו נהיה א .7
מנהל הבטיחות של המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת מנהל העבודה ו/או 

העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה 
מנהל הבטיחות מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

. ידוע לנו כי המועצה לא תקבל את האתר מאיתנו ללא קבלת רצונםשל המועצה ולשביעות 
 קיון האתר.יעל נמפקח הפרויקט אישור בכתב של 

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: .8

המועצה התראה ראשונה על יקט ו/או מנהל העבודה ו/או מפקח הפרולאחר שנקבל מ .8.1
אנו מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר  -שהיא מהוראת הבטיחות  כלחריגה 

 ההתראה שנקבל מממונה הבטיחות של המועצה. במכתבבהתאם לאמור 

מהמועצה התראה שניה על חריגה  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אולאחר שנקבל מ .8.2
אנו מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור  -יא מהוראת הבטיחות כל שה

 מבלי שיהא צורך לתת לנו התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק. ₪, 1,500של 

מהמועצה כל התראה נוספת  מפקח הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/אומ לאחר שנקבל .8.3
מפקח הפרויקט לנהוג על פי החלטות מ אנו מתחייבים -להתראות המפורטות לעיל  מעבר 

, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה זמנית או המועצה העבודה ו/אוו/או מנהל 
 סופית. 

אחריות לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם ב נישא נו א .9
מה ו/או לעובדינו ו/או לקבלני לצד שלישי כלשהו ו/או למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטע

המשנה שלנו ולכל מי שאנו אחראים לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמנו או מטעמנו, 
 כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך כדי, או עקב, או במהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדנו,

, אלה הנתונים למרותנו, קבלני המשנה שלנו ועובדיהם, שלוחיהם עובדינו, שלוחינו והן מצד
 ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו. 

ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה  מועצהאנו משחררים בזאת את ה .10
קבלני שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק כנ"ל, לרבות אחריות כלשהי כלפי 

המשנה ו/או מי מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או 
צפויים מראש לצורך ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. אין באמור לעיל 

 כדי לגרוע מכל טענת הגנה שהיא שתעמוד לנו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.  

בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד  מועצהלפצות ו/או לשפות את האנו מתחייבים  .11
לום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד המועצה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, שוכל ת

 רבותבין מעשה או מחדל כאמור, ובכל מקרה שהמועצה תחויב בתשלום כל סכום כאמור, ל
או שיפוטי אחר שיוטל עליה, אנו מתחייבים לשלם כל  צאות, קנס או תשלום חובה מנהליהו

סכום כאמור, במקום המועצה או למועצה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו למועצה, לרבות 
הוצאות ושכר טרחת עורך דין. המועצה מצידה מסכימה לאפשר לנו להתגונן בכל תביעה 

 כאמור, ביחד איתה או במקומה, כפי שתחליט המועצה.

 
 _______________________________________________ לן:הקב שם

 
 מורשי החתימה מטעם הקבלן: שמות

 
 ____________________שם

 
 .ז._________________ כתובת__________________ת 

 
 העבודה מטעם הקבלן: מנהל

 
 .ז._________________ כתובת_____________ת_______________ שם

 
 ___________________פקס' מס ____________  ' טלפון______מס

 
 חתימה וחותמת ממונה הבטיחות:     : הקבלןוחותמת  חתימה

 

______________________    ______________________ 
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 העסקת עובדים -הצהרה - ט'   נספח

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 
  אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא

  
( הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1

בניה  " 14/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 "ושיפוץ מבנה "בית מורשת" במושב תאשור

 בתצהיר זה:

גם בעל   -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -שנשלט על מי   - "בעל זיקה "
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד 
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של הקבלן, או מי מהאחראים 

  מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה.
 .1981-מ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התש     -    "שליטה "

. הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת המכרזים במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה 2
  לקבלן:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון  __
 , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31 -התשס"ג 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002

 .1987-זו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ" 1991-התשנ"א
 

  במקום המתאים[ X]נא לסמן 

 :)יש לסמן( אחד מאלה בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך  הקבלן )ב(
  ;במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  הקבלן )ג(
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה. 

 - יין סעיף זהלענ 
 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 . 1981 -התשמ"א
 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  
 .הקבלןחבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)
 ;בעל השליטה בו )א(  

 ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם הקבלןבמהותו להרכב כאמור של 

 הקבלן;דומים במהותם לתחומי פעילותו של 
 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 
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חבר בני אדם אחר,  –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3)
 בקבלן;הותית בידי מי ששולט שנשלט שליטה מ

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום  –"הורשע" 

 (. 31.10.02כ"ה בחשון התשס"ג )
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

י או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בנ 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 
 אדם.

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 
  חתימה          

 
 אישור

_______, ____________הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד ____
_____, ולאחר ______, ת.ז.______________________________ה"ה ____

וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 
 לא ת/יעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 
 

____________
חתימה וחותמת 

 עו"ד



                                        
 

 
 נספח יא'

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 
 

 לכבוד 
 ( "המועצה: ")להלן המועצה האזורית בני שמעון

 
 

 א.ג.נ.,

( במסגרת "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  14ה//2020הצעתי במכרז מספר 

 במכרז.  

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע   1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  89סעיף .  2.1

 כדלקמן :

לאחד האמורים חלק העולה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש 

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 ."בת, אח או אחות

 כדלקמן:הקובע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח  59סעיף   . 2.2

זוגו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן"

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 

למענה או בשמה, פרט לענין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי 

שירות מהשירותים שהמועצה של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת 

מספקת לתושבים; אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או טובת הנאה כאמור, אם 

 ."א)ב( לגבי חברי המועצה89זיקתו לעסקי המועצה היא כאמור בסעיף 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12כלל  . 2.3

 ברשויות  המקומיות הקובע:

בר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״ח

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה   -״חבר מועצה״ 

 "בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .  3

ואף לא מי בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  .3.1

 שאני לו  סוכן או שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו. 

 .אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות  .3.3
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ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 

( לצו 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה  2/3המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות  89ור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ובאיש

 )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .6

 אמת.

 

 תאריך:_______________ 

 חתימה של המציע:_____________________ חתימת מורשי

 

 אישור עו"ד : _________________, אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 

 
 


