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 אריך: __/__/__ת
 

 כתב הצהרת קבלן
 

 לכבוד
 המועצה האזורית בני שמעון 

 )להלן "המועצה"(
 

 31ה//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.
 

, כתב הכמויות לפי מחירי היחידותמוצע על ידי למחירי המקסימום המפורטים באחוז ההנחה ה
אולם  )לא כולל מע"מ(,₪ __ ___סכום כולל של __________יעמוד על __ % הנחה, וסה"כ 

אני מסכים כי התמורה בהתאם לחוזה תהיה מבוססת על מדידה והערכת העבודה שבוצעה 
 מועצה ולא לפי הסכום הכולל.למעשה ונשלמה על ידי כפי שתעשה ע"י ה

 
 ראני מסכים ומאשר כי המועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ברם ההצעה תישא .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 

 יקבלת ההודעה על קבלת הצעתי. נתקבלה הצעתי ונדרשתי על ידכם לקיים התחייבויותי מיום
 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
אם לא אחתום במועד הנקוב לעיל, תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות  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  

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

כל ימים מתאריך קבלת צו התחלת העבודה ולסיים את  7להתחיל בעבודה תוך  .4.2
( ימי  לוח מאתיים וארבעים) 240תנאי החוזה תוך תקופה של ההתחייבויות והעבודות לפי 

מיום זה, וזאת כפוף ללוח ההתקדמות של שלבי העבודה שיצורף לחוזה בינינו ויהיה חלק 
והעבודות" פירושו להוציאה  ת"סיום ההתחייבויו כלפיכם. ימהתחייבויותיבלתי נפרד 

לפועל עד 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
חוזה, כערבות לקיום כל תנאי החוזה המצורף. על ערבות בנקאית זו יחולו כל התנאים ב

 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.

וצאות ביול החוזה, במידה ויחולו, יחולו עלי בלבד ואני ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ה .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
ם באם הצעתי זו תזכה במכרז, כל זכות לתביעה, דרישה ו/או טענה כלפי כאמור, לא תהא לי, ג

 , 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
ר ביחיד מוסב גם לרבים או להיפך וכל כל מקום שנאמ 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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 31ה//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

 31ה//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 תכניות 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 ודדמ  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 

 בודהעה 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  תכניות 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 ₪,  1,000בסך 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

לתליית כולל מיגון נגד גניבה,  מקרר, לוח  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  

ת תוכנה לצפייה של כמויות ומחירים ובתוכנת מייקרוסופט פרוג'קט ללוחות הזמנים, לרבו
 תכנות אופיס מהדור החדש וכן חיבור אינטרנט לדואר אלקטרוני.

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

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

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

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

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

  במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות. והפלאפונים, כלולים
 
 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 על הקבלן להגיש את חישובי כמויות העפר

 הפיקוח והמתכנן.דרישות 
 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 
 החישובים יתאפשר בהתאם לדרישות הפיקוח והמתכנן.

 המפקח.כל בקשת שינוי מהנחיה זו מחויבת אישור חתום של 
 
 

 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 

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

 
 

 עדיפות בין מסמכים    00.36
 

 ביצוע ןלענייעדיפות 
 

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
 . "הוראות יצרן" של יצרני החומרים השונים, או בהיעדרן: תקנים ישראליים 7
 

 ושו של המפקח הוא המוסמך והקובע.פר -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 המינוי ילווה במכתב מינוי שיפרט את כישוריו של מנהל העבודה. 

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 

יה נוכח גם בזמן עבודתם של קבלני המשנה. לא תאושר התחלת העבודה לפני אישור מינוי של יח
מנהל עבודה אחראי. הרשות המקומית והמפקח רשאים לדרוש את החלפתו של מנהל העבודה באם 

 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
 

 31ה//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 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

חד  םגן ילדיהקמת 
 בקיבוץ כרמים כיתתי

 5021466סמל אתר במשרד החינוך: 
 
 
 
 

 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
 

)סמל אתר במשרד החינוך  הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמיםלביצוע המפרט מתייחס 
 .תכניות המכרז המצורפות למכרז זה(  לפי 5021466

 
 

 כללי 00.1
 

 אופי העבודה .1
מתאים לדרישות המפרט הכללי, המפרט המיוחד, הקבלן יבצע העבודה באופן ש

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

 החוקים, הצווים והתקנות.
 

 ביצועתוכניות  .2
 . לביצוע כל התחומים הרלוונטייםמלאות ב/חוזה זה מצורפות תוכניות למכרז

 מילוי הצעת מחיר במכרז .3
 אופי מילוי הצעות המחיר יהיה בשיטת אחוז הנחה על אומדן. 

 
 

 הנחיות מיוחדות 00.2
 

 הגדרת האתרו פעיל עבודה בסמוך למוסדות חינוך פעילים .1
 

של אתר העבודה משאר הקיבוץ הבלעדי ליצור הפרדה פיזית הקבלן אחראי ועל חשבונו 
 מ' נטו . 2החינוך הסמוכים באמצעות גדר איסכורית קשיחה בגובה  ומתחמי

 
תוגדר כניסה יחידה לכלים כבדים וכניסה אחת נוספת לפועלים, עלויות השערים יהיו 

 .המיקום יובא לאישור המזמיןבאופן בלעדי על הקבלן. 
יש צורך בהכנת תכנית אתר ולהביאה לאישור המזמין טרם התחלת העבודה, התכנית 
תראה במפורט את תוואי הגדר, מיקום לחניית כלים כבדים ורכבים פרטיים, משרדי 

 האתר ומחסן חומרים.
 

המזמין שומר את הזכות שלא לאפשר לקבלן לעבוד בימים ספציפיים תוך הודעה מראש 
 לקבלן לבקשת הגן הסמוך משיקולים שונים )חגים/אירועים/פעיליות מיוחדות וכו'(.

 ב בימי בטלה ולא ישולם תשלום נוסף עבור כך.המזמין אינו יחויי
 

כל נושא כניסה הכלים הנדרשים לעבודה הינו באחריותו וע"ח הבלעדי של הקבלן גם אם 
מהאתר וכלה בפירוק והחזרת גדרות  םנדרש להביא מנוף ע"מ להכניס ולהוציא את הכלי

 עבור הנ"ל לא ישולם תשלום נוסף. –קיימות 
 

 מתקנים .2
 

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

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

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

 רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר.



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 3    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
 דרכי ביצוע ומניעת הפרעות .3

הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו 
 מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא.

צעים אלה יכללו גידור, שילוט ותאורה סביב חפירות ובורות פתוחים, סידורים ואמ
שלטי ותמרורי עבודה, אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי 

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

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

 
 תנועה על פני כבישים קיימים או על כבישים בשלבי ביצוע .4

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

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

 
 זמניים ודרכי גישההסדרי תנועה  .5

על הקבלן להזמין תכנית הסדרי תנועה זמניים דרך יועץ תנועה מטעמו ועל חשבונו 
 ן הבטיחות במועצה.ולאשר התכנית במשטרה בכפוף לדרישות קצי

עלויות אספקת והקמת הסדרי התנועה יהיו גם הן באחריות ועל חשבונו הבלעדי של 
 הקבלן.

 
באחריות ועל חשבון הקבלן לייצר דרכי גישה להגשה לאתר העבודה לרבות עבודות עפר 

 –שידרשו כגון יישור שטחים, כיסוי תשתיות בחול, הכנת דרכים זמניות למשאיות וכו' 
 שיוכשרו לצורך גישה יושבו לקדמותם בסיום העבודות. השטחים

 
 סילוק עודפים ופסולת .6

 
 :לצורך סעיף זה יוגדר כפסולת 

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

 
לרבות אגרות  כל הפסולת הנ"ל תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו מחוץ לאתר העבודה

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

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

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

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

 בנפרד.



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 4    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
 סידורי השטח בגמר העבודה .7

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

 

הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן 
ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבון הסופי ימסר לבדיקה לאחר 

לת עבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנן. תאריך החשבון הסופי עריכת קב
 יהיה בכל מקרה אחרי תאריך קבלת העבודה.

 
 אתר התארגנות .8

 הקבלן יגיש למפקח לאישור תכנית עם הצעה למקום וסידור אתר התארגנות. 
כל העבודות הדרושות להסדיר את השטח ולהתאימו לצרכים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל 

 .שבאומדןונו וייחשבו ככלולים בסעיפים השונים חשב
 שטח ההתארגנות יהיה בתוך אתר העבודה לפי הגדרת גבולותיו בתכניות הביצוע.

 
 גידור אתר .9

ר באמצעות גד אתר העבודה יופרד משאר המתחמים המיושבים ביישוב/קיבוץ
 הגדר תותקן ע"ג עמודים שיבצע הקבלן. – מ' נטו 2איסכורית קשיחה בגובה 

 עלות אספקה והתקנת הגדר ע"ח הבלעדי של הקבלן.
 

 תנאי השטח .10
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 

 הצפות.האוויר ו-חומרים שהביא לאתר מפני  פגעי  מזג
 

 הובלות .11
כל הובלה לצרכיי ביצוע עבודה זו נחשב כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף    
 . לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. באומדןהמתאים    
 לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה.  

 
 דוגמאות לאישור לפני ביצוע .12

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

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

 האדריכל או המפקח או המזמין.



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 5    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
 תקופת הביצוע 00.3

 
קלנדריים מתאריך חתימת צו התחלת העבודה  ( ימים240) מאתיים וארבעים עד 
 ע"י המזמין. 

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

 סופית. ראשונה, ביצוע תיקוני ליקויים וביצוע מסירה
 

מהועדה המקומית ככל  4תקופת הביצוע כוללת בתוכה את טיפול הקבלן בקבלת טופס 
 שקשור בקבלן.

 
תקופת הביצוע כוללת את זמן ההתארגנות, אספקת החומרים )גם אם אינה תלויה ישירות 

 בקבלן(, וביצוע מלא לפי הגדרות החוזה.
 

ניתן לעבוד בשל מזג אוויר, חגי כל  לא תהיינה התחשבות בלוחות הזמנים עקב ימים בהם לא
 לוח הזמנים הינו קשיח ולא תהיינה גמישות בנושא. –הדתות, ימי מחלה וכל סיבה אחרת 

 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 
 :עבודה בשיטת "גאנט" שיכלול את הנושאים הבאיםה 

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

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 6    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 

 

 אופני מדידה ומחירים 00.4
 

ויכלול את כל  המבנה יהיה פאושליהביסוס, שלד, תשתיות וגמר כל עבודות מחיר    00.4.1
 :המצויינות באחד או יותר מהבאיםשלביצוע  עלויות העבודות  
  

 תכניות הביצוע המצורפות -  
 חוזרי מנכ"ל משרד החינוך -  
 מפרט זה -  

 לעבודות הבנייההמפרט הכללי  - 
 

מטר  1+  )לרבות הפן החיצוני של קירות החוץ( שנמצאות בתוך גבול המבנהלו ו  
 בהיקף המבנה. 

 
 יכללו את הבאים:הסעיף הפאושלי לעבודות גן הילדים  תכולתבין השאר 

 
/עמודים/קירות/תקרות וכו' לרבות עבודות עפר, ביסוס בכלונסאות, יציקת רצפות/קורות

וחוץ,  איטום חדרים רטובים, ריצוף, טיח פניםטפסות וברזלנות, שרוולים לתשתיות בקירות, 
 עבודות חיפוי קירות באבן טבעית, , קרמיקה לקירות,וץוח , צבע פניםשליכט אקרילי חיצוני

אביזרים לשירותים )סבונייה, מתקני ניר  כיורים, שיש, אסלות וכו'(,ברזים, כלים סנטיריים )
, רכזת גילוי אש לפי תקן נגישות , שירותי נכים לרבות כל האביזריםוזכוכית PVC מראות וכו'(,

 עבודות גבס )לוחות, סינרים, מחיצות וכו'(,לאי אש, צופרים, ג, מאושרת )"טלפייר"(, חייגן
חשמלי, עבודות , שילוט מכל סוג, רמקול, דוד שמש/עמדות כיבוי אש )ארונות, גלגלונים וכו'(

, תקרות ספי חלון מאבן, ספי דלתות נגרות, מסגרות, אלומיניום )כל חלונות ודלתות המבנה(
ג"ת חירום,  ג"ת מכל סוג, ג"ת הצפה, ת,ג"ת לד לתקרה אקוסטי, אקוסטיות, תקרות פחים

, עבודות ביוב )צינורות, הכנות, חיבורים וכו'( , עבודות מים פנימיותקים, מתגים, שקעיםמפס
פנימיות, עבודות חשמל פנימיות )ארון, לוח, כבלים, חיבורים וכו'(, עבודות תקשורת פנימיות 

, אינטרקום כולל מסך ופתיחת לאינטרקום)ארון, מרכזיה, כבלים, חיבורים וכו'(, עבודות הכנה 
, מטבח )ארונות, שיש, כיור, ברז וכו'(, עמדת גננת, עמדות לשטיפת 4, אספקת מכשיר תמי שער

בדיקות מכל סוג טופרוסול,  1109אספקה והתקנת מחסן מתכת דמוי עץ מק"ט , ידיים לילדים
כו'(, תיאום מול רשויות )בזק, ו , מכון התקניםחיטוי מים ,אלקטרומגנטית קרינה )בודק חשמל,

במסמכי המכרז לרבות תכניות הביצוע, המפורט וכל המצויין  הוט, חח"י, ועדה מקומית וכו'( 
 .והאומדןהמפרט המיוחד, המפרט הכללי 

 

העבודות  –הרשימה שלעיל הינה חלקית ומתארת באופן עקרוני את העבודות שלביצוע  
ת גן הילדים לרבות פרטים ותיאור מפורט מצוים שלביצוע בבסיס הסעיף הפאושלי לעבודו

 .והאומדןבמסמכי המכרז, תכניות הביצוע, המפרט המיוחד, המפרט הכללי 
 

 .יהיו פאושלי גבולות המגרשובתוך לגבולות המבנה עבודות פיתוח הנמצאות מחוץ  00.4.2
 

 בין השאר תכולת הסעיפים לעבודות פיתוח גן הילדים יכללו את הבאים:
 

ן וביצוע מתקני משחק )משטח בטון, משטח גומי, מתקנים, ארגז חול, בדיקת מכון תכנו
התקנים וכו'(, תכנון וביצוע הצללה )קונסטרוקציה, בד וכו'(, גדר הפרדה, שערי פשפש, גינון, 
, השקייה, אדמה גננית, התאמת שוחות, ריצוף באבנים משתלבות, תשתיות חשמל ותקשורת

במסמכי המכרז לרבות תכניות  ומפורט וכל המצויין ום כולל מסךהתקנה וחיבור של אינטרק
 .והאומדןהביצוע, המפרט המיוחד, המפרט הכללי 

 
העבודות  –הרשימה שלעיל הינה חלקית ומתארת באופן עקרוני את העבודות שלביצוע 

שלביצוע בבסיס החישוב הכמותי לעבודות פיתוח גן הילדים לרבות פרטים ותיאור מפורט 
 .והאומדן, המפרט המיוחד, המפרט הכללי במסמכי המכרז, תכניות הביצוע מצוים

 
והמצויין בחוזה, במפרט  לא תינתן תוספת מחיר עבור אף פרט המוגדרבשום אופן  00.4.3

 היטב. והמפרטים אנא קראו את התכניות –או בתכניות הביצוע  
 

לות המוצר, אספקה, כל המחירים שיצויינו בהצעת מחיר הקבלן כוללים את ע 00.4.4
, )כל סוגי המנופים, סלי הרמה וכו' שיהיה בהם צורך( התקנה, הובלה, הנפה 
הרכבה, חומרי קשר נלווים, מחברים, עבודה, פועלים, רווח קבלני, תקורות  
 לא תהיינה תוספת תשלום עבור אי אלו מהדברים. –אחריות וכו'  

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 7    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 מסירת האתר לקבלן 00.5
 

 נכון לעת סיור הקבלנים.הו האתר ימסר לאתר במצב
 

 אחריות הקבלן 00.6
 

 הקבלן יהיה אחראי למבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו הסופית.
 

החל מהמסירה הסופית, הקבלן יהיה אחראי לטיב המבנה למשך תקופת שנת הבדק 
 חודשים(. 18ושישה חודשים נוספים )

 
 שנים מעת המסירה הסופית. 7למשך  לעבודות איטום שיבצע היה אחראיהקבלן י

 
שנים מעת  5הקבלן יהיה אחראי לחיפוי הקירות והרצפה בחדרים הרטובים למשך  

 המסירה הסופית.
 

שנים מעת  2הקבלן יהיה אחראי עבודות משטחי בטיחות, מתקני משחק והצללה למשך  
 המסירה הסופית.

 
 אופן התשלום 00.7

 

ע"ב אחוז חלקי מתוך  יהיה והפיתוח ות המבנההתשלום עבור הסעיף הפאושלי לביצוע עבוד
 שיגיש הקבלן ויאושר ע"י המפקח והמזמין.לסעיף  100%

המפקח והמזמין שומרים את הזכות לקבוע ולאשר באופן סופי את האחוז מכלל העבודה 
לסעיף שלדעתם עבורו מגיע תשלום לקבלן לפי התקדמות הקבלן לוהשלב שאליו הגיע בעת 

 הגשת החשבון.
 י הדרך לתשלום ייקבעו עם הקבלן הזוכה.אבנ

 

 ימים קלנדריים אלא אם נאמר בחוזה אחרת. 45תנאי התשלום שוטף +
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 ת מבנה גן הילדיםהמפרט המיוחד לביצוע עבודו – 01
 

 (א')6חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע, סידורי בטיחות במבני משרד החינוך עג/ 01.1
ים בחללים על כל יעודיהם השונים ומערכות המבנה , במבנמבנה גן הילדים לרבות כל חדריו

יענו על דרישות חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע, סידורי בטיחות במבני משרד החינוך 
להלן חוזר  –או עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות  2013שבט התשע"ג פבראור  – א'6עג/

או עדכונם האחרון בעת ביצוע  2008)ב'( ינואר 3מנכ"ל וע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך סח/
 החוזרים אינם מצורפים למסמכי המכרז! - העבודות להלן חוזר מנכ"ל

 
משמעות הסעיף שכל דרישה המצויה בחוזרים אלו לרבות כל העדכונים לחוזרים שיצאו 

יושלמו הדרישות ע"י נכון לעת העבודות באתר וידרשו לצורך קבלת אישור אכלוס הגן 
וכחלק מהסעיף הפאושלי לחוזה בין אם הדרישות מצויות  וסףהקבלן ללא תשלום נ

 במסמכי המכרז האחרים ובין אם לאו.

 

 מסמכים מחייבים נוספים שאינם מצורפים למסמכי המכרז 01.2
מבנה גן הילדים לרבות כל חדריו, במבנים בחללים על כל יעודיהם השונים ומערכות המבנה 

נטיים, דרישות מכון התקנים הישראלי, כל התקנים הישראליים הרלוו יענו על דרישות
המסמכים המצוינים אינם מצורפים  –המפרט הכללי הבינמשרדי דרישות משרד החינוך, 

למסמכי המכרז אך מחייבים את הקבלן בביצוע הוראתיהם כחלק מעבודתו במסגרת הסכם 
 זה.

 
בין במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות הרשומות במסמכים המצורפים למכרז ו

 (, תיבחר החלופה המחמירה מבינהם.01.2-ו 01.1המסמכים שלא מצורפים למכרז )

 

 בטיחות אש 01.3
, בהתאם 2008מבנה גן הילדים יבנה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   01.3.1

בהתאם למכ״ר  1972לתקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי אש בבתי ספר( התשל"ב 
 ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות. המעודכנים בעת ביצוע העבודה 523

השימוש בחומרי בנייה ,כולל ציפויים, חיפויים, תקרות אקוסטיות וכדומה, ייעשה  01.3.2
)דרישות למוסדות חינוך( יש להציג תעודת  4חלק  921לפי דרישות תקן ישראלי

 בדיקה של מעבדה מאושרת ,המעידה על עמידה בדרישות התקן הנ"ל.

ל קומות הבניין, חדרי מדרגות מוגנים, הפרדת אש לרבות הפרדת אש ש - מידור אש 01.3.3
הכל ע״פ  -של פירים ורטיקלים, הפרדת אש של חללים בעלי סיכון אש מיוחד וכו 

ועל פי הנדרש בתקנות שירותי הכבאות  2008תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 
 והנחיות יועץ הבטיחות.

 

 נגישות 01.4
ה מונגש, יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוקים, מבנה גן הילדים לרבות חצרות ושטחי חוץ יהי

 לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראלים, והנחיות יועץ הנגישות.
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 גבהי חללים 01.5
 ס"מ. 350 -גובה נטו כיתת הגן מריצוף עד תקרת בטון לא יפחת מ 01.5.1

 ס"מ. 300 -ובכל מקרה לאחר התקנת מערכות או תקרה תותבת לא יפחת מ

 -המטבחון והשירותים מריצוף עד תקרת בטון לא יפחת מגובה נטו באזור הממ"ד,  01.5.2
 260 -ס"מ. ובכל מקרה לאחר התקנת מערכות או תקרה תותבת לא יפחת מ 280

 ס"מ.
 

 עבודות עפר 01.6
 (01)כמו כל שאר העבודות שבפרק  עבודות העפר בגבולות המבנהכל  למען הסר ספק,

 בעבור הקמת המבנה כלולות במחיר הפאושלי לחוזה.
 

 פסולת ומפגעים סילוק 01.6.1
על הקבלן לסלק כל פסולת, אבנים, גדמי עצים וכל שאר הפרעות המצויות בשטח העבודה 

ומערכות נטושות בקרקע שיתגלו בזמן החפירה. סילוק כל הפסולת ומפגעים אחרים לאתר 
המקומית. ייחשב ככלול במחירי החוזה של הקבלן והוא לא יהיה  פסולת מאושר ע"י הרשות

 לום נוסף.זכאי לכל תש
 

 וריסוס שוףיח 01.6.2
 ס"מ.  20שוף של השטח לעומק יעל הקבלן לבצע ח 

 החשוף כולל עקירת שיחים, וסילוק כל השורשים.
על הקבלן לרסס את כל שטח הינוי בחומר קוטל שורשים ועשבי בר בשיעור המומלץ לפי 

 הוראות היצרן.
 

 חפירה/חציבה 01.6.3
 לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע.בכל מקום שמופיע המושג "החפירה" הכוונה היא  
הקבלן יחפור/יחצוב בכל סוגי אדמה בהתאם לקרקע שבמקום החפירה/חציבה וכן יסלק  
סלעים וגושי אבן בכל גודל נדרש הקיימים באתר. החפירה/חציבה בשטח תבוצע בכלים  
. והחומר שאינו 01.07מכניים ו/או בעבודות ידיים. החומר ישמש כמילוי חוזר ע"פ סעיף  
כל חפירה  -. 01.06מתאים כחומר מילוי יסולק מהאתר למקום שפך מאושר ע"פ סעיף  
אחרת שנשארה לאחר יציקת הבטונים כגון: חפירות, בורות וכו', יש למלא חזרה מחומר  
עבודה זאת כלולה  -להלן  ס"מ, לפי האמור 20חפור נברר ולהדקו במהדק מכני ובשכבות של  
 חציבה.במחירי החוזה של החפירה/ 

 
 חפירה מיותרת 01.6.4

בכל מקרה שהקבלן יעמיק לחפור מתחת למפלס הנקוב ו/או יחרוג מגבולות התכנית, ימלא 
 הקבלן את עודף החפירה בחומר מילוי נברר, מאושר ע"י המפקח, בשכבות של

ס"מ עם הרטבה והידוק במכבש ויברציוני או בפלטה ויברציונית עד לצפיפות של לפחות  20
 א.א.ש.ה.ו. עבודה זו תעשה כולה על חשבונו של הקבלן. בכל מקרה מודיפיידלפי שיטת  98%

והקבלן לא יקבל  שהקבלן חפר מרחב גדול מהמסומן בתכניות לא ייחשב שטח זה כחפור
 תמורה כלשהיא עבור חפירה זו. 

 
 עודפי חפירה 01.6.5

 -אחרת שתמצא  עודפי אדמת חפירה או עפר שנפסל למילוי, צמחיה, שורשים ופסולת 
למקום שיורה המפקח ו/או יסולק למקום שפך מאושר  -יסולקו אל מחוץ לאתר העבודה 

 ע"י הרשות המקומית וללא מגבלת מרחק.
בתנאי שעפר זה יהיה  ,הקבלן ישתמש בעפר החפור לפי הצורך, לצרכי ביצוע סידור המילויים

י החומר חפשי לחלוטין מצמחיה, מלכלוך ומפסולת ושימושו יאושר ע"י המפקח. עודפ
יהיה רשאי למכרם או לשופכם אל מחוץ לשטח  החפור ייחשב כרכושו של הקבלן והוא

 הכל על חשבונו ואחריותו. -בהתאמה לחוקים העירוניים
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 והידוק מילוי 01.6.6
יורבצו במים עד לתכולת הרטיבות האופטימלית )שתית( פני הקרקע החשופים  -

מהמקסימום לפי שיטת  לפחות 98%לפחות ויהודקו במכבש מתאים לצפיפות של 
 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

חומר  10%המילוי יעשה אך ורק מחומר מקומי ובתנאי שלא יכיל יותר מאשר  -
 .200העובר נפה מס' 

ס"מ וכל שכבה תורבץ במים ותהודק במכבש  20חומר המילוי יפוזר בשכבות של  -
 לפחות מהצפיפות המרבית לפי שיטת 98%רוטט מטיפוס מאושר לצפיפות של 

 מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
 

 יצוב ושמירת הדפנותי 01.6.7
והתימוך שבוצעו  הקבלן אחראי באופן בלעדי לנושא בטיחות של עבודות החפירה -

הקבלן לוודא שיפוע מתאים של  באתר וכן עבודות עפר ותימוך שיבצע בעצמו. על
החפירות על מנת למנוע מפולות וזאת בתאום עם דרישות יועץ הקרקע והמפקח. 

 פנות החפירה הקיימת כלולה במחיר החוזה.שמירת ד
 לא תשולם כל תוספת עבור הרחבות לתעלות או דפנות אלכסוניות וכדומה. -
על הקבלן לנקוט בצעדים מתאימים שיבטיחו אפשרות המשך עבודה תקינה גם  -

 במקרה של גשמים ולדאוג לניקוז השטח.
 

 דיוק העבודה 01.6.8
המתוכנן  ס"מ לגבי הגובה  2קבלן יהיה בגמר הסופי של עבודות ה -דיוק עבודות עפר  

 מ' בכל כוון שהוא. 3והן לגבי סרגל ישר באורך 
 

 דו"ח יועץ הקרקע 01.6.9
דו"ח יועץ הקרקע המצורף הוא חלק בלתי נפרד מהמפרט ועל הקבלן לבחור שיטות  

 עבודה בהתאם לתכונות קרקע המתוארות בדו"ח ולפי המלצותיו.
ללים את כל העבודות, החציבות והתימוכים מחירי החוזה במכרז זה ייחשבו ככו 

 הנדרשים בהתאם לסוגי הקרקע והסלעים המופיעים בדו"ח.
 

 ניקוז מים מגבולות המגרש 01.6.10
בכל המגרשים תינתן פתרון לנקוז מי גשם בגבול המגרש. פתרון זה יכלול חפירה בצד קיר  

בני חצץ ובד פיתוח בגבול המגרש וייושם הנחה של צינור שרשורי מחורר עטוף א\התמך
גיאוטכני על הנחיות המהנדס. את הצינור יש לפרוס בחלקו הפנימי של המגרש ולשמור 

 .  הצינור יונח על משטח נקי וישר.2%על שיפוע תמידי של 
 

 תכולת מחירי החוזה לעבודות עפר 01.6.11
בנוסף לאמור במפרט הכללי מבלי לפגוע באמור לעיל, כוללים מחירי החוזה את האמור  

ונח חפירה הכוונה היא לחפירה לפי כל שיטה שהיא ובשכבות מכול סוג שהוא להלן. )במ
 אשר עשויים להיתקל בהן(:

 סילוק מי גשם מהחפירות. -
תמוך דיפון זמני בכל מקום שיידרש, עיבוד מרחבי עבודה, שיפועים, מדרונות וכו'  -

 ות.וכל עבודה   שהיא הדרושה לביצוע עבודות ו/או המילוי ו/או דיפון הכלונסא
מחירי החוזה כוללים את העברת עודפי העפר החפור לאתר פסולת מאושר ע"י  -

 הרשות המקומית באחריות הקבלן.
 עקירה וסילוק של המכשולים והפסולת לפני התחלת העבודה. -
 חפירה בעבודת ידיים למפלס הדרוש. -
 חפירה בקווים קשתיים ומעוגלים. -
ר, כמו ראשי כלונסאות, בורות, מילוי חוזר, מהודק ומבוקר באלמנטים שהקבלן חפ -

 .'קורות יסוד וכו
 חפירה/חציבה מכל סוג שהוא -

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 11    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 כלונסאות יצוקים באתר 01.7
 

 כללי  01.7.1
מפרט זה מתייחס לכל העבודות, החומרים והציוד הנדרש לביצוע נאות של  -

כלונסאות קדוחים ויצוקים במקום, בקוטרים שונים. מפרט זה משלים את 
 ודו"ח יועץ הביסוס. תכניות הביצוע, הנחיות המהנדס

 יש לערוך יומן עבודה, מאושר ע"י המהנדס.  -
יש להזמין את יועץ הביסוס לאתר ביום הראשון של עבודות הקידוח, לבקרה 

 ולמתן הנחיות מתאימות.

 על הקבלן למלא אחר כל הוראות והנחיות דו"ח הקרקע המצורף. -
הכל כלול  – לרבות כל הפרטים החומרים והעבודות הנדרשות לביצוע מושלם

 במחיר הפאושלי לבניית המבנה.
 

 עבודות הקידוח 01.7.2
עבודות הקידוח יבוצעו ע"י קבלן מנוסה עם ציוד במצב תקין, מאושר ע"י  -

המהנדס, ומתאים לתנאי הקרקע הצפויים באתר. בדר"כ, נדרשת מכונה עם מנוע 
 כ"ס לפחות, מצויידת עם מקדחי "וידיה". 250עליון בעל הספק של 

כלובי הזיון מומלץ לבצע נסיון קידוח בכל מגרש לבחינת יכולת ביצוע  טרם הזמנת -
 קידוחים בשיטה הרגילה.

יש לבדוק את אנכיות ומרכזיות המכונה לפני תחילת ביצוע עבודות הקידוח, וגם  -
 במשך העבודה.

לא יאושר, וגם לא קידוח עם סטייה ממרכז  1%קידוח עם סטייה מהאנך של מעל  -
 מקוטרו. 5%הכלונס של מעל 

מידות הקידוחים יהיו כמפורט בתכניות. אין לשנותם ללא אישור המהנדס. אורך  -
הכלונסאות כמצויין בתכניות הוא הערכה בלבד, ושינוים לאורך הנ"ל עלולים 

 היועץ.\לקרות, בהתאם למידע על חתך הקרקע ולפי הנחיות המהנדס

קידוח, כולל תיאור יש לרשום ולשמור את תיאור מהלך הקידוח ויציקות בורות ה -
 עומקי השכבות השונות.

מ' בחלק העליון של בור  1.0יש להתקין צינור מגן עליון האורך מינימלי של  -
הקידוח, וזאת כדי לשמור על הבור נקי ממפולות וחומרים אחרים. במקרה 
ששכבת הקרקע העליונה יציבה, ניתן לוותר על דרישה זו, עם ההסכמה מראש של 

 יועץ הביסוס.

לנקות את תחתית הבור מכל לכלוך, שאריות קרקע וחול. הניקיון יבוצע בעזרת  יש -
כן יש -מקדח שטוח סגור, בקוטר המתאים, מיד לפני הכנסת כלוב הזיון לבור. כמו

לפנות את כל החומר שהוצא מהבור מסביבת הבור, וזאת כדי למנוע מפולות בעת 
לוב הזיון לצינור המגן העליון, הכנסת כלוב הזיון ויציקת הכלונס. יש לקשור את כ

 כדי שתחתית הכלוב לא יבוא במגע עם תחתית הבור.

יש לצקת את הכלונסאות סמוך ככל האפשר למועד גמר קידוח הבורות, ובכל  -
 מקרה באותו היום. אסור להשאיר בור פתוח עד למחרת הקידוח.

ר, יש או נפילת דפנות הבו\במקרים בהם קיימת אפשרות של חדירת מי תהום ו -
לצקת את הכלונס מיד עם גמר הקידוח. למטרה זו, ימתין מערבל בטון טרי בעת 

 הקידוח בפועל.

ס"מ, אזי יש לבצע  10במקרה שבתחתית הבור מצטברת כמות מים מעל לעומק  -
 4את יציקת הכלונס בעזרת צינור "טרמי", ז.א. מלמטה כלפי מעלה, כאשר לפחות 

הבטון הטרי לכל אורך הקידוח. היציקה מ' מאורך צינור הטרמי שקוע בתוך 
תימשך עד להופעת בטון נקי בראש הכלונס. במקרים כגון אלה, הבטון יהיה מסוג 

 ''.7עם שקיעה של  30-ב
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 כלוב הזיון 01.7.3
הקבלן יוודא שכלוב הזיון יהיה קשיח, כך שהוא לא יתקפל בעת הכנסת הכלוב  -

 בתוך בור הקידוח.

 ס"מ לכל כיוון. 7תוך בטון הכלונס יהיה הכיסוי המינימלי של כלוב הזיון ב -

כלוב הזיון יוכנס לתוך הבור הקידוח, תוך נקיטת כל האמצעים למניעת מפולות  -
או מגדל \בתוך הבור, אם מלמעלה או אם מדפנות הבור. הקבלן ישתמש במנוף ו

 מכונת הקידוח לפי הצורך.
 

 יציקת הבטון 01.7.4
 ''.5שקיעה מינימלית  עם 30-באם לא צויין אחרת, יש להשתמש  בבטון ב -

 ''.6מ' וקוטר מינימלי של  6יציקת הבטון תיעשה בעזרת משפך וצינור באורך  -

יש לוודא שתהיה הספקה רצופה של בטון טרי ליציקת הכלונס. לא תורשה  -
 הפסקה ביציקת הבטון אל תוך הבור.

במקרה של סיתות הבטון הקשוי בחלק בעליון של הכלונס, יש לבצע עבודה זו  -
רות ובעדינות. יש לקבל אישור מוקדם מהמהנדס ויועץ הביסוס לכלים בזהי

 שיבצעו עבודה זו.

 בחלקו העליון של הכלונס יש לצקת עם הגנת קרטון למניעת פטריות. -
 

 פיקוח ובקרת איכות 01.7.5
הקבלן יתיר גישה חופשית למהנדס וליועץ הביסוס לאתר ולמקורות החומרים  -

ם, הציוד והעבודה. הקבלן ייתן את כל שמשתמשים בהם, כדי לבדוק את החומרי
 העזרה הדרושה למהנדס כדי לדגום דגימות ולביצוע הבדיקות הדרושות.

או יועץ הביסוס, טיב הבטון הטרי שבכלונסאות ייבדק ע"י \לפי דרישת המהנדס ו -
נטילת דוגמאות בזמן יציקת הכלונסאות, ע"י מעבדה מוסמכת, לצורך בדיקת 

גמאות וסוג הבדיקות ייקבעו ע"י המהנדס, ולא פחות החוזק בלחיצה. מספר הדו
הרשויות. עלות נטילת הדוגמאות וביצוע הבדיקות תהיה ע"ח \מדרישות התקן

 הקבלן.

כן רשאי -כמו .בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות טרם ביצוע עמודים וקורות -
יקות המהנדס לדרוש ביצוע קידוח "גלעין" דרך מרכז כלונס שלפי התוצאות הבד

( בקרקע S.P.Tהשונות עלול להיות פגום, לכל אורכו, כולל בדיקת החדרה תקנית )
 שבתחתית הכלונס. 

 בדיקות אלה יבוצעו ע"ח הקבלן, ולפי הנחיות יועץ הביסוס, בהתאם לגודל הבעיה.

במקרה של תוצאות בלתי סבירות, הקבלן יבצע את כל התיקונים הדרושים, לפי  -
ביסוס, הכל ע"ח הקבלן, ולשביעות רצונם המלאה של הנחיות המהנדס ויועץ ה

 המהנדס ויועץ הביסוס.

אסורה השארת ראשי הכלונסאות לא מסותתים ואחידים, במקרה בו חלקו  -
 העליון של הכלונס נשפך בטון יש לדאוג לסיתות הכלונס ויצירת צורתו העגולה.
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 ביצוע בדיקות סוניות 01.7.6
נית, חוץ מלהכין מספר משטחים בגודל אין הכנות מיוחדות לביצוע הבדיקה הסו -

ס"מ על פני ראש הכלונס. משטחים אלה צריכים להיות חלקים ונקיים,  20/20
 ולאחר סיתות עד לבטון הנקי בכלונס.

מטרת הבדיקה הסונית היא לתת מידע לגבי אורך הכלונסאות, שלמותם ואיכות  -
, עומק וגודל הפגם, הבטון. הבדיקה יכולה להבחין בפגמים בכלונסאות, כולל אורך

 אך הבדיקה איננה מתייחסת לתסבולת הכלונס.

במקרה שהבדיקה הסונית מגלה פגם בכלונס כלשהו, רשאי המהנדס לדרוש ביצוע  -
לעיל. לפי  23.06.3קידוח "גלעין" לכל אורכו של אותו כלונס, כמפורט בתת סעיף 

ל הכלונס, בכדי שיקול דעתו, המהנדס יכול לדרוש חפירה וגילוי החלק העליון ש
 לבדוק ויזואלית את שלמותו.

הבדיקות הסוניות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בעזרת הציוד הממוחשב המעודכן  -
 ביותר שקיים בשוק. כל הציוד יהיה תקין ויופעל לפי הוראות היצרן.

פתרונות לבעיות שיתגלו באם יהיו כאלה, יינתנו ע"י יועץ הביסוס, לאחר קבלת  -
הסוניות והבדיקות האחרות. שוב, תיקון כל פגם ובעיה ממצאי הבדיקות 

או טיב הבטון, יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, \שיתעוררו לגבי טיב הכלונסאות ו
 או יועץ הביסוס.\לפי הנחיות המהנדס ו

ע"י  באומדןהבדיקות הסוניות יהיו כלולות במחיר שינקב בסעיפי הכלונסאות  -
 הקבלן.
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 עבודות בטון יצוק באתר 01.8
רכיבי הבנין, חומרי הבניה והקונסטרוקציה יתאימו לדרישות החוקים, התקנות  01.8.1

 והתקנים הישראלים המעודכנים.
 

שלד המבנה יבוצע באחת מהאלטרנטיבות ותחול עליו עמידות אש כפוף לחוק  01.8.2
 התכנון והבניה, תקנותיו והתקנים הישראלים הרלוונטיים, העדכניים.

 

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 01.8.3
 תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון. 
בהתאם לתכניות. דרגת  30-כל אלמנטי הבטון בשלד המבנים יהיו מבטון ב 

עבור ביסוס המבנה, רצפה וקורות יסוד, שאר המבנה יהיה  3החשיפה תהיה 
 .או על פי המופיע בתכניות העבודה, המחמיר מבין השתיים 1דרגת חשיפה 

כל האלמנטים הקשורים בתכנון וביצוע קירות התמך וקירות הפיתוח  לרבות  
 . 30-קירות ויסודות יהיה עשויים בטון ב

 .15-מצע בטון רזה בעובי לפי תכנית הביצוע יהיה מבטון ב 
 

 תפרי התפשטות והפסקות יציקה 01.8.4
 תפרים והפסקות שונות בביצוע יעשו לפי הוראות המתכנן בתכניות הביצוע. 

 תבניות 01.8.5
 

מרחק  התבנית  מפלדת  הזיון התבנית  תבנה  כך   - מרחק תבנית מפלדת זיון -
 3שהמרחק  בין  קצה  מוט  הפלדה  הקרוב  ביותר  לבין  פני התבנית יהיה  לפחות  

ס"מ.  במקרה  שבו  מופיע  עובי  כיסוי  קטן  יותר  בתכניות,  יש  לקבל  את  אישור  
ביצוע  תבניות עבור הרצפה והביסוס עובי הכיסוי יהיה   המהנדס  לעובי  זה  לפני

שונה ועל פי תכנית. במקרה  שבו  ישנם  מוטות  פלדה  הבולטים  מפני  היציקה  
)"קוצים"(,  על  הקבלן לקבע  אותם  כך  שעובי  כסוי  הבטון  ביניהם  ובין  המשך  

 ס"מ.   3התבניות  ביציקה  הבאה יהיה  
לבטון יהיו מעץ לבוד )דיקטים(. השימוש בלוחות או  מטפסות   הטפסנות – חומרים -

אחרות יותר באישור מהנדס בלבד ובאחריות הקבלן. הטפסות בציידן הפנימי יהיו 
וחלקות,  שלמות ונקיות ללא פגמים או חורים. הטפסות יימרחו בתערובת שמן 

ון אישור של לערך. שימוש בחומר מריחה מסחרי טע 1:1מכונות נקי  עם נפט ביחס 
המפקח  מראש. כל החלקים של הטפסות יהיו צמודים זה לזה ולא יהיו ביניהם 

 מרווחים  העלולים לגרום לנזילת מי צמנט בזמן היציקה והריטוט.
 כמו כן יש להבטיח אטימת תחתית הטפסות באמצעים מתאימים. -

קת  לפסילת רווחים בין לוחות,  שדרכם  תתפשר  נזילת  מי  מלט  יהיו  עילה  מספ
 הטפסות.

בעת  יציקת  בטון  ברצפות,  על  הקבלן  להשתמש  בתבניות  מפולסות   - פילוס -
 בהתאם לשיפועים  הנדרשים. 

על  הקבלן  לנקות  את  הטפסנות  ופלדת  הזיון  לפני  היציקה,  מאבק   - ניקיון -
 אשלג  וכל  פסולת  אחרת. 

 
 מעברים ביציקות 01.8.6

 יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני סוגים:במסגרת היציקות השונות  
מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות מראש בזמן  - מעברים "נקיים" -

 הכנת טפסנות הקירות או קורות.
יה בהתאם למסומן בתכניות היועצים מיקום המעברים השונים יה - שרוולים -

 השונים למקצועותיהם.
מעברים עפ"י תכניות המערכות גם אם לא סומנו על הקבלן לבצע את השרוולים וה 

בהן ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על הקבלן חלה האחריות 
 לביצועם, למצויין אין תשלום נפרד נוסף וכלול במחירי הקבלן.

על הקבלן לבצע את העבודה בתיאום קבלני המשנה המקצועיים ואך ורק לאחר 
 המשנה לפני כל יציקה. בדיקת השרוולים ע"י קבלני 
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 בטונים לא גלויים 01.8.7
התבניות לבטונים שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן ובהתאם  -

 .904לדרישות ת"י 
כל התבניות )פנים וחוץ( של הבטונים שלא יטויחו )מלבד היסודות(, ייעשו מלבידים  -

 ו עבודות איטום.צביעה ו/א -חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר 
קביעת צינורות למי גשם, שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן  -

 היציקה בהתאם למסומן בתכניות.
ל הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על ביצוע  -

 יציקת הבטונים.
לא יפורקו שום תבניות בלי פרוק תבניות והפסקות יציקה )מתייחס לכל סוגי הבטון(  -

אישור מפורש על כך מהמפקח. יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה 
 המפורטות בתכניות. אם צוין בתכניות דרישה למועד פירוק הטפסות, יעשה כך.

תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף  -קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו'  -
 ודות הבטון.ומחירם יהיה כלול במחיר עב

 
 הפסקות יציקה 01.8.8

 הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י המהנדס תעשינה במקומות לפי הוראות המפקח.  

 
 קביעת אביזרים שונים בבטון 01.8.9

כל האביזרים שיש לבטן בחלקי המבנה, מסומנים בתכניות של המתכננים השונים. 
טים על הקבלן לוודא כי הכניס לטפסות את כל הנדרש עפ"י התכניות והמפר

 השונים, וזאת לפני שהוזמן המפקח לבדוק את האלמנט הרלוונטי לקראת יציקתו. 
כל הפריטים מפלדה המיועדים להיות קשורים או מעוגנים באלמנטי בטון, יבוטנו  

עיגון כמתואר בתכניות. בכל מקרה בו הדבר אינו -בהם בעת היציקה באמצעות קוצי
המפקח מראש, רשאי הקבלן להשתמש ניתן לביצוע, או בכל מקום בו יאשר זאת 

או  UPAT)במיתדים כימיים )בורגי עיגון בעלי התקשרות כימית( כדוגמת "אופט" )
 ערך מאושר ע"י המפקח.-שווה

אין להשאיר בשום פנים בטווח הטפסות רכיבים שלא עשויים פלדה בזמן יציקת  
ק ו/או עץ הבטון כגון שומרי מרחק ואביזרים שונים, יש לסלק כל רכיב פלסטי

 מאזור היציקה לפני היציקה.
 
 

 אישור המפקח ליציקה  01.8.10
טרם ביצוע יציקת אלמנט כלשהו יציין מהנדס הביצוע ביומן העבודה כי הוא בדק 
ואישר את האלמנט והוא מתאים לתכניות ולתקן. רק לאחר מכן יזמן את המפקח 

ודה כי לבדיקת האלמנט. אין לצקת שום אלמנט בטרם אישר המפקח ביומן העב
 הוא נבדק, אושר ומוכן ליציקה. 

כמו כן כל יציקת רצפה/תקרה מחייבת בדיקה ואישור של הקונסטרוקטור מתכנן 
שלד הבניין וכן כל אלמנט אחר שימצא הקונסטרוקטור לנכון שמחייב את בדיקתו 

 ואישורו.
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 סטיות בביצוע עבודות בטון  01.8.11

 לטבלה להלן: הסטיות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם  
 

 גודל הסטייה המקסימאלי התחום שבו תיבדק הסטייה תיאור העבודה והגדרת הסטייה מס'

סטייה מהאנך בקווים ובמשטחים של קירות  1
 ועמודים בפנים המבנה

 מ"מ 2 מ' 5

סטייה מהאנך בקווים ומשטחים של קירות  2
 ועמודים בחזיתות.

 מ"מ 2 מ' 10

יצב בקווים של סטייה אופקית בתוכנית מהנ 3
 קירות וכיו"ב

 מ"מ 5 מ' 5

סטייה מהמפלס או משיפוע מסומן בתוכניות:  4
 רצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 מ' 5

סטייה בגודל ובמקומות של פתחים ברצפות,  5
 תקרות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 ---

6 
 מ"מ 10 פלוס סטייה בעוביים של רצפות, תקרות

 מ"מ 5 מינוס חתכי קירות ועמודים

ממידתו הצרה של יסוד ובכל  5% סטייה בין מרכז העמוד ומרכז היסוד 7
 ס"מ 3 -מקרה לא יותר מ

          
מהמצויין לעיל בכל מקום  30%כל הסטיות לא תהיינה מצטברות וסטייתם המצטברת לא תעלה 

ת בתיקון, שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכו
 כולל הריסת חלק מהמבנה שנוצק ויציקתו מחדש.

 
 תנאי בקרה  01.8.12

 בדיקות הבטון יבוצעו באמצעות מעבדה מוסמכת מאושרת עלי ידי המפקח. הבדיקות -
 יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

המפעל ממנו מובא הבטון, יהיה בעל הסמכה למפעל מאושר לייצור בטון בתנאי  -
 . בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי לטיב הבטון.601בקרה טובים לפי ת"י 

השימוש בבטון מיוצר באתר טעון אישור המפקח מראש. האישור יינתן רק עבור  -
קטנות שלא ניתן להזמין אותן ממפעל כבטון מובא, ובתנאי שסוג הבטון אינו  כמויות

וכאשר אין משתמשים במשאבה לשימת הבטון. הבטון יוכן בתנאי  20-עולה על ב
 . אין להכין בטון בתנאי בקרה נחותים.118בינוניים כהגדרתם בת"י  בקרה

שיטת האשפרה לכל יציקה ויציקה תבוצע ע"י הקבלן, אך טעונה אישור המפקח  -
ימים לפחות. ברכיבים  7מראש. תהליך האשפרה יתחיל סמוך לסיום היציקה ויימשך 

 –דם ככל האפשר היצוקים כנגד טפסות, ישוחררו הקשרים בין הטפסות במועד מוק
ויוזלפו מים מספר פעמים ביום למרווח הנוצר בין הטפסות  940בהתאמה עם ת"י 

 .על הקבלן לוודא הרטבת הבטונים גם בסופי שבוע ובחגיםלבין פני הבטון. 
 יציקות הבטון יבוצעו ע"פ המידות והמפלסים המתוארים בתוכניות.  -
 24פרטורה החזויה לעוד לא תורשה יציקה אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמ -

מעלות צלזיוס, אלא אם נעשו סידורים מיוחדים  4שעות לאחריה, נמוכה מאשר 
להגנה על הבטון למניעת נזק עקב קפיאה או קרה. בימים בהם חזוי שרב, רוחות 

 חזקות וכד', טעונה היציקה אישור מראש מאת המפקח.
 שעות לפני היציקה   48חות ידו לפ-על הקבלן להודיע על מועדי היציקה המוצעים על -

 ולקבל אישור המפקח ליציקה באותו המועד.   
 הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י קונסטרוקטור הפרויקט תעשינה רק במקומות -

כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר,  ובאופנים המאושרים  על ידו.
כלולים  בנפרד והם תמיכות לקוצים וכל הקשור להפסקת היציקה, אינם נמדדים

שבועות מראש את הדרישה להפסקת יציקה  3במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש 
עם תכנון מפורט לגבי הפרטים הנ"ל. כל האמור לעיל, כלול במחירי החוזה ולא 

 תשולם כל תוספת על כך בנפרד.
באין הוראה אחרת יושם הבטון באלמנט הנוצק בפעולה רצופה באופן שלא יתהוו  -

 ישקים לא מתוכננים. הבטון יוצק עד למישקי הפסקת יציקה המסומנים בתוכניות.מ
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 פלדת הזיון  01.8.13
או מרשתות פלדה מצולעת לפי \ו 3חלק  4466זיון מוטות פלדה מצולעים לפי ת"י  -

 .4ת"י חלק  4466דרישות 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים כקוצים עולים מעל  -

 קרות והרצפות.מפלס הת
 הפלדה תוכן ותכופף בהתאם לתכניות המהנדס המתכנן. -
על הקבלן לקחת בחשבון כי החברה המתכננת את הפרויקט מהצד הקונסטרוקטיבי לא  -

 תספק רשימות ברזל נפרדות וכל נושא הרשימות הינו על אחריותו.
 עובי כיסוי הבטון יהיה אך ורק לפי הוראות הביצוע של כל תכנית שלעצמה. -
אורכי עיגון וחפייה של ברזל הזיון יהיו אך ורק לפי הוראות ביצוע של כל תכנית  -

 שלעצמה.
 

 צפיפות הבטון  01.8.14
יש להקפיד על צפיפות הבטונים ואטימותם כנגד חדירת מים. המשטחים החיצוניים 

של הקירות התומכים שאינם נבנים כבטון גלוי יועבדו בטפסות מלבידי עץ או 
חלק ללא חורים, כל שיהיה ניתן להניח עליהם באורח מקצועי טפסות פח לגמר נקי ו

 נכון את שכבות האיטום.
כל הבטונים בפרוייקט זה ירוטטו ע"י ויברטור מכני. תיקון בטונים כגון סגרגציה, 

 זיון הגלוי לעין וכו' יתוקנו מיד עם פירוק הטפסות ובהתאם למועדי האשפרה.
 

 קירות חוץ 01.9
 כללי 01.9.1

 :ם לבאיםבנית קירות חוץ בהתא

 תקנות התכנון והבניה. -

 ( תקן תרמי.2) 1045(, 0) 1045ת"י  -

 (.6חלק  921. )באולם לשימוש בית הספר והקהילה יחול ת"י 4חלק  921ת"י  -

 התנגדות תרמית 01.9.2

 (.2) 1045בידוד תרמי יהיה לפי ת"י  -

 .1.20בנית קירות חוץ בהתאם להנחיות לעבודות תכנון משהב"ש  -

טון יהיו מחופים בצידם החיצוני ע"י לוחות קלקר בהיקף הבנין אלמנטים מב -
 ס"מ. 2כולל שכבת אדקס חיצונית בעובי כולל של 

 חומרים 01.9.3
 22ס"מ או בלוקי פומיס בעובי מינימאלי  22בלוקי איטונג או ש"ע בעובי מינימאלי  
 ס"מ, או ש"ע מאושר. 
 אין לעשות שימוש בקלקר או פוליאוריטן בתוך המבנה. 

 

 הבנייהחיבורים ואופן  01.9.4
 כל האמור בסעיף זה נכון לבניית קירות בפנים ובחוץ למבנה

לפני התחלת בניית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור  -
 המפקח להמשך.

חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם יעשה ע"י שינני קשר  -
 )שטרבות(.

ת בטון יבוצע ע"י שינני חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים או קירו -
 קשר )שטרבות(.

מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר  -יציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי  -
ס"מ שיוכנס אל  60ס"מ באורך בולט  40מ"מ ברווחים של  8)קוצים( בקוטר 

 הרווחים שבין השטרבות.
צמנט -לטחיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מ -

 ס"מ. 1.5שעוביו לא יעלה על 
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חיבור בין קירות ומחיצות קיימים וחדשים יבוצע ע"י מוטות קשר )קוצים(  -
מ"מ שיוכנסו עם דבק אפוקסי לקיר או העמוד הקיים במרווחים של  8בקוטר 

 כל שתי שורות בלוקים.
ח תחת כל קירות הבנייה המונחים על מרצפי הבטון יונ -בידוד לקירות הבנייה  -

 שכבות נייר טול לבידוד. התשלום עבור הנ"ל כלול במחיר החוזה. 2פס של 
מ' ללא עמוד בתווך, תינתן בו חגורה  3.50כל קטע קיר ומחיצה שאורכו מעל  -

מ"מ וחישוקים  12מוטות מצולעים בקוטר  4ס"מ שתכלול  20אנכית ברוחב 
 ס"מ. 20מ"מ כל  8בקוטר 

 מ"מ. 12או לקורות ע"י קוצים בקוטר \תקרה והחגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה, ל
בלוקים לפחות  10בקירות ומחיצות ללא פתחים, חגורות אופקיות יהיו כל  -

 15ס"מ לפחות ובעובי הקיר. חגורות מעל פתחים יהיו בגובה מינימלי  20בגובה 
ס"מ. זיון חגורה אופקית  10ס"מ חגורות מתחת לפתחים יהיו בגובה מינמלי של 

ס"מ.  20מ"מ כל  8מ"מ וחישוקים בקוטר  12טות מצולעים בקוטר מו 4יהיה 
 מ"מ. 12החגורות יעוגנו לעמודים ולחגורות האנכיות ע"י קוצים בקוטר 

בצוע עבודות הבנייה יתואמו ע"י הקבלן עם קבלני המשנה למערכות או קבלנים  -
 אחרים.

תותאם  –ה במידה ועבודות האינסטלציה )צינורות( יבוצעו לפני עבודות הבניי
הבנייה לצינורות האינסטלציה תוך הקפדה על מילוי חריצים ובידוד מתאים. 

תותאם עבודת  –במידה ועבודות האינסטלציה תבוצע לאחר עבודות הבנייה 
האינסטלציה לעבודת הבנייה ויש להכין בעבודות הבנייה פתחים מתאימים 

 לצינורות לפי תוכנית אינסטלציה.
ן לפי בחירת האדריכל והמזמין, אופן ההשמה של חיפוי המבנה הינו באב -

 האבנים יבוצעו לפי תכניות ועל פי תקן ישראלי.
 

 קירות ומחיצות פנים 01.10
 חוזק 01.10.1

לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון  
 והבניה ות״י המעודכנים. 

 קירות פנים 01.10.2
יחו משני הצדדים עד לגובה הקירות והמחיצות יוקמו עד תיקרת הבטון ויטו 
 לפי תכניות הביצוע. התקרה העליונה 
מ', כדי למנוע  2יש להקפיד שלא יהיו בקירות רכיבים בולטים מתחת לגובה של  
 פגיעה בעוברים לידם. 

 מחיצות אש 01.10.3
, דרישות חוזר 2008מחיצות אש יבנו כפוף לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש  
ות שירותי הכבאות, התקנות והתקנים הרלוונטיים. מנכ״ל משרד החינוך, דריש 
 דקות. 60-עמידות אש של מחיצות אש תהיה כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת מ 
בחדרים כגון מחסנים  931מחיצות אש יענו על דרישות התקנות ותקן ישראלי  
 דקות. 120משך הפרדת אש ל  

 חומרים 01.10.4

 פי תכניות.ל – מס" 10בלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של  -

 .1004קיר הגבס יעמוד בת"י  -
 או ש"ע.  Trespaמחיצות שירותים  -
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 גגות 01.11
תקרות בטון מלא בעובי ע"פ חישובי התכנון, או תקרת צלעות עם מילוי בלוקי  01.11.1

איטונג או בטון או תקרות בטון טרומיות )כל תקרה אחרת באישור קונסטרוקטור  
 נן.והמזמין בלבד. עובי התקרה ע"פ חישובי המתכ 
 

 :ניקוז גג שטוח לפי הבאים
 שיפועים באמצעות שכבת בטקל או ש"ע כולל רשת ברזל.  -
 שפועי גג לפי תכנון. -
 ניקוז הגג יעשה כך שמי גשם לא יעמדו על הגג. -
לפי הל"ת כולל אספקת שוקת בטון  PVCעשוי  4מ"ר צמ"ג בקוטר " 100לכל  -

 תואמת.
 

 :בידוד גג שטוח לפי הבאים
ן מוקצף מעוכב בעירה בעובי ע"פ החישוב ובהתאם לאזור, באמצעות פוליסטיר -

( מעודכן, ובתנאי שהבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו שכבה עמידת 2) 1045לפי ת"י 
 דקות לפחות. 30אש 

 גמר עליון באמצעות אגרגט מוטבע על יריעות מולחמות. -

לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון  -
 והבניה ות"י המעודכנים.

 
 :מעקות  
כרכובים ומעקות גג יש לסיים בהנחת אבן קופינג לפי תכנון, מלבד למסתורי דוד   
 ומדחס.   

 
 גג רעפים לפי חישובי ותכנון הקונסטרוקטור. 01.11.2

 
 :העבודות יכללו הבאים 

 שפועי גג לפי תכנון.רשת מרישי פלדה קבוע לגג בטון.  -
 כגון רוכבים. -ולל רעפים מיוחדים כיסוי הגג ברעפי חרסית, כ -

 
 :מרישים 

מרישי הפלדה יהיו יחוברו לגג בטון באמצעות קוצי מתכת. חיבור בין  -
המרישים יעשה ע"י ריתוך וברגים מגולוונים חדשים, מתאימים באורך 

 ובעובי לגודל המרישים(. 

 המרישים יהיו עשויים מפלדה מגולוונת במידות לפי מהנדס קונסטרוקציה. -

רישים לאורך השיפוע יונחו כך שמרחק בין מקצועות חזיתות של שני מ -
או מידה אחרת המתאימה למידות סוג  ס"מ 65עד  60מרישים צמודים יהיה 

 הרעף שנבחר.
בכל מקרה שהוא לא תהיה תוספת מחיר עבור כמות מרישים ו/או פרופיל 

 אחר לתמיכת הרעפים.
 

   



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 20    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 :רעפים  

 ת, מסוג "מרסי" תוצרת צרפת או ש"ע. כיסוי הגג יעשה ברעפי חרסי -
סוג הרעף ודוגמאות של רעפים מיוחדים יוגשו לאישור האדריכל לפני  -

התחלת ההתקנה. אישור האדריכל יהיה תנאי לתחילת עבודת התקנת 
 הרעפים. 

. חיתוך הרעפים יעשה ע"י 1556יישום והתקנת הרעפים יבוצע עפ"י ת"י  -
 דיסק.  -מסור מכני 

 : ם יבוצע בטיט בצבע הרעפים, בשני שלביםביטון הרוכבי -
 . הכנת מצע על פני הרעפים והנחת הרוכבים. 1              
 . יישור והחלקת הבטון ע"י תערובת דלילה יותר. 2              
 יש לוודא עודף הבטון מן הרעפים.               

  יש לבטן ולסתום את צידם החיצוני של הרוכבים בקצוות.
 

 :ידוד תרמיב  

בידוד תרמי על גגות משופעים ייעשה באמצעות גלילי צמר סלעים בגיבוי נייר   
ק"ג למ"ק. הגלילים יהיו  24ובמשקל מרחבי של  2אלומיניום משורים בעובי של "  
 מדגם "איזוגלס" תוצרת "תעמס". ההתקנה תתבצע על פי הוראות היצרן.   
ן לוחות הפלדה, כאשר הציפוי הרדיד כלפי המזרונים יונחו לאורך שיפוע הגג, בי  
מעלה, ויחוברו אל לוחות הפלדה בלבד. אין לחרר ו/או לפגוע בשכבת איטום הגג   
 בכל צורה שהיא.   
 הנחת המזרונים תבוצע לאחר הנחת ניילון למניעת עיבוי עפ"י הוראות היצרן.  

 
הרעפים, רוכבים, המחיר הפאושלי לביצוע העבודה כולל את כל העבודה לרבות כל 

 מרישים, חומרים, אביזרים וכל הנדרש לביצוע מלא של הגג.
 

 איטום קירות חוץ 01.12
לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי  5עבודות האיטום יבוצעו על פי פרק  
 התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה.     
 הוראות והנחיות היצרן. ישום החומרים יהיה על פי 
 חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור. 

 ס"מ. 5/5בחיבור קירות / רצפה ו/או תשתית בטון רזה תבוצע רולקה בטון קעורה במידות  -

 על הבטון יש ליישם שכבה של יסוד )פריימיר( ביטומנית עד לייבוש מלא. -

מ"מ במפגשי  4יות משוכללות בעובי נתבוצע שכבת "יריעות חיזוק" של יריעות ביטומ -
 מישורים שונים, אנכיים ו/או אופקיים.

 מ"מ כולל ע"ג "יריעות החיזוק". 5איטום ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי  -

מ"מ, ועליו   1בעובי  85/40ניתן לבצע איטום הקיר גם באמצעות מריחת שכבת ביטומן מנושף  -

 מ"מ. 4בעובי חלקה  SBSבהדבקה/ הלחמה מלאה יריעת 

 כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח. -

 ס"מ מעל פני קרקע סופית או ריצוף חוץ. 40ישום האיטום עד לגובה של  -

ס"מ ועליהן קיר  2יש להגן על האיטום לפני החזרת הקרקע באמצעות פלטות קלקר בעובי  -
 ס"מ. 5מוקצף בעובי  ס"מ. או באמצעות פלטות פוליסטירן 4בלוקים 
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 חדרים רטוביםרצפות איטום  01.13
לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי  5עבודות האיטום יבוצעו על פי פרק  
 התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה.     

 ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות היצרן.
 בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור. חובה להשתמש 

בכל היקף החדר הרטוב באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" ומפגש  

 ס״מ פני המחסום  10/12בין שטח אנכי לאופקי על הקבלן לבנות מחסום מבטון מזוין בחתך  
וב, יהיה כדוגמת ״רולקה״ ס״מ מפני הריצוף אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרט 1.5-כ 
 מטרת המחסום מניעת חדירת לחות מה״אזור הרטוב״ ל״אזור היבש״.  -כמפורט לעיל  
 בתחום שמתחת לדלת הכניסה יופרד האיטום על ידי פס פליז. 
 

 או ש"ע. 65-474יישום האיטום  באמצעות שכבת יסוד על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג 
"פזקר" או שווה ערך  795מן אלסטומרי מסוג אלסטגום שכבות ביטו 3האיטום יעשה ע״י 

 ושתי שכבות ארג אינטרגלס.
 

 כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח.
 

חול ומים ״סיקה לטקס״ או  3צמנט,  1האיטום יעשה ע״י הרבצה צמנטית בתערובת של 
 מ״מ. 8-כ עובי מינימלי של השכבה -מכמות המים(  20%שו״ע )

 

בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת 
על גבי הרשת תבוצע ההרבצה הצמנטית  -ס״מ  10ג״ר/מ״ר ברוחב של  60אינטרגלס משקל 

 עד לכיסוי מושלם.
 

 מ'. 2האיטום יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של 
 

 איטום קירות חדרים רטובים 01.14
לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי  5האיטום יבוצעו על פי פרק  עבודות 
 התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה.     

 ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות היצרן.
 חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור. 

 
חול ומים "סיקה לטקס" או  3צמנט,  1צמנטית בתערובת של האיטום יעשה ע"י הרבצה  -

 מכמות המים(. 20%ש"ע )
 מ"מ. 8-עובי מינימלי של השכבה כ -
בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת  -

ס"מ. על גבי הרשת תבוצע ההרבצה  10ג"ר/מ"ר ברוחב של  60אינטרגלס משקל 
 כיסוי מושלם.הצמנטית עד ל

 ס"מ. 2האיטום יכלול את כל שטח הקיר עד לגובה של  -

 איטום גגות 01.15
לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי  5עבודות האיטום יבוצעו על פי פרק  
 התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה.     

 היצרן.ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות 
 חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור. 

 
יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, עיבוד בטיח של אזור יציאות המים מהגג, ביצוע  
 בטון שיפועים. ביצוע רולקות בהיקף הגג במפגשים אופקיים ואנכיים. 

 סדר השכבות: 
 ות האיטום.ס"מ על גבי יריע 3הנחת פלטות בידוד תרמי בעובי  -
 יציקת בטון שיפועים, כולל רשת ברזל. -
כולל שתי שכבות  85/40מריחת יסוד )פריימיר(. ישום שתי שכבות של ביטומן חם מנושף  -

 של ארג זכוכית.
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 מריחת שכבת יסוד )פריימיר(. -
מ"מ משופרות  4מ"מ +  5איטום כולל של הגג בשתי יריעות ביטומניות משוכללות בעובי  -

 .S.b.Sבפולימר 
 יריעה עליונה עם חצץ גרוס מוטבע. -
 כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח. -

 בדיקת איטום: 
ידי הצפתן בכל שטחן במים -בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על -

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד  72ס"מ לפחות במשך  5בגובה של 
ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת  לשבוע

 מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים.
אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע  -

 בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.  
ת בדיקה מוסמכת, ולספק ל הקבלן לבצע את בדיקת אטימות הגג באמצעות מעבדע -

 אישור לכך.

 מסגרות(נגרות, אלומיניום ודלתות ) 01.16
 

 כללי 01.16.1
 בטיחות בגןדלתות יענו על כל הנחיות חוזר מנכ"ל משרד "הוראות קבע הבטחת ה -

 הילדים" המעודכן בעת ביצוע העבודה 
 ושרים.פרטי תיכנון וביצוע לפי פרטים מא -
 לאישור. 1:1יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקנ"מ  -
 גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות. -
 ופגיעות מכניות קל לניקוי -גימור פנים עמיד בפני שחיקה  -
 תו תקן. בעלימחיר המוצרים כולל זיגוג, פירזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו  -
 ידיות נירוסטה אנטי ונדליות מותאמות למבני ציבור. -
 יש לספק "רב מפתח" )מפתח מסטר"( לכל הדלתות, -
( מכללי דלתות אש 1חלק  1212בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י)  -

 ומכללי דלתות עשן. 
 מעלות 180דלתות הכניסה לגן ילדים ודלתות הכיתות תיפתחנה כלפי חוץ ובזוית של  -

 מעלות לפחות. 90בזוית של  -ואם הדלת נצמדת לקיר פינתי  
 אין להתקין בשום אופן דלתות דו כנפיות או דלתות הנפתחות לשני הכיוונים. -
 

 גימור 01.16.2
 בדפנות )קנטלייסטים(. 4-פורמייקה )שני צדדים( + סרגלים מעץ גושני ב 

 ביצוע פרטי הנגרות לפרוייקט כולל מדפים. 
 

 אמצעי הגנה 01.16.3
ל מכללי דלתות 6185בכל הדלתות יותקנו אמצעי הגנה למניעת פגיעה בהתאם לת״י  
 פגיעה וכן על פי המפורט בזאת.: מוסדות היגון הגנה מפני 

רכיבים גמישים או טלסקופיים המונעים הכנסת אצבעות בין כנף הדלת למלבן,  -
 העברים. שיותקנו לכל הגובה בצד הצירים, משני 

לם סגירה או מחזיר הידראולי מתאים לעבודה מאומצת, לצורך גלגל האטה או ב -
 .מניעת סגירה מהירה של אגף הדלת 

תפס )מעצור דלת( עליון מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה  -
 .למניעת טריקת הדלת 
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 דלתות חוץ 01.16.4
 לפי פרטי התכניות.דלתות חוץ  -
בזגוגית מחוסמת זכוכית בטיחות שכבות שקוףהחיצוניות מזוגגות כל הדלתות  -

 מ"מ. 6 
 שלושה צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירוסטה הברגת הצירים ע״י בורג פטנט. -
 בכל הדלתות יש להתקין מחזירים הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת.  -
 כהלכה זו על גבי זו. דלת דו כנפית תצויד במתאם לסגירת כנפי הדלת -
 )כמפורט במפרט אמצעי הגנה(.  -צוידנה באמצעי הגנה הדלתות ת -
 ולפרטים. יש לקבל אישור המזמין לחמרים, לצורת הדלת -
 אוכלוסיית הבניין יצוידו במנעולידלתות חוץ בנין ציבורי המשמשות למילוט  -

 ס"מ מהרצפה. 100-120 -בהלה אופקיים מותקנים בגובה  
 מטר מפני ריצוף 1.5בה יותקן מנעול פרפר )פרפר פנימי( בגו -
 ס״מ. 90 -רוחב דלת חוץ נטו לא יפחת מ -
ס"מ לפי  250ס"מ עד לגובה  25/29משני צדי הדלת יורכבו לבני זכוכית בגודל  -

 תכנון. לבני הזכוכית יחוזקו עם כל הפרופילים וההדבקה הנדרשים לפי תקן. 
 מ"מ  RHS 220/100 לת הכניסה מורכבת בתוך מסגרת מפרופילי פלדה ד  - 
 מגולוון וצבוע. )ראה תכנון(.  
 דלת יציאה לחצר אחורית מורכבת בקיר החיצוני.   - 

 
 דלת כניסה ראשית 01.16.5

 הדלת תעמוד בתנאים הנידרשים לדלתות חוץ. -
 .ולפי חישוב תפוסהס״מ כל אחת  110 -שתי דלתות ראשיות ברוחב שלא יפחת מ  - 
 בחירת אלטרנטיבות על ידי המזמין. - 
 כנף ומשקוף אלומיניום, מאולגן - 
 .משקוף פלדה 40כנף ברזל פרופיל  - 
 .ס״מ 10סימלי בין חלקי אלומיניום קמרווח מ - וזכוכיתוכנף אלומיניום משקוף אלומיניום  - 
 .ס״מ 10סימלי בין פרופילי הפלדה קוח מורמ  - זכוכיתו פלדה כנףומשקוף פלדה  - 
 רים הידראוליים וסטופרים לתפיסת הדלת בדלתות הפנימיות יש להתקין מחזי - 
 במצב פתוח, ומגן אצבעות.  

 
 דלתות פנים 01.16.6
 :כל הדלתות הפנימיות תבוצענה לפי התיאור להלן  
 .בטון יצוק עם חיזוקים בבניה -בנית הפתח  - 

 .מ״מ ממולא בטון )בחדרים רטובים יבוצע משקוף מגולון( 1.5משקוף פח פלדה בעובי  -
 מ״מ. 45עץ לבן לכל הגובה בעובי של  100%מעץ מלא, מילוי  כנף דלת אטומה -
 מ״מ לפחות עם ציפוי פורמאיקה משני הצדדים. 5דיקט הכנף  -
הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתימנע את ערעור הבניה תאפשר סגירתה בלא  -

 פתוח והפעלה שקטה. טריקות וחבטות, בלימתה במצב
לאורך המשקוף בצד הצירים אביזר למניעת לכידת  במבנה גן הילדים יש להתקין -

 אצבעות בין המשקוף לכנף הדלת. 
 .6185על כל הדלתות כולל דלתות שירותים. בהתאם לת״י  חובה

מנעול צילינדרי, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח מותקן באופן שלא יהווה  -
 .מכשול

בשתי כנפיים המסתובבות על פין  שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחושת, מורכבים - 
 הברגת הצירים ע״י בורג פטנט.

 כל דלתות יצוידו במחזירי דלת הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת. -
 50-מ) מנעולי בהלה: דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים או במקומות כינוס -

תאימים ס״מ מהרצפה ומ 100אופקית בגובה  איש(יצוידו במנעולי בהלה מותקנים
 לעבודה מאומצת.

 .יש להתקין מזוזות בכל משקופי הדלתות -
 ."רב מפתח" )מסטר קי( לכל המנעולים -
 צדדים. 4פורמאיקה משני הצדדים + קנט מעץ גושני מסביב ל  -
 .אין להתקין דלתות מזוגגות -
 .שלוט על הדלתות על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות -
 כגון פלדלת, שהרבני או ש״ע יבוצעו ללא תוספת מחיר. דלתות פח -
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בדלתות הפנימיות יש להתקין מחזירים הידראוליים וסטופרים לתפיסת הדלת  - 
 במצב פתוח, ומגן אצבעות.  

 
 דלתות אש 01.16.7

פתחים במחיצות אש יוגנו ע״י דלתות אש תקניות, נושאות תו השגחה לפי ת״י  
דלת מותאם לדלת אש ולמשקל  במחזיר לעמידות אש הנדרשת, מצוידות 1212 
 הדלת. 
 , כל דלת תאושר באתר לרבותתצויידנה בצוהר זכוכית חסינת אש דלתות אלו 
 .התקנתה על ידי מעבדה מוסמכת 

 
 שירותים דלתות 01.16.8

יש להתאים את מידות  -ס״מ לפחות  70/200מידות פתח נטו לדלת תא ב״כ  -
 הבניה בהתאם.

יש להתאים את  -ס״מ לפחות  80/200״כ לנכים מידות פתח נטו לדלת תא ב - 
 מידות הבניה בהתאם.

ס״מ בין הרצפה לחלק התחתון של כנף הדלת יהיה  140גובה כנף הדלת תהייה  - 
 ס״מ לפחות. 20רווח של 

 פלדה. יהיה עשוי משקוף - 
 חוץ.מבפתיחה תתאפשר  ,דלת תאי האסלה תצויד בסגר מגנטי בלבד - 
 פרזול 01.16.9

 ה אנטי ונדליות מותאמות למבני ציבור.ידיות נירוסט 
 ולפי תכניות הביצוע. 

 (חלונות )אלומיניום 01.17
 

 כללי 01.17.1
חלונות יענו על כל הנחיות פרוגרמה לתכנון מעונות יום לילדים בהוצאת משרד   -

 התמ״ת, משרד הבריאות, ומשרד השיכון. 
 .1068החלונות ייבנו בהתאם לדרישות יתקן ישראלי   -
 מדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחרהחלונות יהיו   -

 שימוש ממושך.    
 פרטי תיכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים.  -
 לאישור. 1:1יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקנ״מ   -
 גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות.  -
 ופגיעות מכניות קל לניקוי -שחיקה גימור פנים עמיד בפני   -
 מחיר המוצרים כולל זיגוג, פירזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן.  -
 אביזרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים של סורגי חלונות בפרזול בהלה.  -
 כללי דלתות עשן.( מכללי דלתות אש ומ1חלק  1212יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י )   -
מ'  1.20חלונות החוץ של כיתת הגן ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מפני הריצוף  יהיה  -

 לפחות, בהתאם לתנאי האוורור והתאורה במקום. 
 

 

 אלומיניום ופרזול גימור 01.17.2
 צבע בתנור בכל גוון לפי דרישת האדריכל והמזמין.  -
 לעבודות בנין בהוצאה הבין משרדיתעבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי   -
 בהשתתפות משהב״ט ומשהב״ש ויענו על דרישות התקן הישראלי ועל פרופילי   
 האלומיניום לעמוד בדרישות התקן הישראלי.   

 

 הרכבה 01.17.3
 מ״מ לפחות. יש 1.6החלונות יורכבו על מלבן סמוי העשוי פח פלדה מגולוון בעובי   -

הפלדה לאלומיניום, וכן לוודא עיגון מלא של המלבן  לוודא מניעת מגע גלווני בין    
 הסמוי להיקף הפתח. 

 איטום יבוצע בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף חלונות אלומיניום.  -
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 פתיחה 01.17.4
בחלונות כיתת הגן גרירה כנף על כנף, מלבד לחלון בחזית צפון מזרחית שכנפיו   -

 '.מ 2.00כנפי צירים נפתחות כלפי פנים בגובה מעל  
 חלונות סובבים רק באישור מיוחד מהמזמין.  -
 אין להתקין חלונות רפפה.  -
 אין להתקין חלונות גרירה אנכיים.  -
 מ', כנפי החלונות לא יבלטו 2-אם גובה הסף התחתון של החלונות הוא מתחת ל  -
 לתוך המבנה ואף לא כלפי חוץ.   
 החלון במצב פתוח. אין למקם כנפי החלונות יצוידו בפרזול המאפשר קביעת אגף  -
על קיר המבנה עצמים או פריטים המונעים את קיבוע כנף החלון.ובין השאר        

 אביזרי חשמל. 
מ' מהרצפה( יצויד בפרזול  1.80פתיחה פנימה )לחלק החלון שתחתיתו מעל   -

 רק באישור מיוחד מהמזמין. -המאפשר קביעת אגף החלון במצב פתוח  
 ות ממ״מ תהייה "דרי קיפ".פתיחת חלונ  -
 בכל החלונות תותקן רשת זבובים. - 
 לחלונות כיתה גודל הרשת תותאם לגודל הפתח עם פתיחת חלון.   - 

 
 זיגוג 01.17.5
 מ״מ לפחות, מחוסמת. 6זכוכית בעובי    - 
 . 3חלק  938כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת"י   -           
, ועל פי נתוני המקום ובהתאמה לגודל 1099יקבע על פי ת"י העובי המינימאלי י  
 הפתח.  
 .PVCדוגמת  זיגוג לרבות מראות בשירותים יעשה מחומרים לא מתנפצים - 

 
 אדן חלון 01.17.6

ס״מ  150השפה התחתונה של החלון לפתיחה תהיה בגובה שאינו פחות מ  -
 מהרצפה או מסף עליו ניתן לעמוד. 

 .ס"מ מקסימום 5סף אדן פנימי ברוחב  - 
ס״מ מהרצפה כולל  60 -שפה תחתונה של חלון קבוע תהיה בגובה שאינו נמוך מ  - 
 זכוכית בטיחותית כנדרש בתקן וקבועה במסגרתה.  

 
 חלונות לשחרור עשן 01.17.7
 רפפות פח לפי הוראות שרותי הכבאות, ולפי נהלי בטיחות משרד החינוך   
 והנחיות יועץ הבטיחות.  

 
 חלונות שירותים 01.17.8

חלונות חדרי השירותים יהיו עם מסגור מאלומיניום ומדגם "קיפ" או כנף על  
משטח  10%-לא תותר הרכבת חלונות רפפה. שטח החלונות לא יפחת מ כנף.  
 הרצפה הכולל של חדר השירותים. 

 
 סורגים 01.17.9

 מגולוונים וצבועים לפי תכניות הביצוע. הסורגים מפרופילי פלדה -
 .RAL 9006 צבע הסורג בגוון - 

 
 אמצעי הגנה לנפילה מחלונות   01.17.10

ס"מ  200חלונות בחללים נגישים לתלמידים, אשר גובה הסף החיצוני שלהם הינו  -
 ומעלה יצוידו באמצעים כנגד נפילה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות. 

מנגנון להגבלת פתיחת החלון( כפוף למפרט מת"י ובאופן שאגף החלון לא יכול  -
 ״מ. יש לספק "רב מפתח" )מסטר קי( לפתיחת המנגנונים.ס 10להיפתח יותר מ  

 בעניין מניעת נפילה מחלונות בחדר ממ״ד, יש לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף. -

 מ' לפחות מעל לרצפה. 1.5סף הפתיחה של החלון בבי״ס יהיה בגובה של  -

 ס״מ. 4רוחבו של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על  -
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 גליםארונות וסר 01.18
 

 סרגלי עץ ומתלים 01.18.1
מ"מ ומלוטש יפה לפני הצבע אליו יחוברו ווי  23/80לוח עץ מהוקצע  -מתלה בגדים  -

 ילדים.  40תליה בלתי מחלידים עבור  
ס"מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה, קיר המלתחה יצבע בצבע שמן  400אורך המתלה  -

 ס"מ(. 12עד גובה סרגל מתלים. )מרווח בין הקולבים  
ס״מ מהרצפה. מתלה בגדים יותקן בגובה נמוך יותר  200מתלה הבגדים יותקן בגובה  -

 ובתנאי שעל ווי התליה תותקן הגנה אשר תמנע פגיעה בילדים. 
 ס״מ מהרצפה.  150מגבות, בגובה  35-על יד חדר השירותים יש לבצע מתלה ל -

 ס״מ(. 12)מרווח בין הקולבים  
או מסעד הכסא לאורך כל הקירות )פרט לקיר הלוח(  סרגלי הגנה מעץ בגובה שולחן -

מ״מ לפחות גמר  23/150עשויים עץ אורן מהוקצע ומלוטש יפה לפני הצבע במידות  
 בייץ ולכה שקופה. 

 ס״מ.  600ס״מ אורך  100לוח נעיצה לתליית פלקטים בכל כיתת גן במידות: גובה  -
 23/50יפה לפני הצבע, במידות הלוח יהיה עשוי ממסגרת עץ אורן, מהוקצע ומלוטש  
מ״מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה או צבע לבן בינהם לוח שעם לנעיצה או לוח דיקט  
 מצופה בבד לבד עמיד באש ובצבע על פי בחירת האדריכל.  
ס״מ, ניתן לפצל את הלוח על פי החלטת האדריכל  110גובה סף תחתון מהרצפה  
 והרשות המזמינה. 

 

 קשורתארונות חשמל ות 01.18.2
 לפי דרישת חברת חשמל ובזק. -
 ארונות ללוח חשמל יעשו מחומרים לא דליקים בלבד.  -
 .4376הארונות יענו על דרישות ת"י  -
הארונות יהיו ניתנים לסגירה ע"י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים,  -

 ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות על ידי הגננת.  
 ם לנעילה יסופק רב מפתח לארונות.הארונות יהיו ניתני -
 

 ארונות כיבוי אש 01.18.3
 ארון פיברגלס / פח צבוע בגוון לבחירת המזמין. 

 

 ארונות מטבח ומשטחי עבודה 01.18.4
 58, ס"מ אורך 830ארון תחתון )מותקן מתחת למשטח שיש( נושא תו תקן, במידות  -

 ס״מ עומק ובגובה משתנה. 
ס"מ  90ס״מ עומק ובגובה  35מ אורך, ס" 634ארון עליון נושא תו תקן, במידות  -

 ס"מ(.. 150)להרכבה החל מגובה  
ם לגובה השיש. עשוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מיומותא הלוחות מותקנים -

מבחוץ ומבפנים, כולל עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון, כולל  
 י מנעול .תחתונים נגישים לילדים, יהיו בעל צוקל, ארונות ומגרות  

ס"מ בגמר  60-ס"מ ו 90  -כיורים בשני מפלסי שונים  2בארון התחתון ימוקמו  -
 ס"מ. 60שיש בעומק  

 משובח מלוטש מכל הצדדים הגלויים לפי תכניות הביצוע.משטח שיש ממין  - 
 הארונות כולל מדפים. - 
 הארון עשוי מחומר עץ סנדוויץ' בציפוי פורמייקה. - 
 ויחולק לתאים ולמדפים בתיאום עם המזמין והמתכנן ואישורם.הארון יתוכנן  - 
 תהיה גישה לחלל מתחת לכיורים עם פתיחת דלתות דו כנפית. - 
 ייבנה ארון לתנור 'בילט אין' ומעליו ארון פתוח למיקרוגל. - 
 מנגנוני הפתיחה, הצירים וכו' יהיו לפי התקן ולפי בחירת האדריכל. - 
 להציג בפני האדריכל. –רות ידיות הארונות והמגי - 
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 כללי -משטחי עבודה 01.18.5
 לפחות כולל קנטים.משטחי עבודה שיש מסוג כמפורט בתכניות הביצוע  -
פינות חשופות של משטחי שיש ועבודה שאין מתחת להם ארון והם עלולים  -

 ס"מ לפחות. 10יעוגלו ברדיוס של  -להוות מפגע  
 ס״מ לפחות. 60ה משטח קרמיקה אנכי מעל כל כיור בגוב - 

 
 ארון ניקיון 01.18.6

 ארון ניקיון באזור השירותים ייבנה בתוך גומחה בנויה. -
 דלת הארון עשויה מעץ סנדוויץ בציפוי פורמייקה. -
 הארון עומד על הגבהת בטון מחופה פנל כדוגמת הרצפה. -
 חלוקת הארון למדפים תתוכנן בתיאום עם המזמין והמתכנן ואישורם. -

 

 חדרי שירותים 01.19
 

 כללי -חדרי שירותים  01.19.1
סידורים תברואתיים ואספקת מים לפי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים/  
הוראות למתקני תברואה )הל"ת( וחוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכנים בעת ביצוע  
 העבודה, המחמיר מבינהם. 
 .ממוקמים על קיר חיצוני, עם איורור טבעי חיצוניהשירותים  -
 מתואר בתכניות הביצוע.כמידות התא  - 
ין להציב צנרת מי גשם, תברואה והסקה, מתקנים תברואתיים/ צנרת בקיר א - 

 .משותף עם כיתת הגן
מספר האסלות והכיורים וכד' בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך והל״ת  - 

 המחמיר מבין השניים.
 צפה., עם מחסום ר1%-הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה בשיפוע של כ - 
הרצפה תהיה אטומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה משופעת  - 

 לכיוון הניקוז. 
חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות )השיאים יהיו  השיפוע יהיה קווי ולמרכז - 

 סמוך לקירות(. 
בשירותי הילדים אסלות מונחות לילדים מסוג ליליפוט או ש"ע עם מיכל הדחה  - 

ו סמוי )לבחירת האדריכל( חצי אוטומטי עם ידית הדחה קלה לתנוחה גלוי א
 לילדים.

בשירותי נכים אסלה תלויה מסוג מונובלוק עם מתקן הדחה סמוי. עם מכסה  - 
 כפול ממין "כבד" מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ.  
 ים.בעל תו כחול של רשות המ 3/6מיכלי ההדחה יהיו סמויים דו כמותיים בלבד  - 
יש להתקין ברצפה נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום  - 
 )עם סל רשת(. 8/״4"  
אספקה והתקנת אביזרים חוסכי מים "חסכמים" בכל הברזים בעלי תו כחול  - 
 של רשות המים.  
 אביזרי הקופסאות ברצפה יבוצעו מפליז. - 
 .איטום לפי ת"י והנחיות משהב״ש - 
 ן להתקין בשירותים אסלות מסוג מזרחי.אי - 
 אספקה והתקנת אביזריים חוסכי מים. "חסכמים" בכל הברזים. - 
מותאמים למוסדות  PVCיש להתקין מתקנים לנייר טואלט, סבוניות ומראות  - 
 חינוך לפי פרטי הביצוע.  
 משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים. 10%-שטח החלונות לא יפחת מ - 

 

 מחיצות 01.19.2
טרספה תקניות לרבות מגני אצבעות יעודיים ומנעול בעל התקן  ודלתות חיצותמ 
 "תפוס/פנוי" הניתן לפתיחה מבחוץ. 

 

 תאים וקבועות לילדים 01.19.3
תאים וקבועות יותקנו על פי הוראות הל״ת מעודכנות אך לא פחות משתי אסלות  
 ושלושה כיורים בשירותי ילדים. 
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 תאים וקבועות לנכים וסגל 01.19.4

 להתקין תא שירותים, הכולל אסלה וכיור עבור אנשי הסגל.יש  -
 ס״מ. 200/150מידות  תא שירותים עבור הסגל יהיה מותאם לשימוש אנשים עם מוגבלות -
 כולל מוטות אחיזה וכל האביזרים הנדרשים. -
 כל מבנה מחוייב בשרותי נכים. -
 .יה מים קרים וחמיםם. נק' המים למשטף תהיש להתקין בתא משטף יד לרחיצת הילדי -
 גובה משטף יד על פי החלטת המתכנן. -
 )עם סל רשת(. 8/״4היו מסוג מחסום "נקזי רצפה י -יש להתקין ברצפה נקודות ניקוז  - 
 מחיצות פנימיות במקלחות )בין תאים ובין חדר תאים(, בנויות –מחיצות פנימיות בנויות  - 
 30/30ס"מ או  20/20ות מחופות קרמיקה ס"מ לפח 210ס"מ בגובה  10בניות מבלוקים   
 ס"מ. 240ס"מ עד גובה   

 

 משטחים וברזים 01.19.5
בכל חדרי השירותים יותקנו משטחים מסוג אבן קיסר כולל כיורים שקועים  
 וברזי פרח. 

 

 כיסוי צנרת בשירותים 01.19.6
ס״מ, גבס  7סגירה מסביב לכל צינורות ביוב / אויר ורטיקלים בשירותים בבלוק  
המזמין וישולב כחלק מהקיר כולל חיפוי  חומר אחר שיאושר ע״י ירוק או כל 
 קרמיקה וטיח פנים כנידרש. 

 

 גימור פנים 01.20
 

 כללי - גימור מחיצות, קירות ותקרות 01.20.1
 יש לבצע טיח פנים רגיל, שתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כיוונים, מעובד בעיבוד לבד. -
ס"מ מהרצפה. בנישות לדלתות עד  240בכל הפינות החופשיות "פינות טיח" עד גובה  -

 ס״מ או חומר אחר בבניה מתועשת באישור מיוחד. 205גובה  
 

 גימור אקוסטי 01.20.2

 חדרי שירותים -
עטופים בשלמותם  2בשירותים יותקן רצועות פח אטום וצבוע עם מזרוני צמר סלעים בעובי "

 ס"מ. 30/60בתוך שקיות פוליאתילן בלתי דליקות. גודל לוח אופייני 
 

 חלקי המבנהשאר  -
 . 17.2.3ם מודולרים. סיווג בשריפה:תקרה מלוחות מינרלי -

 .NRC=0.9מקדם בליעה  -מ״מ  15בעובי  60/60גודל לוח אופייני  
 גוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לאישור המזמין.סוג ו -

 קירות.ליד ה 1+2הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים אלמנטי תליה וגמר זוויתן ו גמר  -  
 התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת )פיליפס, ג'מבו וכ'ו(. -  
 ס"מ זו מזו. 70תליות התקרה לא יעלו על מרחק של  -  
 העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים. -  
 . 5103ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י  -  

 .יש להעזר במפרטי היצרן -
 מוסמכת. מעבדה  התליה תלווה ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן והביצוע יאושר על ידי  -  
באתר לצורך עמידה  )התאמה(  921בסיום העבודה יש לספק תעודת בדיקת מעבדה לת"י  -  

 בכל האמור. 
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 צביעת קירות ומחיצות 01.20.3
  

 לקירות ולתקרה המסייעת לאוריינטציה.  יש להבטיח ניגודיות מספקת בין רצפת הכיתה
 .90%, ואילו מהתקרה כ 50%החזרי האור הרצויים מהקירות והרצפה הם כ  

 

 המזמין.ידיים לשביעות רצון  3 צבע אקרילי -ע"ג טיח פנים או שליכט או בגר או גבס  -
שכבתי, ועליו צבע -גימור הרגיל של הקירות ושל המחיצות יהיה טיח פנים דו -

 (( רחיץ בשתי שכבות. יש להקפיד על הגנת כל הפינות.PVAליויניל אצטט פו 
 ידיים לשביעות רצון המזמין. 3סיד סינתטי  -תקרות  -
 ידיים לשביעות רצון המזמין. 3בגר עם שפכטל  במרחב מוגן -
 ידיים לשביעות רצון המזמין. 3סיד סינטתי אל עובש. / אקרינול או ש״ע  -שירותים  -

 

 גרות מכל סוגצביעת נ 01.20.4
 פורמיקה בחוץ ובפנים )כולל מדפים(. 

 

 צביעת מסגרות מכל סוג 01.20.5
 שכבות צבע יסוד מונע חלודה מסוג צינקרומט, מיניום או מגינול. 2יסוד  -
 שכבות צבע סופרלק או פוליאור ש״ע. 2גמר  - 
במידה ונדרש על ידי שירותי הכבאות תיצבע הקונסטרוקציה בצבע נגד  - 
 להנחיות שירוי הכבאות.אש, בכפוף   

 

 גימור חוץ )חזיתות( 01.21
 גימור קירות חוץ )חזיתות( כללי: 01.21.1

 כללי יש להתאים את אופן ביצוע העבודה לדרישות התרמיות של האזור. -

 .2378חיפוי אבן טבעית יעשה בהתאם לת"י  -

 בכל מקרה יש להתקין את החיפוי באופן שימנע את נפילת החיפוי, ויבטיח את -
 בנין או בסביבתו.בטיחות השוהים ב

 

 גימור קירות חוץ )חזיתות( בניה קונבנציונאלית: 01.21.2

חיפוי שטח המעטפת בחלקו התחתון אבן חוץ תהיה כורכרית מנוסרת בגודל  -
 ס"מ. 23/35

 ס"מ. 7לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי  -

ולוונת ( כולל רשת מג2378העבודה כוללת קידוחים בכל אבן, )בהתאם לת"י  -
 אל הרשת מאחורי האבן. 316וחיבור בוו פלב"מ 

 אין לבצע חיפוי אבן בהדבקה. -

 חובה לבצע בדיקת מעבדה לאופן תליית האבן, בדיקת שליפה, ובדיקת ספיגות -
 בגמר העבודה.
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 ריצוף וחיפוי 01.22
 

 כללי - ריצוף 01.22.1
  10%יקה בשיעור ריצוף כל הרצפות יעשה בריצוף ע״פ בחירת האדר׳ שיהיה עמיד בפני שח -

 7ורך הקירות עשויים בדומה למרצפות בגובה מעל הנידרש בת"י לבניני ציבור, כולל שיפולים לא 
 ס"מ. 

 ריצוף נגיש )הכוונה ואזהרה( בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות יועץ נגישות. -
 ס"מ. 7ונות יחופו בשיפולים ממין הריצוף בגובה הגבהות לאר -
, בהתאם לאזור השימוש 2279היה באריחים בדרגת התנגדות על פי ת"י ריצוף כל הרצפות י - 
 . והנחיות יועץ הבטיחות.2008ובהתאם תקנות התכנון והבניה בטיחות באש   
 ס"מ או ש"ע. 60/60מרצפות גרניט פורצלן בגוון בז' סאטן משי פושן אקסס אוורסט  - 
 תנגדות להחלקה כמפורט.על הקבלן להציג למפקח לפני ביצוע אישור על דרגת ה - 

 
 

 )מלתחות ושירותים( ריצוף חדרים רטובים 01.22.2

 ס"מ או ש"ע מאושר. 60/60גרניט פורצלן רוז מט באזורים רטובים יש לרצף באריחי  -

לאזורים הרטובים יש לבחור בקפדנות אריחים בדרגת התנגדות להחלקה של לפחות  -

 12R  2279לפי ת"י. 
 ביצוע אישור על דרגת התנגדות להחלקה כמפורט. על הקבלן להציג למפקח לפני - 

 

 שטיחים 01.22.3

פינת השקט יותקן שטיח מקיר לקיר על גבי ריצוף סוג ב' או ריצוף במפורט בסעיף ב -
 ריצוף כללי ע״פ בחירת הרשות. 

 111.2.2 לכיתת גן בקומת קרקע סיווג בשריפה: -

 17.3.3 לכיתת גן בקומה מעל קומת הקרקע סיווג בשריפה: -
 

 פי דלתותס 01.22.4
 סף יבוצע בגמר בריצוף ליד דלתות חיצוניות, יבוצעו ספי טרצו או ספי שיש או ש״ע. 

 

 חיפוי מטבח 01.22.5
במטבח גני ילדים קרמיקה לאורך משטח העבודה, עד שני גוונים ע"פ בחירת האדר'  -

ס"מ מעל המשטח הגבוה,  60ס"מ. ) 30/30ס"מ או 20/20)באישור המזמין( במידות  
 המישטח הנמוך(.ס"מ מעל  90 

 .ס״מ 250חיפוי נישת מקרר בכל הקירות עד לגובה  -
 הקבלן יספק ויתקין סבוניה )לסבון נוזלי( ממין משובח, ומתלה מגבות. -

 

 חיפוי חדרי שירותים 01.22.6
מט לבן לפי סדרה בפיזור אריחים עם שני גוונים נוספים לפי בחירת גוון בקרמיקה  -

 ס״מ מהריצפה מעל לזה טיח רגיל כמפורט. 250בה ס"מ עד לגו 20/20במידות האדריכל  
מחזיק ניר טואלט בכל תא ב״כ, סבוניה )לסבון נוזלי( ליד כל הקבלן יספק ויתקין  -

 ומעליהם. קערת רחצה ראי מחומר בלתי שביר לאורך הכיורים 
 בכל חדרי השירותים.הקבלן יספק ויתקין מתקן נייר ליבוש ידיים  -

 

 פינות 01.22.7
יקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות בכל מפגשי קרמ 
 ציפויים או ש"ע. לכל גובה / אורך החיפוי של אייל 

 

 אדני חלונות 01.22.8
 ס"מ. 30ס"מ ברוחב עד  5יבוצעו מאבן לבחירת האדריכל בעובי  -
 .מעוצבים ומבוצעים כך שמי גשם לא יזרמו מן החלון אל הקיר )אף מים( -

 
 
 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 31    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 מיזוג אוויר עבודות 01.23
 

 

 כללי 01.23.1
הכנות כל מערכות התשתית למזגנים, אספקת המזגנים המזגנים והתקנתם יתאימו  -

 ׳ על כל חלקיו.'994'תקן ישראל 'ל 
 המזגנים יותקנו בצורה שאינה מסכנת את הילדים בתנועתם בתוך מבנה הגן. -
 המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך, בהתאם למפרטי החברה -
 . 1001התקהלות כל הציוד יהיה בעל אישור לת״י בחללים ל -
 

 מעבה )יחידה חיצונית( 01.23.2
 המעבה יותקן במקום שיהיה מחוץ להישג ידם של הילדים. -
נוחות למשתמש או לכיתות -המעבה יותקן במקום שיגרום למינימום הפרעות ואי -

 שכנות. 
 יש לאפשר גישה נוחה לטכנאי השירות. -
 איטום. בסיסי בטון על הגג כולל -
 קודות חשמל מוגנות מים על גג המבנה ע״י המעבה למזגן תלת פאזי(.נ -
  ליד כל יחידת חוץ תהיה אפשרות לניתוק מוחלט של אספקת המתח. -
 יש להתקין את יחידת המעבה )החיצונית( ואת המאייד )הפנימית( קרוב ככל  -

 האפשר זו לזו. המרחק המרבי המותר יהיה לפי נתוני היצרן. 
 יש למקם את המעבה על משטח בטון על הגג. יש להניח שתי שכבות גומי מחורץ  -

 פינות מתחת לבסיס היחידה. גודל הגומי לפי הנחיות היצרן. בין שכבות  4-ב 
 הגומי למשטח הבטון יונח פח. 

 מקום המעבה לא יפגע בחזיתות המבנה ותהיה אליו גישה נוחה לטכנאי ככל  -
 שניתן. 

 

 תביצוע הכנו 01.23.3
 כל חיבורי החשמל יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך, בהתאם להנחיות חברת החשמל. -
 ביצוע חיבור חשמל מרכזי -
 יש להתקין מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה. -
 מפסק לחצן עם השהיה. -
 ביצוע נקודת ניקוז לכל מזגן. -
 )סמוי בקירות(. ביצוע שרוול למעבר צנרת גז בין אלמנט הקצה למדחס על הגג  -

 גמר השרוול בצורת "מקל סבא". 

 

 מזגנים )יחידה פנימית( 01.23.4
 TOP-35 דגם Tornado 28719BTU עילי עיליים מפוצלים מסוג מזגנים  2בגן יותקן  -

 1PH ( כולל גלאי נוכחותTornade Control.או ש"ע מאושר בכתב ) 
 ה.המזגנים יותקנו במקום בו יהיה פיזור הכי טוב לחלל הכית -
המזגנים יותקנו ע"י מתקין מטעם החברה בהתאם למפרטי החברה תוך שימוש בציוד  -

 תקני של החברה. 
 ההתקנה כוללת צנרת חשמל וגז עד להתקנה מלאה. -
למזמין בסיום שנים לפחות(  5)ואחריות היצרן הקבלן ימסור את שלטי המזגנים  -

 ההתקנה. 
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 מרחב מוגן מוסדי 01.24
 

 כללי 01.24.1
מקלט ו/או מרחב מוגן מוסדי יבוצעו על פי דרישות "פיקוד העורף" ועל פרטי מסגרת ל -
 .4422פי ת"י  
 .1068לון בטחון פנימי אטום לגזים יבוצע על פי הנחיות "פיקוד העורף" ועל פי ת"י ח -
 יש לבצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר החיצוני. -
 

 דלתות 01.24.2
דלת מקלט הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות דלת הדף מוסדית אטומה לגז או  
 בכל עת. 

 

 מתקני אוורור וסינון 01.24.3

 כל האמור לעיל כפוף להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות מפעם לפעם. - 
 " בכמות וגבהים לפי תכניות מאושרות פקע"ר.8-" ו4צינורות אוורור  - 
 עלה מאולצת.ס"מ פנימה ורשת הגנה מבחוץ ומפוחים להפ 10אוגן בולט  - 
 אספקה והתקנת מתקן טיהור וסינון אוויר לפי תכנית מאושרת  פקע"ר. - 

 

  ציוד 01.24.4
וחובק מתכת לקיבוע לקיר לפי דרישות  ד מתכת,מיכל מים עגול מפוליאתילן כולל מעמ - 
  לצנרת הכל בהתאם לדרישות פיקוד העורף. מראה גובה, מכסה ויציאות פקע"ר,  
 לל מסתור בהתאם לדרישות פיקוד העורף.תא שירותים כימיים כו - 
 מחיצה קלה ניידת למסתור למערכת סינון. - 

 

 וכלים סניטריים עבודות תברואת פנים 01.25
 

 כללי 01.25.1
מתקן האינסטלציה הסניטארית, מעי הביוב ואספקת מים והניקוז יתוכננו ע״י  -

 .1965מהנדס רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשכ"ה  
והקבועות התברואתיות יבוצעו לפי תקן של משרד הבריאות חדרי השירותים  -

למתקני תברואה, הל״ת )מעודכן(, חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות  
 דרישת משרד הבריאות ודרישתה של הרשות המקומית. 

 כל המוצרים ישאו תו תקן או סמן השגחה. -תו תקן  -
סעיף ארונות מטבח בפרק ארונות יש להתקין קערות מטבח כמפורט ב -מטבחים  -

 וסרגלים. 
 מקלט / מרחב מוגן: בהתאם לדרישות "פיקוד העורף" -
 מחסום ריצפה לפחות אחד בכל קומה בחדר שירותים או במסדרון. -שונות  -
 יש לבצע הכלרה של מערכת המים לפני מסירת המבנה. -חיטוי צנרת מים  -
 .מים" בכל הברזיםאספקה והתקנת אביזרים חוסכי מים. "חסכ -
 

 קבועות ואביזרי אינסטלציה 01.25.2

כל האביזרים והקבועות הסניטאריים יהיו מתוצרת הארץ כדוגמת "חרסה" סוג א',  -
 ולפי תכנון מתכנן התברואה והאדריכל. "חמת" סוג א' או שווה ערך 

 

 אסלות 01.25.3

ה , עם מכסאו סמוי לבחירת המתכננים האסלות תהיינה תלויות עם מיכל הדחה גלוי -
 כפול ממין "כבד" מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ. 

 מים חמים 01.25.4
 עם מגבילי טמפרטורה לפי תכנון. מים חמים בכל גן הילדים על פי הל״ת -
 .פקסגול", "מולטיגול" או ש"ע כולל בידוד תרמי -

 

 מים קרים 01.25.5
 "פקסגול", "מולטיגול" או ש"ע. 
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 צנרת דלוחין 01.25.6

 או ש"ע מאושר ע"י יועץ תברואה. H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן(,  

 

 צנרת שופכין 01.25.7

 או ש"ע מאושר ע"י יועץ תברואה. H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן(,  -
כל צנרת השופכין מתחת לרצפת המבנה תהיה מיציקת ברזל בעטיפת בטון בהתאם  -

 .1205להל"ת ות"י  
 

 צנרת אוורור 01.25.8
 (.4לכל תא ב"כ )קוטר " -

 או ש"ע מאושר ע"י יועץ תברואה. H.D.P.Eפלסטיק )עם תו תקן(,  -

 

 ברז סגירה 01.25.9
 ברז סגירה ראשי מותקן בתוך תא. 

 

 כיבוי אש 01.25.10
 הקבלן יכי מתקני כיבוי אש בהתאם לדרישות "שירותי הכבאות": 
מ'  25באורך  2עם חצי מצמד שטורץ, שני זרנוקים " 2עמדת כיבוי אש תכלול ברז כיבוי " 
ק"ג לסוג  6מ"א עם מזנק צמוד, מטפה אבקה יבשה  30, גלגלון 2כ"א מזנק סילון/ריסוס " 
 .120/80/30ג בלחץ מוכל. הציוד יותקן בארון פיברגלס או פח -ב-דלקות א 
 יש להתייעץ עם יועץ הבטיחות ולעיין בתכנית הביצוע טרם הזמנה וביצוע הפרטים. 
תשלום בכל מקרה שהוא הנחיות יועץ הבטיחות ייגברו על הנחיות אחרות ויבוצעו ללא  
 נוסף. 
המערכת תכלול צינורות פלדה בקוטר  –תבוצע מערכת כיבוי אש במתזים למחסן החיצוני  
 " ושני מתזים מדגם מאושר ע"י יועץ התברואה והבטיחות כולל אספקה והתקנה.1.5 

 

 מי קר 01.25.11
ביצוע נקודת מים וביוב במטבח במקום שיוגדר על ידי האדריכל לחיבור מתקן "מי  
 " על פי החלטת המזמין )כולל אספקת מתקן מתאים(.4ר" או "תמי קר" או "משקו 

 דוד מים 01.25.12
יסופק ויותקן דוד מים חמים מסוג חשמלי או שמש )לרבות קולטים וכל הנדרש( בכל  
יותקנו מגבילי טמפרטורה לפי תכנון  –נפח לפי הנחיות המתכננים בתכניות הביצוע  
 לדרישות הל"ת. 

 

 ל פניםמתקני חשמ 01.26
 

 כללי 01.26.1
 1958תקן החשמל יתוכנן ע"י מהנדס רישוי לפי חוק מהנדסים ואדריכלים תשכ"ח מ -

ויבוצע בהתאם לחוק החשמל, לדרישות חברת החשמל והתקנים הישראלים  
 המתאימים והמיפרט הבין משרדי. 

 

 :על הקבלן יחד עם המתכנן מטעמו להגיש לאישור המזמין ביחד עם התכניות 
 לרשת החשמל ארונות ולוח חשמל.אישור ח"ח על התחברות  . 1 
 אישור חב' בזק על התחברות לרשת טלפונים וארונות. . 2 
 אישור הרשות המקומית. . 3 
 אישור חברת הכבלים המקומית. . 4 
 יום העבודה יגיש אישור בודק חשמל שהמתקן בטוח לשימוש.בס . 5 
 ח שהמתקן בסיום העבודה יגיש אישור בדיקה קרינה אלקטרומגנטית מהלו . 6 
 עומד בתקנים הרלוונטיים ובטוח לשימוש.       
 על כל האישורים להיות בתוקף.      

 

 כל מכשירי מתקן החשמל ואביזריו חייבים לשאת תו תקן או סימן השגחה. -
 מתקני החשמל לרבות ההכנות למזגנים ענו על הנחיות חוזר מנכ״ל משרד החינוך  -

 .ן ילדים""הוראות קבע הבטחת בטיחות בג 
 כל האביזרים יהיו כדגם גביס או ביטוציני. -
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 בדיקת חברת חשמל או בודק מוסמך 01.26.2
 על הקבלן יהיה להזמין את מהנדס בודק מוסמך לבדיקת עבודתו כולה או חלקה 
 כפי שהמצב יחייב, הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו ללא יוצא מן הכלל גם 
 מזמין. במקרה שחלק מהציוד יסופק ע"י ה 
כל התיקונים שידרשו ע"י הבודקים, ע"י המפקח וע"י נציג המזמין יבוצעו ע"י       
 הקבלן ועל חשבונו לא יאוחר משבוע ימים ממועד מתן ההוראה. 
 

 קבלת עבודה 01.26.3
 העבודה תתקבל ע"י המהנדס אחרי אישורה ע"י מהנדס בודק אולם אישור 
 מתקן והמהנדס יהא הפוסקהבודקים אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה ב 
 הסופי לגבי העבודה ותקינותה, אין קבלת העבודה משחררת את הקבלן מאחריות 
 על עבודתו.   
 בגמר העבודה יגיש הקבלן תכניות מעודכנות של המתקן "כפי שבוצע" בפועל  
 ורשימת ציוד המותקן, כולל דיסקטים. 
  

 היקף העבודה 01.26.4
 מל כמתוכננות ומופיעות בתוכניות בכל הקשור:אספקה, התקנה וחיבור של מע' החש   

 
 שקעי חשמל. -
 תאורה משולבת בתקרה. -
 שקעי הזנות למזגנים. -
 שקעי טלפון וטלוויזיה. -
 תשתיות לח"ח, בזק וטל"כ. -
 תאורת חוץ. -
 לוח חשמל. -

 
 העבודה כוללת הכנת נקודות למע' אזעקה ומע' גלאי עשן.

 ל פי הוראות המפקח.העבודה תכלול את כל שאר העבודות אשר יינתנו ע
 

 הארקה 01.26.5
הארקת המבנה תכלול הארקת אלמנטי בנין מוליכים בהם משולבים מתקני חשמל  -

 )תקרות תותבות, תעלות מ"א, צנרת מים, מוטות תמיכה לקירות גבס וכו'(.
 ממ״ר. 10-מוליך ההארקה הראשית יותאם לחתך מוליכי החיבור אך לא יהיה קטן מ -
יחובר לאלקטרודת הארקה בצורה שלא תאפשר את מוליך ההארקה הראשית  -

 פירוקה בידי התלמידים. 
 בבניינים חדשים תותקן הארקת יסוד. -
 במתקנים שמשולבים בהם חשמל ומים יש לבצע הארקת גוף נפרדת. -

 

 חיבור לרשת החשמל 01.26.6

 .3X63A-חיבור המבנה יותאם לחישובי התכנון, אך לא פחות מ 

 

 חימום מים 01.26.7
נגיעה, פריקת  ל' כולל אמצעי בטיחות בפני  60י נושא תו תקן בקיבול מחמם מים חשמל -

 לחץ והתקרבות ילדים. 
 מעלות צלזיוס על פי הל״ת. 45טמפרטורת המים החמים לא תעלה על  -
 יש לדאוג לרכיבי ביטחון להגבלת חום המים כמפורט. -
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 הזנת לוחות וארונות חשמל 01.26.8
ים תקניים מטיפוס כבה מאליו סמויים מתקן החשמל יבוצע בצינורות פלסטי  -

מתחת לטיח, ריצוף או צנרת מעל תקרה אקוסטית. המתקן החשמלי יכלול  
 לוח ראשי ולוחות משניים. 

 כל הלוחות יוזנו ע״י קו הזנה מהלוח המזין )ראשי ומשנה(.  -
הלוחות יותקנו בתוך נישה )גומחה( עם דלתות או בחדר חשמל ניפרד ע״פ הנחיות  -

ו/ או יועץ בטיחות במקום נוח לגישה וטיפול ומוגן בפני פגיעה מכאנית,  ח״ח 
 קרינת חום או התזת מים. 

 הלוחות יבנו לפי התקנות שבתוקף ולפי אישור המפקח מהנדס החשמל. -
 המקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתם התקינה של הלוחות. -

 במקלט / ממ"מ יבוצעו לוחות לפי דרישות הג״א. 
הלוחות יותקנו בתוך ארונות חשמל, ארונות החשמל, ראשי ומשניים, יהיו עם  -

 סגירה ע״י מנעול, כאשר לכל המנעולים מפתח זהה. 
 לוח החשמל יכלול מקום למעגלים שמורים לעתיד )לפי תיכנון הבניין הסופי(, -
ם למעגלים עבור חיבור קיר יותקן מפסק פחת בגודל מפסיקי זרם חצי אוטומטיי -

 מילי אמפר. 30מתאים בעל רגישות  
 בכניסה לבנין יותקן לחצן חרום עם פיקוד להפסקת חשמל.  -

)לפי  ס״מ מהרצפה לפחות 190הלחצן יהיה סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה  
 (.דרישות שירותי הכבאות 

או בחדר יעודי אם יחויב ע״י תקנות החשמל,  לוח ראשי יותקן במעבר ציבורי -
הוראות חח״י או גורם מוסמך אחר, כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע ע״פ  
 דרישות שרותי הכבאות.  
 הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. 

 יעשה שימוש בגז כיבוי ידידותי לסביבה. -
 

 מתח נמוך לוח חשמל 01.26.9
 

 ת כל העבודות הקשורות לתכנון, אספקה והתקנה של לוחות.  מפרט זה בא לפרט א 
 במהדורתו  1954העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, תכניות ובהתאם לחוק החשמל משנת  
 העדכני, הציוד אשר יסופק יהיה בעל אישור מכון  08-האחרונה, המפרט הבינמשרדי פרק 
 התקנים הישראלי או יעמוד בתקינות הבינלאומיות.  
 ידי -ומאושר על ISO-9000צרן הלוחות יהיה בעל תעודת הסמכה של מכון התקנים לתקן י 
 משרד הביטחון.  
 על  חלקיו. 61439יצרן הלוחות יהיה בעל תעודת הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן  
 יצרן לוחות חייב לקבל אישור מפקח והמתכנן לפני הביצוע. 

 
 גלים לפי הטבלה דלהלן )לא כולל חימום ומיזוג(של מע המיזעריהלוח יכלול את המספר 

 הכמות בפועל לפי תכניות הביצוע, דרישות המתכנן ו/או המזמין.
 

 גודל המפסק  יעד המעגל מס' מעגלים
 החצי אוטומטי

 1X10A מאור בכיתות 2

 1X10A מאור אחר 4

 1X16A בתי תקע מטבח 1

 1X16A דוד מים חמים 1

 1X10A מעגלים רזרביים 1

 3X32A מעגל ליחידה נוספת 1
 

 
 ובלתכל העבודות כוללות תכנון, אספקה, התקנה, חיבור וה    

 הלוחות כמפורט.                       
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  שלבי הביצוע ולוח הזמנים
    

 : הקבלן יגיש תוכניות לאישור המתכנן אשר יכללו א.  

 עם מידות וחתכים. -תוכניות מבטים עם וללא דלתות  -

 כניות חד קווית. תו -

 תוכניות פיקוד.  -

 רישום דגמים ופרטי האביזרים.  -
   סטים. 3סה"כ  - A4או  A3התוכניות יוגשו בגיליונות    

    
 לאחר קבלת האישור יחל בביצוע יצור הלוחות.  ב.  

    
 : הקבלן יזמין את המזמין או בא כוחו לבדיקת הלוחות בשלבים הבאים ג.  

 הרכבת המבנים. -

 ת הציוד החשמלי במבנים ופסי הצבירה. הרכב -

 גמר חיווטים, כוח ופיקוד.  -

 הפעלות, בדיקות.  -
 הבדיקות יעשו לפי התקן הישראלי העדכני, מפרט זה, מפרט הבינמשרדי בהוצאתו    
 לפחות.  IEC 157, 158, 159-האחרונה והתקנים   

    
 חשמל, ישלים החיזוקים בגמר הבדיקות יוביל, יתקין ויחבר את הלוחות בחדרי ה ד.  
 והחיבורים ויבצע את סדרת הבדיקות לרמת בידוד של הלוחות.    

   
 אחריות 

 חודש מיום אספקת הלוחות.  18היצרן של הלוחות יהיה אחראי לציודו במשך 
 

 יצור המבנה וציוד בלוח
 , אך על הקבלן ובאומדןמפרט זה מגדיר את הפירוט הציוד אשר כלולות במפרט זה 

 לים את כל הפרטים והפריטים אשר אינם רשומים במפרט זה לשם השלמת העבודה ועד להש
 לתפעולה המלא לשביעות רצונו של המזמין. 

   
 מבנה הלוחות

 מעלות לפחות.  160-מבנה הלוח יהיה ממתכת עם דלתות חד צדדיות כמפורט ואשר נפתחות ל -
 . IP-54אטימות הלוח  -

 ים.הציוד יותקן בשיטת פסי דין ופנל -

 וולט לפחות.  1000חיווט הציוד עם חוטים גמישים למתח פריצה של  -

 בקצה החוטים יותקן שרוול לחיצה אשר ילחץ עם הציוד המתאים.  -

 החוטים יסומנו בשני הקצוות לפי התכניות.  -

 החוטים והמהדקים יסומנו באותו המספר בחיבור המהדקים. -

 יותקן פס חיזוק כבלים בתחתית הלוח. -

 ס"מ למתן חוזה מכני ללוח.  5על סוקל של  הלוח יותקן -

 כל חלקי המתכת של הלוח, כולל דלתות, פלטות וכו' יוארקו.  -

 יוכנו פתחים ומהדקים להתקנת מע' גלאי אש וכיבוי אש.  -

 .7032RALגוון  –צבע הלוחות והמבנה המתכתי יהיה לפי סטנדרט היצרן ואשר יאושר ע"י המזמין  -
 קוויות והפיקודים יקבלו אישור לפני ביצוע ע"י המזמין. -ת וכל התכניות החדמידות הלוח, החלוקה הפנימי -

    
 שילוט 

טי ידי של-האביזרים המותקנים ישולטו ע"י מדבקות על הציוד עצמו ובנוסף ישולטו על .א
 סנדוויץ בתוך הלוח על כיסויים, פנלים. 

  על הדלתות יותקנו שלטי סנדוויץ להגדרת הציוד, מספר, שם וההספק. .ב
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 נתונים טכניים של הלוחות
 

 לוח מתח נמוך ראשי         
 וולט.  400 -  מתח נומינלי    
 פאזות+אפס+הארקה.  3 -  מספר מוליכים    
 הרץ.  50 -    תדר    
 כנדרש לפי התכניות.  - זרם נומינלי לפסי צבירה    
 קילו אמפר.  25 -  זרם קצר סימטרי    
 וולט.  220 -   מתח פיקוד    
 צלזיוס.  °40 -  טמפ' סביבה    

 50 ÷ 90% -  לחות יחסית    

   
 פסי צבירה

פסי הצבירה הראשיים יותקנו בלוחות בחלקו העליון, כל הפסים בלוחות יהיו מנחושת מסוג  א.
 פסי צבירה קשיחים גלויים עם מבודדים לפי דרישות זרמי הקצר.  

 מפס המוליך הראשי.  50%תחתיתו ויהיה מנחושת בחתך פס האפס יותקן לכל אורך הלוח ב ב.
חורים וברגים  25%בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות אפסי הכבלים  +  
 שמורים. פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לכל אורך הלוח.  
 פס הארקה יותקן בחלקו התחתון של הלוח, לכל אורכו במקביל לפס האפס.   ג. 

 פס הארקה יהיה לפחות מחצית חתך פסי הצבירה של הפאזות.   חתך 
מקומות שמורים  25%בכל תא יוכנו ברגים וחורים לצרכנים אשר יוזנו מאותו התא ובתוספת  
 עם ברגים, אומים וכו'.  

    
 יציאות וחיווט הכוח

 ידי פסי צבירה -הירידות מהפסים הראשיים או להזנות הצרכנים יעשו עלא.  
 קשיחים או גמישים או חוטים לפי זרמי המפסקים אותם הם מזינים.      

 בהתאם לסוג ההזנה למפסק יבוצעו החיבורים אל פסי הצבירה כמפורט: .   ב

 פ"צ קשיחים ע"י חיבורי ברגים.  -

 פ"צ גמישים ע"י פלטות חיבוק.  -

 חוטי חשמל ע"י חיבור נעלי כבל.  -

    
 חיווט הפיקוד

 פי צבעי התקנים העדכניים ביותר ויוגשו לאישור ביחד עם אישור התכניות. חיווט הפיקוד יבוצע על 

    
 כיסויים

כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחת הדלת יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף עם שלטי אזהרה 
 "זהירות מתח חי". 

 הכיסוי יתפרק ע"י פתיחת ברגים אשר יותקנו במקומות אש הגישה נוחה ומאובטחת. 
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 טי הציודפר
 : מאושרים ע"י תקנים ישראליים ובינלאומיים מתאימים

 

 איטן. מנס, , סיABBשניידר אלקטריק, – A  1250 עד –( MOULDED CASE) -מפסק יצוק  -
 מגענים תוצרת שניידר, איטן, בגדלים המתאימים לפי התכנון או ש"ע מאושר  -
 בגדלים המתאימים.  

 מ"מ או ש"ע.  22ר איזומי בקוט LEDדגם    מנורות סימון -

 מ"מ או ש"ע.  22תוצרת שניידר, איטן, בקוטר   לחצנים -

 או ש"ע.  BRETERתוצרת איטן,   בוררים -

 תוצרת חברת פניקס או ש"ע מאושר.   מהדקים -

 , שניידר אלקטריק, עם הגנה למגע מקרי כמסומן ABBתוצרת איטן,   מאמת"ים -
 בתוכנית או ש"ע.  

 ו ש"ע מאושר.תוצרת איזומי א ממסרי פיקוד -

 ארדו, סלסה או ש"ע מאושר.                ירי מדמכש -

 או ש"ע מאושר.  ELNETתוצרת  רב מודד -

 או ש"ע מאושר.  ESTAMAT ,CIRCUTOR בקר מקדם הספק -
   

 
 שנאי זרם

 . ובאומדןלפחות ולזרם ראשוני ומשני כרשום בתכניות  VA 15הספק שנאי הזרם יהיה 

 
 נתונים טכניים

 . N<5 ם יהיו בעלי ליפופיםהשנאי   
 . CLASS 1   דרגת דיוק   
 וולט.  1000   רמת הבידוד   

 

 חיבור לרשת טלפון 01.26.10
 יש לתכנן ולבצע חבור טלפון ראשי יחיד לכל מבנה שממנו יתפצלו הקווים. -
 נקודות טלפון שקע תיקני מותקן ומחווט לארון טלפונים כולל חיווט בין ארונות התקשורת. -
 מיקום בפירוט "כמות נקודות שונות" ולפי תיכנון אדריכליכמות ו -
 

 ארון בזק ראשי 01.26.11
 יתוכנן ויבוצע על פי הנחיות חברת בזק כולל מנעול תיקני. 

 

 תאורה 01.26.12
 מתקני התאורה יתוכננו ויבוצעו לפי הוראות החוק, התקנות והתקנים  - 
 יותקנו  הישראליים הרלוונטים המעודכנים בעת ביצוע העבודה. מעגלי המאור  
ממ"ר כולל הארקה. כל גופי התאורה הפלואורסצנטיים כוללים  1.5עם מוליכים   
את כל הציוד הדרוש להפעלה תקינה עם משנק, עם סטרטר אלקטרוני בתי נורה   
 יהיו מסוג קפיצי, יש לספק נורות. יש לספק מיגון כגון שרוולי מגן שקופים,   
 מכסה פריזמתי וכד'.  
   8995רה בשטח הגן תהיה בהתאם לנדרש בתקן ישראלי עוצמות ההא - 
 )עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה: תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים(,   
 ובהתאם למפרט זה.  

 

 גופי תאורה 01.26.13
 סוג ויצרן גופי התאורה לפי תכניות הביצוע ובלבד שעונים על הגדרות המפרט. 
ין להתקין גוף שאינו אושר מראש כל הגופים יובאו לאישור מתכנן החשמל, א 
 ובכתב ע"י יועץ החשמל לפרוייקט. 
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 כיתה -

עם  4X18פלואורסצנטיים  60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 
 רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה.

ולרמת הארה בכל מקרה יותאם לגודל כיתת הגן  מספר גופי התאורה
 י התאורה יהיו עם אפשרות הדלקה בקבוצות.גופ לוקס, 400נדרשת 

 חדר גננת -

עם  4X18פלואורסצנטיים  60/60גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 
 רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה.

הארה  מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל חדר הגננת ולרמת 
 לוקס. 500נדרשת 

 מטבחון -

עם  4X18פלואורסצנטיים  60/60ועים בתקרה אקוסטית גופי תאורה שק
 רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה.

מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל המטבחון. ולרמת הארה 
 לוקוס. 400נדרשת 

 ממ"מ -
ביטחונית  גופי תאורה פלואורסצנטיים לפי דרישות פיקוד העורף. תאורה 

העורף כולל סימון  וואט, בכל בהתאם לדרישות פיקוד 24נפרדת, במתח 
מלא בצבע זוהר כנידרש. כל מקלט יהיה דו תכליתי ולכן יש להוסיף תאורה 

 פלואורסצנטית בהתאם ליעוד המקלט.

 שירותים -

או גופי תאורה קומפקטיים עם  1X36גופי תאורה פלואורסצנטיים )מוגני מים( 

 .ואט ע״פ בחירת המזמין 2X11נורות 
מ"ז לשירותים מרוכזים בתוך לוח החשמל. בתא לנכים מ"ז לפי הנחיות תיכנון 

 (.3.6, 1.37משהב"ש )

 תאורת חירום והתמצאות -
 במרחב מוגן ובכניסות יותקנו שילטי יציאה בהתאם לתקנות.

 כמו כן תותקן תאורת התמצאות כנידרש. 
עברים וכן ליד לוחות חשמל גופי תאורת חירום יותקנו מעל היציאות, במבואת הבניין, במ 

 ובקרה. 
 לוקס לפחות על רצפת המעברים.  10כמות גופי התאורה ופיזורם יבטיחו עצמת הארה של 

 תאורת חירום.למנורות  2.22חלק  20תאורת חירום תענה על דרישת תקן ישראלי 
 גופי תאורה יזוהו בברור ע"י נורית או מדבקה אדומה. 

 

 על קיר חיצוני להתקנה – תאורת "מספר בית" -
לפני דלת הכניסה יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר ע"י הרשות המקומית מוגן 

 .מים, עם כיסוי אנטי ונדל,כולל רישום מספר בית

 להתקנה על קיר חיצוני – תאורת הצפה -
על דוגמת הקיים בגן הפעיל הצמוד לגן נשוא מכרז זה תותקן תאורת הצפה 

י גופי תאורה( על מנת להבטיח את הארת היקף קירות המבנה )בכל חזית שנ
עות שעון פיקוד הכל כחלק השטח התאורה תותקן על מעגל ניפרד, הפעלה באמצ

 מביצוע הסעיף הפאושלי.
 קוצים להרתעת יונים. הקבלן ירכיבעל תאורת הצפה 
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 חיבורי קיר 01.26.14
 ממ״ר כולל הארקה. 2.5חיבורי קיר יותקנו על מעגל כח, עם מוליכים  - 
 ס״מ מהריצפה. 180תי התקע יותקנו בגובה כל ב - 
ס״מ יותקן תריס מגן פנימי  180לכל בתי התקע והמפסקים שהם מתחת לגובה  - 
 או מכסה.  

 

 כמות נקודות 01.26.15
 לפי הטבלה דלהלן. המיזעריכמות הנקודות בגן יכללו את המספר   
 הכמות בפועל לפי תכניות הביצוע, דרישות המתכנן ו/או המזמין.  

 

 אינרטקום מחשב טל"כ טלפון מזגן חיבור מיקום

 0 2 1 2 2 8 כיתה

 0 1 1 1 1 2 חדר גננת

 0 0 0 0 0 )מוגן מים( 3 מטבחון

 1 0 0 0 0 1 מבואה

 0 1 1 1 1 לפי פקע"ר ממ"מ

 
 

 אינטרקום 01.26.16
תתוכנן ותבוצע הכנה לקו אינטרקום בין הגן לשער הראשי. ההכנות יגיעו משער  
 גן על פי החלטת האדריכל / הרשות המקומית. הכניסה ועד לנקודה ב 
 מ"מ כולל חוט משיכה. 23הנקודות יקושרו באמצעות צינור מריכף  

  
הנ"ל כלול  –לפי ההגדרות הבאות כולל מסך  ומנעול יש לספק ולהתקין אינטרקום 
במחיר הפאושלי לביצוע המבנה למרות שחלקו מותקן במבנה )המסך והחיבורים(  
 בחוץ )תשתיות ומנעול מגנטי(.וחלקו מבוצע  

   
 טלויזיה לרבות פנל כניסה שער, לרבות לוח מקשים  תכלול אינטרקוםהמערכת   

  7הכוללת מסך צבעונית ומסך צבע  CCD 1/2אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "  

  Freeאינצ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה ודיבור בשיטת   

  Hands משער למיקום נדרש במבנה, חיווט מתאים למערכת 2ת שרוול לרבו " 
 יש  -הכל לביצוע מושלם  -אינטרקום וחיבור למבנה כולל מערכת הפעלה מלאה   
 בכתב.והקיבוץ טרם ההתקנה ולקבל את אישור המזמין  לאשר דוגמא   

 
ת(, ק"ג לפחו 300המערכת תכלול בנוסף מנעול מגנטי לשער המתאים לתנאי חוץ )  
 פנל לחצנים ממתכת עם מצלמה אנטי ונדלי לתנאי חוץ ולחצן יציאה ממתכת   
 )מגנט מנתק חשמל(.  

 

 תקשורת מחשבים 01.26.17
 יתוכנן ותבוצע הכנה לתקשורת מחשבים ללא חיווט.  - 
 כפי שיקבע על ידי המתכנן. ההכנות יגיעו לארון ריכוז   

 . מ עד לארון ריכוזמ" 23נור מריכף כל נקודת קצה תקושר באמצעות צי   
 עם חוט משיכה בתוך הצינור. 55בכל נקודה תותקן קופ'    

 כמות ומיקום בפירוט "כמות נקודות" ולפי תכנון אדריכלי. - 
 

 טל"כ 01.26.18

 הכנה לחיבור טל״כ כולל צנרת לכבלים קואקסלים, שקע טלוויזיה תיקני מותקן - 
 ומחווט לארון ריכוז כולל חיווט בין ארונות.  

 ת ומיקום בפירוט "כמות נקודות" ולפי תכנון אדריכלי.כמו - 
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 מתקן שתייה 01.26.19
ביצוע נקודת חשמל במקום שיוגדר על ידי האדריכל לחיבור מתקן "מי קר" או  
 " על פי החלטת המזמין )כולל אספקת מתקן(.4"משקור" או "תמי  

 

 הגנה נגד ברקים 01.26.20
 על מתכנן הקבלן להגיש את החישוב. 
 גנה נגד ברקים יש לתכננה ולבצעה בהתאם לדרישות התקן.במידה ויש צורך בה 

 

 מערכות גילוי אש ועשן 01.26.21
, מערכות גילוי 34פרט זה מהווה השלמה למפרט של הועדה הבין משרדית, פרק  - 
 וכיבוי אש, בהוצאה האחרונה של משרד הביטחון.   
 דרישות המפרט המיוחד עדיפות בכל מקרה על דרישות מהפרט הכללי.   
, גלאי עשן,  "טלפייר" בלבד!ביצוע מערכת גילוי אש ועשן כולל רכזת מסוג כנון ות - 
 נוריות סימון, לחצני התראת אש, צופרים, חייגן דיגיטלי, וכל הציוד  
 על כל חלקיו. 1220הכל בהתאם לת"י  -הנידרש להפעלה תקינה של המערכת   
 )לא דרך המרכזייה(.לצורך הפעלת הרכזת יש להכין קו טלפון ניפרד ישיר  - 
 כל נקודות גילוי אש ולחצני גילוי אש יותקנו בצנרת אדומה "כבה מאליו".  - 
 מ״מ לפחות. 16קוטר הצנרת   
 התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע״י מכון התקנים הישראלי. - 
 יותקנו מערכות אוטומטיות  A100בלוחות החשמל הראשיים ובלוחות מעל  - 
 או גז חלופי בהצפה, בהתאם לדרישות  FM200אמצעות גז ותא לכיבוי אש ב  
 שרותי הכבאות ובאישור רשות הכבאות.  
 . 2001NFPA -התכנון יהיה בהתאם ל - 
 .1220ניתוקי לוחות חשמל אוטימטיים לפי הנחיות תקן  - 
 על הקבלן לבצע החיבור בין מערכות אחרות לבין המערכת שלו )כגון: חיבור ללוח  - 
 שמל ראשי ללוחות מיזוג אויר, חלונות או מפוחי פינוי עשן וכו'(. ח  
 והוצאת דו"ח ללא תקלות, השלמות. –בדיקה של מכון התקנים  - 

משמע גם למבנה הגן וגם למחסן המתכת  –מערכת הגלאים תבוצע לכל חלקי המבנה  -
 ככל שנדרש. המחסן םכן יבוצע חיבור למערכת מתזי כמו –המתוכנן בחצר 

 
 מסמכים ואישורים    
 הקבלן יצרף לאישור את המסמכים והאישורים הבאים:    

 מפרט טכני של הציוד המוצע, כולל קטלוגים מפורטים.  -
 תרשים חיבורים עקרוני של סוגי הציוד.  -
 רשימת מתקנים שביצע בארץ, הכוללת גודל כל מתקן )מספר גלאים פועלים( ותאריך  -

 ההתקנה.      
 את בדיקת הציוד על ידי אחד מן הגורמים כמפורט בנספח מסמכים המאשרים  -

 במפרט הוועדה הבינמשרדית כדוגמא מכון התקנים הישראלי.  34לפרק      
   
 : פרטים על מערך השרות העומד לרשותו הכוללים 
 עלות אחזקה שנתית בתום שנת האחריות.  א.  
 ן שרות אחזקה. מיקום שלוחות וסניפים של הקבלן המהווים מוצא למת ב.  
 מהירות היענות לתקלה בהתחשב במקום המתקן בארץ.  ג.  
 שיטת האחזקה הדרושה.)מספר בדיקות הדרושות ופירוטן(.  ד.  
 שנים.  7התחייבות לאספקת חלקי חילוף לציוד המוצע לתקופה של  ה.  
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 לוח בקרה למערכת גילוי אש 
 והחלוקות אשר יידרשו, כולל כל  לוח הבקרה אנלוגי כתובתי לפי כמות היחידות 

 הכרטיסים והאביזרים להפעלת מע' כיבוי אש בלוחות, התראות למע' מיזוג אוויר, 
 גנרטור, מפוחים וכו'. 

   
 משטר העבודה של מערכת הגילוי יהיה בר שינוי ויעשה באמצעות שינוי תוכנה בלבד 

 ללא תוספת חיווט או שינוי חומרה. 
   

 : כל מגעי עזר היבשים הנדרשים לביצוע ההפעלות הבאות בזמן שריפה לוח הבקרה יכיל את
 

 הפעלת חייגן אוטומטי לתחנת כיבוי אש, מוקד ומינויים נוספים.  א.  
 העברת אינדיקציה לשריפה ללוחות מיזוג אויר, מפוחים ושונות.  ב.  
 הפעלת ציוד כיבוי באם יותקן.  ג.  
    
 יתן יהיה לקבל את כל אחת מההפעלות או כל  בהתאם למשטר העבודה שיקבע נ  
 קומבינציה שלהן כתוצאה מגילוי אש באזור אחד או הצלבה של שניים או יותר   
 אזורים.   

   
הספציפית לתקלה  LEDלוח הבקרה יכיל מנגנונים לגילוי וזיהוי תקלות. עבור כל תקלה תודלק נורית 

 ומשולטת בהתאם.  
 לקטרוני השונה בצלילו מזמזם אזעקת אש.  כמו כן יופעל זמזם תקלה א

 )ראה מפרט התקני אזעקה אקוסטית להלן(.  
זמזם התקלה ניתן יהיה להשתקה אולם נורית התקלה ונורית השתקת צופר תידלקנה עד לתיקון 

 התקלה. במידה ותופיע תקלה נוספת יופעל הזמזם שוב. 
   

 : יונןלוח הבקרה יהיה בר יכולת הבחנה בתקלות הבאות וצ
 

 חוסר מתח רשת.  א.  
 תקלה במערכת גיבוי האספקה. )מתח סוללות נמוך, נתק או קצר(.  ב.  
 תקלה באחד מקווי הגלאים. )נתק, קצר, חוסר בגלאי(.   ג.  
 בנוסף לנורית התקלה, תדלק נורית המציינת את האזור עם התקלה.    
 תקלה בקו צופר.  ד.  

   
קוד על מערכות כיבוי נפרדות הממוקמות באזורים שונים, כולל מנגנוני הלוח יהיה בעל אפשרות לפי
 השהיה והחיוויים הנדרשים. 

   
 לוח הבקרה יצויד בחייגן טלפון אוטומטי כמפורט להלן. 

   
 חייגן טלפון אוטומטי 

  
 החייגן יחובר בכניסת קווי הבזק באופן בו פעולתו לא תהיה תלויה בפעולת מרכזית הטלפונים.  -
 חייגן יהווה חלק אינטגרלי מלוח הבקרה כולל הזנתו מיחידת אספקת כוח רזרבית המזינה את ה -

 לוח הבקרה. 
 

 :חייגן שיוצע יהיה
 מינויים לערוץ.   5ערוצים ולפחות  2חייגן אלקטרוני בעל 

 ערוץ אחד ישמש להעברת הודעה על אזעקת שריפה ויהיה בעל העדיפות הגבוהה מן השניים. 
שמש להעברת הודעה על תקלה במערכת הגילוי לקשת שונה של מינויים ויהיה בעל עדיפות ערוץ שני י

 נמוכה. קבוצות המינויים בכל ערוץ תהיינה שונות. 
   

 לתוכן ההודעה דרך רמקול פנימי ללא צורך בהפעלת שרשרת החיוג. TEST החייגן יהיה בעל יכולת ביצוע 
   

 הפסקת שרשרת חיוג שהותחלה בטעות.  החייגן יהיה בעל מפסיק/לחצן המאפשר 
 בנוסף להפסקה יוחזר הסרט למצבו הראשוני והחייגן מוכן להפעלה הבאה. 
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 גלאים כתובתיים להתקנה במערכת מכותבת 
 המתקן יכלול גלאים מסוגים שונים אך מתוצרת אחת כמפורט.  -
ת גלאי מסוים בגלאי מסוג בסיסי הגלאים לסוגיהם השונים יהיו זהים כך שתהיה אפשרות להחלפ -

 אחר ללא החלפת בסיס. 
וניתן יהיה להחליף בין גלאים מסוגים שונים ללא שינוי ו/או  24V כל הגלאים יופעלו באותו מתח -

 תוספת בהתקנות. 
הגלאים יחוברו לבסיסיהם בצורה המאפשרת החלפת גלאי בקלות מהקרקע ללא צורך בפתיחת  -

 ברגים. 
מכון  התקרות כמפורט בתוכניות אשר יגיש הקבלן ואשר יאושרו ע"יהגלאים יהיו מורכבים על  -

 התקנים.  
במקרים בהם מורכב הגלאי בתקרה אקוסטית על הקבלן לבצע החיתוכים ו/או הקידוחים בתקרה  -

 בתיאום עם האדריכל ויצרן התקרה האקוסטית ובאישור המפקח. 
 הגלאים יהיו מוגנים בפני חיבור מתח הפוך.  -
 ל נורת סימון בבסיסו אשר תידלק בזמן הפעלת הגלאי. כל גלאי יכי -
 הגלאי יצויד במגעים לצורך חיבור נורת סימון חיצונית במקביל לנורת הסימון שבבסיס הגלאי.  -
נגישות הגלאים לא תושפע מאבק, וכמו כן הגלאים יהיו מצוידים בסידור למניעת כניסת גופים זרים  -

 א. כגון חרקים העלולים לגרום אזעקת שוו
   

 : גלאי עשן יוניזציה בנוסף לאמור לעיל יהיו בעלי התכונות הבאות
 תאי יוניזציה.  2עקרון פעולה של  א.  
 שינוי רגישות הגלאי בשלבים ולא על ידי פוטנציומטר.  ב.  
 מתן אפשרות להפעלה מושהית של הגלאי ללא פגיעה ברגישות.  ג.  

    
ונקציונלי אשר ייבדק ויאושר ע"י גורמי הבטיחות באולם גלאי עשן קרן יותקנו לפי הפתרון הפ

 ההתקנה לפי תקנים ודרישות.  כמויותהראשי, מיקום, גובה ו
      

 התקני אזעקה אקוסטית 
המערכת תכיל בלוח הבקרה זמזם לאזעקת אש, וזמזם לסימון תקלה כחלק האינטגרלי של  -

 וכניות עבור אזעקת אש. מהלוח. בנוסף לכך יותקנו צופרים חיצוניים כמסומן בת
 צליל הצופרים החיצוניים יהיה כצליל הזמזם לאזעקת אש המצוי בלוח הבקרה. 

באחריות הקבלן לוודא שצליל אזעקת אש וצליל אזעקת תקלה יהיו שונים בצורה מוחשית לאוזן  -
 מצלילי אזעקת הפריצה. 

 כל התקני האזעקה יהיו אלקטרוניים.  -
 .  IP-54 DIN 40050ה מחוץ למבנה יהיו ברמת אטימות התקנת אזעקה המיועדים להתקנ -
 חיבור הצופר ללוח הבקרה יעשה בצורה שלא תפגע ברמת האטימות של הצופר.  -
 הפסקת פעולת הצופרים תהיה בעזרת מתג "השתקת צופר" בלוח הבקרה.  -

   
 נורות סימון 

 גלאים. בלוחות חשמל או במקומות סגורים תותקן נורית סימון המופעלת מבסיס ה -
 הנורית תופעל ללא מתח חיצוני.  -
 הנורית תכיל מעגל אלקטרוני מתאים המאפשר הפעלתה לפחות מארבעה גלאים שונים.  -

 הנורית תודלק כאשר אחד מהגלאים בחלל הסגור יופעל. 
 נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המציין בבירור את מיקום הגלאים המפעילים את הנורה.  -

 
 הבדק שרות בתקופת 

במידה ובמשך תקופת הבדק יהיה צורך בשינויים במשטר העבודה של המערכת יבוצע שינוי זה בלוח 
  הבקרה ללא כל תוספת תשלום.

  
 צנרת וחיווט

בעל שטח חתך  DROP גידי מסוג -החיווט בין רכיבי המערכת על כל חלקיה יעשה בעזרת חוט דו -
2x0.8  .ממ"ר, החוטים יהיו בעלי צבעים שונים 

   כל זוג חוטים יסומן על ידי ציון מספר האזור אליו הוא שייך. -
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 מערכת גילוי ופריצה 01.26.22

 יבוצעו הכנות למערכת גילוי פריצה: מובילים + חוטי משיכה למקום ריכוז  -  
 בארון תקשורת.   

יבוצעו הכנות למערכת מצלמות אבטחה: מובילים + חוטי משיכה למקום ריכוז  -  
 בארון תקשורת.   

 

 שילוט 01.27
 

 

 שילוט אזהרה 01.27.1
 על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו כתוב ׳סכנה, חשמל!׳ -
על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט שעליו כתוב 'הסנקת מים  -

 .לצורכי כיבוי 
 '.על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט 'מגוף ראשי של מי כיבוי אש -
 על פתח שחרור עשן יותקן שלט 'פתח שחרור עשן, אסור לחסום!' -
 על לוח החשמל הראשי יותקן שלט 'מפסק זרם ראשי' )עם סימון בצורת ברק(. -
 על לוח חשמל קומתי יותקן שלט 'מפסק זרם קומתי' )עם סימון בצורת ברק( -
 על ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב 'אש'. -
 ק יותקן שלט 'ברז דלק, סגור את הברז במקרה של שריפה'.על ברז הדל -
 על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב 'דלק' וכן יצוינו כמות וסוג הדלק. -
 ליד מכלי גז יש להציב שלט שעליו כתוב 'גז, אסור לעשן!' -
 פנל כבאים. -
 מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה. -
 דלתות אש. -

 

 שילוט הכוונה 01.27.2
התקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היציאה. )דרכי יש ל -

המילוט כוללות פתחי יציאה וכן דלתות, פרוזדורים, פרוזדורים מקשרים, חדרי  
 מדרגות ומערכות מדרגות חיצוניות.  
באולמי אספות ובמתקני ספורט הן כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל המושבים,  
 ם, מחלל הבמה, ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה(.מהיציעי 

שלטי ההכוונה יהיו בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות 'יציאה' או  -
'ליציאה' או 'יציאת חירום'; במקרה הצורך יסומן על השלטים גם חץ המורה על כיוון  
 היציאה. 

מהבניין )בכניסה בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות מדרך היציאה  -
לפרוזדורים ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בירידות למרתפים וכד'( יש  
להתקין שלט שעליו כתוב 'אין יציאה'. שלט זה יהיה בעל רקע לבן והאותיות ייכתבו  
 באדום. 

ס"מ לפחות  15עפ"י תקנות תכנון ובנייה גובה האותיות בכל השלטים הללו יהיה  -
 מ״מ לפחות. 15ועוביין  

בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט, לרבות מקור חשמל  -
 חלופי אמין. 

אפשר לשלב את שלטי ההכוונה עם גופי תאורת ההתמצאות, כלומר למקם את  -
 השלטים על גופי התאורה עצמם. 

רש יש להתקין שלטים על דלתות אש המותקנות במעברים בין אגפי אש בהתאם לנד -
 בתקנות התכנון והבניה. 

 יש להתקין שלט "חלון חילוץ" מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות. -
 יש להתקין שלטי "הנגשה והכוונה" לאנשים בעלי מוגבלויות. -
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 שילוט חוץ 01.27.3
ילדים, הרחבות, תוספת שלב, יותקן שלט סמוך -בכל מבנה חינוך חדש, בתי ספר, גני -

 זי במוס"ח, ו/או סמוך לדלת כניסה ראשית.לכניסה הראשית למבנה המרכ 
 , פונט אריאל.22670השלט יהיה עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון,  -

 ס״מ. 40ס"מ, גובה  30מידות השלט, רוחב  
 ס״מ מסף ריצוף. 150-180-התקנת השלט בגובה כ -
 חיבור השלט באמצעות ברגים לקיר. -

 

 עץאספקה והתקנת מחסן מתכת דמוי  01.28
 

אספקה, הובלה והתקנת מחסן מתכת דמוי עץ תוצרת  תכולללהקמת הגן עלות הסעיף הפאשולי 
 מ'. 3.23/2.78/2.14במידות  1109טופרוסול מק"ט 

 כמו כן המחיר כולל את תשתיות הפנים למחסן כגון מתזים ומערכות מים למתזים וגלאי אש.
 

 התחברות לתשתיות וקווים קיימים 01.29
 

לי כולל את כל עבודות ההתחברות לתשתיות ציבוריות כגון חשמל, תקשורת, עלות הסעיף הפאשו
 מים, ביוב, אינטרקום וכל חיבור אחר שיידרש.

 
 הנ"ל נכון גם אם יש צורך בהפסקת פעולת תשתית כלשהי וביצוע ע"י מתקין מוסמך.

  הפסקות ייעשו בתיאום מראש עם המזמין ונציגי היישוב ובאישורו בלבד.

 

 סיכום 01.30
בלן מאשר בחתימתו שכל המצויין במפרט לרבות פרקיו, תתי פרקיו וסעיפיו הינו חלק הק

 בלתי נפרד מהסעיף הפאושלי לחוזה לביצוע עבודות גמר בגן ילדים בגבעות בר.
לא תשולם תוספת עבור אי אלו מהפרטים הרשומים בפרק זה, בתכניות ופרטי הביצוע 

 י עבור עבודות אלו.)תחת גבולות המבנה( ובהוראות המפרט הכלל
 

מבין הקבלן בזאת ומאשר בחתימתו שרשאי המזמין לבחור ביצוע בפועל של אי אלו 
 לרבות תתי פרקיו וסעיפיו מתוך הבאים: 01מעבודות הגמר המצויינות תחת פרק 

 
 )א'(6חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע, סידורי בטיחות במבני משרד החינוך עג/ .1
 תכניות ופרטי הביצוע .2
 מפרט המיוחד )מפרט זה(ה .3
 

 הנ"ל לשיקולו הבלעדי של המזמין.
 

בחירתו הסופית של המזמין לא תשפיע על עלות הצעת המחיר הפאושלית שנתן הקבלן 
 לסעיף עבודות גמר הגן תחת גבולתיו ולא ישולם לקבלן תוספת מכל סוג.

 
 ת מהמזמין.סתירות בין המסמכים הנ"ל יאותרו ע"י הקבלן ויובאו לקבלת החלטה סופי

התקיימה סתירה בין מסמכים ולא זיהה זאת הקבלן וביצע פרט מסויים ללא הבאתו 
רשאי המזמין לדרוש פירוק הפרט וביצוע מחדש לפי בחירתו ללא עלות, –לשיפוט המזמין 

 תשלום ו/או שיפוי לקבלן עבור כך.
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 המפרט המיוחד לביצוע עבודות פיתוח בחצר גן הילדים – 02
 

 )א'(6נהלת הכללית, הוראות קבע, סידורי בטיחות במבני משרד החינוך עג/חוזר המ 02.1
חצר גן הילדים יענה על דרישות חוזר המנהלת הכללית, הוראות קבע, סידורי בטיחות במבני  
או עדכונם האחרון בעת ביצוע  2013שבט התשע"ג פבראור  – א'6עג/ משרד החינוך  
או  2008)ב'( ינואר 3ר מנכ"ל משרד החינוך סח/להלן חוזר מנכ"ל וע"פ חוז –העבודות  
החוזרים אינם מצורפים למסמכי  -עדכונם האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל  
 המכרז! 

 

 מסמכים מחייבים נוספים שאינם מצורפים למסמכי המכרז 02.2
נים כל התקנים הישראליים הרלוונטיים, דרישות מכון התק חצר גן הילדים יענה על דרישות

המסמכים המצוינים אינם מצורפים למסמכי  –הישראלי, המפרט הכללי הבינמשרדי 
 המכרז אך מחייבים את הקבלן בביצוע הוראתיהם כחלק מעבודתו במסגרת הסכם זה.

 
במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות הרשומות במסמכים המצורפים למכרז ובין 

 (, תיבחר החלופה המחמירה מבינהם.01.2-ו 01.1המסמכים שלא מצורפים למכרז )

 

 בטיחות אש 02.3
, 2008חצר גן הילדים יתוכנן ויפותח בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   02.3.1

 1972בהתאם לתקנות שירותי הכבאות )ציוד כיבוי אש בבתי ספר( התשל"ב 
 המעודכנים בעת ביצוע העבודה ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות. 523בהתאם למכ״ר 

)דרישות  4חלק  921ש בחומרים בחצרייעשה לפי דרישות תקן ישראליהשימו 02.3.2
למוסדות חינוך( יש להציג תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המעידה על עמידה 

 בדרישות התקן הנ"ל.
 

 נגישות 02.4
חצר גן הילדים לרבות חצרות ושטחי חוץ יהיה מונגש, יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוקים, 

 ים ישראלים, והנחיות יועץ הנגישות.לתקנות התכנון והבניה, תקנ
 

 עבודות עפר, חישוף והידוק 02.5
והוראות המפקח ייעשו ע"פ חוק, התקנים הישראליים  האומדןכל עבודות העפר הנדרשות ע"פ 

 והמפרט הכללי.
 

עבור סעיפי הידוק מבוקר יש להגיש תעודות הידוק חיוביות חתומות ע"י מכון בדיקות מוכר 
 ומאושר.

 

 רעבודות גידו 02.6
פ פרטי אדריכל הנוף אשר בכל גובה ייעשו ע" ופשפש תואם בודות גידור מוסדי בפרופילי פלדהע

 לפי הוראות היצרן. הביצוע יהיה – ובאומדן בתכניות הביצוע
 המזמין.ובכתב ע"י היצרן והמתקין מראש  לקבל אישור שםיש 

 לבחירת אדריכל הנוף. RALוצבוע בגווני הגידור יהיה מגלוון 
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 חשמל שתיותת 02.7

 חפירות/חציבות תעלות 02.7.1
לפני התחלת החפירה יש לסמן בשטח את תוואי החפירה ולקבל אישור המפקח על 

 הסימון הנ"ל.
 המונח חפירה/חציבה מתייחס לעבודה ידנית או בעזרת כלים מכניים ללא הבדל במחיר. 
לים רואים את הצעת הקבלן המתייחסת לחפירות/חציבות כהצעה שלקחה בחשבון מכשו 

 שונים בתוואי החפירה, כגון:גדרות, קירות בטון, שבילים / מדרכות וכו'.
  

 לא תהיה כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה בתנאים אלה.
 

 הקבלן יבצע חפירות גישוש לצורך איתור כבלים, צנרת ומערכות תת קרקעיות הטמונות
 בתוואי המסומנות בתוכניות, אך מיקומם חייב להיבדק בפועל.

 
 הקבלן יבצע מיגון על צנרת קיימת של מע' אחרות ע"י בטון בשכבה כמסומן ומפורט

 בתוכניות. 
 
 מ' במעברי שבילים( מפני הקרקע הסופיים. 1.20ס"מ ) 90עומק החפירות / חציבות יהיה  
רוחב התעלה יהיה בהתאם לכמות הכבלים ובהתחשב במרחק המינימלי בין הכבלים  

 .באומדןת השונים אם לא צוין אחר
ס"מ. להניח את הכבלים / הצנרת,  15יש לרפד את תחתית התעלה בשכבת חול בעובי  

ס"מ עד לתחתית מצעים ו/או  20להוסיף שכבות חול נוספות כולל הרטבה והידוק כל 
ס"מ תחת לפני הקרקע הסופיים יונח סרט פלסטי סטנדרטי תקני  30כאשר  -אדמת גן 

 לסימון. 
  

על הקבלן להדק תוואי החפירה, להחזיר את השטח לקדמותו כולל, עם סיום העבודה, 
 ריצוף או  זיפות לפי המצב הקיים בשטח ולפנות את עודפי העפר.

   
בהצטלבות עם מערכות אחרות כגון למים, ביוב, תקשורת ובמעברי כבישים יש להעביר  

לשמור על מרחק . יש 4מ"מ קוטר " 4.3קשיח עם עובי דופן  PVCאת הכבלים בתוך צינור 
 ס"מ בין המערכות. 50של 

 
על גילוי מערכות שונות בתוואי החפירה יש לדווח מיידית למפקח, כל עוד התעלה  

סימון, גידור, שילוט, על מנת למנוע כל  –פתוחה, על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות כגון 
 קח.תאונה. כמו כן, הקבלן יכין מעברים נוחים ובטוחים מצד לצד באישור המפ

 
הקבלן יהיה אחראי על כל תאונה שתיגרם כתוצאה מפתיחת תעלות. אין לכסות את  

 התעלות ללא קבלת אישור המפקח.
 

 ציוד וחומרים 02.7.2
 

כל הציוד והחומרים יישאו תו תקן ת"י. לפני ההתקנה יש לאשר את הציוד )רשום  
הרשות וכל או ש"ע(, והחומרים אצל המפקח, מתכנן, אדריכל הפיתוח, נציגי  באומדן

 גורם אחר אשר יוסמך ע"י מנהל הפרויקט.
   
 .באומדןהקבלן רשאי לספק ציוד ש"ע לציוד הרשום  

 
במקרה זה, לצורך קבלת האישורים, הקבלן מתחייב לספק בנוסף לדוגמא גם  

מסמכים טכניים המוכיחים את יכולת הציוד החדש להחליף את הציוד המקורי. 
 ה מראש.וקבלת אישור מהמתכנן והמועצ

  
כמו כן, הקבלן מתחייב לספק על חשבונו דוגמאות לאישור של כל הציוד והחומרים 

 שבדעתו להשתמש בהם בעבודה.
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 ים משתלבותנריצוף באבעבודות  02.8
 

 .8טיב האבן בהתאם לת"י  -

לאחר קבלת תשתית מוכנה )מצע מהודק מכורכר, חומר מחצבה, או אגו"ם( מפזרים  -
 ס"מ.  4-5של  חול דיונות נקי ויבש בעובי

 החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת ללא הידוק.

 היישור ייעשה בין אבני השפה או התיחום ע"י סרגלים )"שבלונות"(.  -
 את סרגלי הצד יש לקבוע בהתאם לגבהים הסופיים הנדרשים: 

בקביעת הגבהים יש לקחת בחשבון שבעת ההידוק שוקעות האבנים כסנטימטר אחד 
 לתוך שכבת החול.

 –יצוע הנחת הריצוף יתחיל בכל מקרה מאבני השפה או התיחום באבנים שלמות ב -
 "אבני קצה" ו/או "חצאים", הכל לפי הדוגמה הנדרשת, לעבר אבן השפה הנגדית. 
 יש להתחיל לרצף מהפלס הנמוך לעבר המפלס הגבוה )למניעת זחילה של האבנים(.

צורך מילוי בחול אשר מונע מ"מ, ל 2-5בין אבני הריצוף יש להשאיר מרווחים של  -
שבירת פינות האבנים בעת ההידוק או תחת עומסים כבדים, ויוצר חיכוך הנועל את 

 האבנים אחת לשנייה.

 אין להשתמש באבנים פגומות או שבורות אלא לצורך חיתוכים והשלמות. -

ידי תיאום מידות( לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש -יש לשאוף במידת האפשר )על -
להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה  צורך

ומדויקת עד לקו אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז 
 המשטח.

חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל  -
ישאר ללא פגמים, עם דופן  ניצבת ופשוט להפעלה. יש להקפיד שהאבן החתוכה ת

 וישרה.

השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים  -
 ס"מ.  3השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על 

 . 1:4לצורך יציקה משלימה יש להכין תערובת בטון מצמנט וחול ביחס של 
 מתאים.אם המשטח הוא צבעוני, ניתן לקבל במפעל פיגמנט 

התאמה טובה של המשטח המרוצף אל השוליים התוחמים נועלת את המשטח  -
ומבטיחה את יציבותו. במשטח שאינו תחום בשוליים עלולה להיווצר "זחילה" של 

 החול והאבנים, שתגרום להתרחקותן זו מזו  ולהתפוררות המשטח.

 בגמר יום העבודה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח המרוצף.  -
 מ"ר. 0.5-0.3יבוצע  באמצעות פלטה ויברציונית בעלת שטח של ההידוק 

ההידוק יבוצע על ידי  שלושה מעברים לפחות, עד השלמת שקיעת האבנים לתוך שכבת 
החול. בעת ההידוק אין להתקרב למרחק קטן יותר ממטר אחד מקצות המשטח שעדיין 

די ס"מ אחד האבנים אל תוך שכבת החול עד כ אינם חסומים. ההידוק משקע את
ומיישר את פני השטח. החול הממלא את המרווחים בין האבנים נועל אותן במקומן 

 אחיד ויציב. ויוצר משטח

לאחר גמר ההידוק הראשוני יש לפזר חול נקי על המשטח בעזרת מטאטא, תוך הקפדה  -
על מילוי כל המרווחים בין האבנים. לאחר פיזור החול יש להמשיך בהידוק באמצעות 

בשלושה מעברים נוספים. יש לבדוק ולוודא שכל המרווחים בין האבנים מולאו  הפלטה
 בחול. טאטוא עודפי החול מעל המשטח יתבצע רק מספר ימים  לאחר גמר העבודה.

 ע"י מהדקת ויברציונית עם תחתית גומי בלבד. –הידוק אקרסטון  -

 מ"מ. 10הסטייה המקסימלית מהגובה המתוכנן לא תעלה על  -

מ' לא   5.0ישוריות )המדידה ע"י סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של הסטייה במ -
 מ"מ(. 7תעלה על 
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 מ"מ. 2הפרש הגובה בין אבנים סמוכות לא יעלה על  -

 מ"מ מעל גובה אבן  השפה. 5-10 -יש לדאוג שגובה המשטח לאחר ההידוק יהיה גבוה ב -

ללא מילוי המרווחים   בכל מקרה אין להשאיר שטח, בגמר יום עבודה, ללא הידוק ו -
 בחול כנדרש.

 רכב על המשטח לפני גמר ההידוק ומילוי החול.-אין לעלות עם כלי -

מ' מקצה גבול העבודה וזאת כדי למנוע שקיעה  1ההידוק ייעשה עד למרחק של  -
 .מקומית של האבנים בקצה כתוצאה מבריחת החול

דה בקו ישר, וזאת ע"י  כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף יש לסגור את גבול העבו -
חיתוכים וניסורים, ולהתחיל מחדש בדוגמה הנדרשת באבנים שלמות )"אבני קצה   

 "חצאים"(.

 

 תשתיות מים וביוב 02.9
 מפרטים כלליים 02.9.1

 
בהשתתפות  -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון 

השיכון )הספר הכחול(.כמו כן כל העבודות תעשנה  מע"צ ומשרד \משרד הביטחון ומשרד העבודה 
  משרד הבריאות, מכבי אש, מכון התקנים, וכו'. -בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 

המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן "המפרטים" (,לתוכניות 
ת תמצא את ביטוייה הנוסף , ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניוולאומדן

 במפרט זה.
 

 :העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן
 

הפרקים, המפרטים ברשימת המסמכים  וכל פרק  -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית  .א
 רלוונטי אחר.

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .ב
 על כל פרקיו. 1205תקן  .ג
 .2 -ו 1חלקים  349מפמ"כ  .ד
 שראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים.כל התקנים הי .ה
 תקנים ומפמ"כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים. .ו

 
 והאומדןהתאמת התוכניות, המפרטים  02.9.2

 
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 

בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני וכו' עליו  המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה
 להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'.

 
ערעורים על נתונים, מידות וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו 

ך טענה ביומן העבודה. החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמ
 שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 
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 אחריות הקבלן 02.9.3

 

הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית  .א
-בריתוך, פקסגול, פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, פוליאטילן מחוזק בפלדה, ציוד מכני

וב וניקוז ומערכות כמפורט במפרטים, חשמלי, וכו' עם ניסיון וכח בביצוע תשתיות מים, בי
 .ובאומדןבתכניות 

 למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתנו ניסיונו אינו מספק.
 

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  .ב
ם וכל יתר עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי חומרי

הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו 
 תבוצע העבודה. 

לפי כך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על 
ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה 

מידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, ב
 רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

 
רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה וישא בכל ההפסדים  .ג

פרעות בלתי נראות מראש,משבירת צינורות שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מה
מים או צינורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה 

העבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת: הקבלן 
, בין אחראי לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה

ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, מורשיו, משמשיו או קבלני משנה  -אם תבוצע על 
 ופועליהם, שולחיהם, מורשיהם וכו' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה. 

 
הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה  .ד

הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע העבודה שלא בעבודה ואי מילוי 
בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי 

שהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והבדק מיום קבלת העבודה. דעתו של 
 המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן.

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

 אחר.
 

המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות 
להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י  מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או

 הקבלן.
 

 סמכויות המפקח 02.9.4
 

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או החוזה.
 

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני  .א
רות לפי מיטב הבנתו, בכל מקרה המפקח הוא וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהי והאומדן

 הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או  .ב

 צריכות להתבצע.
הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני   .ג

 משנה.
 יצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא המפקח רשאי להורות על ב .ד

 תוספת מחיר לקבלן. 
 המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של             
 איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה             
 דר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.בהתאם לס            

 



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 51    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  .ה

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק 
לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק 

 והאחריות יחולו על הקבלן.
 

 בטיחות 02.9.5
 

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה, העובדים, הפועלים וכל אדם אחר שעשוי להימצא בשטח, ולנקיטת 
כל האמצעים הדרושים למניעת תאונת עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודה חפירה, חציבה, 

 הנחה, קידוחים, ריתוכים, הובלת חומרים, צינורות  וכו'.
 

תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים עקב כל 
 פגיעה באובייקט כלשהו השייך לאחר הגורמים, תשלום במלואה ע"י הקבלן.

 
 קבלני משנה 02.9.6

 
העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן תבוצע רק עפ"י אישור המפקח והמתכנן, אולם גם אם יאשר 

ת קבלני המשנה הקבלן הראשי יהיה אחראי ישיר לביצוע העבודות ע"י המפקח או המתכנן העסק
 הקבלן/קבלני  המשנה. 

 
מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן הראשי את רשימת הקבלן/קבלני המשנה המיועד/מיועדים  

לבצע את עבודות התברואה, כיבוי אש אוטומטי, חשמל, פיקוד וכו'.רק עם אישור הקבלן/קבלנים 
 "י המתכנן והמפקח בכתב יתחיל בביצוע  העבודות .התברואה ע

 
המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה, של כל קבלן משנה, או כל פועל של קבלן, אשר לפי 

 ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. החלפת 
ועל חשבון הקבלן ולא תשמש עילה  הקבלן/קבלנים או עובד/עובדי הקבלן תיעשה באחריותו

 .באומדןלהארכת זמן הביצוע או לשינויים במחירי היחידה הנקובים 
 

 כל קבלן / קבלנים שיוחלפו במהלך העבודה יובאו לאישור המפקח/המתכנן כמפורט לעיל.
 

 ותקנות חוקים 02.9.7
 

ירוניות עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות והתקנות וכו' של רשויות מוסמכות, ע
 -וממשלתיות, לרבות הרשות המקומית, הג"א, משרד הבריאות , רשות כיבוי האש, משטרה וכו' 

 תבוצענה בהתאם לדרישות. כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם.
 

 מנהל עבודה 02.9.8
 

 לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר, מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך בעל תעודה
בעלי ניסיון וידע מקצועי. מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו 

פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן  -של הקבלן. כל הוראה הן בעל 
 ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

 
את שמות המהנדס האחראי ומנהל העבודה  יום מחתימת החוזה, 14הקבלן יודיע למפקח, תוך 

 באתר.
 

או מנהל העבודה לא תבוצע ללא אישור המפקח. המפקח רשאי לדרוש את החלפת \החלפת המהנדס ו
או מנהל העבודה מטעם הקבלן, באם יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע \המהנדס ו

 יעות רצונו של המפקח.העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשב



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 52    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
 פיקוח ובקורת העבודה 02.9.9

 
הקבלן יאפשר גישה חופשית למתכנן ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע בידיו לבקר את 

 העבודות.
 

הקבלן יעמיד לרשות המתכנן  והמפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב 
 העבודה והחומרים.

 
 שלבי קבלת המתקן 02.9.10

 
 יקורת סופיתב -

 
עם סיום העבודות יבצע המתכנן, ביחד עם המפקח והקבלן, "ביקורת סופית" של כל  
העבודות.  המתכנן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה 

 לשביעות רצונו של המתכנן.
   

 בדיקה סופית -
 

ן והמפקח "בדיקה סופית עם סיום תיקון כל הפגמים, תתבצע ע"י הקבלן  ובנוכחות המתכנ
 של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א' למפרט.

 
 סיום העבודות -

 
עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת", תבוצע ע"י המזמין,  .א

 בנוכחות המזמין ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות". 
ודות" יכין היועץ "תעודת סיום עם סיומה המוצלח של "בדיקת סיום העב .ב

 העבודות".
 עם הוצאות "תעודת סיום העבודות" תועבר המערכת לידי המזמין. .ג

 
 תוכניות 02.9.11

 
 תוכניות למכרז -

 
התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות "למכרז בלבד". תוכניות אלו באות להבהיר את 

לקבלן להגיש את הצעתנו. על הקבלן  היקף העבודה ואת סוגי העבודות והן מספיקות כדי לאפשר
    להחזירן אם הגשת הצעתו.

 
 תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות -

 
לקראת ביצוע העבודה, וגם במהלכה, ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות לביצוע. 

פות, או תוך כדי העבודה תימסרנה לקבלן תוכניות נוספות שתכלולנה תוס\כמו כן יתכן כי לפני ו
 הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות.

למרות האמור לעיל, לא יהיה בהכנסת שינויים בתוכניות ובהוספת תוכניות כדי לשנות את מחירי 
 היחידה שהוגשו ע"י קבלן בהצעתו, או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודה.

 
 ( MADE-ASתוכניות עדות ) -

 
( שהוכנו במהלך הביצוע ולאחר (AS-MADEח תוכניות עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפק

 השלמתה של העבודה.
 

התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד", והן תכלולנה את כל 
המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של 

 ת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג אביזרים, וכו'.המנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של צנר
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הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת גמר 
 למתקן וקבלתו על ידי המזמין.

 
הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התוכניות 

 לאחר ביצוע.  
 
בור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול ע

 .באומדןבמחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות 
 

 מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
 

 תקופת הבדק והשרות 02.9.12
 

חודשים מיום קבלת המתקן  12שך תקופה של הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למ
"תעודת סיום העבודות". הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו  -ע"י המזמין 

תוך תקופה זו, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה 
שעות ממסירת ההודעה  24 -ללא דיחוי לא יאוחר מ והאחזקה שנמסרו על ידו. כל התיקונים יבוצעו 

 על התקלה וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.
   

לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים, לרבות 
 בכל ההוצאות. רכישת חלקים, באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן

 
או פריט שלם אשר נתגלה \תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו

 חודש מיום החלפתם. 12כליקוי. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של 
 

ה זאת האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה ז
 בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.

או דרישות מפרט זה, ישא הקבלן \במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו
באחריות מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שיתגלו, ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות 

 כמפורט לעיל.
 

ע"י יצרני עבודות השרות הנדרשות והמומלצות ב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע אתכמו כן חיי
 הציוד.

 
עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למזמין במצב פעולה תקין מכל הבחינות כולל 

 תיקון או חידוש במידה ויידרש.
 

ל  כוונתו למסור את על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד שנת האחריות ע
המתקן. לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן, או שנמצא המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו 

כשר למסירה, יידחה מועד גמר שנת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן המזמין לשביעות רצונו 
 המלאה. עם מסירת המתקן יוציא  היועץ תעודת קבלה של המתקן.

 
 חדיםתנאי עבודה מיו 02.9.13

 
 לפני התחלת היצור המוקדם או התקנת הצנרת, על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:

 
 לבדוק את התוכניות שקיבל. -
להציע כל  שינויים שברצונו של הקבלן לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת ו -

 בעניין מקום הצנרת כמתואר בתוכניות.
 מתועשת להכין סקיצות דרושות ליצור מוקדם של צנרת  -

 
הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו, מחוץ לאתר. הקבלן יביא את 

 הצנרת הגמורה לאתר מיד לפני שהיא דרושה להתקנה.
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 אישור המפקח להזמנת ציוד, אביזרים ומוצרים 02.9.14

 
ים אישור המפקח , טעונולאומדןכל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים, בהתאם למפרט 

לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע בבתי מלאכה  של הקבלן. לפני מתן האישור, 
רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד, תכניות, הסברים ותיאורים טכניים והבאת 

 דוגמאות לשטח.
 

לים להוכיח שהינם בעלי ידע המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכו
 וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה, הדרוש במתקן הנ"ל.

 
כמו כן  עליהם להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם, נמצא בפעולה לשביעות רצונם של המשתמשים 

 שנים לפחות. 3בו במשך 
 

 דגמים של מוצרים ואביזרים 02.9.15
 

מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם על הקבלן להמציא למפקח דגמים 
לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור האדריכל והמפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו 

 במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה.
 

 לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.
 

  שם היצרן 02.9.16
 

, נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן  באומדןרן הנקוב שם היצ
מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור המפקח, 

לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, שטיב מוצריהם גבוה יותר או שעיצוב מוצריהם נאה יותר, 
 רם נמוך יותר ו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר.או שמחי

 
 הבטחת אספקת חומרים והציוד 02.9.17

 
על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה של 

 היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע.
 

י שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על יד
 וציוד במועדים מאוחרים.

 
  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים 02.9.18

 
חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או מוצר 

 שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר מיד.
 

 מרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.כמו כן יורחקו מהאתר חו
 

 חומרים ומוצרים ללא מפרט 02.9.19
 

. חומרים שאינם שבאומדןחומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים 
אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור המפקח  באומדןמפורטים במפרט הטכני או 

 ם, מפרטים, תעודות תו תקן וכו'. כולל תיאורים טכניי
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  מבחני המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים 02.9.20

 
  מבחנים

 
כל המערכות ייבחנו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכניים של היצרנים ובמפרט הטכני של 
העבודה או כפי שיידרש על ידי המתכנן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים הדרושים, 

להגברת לחץ, מנומטרים, מדחסים כמו כן אויר דחוס ללא שמן בבלונים למערכות משאבות מים 
 שנבדקות באוויר דחוס וכו'.

 את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות גלויים לעין.
  

על אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה סופית נוספת 
 כל המערכת.

 
 בדיקות פונקציונליות של הציוד

 
הבדיקות הנ"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות ניסיוניות 

 והרצת הציוד.
 

 מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות
 

 מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית.
 

ת יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחנים המבחנים והבדיקו
 ולא ישולם עבורם בנפרד. באומדןאותם נקב הקבלן  במחיר הפאשוליוהבדיקות כלולה 

 
 צביעה לזיהוי צנרת 02.9.21

 
 צבע ראשי )רקע(

 
י כל הצנרת המתכתית )פלדה, נחושת וכו'( תצבע בשתי שכבות צבע גמר מעל צבע היסוד בגוון לפ

 הוראות המזמין לצורך זיהוי המערכות.
 

 טבעות זיהוי
 

 טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת. -
במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות, יסומנו טבעות  הזיהוי על גבי  -

 הטבעות הראשיות.
 טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן. -
 ס"מ. 5יהיה  רוחב טבעות הזיהוי -
פלסטי מחומר ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע. הסרטים יהיו  -

בגוון המתאים, ההדבקה תעשה כך שטבעת שתיווצר תהיה ניצבת לציר הצינור. חפיפת 
 קצות הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין.

 
התמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד ו

 השונים.
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 שילוט וזיהוי צינורות ומגופים 02.9.22

 
ליד כל שסתום, מתקן, ציוד, לוח וכו' יותקן שלט "סנדוויץ" כולל חריטת המלל. תוכן השלט  -

שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים עליהם 
 הוא פוקד.

 תוק יסודר שלט שבו יצויין:  "ברז שליטה". ליד כל שסתום ני
ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר לשלדת פלדה מחוזקת  2כל שלט יחוזק עם 

צינור על יד השסתום. לפני הכנת השלטים, יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע 
 על ידו לאישור המפקח.

 
ר לעיל, יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמו -

מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה  6 -בדבק מגע על הצינורות, במרחקים שלא יותר מ 
 לקיר או תקרה, פיר, רצפה, הסתעפות וכו'.

 
 :המדבקות הנ"ל תכלולנה 

 
 סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה. 
 צינורות.גודל המדבקות  יתאים לקוטרי ה 
  
 עבור עבודות זיהוי צינורות הן עבודות עזר כולל שילוט, חבקים, לוח מקרא, וכו' לא   

 ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.           
 

 ע"י הקבלן ועבודות כלליות שיתבצע 02.9.23
 

ות נשוא המכרז, או הנדרשים לצורך ביצוע העבוד אומדןבנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים, 
 הקבלן יבצע את העבודות שלהלן:

 
 בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרת. -
 יצור מוקדם של הצנרת. -
 הספקת כל חומרי העזר, מנופים, מגדלים, כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית המתקן. -
 צביעת כל הצנרת והציוד. -
שרוולים, הנמכות וכו' ברצפות ובקירות, חדרים וכו' הדרושים הכנת כל הפתחים, חריצים,   -

 להתקנת הצנרת, וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין.
 בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט. -

 
 אלמנטים קונסטרוקטיביים 02.9.24

 
י על הקבלן להכין במבנה פתחים, חריצים, הנמכות, שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות או לפ

 ( לביצוע העבודות. COMMON PRACTICEהנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים )
 

הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלד.חציבת פתחים, 
 חריצים , קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן הקונסטרוקציה.

 
וריתוכם מחדש, ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים ות, חורים, פתיחת רצפותכל החציבות, הנמכ

מעברים, החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע לאחר ביצוע השלד, יעשה על חשבון הקבלן כולל 
 החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.

 
ך ביצוע השלד עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות, השרוולים, ההנמכות, החציבות, במהל

ולאחר ביצוע השלד, וכו' והחזרת מצב השטח לקדמותו, לא ישולם בנפרד והעבודה והחומרים 
 הדרושים יחשבו ככלולים במחירי היחידה השונים. 
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 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  02.9.25
 

ו הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה ז
 לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו, חומריו הינם בלי סימן השגחה.

 
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או 

 סימן ההשגחה המתאים.
 

י יצרן מוכר. המוצרים כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, וממוצר
באים על מנת להצביע  על איכות המוצר הנדרש ולקבלן  ובאומדןהמזכירים את שם היצרן בתכניות 

 הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים מתאימים ובאישור המפקח.
 

תקין שיבטיחו ביצוע  הקבלן יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב - כלי העבודה
 העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש.

 
הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים, האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל  אישור  - סימון

 המפקח שהסימון נכון.
 

 הקבלן יישא באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על חשבונו כל שגיאה הנובעת מסימון לא נכון.
 

 כמויות 02.9.26
 

 ניתנות באומדנא. כמויותכל ה
המכרז לא תשפיע ולא  כמויותכל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס ל

 תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע.
 

 הקטנת/הגדלת היקף העבודה 02.9.27
   
הבחירה תעשה  בשלב ניתנו חלופות שונות לקבועות, אביזרים ומתקנים שונים מתוך כוונה ש באומדן

 ביצוע העבודות. לפיכך יתכן ביטול מוחלט של סעיפים והגדלה פי כמה של סעיפים אחרים.
   

המזמין יהיה רשאי לבטל, להקטין או להגדיל את היקף העבודות המתוארות בסעיפי  חוזה/מכרז זה 
מההיקף  50% -ללא הגבלה בתנאי שסה"כ ההיקף הכולל של החוזה/מכרז לא יקטן/יגדל  יותר מ

היחידה המקוריים ולוח במחירי המקורי. הגדלה הקטנה או ביטול סעיפים כנ"ל יהיו ללא שינוי 
 הזמנים המקורי.

 
 כללי - עבודות עפר 02.9.28

  
 של המפרט הכללי. 01כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 

 
ם, יישור העבודה כוללת : חפירת  תעלות בעומקים במידות ובשיפועים הדרושים, חפירה לתאי

 תחתית החפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישורי שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.
 

בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה", הכוונה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע 
 מעורבת בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים או בידיים.

 
צינורות בהם לא מצוין עומק הנחת הצינורות )בדרך עומק הצינורות יהיה לפי המפורט בתכניות. ב

כלל צינורות מים( יונחו הצינורות בעומק כזה שהכיסוי המינימלי במקומות שאין בהם גישה לרכב 
 מ'. 1.20מ' ובמקומות שיש גישה לרכב, הכיסוי המינימלי יהיה  0.80יהיה 

   
אם לתקנות משרד העבודה, ובכל הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהת

הנוגע לתמיכת החפירה, גידורה, שילוטה בשלטי אזהרה  וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את 
 התושבים שבסביבת שטח העבודה.
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קרקעיים כגון : כבלי טלפון, צינורות מים, תקשורת, -כל האחריות למניעת פגיעות במכשולים תת
ד, גם במקרה שלא נמסרה אינפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים ביוב וכו', תחול על הקבלן לב

 או שהאינפורמציה שנמסרה לקבלן הינה מוטעית ולא מושלמת.
 

 שקיעות 02.9.29
   

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירות לצינורות, לשוחות 
, במשך שנתיים מיום מתן תעודת ולמיתקנים ולתיקון כל נזק שייגרם בעקבותיהן, ישיר או עקיף

 ההשלמה.
 

 מצעים 02.9.30
ס"מ מכל צד. החול יהיה חול דיונות נקי ללא חומרים  20צינורות המים והביוב ייעטפו בעטיפת חול 

 אורגניים, אבנים או מלחים.
 

 מילוי מבוקר של תעלות 02.9.31
 

פיים המילוי מעל עטיפת החול ועד תחתית המצעים במדרכות וכבישים או עד פני הקרקע הסו
בשטחים פתוחים, יהיה חול דיונות נקי  מוברר ללא אבנים וללא חומרים אורגנים ויונח בשכבות של 

 ס"מ תוך הידוק בידיים ובציוד מכני מתאים. 20
 

הקבלן יהיה אחראי למשך שנה אחת לכל השקיעות במילוי או במצע, שתתהוונה לאחר מסירת 
 יתקן שקיעות אלו על חשבונו לפי הוראות המפקח.העבודה, מעל לצינורות או סביב שוחות, והוא 

 
 מילוי החול מעל הצינורות יבוצע לכל רוחב וגובה התעלה. ללא קשר לעומק הקו המונח.

 )גם אם יש חפירה מדורגת עקב עומק הקו(
 

 עטיפות בטון 02.9.32
 

"י המהנדס. או בקטעים שייקבעו ע ובאומדןעטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות 
 -ו 188המתאים לתקן הישראלי מס'  -20עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין. היציקות תהינה מבטון ב

466. 
 

 באישור המפקח.קה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא יציקת העטיפה תבוצע עם תבניות. יצי
    

 תיקון ציפוי אספלטי 02.9.33
 

צינור כמפורט לעיל יושלם המצע עד לגובה ציפוי חציית כביש אספלט יעשה בשני שלבים עם כיסוי ה
ס"מ מעל פני האספלט הקיימים. מצב זה ישאר כחודש כדי לאפשר הידוק החפירה מעל  7עד  5

 הצינור ע"י רכב שעובר.
   

ס"מ, ואספלט חדש  8.0 -לאחר חודש יגולח המצע עד תחתית שכבת האספלט הקיים, אך לא פחות מ
ק"ג/מ"ר  MCO  ,1.0אספלט תעשה כלהלן: המצע ירוסס בשכבת יבוצע מעל החפירה. תיקון שכבת ה

 ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים.
 

החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף, כך שעם הידוקו הסופי 
ט, של חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות. לפי ביצוע שכבות האספל

 שפת הכביש הקיים תיושר באמצעות מסור דיסק. 
 

התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל וקבלת 
 משטח אספלט מושלם ללא שקיעות. אחריות הקבלן למעבר כביש למשך שנה שלמה.

 
 כללי -ם וביוב קווי מי 02.9.34

וז, סוג החומרים והאביזרים, פרטים טכניים וכו', יתואמו ביצוע הנחת קווי המים, הביוב והניק
מראש עם הרשות המקומית ומינהלת האתר. הרשות והמינהלת יהיו רשאית לדרוש שימוש אביזרים 

 וחומרים ע"פ שיקול דעתם. הנחיות הרשות והמנהלת קודמות לכל הנחיות רלבנטיות אחרות. 
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 : כללי - קווי מים 02.9.35

דוגמת תוצרת  10ת כיבוי אש יהיו עשויים פוליאטילן מצולב דרג צינורות מי צריכה ותשתי -
 חברת "פקסגול" 

 ללא תפר. 40צינור כיבוי אש גלוי יהייה עשוי פלדה מגולבן מסוג סקדיול  -
ללא תפר, עם ציפוי חיצוני  40, יהיו עשויים פלדה מגולבן סקדיול 2צינורות בקוטר עד " -

 apc-3מסוג 
 

 צינורות מים 02.9.36
 

ים במדרכות או כבישים בהם קיימת תנועה רציפה של כלי רכב והולכי רגל. כאמור לא הקווים מונח
 תורשה פתיחת תעלה והשארתה פתוחה משך הלילה. בכל יום עבודה לאחר הנחת הצינור 

 
תכוסה התעלה בשכבות מהודקות ויסולק חומר עודף ואספלט כמפורט. כמו כן לא יורשה ניתוק 

 קת מים סדירה.שעות מאספ 6 -צרכן יותר מ 
 

וכל הכרוך בשיטת העבודה המוכתבת  עבור כיסוי יום יומי של התעלות, סילוק חומר עודף ופסולת 
 לעיל ונקיטת כל האמצעים לאספקת מים שוטפת לכל המבנים כולל התקנת צינורות על פני השטח 

 .לאספקת מים זמנית לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים
 

אכסון הצינורות ומיקומם יתואם עם המפקח לפני הביצוע. לא תורשה פרישת צינורות לאורך  
מדרכות במקומות שלא תואמו מראש והשארתם במשך הלילה או פרישת הצינורות  לכל אורך 

 התוואי וביצוע העבודה בחלקים.
כיסויו של הקו. אם הקבלן לא לפני הכיסוי הסופי של הקו יודיע הקבלן למפקח וזה ייתן אישורו ל      

 יודיע למפקח כאמור לעיל, יהיה המפקח רשאי להורות על חפירה של הקו וביצועו מחדש.
 

 עם גמר העבודה ימציא הקבלן למפקח אישורים של שרותי שהשדה של היצרנים כמפורט בהמשך. 
 

 צינורות פוליאטילן מצולב -
 

 תאום עם הספק.מ', בהתאם לצורך ב 6הצינורות יסופקו באורך של 
 .1083הוראות יצרן הצינורות ות"י  57.07הנחת הצינורות תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 

 שדה של יצרן הצינורות. יש לתאם ההנחה ובדיקת הצינורות  עם שרות ה
 להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שנעשתה וכן כתב אחריות של    על הקבלן 

 זרים. )בדיקת הלחץ תהיה בהתאם להנחיות היצרן(. המפעל על הצנרת והאבי
האישורים הנ"ל מאת שירות השדה אינם מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו' 

 שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.
כל הספחים )בכל הקוטרים( , יהיו עשויים פלדה בהתאם לסוג הצינור, ויחוברו בריתוך 

 וצע למידגם מהריתוכים.חשמלי. בדיקת רדיוגרפייה תב
 

 המגופים -
 

ומטה )לא כולל( יהיו כדוריים כדוריים ו/או אלכסוניים או ש.ע.  2המגופים בקוטר " 
 מתאימים לת.י., הרלבנטיים.

 
ומעלה )כולל( יהיו מגופים מתוצרת "הכוכב"  או ש.ע עם ציפוי אמאיל  2המגופים בקוטר " 

ום נעילת ציר עליון חוץ או ש.ע.  ללחץ עבודה וא EPDMפנים ואפוקסי חיצוני, טריז מגופר 
 אטמ' העומדים בת"י הרלבנטים לציוד מסוג זה.  16
 

 .המגופים יהיו בתוך תאים עם מכסה יצקת, עם סמל המועצה וכיתוב מתאים "מים"
 

של המפרט. האביזרים הגלויים ייצבעו  57047כל המגופים יהיו לפי הדרישות בסעיף 
הכללי במערכת צביעה בחומרים אפוקסיים על בסיס צבע אפוקסי  במפרט 11כמפורט בפרק 

 מתוצרת "טמבור" וזאת לאחר הכנת השטח לצביעה כמפורט. 308
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 בדיקת לחץ -
 

של המפרט הבינמשרדי. כל קטע של הקו המוכן  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  
י הוראות שרות השדה ולפני כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי לפ

של היצרן. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים מתוך הנחה כי הצינורות עברו בדיקת 
 לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של הצינורות.

 
בדיקת הלחץ תערך בנוכחות המפקח. הלחץ ישמר במערכת שלוש שעות לפחות. רק לאחר  

 החפירה. אישור המפקח תכוסה
 
את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור באגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה  

 שיעמדו בלחץ הבדיקה  מבלי להפתח בעת כניסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את 
פרטי העיגון לאישור. אם תיעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה 

 למותה כולל כל האביזרים. נוספת כנ"ל, עבור המערכת בש
 
על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום החיבורים  

והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגנים ואטמים לסגירת קצוות הצינורות, משאבות 
ומנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחיר בדיקת הלחץ 

 במחירי היחידה השונים.יחשב ככלול 
 

 שטיפת וחיטוי הקוים -
 

עם גמר ביצוע הקוים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקוים תוך הזרמת מים ופתיחת  
נקודות ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים. לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל 

 נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקוים כמפורט להלן.
 
חיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון" מגופים, צינורות, פעולת ה 

 הידרנטים וכו'. פעולה זו תהיה באישור של משרד הבריאות ובתאום עם המפקח.
 

 ברזי שריפה )הידרנטים( -
 

 כמפורט להלן: 449 -ו  448ברזי שריפה יבוצעו בהתאם תקני ישראל  
 
ת "הכוכב", "דורות" או ש.ע  מאוגן עם  תושבת יהיו מתוצר 3ברזי שריפה בקוטר " 

מנירוסטה או מפליז בלבד, )מסעף הברגה עם מעבר יצקת(. הזקף  יהיה זקף מאוגן בקוטר 
עם ציפוי מלט פנימי. החלק התת קרקעי יעוגן ע"י גוש עיגון מבטון כמפורט בפרט  4"

עטוף עטיפה  הסטנדרטי. צינור הפלדה התת קרקעי )המחבר בין המסעף לזקף( יהיה
 פלסטית חרושתית כפולה. הציפוי הפנימי של הצינור יהיה ממלט.

  
 בחיבור בין זקף לצינור בקרקע יותקן מתקן שבירה. 

 
 המתאים לתקן כבאות. 3על פיית הברז יותקן מחבר "שטורץ" עשוי פליז או אלומיניום בקוטר " 
, מתקן שבירה  וכל שאר האביזרים, , מחבר "שטורץ"3כל האביזרים לצורך בניית הידרנט: ברז " 

 חומרים, חומרי עזר וכו'.
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    ביוב צינורות 02.9.37
  

, במפרט הכללי. אין להתחיל הנחת  הקוים לפני 5703הנחת הצינורות תבוצע כמפורט בפרק 
 שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.

 
 סוג צינורות ביוב -

  
,  הצינורות 884מ"מ ע"פ ת.י.  200 -160טר   הצינורות יהיו עשויים פי.וי.סי. עבה  לביוב בקו

 יחוברו לקירות השוחה עם מחבר מיוחד לשוחות בטון  תוצרת יצרן הצינורות.
הנחת הצינורות, הובלתם ואחסנתם תבוצע עפ"י תקני ישראל  ועפ"י הוראות בית החרושת 

יעת והקפדה מיוחדת יש להקדיש לפריקת  צינורות, הורדתם לתעלה והטיפול בהם למנ
 שבירתם ופגיעה בהם.

 
      בדיקה הידראולית -

  
, בשיטה כדלקמן: יש למלא את הקטע הנבדק במים  שיעמדו 57058תבוצע כמפורט בסעיף 

שעות לפחות. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את  24בתוך הצינורות 
 גובה המים בשתי שוחות לפחות.

 
 זור על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. כעבור שלוש שעות או יותר יש לח

 
הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ של קוטר 

פנימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור הנ"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית,  לאתר 
עד לקבלת את מקומות הדליפה ולתקנם. לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה 

 תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.
 

         בדיקה סופית -
 

 לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות  הבקרה. 
אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המהנדס על הקבלן יהיה לתקן את כל  

 ס.התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המהנד
    

      שמירה על הנקיון 02.9.38
  

 הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור.
 כל ערב לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה   

 כדי למנוע חדירת אדמה לתוך הצינור. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינור בכל מקרה של 
 ת  עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות מדי פעם את הצינורות הפסק

 ושוחות הבקרה מכל לכלוך פסולת בניין וכדומה.
 

 לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות  הבקרה ויבצע  שטיפה 
 נו המלאה של כללית בכמות גדולה של מים לכל הקוים  הראשיים והמשניים לשביעות רצו

 המפקח.
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 שוחות לביוב  02.9.39
 

 שוחות הבקרה לביוב תהיינה שוחות בקרה עשויות חוליות טרומיות  שתבנינה לפי     
 במפרט הכללי. חלקי הבטון  בשוחה והרצפה יבוצעו    57082הפרטים הסטנדרטיים ופרק   
 י או ; בכניסת . בחלק משוחות הבקרה יבוצעו מפלים חיצוניים על הקו הראש20-מבטון ב  
 קו משני לשוחה. ניתן להבחין בשני סוגי מפלים;  

 
 ס"מ. 40מפל פנימי שגובהו אינו עולה על  -
 מפל חיצוני  -
 

בשטח פתוח ו/או   IIבמדרכה או שטח מרוצף ומטיפוס  Iתקרות השוחות תהיינה מטיפוס 
 בכביש.

 
 :מכסי השוחות יהיו כדלהלן 

 
 489גישה אקראית לכלי רכב  דגם ב.ב. לפי ת.י.   בשבילים, במדרכות ובשטחים בהם אין -

 טון. 12.5המתאימים לעומס מרוכז של  103.2מטיפוס 
בכבישים או במקומות המצויינים בתכנית יותקנו מכסים כנ"ל אבל ב.ב. מטיפוס כבד,  -

 טון. 40.0העומדים בעומס מרוכז  של  103.1
 80ס"מ  לתאים  בקוטר  60טר ס"מ  וקו 60ס"מ לתאים בקוטר  50קוטר המכסים יהיו:  -

 ס"מ כולל ומעלה.המכסים יהיו עשויים יצקת עם כיתוב מתאים ביוב".
 חיבור הצינורות לקיר השוחה יעשה באמצעות מחבר "איטוביב" תוצרת יצרן השוחות. -
 שלבי ירידה יבוצעו עפ"י הפרט הסטנדרטי. -
 חיבור חוליות התא יש לבצע מחבר איטופלסט ע"פ יצרן התאים. -
י השוחות והמכסים יותאמו בדייקנות לרום המתוכנן ולשיפוע המתוכנן של פני האספלט פנ -

או הריצוף במדרכה או שביל.  בשטחים פתוחים או כמסומן בתכנית יובלטו המכסים מפני 
 ס"מ. -20הקרקע הסופית כמסומן בחתך אך לא פחות מ

 
 תכניות לאחר ביצוע 02.9.40

 
יסקטים והעתקות )השרטוט יהיה ממוחשב(, תכניות  על הקבלן להכין על חשבונו על גבי גבי ד

קבלת העבודה על  ידו והן תוכנה לאחר השלמת  לפני"לאחר ביצוע". תכניות אלו יסופקו למפקח 
הביצוע. הגשת תכניות אלה הינה תנאי  לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראנה את 

 ן תכלולנה התכניות:הנתונים המדודים  לאחר ביצוע כפי שידרוש המפקח. כמו כ
 

 תנוחת קווי הביוב ביחס לכבישים, מבנים או עצמים אחרים. -
 אורך הקטעים בין תאי הביקורת. -
 רום מכסה, רום כניסה, יציאה, מפלים חיצוניים וכו'.-איזון תאי הביקורת -
       תנוחת קווי מים, עומק הצינורות, מיקום אביזרים, סוג  הצינורות וכו',כולל מרחק    -
 נורות מעצמים קיימים בשטח לאיתור מדוייק של תוואי הצינור.הצי -
 כל מידע אחר רלבנטי שידרש ע"י המפקח. -
המדידה, הכנת התכניות וכו' יהיו  על  חשבון הקבלן ולא ישולם  -כל העבודות בסעיף זה  -

 עבורן  בנפרד.
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 אופני מדידה 02.9.41
 

 התחשבות עם תנאי החוזה -
 

צגת המחירים בכל התנאים המפורטים במפרט זה על כל רואים את הקבלן כאילו התחשב עם ה 
 מסמכיו.  

 

המחירים המוצגים להלן, ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  
התחשבות בו, לא תוכר -הבנת תנאי כלשהו או אי-הנזכרים באותם מסמכים, על פרטיהם.  אי

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.   כעילה ו/או באומדןכסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב 
 
שום הפרעות, עיכובים חוסר רציפות או הפסקות בקטעי העבודה השונים עקב הדרישות הנ"ל,  

 .אחוז ההנחה על האומדןלא יוכרו כסיבה לשינו 
 
 קווים ושטחים עקומים, שטחים נפרדים -

 
בשטחים קטנים לא תשולם כל תוספת עבור עבודות בקווים עקומים, בשטחים עקומים, 

 ובשטחים נפרדים.
 

 טיב מלאכה וממדים העולים על המינימום הדרוש -
 

לא תשולם כל תוספת עבור מלאכה שטיבה עולה על המינימום הדרוש וכן לא יהווה הדבר  .א
 תמורה כלשהי עבור מלאכה בממדים קטנים מהדרוש. 

 ת ו/או המפרט.לא תשלום כל תוספת עבור מלאכה שממדיה עולים על הדרוש לפי התוכניו .ב
 עבור איכות שמתחת לנדרש במפרטים ו/או התוכניות תורד תמורה מתאימה מהקבלן. .ג

 
 אופני מחיר היחידה -

 
אופני המדידה לצורך התשלום כפי שהינם מפורטים להלן מתייחסים לכל סעיפי העבודה 

יף אלא אם נאמר בהם במפורש אחרת.  כאשר אופן המדידה מוגדר בגוף הסע באומדןהכלולים 
 תהיה לאופן מדידה זה עדיפות במידה והוא שונה מהמוגדר בסעיפים שלהלן. האומדןשל 

 

 תכולת מחיר היחידה -
 

כוללים את מלוא התמורה עבור אספקת חומרים ובצוע  באומדןמחירי היחידה הכלולים 
העבודה, אספקת חומרי העזר, הכלים וכו' הדרושים לביצוע והם כוללים מבלי לגרוע מכלליות 

 נאמר לעיל את הדברים דלהלן: העבודות הכלליות המתוארות במפרט.ה
 

העברת החומרים שבאספקת הקבלן למקום העבודה, ניהול פיקוח, אספקת כוח עבודה מקצועי, 
הבאת מכשירים, רתכות על אביזריהן, ציוד המכונות, ציוד להרמה, כלי הרכב והשימוש בהם, ציוד 

ות מוקדמות ועבודות הכנה, הכנת שטחי העבודה והאחסנה כולל וחומרים לניקוי חול, צביעה, עבוד
 סככות, פיגומים ותמיכות. 

 
כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכניות המפרט הטכני והוראות 
מיסים, תמלוגים וביטוחים, תשלומים סוציאליים, אגרות.  רווח קבלני, פיצויים והיטלים אחרים 

 ילוי חובות הקבלן.וכל הדרוש למ
 

 באומדןתיאורי העבודה  -
 

ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ניתנים בקיצור לצרכי  שבאומדןתיאורים והגדרות של העבודה 
 זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן.

 נתנו כמשוערות באומדן בלבד.  כמויותה
 

ככוללים את כל אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כל הפעולות הדרושות ויש לפרשם 
 שלבי העבודות וההתחייבויות של הקבלן, ואת האמור במפרט ובתכניות.
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 שינוי אמצעים ושיטה -
 

שינוי באמצעים ובשיטות הביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אישור המפקח לא ישמשו עילה 
 לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

 
 מדידה -

 
ע בשטח כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל העבודות תימדדנה נטו בהתאם למבוצ

תוספת עבור פחת וכד'.  מחירן כולל ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט ו/או 
משתמעות ממנו. לא תשולמנה תוספות עבור עבודה שנפסלה או עבור דרישה לבצע עבודה כל 

 לדרישות מנהל האתר. שהיא בהפסקות או בשלבים או בשעות בלתי שגרתיות בהתאם
 

 עבודות עפר -
  

עבודות העפר להנחת הצינורות לא תימדדנה בנפרד ומחירם יהיה כלול במחיר   הנחת הצינורות. 
החפירה תכלול גם חציבה. מחיר הנחת הצינורות יכלול מצע חול כנדרש, מילוי החפירה בחול 

פים הרלבנטיים במפרט.)ללא קשר דיונות נקי  ומוברר, הידוק מבוקר שהמילוי וכו' כמפורט  בסעי
 לעומק ורוחב התעלה הנחפרת(.

 
 החזרת מצב השטח לקדמותו -

  

מחירי היחידה עבור הנחת צנרת, מגופים וכו' כוללים החזרת מצב השטח  לקדמותו בשלמות 
כולל תיקון שבילים מרוצפים בכל סוגי הריצוף, שבילי אספלט, תיקון גדרות אבן, רשת ברזל וכו', 

 קרקעיות  שנפגעו וכו'.-ומערכות תתמתקנים 
 

עבור מעבר עם צינורות בתחום כביש או מדרכה בשטח ציבורי, תשולם תוספת בהתאם למפרט 
 .באומדן
 

           צינורות המים השונים -
  

המדידה תהיה לפי מטר אורך, מסווג לפי קוטר וסוג הצינור ויכלול העמסת הצינורות במפעל 
 ודה, אחסונם, אספקת מחברים, אטמים וכו', פיזור הצינורות היצרן, הובלתם לשטח העב

 
לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, הנחת הצינורות,  מילוי החפירה בחומר 

ס"מ, אספקת כל. ספחים והאביזרים  כגון מסעפים עם יציאות מאוגנות   20מהודק בשכבות של 
הסוגים, גושי עיגון מבטון בדיקת לחץ, שטיפה, חיטוי  או יציאות הברגה,היצרויות, קשתות מכל

 וכו' כמפורט  בסעיפים הרלבנטיים במפרט.
 

של המפרט אך תהיה ברוטו כולל  את כל  57.00.01שיטת המדידה תהיה כמפורט בסעיף 
האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק החפירה לא ימדד לצורך  תשלום, יהיה כזה 

סוי כמפורט במפרט או בתכנית. )הכל כלול במחיר סעיף המתייחס לצינורות שיבטיח מינימום כי
 (.באומדןמים 

 
           אביזרים בתאים -

  
תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור מערכות אביזרים בשוחות מגופים, יהיה כמפורט 

אביזרים במפרט כאשר מחיר מערכת האביזרים תכלול אספקה   והרכבה של כל החומרים, ה
הנלווים כגון פעמונים לאוגן רקורדים, אוגנים נגדיים, קטע לעיגון וכו',  אטמי גומי,חומרי עזר, 

 אביזרי עזר וכו'  והרכבת  האביזרים  הכלולים בשוחות האביזרים לפי המפרט והתכניות.
 

 הסווג לצרכי מדידה יהיה לפי קוטר וסוג מערכות האביזרים ללא  התחשבות  בעומקם מפני
 הקרקע ותנאי העבודה.

 
       גושי עיגון מבטון -

 לא ימדדו לצורך תשלום, מחירם יהיה כלול בסעיפי העבודה השונים.
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        עטיפת בטון -
 ה לכל עומק צינור היכן שנדרש במפורש.אחיד היחידה כולל עטיפהמחיר 
  

      תאי מגופים -
 העבודות כמפורט  במפרט.  מחיר היחידה עבור שוחות מגופים ואביזרים יכלול את כל

 הסיווג לצרכי תשלום יהיה עפ"י  קוטר  השוחות ללא התחשבות  בעומקן.
 

       חיבורים לקווי מים -
מחיר היחידה עבור חיבור קו מים חדש לקו קיים יכלול גם התאמה, טיפול בהפסקת הזרימה, 

מתאים  קבלת אישור מועד ביצוע החיבור עם הרשות המקומית, הבאת ציוד שאיבה
לשטח,אספקה והתקנת כל  אביזרי החיבור הדרושים בהתאם לצינור הקיים והצינור המתוכנן, 

 ריתוכים וחיתוכים.
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 מתקני משחק והצללות 02.10

 כללי 02.10.1
המובא להלן הינה הצעת תכנון שעל  – מלא תכנון וביצוע יםכולל פיםהסעי -

 קט.בסיסה יש לתכנן ולהביא לאישור מתכנן הפיתוח והנוף לפרויי 
יש לאשר ספק מתקני המשחק והצללות )לחוד או בנפרד( מראש ובכתב מול  -

 המזמין. 
ההצללה, הקונסטרוקציה  ,משטחי הבטיחותארגז החול, החול, המתקנים,  
י פרט אחר הקשור במתקני המשחק יאושר מראש ובכתב ע" הנדרשת וכל  
 ואספקה. המזמין טרם הזמנה  

לא גוף מורשה מטעמם( תקנים )מת"י בעצמם! העבודה תכלול אישור מכון ה -
על כל חלקיו בסיום  1498המתקנים ומשטחי הבטיחות לפי ת"י לתקינות  
 העבודה. 

יש להגיש  – 1498החול יהיה חול נקי מתוק מאושר מכון התקנים לפי ת"י  -
 אישור על אספקת החול ואישור מכון התקנים בדבר סוג החול. 

צוע מתקני משחק כוללת בתוכה את כל הנדרש לביצוע עלות הסעיף לתכנון ובי -
מתקני המשחק לרבות תכנון, עבודה, יסודות, עבודות עפר, בטון, עמודים,  
מחברים, הובלה, הנפה, אספקה, התקנה, פועלים, רווח, אביזרי חיבור, שילוט,  
 מדבקות וכל הדרוש לביצוע מושלם לשביעות רצון המזמין. 

 המפרשיות דוגמת "פטוריז" או ש"ע.הצללה תיעשה בשיטת  -
 גוון העמודים והבד לבחירת המזמין. 
יש להציג תכנון מלא לרבות סוג העמודים, סוג היסודות, מיקום המפרשיות וכו'  
 הזמנה, אספקה והתקנת ההצללה. טרם  
מטעם החברה המתקינה בסיום העבודה )ללא קשר יש להציג אישור תקינות  
 שיובא בנפרד כמצויין לעיל(.לאישור מכון התקנים  

 
 הצללות 02.10.2

 ההצללה מבוססת על עמוד מרכזי עם עמודים היקפיים בגבהים משתנים. -
האריג תפור כיחידה אחת על כל פני השטח ויורד בצורה שיפועית מהעמוד  -

 המרכזי לעבר העמודים ההיקפיים.
כבל פלדה מושחל בתוך מכפלת האריג, מה שמבטיח מתיחה מקסימאלית  -

כן -מנת ליצור הצללה דקורטיבית. כמו-משחק עם הבדלי הגובה עלומאפשר 
 קיימות רצועות חיזוק מהעמוד המרכזי לכל עמוד היקפי.

 תפירת האריג מתבצעת באמצעות גזרה ממוחשבת.  -
להגיש תוכנית ביסוס, חישובים סטטיים  על החברה המספקת את הצללה -

 .ן השלדהצהרת מהנדס וחתימה על בקשה להיתר בניה בתור מתכנ



 

 חתימת הקבלן: ___________________________
 

 67    הנחיות ודרישות טכניות למכרז  -המפרט המיוחד 

 

 
 אריג –הצללות  02.10.3

 להלן תכונות האריג: –ההצללה תבוצע מאריג אוסטרלי מחוזק או ש"ע מאושר בכתב 
 

ארוגים  UVמבנה החומר חוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה ומיוצבים כנגד קרני 
וסרוגים בצורה מיוחדת המונעים אפשרות פרימה או קריעה. האריג אינו נרקב 

 ודוחה עובש. 
 

Material 
Yarn                            UV stabilized HDPE                                       מרכיב החוט  
Construction              Mono filament & tap                                  מבנה החוט        
Pattern                                  Lock-stitch knitted                       דוגמת אריגה מיוחדת 
U.V המכילים חומרים עמידים בפני    HDPE                    תפירה בעזרת חוטים בעלי חוזק  
Temperature range       -30◦C to +80◦C                                טווח טמפרטורות 
 

 . 268, ערב 203חוזק קריעה שתי  -
 .AS2001).2.4קילו ניוטון למ"ר )לפי תקן אוסטרלי  3.7לחץ בקיעה  -
 . 91% - 98%הצללה  -
 . UVB-ו UVA מסנני  95%סינון קרינה  -
 גר' למ"ר. 320-340משקל  -
 מ"מ. 1.5 -עובי האריג כ -
 ,       8911213179ואישור מכון התקנים מס'    5093מכיל חומרים מעכבי בעירה עפ"י תקן  -
 . NFPA 701-99תקן אמריקאי  -
 שנות אחריות על הרשת כנגד התפוררות, למעט נזקי טבע וונדליזם.  6 -
 הרשת הינה מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות, ומכבי אש, להתקנה -
 בסביבה של ילדים ומבוגרים.  -
 בתאום סופי עם האדריכל. true blueגוון הבד  -

 

 

http://www.paturiz.co.il/upload/כושר%201%20600.jpg
http://www.paturiz.co.il/upload/כושר%201%20600.jpg
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 מתקני משחק 02.10.4
 כל מתקני המשחק יהיו לפי תוכנית ומפרט טכני מצורף או שווה ערך. 

ת חומרים לפי המפרט הטכני שווה ערך יהיה מתקן מאותו סוג ואם חומרים ואיכו
 ויאושרו בכתב ע"י אדריכל הנוף.

על המציע להמציא אישור מכון תקנים בגמר ההתקנה לכך שהאתר נבדק ונמצא 
 .1498מתאים לדרישות תקן 

 
 משטחי בטיחות 02.10.5

 אופי ההתקנה  -
 .מצע מהודקס"מ  20:  תשתית

פילה )מיקום בה הנ, הטמנת פלטות בהתאם לגוהחלקת השטח, יצירת שיפוע מתאים 
המשך הנחת פלטות בכלל שאר השטח  ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח ,פלטות כפולות (

 .לעמודי המתקן ולאבן השפה ההיקפיתוהדבקתן בדבק פוליאוריתן 
 

, המשך ל סביב הפלטות ליצירת איזון בשטחמילוי חו ,ת פלטות בהתאם לגובה נפילההנח
לעמודי המתקן ולאבן השפה פוליאוריתן  הנחת פלטות בכלל שאר השטח והדבקתן בדבק

 .ההיקפית
 

אשר נבנה ע"פ אופי המתקן  פריסת דשא סינתטי מסוג מולטיספייס בהתאם לשרטוט
 , חיתוך הדשא בצבעים שונים והתאמה בין המרבדים השונים .וצורתו

 חיבור והדבקה בעזרת דבק פורבו דו רכיבי. 
 והברשתו לתוך מרבד הדשא.מ"ר,  1ק"ג ל  20חול סיליקט במשקל פיזור  
 לפי תכנית והנחיות אדריכל הנוף.גוון הדשא  

 
 פריטים נדרשים להתקנה  -

 .פלטות משקיות פוליאוריתן ממוחזר
 .דבק פוליאוריתן מקציף ירוק

 .דבק פורבו דו רכיבי
 .חול סיליקט

 .מרבד דשא מסוג מולטיספייס
 

 שלבי ביצוע להתקנה -
 החלקה ויישור השטח   –חול ים 

 יסת משטחי הבטיחות בהתאם לגובה הנפילה ושטח בטיחות נדרשפר
 הדבקת משטחי הבטיחות בהיקף השטח , ובממשקים עם מתקני המשחק

 פריסת מרבד מולטיספייס  צבעוני בהתאם לסקיצה מוקדמת
 פריסת מרבד מולטיספייס ירוק ביתרת השטח 

 חיבור הדבקת מרבדי הדשא  אחד לשני 
 ט ע"ג מרבד הדשא פיזור והברשת חול סיליק
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הקמת גן ילדים חד 
 כיתתי בקיבוץ כרמים

 5021466סמל אתר במשרד החינוך: 
 
 
 
 

 דו"ח קרקע
 בהוצאת זליו דיאמנדי בע"מ
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 מקווה וגן ילדים  –קיבוץ כרמים 
 בדיקות קרקע ויעוץ לביסוס

 
 
 
 

 עמוד      תיאור  
 
 1-9     דו"ח קרקע  .1
 
    + תיאור קידוחי נסיון  .2
 10  תוצאות בדיקות החדרה תקנית   
 
 11   תרשים מיקום קידוחים  .3
 
  12    העמדה על תצ"א  .4
 
 
 
 
 
 
 
 

 וצה:תפ
 
 מועצה איזורית בני שמעון –שם המזמין   .1
 
  קאודרסיצחק  מהנדס –קונסטרוקטור   .2
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 מקווה וגן ילדים  –קיבוץ כרמים 
 בדיקות קרקע וייעוץ לביסוס 

 
 
 
 נתונים כלליים  .1
 

 איתור  א. 
 

 ב(. האתר נמצא במתחם קיבוץ כרמים )ראה תצ"א מצ"  
 

 
  
 תכנית בדיקות הקרקע  ג. 

 
מ'  12לעומק עד סיון ינ יקידוח 3 באתר ובוצע 2017פברואר  בחודש  .1  

בוצעו בדיקות החדרה תקנית  יםבקידוחע"י הקבלן משה בר. 
 לקביעה אינדיקטיבית של צפיפות וחוזק השכבות.

.כן נלקחו מדגמים מופרים לצורך מיון הסתכלותי יםמתוך הקידוח
 ס דוח זה על ממצאים מאתרים סמוכים.מתבס

    
בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע הכללי.  יםסיון מהוויהנ יקידוח .2  

אי לכך יתכנו שינויים בין חתך הקרקע בפועל למתואר להלן. בכל 
מקרה של אי התאמה יש לדווח למהנדס הביסוס ויתכנו התאמות 

לתוספת עלויות  כולל אפשרות בהמלצות הביסוס המפורטות בהמשך
  הביסוס.

 
סיון נועד לצורך תכנון הנדסי של היסודות יהנ ייאור קידוחת .3  

ולהדרכת המפקח הצמוד באתר. אין בתיאור זה כדי לאפשר לקבלן 
ומר חאו לקבל איפיון מפורט של ה בחירת כלים ושיטות ביצוע

. אם ברצונו לקבל מידע על הנ"ל עליו לבצע סקר קרקע הנחפר
 משלים. 

 
ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וישלימו יסודות  .4  

 84יש ליידע על תחילת מועד הביצוע בהתראה של המידע הדרוש. 
 .שעות
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   הפרויקטתאור  ד. 

 
 מתוכננת בניה כמפורט:

 
  0.0±-גן ילדים חד כיתתי ,מבנה חד קומתי ללא מרתף. מפלס ה .1

 בשטח בקירוב סביב מפלס זה.  + כשהטופגרפיה409-מתוכנן ל 
 192240/582610 -קור. מרכזית של מבנה הגן 

 
  0.0±-,מבנה חד קומתי ללא מרתף. מפלס המבנה מקווה .2

 + כשהטופגרפיה בשטח בקירוב סביב מפלס זה. 407-מתוכנן ל 
 .192075/582480 -קור. מרכזית של מבנה הגן 

 
 ו: שלד, עמודים וקורות שיטת הבניה תהיה קונבנציונלית, דהיינ .3  
 בלוקים. העומסים יהיו בד"כ בתחום מבטון מזויין וקירות   
  תכנון המבנה נעשה ע"י מהנדס יצחק קאודרס.. ןטו  20-70    
   

 
 

 מהות שירות ייעוץ לביסוס  ה. 
 

הייעוץ לביסוס נועד לספק נתונים למתכנן לתכנון הנדסי של היסודות  .1  
 יהוי שכבת הביסוס אליה היסודות יחדרו. ולאפשר למפקח באתר ז

 
 שירותינו ההנדסיים לא נועדו :  .2  

 
 לאפשר לקבלנים בחירה של ציוד ושיטות לביצוע היסודות.  א.   

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של ניקוז עילי של האתר ומערכת  ב.   

ניקוז תת קרקעית של מרתפים ע"י מתכנני ניקוז 
 ואינסטלציה. 

 
להיות תחליף לתכנון מפורט של מערכת איטום ע"י יועץ  ג.   

 איטום. 
 

ההנחיות לתכנון לביסוס )כמפורט בדו"ח( תקפות למבנה שתואר  .3  
' מ 0.5לעיל. שינויים כגון תוספת מרתף ו/או ביטולו, שינויים של מעל 

ומות של ק משמעותיתבמפלס חפירה/רצפה מתוכננת, תוספת 
 חסות מחודשת של יועץ הקרקע. ימחייבים התי -עליונות 

 
מטבען של הנחיות המבוססות על בדיקה כללית של האתר שייתכנו  .4  

שינויים בחתך הקרקע המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך, ביצוע 
ההמלצות והדרישות פיקוח הנדסי צמוד המבין היסודות מחייב 

ך המקצועיות והמזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחת
 הקרקע בפועל. 
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יסודות ראשונים יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת לצורך  .5  
ע קביעת העומק הסופי של הביסוס והדרכת המפקח הצמוד. יש ליד

ת. )יש לרשום על שעות לפחו 48על תחילת ביצוע בכתב ובהתראה של 
 תוכנית הביסוס(.

 
של המפקח הצמוד קיום פיקוח צמוד באתר וקבלת דו"ח בכתב  .6  

קרקע( באתר הם תנאי לאישור היסודות )מבחינת נתוני ה
 קט. ולאחריותנו המקצועית בפרוי

 
 ובתנאי ששולמה  שנים מיום הפקתו 3דו"ח זה הינו בתוקף עד  .7  
 .התמורה בגינו   

 
 
 
 
 חתך הקרקע   .2

 
 חתך הקרקע המפורט להלן נועד לתכנון הנדסי של יסודות המבנים  א. 
או קבלת מידע  כלים ושיטות ביצועהמתוכננים ולא לשיקולים של התאמת   
 . על איפיון מדוייק של החומר הנחפר  

 
 

 קידוחי ניסיון מהווים בדיקה של אחוז מזערי מנפח הקרקע הכללי  ב. 
ולכן משקפים הממצאים באותם נקודות בהם הם בוצעו. יתכנו שינויים 

רה משמעותיים בין חתך הקרקע בפועל ובין ממצאי קידוחי הניסיון ובכל מק
 של אי התאמה על המפקח הצמוד לדווח למשרדנו.  

 
 

 שכבות דלהלן: מה כב בעיקרורמוסיון יחתך הקרקע שבקידוח הנ ג. 
 

 מ'. 3-נמצא בשטח באיזור גן הילדים עד לעומק כ -מילוי .1 
 

  .מ' 0.5-בעובי של כאיזור מבנה המקווה נמצא ב – טין חולי )לס( .2  
 

שכבה זו נמצאה מתחת  – אבניםעיתים עם לבינונית חרסית  .3       
מ' באיזור גן הילדים  9-10בין משתנה ה"לס" ועד לעומק ל\למילוי

 צרורות צור.החרסית כוללת . איזור המקווהב מ'  3-כועד לעומק 
 

. הקרטון קשה תחת לשכבת החרסיתשכבה זו נמצאה מ – קרטון .4  
 צרורות צור.כולל ו
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 כלליות והמלצותמסקנות  .3
 

 ו העליון כשחלק במרחקים קצרים תנאי הקרקע באתר משתנים מהותית א. 
  הנתון לשינוי נפח. השטח מאופיין בחתך חרסיתישל   
   

 
 ההמלצות והדרישות המקצועיות מחייב פיקוח הנדסי צמוד המבין  נ"לה ב. 
  .ומזמין עדכון לנתוני הביסוס במקרה של שינויים בחתך הקרקע בפועל  
 )הערה זו  .תוך כדי ביצועערך לכך שבלא מעט מבנים יהיו שינויים ייש לה  
 המפקח באתר יהיה מצויד במפת עבודות עפר תירשם בתוכנית הביסוס(.  
 בשטח ויוודא התאמת הנחיות הדו"ח לעבודות העפר בכל מגרש ומגרש.  

 
  
לכל ) באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתריעשה  יםהמבנביסוס  .ג 

  המבנים(.
 
 

עקב שכבות קשות וצרורות כלונסאות צפוי להתקל בקשיי ביצוע ביצוע הב .ד 
כולל שחיקה מואצת של מקדחים ואף הצורך בשילוב מכונת  צור

 .מיקרופיילים )הערה זו תירשם בתוכניות(
 
 
 
 
  בכלונסאותמבנים ביסוס  .4
 
 

 באתר ללא הרחבות. על כלונסאות קדוחים ויצוקים  יםלבסס את המבנ ניתן .א 
    

 
עומק הכלונסאות הסופי יקבע לפי העומק בו מופיעה שכבת קרטון טבעי  .ב 

עומק מ'(  3-הינו כהעומק עד לקרטון בו )בהתאם במבנה המקווה קשה. 
עומק  (מ' 9-כהעומק לקרטון בו )במבנה הגן מ'. 9הכלונסאות יהיה 
 מ'.  11הכלונסאות יהיה 
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 :המותר להלן פרוט העומס  .ג 
  
 עומס אנכי  קוטר  
 מותר )טון(  ס"מ()  

 
 45עד   50  
  60  46-60  

 
 

ביצוע העבודה תעשה בפיקוח הנדסי צמוד. המפקח יוודא קיום הוראות  .ד 
 והתאמת עומקם לעבודות העפר בשטח. בכלל ועומק הקידוחים בפרט

 יאשר יציקת כל יסוד וידווח למהנדס הביסוס.
 
 

 הכלונסאות. בכליש לבצע בדיקות סוניות  .ה 
 

  
העומק הסופי יקבע באתר ע"י מהנדס הביסוס בעת תחילת ביצוע היסודות.  .ו 

 מ' באורך הכלונסאות עם או בלי שינויים בקוטר. 1-2יתכנו שינויים של 
 
 

עומסים גבוהים מהנ"ל יתקבל ע"י זוג כלונסאות עם ראש משותף. המרווח  .ז 
 .15%-"מ ובמצב זה יש להפחית התסבולת בס 60סאות יהיה בין הכלונ  

 
 

דלת קוטר הג תנדרש 250M /300Mדרש שימוש במכונת קידוח מסוג יאם י ח. 
 .ס"מ 50-60 -ל הקידוחים  

 
 
 
 
 לכתוב על תכנית היסודות( ) הנחיות לביצוע הכלונסאות .5
 

מהמרכז המפקח באתר יוודא שמרכזי הכלונסאות המבוצעים לא יסטה  א. 
מקוטר הכלונס. סטיה גדולה מהנ"ל תחייב תוספת זיון  5%-המתוכנן יותר מ

 ויש לדווח עליה למהנדס הביסוס. 
 
 

)דרגת סומך זו הכרחית לעטיפה  6ובעל שקיעת קונוס של " 30-בהבטון יהיה  ב. 
 נאותה של הזיון בכלונס(. 
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בטון כדי למנוע עם התחלת התקשות הבטון יש לחפור בטוריה את עודף ה ג. 
 .הווצרות בצל עליון

 
 

מ'. יציקת  4יציקת הבטון תעשה באמצעות משפך וצינור קשיח באורך  ד. 
 הכלונס תהיה רצופה ותבוצע ביום הקדיחה. 

 
 

. כלובי הזיון יהיו מפורטים כלוב הזיון יתלה בעת היציקה במרכז הקדוח ה. 
. הזיון יהיה מברזל מ' 1כאורך הקידוח פחות  אורך הזיון יהיהבמפרט. 

פרומיל  5-7-מצולע ויחושב עפ"י הכוחות האופקיים והמומנטים ולא פחות מ
.שומרי מרחק )"ספייסרים"( יולבשו על שטח החתך )ביחס הפוך לקוטר(

 כלוב הזיון כמקובל.
 
 

 בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות כדי לוודא איכותם. .ו 
  

 
 ח הנדסי צמוד.ביצוע העבודה יעשה בפיקו ז. 

 
 

 מ'. 1-2הקבלן יביא בחשבון את הצורך בשימוש בצינור מגן עליון באורך  ח. 
 
 

 המרחק החופשי  50%הפרש גובה בין בסיס כלונסאות סמוכים לא יעלה על  ט. 
 שבין הכלונסאות.  

 
 

 לפני תחילתמהנדס הביסוס יאשר אישור עקרוני את תכנית היסודות  י. 
 .הביצוע

 
 

שעות לפני מועד התחלת הקדיחה ולזמן  48ש להודיע למהנדס הביסוס י יא. 
 אותו לבדיקת הכלונסאות הראשונים טרם יציקתם.

 
 

ומקדחים  M-150יצטייד במכונת קידוח חזקה לפחות  קבלן הקידוחים יב. 
או  M-250. יתכן הצורך במקדחי וידיה. כן יתכן הצורך במכונת קידוח חדים

300-M ואף שילוב במיקרופיילים  ס"מ 50-הקידוחים ל תוך הגדלת קוטר
 .)בחלק קטן מהאתר(
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  והנחיות נוספות קורות ,רצפות .6
 

( יתוכננו כרצפות "תלויות". רצפות וקורות 0.0±רצפות המבנים )במפלס  א. 
)דגם ס"מ 25בגובה משוננים יופרדו ממגע עם הקרקע ע"י ארגזי פוליוויד 

 . מתוקנן לגזירה(
 
 

ות שמרניות וכן קירות תחתוניש לחזק את שלד המבנה באמצעות קורות  ב.  
הפתרון המועדף שהוכח  מעל ומתחת לפתחים שיחוברו לעמודי המבנה.

 כמצמצם באופן ניכר הסדיקה הינו באמצעות קירות חיצונים מבטון.
 
 

 
 
 יש לכתוב על תוכנית הביסוס( ) עוץ בזמן ביצועיי .7
 

יבוצעו בנוכחות מהנדס הביסוס באתר וזאת כדי  שלב  בכליסודות ראשונים  א. 
לבחון האם נדרשים שינויים בהמלצות הביסוס, לקבוע העומק הסופי של 

 היסודות ולהדריך המפקח הצמוד באתר. 
  

 
 הזמנת משרדנו לייעוץ בזמן ביצוע )ביקור באתר( יעשה בכתב ובהתראה של ב. 

 שעות לפחות.  48
 
 

מהלך ביצוע כל היסודות וקבלת דיווח בכתב של ב דצמוקיום פיקוח הנדסי  ג. 
המפקח הצמוד באתר הינם תנאי לאישור תקינות היסודות )מבחינת נתוני 

 הקרקע( ולאחריותינו המקצועית בפרוייקט. 
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 עקרונות למתכנן וליזם/משתמש בנכס( ) פיתוח גינון וניקוז .8
 

בנה יעשה בצורה שתמנע תכנון הפיתוח ומערכות המים והביוב בקרבה למ א. 
הרטבה של הקרקע הסמוכה למבנה ותאפשר ניקוז מהיר של המים ע"י 

יצירת שיפועים מתאימים המכוונים אל מחוץ למבנה והנועדים להבטיח 
הרחקה מהירה של המים. הנ"ל נועד למנוע סיכון לתקינות היסודות . )ראה 

 (.1525ת"י תקן ישראלי לאחזקת מבנים 
 
 

 3 לעיל מתייחסות גם למערכת המים והביוב )אשר יש להרחיקםההוראות ד ב. 
מ' לפחות או לתת פתרון הנדסי אשר מבטיח העדר נזילות גם בעתיד הרחוק( 

 מ' לפחות מהמבנה(.  5 מנעות מנטיעת עצים בסמוך למבנה )עד למרחקיוכן ה
 
 

ף תכנון הניקוז ומערכת המים והביוב )כולל תכנון מפורט של ניקוז בהיק ג. 
למרתפים( יעשו ע"י מתכננים מנוסים וההנחיות דלעיל יובאו לידיעתם. על 

 מתכנן הניקוז לבדוק ניקוז הכללי של האתר ביחס לסביבה. 
 
 

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת ניקוז האתר במהלך ביצוע  ד. 
 ת הצורך עליו להתייעץ עם יועץ ניקוז מטעמו(. )במידהעבודות 

 
 

מ' בסמוך  1-לב הביצוע והן בעתיד אין לבצע חפירה לעומק הגדול מהן בש ה. 
 ליסודות. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המהנדס המתכנן. 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 

 אינג' זליו דיאמנדי           
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 11303תיק:         
 קודח:משה בר         
          

 
 מקווה וגן ילדים  –קיבוץ כרמים 

 תיאור קידוחי ניסיון
 

 צבע % דקים  תיאור השכבה עומק במ' קידוח
 
 חום כהה      "לס" 0.0-0.7 1-ק

 שחור    חרסית בינונית 0.7-2.7 
 לבן   קרטון עם צרורות צור 2.7-9.8 

 
 שחור  >50  חרסית רזה מילוי? 0.0-2.9 2-ק

 שחור >50 חרסית בינונית עם מעט צרורות צור 2.9-8.7 
 חום-שחור  >50 חרסית עם צרורות צור 8.7-10.2 
 לבן     קרטון לבן 10.2-12.0 

 
 שחור אפור     מילוי חרסית 0.0-2.8 3-ק

 שחור  >50  חרסית בינונית 2.8-8.9 
 לבן     קרטון בינוני 8.9-12.0 

 
 

 תוצאות בדיקות החדרה תקנית
 

 מס' חבטות עומק במ'  קידוח   
 

 (8,10,13)23  2  1-ק   
     4  50/0(50/6) 
     6  50/0(50/0) 

 
 (2,3,3)6  2  2-ק   
     4  31(8,9,136) 
     6  30(9,13,17) 
     8  32(10,13,19) 

 
 (9,10,16)26  2  3-ק   
     4  23(7,10,13) 
     6  31(10,13,18) 
     8  36(12,15,21) 
     10  50/0(50/4) 
      

 



 

 'דנספח 
 

הקמת גן ילדים בקיבוץ 
  כרמים 

 

 -התוכניות
 ()מצורפות
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מכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים
הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

1עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

01

הקמת גן ילדים 01

01.001

עבודות פאושליות 01.001
עבודות הקמת גן ילדים חד כיתתי כולל עבודות ביסוס, שלד, תשתיות פנים01.001.0100

וגמר לרבות אספקת והתקנת מחסן מתכת דמוי עץ תוצרת טופרוסול מק"ט

 לרבות מתזים וגלאי אש ולפי תנאי המכרז לרבות כל המצויין בתכניות1109 

הביצוע, המפרט המיוחד לעבודה, המפרט הכללי לעבודות הבניה, חוזרי

מנכ"ל משרד החינוך, וכל התקנים הישראליים הרלוונטים - הכל לביצוע

מושלם לשביעות רצון המזמין לרבות כל הבדיקות והאישורים הנדרשים

לצורך קבלת טופס אכלוס למבנה.

 מ' מסביב לכל 1היקף המבנה +   גבולות העבודה המוגדרים לסעיף זה הינם 

 - שאר השטחים מוגדרים כשטחים לפיתוח ותשתיות חוץ וימדדוהמבנה 

700,000.00פאושלבנפרד לפי סעיפי הביצוע המובאים בהמשך כתב הכמויות. 1.00700,000.00

700,000.00סה"כ לעבודות פאושליות

סה"כ להקמת גן ילדים 
700,000.00עבודות פאושליות001

700,000.00סה"כ

תשתיות חוץ - חשמל ותקשורת 08

עבודות חשמל 08.01
העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של חח"י, על הקבלן להתעדכן

בנתונים הנדרשים עם מח' החל"ב והרשת של חח"י.

כל התאומים עם חברת החשמל המקומית הינם כלולים במחירי יחידה.

כל העבודות יבוצעו ע"י חשמלאי המוסמך לביצוע עבודות אלו - פרטיו

יועברו למתכנן החשמל לאישור טרם ביצוע העבודה.

חפירה ו/או חציבה של תעלות לכבלים ו/או לצינורות בידיים ו/או בכלים,08.01.0003

, מילויריפוד חול ומילוי חול נקי עד לתחתית מצעים ו/או אדמה כולל 

120התעלה, החזרת  השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה החפירה בעומק  

40.00מ'  מונחים בשכבה אופקית אחת.6 צינורות "3ס"מ ורוחב ל   75.003,000.00

שרוול מצינור פי.וי.סי. קשיח בחפירה מוכנה עבור  כבלים  של ח"ח  הצינור08.01.0004

 מ"מ כולל חוט5.3 אינץ ועובי דופן לפי דרישות חברת החשמל 4בקוטר  

55.00מ' מוסרט סימון תקני.8משיכה מנילון   75.004,125.00

25.00מ' מ"מ דו שכבתי (שרשורי)80צינור "קוברה" שחור קוטר  08.01.0005 75.001,875.00

 מ"מ דו שכבתי (שרשורי) מהשער עד53הכנה לאינטרקום באמצעות צינור  08.01.0006

למיקום האינטרקום המתוכנן כולל עבודות עפר הנדרשות לטובת ההכנה

(אספקה והתקנת אינטרקום, מסך, מנועל מגנטי ושאר אביזרים כלולים

25.00מ').01.001.0100בסעיף הפאושלי לבניית הגן מס'   10.00250.00

 מושחל בצינור מחוברXLPE (N2XYכבל טרמופלסטי תת קרקעי טיפוס (08.01.0010

 וכולל חיבור ללוח החשמל של המבנה ממ"ר5X16לפילר חח"י, הכבל בחתך 

100.00מ'בצד אחד ולחדר חשמל בצד שני. 75.007,500.00

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



מכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים
הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

2עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.0108.01

העתקת קו חשמל קיים, לרבות איתור תשתיות חשמל במתחם העבודות,08.01.0020

סימון תוואי התשתית ע"ג תכנית הביצוע לקראת פירוק, ניתוק מערכת

החשמל מעמוד המיועד לפירוק ועמודים המחברים אותו, פירוק וסילוק כבל

חשמל קיים (באם נדרש), פירוק וסילוק עמוד חשמל לרבות בסיסו (במידה

 עמודי2ושמיש ניתן להעתיקו  - כלול במחיר היחידה), אספקה והתקנת  

חשמל חדשים מעץ לפי הנחיות יועץ החשמל, ביסוס לעמודים, חיבורם

המכני והחשמלי למערכת קיימת עד הפעלתם המלאה כולל אספקה וחיבור

של כבלים חדשים שיידרשו לטובת העבודה, מחברים, ניתוקים, תיאומים

10,000.00קומפוכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצון מתכנן החשמל. 1.0010,000.00

בדיקת המתקן לאחר ניתוק וחיבור מחדש של מע' חשמל, סיום העבודות08.01.0030

והזנת הלוח הראשי למבנה ע"י בודק חשמלי מוסמך כולל הוצאת דו"ח כתוב

3,000.00קומפעל אישור המתקן ועמידתו בחוק החשמל ומתן היתר להכנסת מתח. 1.003,000.00

29,750.00סה"כ לעבודות חשמל

עבודות תקשורת 08.02
עבודות תקשורת לבזק - צירים ראשיים ומשניים כולל תצפית לפי

סטנדרטים של חברת בזק ראה מפרט בזק לבינוי תשתיות ותקשורת

 במפרט הכללי של הועדה הבין משרדית.08 וכן פרק 1081 עד 1070פרקים  

כל הסעיפים כוללים אספקה, הובלה, התקנה, הפעלה ואחריות.

העבודה תבוצע לפי סטנדרטים והנחיות של חברת בזק.

התאור בכתב הכמויות הוא תמציתי  ואינו גורע מהמצויין במפרט הטכני

של בזק.

בכל מקום במכרז זה שרשום חפירה משמעותה חפירה ו/או חציבה בכלים

או בידיים ולא תשלום תוספת כספית בגין חציבה או חפירת ידיים.

עומק החפירה מתייחס לעומק ממצב קיים, יש לחפור את התעלות טרם

לביצוע עבודות המילוי.

לא ישולם תוספת עבור העמקת החפירה במידה והקבלן ביצע מילוי לפי

חפירת והנחת תשתית.

 מ"מ  מסוג40,50 63,75חפירת תעלה להנחת צנרת פוליאתילן בקטרים  08.02.0007

 כולל חוט משיכה, או שילוב של  צנרת פולאתילן  וכבילים13.5י.ק.ע.  

 קנים (כל הקנים של בזק והוט) בשכבה אחת ללא4טמונים, הצנרת תונח  

 ס"מ כולל ריפוד חול מכל צידי100הגבלה של מ"ס השכבות בעומק עד  

השרוול ומילוי חול נקי עד תחתית מצעים או אדמת גינון לרבות סרט 

40.00מ'סימון. 75.003,000.00

 מ"מ עם חוט משיכה50  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן מסוג י.ק.ע.  08.02.0008

 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט 8מפוליפרופילן בקוטר  

או פלסטרו בסטנדרט בזק מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרט

20.00מ'. כולל כל חומרי האיטום.1072טכני מיוחד של בזק פרק   75.001,500.00

 מ"מ עם חוט משיכה63  בקוטר 13.5צינור  פוליאתילן מסוג י.ק.ע.   08.02.0009

 מ"מ הצינור בעל פסים צבעוניים תוצרת מצר פלסט 8מפוליפרופילן בקוטר  

 מונח בתעלה מוכנה הכל לפי פרט ביצוע ומפרטHOTאו פלסטרו בסטנדרט 

25.00מ'. כולל כל חומרי האיטום.HOTטכני מיוחד של  75.001,875.00

 זוג ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק"10כבל תקשורת  08.02.0010

5X2X0.4.10.00מ' כולל חיבור הכבלים ללוחות התקשורת במבנים 150.001,500.00

7,875.00סה"כ לעבודות תקשורת

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



מכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים
הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

3עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

08.0208.02

סה"כ לתשתיות חוץ - חשמל ותקשורת 
29,750.00עבודות חשמל01

7,875.00עבודות תקשורת02

37,625.00סה"כ

תשתיות חוץ - פיתוח 40

עבודות הכנה והכשרת שטח 40.001
יישור שטח והתאמה למפלסי תחתית מצעים/אדמת גן/תשתית אחרת ע"י40.001.0020

. עודפיכולל הידוק לא מבוקר של כל השטח  ס"מ 50חפירה ומילוי עד גובה  

החומר יפונו מהאתר למקום שעליו יורה המפקח או לאתר שפיכה מורשה -

הכל כלול במחיר היחידה.

10.00מ"ר.עבודות חישוף כלולה במחיר היחידה כחלק מעבודות החפירה ומילוי  700.007,000.00

 מ' בליווי אגרונום ושתילתו מחדש במיקום4העתקת עץ בוגר נמוך בגובה עד  40.001.0030

800.00קומפסמוך לפי הוראות המפקח. 5.004,000.00

400.00קומפ מ' לרבות סילוק העץ מהאתר.6כריתה ועקירה של עץ בוגר בגובה עד  40.001.0040 5.002,000.00

13,000.00סה"כ לעבודות הכנה והכשרת שטח

עבודות ריצוף ושבילים 40.02
עבור   ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר40.02.0020

 יש -משטחי בטון, משטחים מרוצפים ותשתית למתחם מתקני משחק 

2.00מ"רלהציג אסמכתאות. 160.00320.00

עבור משטחי בטון, משטחים מרוצפים ותשתית הידוק שתית בבקרה מלאה 40.02.0030

3.00מ"ר יש להציג אסמכתאות. -למתחם מתקני משחק  160.00480.00

 ס"מ (סה"כ15אספקה ופיזור מצע סוג א' מפוזר בשתי שכבות, עובי שכבה  40.02.0045

עבור  לפי מודיפייד אאשטו 100% ס"מ) לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 30 

 יש -משטחי בטון, משטחים מרוצפים ותשתית למתחם מתקני משחק 

105.00מ"קלהציג אסמכתאות. 45.004,725.00

 רשתות ברזל2 ס"מ, כולל 20 למחסן יצוק באתר בעובי 30משטח בטון ב- 40.02.0100

 ס"מ בגמר חלק, ביצוע פאזה בשוליים20/20 כל 8מצולע מרותכות בקוטר  

הכל לפי פרט אדריכלי וקונסטרוקטיבי, כולל ביצוע חפירות, מילוי (מחומר

מקומי) והידוק המילוי להגעה למפלסי שתית נדרשת הכל כלול במחירי

300.00מ"רהיחידה. 10.503,150.00

 ס"מ מלבניות10/20 ס"מ במידות 6אספקה וריצוף באבנים משתלבות בעובי  40.02.0310

 ס"מ ריבועיות בגוון צבעוני ע"ב מלט אפור לפי דרישת האדריכלת20/20או  

90.00מ"ר ס"מ חול.5לרבות אספקה ופיזור   90.008,100.00

10/20/100אספקה והתקנת אבן גן טרומה בגוון שנהב לפי פרט, במידות  40.02.0520

ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון ועבודות העפר הנדרשות לצורך ביצוע עבודה

70.00מ'זו. 60.004,200.00

 מ"מ, במקומות המיועדים לשטחי110 קוטר 10 דרג  P.V.Cשרוול מצינור 40.02.0550

50.00מ' ס"מ והשחלת חוט ניילון100מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד   20.001,000.00

21,975.00סה"כ לעבודות ריצוף ושבילים

עבודות גינון והשקייה 40.003

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  



מכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים
הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

4עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

40.00340.003

 ס"מ.30אספקה ופיזור אדמה מתאימה לגינון בשטחי גינון בגובה  40.003.0125
50.00מ"ק 40.002,000.00

2,000.00סה"כ לעבודות גינון והשקייה

קירות תומכים 40.004
 יש להציג -עבור רגל לקירות פיתוח הידוק שתית בבקרה מלאה 40.004.0030

3.00מ"ראסמכתאות. 50.00150.00

 ס"מ (סה"כ15אספקה ופיזור מצע סוג א' מפוזר בשתי שכבות, עובי שכבה  40.004.0040

עבור  לפי מודיפייד אאשטו 100% ס"מ) לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 30 

105.00מ"ק יש להציג אסמכתאות. -רגל לקירות פיתוח  20.002,100.00

קירות פיתוח מבטון מזויין בגמר גלוי בטקסטורת טפסנות לוחות עץ) בגובה40.004.0050

 לרבות30 מ'), סוג הבטון ב-0.50 מ' מעל פני הקרקע (מרבית הקירות עד 1עד  

יסוד רגל, עיבוד ראש קיר מבטון עם פאזות וזיון לפי הנחיית המתכנן, מילוי

 מ"ר קיר),3גרנולרי בגב הקיר, הסדרת שיפועי קרקע בגב הקיר, נקזים (כל  

 מ"א), כל עבודות החפירה הדרושות (כולל חפירה עד לתחתית6תפרים (כל  

מצעים) וכל יתר העבודות לצורך ביצוע הקיר, כמפורט בתכניות הקירות

1,200.00מ"קובמפרטים. 20.0024,000.00

 מ' (גלוי1.5 מ' בגובה 1.4\1.1מתחם לפח אשפה מבטון מזויין במידות  40.004.0060

0.6 ס"מ בעומק 20בטקסטורת טפסנות לוחות עץ) לרבות יסוד רגל בעובי  

 ס"מ במפלס הקרקע וקירות15ס"מ מתחת לקרקע, רצפת בטון סרוק בעובי  

 ס"מ, כולל כל עבודות העפר, היציקות, פלדת15היקפיים בגמר גלוי בעובי  

5,000.00קומפהזיון והכל לביצוע מושלם של פרט אדריכלי וקונסטרוקטיבי שייצא לביצוע. 1.005,000.00

31,250.00סה"כ לקירות תומכים

עבודות גידור 40.005
 מפני החומה שבוצעה, דגם "גדר מ' 2.20בגובה   אספקה והתקנת שבכת ברזל 40.005.0010

ציון", "ערן" או "צבר" תוצרת "גדרות אורלי" או ש"ע לבחירת המזמין,

הגדר מגלוונת וצבועה בתנור, כולל התקנה ע"ג חומה שבוצעה לפי הוראות

350.00מ' לבחירה ע"י המזמין.RALהיצרן, הצביעה בתנור בגוון  50.0017,500.00

  דגם "גדר ציון", "ערן" או מ' 1.10בגובה   אספקה והתקנת שבכת ברזל 40.005.0020

"צבר" תוצרת "גדרות אורלי" או ש"ע לבחירת המזמין, הגדר מגלוונת

וצבועה בתנור, כולל התקנה ע"ג באמצעות בסיסי בטון לפי הוראות היצרן,

350.00מ' לבחירת המזמין.RALהצביעה בתנור בגוון  5.001,750.00

2.20 מ' ובגובה 1.45אספקה והתקנת שער פשפש בודד משבכות ברזל ברוחב  40.005.0040

מ' דגם התואם את הגדר שנבחרה, השער מגלוון וצבוע בתנור, כולל התקנה

 לבחירתRALבכל דרך שתידרש ולפי הוראות היצרן, הצביעה בתנור בגוון 

2,000.00קומפהמזמין. 2.004,000.00

1.10 מ' ובגובה 1.45אספקה והתקנת שער פשפש בודד משבכות ברזל ברוחב  40.005.0050

מ' דגם התואם את הגדר שנבחרה, השער מגלוון וצבוע בתנור, כולל התקנה

 לבחירתRALבכל דרך שתידרש ולפי הוראות היצרן, הצביעה בתנור בגוון 

1,200.00קומפהמזמין. 1.001,200.00

24,450.00סה"כ לעבודות גידור

עבודות ניקוז 40.006
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40.00640.006

 מ',8 ס"מ לעומק 50ביצוע פרט בור חילחול לניקוז לרבות קידוח בקוטר  40.006.0010

 מ' תחתון בחול נקי, אספקה1הוצאה ופינוי החומר החפור, אספקה מילוי  

750.00קומפ מ' עליון באדמת גן.0.3 מ' בחצץ מדורג ואספקה ומילוי 6.7ומילוי   5.003,750.00

 מ"מ עטוף בד גיאוטכני200קוטר  לניקוז תת קרקעי צינור שרשורי מחורר 40.006.0020

, לרבות עבודות עפר וכיסוי, ס"מ40/40 באגרגט שומשום/חצץ  והמילוי

100.00קומפ לפי הוראות המזמין כולל חיבור לבורות החלחול.ביצוע 50.005,000.00

8,750.00סה"כ לעבודות ניקוז

עבודות הצללה ומתקני משחק 40.007
מחירי היחידה לעבודות המתקנים וההצללות כוללים את עבודות התכנון,

הייצור, הצביעה, האספקה, ההתקנה, ההובלה, תשומות העבודה,

המחברים והחיבורים, החפירות, היסודות, המילוי החוזר, ההנפה והזזת

המתקנים לרבות שימוש במנוף, הסימון, התיאום, הרווח הקבלני וכל

הנדרש לביצוע מושלם של העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז.

מחירי היחידה כוללים את עבודות ההכנה שיידרשו לקבלן ע"מ לבצע את

העבודות כגון ניקיון כללי של השטחים המיודעים להתקנה, התאמת מפלס

 ס"מ) וכל שאר עבודות ההכנה5המצעים ע"י הנמכה והגבהת המשטח (עד  

הנדרשות לקבלן.

על הקבלן להעביר תכנית מתקני משחק והצללות לאישור המזמין טרם

בעבור ביצוע שלא ע"פ תכנית שאושרה מראש ובכתב ע"יהזמנה וביצוע.

המזמין לא תשולם תמורה והקבלן יידרש בפירוק העבודה וביצועה מחדש

לפי תכנון מאושר.

 שנים.5אחריות למתקנים -  

 שנים.7אחריות למשטחי בטיחות -  

על הקבלן להעביר מסמכי אחריות בסיום העבודה.

שים לב!

מחירי היחידה כוללים בדיקת מכון התקנים ותעודת אישור תקינות

 מטעם מכון התקנים (לא1498ועמידת המתקנים ומשטחי הבטיחות בת"י  

תתקבל בדיקה ואישור מטעם חברה המוסמכת מטעם מכון התקנים אלא

ממכון התקנים בלבד).

מפרשי הצללה ("מפרשיות") ו/או יריעות מתיחה ("פגודה") ו/או ממברנה40.007.0010

" או "פטוריז"  או ש"עCOVER-IT("מפרשיות" ללא פתחים) תוצרת "

לרבות כל הקשירות, המתיחות עמודי הקונסטרוקציהכולל קונסטרוקציה  

 שיבחר ע"י האדריכל),RALמגלוונים וצבועים (לרבות צביעתם בגוון 

יסודות ועיגון לקרקע כולל תכנון, הצבת היריעה העמודים והביסוס ע"י

קונסטרוקטור מטעם הקבלן וקבלת אישור המפקח, סוג היריעה יהיה בעל

 ק"ג/מ"ר, עומדת290אישור תקן אש. היריעה בעלת חוזק לקריעה מעל  

250.00מ"ר.בדרישות משרד החינוך, הגוון לפי בחירת האדריכל וכאמור במפרט המיוחד 55.0013,750.00

 תפרים44,049 בצפיפות של 1498דשא בטיחותי למתקני משחק לפי ת"י  40.007.0050

למ"ר, דגם "פולי-גראס" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי

שכבות: שכבה עליונה דשא סינטטי עם מילוי חול סיליקט. שכבה תחתונה

 ס"מ, (ללא פסולת צמיגים) בכל עובי שידרש לפי4-1 בגודל  SBRפתיתי 

 בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילהחישוב ספק הדשא,

מאושרת ע"י מכון התקנים (יבוצע ע"ג תשתית מצעים בביצוע הקבלן -

200.00מ"רתשלום בנפרד). 45.009,000.00

3,500.00יח' מושבים עם הגאים.4מתקן משחק ג'יפ עשוי עץ הכולל  אספקה והתקנת 40.007.0100 1.003,500.00

מתקן משחק קליעה לסל על עמוד מתכת המיועד למשחקאספקה והתקנת 40.007.0110

3,500.00יח'.קליעה עם כדור 1.003,500.00
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40.00740.007

 ס"מ כולל סולם טיפוס ומשטח100אספקה והתקנת מגלשת פיברגלס בגובה  40.007.0120

3,500.00יח'מעמד מעץ. 1.003,500.00

אספקה והתקנת ארגז חול מודולרי מעץ אורן טבעי מחוטא (אימפרגנציה)40.007.0130

20 ס"מ (20 מ' מותקן בעומק  3X3X0.4כולל קירוי דו שיפועי מעץ במידות 

 למתקני משחק (יש לספק1498ס"מ גלוי) לרבות מילוי חול מאושר ת"י  

6,000.00יח'אישור מכון התקנים לחול). 1.006,000.00

39,250.00סה"כ לעבודות הצללה ומתקני משחק

סה"כ לתשתיות חוץ - פיתוח 
13,000.00עבודות הכנה והכשרת שטח001

21,975.00עבודות ריצוף ושבילים02

2,000.00עבודות גינון והשקייה003

31,250.00קירות תומכים004

24,450.00עבודות גידור005

8,750.00עבודות ניקוז006

39,250.00עבודות הצללה ומתקני משחק007

140,675.00סה"כ

תשתיות חוץ - מים וביוב 57

עבודות מים 57.02
אספקה והנחת קווי מים מכל סוג כוללים חפירה ו\או חציבה בכלים

מכניים ו\או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציות תשתיות

מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

רשויות, שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות

ריפוד חול ומילוי חול נקי עד לתחתית מצעים בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, 

ן, סרט סימון עם כיתוב מים, מילוי חוזר לפי הפרטו/או אדמת ג 

הסטנדרטי, הידוק שכבות, כל הספחים כגון קשתות,

 במפרט57הסתעפויות,מעבירים וכו' וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

הכללי.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ומקום מאושר

כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק. למען הסר ספק מודגש

שלא יהיה תוספת או שינוי מחיר יחידה בכל סעיף שצויין בו "בכל עומק"

מכל סיבה שתהיה כגון שינוי בעומקים, שינוי בתוואי וכו'. יש לקחת זאת

במסגרת הצעה למכרז.

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות  תכנון וביצוע דיפון עם כל שתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ

לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או

כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

כל האביזרים לצינורות הפלדה יהיו חרושתיים עם ציפוי פנים מלט

ועטיפה חיצונית חרושתית תלת שכבתית.
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57.0257.02

בנוסף לנאמר במסמכי מכרז\חוזה מחיר צינורות פוליאתלין ופוליאתלין

מצולב כוללים אחריות על כל המערכת עם כל מרכיביה (צינורות וספחים)

 שנים לפחות ע"י יצרן הצנרת לטובת רשות המקומית\תאגיד,10למשך  

חיבור בין הצנרת באמצעות ריתוך פנים ו/או אלקטרופיוז'ן בלבד, ביצוע

באמצעות קבלן בעל תעודת הסמכה להתקנת צנרת מסוג מתאים כולל סרט

סימון עם חוט מתכתי\נירוסטה וכיתוב מים, עליה של הסרט בתוך תא

מגוף, קופסת חשמל סגורה, בדיקת רציפות באמצעות מכשיר לאיתור.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

האלה מותנה ברישומם והקן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום

.ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

 לצורך מילוי חוזר או סרטי סימון לקווי מים ו/או ביובCLSMשימוש ב-

יהיה אך ורק באישור המחוז והבקרה והם חלק מהסעיפים הרלוונטיים

בכתב הכמויות, אין למודדם בנפרד ולא ינתן תשלום נוסף בגינם.

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

 מ"מ ו/או מפרט מים קיים,110התחברות לצינור מים קיים גלוי בקוטר  57.02.0012

עשוי פוליאתילן  מכל סוג שהוא או למפרט מים קיים, עם צינור חדש בקוטר

 מ"מ עשוי פוליאטילן מצולב, כולל תיאום הפסקת מים עם המזמין,63 

חיתוך הצינור הקיים והתחברות לרבות ספחים ומחברים מתאימים, הכל

1,000.00קומפכנדרש לביצוע מושלם. 1.001,000.00

, מחובר ע"י ריתוך חשמלי, מונח10צינור פוליאתילן מצולב "פקסגול" דרג  57.02.0015

עבור קו מים ראשי וכיבוי אש  מ"מ 63 מ' ובקוטר 1.00בתעלה בעומק עד  

לרבות ספחים לריתוך חשמלי. כולל חפירת תעלה ומילוי חול דיונות נקי עד

150.00מ'תחתית מצעים או אדמת גן. 55.008,250.00

120.00מ' מ"מ.32 אבל בקוטר 57.02.0020כנ"ל סעיף  57.02.0020 10.001,200.00

100.00מ' מ"מ.25 אבל בקוטר 57.02.0020כנ"ל סעיף  57.02.0025 25.002,500.00

 מונח בקרקעAPC3 עם ציפוי חיצוני מסוג 10 דרג 1.5צינור פלדה בקוטר " 57.02.0030

125.00מ'.עבור מערכת מתזים  50.006,250.00

 מונח בקרקעAPC3 עם ציפוי חיצוני מסוג 10 דרג 3צינור פלדה בקוטר " 57.02.0032

300.00מ'.לשימוש כשרוול במקומות שעליהם יורה המתכנן  10.003,000.00

 על צינור מים, תוצרת1.5אספקה והתקנת מגוף שליטה כדורי בקוטר " 57.02.0035

150.00קומפ"שגיב" 2.00300.00

, הכוללת מפרט ואביזרים לרבות2אספקה והתקנת מערכת מדידה בקוטר " 57.02.0040

5 תוצרת "ארד-דליה" דגם "אוקטב", 2 בקוטר "  קריאה מרחוק מד מים

, שסתום אל2, שסתום אל חוזר רגיל בקוטר "2מגופים אלכסוניים בקוטר " 

, קטעי צנרת, שרוולים, מחברים וכו' הכל כנדרש2חוזר כפול בקוטר " 

8,000.00קומפבהתאם לפרט בתכניות הביצוע. 1.008,000.00

 מ"מ כולל ברז כדורי25הכנה לחיבור ברז גן וברזייה באמצעות זקף בקוטר  57.02.0045

" לרבות מעבר מתחת ו\או קיר בטון ו\או גדר קיים עם שרוול פי3/4אלכסוני  

500.00קומפוי סי במילוי בטון לביצוע מושלם. 2.001,000.00

תוספת עבור בדיקת לחץ, חיטוי ושטיפה של כל קטעי קוי מים קיימים על כל57.02.0050

מרכיבהם לרבות הסידורים וההכנות הדרושים, סגירת מים וניתוק זמני של

צרכניים מקומיים תאום עם הרשות\תאגיד , כל הדרוש לביצוע הבדיקה

3,000.00קומפוחיטוי באופן מושלם - יש להציג אסמכתאות. 1.003,000.00

34,500.00סה"כ לעבודות מים
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הקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

8עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

57.0357.03

עבודות ביוב 57.03
אספקה והנחת קווי ביוב מכל סוג כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים

מכניים ו/או חציבה ידנית זהירה לרבות עבודה בשטחים מוגבלים עם

מכשולים על ותת קרקעיים, עבודה בסמיכות לתשתיות, חציית תשתיות

מעל ומתחת, תיאום עם כל הגופים ורשויות ופיקוח של אותם גופים או

שרותי שדה, כל הבדיקות והכנות והסידורים לביצוע הבדיקות רשויות,

ריפוד חול ומילוי חול נקי עד לתחתית מצעים בהתאם לפרוגרמה לבדיקות, 

ן, סרט סימון עם כיתוב ביוב, מילוי חוזע"פ הפרט הסטנדרטי,ו/או אדמת ג 

57הידוק שכבות, כל הספחים וכל מרכיבי חומרים ועבודה לפי פרק  

במפרט הכללי.

תאי בקרה יהיו לפי הפרט הסטנדרטי. מודגש שמחיר תאי בקרה כולל

חפירה ו/או חציבה בכלים מכניים ו/וא בידיים , מילוי חוזר עד למבנה

הכביש לפי הפרט ושחזור מבנכביש במקרה של פתיחת כביש/מדרכה,

שלבי ירידה ו/או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים ומשטחי מנוחה לרבות

מחברי שוחה בתוספת לסעיף ( אופני המדידה) במקרה של הנחת קו ביוב

בכביש קיים ההגדרה "מפני הקרקע" היא מפני האספלט.

מודגש שלא יהיו כפל בתשלומים לקבלן בכל הנוגע להתחבריות או ביטול

חיבורי ביויב בתא בקרה קיים, התשלום יהיה פעם אחד בלבד לתא ללא

קשר למספר הכניסות או יצית שמתווספות או מתבטלות לכן במקרה של

הוספת חיבורים וביטול חיבורים באותו תא ישולם התחברות אחד בלבד

ע"פ הקוטר הגדול ביותר. "כפל בתשלומים"- במקרה של תא בקרה על קו

ביוב קיים מעבר לתוספת בגין תא על קו ביוב לא ישולם שום התחברות

לתא.

מחירי יחידה של כל הסעיפים כוללים סילוק לכל מרחק ולמקום מאושר

.כחוק של פסולת, עודפי עפר וכל מה שדורש סילוק

מחירי היחידה של כל הסעיפים כוללים  את כל התיאומים הדרושים

לקבלת אישורים והיתרים הנחוצים לצורך ביצוע העבודות בשלמותם

לרבות תכנון וביצוע דיפון עם כל שתמע מכך כפי שידרש וע"פ צורך ע"מ

לאפשר הנחת קווים ומתקנים הצמוד לכביש קיים ו/או מבנים קיימים ו/או

כל תשתית אחרת תוך שמירה על כללי בטיחות ויציבותם.

על הקבלן לדאוג שבסעיפים שמצויין בהם ביצוע באישור הפיקוח תוך

רישום ביומן,לפני הביצוע יהיה רישום ביומן העבודה,תשלום בגין עבודות

האלה מותנה ברישומם והקן לא יהיה זכאי לתשלום במידה ואין רישום

.ביומן לפני הביצוע אפילו אם אכן העבודה בוצעה

מחירי היחידה כוללים כל מרכיבי הביטחון המחייבים קיצור שעות

העבודה ביום, אבטחה מוגברת וכו'.

,884  מ"מ, לפי ת"י 110" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.03.0008

120.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד   35.004,200.00

,884  מ"מ, לפי ת"י 160" בקוטר  SN-8 לביוב, מסוג "P.V.Cצינורות 57.03.0009

120.00מ' מ'1.25מונחים בקרקע בעומק עד   25.003,000.00

מחירי השוחות כוללים חפירה ו/או חציבה בכלים מכנים ו/או בידיים,

מילוי חוזר עד למבנה הכביש לפי הפרט ושחזור מבנה כביש במקרה של

פתיחת כביש/מדרכה לרבות שלירידה או סולם מפיברגלס ומשטחי ביניים

.ו/או משטחי מנוחה ומחבר שוחה

מחירי השוחות כוללים התאמת גובה תקרה ומכסה.

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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9עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כמחירכמותיח'תאורסעיף

57.0357.03

 מטר לרבות1.25 ס"מ ובעומק עד 80תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  57.03.0025

 טון דוגמת דגם "כרמל12.5 טון ומכסה לעומס 12.5תקרה טרומית לעומס  

 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר60" עם פתח בקוטר 55"  או "כרמל 33 

יציקת ברזל עם כיתוב "ביוב" וסמל הרשות המקומית לרבות משטח בטון

3,000.00יח' ס"מ ליישור מתחת לתחתית התא.10רזה בעובי   4.0012,000.00

 ס"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק160חיבור קו ביוב חדש בקוטר  57.03.0035

לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת

ביוב, עבודה בשעות לא  שגרתיות, בצוע קדח, מחבר אטם מתנפח איטביב או

1,000.00קומפש"ע, סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה. 1.001,000.00

שטיפה וניקוי של קוי ביוב קיימים בכל קוטר ובקטעים ע"פ הוראת

המפקח לרבות ניקוי תאי ביוב בכל קוטר ועומק. התשלום לאחר אישור

בכתב על ביצוע שטיפה וניקוי דרש בנוכחות נציג העירייה\תאגיד.

5.00מ'".8"-6ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  57.03.0041 60.00300.00

200.00יח' ס"מ ובעומק כלשהו.100ניקוי ושטיפה של תאי בקרה בקוטר  57.03.0042 4.00800.00

21,300.00סה"כ לעבודות ביוב

סה"כ לתשתיות חוץ - מים וביוב 
34,500.00עבודות מים02

21,300.00עבודות ביוב03

55,800.00סה"כ

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
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10עמוד   20/11/2017 מועצה אזורית בני שמעון - קהילה של קהילות

סה"כ למכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים

סה"כ למכרז להקמת גן ילדים חד כיתתי בקיבוץ כרמים 
700,000.00הקמת גן ילדים01

37,625.00תשתיות חוץ - חשמל ותקשורת08

140,675.00תשתיות חוץ - פיתוח40

55,800.00תשתיות חוץ - מים וביוב57

934,100.00סה"כ

158,797.00          17.00%מע"מ

1,092,897.00סה"כ לתשלום כולל מע"מ

 סה"כ במילים: 

תאריך מדד: מדד מכרז/הצעה: 

חותמת: חתימה: 

חותמת: חתימה: 

04-8145410הופק ע"י "תוכנת דקל" - חיפה   
http://www.dekel.co.ilאתר דקל:  
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 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: 

 31/ה/2020מס'  פומבימכרז 
 הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים.

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ___________ ש"ח  .1

( "סכום הערבות")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 -ב, שהתפרסם 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.  הות בשיעור העלייהמדד היסודי, יוגדל סכום הערב

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

חשבון סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, או לדרוש מאתנו, מפעם לפעם, סכומים על 
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  3אוחר מאשר תוך אנו נשלם לכם, מייד לפי דרישתכם הראשונה בכתב ולא י .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 
את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוביו 

ם. אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים לדרוש תחילה מהנערב או מצד שלישי אחר כלפיכ
 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

ל. לאחר תאריך זה בכתב לא יאוחר מאשר בתאריך זה. דרישה בפקס או במברק לא תתקב
 תהיה ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 

 __________________________ תאריך: __/__/__
 חתימות וחותמת הבנק           
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 ' זנספח 
 

הקמת גן ילדים בקיבוץ 
 כרמים

 
 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

 
 פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 31/ה/2020
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  חוזהל יוחדיםמ נאיםת - ז' נספח
 31/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.בלבד וזאת ע"פ  תהיה רשאית להפעיל חלק מהעבודההמועצה  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
 31/ה/2020
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 תאריך: __________                                                                                               
 
 

 לכבוד:
 

____________________ 
 

 שלום רב !
 

 
 31ה//2020למכרז מס'  צו התחלת עבודההנדון: 

 
 _________________-ל הריני מורה בזאת בהמשך להמלצת ועדת  המכרזים, .1

  .הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים: פרויקטלהתחיל בביצוע 
 

 ימים קלנדריים. (מאתיים וארבעים) 240ביצוע הינה תכנון ו תקופת  .2
 

 .                      תאריך צו התחלת העבודה הינו .3

 .                      גמר ביצוע העבודהתאריך  .4

 .                  היקף ביצוע העבודה לפי מחירי החוזה .5

  .נציג המועצהח על עבודות נושא חוזה זה הינו וקפיה .6

 צו התחלת עבודה כדלקמן:ימים מיום מתן  שבעהעליך להמציא תוך  .7

 .אופן ודרכי ביצוע העבודה ולוחות זמנים .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
 31/ה/2020
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 2'ז סמךמ

 
 מבנהה שלמתה עודתת

 
 : _________אריךת      יהויז רטיפ א.
 
 
  כרמיםקיבוץ תר: א

 
 31/ה/2020:  'סמ וזהח
 

 
 קבלןה םש

 
  .הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים :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
 31/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
 

 
 קיבוץ כרמים תר:א

 
 31/ה/2020:'סמ וזהח

 
 קבלןה םש

 
 : פרויקטה םש

 .הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים
   

 .               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
 31/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
 31/ה/2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5'ז סמךמ
 

 ביעותת עדרה סמךמ
 

 
 כבודל

 .מועצה אזורית בני שמעון
  

 
 

 ביעותת עדרה צהרתה/יתורו תבכ: נדוןה
 

 
 _________________________________________________________"מ חה נוא
 
  .הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים :בודותע יצענוב שרא
 
 31/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 
 .31/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

 .31/ה/2020
 
 

 חתוםה לע אנוב לראיהו
 
 

 
___________     ________________ 

 חותמתו תימהח                                                       אריךת      
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 6'ז  סמךמ
 
 
 
 
 
 
 
 

 יוםס עודתת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      פומבי מכרזמ פרדנ לתיב לקח מהווהה
 31/ה/2020
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 6'ז מסמך
 

 יוםס עודתת
      

 
 כבודל
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 31/ה/2020 חוזה מס': נדוןה
 

 . הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים  : 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
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 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 

 
  31ה//2020כמפורט במכרז  ה"(מועצה") מועצהלבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי ה .1

תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים   ,הקמת גן ילדים בקיבוץ כרמים
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 הוראות כל דין. בכלל 

ופקודת הבטיחות בעבודה  1954 -ודה, תשי"ג זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העב
והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות  1970 -]נוסח חדש[, התש"ל 

, ניטול על עצמו את כל והוראות מפקח הפרוייקט ומנהל העבודה בפרוייקטה מועצשל ה
בקשר לכל תביעה ה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם מועצהאחריות כלפי ה

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. ₪, 1,000של 

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

הקמת גן  " 31/ה/2020מכרז ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
 "ילדים בקיבוץ כרמים 

 בתצהיר זה:

גם בעל   -הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם  ידי-מי שנשלט על   - "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-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א     -    "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-התשנ"א תנאים הוגנים(,

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-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 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  31ה//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 

 
 


