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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
    21צ .להקמה ובניה של תוספת כיתות בשני בתי ספר בב

  בעיר בית שמש
  

עבודות הקמה  מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע") העירייה: "להלן(עיריית בית שמש  .1
בבית  )372וסמל מוסד  380סמל מוסד ( 21צ .שני בתי ספר סמוכים בבובניה של תוספת כיתות ב

 .שמש
 

ולהגיש את כלל  על המעוניינים להשתתף במכרז לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז .2
י "הצעתו תיפסל ולא תתקבל ע בתנאי הסףאשר לא יעמוד  משתתף. המסמכים הנדרשים במסגרתו

 .ועדת המכרזים
  
במהלך שעות העבודה בין השעות  15.3.15-ראשון ה מיוםאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל  .3

אשר ישולמו בהמחאה ₪  3,000סך של תמורת , ל עיריית בית שמש"בלשכת סמנכ 16:00 – 8:00
. זר בשום מקרה ונסיבות לרוכשסך זה לא יוח. )מסומנת למוטב בלבד( לפקודת עיריית בית שמש

לא ייעשה בהם כל שימוש למטרה , כל המסמכים הניתנים למציע הינם רכושו הבלעדי של המזמין
על המציע להחזיר למזמין את כל המסמכים במועד הגשת ההצעות בין אם הוא יגיש את , אחרת

 02-9909807/8: לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון. הצעתו ובין אם לאו
  
ל בית "משרדי חכהמפגש יתקיים ב 03:1בשעה  3.1581. בתאריך רביעי סיור קבלנים ייערך ביום .4

. המשתתפים לסיור בשטח בתי הספר מכן יצאוולאחר  2קומה  Aקניון נעימי בניין , שמש
 .ותנאי להגשת הצעה במכרז חובה הינה במכרז ההשתתפות

  
את ההצעות בצירוף ערבות בנקאית וכל המסמכים הדרושים יש להגיש במסירה אישית בלבד  .5

 שלישי מיוםל העירייה לא יאוחר "ולהכניס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בלשכת סמנכ
  .הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תילקחנה בחשבון. בצהריים 12:00עד השעה  14.4.15 בתאריך

  
                                                                                           ______________  

  ראש העיר - משה אבוטבול                                                                                    
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מס פומבי מכרז
  ענייניםתוכן 

  

  ההזמנה להציע הצעות –' מסמך א

  .מסמך פרטים כלליים ופירוט ניסיון קודם – 1'מסמך א  

  .תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 2'מסמך א  

  .נוסח ערבות מכרז – 3'מסמך א  

  .הצהרה על היעדר קרבה – 4'מסמך א  

  .ח בדבר מחזור כספי"אישור רו – 5'מסמך א  

  .הצהרה על היעדר הרשעות  -  6'מסמך א  

  

  הצהרה והצעת המשתתף –' מסמך ב

  

  ההסכם –' מסמך ג

  .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א  

  .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב  

  .כתב כמויות –' נספח ג  

  .מפרט טכני מיוחד – 1'דנספח   

  .הנחיות כיבוי אש ובטיחות – 2'נספח ד  

  ).מחייב אך לא מצורף(הקמת מבני חינוך /הנחיות משרד החינוך להרחבת – 3'נספח ד  

  .כניותתיק ת –' נספח ה  

יאושר על ידי העירייה , יוכן על ידי הזוכה במכרז(לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'נספח ו

  ).ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם

  .נספח בטיחות בעבודה – 'זנספח   

  .הוראות מחוק עבודת הנוער – 'חנספח   

  :הערות

, בינוי והשיכוןהל המפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד כ -

הווים  יחד את מסמכי מכל המסמכים דלעיל  . ל"או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה

 .החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים

ניתנים  , קבלןהחוזה זה ואינם ברשותו של  /שלא  צורפו  למכרז , הכלליים המצוינים  לעיל מפרטיםה  -

 .עבודות פיתוח «מפרט בינוי«בינוי «מידע לספק    www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

ים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצא -

הבין את תוכנם ומתחייב לספק את הריהוט על פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה , קראם

 .הזוכה במכרז

. להכניס שינויים ותיקונים במכרז, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, העירייה רשאית -

לידיעתם של כל , בכתב , ק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאויהיו חל, כאמור, השינויים והתיקונים

  .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/המשתתפים בדואר רשום ו
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
  ההזמנה להציע הצעות -' מסמך א

  

 כללי  .א

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים

 כאמור אחרת התייחסות הייתה. המכרז ממסמכי באיזה אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים

  .האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה

 

מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמה ובניה של תוספת ") העירייה: "להלן(עיריית בית שמש  .1

למפורט במסמכי וזאת בהתאם ) 372וסמל מוסד  380סמל מוסד ( 21צ .כיתות בשני בתי ספר בב

 ").העבודות: "להלן(המכרז לרבות ההסכם על נספחיו 

 

במסגרת , כל אחד מבתי הספר ייחשב כפרויקט נפרד אשר בגינו יימסרו חשבונות נפרדים .2

הזוכה במכרז יהא ערוך לבצע את העבודות בשני . המכרז יוכרז זוכה אחד לשני הפרויקטים

יות העבודה אשר תוכן על ידי הזוכה ותאושר בתי הספר במקביל בהתאם ללוח הזמנים ותוכנ

 .על ידי העירייה כמפורט להלן

  
הזוכה במכרז ). כולל זמן התארגנות(חודשים  10מסגרת לוח הזמנים לסיום כלל העבודות הינה  .3

, )בשני בתי הספר(יכין תכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים מפורט לגבי ביצוע כלל העבודות 

ם המפורט יאושרו על ידי העיריה ויהיו חלק מתנאי ההסכם בין תכנית העבודה ולוח הזמני

 .העירייה לזוכה במכרז

  
או הממונה על /הזוכה במכרז ישמור על כלל הוראות הבטיחות והנחיות מנהל העבודה ו .4

הבטיחות באתר בשים לב כי העבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים בהם מתקיימים לימודים על 

 .כך המשתמע מכך

  
מנהלי בתי , משטרה, במכרז יהא אחראי לבצע את כלל התיאומים הצריכים עם העירייההזוכה  .5

 .המפקח וכלל בעלי התפקיד האחרים הרלוונטיים, מנהל הפרויקט, הספר

  
בכל הנוגע , הזוכה במכרז הבין וידוע לו כי העבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים ועליו לפעול .6

 2001-א"קת עברייני מין במוסדות מסוימים תשסעל פי חוק למניעת העס, להעסקת עובדים

  
התמורה בגין ביצוע העבודות תהא בהתאם לכמויות אשר בוצעו בפועל במכפלת התמורה  .7

התמורה תשולם במועדים הקבועים . הקבוע לכל פריט ופריט לאחר שקלול הנחת הזוכה במכרז

 .בחוזה בכפוף לקבלת כספי תקציבים ממשרד החינוך לעירייה
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

, )אומדן(כי הכמויות המופיעים בכתב הכמויות והמחירים הינן כמויות משוערות בלבד מודגש 

התשלום יהא על פי , אינה מתחייבת לביצוע מינימום של כמויות באיזה מהסעיפים העירייה

 .ביצוע בפועל של כמויות

  
כתנאי לתחילת ביצוע העבודות ולכניסתו של ההסכם לתוקף יעביר הזוכה במכרז לחברה  .8

 .שור על קיום ביטוחים וערבות ביצוע בסכומים ובנוסח אשר צורך להסכםאי

  

 :תנאי סף להשתתפות במכרז  .ב

העומד במועד " עוסק מורשה"רשאי להגיש הצעה במכרז זה תאגיד אשר יוסד כדין בישראל או 

  :הגשת ההצעות למכרז בכל התנאים המצטברים שלהלן

  

קבוצת ב 1969 – ט"התשכ, לעבודות הנדסה בנאיותלפי חוק רישום קבלנים הינו קבלן רשום  .9

סיווג (לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות לפחות  3 סוג )ניהב( 100ענף  'ג סיווג 

 .1988 – ח"התשמ, )קבלנים רשומים

  

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו 

 .ובסיווגים המפורטים לעילכקבלן בענפים 

 

או /של הקמה ו 2לפחות , כקבלן ראשי, השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז 5- ב, ביצע .10

 .)מ"לא כולל מע(לכל עבודה לפחות ₪  4,000,000הרחבת מוסדות חינוך בהיקף של 

 

פרטים בדבר ניסיונו הקודם  )1(במסמך אלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא 

  . וכן לצרף אסמכתאות לניסיון המוצהר כמפורט שם

  

וזאת בכל אחת   ₪ 10,000,000המחזור כספי השנתי של המשתתף עמד בממוצע של סך של   .11

 .2013, 2012, 2011מהשנים 

  

  . )5(מסמך אח בנוסח "להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר מאושר על רו

  

השנים שקדמו למועד פרסומו של  10-או מי מבעליו לא הורשע ב/או מי ממנהליו ו/המציע ו .12

אשר בית המשפט קבע כי בעבירות של מירמה או אלימות או עבירות המכרז בעבירות פליליות 

 .הללו יש קלון

  

 .)6('מסמך אלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

 

) אלף שקלים חדשים מאתים וחמישים(₪  250,000 ס של"ע, מקור, תהגיש ערבות בנקאי .13

 .להלן 'הבהתאם להוראות סעיף 
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  .ב בדיוק"על פי הנוסח המצ' העל המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף 

 

 .₪ 3,000רכש את מסמכי המכרז בסך של .14

  

 .על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

  

מטעם זה בלבד ולפי , העירייה תרשאי, מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרזלא מילא 

או /לבקש כי ישלים ו; לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, הבלעדי והמוחלט השיקול דעת

  .או המסמכים שצורפו לה/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/יתקן ו

  

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .ג

  :  שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

  

בכתב  העירייהי "לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע, מסמכי המכרז שני עותקים זהים של כל .15

בראשי תיבות בכל עמוד ועמוד ובחתימה מלאה  י המציע"כשהם חתומים ע, )ככל שנשלחו(

 . במקומות המיועדים לכך

 

  .המשתתף בתנאי הסף להוכחת עמידתו של 'בכלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .16

    

  .במידה והמציע הינו  תאגיד, העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע   .17

  

  . אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף   .18

  

   . אישור מפקיד שומה על פטור או אחוז ניכוי מס במקור .19

  

 . הוא תאגידבמקרה שהמציע  -ד בדבר מורשי זכות החתימה "אישור מרואה חשבון או עו   .20

  

  .1976- ו "י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"אישור בתוקף עפ .21

  

ב "ד בנוסח המצ"י עו"י המציע וכן חתום ומאומת ע"חתום ע, קיום דיני עבודהתצהיר    .22

  .2'במסמך א  

  

  .4'אבמסמך ב "הצהרה והתחייבות בנוגע להעדר קרבה משפחתית לעובדי הרשות בנסח המצ   .23

  

או כנגד מי /לפיה לא הוגש כנגדו ו, על ידי מורשי החתימה מטעם המציעחתומה , הצהרה   .24

כל כתב אישום לבית משפט או , למיטב ידיעתו, או כנגד מי ממורשי החתימה שלו/ממנהליו ו

כן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב . לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

או עלול להיות מוגש /על כל כתב אישום אשר יוגש ו, הדבריה מיד עם היוודע לו ילראש העיר

 .6'מסמך אבנוסח  כאמור

  
מטעם , ועדת המכרזיםרשאית , איזה מהמסמכים האמורים לעיללהצעתו המשתתף א צירף ל

; לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין, זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

או הנתונים /מהמסמכים שבהצעתו ואו יבהיר איזה /או יתקן ו/ישלים ואו /יוסיף ולבקש כי 

לפי שיקול דעתה , להתעלם מפגמים שאינם מהותיים העירייההמפורטים בה וכן רשאית 

  . הבלעדי

  

רשאית  העירייהבעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

הוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף או ל/או להבהיר ו/לדרוש מהמציע לפרט ו

או מי מטעמה שיעסקו בהערכת /ו העיריהלהצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

  .כאמור, ידם- ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

  

  :הבהרת מסמכי המכרזסיור קבלנים   .ד

  

לא  23.3.15 לא יאוחר מיום , 9928884-02' שאלות הבהרה יש להגיש בכתב לפקס מס .25

הבהרות למכרז  .ל או מועד אחר אשר עליו תודיע העירייה"תתקבלנה שאלות מעבר למועד הנ

  .ככל שתהיינה ישלחו לכל רוכשי חוברת המכרז ולמשתתפים בסיור הקבלנים

  

חוסר בהירות או אי , שגיאות, על כל סתירות למכרז המציע נדרש להודיע בכתב לאחראי .26

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט , המכרזשמצא במסמכי , התאמות

  .ן כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרזיאו עני

  

  אלא אם  העירייהמציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי  .27

  .עתו כחלק בלתי נפרד הימנהוהן צורפו להצ, כאמור בסעיף זה, התשובות נתנו לו בכתב

  

משרדי החברה יתקיים ב שהמפג 0012: בשעה 3.1519.-ה חמישי ביום יערך קבלנים סיור .28

בתי ולאחר מכן יצא סיור ב 2קומה  Aקניון נעימי בניין , מ"הכלכלית לפיתוח בית שמש בע

 .חובהההשתתפות בסיור הקבלנים היא . בית שמש הספר

  

או /לפי שיקול דעתה לערוך מפגשים וסיורים נוספים לקבוצות מציעים ו, תוכל העירייה

  .לפי שיקול דעתה הבלעדי הכלאו לכלל המציעים /ליחידים ו
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  :ערבות מכרז  .ה

  

 ידי על או בישראל בנק ידי על שהוצאה, אוטונומית, מקור ערבותעל כל משתתף לצרף להצעתו    .29

 עסקי על הפיקוח חוק פי על בביטוח בישראל לעסוק רישיון שבתאגידה ישראלית ביטוח חברת

 ₪ 250,000 של בסך, העירייה לפקודת, במכרז המשתתף לבקשת 1981 - א"התשמ, הביטוח

 במכרז הצעתו להבטחת וזאת 14.7.15 ליום עד ובתוקף )מאתים וחמישים אלף שקלים חדשים(

 .בדיוק )3(א כמסמך ב"המצ הנוסח לפי

  

   :כי מובהר

  

 תוקף את יאריך והמציע נוספת לתקופה הערבות תוקף הארכת לדרוש תהא רשאית העירייה

 הארכת- אי. )הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה( הדרישה י"עפ הערבות

  .המשתתף הצעת לפסילת עילה, כשלעצמה, תהווה כנדרש הערבות

  

 מכרז בתנאי עומדת אינה לה שצורפה הערבות אשר הצעה לפסול רשאית תהא המכרזים וועדת

  .זה

  

, חלקה או כולה, לפירעון הערבות את להגיש רשאים יהיו העירייה או/ו המכרזים וועדת

 :הבאים במקרים

, הצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר מהצעתו בו יחזור שהמשתתף אימת כל .29.1

 .אשהי דרך בכל

 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות המכרז במהלך נהג שהמשתתף אימת כל .29.2

   לא מהותי מידע או מוטעה מידע המכרזים לוועדת מסר שהמשתתף אימת כל .29.3

 .מדויק

   ההוראות פי על פעל לא הוא, במכרז כזוכה המשתתף שנבחר שלאחר אימת כל .29.4

  .להתקשרות מוקדם תנאי שהן במכרז הקבועות

  

 כאמור מעשים עקב לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה מזכות לגרוע מבלי והכל

  .ערב עסק המחאת או/ו אישית המחאה כערבות תתקבל לא כי יודגש ספק הסר למען. לעיל

  

 רשום בדואר, במכרז הזוכה עם ההתקשרות לאחר לו תוחזר ערבותו, זכתה לא שהצעתו משתתף

  ).1(א במסמך המציע שיציין לכתובת
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  הגשתה ואופן המשתתף הצעת  .ו

  

על . למחירי האומדן שהינם מחירי מקסימום מתן הנחה בלבדההצעה למכרז זה הינה בדרך של  .30

באופן ) הן בכמויות והן במחירים(ההנחה תחול על סעיפי החוזה . הקבלן ליתן אחוז הנחה

  .אחיד

  

  .תוספת למחירי מקסימום תביא לפסילת ההצעה המהווהמובהר כי הצעה  .31

                       

כן עליו , לרבות על דפי תנאי המכרז: כל הדפים הכלולים בחוברת המכרזעל המציע לחתום על  .32

תשריט , לחתום על כל תכנית ותכנית המצורפת למכרז זה ועל כל דף ודף בהצעתו וכל מסמך

ותשובות לשאלות הבהרה ככל  ותכנית המצורפים אליה ולרבות על פרוטוקול סיור קבלנים

  . שישנם

  

תף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד הצעת המשת .33

  .חודשים מהמועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז 3הגשתה ועד תום 

  

והם נמסרים למציעים למטרת הגשת , וקנינה הבלעדי העירייהמסמכי המכרז הינם רכושה של  .34

כי המכרז לא יעתיק אותם מקבל מסמ. י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת"עפ לעירייההצעות 

  .עיריית בית שמשולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ל

  

 עירייהתהא ה, במידה ולא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיפים לעיל כולם או חלקם .35

לזוכה לא תהיה . י ההסכם וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי"רשאית להתקשר עם מציע אחר עפ

  .עם מציע אחר במקומו עירייהזכות לפיצוי עקב התקשרותה של ה או/או תביעה ו/כל טענה ו

  

כנגד הזוכה עקב עירייה אין באמור בסעיף לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ה .36

 .הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז

  

את מסמכי  כי קרא, החתימה על מסמכי המכרז והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף .37

לרבות הסכם ההתקשרות וכי הוא מסכים לתנאים המופיעים , על נספחיהם, המכרז כולם

  .בהם

  

במסמכי  או תוספת שיעשו /או כל שינוי ו/ו, אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי המכרז .38

בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב , המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם

  .י או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעהלווא

  

  :עירייההחלטות ה  .ז
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והיא תהיה , מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה  שהיא עירייהאין ה .39

ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את , בין היתר, רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה

, עירייהלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הההחלטה נתונה . השירות הנדרש ברמה מעולה

  . מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עליה

  

בירה מבחינת מחירה לעומת מהות סהעירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  .40

סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על ידי . ההצעה ותנאיה

  .המשתתפים במכרז

  

וכן , שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר עירייהה .41

ל והכ, או לבצע חלק מהעבודות בעצמה/ו, להתקשר למציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה

  .לפי ראות עיניה

  

, הצעותלהציע ולבטל את הבקשה , רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו עירייהה .42

ם צד שלישי עאו להתקשר , ותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעותוזאת מבלי לגרוע מזכ

  . כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון

  

העירייה תהא רשאית לשאת . עירייהבחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .43

והחוזה שייחתם יהא תוצאת המשא ומתן המוסכמת על , ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו

  .הצדדים

  

  .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה עירייההמציע מסכים מראש להחלטת ה .44

  

העירייה  לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים בהגשת הצעת  .45

דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות , הערבויות, לרבות  הבדיקות המוקדמות, מחיר

   . להלן 48-49פים  למעט האמור בסעי, הנובעות ממנהאו /כלשהן הכרוכות בהגשת  ההצעות ו

  

בידי העירייה הסמכות . העירייה רשאית להחליט על פיצול ביצוע העבודות למספר שלבים .46

מהיקפה לפני או  50% –מהיקפה או להגדילה עד  50%-והרשות להקטין את היקף העבודה עד ל

ה לא ישתנו מחירי היחידה בכתב במקרה ז , פ שיקול דעתה הבלעדי"והכל ע, במהלך הביצוע

לקבלן לא תהיינה כל טענות כלפי העירייה עקב ביצוע האמור בסעיף . הכמויות ובהצעת הקבלן

  . והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא, זה

  

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לבצע חלק  .47

. ויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביותאו מהכמ/או מהעבודות ו/מהמכסה ו

להשלים חלק , העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלבים

מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים 
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לבצע , האמור בחוזהשומרת העירייה לעצמה את הזכות על אף כל , כמו כן ;להשלמת העבודות

חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או  ביטול חלק ממנה יחייבו 

או /את העירייה בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו

  . או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז/תביעה ו

  

לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את              , החליטה העירייה כאמור לעיל .48

על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים , העבודות שהוחלט למסור לו את ביצוען

  . המחויבים על פי העניין

  

במכרז או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים /אם תחליט העירייה כאמור שלא לחתום על החוזה ו .49

או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאית /או דרישה ו/כל תביעה ו

 .ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד

  
50.  

נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא   .א

, מהפגם כאמור לקבל מהעירייהיהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה , זכה המציע במכרז

אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית ורכישת טפסי , עקב אי זכייתו

                             . המכרז שתוחזרנה

   

או אבדן /בגין הפסדים ו, ל לכל פיצוי אחר"פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המציע הנ  

   . כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז, מו לונגר, לטענתו, או נזק אשר/רווח ו

  

קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז  . ב 

מתחייב , האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך

י "פי החוזה שנחתם עמו ע"המציע מיידית עם הודעת המזמין להפסיק את עבודתו עפ

המכרז ולאפשר למזמין למסור את המשך ביצוע העבודה למציע שאמור היה לזכות במכרז 

המזמין ישלם למציע את התמורה עבור העבודה שביצע עד למועד . ש"י קביעת ביהמ"עפ

ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות , כפוף לתנאי החוזה, הפסקת העבודה

ולחוזה ' הזכייה בו וכד, אופן ניהולו, רות למכרזמכל סוג שהוא כלפי המזמין הקשו

  . י המזמין כתוצאה ממכרז זה"או כלפי כל חוזה אחר שיחתם ע/ו, שנחתם בעקבותיו

  

  :והשבת ערבות המכרז תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, חתימה על נוסח ההסכם  .ח

  

ערבות המכרז יהיה זכאי להשבת  -משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז .51

  . שצורפה להצעתו

  

 :יידרש, המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה .52
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על , תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, לחתום .52.1

ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך , ההסכם לביצוע העבודה

 .ר על קיום ביטוחלרבות אישו החתימה על ההסכם וביצועו

וזאת , לפקודת העירייה כמפורט בהסכם) בלתי מסויגת(להפקיד ערבות בנקאית  .52.2

עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו . לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם

  .תוחזר ערבות המכרז הנזכרת  לעיל, המלאה של גזבר העירייה

  

ל משרד הפנים "ם להוראות חוזר מנכלחתום על תצהיר אי קיום ניגוד עניינים בהתא .52.3

וכן למסור ) באתר האינטרנט של משרד הפנים מפורסםל "חוזר המנכ( 2/2011' מס

לרבות המשרד או התאגיד בו , פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו

, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, אל מול גורמי הרשות המקומית, הוא מועסק

וכן , לצורך בדיקת ניגוד עניינים, לתכנון ובניה או תאגיד מקומיהועדה המקומית 

. לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור

ש "מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ

קן באמצעות הסדר העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לת

  .תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז, ניגוד עניינים

  

או /ו או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט לעיל/לא חתם המציע הזוכה על ההסכם ו .52.4

או /תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת לעיל ו, כל מסמך נדרש

אחרת של העירייה על  וזאת מבלי לפגוע בכל זכות, למסור את ביצוע העבודות לאחר

  .או על פי כל דין/על פי ההסכם ו, פי תנאי מכרז זה

  

  .צו התחלת עבודה העבודות בטרם קיבל בביצועהזוכה לא יתחיל  .52.5

  

, או נזק שייגרמו/המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו .53

ו ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו א/הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו

האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד . על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם

האמור לעיל יחול לגבי . או כל הפועלים מטעמה/ו, והן לגבי העירייה ומועסקיה, שלישי שהוא

  .ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש, כל נזק

  

או אחריות של המציעים /או לגרוע מכל התחייבות ו/במסמך זה אין בו כדי לצמצם וכל האמור  .54

הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת , או מכל זכות של העירייה/ובכלל זה של המציע הזוכה ו

  .או בכל דין/למסמך זה על כל נספחיה ו

  

הצעתו תהא שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ובכלל זה יחזור בו ממ .55

  . העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  :כללי  .ט

  

י שינוי או "בין ע, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם .56

לא יחייבו את העירייה , או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, תוספת בגוף מסמכי המכרז

 .כלפי העירייהולא יהא להם תוקף מחייב 

  

מחיקה , לראות בכל שינוי, י שיקול דעתה הבלעדי"עפ, העירייה תהיה רשאית, על אף האמור   .57

 .ולפסול את הצעתו, משום הסתייגות המשתתף מתנאי מהמכרז, או תיקון כאמור

  
  .סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע למכרז זה הינה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים .58

    

  , בכבוד רב                                                                             
  

  , משה אבוטבול                                                                                    
  ראש עיריית בית שמש                                                                             

 

  

13



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
  )1('מסמך א

  מסמכי הערכה
  

  בדיקת תנאי סף  - מסמכי הערכה

 פרטים על המשתתף .1
 

                     :שם המשתתף

                       :הזיהוי' מס

                   ):כולל מיקוד(מען המשתתף 

                 : איש הקשר אצל המשתתף שם

                     : איש הקשר תפקיד

                       :טלפונים

                       :פקסימיליה

                      : אלקטרוני דואר

  

 9עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .2

או הרחבת /של הקמה ו 2לפחות , כקבלן ראשי, השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז 5- ב, ביצע

  .)מ"לא כולל מע(לכל עבודה לפחות ₪  4,000,000מוסדות חינוך בהיקף של 

   

  :1' עבודה מס

  ._________________________________________________________: העבודה שם

  ._________________________________________________________: ביצוע מקום

  .___________________________________________: מ"מע כולל לא ח"בש ביצוע שווי

  ._________________________________________________________: המזמין שם

  .__________________________________________________: המזמין אצל קשר איש

  .______________________________________________: המזמין אצל קשר איש טלפון

  .ב"ל כספים  של הגוף המזמין בנוסח המצ"ל או מזכיר  או סמנכ"יש לצרף אישור מגזבר או מנכ** 

  

  :2' עבודה מס

  ._________________________________________________________: העבודה שם

  ._________________________________________________________: ביצוע מקום

  .___________________________________________: מ"מע כולל לאח "בש ביצוע שווי

  ._________________________________________________________: המזמין שם

  .__________________________________________________: המזמין אצל קשר איש

  .______________________________________________: המזמין אצל קשר איש טלפון

  ב"ל כספים  של הגוף המזמין בנוסח המצ"ל או מזכיר  או סמנכ"יש לצרף אישור מגזבר או מנכ** 

                                                                                                 

____________  

  חתימת המשתתף
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  לכבוד
  עיריית בית שמש

  
  

  אישור על ביצוע עבודות: הנדון
  
  

ל כספים של "סמנכ/ל"מנכ/מזכיר/גזבר_________________  מ "אני הח
פ .ח_________________ מאשר בזאת כי , ")הרשות: "להלן(_____________________ 

 הרחבה של / עבודות הקמה ביצע עבור הרשות ") המשתתף: "להלן(__________________ 
  ).מקום הביצוע/שם הפרויקט(_____________________________  ב___________________ 

  
  .₪___________________ : היקף כספי של העבודות כפי ששולם על ידי הרשות למשתתף

  .______________________: מועד ביצוע העבודות
  
  

              __________________  
  חותמת+ חתימה                

  
  .יש להעלות את האישור על נייר לוגו של הרשות** 
  
 

  

15



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
  )2('מסמך א

תצהיר קיום דיני 
  עבודה

  

 עבודה דיני קיום תצהיר

  ציבוריים גופים עסקות חוק לפי

  
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ___________ . ז.ת____________ מ "אני הח

  : ה בזה כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/צפוי

להלן (_____________ מספר זיהוי ________________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

ה כי הנני /אני מצהיר. בית שמשיש הצעה למכרז של עירית המבקש להג") המשתתף"או " הגוף" –

  .ת לתת תצהיר זה בשם הגוף/מוסמך

ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף " עבירה" -ו" בעל זיקה"משמעותם של המונחים , בתצהירי זה .2

 –קיום דיני עבודה "תחת הכותרת , ")החוק" - להלן( 1976 –ו "התשל, עסקאות גופים ציבוריים

ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני /אני מאשר". תנאי לעסקה עם גוף ציבורי

 .ה אותם/מבין

המשתתף לא הורשע בפסק ) ב לחוק2כהגדרתו בסעיף (הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות  .3

או  1991- א"י חוק עובדים זרים התשנ"עבירה עפ -עבירה לעניין זה (דין חלוט ביותר משתי עבירות 

המשתתף או , לחלופין, או) 31.10.02שנעבר לאחר יום , 1987 -ז"התשמ, לפי חוק שכר מינימום

עבירה (הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות , )ב לחוק2כהגדרתו בסעיף (בעל זיקה אליו 

, )םאיסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגני(י חוק עובדים זרים "עבירה עפ - לעניין זה 

אולם , )31.10.02שנעבר לאחר יום , 1987 -ז"התשמ, או לפי חוק שכר מינימום 1991- א"התשנ

 .חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה, במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

                                                                                                 ____________________  

  חתימת המצהיר                                                                                                             

  אישור

אשר _________, . ר.ד מ"עו, _______________, הופיע בפני________, כי ביום , הריני לאשר
ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי' ____________, גב/מר____________, משרדי ברחוב 

אישר נכונות תצהירו , עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן
  .דלעיל וחתם עליו בפני

  
_________________          

  _______________________  
  חתימת + ד     חותמת "עו                                                                              תאריך            
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

                    
  12/15' מכרז מס
  )3('מסמך א

  נוסח ערבות מכרז
  

  
  לכבוד

  עיריית בית שמש
  
  

  ערבות בנקאית:  הנדון
  

אנו ערבים בזה ") המבקש: "להלן(________________ פ .ח _________________  על פי בקשת 
וזאת ) שקלים חדשים מאתים וחמישים אלף(ח  "ש 250,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

פ תנאי "להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע 1512/' בקשר עם השתתפות המבקש במכרז מס
  .המכרז

  
ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע "כומים עד לסך הנאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או ס

או לדרוש , מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, אלינו
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

  .לחיוב כלשהו כלפיכםהגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר 
  

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ
  .ל"בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

  
  .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

  
  

  .ועד בכלל 14.7.15ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
  .לא תענה  14.7.15דרישה שתגיע אלינו אחרי  

  .ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 14.7.15לאחר יום 
  
  

  .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
  
  

  , בכבוד רב              
  - בנק-                  
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
  )4('מסמך א
היעדר תצהיר על 
  קרבה

  

  
  לכבוד

  בית שמשעיריית 
  
  

  והתחייבות הצהרה: הנדון
  

  :הנני מצהיר כלהלן, בו שליטה שלעירייה תאגידאו /ו העירייה עם בחוזה להתקשר עומד ואני הואיל
  

  :מאלה אחד על נמנה אינני  .א
  
  .ה מועצת העיר בית שמש/של חבר) אח או אחות, בן או בת, הורה, זוגבן ( משפחה קרוב ).1(

  
  .סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר ).2(
  
 .בית שמשבן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית  ).3(

  
לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים ) 2( –  )1(תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  ).4(

לעיל מנהל או עובד אחראי ) 2( –ו ) 1(ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה . בהונו או ברווחיו
 . בתאגיד

  
נני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה ה  .ב

לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה ' בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א
וכן ידוע , לעיל' לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א

במקרה של כריתת , לילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודהלי כי בנוסף לסנקציה הפ
ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על , חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל

פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה 
  .שקיבלהשקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה 

  
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף   .ג

  .ד עם קרות השינוימתחייב להודיע על כך לעירייה מי הנני, לעיל' א
  
  
  
  
  
  
  
  

_________                                                                                   ________________  
  מציעחתימה וחותמת ה                                                                                          תאריך  
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

 12/15' מכרז מס
  )5('מסמך א
ח על "אישור רו

  מחזור הכנסות
  

  לכבוד 
  )המשתתף(______________________ 

  
  2013-2011ממוצע בשנים אישור על מחזור כספי : הנדון 

   
  :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן

  
 . _________הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת  .א

 
וליום ____ או לחילופין ליום(______ סקורים של חברתכם ליום /הדוחות הכספיים המבוקרים  .ב

 .על ידי משרדנו) בהתאמה(נסקרו /בוקרו)  1) (____
  

 :לחילופין
בוקרו על ידי רואי ______  ) 1(ימים /סקורים של חברתכם ליום/הדוחות הכספיים המבוקרים

  . חשבון אחרים
 
) 1(ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/חוות הדעת  .ג

ת תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח או הפניי/אינה כוללת כל הסתייגות ו_________ 
 ).2(האחיד 

  
 :לחילופין

ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/ חוות הדעת 
כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט _________ ) 1(

  .להלן' בסעיף ד
  

 :לחילופין
) 1(ימים /ליום) בהתאמה(סקורים /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים /חוות הדעת 

כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט _________ 
 .להלן' בסעיף ד

  
המחזור _________ ) 1(ימים /סקורים ליום/בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים  .ד

שווה /הינו גבוה מ  2013, 2012, 2011בשנים של חברתכם וצע הממהכספי 
  .₪_______ _________________ל

  
  , בכבוד רב  

  
___________________

    
  רואי חשבון  
 

 .יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז .1
, 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 .יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד
  
  : הערות
 אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע 

  . 2009אוגוסט  –בישראל 
 ח"יודפס על נייר לוגו של משרד הרו .    
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  12/15' מכרז מס
  )6('מסמך א

תצהיר היעדר 
  הרשעות

  
  
  

  היעדר הרשעות בפלילים  תצהיר על 
  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ___________. ז.ת ____________מ "אני הח
  : ה בזה כדלקמן/מצהיר, ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן/צפוי

  
שהוא הגוף המבקש ") המציע" –להלן (_______________________ הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 -  להלן( 1512/' מסבעקבות פרסום מכרז ) "העירייה: "להלן( עיריית בית שמשר עם להתקש
  .ת לתת תצהיר זה בשם המציע/ה כי הנני מוסמך/אני מצהיר. ")המכרז"

או /למציע  ו, השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז 10-אין בהנני מצהיר בזאת כי  .2
הרשעות פליליות הנוגעות למירמה או אלימות או אשר , המציעאו מי ממנהלי /מי מבעלי המציע ו

 . נקבע על ידי בית המשפט כי אלו עבירות שיש עימן קלון

  .אני מתחייב להודיע מיד לעירייה על הרשעה כאמור גם במהלך ביצוע העבודות .3

  .להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי .4

  
                ____________________  
  חתימת המצהיר                         

  
  

אשר , _________. ר.ד מ"עו, _______________, הופיע בפני, ________כי ביום , הריני לאשר
ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי, ' ____________גב/מר, ____________משרדי ברחוב 

אישר נכונות תצהירו , יעשה כןעליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
  .דלעיל וחתם עליו בפני

                  ____________________  
  חתימת עורך הדין                   
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  ' מסמך ב

  הצהרת והצעת הקבלן

  

 את, וסביבותיו האתר את בדקתי, או נשוא העבודות/עבודות וה באתר שביקרתי לאחר  .1

או העבודות נשוא /ו עבודותה לביצוע הדרושים והחומרים העבודות של וטיבם כמויותיהם

 לעבודה המיועד השטח את או מיקום העבודות/עבודות וה לאתר הגישה דרכי את בחנתי, המכרז

, ב"וכיו התיעול, הביוב, הטלפון, החשמל קווי, המים נורותיצ מקום את, החומרים ולאחסנת

  ;האחרים והסידורים המתקנים וכל הקיימים הסמוכים המבנים

 על להשפיע העלולות האחרות והאפשרויות הסיכויים לגבי הידיעות כל את שהשגתי לאחר 2.

  ;אלה תנאים ידיעת לאי בקשר כלשהן בטענות לבוא אוכל שלא ושוכנעתי, הצעתי

 של במשרדו המוצגות המוצרים של הדוגמאות, המפרטים, התוכניות את ובדקתי שעיינתי לאחר  .3

 שפורטו האחרים המסמכים וכל והמחירים הכמויות רשימת את - כאלה היו אם - ,המהנדס

  ;ממנו נפרד בלתי חלק ושמהווים בהסכם

 לי ידוע ואולם, כאלה היו אם, העבודה לצורך שנעשו והסקרים חות"והד בכל שעיינתי לאחר  .4

 לבצע, עלי המוטלת מהחובה אותי יפטרו ולא בלבד לאינפורמציה הם אלה וסקרים חות"שדו

 והסקרים חות”הדו לשלמות אחריות או חבות מכל משוחרר יהיה בעצמו והמזמין בדיקות בעצמי

  ;ל"הנ

 והמחירים התעריפים לרבות, שבהצעתי ההסכם ששכר למסקנה והגעתי שבדקתי לאחר  .5

 תמורה ומהווה דעתי את מניח, הראשי הקבלן אחוזי ולרבות והמחירים הכמויות שברשימת

  ;זה הסכם נשוא יהתחייבויותי לכל והוגנת שלמה, מלאה

עבודות נשוא ה לביצוע, המזמין ידי על שנקבעו המועדים פירוט את ובדקתי שקראתי לאחר  .6

  ;בהם לעמוד מוכן ואהיה המכרז

 תהיו וכי לכם שתינתן אחרת הצעה כל או הצעתי את לדחות זכותכם כי לידיעתי שהובא לאחר  .7

 גם, לכם הנראית ההצעה לבעל, בחלקן או במלואן, בכלל אם, העבודות ביצוע את למסור רשאים

 ממציע יותר בין המכרז נשוא העבודות את לפצל רשאים הנכם כי וכן, ביותר הזולה אינה זו אם

  ;אחד

 שומרים אתם וכי כלשהי בדרך אתכם לחייב כדי זו בהצעתי באמור שאין לידיעתי שהובא לאחר  .8

, תהוראו אותן רק וכי ההסכם ובמסמכי בהצעה שינויים עת בכל להכניס זכותכם את לעצמכם

  ;אתכם יחייבו, נויינב) בכלל אם( וייחתם שיערך בהסכם ייכללו אשר והצהרות הסכמים

 האמור כל לרבות, הצעתי אותי מחייבת, זאת הצעה על חתימתי מיום כי בזאת מצהיר הנני  .9

 במשך, פרטיה כל על, בתוקפה עומדת והיא, עבודות נשוא המכרזה לביצוע התנאים במסמכי

 י"עפ לדרישה בהתאם ואפעל למסירתה האחרון מהתאריך ימים 90 - מ פחות לא של תקופה

 .עבודות נשוא המכרזה לביצוע התנאים מסמכי הוראות

  :מתחייב הריני, תתקבל הצעתי אם  .10

  .המזמין ידי על זאת לעשות שאדרש בתאריך ההסכם על תום  . א  

 .העבודה התחלת לצו בהתאם ממני שיידרש בתאריך ייעבודות בביצוע להתחיל  . ב  
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

 של רכושו הם, ההצעה קבלת לצורך לידי שנמסרו המסמכים שכל לי ידוע כי בזאת מאשר הנני  .11

 קבלת עם מיד, הצעתי את הגשתי לא אם ובין הגשתי אם יןב, למזמין להחזירם ועלי המזמין

 .כן לעשות אדרש בו אחר מועד בכל או, נשוא המכרזעבודות ה לביצוע נבחרתי שלא הידיעה

 משרדית הבין הוועדה בהוצאת הכלליים המפרטים ברשותי נמצאים כי בזאת מצהיר הנני  .12

 אני וכי האחרונה המעודכנת במהדורתם, ומחשובם לבניה חוזה מסמכי של לסטנדרטיזציה

 הכלליים המפרטים לדרישות בהתאםאו העבודות נשוא המכרז /ו עבודותה את לבצע מתחייב

 .ההסכם ממסמכי נפרד בלתי חלק המהווים המסמכים ויתר

  .בכתב הכמויות נפרדב סעיף כל על ככזו החלה תחושבהצעתי   .13

 הקבלן אחוזי וכן, בהצעתי, והמחירים הכמויות ברשימת הכלולים היחידה מחירי כי מאשר הנני 14.

 ובין הכלליות בין, המיוחדות בין, ההוצאות כל את כוללים םוה, ישתנו לא, סופיים הינם, הראשי

 המסמכים לדרישות בהתאם, עבודות נשוא המכרזה בביצוע הכרוכות, וסוג מין מכל, , האחרות

 בשל טענה או תביעה שום אציג לא וכי לפיהן הקבלן התחייבויות ולביצוע זו להצעתנו המצורפים

 של או להסכם הקשורים מהמסמכים אחד כל של או ההסכם תנאי של ידיעה אי או, הבנה אי

 .ההצעה מסמכי

 .במסמכי המכרזאת כל האישורים הנדרשים כמפורט  בזה ממציא הנני   .15

 שהועברו המסמכים יתר לכ מהווים שייחתם בהסכם זאת מהצעתי נפרד בלתי שחלק לי ידוע  .16

  .מצורפים והינם עליהם שחתמתי, לידי

, ההצעה קבלת לצורך לידי שנמסרו המצורפים המסמכים ועל זאת הצעתי על שחתימתי לי ידוע  .17

 וקבלתם בדיקתם, המסמכים קריאת את המאשרת חתימה אלא, ההסכם על חתימה מהווה אינה

 .סייג ללא

 לאחר ורק אך תוקף יקבל, תתקבל הצעתי אם, עמי שייחתם מסמכיו על הסופי שההסכם לי ידוע  .18

 .המזמין חתימת

מסמך (להסכם ) 'נספח ג(ציעים לבצע את העבודות במחירי כתב הכמויות אנו מכל אלו  לאחר  .19

: ובמילים(________ %של ) אשר תחול על כל פריט בכתב הכמויות(בהנחה כוללת וגורפת ) 'ג

  ).אחוזים________________________________________ 

  

 ניתן, שלילי הנחה שיעור להציע ניתן לא. ויותהכמ שבכתב המירביים למחירים הנחה שיעור הינה ההצעה

 .0% של הנחה שיעור להציע

 לשתי מעבר הצעה הוגשה. עשרוניות נקודות 2 עד יהיו הספרות לאחר כאשר בספרות יהא ההנחה שיעור

  העשרוניות הנקודות שתי רק מקרה בכל בחשבון ילקחו עשרוניות נקודות

 אינה העירייה, )אומדן( בלבד משוערות כמויות הינן והמחירים הכמויות בכתב המופיעים הכמויות כי מודגש

  .כמויות של בפועל ביצוע פי על יהא התשלום, מהסעיפים באיזה כמויות של מינימום לביצוע מתחייבת

 

  ___________________________ :וחתימתו הקבלן שם

 

  _____________________________ :מורשה עוסק 'מס

 

 ______________________ :הקבלנים בפנקס רשום 'מס
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  ' מסמך ג

  הסכם

  

  2015_______    לחודש ________ ביום __________-שנערך ונחתם ב

  

  בין

  עיריית  בית שמש

  ")המזמין"או " העירייה": להלן(

  מצד אחד

  

  לבין

  

__________________________  

_________________________  

  ")הקבלן: "להלן(

  

  21צ .מבנים בשני בתי ספר בב/של הרחבת כיתותמעוניינת בביצוע עבודות  והעירייה    הואיל
  ;)"העבודות: "להלן(בהתאם להוראות הסכם זה  

  
והקבלן הגיש ") המכרז: "להלן(לביצוע העבודות  12/15' פרסמה את מכרז מס והעירייה    והואיל

  ;את הצעתו למכרז
  

בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו , העירייהוועדת המכרזים של     והואיל
 העירעל הקבלן כזוכה במכרז וראש  העירלראש ____________ המליצה ביום , במכרז

  .את המלצת וועדת המכרזים הכל בתנאי הסכם זה____________ אישר ביום 
    

  

  לפיכך ובתמורה להתחייבות הצדדים

  בהסכם זה הוסכם והותנה ביניהם

  

  .להסכם זה והצהרות הצדדים בו מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא  .1

המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו ומתחייב כלפי המזמין לבצע את  .2

 .באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זהעבודות ה

 .המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה .3

  .נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א

  .נוסח אישור על קיום ביטוחים –' נספח ב

  .כתב כמויות –' נספח ג

  .מפרט טכני מיוחד –' 1נספח ד

  .הנחיות כיבוי אש ובטיחות – 2'נספח ד

  .הנחיות משרד החינוך לבינוי או הרחבת מבני חינוך – 3'נספח ד

23



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

  .תיק תוכניות –' נספח ה

יאושר על ידי , ידי הזוכה במכרזיוכן על (לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'נספח ו

  ).העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם

  .נספח בטיחות בעבודה –' נספח ז

  .הוראות מחוק עבודת הנוער –' נספח ח

, והשיכון בינויהמפרטים הכלליים  שבהוצאת  הועדה  המיוחדת  בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד ה לכ -

 מסמכי את יחד  הוויםהמסמכים דלעיל  מ כל. ל"ולצה הביטחון למשרד משותפות ועדות בהוצאת או

 .מצורפים שאינם ובין מצורפים שהם בין החוזה

ניתנים  , קבלןחוזה זה ואינם ברשותו של  ה/שלא  צורפו  למכרז , לעיל  המצוינים הכלליים מפרטיםה  -

 .עבודות פיתוח« בינוי מפרט« בינוי«מידע לספק    www.online.mod.gov.ilלהורדה באתר 

   

  המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל ולבצע   .א  .4

הכל לשביעות רצונו  –במועדים ועל פי יתר הוראות מסמכי ההסכם , עבודותאת ה

  .המלאה של המזמין

מתחייב המזמין לשלם לקבלן את , כאמור לעיל, על ידי הקבלן עבודותתמורת ביצוע ה  .ב

  .כמוסכם וכמוגדר בהסכם זה, שכר ההסכם

  

  :הצדדים קובעים את כתובותיהם לצרכי הסכם זה כדלקמן      .5

  

  ____________________  :כתובת המזמין

  

  ____________________  :כתובת הקבלן

  

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

____________________      ______________________  

  הקבלן            המזמין  
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  עבודותתנאי ההסכם לביצוע ה 

  תוכן עניינים

  

  כללי –' פרק א

  

  הגדרות   - 1סעיף 

  פרשנות   - 2סעיף 

  .המהנדס והמפקח, תפקידיהם וסמכויותיהם של המתכנן   - 3סעיף 

  ניהול יומן  - 4סעיף 

  זכותהסבת ההסכם והמחאת   - 5סעיף 

  קבלני משנה ועובדים אחרים  - 6סעיף 

  מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תוכניות  - 7סעיף 

  מפקחבאורח מקצועי לשביעות רצון ה עבודותביצוע ה   - 8סעיף 

  ערבות לקיום ההסכם  - 9סעיף 

  מסירת הודעות  -  10סעיף 

  ביול ההסכם  -  11סעיף 

  

  הכנות לביצוע –' פרק ב

  עבודותביקור באתר ה, מוקדמותבדיקות   -  12סעיף   

  בדיקת מסמכים   -13סעיף   

  לוח זמנים ודרכי ביצוע   -  14סעיף   

  סימון ומדידות    -  15סעיף   

  

  נזיקין וביטוח, השגחה –' פרק ג

  השגחה מטעם הקבלן   -  16סעיף   

    הרחקת עובדים   -  17סעיף   

  זהירותתאורה ושאר אמצעי , תמרורי אזהרה, גידור, שמירה   -  18סעיף   

  שמירה על הוראות חוק ובטיחות   -  19סעיף   

  עבודותנזיקין ל   -  20סעיף   

  נזיקין לגוף או לרכוש   -  21סעיף   

  נזיקין לעובדים   -  22סעיף   

  שחרור מאחריות   -  23סעיף   

  ביטוח   -  24סעיף   

  או המתכנן/פיקוח על המהנדס ו   - 25סעיף    

  

  התחייבויות כלליות -'פרק ד

  עבודותהזכות לגישה לאתר ול   -  26סעיף   

  פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם שלא נשים   -  27סעיף   

  ב"למובילים אחרים וכיו, תיקון נזקים לכביש   -  28סעיף   
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  מניעת הפרעות לתנועה   -  29סעיף   

  מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  -  30סעיף   

  עבודותניקוי אתר ה   -  31סעיף   

  

  עובדים –' פרק ה  

  אדם על ידי הקבלן - אספקת כח   -  32סעיף   

  תנאי העבודה ורווחת העובדים, אדם  - אספקת כח   -  33סעיף   

  

  ציוד חומרים ומלאכה –' פרק ו  

  מתקנים וחומרים, אספקת ציוד   – 34סעיף   

  בדיקות ומדגמים, טיב החומרים והמוצרים   – 35סעיף   

  שנועדו ל היות מכוסים עבודותבדיקת חלקי ה   -  36סעיף   

  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה   -  37סעיף   

  

  )מהלכה והארכתה, התחלת העבודה( עבודותמהלך ביצוע ה –' פרק ז  

  עבודותמועד התחלת ביצוע ה   -  38סעיף   

  לרשות הקבלן עבודותהעמדת אתר ה   -  39סעיף   

  עבודותמועד השלמת ה  -  40סעיף   

  עבודותלהשלמת הארכה    -  41סעיף   

  עבודותקצב ביצעו ה   -  42סעיף   

  פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים   -  43סעיף   

  עבודותהפסקת ביצוע ה  -  44סעיף   

  שימוש או שימוש בזכויות   -  45סעיף   

  

  בדק ותיקונים, השלמה –' פרק ח  

  תעודת השלמה   -  46סעיף   

  בדק ותיקונים  -  47סעיף   

  מים וחקירת סיבותיהםפג   -  48סעיף   

  י אחרים על חשבון הקבלן"תיקונים ע   -  49סעיף   

  

  שינויים תוספות והפחתות –' פרק ט  

  שינויים   -  50סעיף   

  היקף השינויים   -  51סעיף   

  הערכת שינויים   -  52סעיף   

  תביעות הקבלן   -  53סעיף   

  

  מדידות –' פרק י  

  מדידת הכמויות  -  54סעיף   

  סכומים משוערים   -  55סעיף   
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  תשלומים –' פרק יא  

  חשבונות ביניים   -  56סעיף   

  חשבון סופי   -  57סעיף   

  ערבות בדק  -  58סעיף   

  תשלומי התייקרות   -  59סעיף   

  

  או אי המשכת ביצועו עבודותסיום ה –' פרק יב  

  עבודותתעודה על ביצוע ה   -  60סעיף   

  במקרים מסויימים, עבודותסילוק יד הקבלן מאתר ה  – 61סעיף   

  עבודותאי אפשרות להמשיך בביצוע ה   -  62סעיף   

  מס ערך מוסף   -  63סעיף   
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  כללי –' פרק א

  

  הגדרות

  , כרשום בצידם, יהיה פירושם של המונחים שלהלן, בהסכם כפי הוא מוגדר להלן  )1(  .1

  .פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגופו של עניין    

  לרבות כל אדם המורשה ובכתב על ידו לפועל בשמו לצורך     "המזמין"  )א(  

  .הסכם זה          

  או , או מומחה, או יועץ אחר, או כל מתכנן, עבודותאדריכל ה    "המתכנן"  )ב(

אדם או גוף שעל מינויו כמתכנן לעניין ההסכם יודיע המזמין לקבלן   

  .בכתב

או גוף דם אמ או כל "החברה הכלכלית לפיתוח בית שמש בע    "המפקח)"ג(

  לפקח על  החברה הכלכלית שהתמנה על ידי

  .או כל חלק ממנו עבודותביצוע ה        

  לרבות כל קבלן , ומורשיו המוסמכים, לרבות נציגיו של הקבלן    "הקבלן"  )ד(

  .או כל חלק ממנו עבודותמשנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע ה        

  .כהגדרתו במבוא להסכם    "עבודותה"  )ה(

  , עבודותיבוצע ה, או מעליהם, דרכם מתחם, המקרקעין אשר בהם  "עבודותהאתר "  )ו(

לרבות כל מקרקעין אחרים שיועברו לרשותו של הקבלן לצורך 

  . ההסכם

  .בהתאם להוראות ההסכם, בדקו וביצעו, לרבות השלמתו  "עבודותביצוע ה) "ז(

כח , לרבות אספקת החומרים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, בין קבוע ובין ארעי, המכונות וכל דבר אחר, הציוד, כליםה, האדם

בהתאם , ארעי עבודותאו ביצוע של כל , עבודותהנחוץ לשם ביצוע ה

  .להוראות ההסכם

  או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצוע או בקשר  עבודותכל   "ארעי עבודות"  )ח(

  .עבודותלביצועו של ה        

  המהווה חלק בלתי נפרד ממנו , פות להסכם זההתוכניות המצור    "תוכניות"  )ט(

או תוספת בתוכנית כזאת /לרבות כל שינוי ו, או שתצורפנה להסכם/ו

או המהנדס /או בכל תוכנית חלופית שאושרו בכתב על ידי המתכנן ו/ו

וכן כל תוכנית , או על ידי המפקח לעניין הסכם זה/או בא כוחו ו

ושתאושר בכתב על ידי המתכנן  עבודותאחרת שתסופק בזמן ביצוע ה

או על ידי המפקח לעניין הסכם זה מזמן /או המהנדס או בא כוחו ו/ו

   . לזמן

  המהווים , והמסמכים הרצופים אליו עבודותהסכם זה לביצוע ה    "ההסכם"  )י(

  .חלק בלתי נפרד ממנו        

וספת לרבות כל ת, הסכום הנקוב בהסכם כתמורה לביצוע ההסכם  "שכר ההסכם) "יא( 

ולמעט כל הפחתה , שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם

  .בהתאם להוראות ההסכם, שתופחת מהסכום הנקוב

  אם במפורש ואם על ידי , כל סכום שנקבע במסמכי הסכם זה    "ערבות) "יב(
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כולם או , כבטוחה לקיום בוראות ההסכם, קביעת אחוז מסוים

  .על ידי הקבלן, מקצתן

   

  פרשנות

  

  לצורך פרשנות רואים את . תחול על ההסכם, נוסח חדש, פקודת הפרשנות  )1(  .2

  .ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודת הפרשנות האמורה

  וסעיפי משנה נעשתה אך ורק , סעיפים, פרקים, החלוקה של ההסכם למסמכים  )2(  

לנוחיות המזמין ושום דבר בחלוקה זאת לא יפגע בדרך הפרשנות הרגילה לפי סעיף 

  .אשר יחולו על ההסכם, הגדרות וכללי הפרשנותה

  הוראות המפרט הכללי תשמשנה לצורך פירוט והסדרת עניינים אשר לא הוסדרו   )3(  

  .בהסכם או במסמך אחר הנספח לו

 'הנספח , מהווים השלמה לתוכניות 'ד יונספח' גנספח המפרטים המצורפים במסגרת   )4(

ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא ביטוי נוסף במפרטים או ברשימת 

  ).'גנספח (הכמויות והמחירים 

  בין הוראות כלשהן  –או דו משמעות /או אי התאמה ו, בכל מקרה של סתירה  )5(  

או בין המסמכים עצמם לבין /במסמך זה או בין המסמך גופו לבין אחד ממסמכיו ו

  :המסמכים לפי סדר העדיפויות כמפורט להלן יפורשו, עצמם

גמר המפרט הטכני על התוכניות ואלה תגברנה  –בנושאים טכניים ונוהלי עבודה  )1(

  .הוראות ההסכםעל 

: תגברנה הוראות המסמכים הבאים לפי הסדר הבא –בנושאים משפטיים ואחרים  )2(

  .'גנספח  –כתב הכמויות  'ד ינספח –תנאים מיוחדים , הסכם

, ההסכם או נספחיובין הוראה אחת מהוראות , או אי התאמה, בלן סתירהגילה הק )6(

יפנה , או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של חלק ממנו, לאחרת

בדבר , לרבות תוכניות לפי הצורך, הקבלן בכתב למהנדס והמהנדס יתן הוראות בכתב

  .הפירוש שיש לנהוג בו
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  המהנדס והמפקח, המתכנןתפקידיהם וסמכויותיהם של 

  

  בידי המתכנן האחריות והסמכות העליונה והדעה הסופית בכל הקשור לתוכניות   )1(  .3

או לשינויים בהם ולמתן אישורים לגבי העבודות שיבצע /ו עבודותהמשמשות לביצוע ה

  .על כל חלקיהן ושלביהן לתכנון, הקבלן

      

  .עבודותלפקוח עליון על ביצוע הבידי המתכנן נתונה האחריות והסמכות העליונה     

  

ובכל מקום אחר בו  עבודותלשם מילוי תפקידו יהיה המתכנן רשאי לבקר באתר ה

את טיב , עבודותולבדוק את ביצוע ה עבודותמבוצעות עבודות הקשורות לביצוע ה

  .עבודותהחומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע ה

    

  .לקבלן יימסרו על ידו כמוגדר בהסכם הוראות המתכנן    

  

  .או בא כוחו/ו מתכנןלרבות ה –כל מקום  בסעיף זה שמצוין בו מפקח     

  יהיה הוא רשאי לבדוק את , בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי הסכם זה  )2(

להשגיח על הביצוע וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם , עבודותביצוע ה

כן רשאי המפקח לבדוק אם . עבודותשנעשית על ידי הקבלן בביצוע הוטיב העבודה 

  .את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא, הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם

וכן בכל בית מלאכה ובכל  עבודותהקבלן חייב לאפשר למפקח לבקר בכל עת באתר ה )3(

, עבודותל הלשם הוצאה לפועל ש, מקום אחר בו נעשית עבודה על ידי הקבלן או עבורו

של טיב החומרים ושל קצב , של טיב העבודה, וזאת לצורך ביקורת של העבודה

  .לפי שיקול דעתו, ולצורך כל מטרה אחרת שהמפקח ימצא לנכון, הביצוע

, המפקח רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה שנעשתה על ידי הקבלן או עבורו )4(

תחשב , במקום ביצוע העבודהאו לאחראי מטעמו , והודעת המפקח בנדון לקבלן

כל חומר , או בעזרת מישהו אחר, המפקח רשאי לבדוק ולבחון בעצמו. כמספקת

 .עבודותשמשתמשים בו לביצוע ה

או כל חלק מהן שלא , או המלאכות, היה המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות )5(

קבלן על להעמיד את , אך לא חייב, יהיה המפקח רשאי, בהתאם להוראות הסכם זה

בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהן שלא , כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות

להעמיד את הקבלן על , אך לא חייב, יהיה המפקח רשאי, בהתאם להוראות הסכם זה 

בין באופן כללי ובין בצירוף כל או חלק מהאמצעים , כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות

, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות המפקח , מצבשעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את ה

 .במלואן ובמועדן

מלאכה או , אישורם של עבודה - וכן רשאי המפקח למסור הודעה לקבלן בדבר אי )6(

 .חומרים

או השימוש באותם , המלאכה, יפסיק הקבלן את אותה עבודה, ל"ניתנה הודעה כנ

 .כוחו-עד קבלת החלטתו של המהנדס או בא, החומרים
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על החלטתו לקבוע , עבודותרשאי להודיע לקבלן בכל עת ובכל שלבשל ביצוע ההמפקח  )7(

והקבלן יהיה חייב , לגבי העבודות האחרות, עדיפות של על עבודה שהיא או חלק ממנה

וזאת בין אם , לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע על ידי המפקח

 .קבע כללדר עדיפויות זה או אחר ובין אם לא נסנקבע מראש 

, המפקח לא יהא מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו )8(

, המוטלות עליו על פי ההסכם וכן לא יהא מוסמך להורות על ביצוע עבודה כלשהי

או , או לתשלום מיוחד שאינו כלול בהסכם, עבודותהעלולה לגרום ולאיחור בגמר ה

על ידי , בכתב, ל אם כן הוסמך לכךא, עבודותלהורות על שינויים כלשהם בביצוע ה

 .המהנדס או בא כוחו

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במינוי מפקח כדי לשחרר או להשפיע בדרך כלשהי על  )9(

אינם אלא , מחוייבות הקבלן על פי הסכם זה וכי זכויות המזמין בכל הנוגע לפיקוח

 .בגדר חובה על הקבלן בלבד ואינה מטילה חבות כלשהי על המזמין

אשר סמכותו תהא ") מפקח המים והביוב("לעבודות מים וביוב ימונה מפקח נפרד  )10(

במקרה של חילוקי דעות . מקבילה לסמכות המפקח בכל הנוגע לעבודות המים והביוב

מקצועיים בנוגע לעבודות המים והביוב  בין המפקח והמתכנן לבין מפקח המים 

 . והביוב יכריע מפקח המים והביוב

  

  ניהול יומן

  

  פרטים , מדי יום ביומו, וירשום בו") היומן"להלן (המפקח ינהל יומן עבודה   )1(  .4

  .עבודותאת המצב העובדתי במהלך ביצוע ה, לדעתו, המשקפים

תיאור העבודה מספר העובדים : בין היתר יכלול היומן את המפרטים הבאים

, של העובדיםמקצועם , עבודותהשימוש הנעשה בביצוע ה, עבודותהמועסקים בביצוע ה

תנאי , השימוש הנעשה בציוד המכני, עבודותהציוד המכני המבוא והמוצא מאתר ה

, הוראות, עבודותהתקדמות בביצוע ה, עבודותתקלות והפרעות בביצוע ה, מזג האויר

  .או המהנדס הקבלן/הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו

בהעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן )2(

או המהנדס /הנחיות והודעות שמסרו המפקח ו, רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות

  .הקבלן

בהיעדר המפקח . המתכנן רשאי לבקש מהמפקח לרשום ביומן את הנחיותיו לקבלן )3(

 .רשאי המתכנן לרשום ביומן הוראות לקבלן באופן ישיר

ואת הסתייגותו  ודותעבהקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע ה )4(

 . אולם רישומים אלו לא יחייבו את המזמין, המנומקת כאמור

כנדרש בסעיף , לא רשם הקבלן את ההסתייגות המנומקת כאמור או לא חתם על היומן )5(

רואים אותו כאילו קיבל לידיו העתק מהיומן ואישר את נכונות הפרטים , לעיל) 2(קטן 

ו הסתייגות כלשהי לגבי הפרטים הרשומים הרשומים בו וייחשב הדבר כאילו אין ל

 .ביומן
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, לעיל) 4(פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא קטן , רישומים ביומן )6(

, כשלעצמם, אולם לא ישמשו, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם

 .עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם

  הסבת ההסכם והמחאת זכות

  

  או לשעבד לאחר את /או להמחות ו/או להעביר ו/אין הקבלן רשאי להסב ו  )1(  .5

או כל טובת הנאה או חובה על פיו וכין אין הוא רשאי , או כל חלק ממנו, ההסכם כולו

אלא אם קיבל תחילה הסכמה לכל , להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם

  .מאת המזמין, בכתב

וכן יהא , י שיקול דעתו הבלעדי"ו לסרב לתתה עפהמזמין יהיה רשאי לתת הסכמתו א

  .י שיקול דעתו"עפ, רשאי להתנות מתן הסכמתו בתנאים

אלא , כולו או מקצתו, עבודותאין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועו של ה )2(

בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה , ואולם העסקת עובדים, בהסכמת המזמין בכתב

משום מסירת ביצוע של , אין בה כשלעצמה, העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור

  .או כל חלק ממנו לאחר, עבודותה

אין ההסכמה האמורה , בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, נתן המזמין את הסכמתו )3(

והקבלן ישא באחריות מלאה , פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבותיו לפי ההסכם

 .וחם ועובדיהםבאי כ, עבודותלכל מעשה או אי מעשה של מבצעי ה

  

 קבלני משנה ועובדים אחרים

  

  יהיה הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודות , לעיל 5מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .6

  :מסוימות מתוך העבודות הכלולות בהסכם לקבלן או לקבלני משנה בתנאים המפורטים להלן

  כתב של מראש וב, י הקבלן תהא טעונה אישור"העסקת כל קבלן משנה ע  ) 1(  

  .או בא כוחו מזמיןה

לא , על הקבלן לקבלן משנה, )גם לאחר אישור המזמין(מסירתה של עבודה כלשהי  )2(

, תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריות ומחובה כלשהי מחובותיו על פי ההסכם

המגרעות והנזקים , ההשמטות, השגיאות, והוא בלבד יהיה אחראי לכל הפעולות

ודינם יהיה כאילו , או שנגרמו מחמת עבודתו או רשלנותו/ו שנעשו על ידי קבלן המשנה

  .נעשו על ידי הקבלן עצמו

יתנהל באמצעות , כל משא ומתן בקשר עם העבודות המבוצעות על ידי קבלן המשנה )3(

 .הקבלן בלבד

או למהנדס בקשר /או למפקח ו/ההנחיות וההערות שתהיינה למתכנן ו, ההוראות  )4(

וזה יהא אחראי להעבירן לקבלן , תמסרנה לקבלן, הי קבלן המשנ"לביצוע העבודה ע

 .המשנה ולדאוג לביצוען וליישומן

או המהנדס ליתן הוראותיהם ישירות /או המפקח ו/יוכל המתכנן ו, יחד עם זאת

 . כל אימת שימצאו לנכון לעשות כן, לקבלן המשנה

  

32



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

  

  מפרטים ושאר מסמכי ההסכם, אספקת תוכניות

  

  שלושה העתקים מכל אחת מהתוכניות והמפרטים יימסרו לקבלן על ידי   ) 1(  .7

עם . יוכן על חשבון הקבלן, כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן. ללא תשלום, פקחהמ

המפרטים ושאר מסמכי , את כל התוכניות פקחיחזיר הקבלן למ, עבודותהשלמת ה

או שהוכנו , אותן בעצמוובין שהכין  פקחבין שהומצאו לו על ידי המ, ההסכם שברשותו

  .על ידי אדם אחר

או שימסרו לקבלן בקשר , המפרטים ושאר המסמכים המצורפים להסכם, התוכניות )2(

והקבלן יהיה רשאי , הינם רכושו הבלעדי של המזמין, עבודותעם ההסכם וביצוע ה

נאסר על הקבלן . בלבד עבודותלהחזיק בהם רק למשך תקופת ההסכם ולצורך ביצוע ה

שאין להם , במסמכים אלה לכל מטרה אחרת או למסור את תוכנם לאחריםלהשתמש 

  .עבודותקשר ישיר לביצוע ה

יוחזקו על ידי הקבלן באתר , העתקים מעודכנים מכל מסמך המהווה חלק מההסכם )3(

יהיו רשאים לבדוק , והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זאת עבודותה

 .הדעת בכל שעה מתקבלת על, ולהשתמש בהם

, הוראות נוספות, עבודותתוך כדי ביצוע ה, המזמין רשאי להמציא לקבלן מזמן לזמן )4(

 עבודותובאורים לפי הצורך והקבלן מתחייב לבצע את ה, לרבות תוכניות נוספות

 .תוכניות ובאורים, בהתאם לאותן הוראות

תוך כדי ביצוע , מזמן לזמן, המפקח והמהנדס רשאים להמציא לקבלן, המתכנן )5(

 .עבודותולתת לו הוראות לפי הצורך לביצוע ה, תוכניות, עבודותה

) 5(, )4(7ק "י ס"או ההוראות עפ/לעיל ו) 6(2ק "שניתנו בהתאם לס פקחהוראות המ )6(

' ק זה כדי לפגוע באמור בפרק ט"אולם אין באמור בס, מחייבות את הקבלן, לעיל

  . להלן

מן השאלות הטכניות הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט  )7(

וחלק מן התוכניות טרם הוכנו ויש לצרפן , עבודותהמתעוררות תוך מהלך ביצוע ה

הוסכם מראש בין הצדדים שכל , להסכם בעתיד על מנת שתהיינה חלק מן ההסכם

או המתכנן וכל , או בא כוחו פקחשאלה כזאת תיפטר בעת מהלך העבודה על ידי המ

בתנאי שפרטים אלה , ו פורטה בהסכם זה מראשהוראה שתינתן על ידם תחשב כאיל

 .בתוכניות ובמפרטים, כרוכים באופן הגיוני בתיאור העבודה

כרוכים באופן , באם תוכניות כאלה או פרטים מסויימים, או בא כוחו מפקחהחלטת ה

תהיה סופית , או לא, בתוכניות ובמפרטים, הגיוני בעבודות הנזכרות בתיאור העבודה

  .הצדדיםותחייב את 

, מובהר בזה כי שכר ההסכם מגלם בתוכו את האמור בסעיף זה על כל המשתמע ממנו

  . או תשלום נוסף בקשר לכך/והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו
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  זמיןבאורח מקצועי לשביעות רצון המ עבודותביצוע ה

  

  לשביעות רצונם , במקצועיות, בהתאם להסכם עבודותהקבלן יבצע את ה  )1(  .8

וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של , המתכנן או בא כוחוו המזמין המלאה של

ובין שאינן  עבודותבין שהן מפורטות בתנאי ההסכם לביצוע ה, המפקח או בא כוחו

  .מפורטות בו

או שקיים , או בתקנות/מוסדר בחוק ו, או שכל דבר הכרוך בהן, עבודות שביצוען )2(

, תבוצענה בהתאם לחוק, טעם רשויות מוסמכות או הוראות מ/לגביהן תקן ישראלי ו

 .לתקנים ולהוראות אלה, לתקנות

אישור , י דרישתם"או לבא כוחו עפ זמיןהקבלן מתחייב בזה להמציא למפקח או למ )3(

, אודות התאמת העבודות לחוק, מטעם מכון התקנים או הרשויות המוסמכות

הכרוכות בהמצאת אותו אישור וכל ההוצאות , לתקנים ולהוראות הרשויות, לתקנות

 .יחול על הקבלן

  

  ערבות לקיום ההסכם

  

  ולהבטחת , כולן או מקצתן, טחת מילוי התחייבויותיו על פי תנאי ההסכםבלה  ) 1(  .9

, והשלמתו על פי כל דין ימציא הקבלן למזמין עם חתימת ההסכם עבודותביצוע ה

למשך כל   ₪ 750,000בסך של , ערבות בנקאית בלתי מותנית מבנק שיסכים לו המזמין

הערבות . 'כנספח אכפי שנקבע בהסכם ובנוסח המצורף  עבודותתקופת ביצוע ה

האמורה תהיה צמודה למדד תשומות הבניה כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה 

כל . עבודותהערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת ביצוע ה. המדד הבסיסי של ההסכם

  . בות יחולו על הקבלןההוצאות הכרוכות במתן הער

  

  .תיחשב תנאי יסודי לעניין הסכם זה, המצאת ערבות כאמור לעיל    

  

הערבות האמורה תשמש גם כערבות לכך שהקבלן יחזיר למזמין את ההפרשים 

  .אם יהיו כאלה, והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים וחשבון הסופי

  

לק ממנה מתחייב הקבלן להשלים בכל מקרה שהמזמין יממש את הערבות או כל ח

באופן מיידי את סכום הערבות כך שבמשך כל תקופת ההסכם לא יפחת מהסכום 

  .דלעיל

  

, יחשב הדבר כהפרת הסכם זה והמזמין יהיה רשאי, לא מילא את מחוייבויותיו דלעיל  

  .מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לו לממש את הערבות הבנקאית
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  יהיה המזמין רשאי לגבות את סכום , ההסכם או תנאי מתנאיוהפר הקבלן את   )2(  

  .מבלי שהקבלן יוכל להתנגד לגבייתו, הערבות

  , יהפוך לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין, סכום הערבות שנגבה על ידי המזמין  )3(  

בטענות כלשהן בקשר  פקחמבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין או המ

  .שדבר זה יגרע מזכויותיו של המזמין שיש לו לפי ההסכםומבלי , לכך

  הוצא צו התחלת עבודה בטרם חתימת הצדדים על ההסכם והגיש הקבלן חשבון   )4(  

יבוצע התשלום בגין , לאחר שניתן הצו להתחלת העבודה ולפני חתימת ההסכם

יף של סע) 1(את הערבות אמור בסעיף קטן  מפקחהחשבון רק לאחר שימציא הקבלן ל

  .זה

יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום , איחר הקבלן בהמצאת הערבות כאמור לעיל  )5(

והתשלום , אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות, החשבון על פי ההסכם

  .או ריבית כלשהי/לא ישא הפרשי הצמדה ו, בפרק הזמן הנוסף כאמור

  הערבויות המוצאות לפי הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם את תוקף   )א(  )6(  

תהיינה  עבודותהוראות הסכם זה וזאת באופן שלמשך על תקופת ביצוע ה

  .במלוא השיעור המוסכם משכר ההסכם, הערבויות בתוקף

יהיה , לעיל ) 'א(לא האריך הקבלן את הערבויות בהתאם לאמור בסעיף קטן   )ב(

גרוע מכל מבלי ל, כולן או מקצתן לזכותו, המזמין רשאי לממש את הערבויות

  .יתר תרופות המזמין עקב הפרה

  .חידושן וביולן יחולו על הקבלן, ההוצאות הכרוכות בהנפקת הערבויות )8(

  

  מסירת הודעות

  

  ינתנו במכתב רשום לפי , כל הודעות שצד אחד צריך לתת לצד השני לפי הסכם זה  .10

  .או ימסרו ביד במשרדו של הצד השני, הכתובות המפורטות בהסכם

  

שעות מזמן מסירתה  72כעבור , דינה כדין ה ודעה שנמסרה ביד, שנשלחה בדואר רשוםהודעה 

  .בדואר

  .יד עם העברתה, דינה כהודעה שנמסרה ביד, אם ההודעה הועברה באמצעות פקסמיליה

  

  .לעיל 4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 
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  הכנות לביצוע –' פרק ב

  

  ודותעבביקור באתר ה, בדיקות מוקדמות

  

את טיב , וסביבותיו  עבודותאת אתר ה, הקבלן מצהיר כי ביקר ובדק לפני הגשת הצעתו  .12

ובחן את דרכי הגישה  עבודותאת כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע ה, הקרקע

, קווי החשמל, את מיקום צנרת המים, השטח הפנוי לעבודה ולאחסנת חומרים, עבודותלאתר ה

המבנים הקיימים וכל המתקנים והסידורים האחרים וכן כי השיג את , ב"ביוב וכיוה, הטלפון

כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו ועל ביצוע 

  .שכבות הקרקע וטיבה עבודותולמד את  עבודותה

  

  בדיקת מסמכים

  

  , את התוכניות, הגשת הצעתולפני , כי הוא עיין ובדק, הקבלן מצהיר בזאת  ) 1(  .13

, אם יש כאלה, הדוגמאות של המוצרים המוצגות במשרדו של המהנדס, המפרטים

  .רשימת הכמויות והמחירים וכל המסמכים האחרים המהווים את ההסכם

  חות וסקרים "להמציא לקבלן דו, אך לא חייב, אם רצונו בכך, המזמין רשאי  )2(  

אלו יהיו לאינפורמציה בלבד ולא יפרטו את אולם , שנעשו מטעמו לצורך העבודה

 12ובסעיף  12כמתואר בסעיף , הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעמו בדיקות

והמזמין יהיה משוחרר מכל חבות או אחריות לשלמות , של סעיף זה) 1(ובסעיף קטן 

  .חות הסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל"ונכונות הדו

כולל בדיקות האתר , נע על יסוד בדיקותיו המוקדמותרואים את הקבלן אילו שוכ  )3(

לרבות התעריפים והמחירים , כי שכר ההסכם שהוצע על ידו, לעיל 12כמצויין בסעיף 

שלמה והוגנת , מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה, שברשימת הכמויות והמחירים

  .לעל התחייבויותיו לפי ההסכם

  

  לוח זמנים ודרכי ביצוע

  

במועד שיקבע על ידי המהנדס  עבודותהקבלן מתחייב להתחיל את ביצוע ה  )א(         )1(      . 14

  .חודשים 10 בתוךולסיים את ביצוע העבודות כולן 

הקבלן יכין לאישור המפקח תוכנית עבודה ולוח זמנים מפורט לביצוע כלל 

כוח אדם הכל בפורמט שיתבקש , מספר כלים, העבודות לרבות שלבי העבודה

  .כן על ידי המפקחלעשות 

  ימציא הקבלן , של סעיף זה) 'א) (1(מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן   )ב(  )2(  

הצעה בכתב , ימים מיום חתימת ההסכם 15, לאישור המהנדס או בא כוחו

לרבות ההסדרים והשיטות אשר , בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים מפורט

, ן למהנדס או בא כוחוכן ימציא הקבל. עבודותלפיהם יש בדעתו לבצע את ה

מילואים ופרטים בכתב בקר לדרכי הביצוע ולוח , לפי דרישתו מזמן לזמן

לרבות מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן , הזמנים האמורים
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, המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למהנדס או בא כוחו. להשתמש בהם

אינה , א אישר אותוובין של, בין שאישר אותו המהנדס או בא כוחו במפורש

  .פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו

ואם אלה  ללוח הזמנים ותוכנית העבודההקבלן רשאי להציע שינויים בקשר   )ג(

ייערך לוח הזמנים המפורט בהתאם , יאושרו על ידי המהנדס או בא כוחו

  .לשינויים שאושרו

  ייקבע לוח , בסעיף זה) 1(לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כאמור בסעיף קטן   )3(

הוצאות הכנת לוח . זמנים מפורט על ידי המהנדס או בא כוחו אשר יחייב את הקבלן

והקבלן יהא מחוייב לפעול על פי לוח הזמנים שנקבע  זמנים זה יחולו על הקבלן

  .כאמור

לא יחשבו איזשהן פעולות , הקבלן מאשר כי למעט ימי מלחמה שיוכרו ככל עליון  )4(

ל "הגבלה על כניסת עובדים מהשטחים או מחו, )חלקי או מלא(סגר , ימי שביתה, איבה

כארועים שיש להתחשב בהם לעניין לוח הזמנים לביצוע  –לשטח מדינת ישראל 

  .עבודותה

מוסכם בזה כי עמידת הקבלן בלוח הזמנים ובכל אחד משלביו מהווה תנאי יסודי   )5(

  .לעניין הסכם זה

  

  סימון ומדידות

  

  ואת קווי הגובה  עבודותהמהנדס או בא כוחו יקבעו ויסמנו נקודות הקבע של ה  )1(  .15

  .והמדידות שנקבעו בתוכניות ובהוראות בכתב של המהנדס או בא כוחו

יהיה הקבלן אחראי לסימון הנכון והמדוייק של , לאחר ביצוע הבדיקה כאמור

בהתחשב עם , עבודותה המדדים והכוונה של כל חלקי, ולנכונותם של הגבהים עבודותה

  .חלות על הקבלן, אשר הקבלן אחראי עבורן, הוצאת הסימון והמדידות. נקודות הקבע

  

, אף אם נבדקו על ידי המהנדס –נמצאו שגיאה או אי דיוק בסימונו של אחד הסימונים 

שנעשו כבר  עבודותאו את חלקי ה, יהא הקבלן חייב לתקן זאת –בא כוחו או המפקח 

כדי הנחת דעתו של , על חשבונו הוא בהוצאותיו, או שגיאה כאמור מתוך אי דיוק

  .המהנדס או בא כוחו

    

הקבלן יהא אחראי לאספקתם ולהחזקתם התקינה והמדוייקת של כל יתדות הסימון   )2(

, ם של סילוקם ממקומםוובמק, עבודותוהסימונים האחרים שנקבעו לצורך ביצוע ב

. והוצאותיו חשבונו על הקודם יחזירם למצבם ויחדשם הקבלן א, פגיעה או שינוי בהן

 ידי על שתגרמנה, עבודותה בביצוע ותקלות לשגיאות מלאה באחריות הקבלן ישא כן

 .בהם פגיעה או שינויים, קלקולם, האמורים הסימונים סילוק

 מזמן, מדידות ולערוך הסימון את לחדש, כוחו בא או המהנדס דרישת לפי חייב הקבלן (3)

 .לתכניות ביחס, עבודותב המבוצעים והגבהים המידות לבדיקת, לזמן
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 וביטוח נזיקים, השגחה - 'ג פרק

  

 הקבלן מטעם השגחה

 מבלי. עבודותה ביצוע לצורך ברציפות עליו ולהשגיח עבודותה באתר מצוי להיות חייב הקבלן 16.

 מנהל, עבודותה באתר, עבודותה ביצוע משך בכל להעסיק הקבלן לעיל מתחייב מהאמור לגרוע

 אישורו טעון יהא, זה סעיף לצורך הקבלן מוסמך מטעם עבודה מנהל מינוי . מוסמך עבודה

. שהוא זמן בכל לבטלו או את אישורו לתת לסרב רשאי יהא המזמין. בכתב המזמין של המוקדם

  .הקבלן כדין הקבלן של המוסמך כוחו בא דין, מהמפקח הוראות קבלת לצורך

 

 עובדים הרחקת

 כל של עבודותה מאתר הרחקתו דבר המפקח או המהנדס מטעם דרישה כל אחר ימלא הקבלן 17.

 אינו או, כשורה שלא אדם אותו התנהג המפקח לדעת אם, עבודותה ידו באתר על המועסק אדם

 עומד הוא שאין או תפקידיו בביצוע רשלנות נוהג מעשה שהוא או, תפקידיו למלא מוכשר

 הקבלן יחזור לא, כאמור לפי דרישה שהורחק אדם. עובדים העסקת בדבר דין כל בדרישות

  .עבודותה באתר בעקיפין ובין במישרין בין, להעסיקו

 

 זהירות אמצעי ושאר, תאורה, אזהרה תמרורי, גידור, שמירה

 

  , חלקו או כולו, עבודותה אתר העמדת מיום, הוא חשבונו על, לספק מתחייב הקבלן  )1(  .18

דר ג, היממה שעות בכל יעילה שמירה, והעבודות עבודותה ביצוע לגמר ועד לרשותו

 בחמש, זרקורים לרבות, תאורה וכן, אזהרה תמרורי, שערים בנית לרבות, יתראיסכו

מהבהבים  פנסים ולרבות מואר שלט וכן עבודותה באתר, לפחות נפרדות נקודות

 שיהיה מקום בכל, הציבור של ולנוחיותו לביטחונו, זהירות אמצעי ושאר הצורך במקרה

 מצד הוראה פי על או, דין פי על דרוש שיהיה או, המפקח ידי על או שיידרש, בכך צורך

 .כלשהי מוסמכת רשות

  

 מיד ולתקנם, לעיל כאמור, שהתקין הזהירות אמצעי תקינות על לשמור מתחייב הקבלן

  .פגיעה בהם של מקרה בכל

 

 והוראות דרישות לפי, עבודותה באתר חשבונו על ולהחזיק להתקין מתחייב הקבלן  (2)

 לצורך אחרים ומכשירים כלים, חומרים לאחסנת מתאים מחסן ) ,כוחו בא או המהנדס

  .ההסכם לפי העבודות ביצוע

 

 עם, זה לסעיף )2(ק "בס הנזכר המחסן את עבודותה מאתר ולסלק לפרק מתחייב הקבלן  (3)

  .ההסכם לפי)העבודות ביצוע תום
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המפרטים את העבודות  שלטים, מתחייב להתקין בקרבת אתר העבודות הקבלן  )4(

  .העיר דרישת והוראות מהנדסבהתאם ל, בצורה ובגדול, המבוצעות במקום

  

  ובטיחות חוק הוראות על שמירה

 

 בזה מקבל והקבלן עבודותה ביצוע על החל דין כל הוראות על בקפדנות לשמור הקבלן על 19.

 שתוגש תביעה לכל בקשר לשפותם או/ו לשחררם מכוחו הבאים וכל המזמין כלפי מלאה אחריות

 שהעסיק משנה קבלן או/ו מעובדיו מי או/ו די הקבלן על שנעשתה כזו הוראה הפרת בשל נגדם

 .משנה קבלן אותו של מעובדיו מי או/ו

  

  

  עבודותל נזיקין

 

   לבצע רשות קיבל בו היום מן עליו ולהשגחה עבודותה לשמירת אחראי יהא הקבלן  )1(  .20

, נזק של מקרה בכל. עבודותה השלמת תעודת מתן ועד , מקצתו או כולו, עבודותה את

 מוסכם לסיכון פרט, מסיבה כלשהי הנובע ממנו לחלק או עבודותל אומדן, פגיעה

 בהקדם, הוא חשבונו על הנזק את לתקן הקבלן על יהא, זה סעיף של )3(ק "לס בהתאם

 בכל ומתאים תקין במצב עבודותה יהא, הנזק תיקון שלאחר כך לידי ולהביא האפשרי

 .להוראות ההסכם פרטיו

  

 לתקן, חייב לא אך, רשאי המזמין יהיה, זה בסעיף התחייבויותיו אחר הקבלן מילא לא

 שהוציא הוצאה כל למזמין להחזיר חייב יהיה והקבלן הקבלן חשבונו של על הנזק את

 ובצירוף 6% בשיעור שנתית ריבית הצמדה בתוספת הפרשי ובצירוף לכך בקשר המזמין

  .בפועל המלא להחזר ועד ההוצאה מיום ל מחושבים"הנ כל.  15% בשיעור ניהול דמי

 

 תוך הקבלן ידי על שנגרם ואובדן פגיעה, נזק על גם תחולה זה סעיף של )1( ק"הוראות ס (2)

 השלמת תעודת מתן לאחר אף, הבדק בתקופת ידו על שבוצעו ובדק) תיקון עבודות כדי

  .ותיקונים בדק סעיף - עבודותה לביצוע בתנאי ההסכם 47 לסעיף בהתאם, עבודותה

  

 פעולת, מלחמה מחמת שנגרמו לנזקים אחראי הקבלן יהא לא, לעיל האמור למרות   )3(

 מדינה פעולת, אויב פלישת, סדירים ובלתי סדירים כוחות) ידי על המבוצעת איבה

 אם, האפשרי בהקדם הנזק את חייב לתקן הקבלן יהא כזה מקרה בכל. ב"וכיו אויבת

 .על המזמין יחולו התיקון והוצאות, המהנדס ממנו זאת שידרוש ובמידה

  

  לרכוש או לגוף נזיקין

 

   ביצוע  כדי ותוךעבודות וה ביצוע כדי תוך שייגרמו אבדן או נזק לכל אחראי יהיה הקבלן (1) 21.

 רכושו, המזמין לרבות, כלשהו אדם של לרכושו או/ו לגופו, הבדק בתקופת עבודות

 כלפי, אחראי הקבלן יהא זה בכלל ;המעשיים למניעתם האמצעים בכל וינקוט, ועובדיו
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 תביעה מכל חשבונו והוצאותיו על המזמין את ולפטור לפצות חייב ויהא, שלישי צד כל

 .לכך בקשר נגדו שתוגש

 

 או אחראי הקבלן את לעשות כדי בו אין, זה סעיף של )1(קטן  בסעיף האמור דבר שום  )2(

 למזמין שאין כך מתוך הנובעים נזקים עבור המזמין את לפצות) הקבלן את לחייב כדי

 .בהתאם להסכם, ממנו חלק או עבודות את לבנות זכות

  

  לעובדים נזיקין

 

 אדם כל או, משנה קבלן, לעובד דין פי על המגיעים פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב הקבלן 22.

 ותוך עבודותה ביצוע כדי תוך כלשהו נזק או מתאונה כתוצאה, הקבלן בשרותו של הנמצא אחר

 .ובקשר לכך הבדק בתקופת עבודות ביצוע כדי

  

  מאחריות שחרור

 

 המפורטים הענינים בכל, המזמין של מטעמו או בשמו לזמן מזמן הפועל, מואגד גוף או אדם שום 23.

 הקבלן כלפי אישית אחריות בשום ישא לא, ביצועו לאופן או, לביצועו או, זה להסכם הנוגעים או

 מהענינים הנובעת המזמין נגד תביעה עילת כל על מראש והקבלן מוותר אחר אדם כלפי או

  .לעיל המפורטים

  

   ביטוח

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו , י כל דין"או עפ/י הסכם זה ו"בלי לגרוע מאחריות הקבלן עפמ  .24

" אישור עריכת הביטוח"י תנאי הביטוח המפורטים ב"המפורטים בהמשך ועפאת הביטוחים 

  : משך כל זמן העבודהבולקיימם , ב"המצ

  

  בנוסח ובתנאים שאינם      " עבודות קבלניות"פוליסת כל הסיכונים לביטוח   24.1  

  ".2009ביט "פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

חומרים כולל , בסכום ביטוח השווה למלוא היקף העבודה –ביטוח הרכוש  – 'פרק א

  .על ידו לאתר העבודה יםציוד המובאו

  

$  1,000,000: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  – 'פרק ב

  .כ לתקופה"סה$  2,000,000  - לארוע ו

  

  -לעובד ו$   1,500,000:בגבולות אחריות של לפחות , ביטוח אחריות מעבידים - 'פרק ג    

  .למקרה ולתקופה$  5,000,000

, מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק[

  ].עבור העובדים
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  :לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן   24.2

  

  .י החוק"עפ כמתחייב" חובה"ביטוח   24.2.1

  

לכל , ח לארוע"ש 300,000 - ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ  24.2.2

  .כלי בנפרד

  ".נזק תוצאתי"חריג ) אם קיים(בפוליסה זו מבוטל 

  

  .לכלי הרכב" מקיף"ביטוח   24.2.3

  

  .לציוד המיכני הנדסי" כל הסיכונים"ביטוח   24.2.4

שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים 

  ".ביט"בשם 

  

 24.2.4 -ו 24.2.3הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים קטנים 

או /מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב והעירייה אולם הוא פוטר את , עילל

  .לציוד מיכני הנדסי

    

בגבולות . 1980 –מ "י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ביטוח אחריות המוצר עפ  24.3

  :אחריות של לפחות 

  .כ לתקופה"סה$  2,000,000  -לארוע ו$  1,000,000

פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם 

חל מסיום העבודה ולחדשה הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו ה. "ביט"

  .י דין"כל עוד יש לו אחריות עפ, באופן רציף

 

  או החברות  /או עיריית בית שמש ו/:  "לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  24.4

  ."האו כל הבא מטעמ/עובדיה ו או/הכלכליות שלה ו

  ).סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר(+     

  

 נוסחי ה"עפ, אישור עריכת ביטוח  עירייההקבלן ימציא ל, במעמד חתימת החוזה  24.5

       :השאר אשר יכלול בין 'כנספח ב ב"המצ

  

" מוטב"כ" או החברות הכלכליות שלה/עיריית בית שמש ו קביעתאישור על   24.5.1

הפיצוי ) ביטוח הרכוש(' י פרק א"מקרה של פיצוי עפ וכי בכל, בפוליסהבלעדי 

  .לם אך ורק לפקודתםישו

 

 .אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות  24.5.2
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הביטול לא /צמצוםה –או ביטול הפוליסה /ו צמצוםאישור שבכל מקרה של   24.5.3

יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם  60ייכנס לתוקף בטרם חלפו 

  .עירייהלמבוטח וגם ל

  

יום לפני תום תוקפו  15לפחות , ר חדשהקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישו

  .כל עוד החוזה מחייב זאת, של כל אישור

  

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים   24.5

  .כנזכר לעיל, על מנת לכסות את מלוא אחריותו, נוספים כראות עיניו

  

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות   24.6

  . לפעול למימושן של הפוליסותלהודיע על כך מיידית לעירייה וכן מקרה ביטוח 

  

  .י כל הפוליסות"עפ, הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית  24.7

  

עביר לו ת – עירייה יעות רצון הי הפוליסה לשב"תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ  24.8

  .מחברת הביטוח האת תגמולי הביטוח שקיבל עירייהה

  

  המתכנן או/ו המהנדס ידי על פיקוח

 

   כדי בנכס המתכנן בביקורי או/ו מפקח במינוי אין כי בזאת ומוצהר מוסכם  )1(  .25

 וזכויות, זה הסכם פי על הקבלן מחוייבות על כלשהי בדרך להשפיע או/ו לשחרר

 כל מטילה ואינה בלבד על הקבלן חובה בגדר אלא אינם, לפיקוח הנוגע בכל, המזמין

 .המזמין כלפי שהיא חבות או/ו חובה

  , זה הסכם לפי לעשותה המפקח חייב או שרשאי פעולה או שנתייחדה סמכות )2(

 או, הסמכות באותה להשתמש, כוחו בא או של המהנדס מזכויותיהם גורעות אינן

  .פעולה אותה לעשות

 

, זה הסכם פי על לעשותה המהנדס כוחו בא חייב או שרשאי פעולה או שנתייחדה סמכות

  .פעולה אותה לעשות או, סמכות באותה להשתמש, המהנדס גורעות מזכויות אינן
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  כלליות התחייבויות - 'ד פרק

 

 עבודותה לאתר לגישה הזכות

 

 וכן, מאלה מי של כוח בא לכל או, למפקח, למהנדס, למתכנן ולעזור לאפשר חייב הקבלן  .26

 שבו אחר מקום ולכל עבודותה לאתר עת בכל להיכנס, רשות מוסמכת כל מטעם למפקחים

 וחפצים מכונות, חומרים מובאים מקום שממנו לכל וכן, עבודותה לביצוע כלשהי עבודה נעשית

  .עבודותה לביצוע כלשהם

 

 אנשים של בזכויותיהם הציבור בנוחיות פגיעה

 

 ולא הציבור בנוחיות לצורך שלא פגיעה תהיה לא עבודותה ביצוע כדי שתוך מתחייב הקבלן  .27

 בזכות או, ב"וכיו שביל, דרך, בכביש אדם כל של השימוש בזכות שלא לצורך הפרעה כל תהיה

 .כלשהו ציבורי ברכוש והחזקה השימוש

 מצוידים והכוונה אזהרה שלטי ויתקין, זמניות דרכים חשבונו על הקבלן יבצע, כך לצורך

  .הציבור בנוחיות לפגוע שלא מנת על הדרושים בכל האמצעים וינקוט, בפנסים

  

  ב"וכיו אחרים למובילים, לכביש נזקים תיקון

  

  , לשביל, למדרכה, לדרך, לכביש שייגרם קלקול או נזק שכל אחראי הקבלן   )1(  .28

  .לתיעול, לביוב, המים לרשת

 או שהנזק בין, עבודותה ביצוע כדי תוך, ב"וכיו אחרים למובילים או לטלפון, לחשמל

 יתוקן, במנה לביצוע מראש וצפוי הכרחי מעשה שהיו באקראי ובין נגרמו הקלקול

 בא או המהנדס של רצונו ולשביעות, ביותר היעיל באופן הוא חשבונו על מיידי באופן

 ההוצאות ישא בכל והוא, הנזק תיקון על לפקח המוסמכים, רשות או אדם כל ושל כוחו

 .הערבות חילוט לרבות, בכך הכרוכות

   יתוקן הנזק כי, האמור הנזק תיקון על לפקח המוסמכים הגוף או הרשות קבעו )2(

 דרישה קבלת עם מיד התיקון הוצאות את לניזוק הקבלן לשלם מתחייב, הניזוק י"ע

  .המזמין אצל או/ו הקבלן אצל הניזוק של לתשלום

 סכום את לניזוק לשלם המזמין בידי הרשות, התיקון הוצאות את הקבלן שילם לא

  .הקבלן של את חשבונו ולחייב הדרישה

 סעיף לפי להם אחראי שהקבלן והקלקולים הנזקים את לתקן רשאי יהיה המזמין (3)

 בתיקון הכרוכות ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן על חשבון, זה לסעיף )1(קטן

 ההוצאות את לנכות או לגבות יהיה רשאי המזמין. האמורים והקלקולים הנזקים

 בכל, המזמין מאת לקבלן, שיגיע או, המגיע סכום מכל, בכך הכרוכות

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן, שהוא זמן

 לסעיף )1(קטן  סעיף פי שעל מחובותיו הקבלן את משחרר אינו, זה קטן בסעיף האמור

  .זה
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  לתנועה הפרעות מניעת

 

 הדרכים תהיינה לא, ארעי עבודות כל לרבות, עבודותה ביצוע כדי תוך כי, מתחייב הקבלן 29.

 בדרכים הרגילה התנועה על שתקשה לתנועה לצורך שלא נתונות עבודותה לאתר המובילות

 המוסכמת מהרשות לכך הרשיון תחילה מיוחדים יתקבל משאות של הובלתם ולצורך האמורות

 שתמעט כך, ההובלה זמני הרכב ושל כלי של, הדרכים של בחירתן לרבות, האמצעים כל ויינקטו

 למען. נזק לדרכים האפשר ככל ויימנע האמורות בדרכים הרגילה לתנועה ההפרעה האפשר ככל

, המלאה באחריותו יהיה, הקבלן ידי על יוקם אם, שיוקם ארעי עבודות כל כי יובהר ספק הסר

  .כאמור עזר עבודות בגין שידרש ככל בניה היתר להוצאת האחריותלרבות 

 

  אחרים לקבלנים פעולה אפשרויות מתן

 

  , המפקח או, כוחו בא או המהנדס הוראות לפי, נאותה פעולה לאפשר חייב קבלן (1) 30.

 המהנדס ידי על זה לצורך שיאושר גוף או אדם ולכל עם המזמין הקשור אחר קבלן לכל

 עבודותה במקום הן, כלשהן עבודות לבצע כדי, לעובדיהם וכן, המפקח או, כוחו בא או

 ויתאם ישתף וכן, הקבלן עם בהסכם כלולות אינן אלה עבודות אם גם, אליו בסמוך והן

 בשירותים ובמתקנים, והאפשר המצוי במידת השימוש את להם ויאפשר אתם פעולה

 לשימוש בתמורה הדעת על מתקבל תשלום לדרוש הקבלן רשאי ואלם, ידיו על שהותקנו

  .האמור

, הקבלן של ובמתקנים בשירותים השימוש בעד התשלום בדבר דעות חילוקי של במקרה

 את ותחייב סופית תהיה וקביעתו התשלום של שיעורו את כוחו או בא המהנדס יקבע

 .הקבלן

 ובעונה בעת, לבצע עשויים אחרים שקבלנים לכך מסכים והוא לו שידוע מצהיר הקבלן  (2)

 לתוצאות עצמו את להתאים חייב והוא אחרות עבודות, מקום) ובאותו עמו אחת

 והוא מכך כתוצאה בעבודתו להווצר ולהפרעות העלולות, זה ממצב הנובעות ולהשלכות

 .לכך בקשר מהמזמין דרישה או טענה כל על מוותר

  

 שברשימת היחידה במחירי כלולות, כך עקב לקבלן להגרם העלולות ההוצאות כל

 .והמחירים הכמויות
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  עבודותה אתר ניקוי

 

  , עבודותה ביצוע תקופת כל במשך, עבודותה מאתר לזמן מזמן יסלק הקבלן  )א( (1) 31.

, המדרכות, שהאתר אחראי ויהיה הפסולת והחומרים ואת העפר עודפי את

 .המפקח רצון ומסודרים לשביעות נקיים יהיו, הסמוכים והכבישים הרחבות

 והכבישים הרחבות, המדרכות, עבודותה אתר את הקבלן ינקה העבודה בגמר

 הפסולת, המיותרים החומרים, העפר, כל התיקונים את ויסלק, הסמוכים

, עבודותה אתר את, עבודותה את וימסור, שהוא סוג מכל הארעיים והמבנים

ומתאימים  נקיים כשהם, הסמוכים והכבישים הרחבות, המדרכות את

  .המפקח של או/ו כוחו בא או המהנדס של רצונו לשביעות, למטתם

 גלגליו אם אלא, דרך או כביש גבי על רכב או ציוד להעלות לא מתחייב הקבלן   )ב(

  .הנסיעה כדי תוך מתפזר אינו עליו והחומר המועמס נקיים

 העודפים, הפסולת לשפיכת הרשויות ידי-על מאושר מקום למציאת האחריות   )ג(

 .בכך הכרוכות ההוצאות גם וכך, על הקבלן חלה, והשיירים

 ידי על שנקבעו במועדים, זה לסעיף 1 קטן סעיף הוראות אחר הקבלן מילא לא  )2(

 ההוצאות בכל ישא והקבלן הקבלן חשבון על לבצען רשאי המזמין יהא, המפקח

, המגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאותיו רשאי יהיה והמזמין ההוראות בביצוע הכרוכות

 דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן, שהוא זמן בכל, המזמין מאת לקבלן שיגיע או

) 1(20 בסעיף  כמפורט, ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד צמוד ל"כנ סכום כשכל, אחרת

  .לעיל
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  עובדים  – 'פרק ה

 

 הקבלן ידי-על אדם-כח אספקת

 

   את, עבודותה לביצוע הדרוש האדם כח את הוא חשבונו על לספק מתחייבהקבלן  (1) 32.

 וכן, בהסכם בכך הכרוך אחר דבר וכל התחבורה בשבילם ואמצעי, עליהם ההשגחה

 נסיון ובעל מקצועי, מוסמך עבודה שמנהל לכך לדאוג או, בעצמו לנכות הקבלן מתחייב

 לבוא יוכל שהמפקח מנת על, העבודה שעות כל במשך, עבודותה ביצוע ינכח במקום

 לביצוע, ההסכם תנאי לפי, לקבלן לתת רשאי הוראות שהוא לו ולתת בדברים אתו

, הקבלן של המוסמך למנהל העבודה שנמסרה דרישה או הודעה, הוראה. עבודותה

 .לקבלן נמסרה כאילו יראו

 המשנה קבלני עובדי או/ו עובדיו הינם יעסיק אשר העובדים כי ומצהיר מתחייב הקבלן (2)

 לבין מטעמו מי או/ו המזמין בין ומעביד עובד יחסי כל יתקיימו  ולא אין וכי מטעמו

 מעובדיו למי או/ו לו יהיו ולא, מעובדיו או מי/ו הקבלן של משנה קבלני לרבות הקבלן

 כי ומתחייב הקבלן מצהיר כן כמו. לכך ביחס כלשהן טענות או דרישות, תביעות כל

 יגרם אשר נזק כל בגין, מטעמו ומי המזמין את לשפות ומתחייב הבלעדי האחראי היא

 בגין או/ו מטעמו משנה קבלן או מעובדיו מי יגרום אשר נזק לכל או/ו דהו מאן על ידי

 .המזמין נגד משנה קבלני עובדי או/ו מעובדיו ידי מי על שתוגש תביעה כל

 את ולקיים התעסוקה שירות חוק פי-ועל העבודה חוקי כל פי-על לנהוג מתחייב הקבלן (3)

  .העבודה הדרושים תנאי

 ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הקבלן  )4(

 במובן, העבודה מפקחי ידי על שיידרש כפי לנהוג, חוקית ובאין דרישה, בחוק כדרוש

 1954-.ד "תשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק

 נוחיות סידורי, עבודותה בביצוע המועסקים לעובדים שיסודרו מתחייב הקבלן  )5(

  .המפקח של רצונו לשביעות, עבודותבאתר ה נאותים אכילה ומקומות

בכל , הקבלן הבין וידוע לו כי חלק מהעבודות מבוצעות בבתי ספר פעילים ועליו לפעול  ) 6(

על פי חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים , הנוגע להעסקת עובדים

 .2001- א"תשס

ביחס לכל עובד יתקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי  חוק   )7(

האישורים כאמור . 2001-א"למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים תשס

הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה . יועברו מראש לעירייה לאישור העובדים

וסכמים מראש בגובה ערבות יסודית של ההסכם אשר תזכה את העירייה לפיצויים מ

 הביצוע וכן לביטול ההסכם ללא צורך במתן הודעה מוקדמת
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 ומלאכה חומרים, ציוד - 'ו פרק

  

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת

  , המתקנים, הציוד כל את והוצאותיו הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (1) 34.

 הדרוש בקצב, עבודותה של היעיל לביצועו האחרים הדרושים והאמצעים החומרים

 .הדרושה ובאיכות

 של היעיל לביצועו והמתקנים הציוד כל ברשותו נמצאים כאילו הקבלן את רואים (2)

  . הדרוש בקצב, עבודותה

, עבודותה לאתר הקבלן ידי על הובאו אשר והמוצרים, המתקנים, החומרים, הציוד כל  )3(

 יהיה לא והקבלן, עבודותה לאתר הבאתם מעת, לרכושו למזמין ויחשבו שייכים יהיו

 .כך מהמפקח על רשות לקבל מבלי, להוציאם רשאי

 לקבלן להורות כוחו בא או המהנדס רשאי, זה לסעיף )1(קטן  בסעיף האמור למרות  )4(

 או/ו, מתקנים או/ו, ציוד או/ו, מוצרים או/ו, בחומרים עבודותה בביצוע שישתמש

, המזמין ידי על ואשר יסופקו, לנחוץ ימצא שהוא, מקצתם או כולם, מלאכה

 .לקבלן המגיעים מהסכומים תנוכה ושתמורתם

 ידי על החומרים יסופקו, לעיל (4) בסעיף כאמור דרישה כוחו בא או המהנדס דרש  )5(

  :להלן המפורטות לכך ההוראות בקשר ויחולו המזמין

 .בלבד המזמין בבעלות וישארו יהיו כולם, האמורים החומרים   )א(

 .עבודותה לביצוע ורק אך האמורים בחומרים ישתמש הקבלן   )ב(

 או, עבודותה באתר נמצאים הם אם בין, המזמין של כרכושו יחשבו החומרים   )ג(

 להוציא רשאי הקבלן יהא לא, עבודותה לאתר ומעת הבאתם, אחר מקום בכל

 בכתב מוקדמת רשות אם קיבל אלא, עבודותה מאתר, מהם חלק או אותם

  .המפקח מאת

 בחומרים  יוחלפו לא מקצתם או כולם, האמורים שהחומרים מתחייב הקבלן   )ד(

  .המפקח מאת בכתב מוקדמת קיבל רשות אם אלא, אחרים

 תוך, ולשלמותם האמורים החומרים לשמירת בלעדי אחראי יהיה הקבלן   )ה(

  .עבודותה ביצוע לצורך השימוש בהם תוך או/ו איחסונם

. ביותר והיעילה החסכונית בצורה הקבלן ידי על יעשה אלה בחומרים השימוש   )ו(

 הכלים בכל שימוש ויעשה זאת למטרה הדרושים בכל האמצעים ינקוט הקבלן

 .אותם החומרים בזבוז של מירבית למניעה הדרושים

  

 ומידגמים בדיקות, והמוצרים החומרים טיב

 

   מהסוג ושלמים חדשים ובמוצרים בחומרים, עבודותה לביצוע ישתמש קבלןה  )1( 35.

, הישראליים התקנים שמתירים השונים הסוגים מתוך, ביותר והמשובח המעולה

 הכמויות ברשימת, בתכניות, במפרטים לאמור, הבחינות מכל, בתכונותיהם שיתאימו

 בהעדר, המעודכנים הישראליים התקנים ולדרישות, ההסכם מסמכי ובשאר והמחירים

 לדוגמאות שיתאימו ומוצרים חומרים אלה יהיו, כלשהם ולמוצרים לחומרים תקנים

  .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו ידי המתכנן על שיאושרו
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  . השגחה סימן או תקן תו בעלי ובמוצרים בחומרים שמלהשת חייב הקבלן   )א(  )2(

 נושא הנדרשים והמוצרים מהחומרים בלבד אחד מוצר או חומר רק קיים אם )ב(

 שאינם ומוצרים חומרים להציע רשאי הקבלן יהא, השגחהסימן  או תקן תו

 והמוצרים שהחומרים בתנאי אולם, כאמור השגחה סימן או תקן תו נושאים

 חובת, או לתקנים, ההסכם מסמכי ובשאר במפרטים לאמור יתאימו המוצעים

 .הקבלן על חלה, כאמור ההאמה על ההוכחה

 שנבדקו ובמוצרים בחומרים אלא עבודותה בביצוע להשתמש שלא מתחייב הקבלן  )3(

 .כוחו בא או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי לתפקידם על כשרים ונמצאו

 גורעת כשלעצמה זו עובדה אין, המזמין ידי על מסוימים מוצרים או/ו חומרים סופקו  )4(

 .העבודה טיב הקבלן לגבי של מאחריותו

 בחומרים שיתגלו, והליקויים, המגרעות, הפגמים לכל אחראי שהקבלן, במפורש נאמר (5)

 שאלה ובין ידיו על סופקו שאלה בין, עבודותה לביצוע שהשתמש בהם ובמוצרים

 התקנים בבדיקות עמדו האלה או המוצרים החומרים אם אף, המזמין ידי על סופקו

 .בא כוחו או המהנדס ידי על או/ו המתכנן ידי על ואושרו הישראליים

 מדגמים, המפקח או/ו המתכנן הוראות ולפי הוא חשבונו על לספק מתחייב הקבלן (6)

 לביצוע הדרושים האמצעים יתר וכל האדם כוח, הכלים את וכן, והמוצרים מהחומרים

 במכונים או במעבדות לבדיקה של החומרים להעברתם או, עבודותה באתר הבדיקות

 הובלתם והוצאותכוחו  בא או המהנדס או/ו המתכנן שיורה כפי הכל, מאושרים

  .הקבלן על יחולו הבדיקה למקום

 .הקבלן על במלואם יחולו הדגימות בדיקת בעד וההוצאות התשלומים (7)

 התקנים בדרישות עמדו שלא דגימות בבדיקת הכרוכים וההוצאות התשלומים

 וכן, עבודותה באתר ובניסויים בהעמסות הכרוכים התשלומים וההוצאות, הישראליים

 התאמת-מאי והנובעות הקשורות בבדיקות נוספות הכרוכים וההוצאות התשלומים

 .הקבלן על יחולו, הישראלי התקן לדרישות הדגימות

  :הקבלן על, מקרה בכל יחולו דלהלן ההוצאות  )8(

 מקורות לקביעת המיועדים ומוצרים חומרים של מוקדמות בדיקות דמי   )א(

  .האספקה

 חסכון בעבודה נוחות לצרכי כמו, הוא למטרותיו הקבלן שהזמין בדיקות דמי   )ב(

 .ב"וכיו

 ההסכם לדרישות מתאימים בלתי שיימצאו, ומוצרים חומרים של בדיקות דמי  )ג(

  .ותנאיו

 ההוצאות לרבות, שהוא סוג מכל בדיקות ביצוע למטרת שונות לוואי הוצאות   )ד(

 .זה לסעיף) 6(קטן  בסעיף האמורות

  

  

 מכוסים להיות שנועדו עבודותה חלקי בדיקת

  

   שנועד עבודותמה כלשהו חלק של הסתרתו או כיסויו את למנוע מתחייב הקבלן  )1(  .36

 .המפקח או/ו המתכנן של אישורו ללא, מוסתר או מכוסה להיות
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 כך על הקבלן יודיע, מוסתר או מכוסה להיות שנועד עבודותמה כלשהו חלק הושלם  )2(

, לבדוק למפקח או/ו למתכנן ויעזור יאפשר והקבלן שעות מראש 48 בכתב למפקח

 את ולקבוע הסתרתו או לפני כיסויו, עבודותמה האמור החלק את ולמדוד, לבחון

  .עבודותמה האמור החלק יכוסה בטרם, הדרושות ההוראות

 לא או המפקח או/ו המתכנן של להוראותיו בניגוד, עבודותמה כלשהו חלק הקבלן כיסה  )3(

 חשבונו על הקבלן ויחשוף יגלה, הכיסוי על למפקח או/ו מראש למתכנן הקבלן הודיע

 או/ו המתכנן דרישת פי על, שכוסה עבודותשל ה החלק את, בקורת לשם, והוצאותיו

 החלק אותו לאחר אישור מיד, מחדש ויכסהו ידיו על שנקבע הזמן ובתוך מפקח

 .המפקח ידי על עבודותמה

 להיות שנועד עבודותמה כלשהו חלק השלמת על למפקח או/ו למתכנן הקבלן הודיע  )4(

 את או כיסויו את למנוע המפקח או/ו המתכנן מאת הוראה קיבל ולא מוסתר או מכוסה

, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן פי דרישת על, חייב הקבלן יהיה הרי, הסתרתו

 חורים ולעשות לקרוע פתחים, לגלות, קידוחים לקדוח, לחשוף, לזמן מזמן לו שתינתן

בדיקתו  לצורך כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן הוראות לפי, עבודותמה חלק בכל

 בא או המהנדס או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, לתיקנו להחזירו כן ולאחר ובחינתו

 .כוחו

  קטנים בסעיפים כאמור המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא לא  )5(

, קידוחים לקדוח, לחשוף המהנדס או/ו המתכנן רשאי, בכך  התרשל או, לעיל  (4)-ו )3(

  .לתיקנו להחזירו מכן ולאחר עבודותמה חלק בכל חורים ולעשות, פתחים לקבוע

 הקבלן קיים אם) 5(-ו) 4(, )3( הקטנים בסעיפים האמורות בעבודות הכרוכות ההוצאות (6)

 בוצעה שהמלאכה הוכיחו והבדיקות זה לסעיף)1)קטן סעיף לפי התחייבותו את

  .המפקח או/ו המתכנן של לשביעות רצונו

 לקבלן שיגיע סכום מכל לנכותן המזמין רשאי, הקבלן על זה סעיף לפי שחלות הוצאות (7)

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי יהיה וכן שהוא זמן בכל

  

  פסולה ומלאכה פסולים חומרים סילוק

 

   מהלך כדי תוך, לזמן מזמן, לקבלן להורות רשאים יהיו המפקח או/ו המתכנן  )1(  .37

  :העבודה 

 תצוין אשר זמן תקופת בתוך, עבודותה ממקום כלשהם חומרים סילוק על   )א(

  .ליעודם מתאימים החומרים אין שלדעת המפקח מקרה בכל, בהוראה

 האמורים החומרים במקום, ליעודם ומתאימים תקינים חומרים הבאת על   )ב(

  .לעיל) 'א( בפיסקה 

 ידי על שהוקם עבודותמה כלשהו חלק של מחדש והקמתו הריסתו, סילוקו על   )ג(

 בניגוד או, מתאימה בלתי במלאכה או, בלתי מתאימים בחומרים שימוש

 .ההסכם לתנאי

 כל אף על, דבר לכל יפה, זה לסעיף )1( קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן של כוחם  )2(

 שבוצע ביניים תשלום כל אף ועל המפקח או/ו המתכנן ידי שנערכו על קודמת בדיקה

  .האמורים ולמלאכה לחומרים בקשר
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 יהא, זה לסעיף)1)קטן סעיף לפי המפקח או/ו המתכנן הוראות אחר הקבלן מילא אל  )3(

 בביצוע ההוצאות הכרוכות בכל ישא והקבלן, הקבלן חשבון לבצעה על רשאי המזמין

 זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל אלו לנכות הוצאות או לגבות רשאי והמזמין ההוראה

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן רשאי וכן, שהוא

 

 )והארכה מהלכה, העבודה התחלת (עבודותה ביצוע מהלך - 'ז פרק

  

 עבודותה ביצוע התחלת מועד

 

, בכתב בהוראה כוחו בא או המהנדס ידי על שייקבע בתאריך עבודותה בביצוע יתחיל הקבלן 38.

 הנדרש בקצב ברציפות, עבודותה בביצוע ויתקדם וימשיך, "התחלת עבודה צו" שתיקרא

 ההתקדמות ושלבי הזמנים ללוח בהסכם ובהתאם שנקבעה התקופה תוך, עבודותה להשלמת

 .אחרת מפורשת הוראה כוחו בא או המהנדס מאת בכתב קיבל אם פרט,  14 בסעיף הנזכרים

  

 הקבלן לרשות עבודותה אתר העמדת

 או המהנדס יעמיד, הוראה אותה מתן בשעת או, עבודותה בביצוע להתחיל ההוראה מתן פניל 39.

, המהנדס לדעת, הדרוש ממנו חלק אותו או, עבודותה אתר הקבלן את לרשות כוחו בא

 הנזכרים ההתקדמות ולשלבי ללוח הזמנים בהתאם, והמשכתו עבודותה של ביצועו להתחלת

, שיקולו לפי, לזמן מזמן, הקבלן לרשות כוחו בא או המהנדס יעמיד מכן לאחר  14 בסעיף

 הזמנים ללוח בהתאם עבודותה לביצוע שיידרש כפי הכל, עבודותה מאתר נוספים חלקים

 .האמורים ולשלבי ההתקדמות

 פי על התחייבויותיו מילוי לצורך ורק אך היא, הקבלן לרשות עבודותה אתר שהעמדת מובהר

 .מהאתר חלק בכל חזקה לתפוס שלב בשום רשאי לא יהיה והקבלן זה הסכם

  

 עבודותה השלמת מועד

   השלמת בדבר, עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי הכלולה כלשהי לדרישה כפיפותב (1) 40.

 הקבלן מתחייב, עבודותה של והגמורה המלאה השלמתו לפני, עבודותמה כלשהו חלק

 .בהסכם שנקבע הזמן תוך כולו עבודותה את להשלים

 בתנאי, דלהלן 41 לסעיף בהתאם, ממנו חלק או כולו, עבודותה להשלמת ארכה ניתנה (2)

  .לכך בהתאם עבודותה להשלמת המועד ישתנה ) ,עבודותה לביצוע ההסכם

 הושלם ואם עבודותה הושלם אמנם אם שיקבעו הם והמתכנן המהנדס או/ו המזמין (3)

, האיחור ימי ומספר האיחור מידת היא ומה איחור אם חל או, המוסכם במועד

  .ללא ערעור הקבלן את ותחייב סופית תהיה והחלטתם

  

 עבודותה להשלמת ארכה

 תוספות או, שינויים מחמת, עבודותה להשלמת המועד להארכת מקום יש כי המהנדס סבור 41.

 יתן, הארכה מתן המהנדס לדעת המחייבים מיוחדים תנאים או, כוח עליון מחמת או, עבודותב

 ופירט, ארכה בכתב ביקש שהקבלן מתאימה ובתנאי לתקופה, עבודותה להשלמת ארכה

 , לשינויים ההוראות שניתנו מיום יום 30 תוך, לה הסיבה את בבקשתו
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 .אחרים מיוחדים תנאים או עליון כוח מחמת תנאים שנוצרו מיום או, לתוספות או

  

  עבודותה ביצוע קצב

 

   עבודותה ביצוע קצב את להחיש, שהוא זמן בכל, המהנדס לדעת צורך יהיה אם  )1(  .42

 מתחייב והקבלן לקבלן מתאימה בדרישה, בכתב יפנה המהדס, תחילה שנקבע מכפי

 ולמלא, לדרישה בהתאם, עבודותביצוע ה להחשת הדרושים האמצעים בכל מיד לנקוט

 ושיטותהעבודה  ימי, העבודה שעות לענין הנוגעות המהנדס הוראות יתר כל אחר

  .העבודה

, מכך כתוצאה לו ונגרמו זה סעיף של ) 1( קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא (2)

 שנקבע הקצב לפי עבודותה בביצוע הכרוכות אלה על הוצאות נוספות, המהנדס לדעת

, המהנדס ידי על שייקבע בשיעור ההוצאות הנוספות את לקבלן המזמין יחזיר, תחילה

 .כלליות והוצאות רווח עבור 12% בתוספת

 60 סעיף הוראות יחולו, זה סעיף של)1)קטן סעיף לפי התחייבותו את הקבלן מילא לא  )3(

 הקצב לפי עבודותה בביצוע הכרוכות בהוצאות אלא ישא לא ובלבד שהקבלן, דלהלן

  .תחילה שנקבע

 שהמציא המפורט הזמנים לוח לפי עבודותה בביצוע מתקדם, המפקח לדעת, הקבלן אין  )4(

 לביצוע ההסכם בתנאי הקבוע במועד השלמתו את ובמידה המבטיחה לעיל כנדרש

 כך על לקבלן המהנדס יודיע, עבודותלהשלמת ה שניתנה הארכה גמר עד או, עבודותה

 עבודותהשלמת ה את להבטיח כדי הדושים באמצעים מיד ינקוט והקבלן, בכתב

 .במועדו

  

, המהנדס של דעתו להנחת, במועדו עבודותה להשלמת הדרושים באמצעים נקט לא

 .דלהלן 60 סעיף הוראות, כזה במקרה, יחולו

 ממילוי הקבלן את משחרר אינו, זה קטן סעיף לפי, המהנדס ידי על הודעה מתן אי

  .בהסכם שנקבע במועד עבודותלהשלמת ה התחייבותו

 אישור וקיבל במשמרות לעבוד, במועדו עבודותה השלמת לשם, היתר בית, הקבלן בחר  )5(

 מספיקה תאורה חשבונו על ויחזיק הקבלן יתקין, כוחו בא או מאת המהנדס לכך בכתב

 .העבודה ביצוע למקום המתאימה

  

 .במשמרות העבודה עקב נוספים לתשלומים זכאי יהא לא הקבלן

  

 בכל, נגדו שתוגש תביעה מכל, והוצאותיו חשבונו על, המזמין את ויפטור יפצה הקבלן

 .במשמרות הנובע מהעבודה או הקשור

  

 איחורים על מראש וקבועים מוסכמים פיצויים

 

   בהתחשב או, בהסכם שנקבע במועד עבודותה ביצוע את הקבלן השלים לא (1) 43.
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 המועד שבין של איחור יום כל בעד למזמין ישלם הקבלן, לעיל 41 סעיף לפי בהערכתו

ז "בפועל לכל יום איחור מהלו השלמתו מועד ועד העבודות להשלמת הסופי שנקבע

  לכל יום איחור ₪  3,000סך של  מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים , םבהסכ שנקבע

 התרופות יתר מכל מבלי לגרוע נזקו את להוכיח חייב יהיה שהמזמין מבלי וזאת

  .מכך כתוצאה למזמין המוקנות

 

 לקבלן שיגיע סכום מכל , לעיל האמורים הפיצויים סכום את לנכות רשאי יהיה המזמין  )2(

 בכל או בנקאית ערבות מימוש של בדרך מהקבלן לגבותו רשאי יהא וכן, שהוא בכל זמן

 .אחרת דרך

 הקבלן מהתחייבותו שחרור משום כשלעצמו בו אין, הניכויים או הפיצויים בתשלום

  .ההסכם לפי אחרת התחייבות מכל או שחרור, עבודותה את להשלים

 

 כלשהו חלק לגבי השלמה תעודת לקבלן המפקח נתן עבודותה השלמת לפני אם )3(

 לגבי יופחת האמור בחלק השתמש או החזיק והמזמין,  דלהלן 46 סעיף לפי, עבודותמה

 המוסכמים מהפיצויים יחסי חלק, האמורה ההשלמה תעודת מתן לאחר יום כל

 עבודותה חלק שבין היחסי הערך לפי זה לסעיף) 1( ק"בס האמורים מראש והקובעים

  .כולו עבודותה לבין האמור

 

 הנזק כל את המזמין לדעת יכסו לא, מראש והקבועים המוסכמים, ל"הנ הפיצויים אם   )4(

 יהיה, ממנו חלק או כולו, עבודותה בביצוע האיחור עקב להיגרם עלול או שייגרם

 הממשיים הנזקים מלוא על נוספים פיצויים , הקבלן מאת ולגבות לתבוע רשאי המזמין

 הממשיים על הנזקים פיצויים לשלם חייב והקבלן , האיחור עקב בפועל לו שנגרמו

 .כאמור שנגרמו האלה

  

  עבודותה ביצוע הפסקת

   לפי, לצמיתות מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע את להפסיק יידרש והקבלן היה (1) 44.

, בהוראה שיצויינו ולתקופה לתנאים בהתאם, כוחו או בא המהנדס מאת בכתב הוראה

 .כך על הוראה בכתב המהנדס ידי על לו ניתנה אם אלא יחדשו לא

 הקבלן ינקוט, זה לסעיף )1( קטן סעיף לפי, מקצתו או כולו, עבודות ביצוע הופסק  )2(

  .המפקח של רצונו לשביעות, הצורך לפי, ולהגנתו עבודותה להבטחת באמצעים

 הוראות לפי עבודותה ביצוע של זמנית מהפסקה כתוצאה לקבלן שנגרמו הוצאות  )3(

 ובלבד המזמין על תחולנה, זה לסעיף) 1(קטן  בסעיף כאמור, כוחו בא או המהנדס

 קבלת מיום ימים 15 תוך אם אלא, ל"כנ הוצאות תשלום לדרוש רשאי יהא לא שהקבלן

 על, סכוםבציון , ומנומקת מפורטת דרישה, בכתב, למפקח הגיש, ההפסקה הוראות

 לקבלן שנתנה לאחר, המהנדס ידי על ייקבע ההוצאות שיעור. ל"הנ ההוצאות תשלום

 .טענותיו הזדמנות להשמיע

 על שניתן אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע את להפסיק הקבלן נדרש  )4(

 לביצוע ההסכם בתנאי, לעיל 38 סעיף פי על העבודה התחלת כוחו צו בא או המהנדס ידי
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 את מהמזמין לקבל זכאי הקבלן יהא, למעשה עבודותה בביצוע החל והקבלן, עבודותה

 סופי וזאת לסילוק העבודה הפסקת למועד עד, בפועל שביצע העבודה עבור התמורה

 לרבות, הכלל מן יוצא ללא, כאמור העבודה הפסקת בגין תביעותיו כל של ומוחלט

 ערך קביעת לצורך. ההסכם מביצוע וכתוצאה בקשר אחרת תביעה הוצאותיו וכל

 כל או עבודותה לגבי סופיות מדידות תיעשנה, ידי הקבלן על בפועל שבוצעה העבודה

 חלק אותו לגבי, סופי ויוגש חשבון, העניין לפי הכל, הופסקה שהקמתו ממנו חלק

 ועל ידי המהנדס על ואושרו בפועל שנמדדו כמויות על מבוסס, למעשה שבוצע עבודותה

 לאמור בהתאם, בהסכם יחדיה מחירי ובהעדר בהסכם הנקובים היחידה מחירי סמך

, כתב הודעה ניתנה בו מהתאריך יום 30 תוך המאוחר לכל, דלהלן 'ט בפרק )ג(52)1(בסעיף 

 . לקבלן, כאמור

 בהתאם, לו המגיע הסכום לקבלן ישולם, זה סעיף של) 4( קטן בסעיף האמור במקרה  )5(

 .כוחו בא או המהנדס ידי על כפי שיאושר, הסופי לחשבון

 שיגיש לכך בכפוף לקבלן ישולמו, זה לסעיף)4)קטן סעיף לפי לקבלן המגיעים הסכומים  )6(

 57 סעיף והוראות, העבודה הפסקת מיום יום 45- מ יאוחר לא, כאמור  סופי חשבון

 תשלום על גם, המחוייבים בשינויים, יחולו, עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי, דלהלן

 .האמורים הסכומים

 לפני אך, ההסכם חתימת אחרי, לצמיתות, מקצתו או כולו, עבודותה ביצוע הופסק  )7(

 התחלת צו שניתן אחרי או, העבודה התחלת צו כוחו או בא  המהנדס ידי על שניתן

 לתשלום הקבלן זכאי יהא לא, למעשה עבודותב בביצוע החל טרם הקבלן אך, העבודה

  .עבודותה ביצוע הפסקת בגין כלשהו

 

  בזכויות שימוש אי או שימוש

 

   לסטות, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן, המזמין מצד הסכמה  )1(  .45

 שווה גזירה ממנה ילמדו ולא תקדים תהווה לא, במקרה מסויים זה הסכם מתנאי

  .אחר למקרה

   

 הניתנות בזכויות, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן, במזמין השתמש לא  )2(

 אחר במקרה זכויות אותן על ויתור בכך לראות אין, מסויים ההסכם במקרה לפי להם

  .זה הסכם לפי וחובות זכויות כלשהו על ויתור זו מהתנהגות ללמוד ואין

 

 ותיקונים בדק, השלמה - 'ח פרק

  

  השלמה תעודת

 

   יתחילו והמפקח והמתכנן בכתב למפקח הקבלן כך על יודיע, עבודותה הושלם  )1(  .46

 מהיום יום 30 תוך הבדיקות וישלימו, ההודעה קבלת מיום יום 15 תוך, עבודותה בדיקת

 את ומשביע ההסכם לתנאי מתאים עבודותה את והמפקח המתכנן מצאו. בה שהתחילו

 השלמת ימים מיום שבוע תוך, השלמה תעודת, לקבלן כוחו בא או המהנדס יתן, רצונם
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 יודיע, להסכם בהתאם בוצע לא שהמנה והמפקח המתכנן ימצאו. עבודותה בדיקת

 ההשלמה עבודות או/ו התיקונים רשימת לו ימסור, בכתב לקבלן על כך המפקח

 ידי על לכך שנקבע זמן תוך לבצעם חייב והקבלן, והמפקח של המתכנן לדעתם הדרושים

 המהנדס, ואולם. דלעיל בהודעה, המפקח

 קבלת כנגד, כאמור השלמה תעודת לקבלן לתת, דעתו שיקול פי על, רשאי כוחו בא או

 או המהנדס או/ו המתכנן של רצונו לשביעות, וישלים שיבצע, בכתב מהקבלן התחייבות

 ברשימה המפורטים ההשלמה עבודות את או/התיקונים ו או, המפקח או, כוחו בא

 .האמורה

 עבודותב להחזיק המזמין של מזכותו גורע זה סעיף של )1(קטן  בסעיף האמור אין  )2(

 ניתנה ולא ההשלמה או/ו התיקונים עבודות עבודותב בוצעו) טרם אם גם, בו ולהשתמש

 תוך, ההשלמה עבודות או/ו את התיקונים לבצע חייב והקבלן, ההשלמה תעודת

 .דלעיל בהודעתו, המפקח ידי על לכך שנקבעה התקופה

 ידי על שנקבעה התקופה תוך, ההשלמה עבודות את או/ו התיקונים את הקבלן ביצע לא  )3(

 עבודות או/ו התיקונים את לבצע רשאי, המפקח או, כוחו בא או המהנדס יהיה, המפקח

 או/ו התיקונים ביצוע הוצאות. לנכון שימצא אחרת דרך בכל או, בעצמו ההשלמה

 כשהן, אלו הוצאות ) ,לעיל )1 ינכה והמהנדס הקבלן חשבון על יהיו, ההשלמה עבודות

 או, לקבלן המגיע משכר20  בסעיף כאמור ניהול ודמי ריבית ובתוספת למדד צמודות

 .הערבות גביית לרבות, אחרת דרך בכל מהקבלן אותן יגבה

 לפני, מסוים במועד עבודותמה מסוים חלק להשלים הקבלן על, ההסכם תנאי לפני אם  )4(

 והמזמין עבודותמה כלשהו חלק שהושלם או, עבודותה שנקבע להשלמת הסופי המועד

 בא או המהנדס יוציא, בו או להשתמש, בו להחזיק עומד או, בו השתמש, בו החזיק

 הקבלן פי דרישת על, האמור עבודותמה חלק לגבי השלמה תעודת, המפקח או, כוחו

 לגבי השלמה תעודת מתן על, בהתאמה, יחולו דלעיל הקטנים הסעיפים והוראות, בכתב

 .האמור עבודותחלק מה

 תנאי כל לפי מהתחייבויותיו הקבלן את משחרר אינו שהיא כל השלמה תעודת מתן  )5(

 ) .זה הסכם מתנאי

 הושלם או, עבודותה הושלם כי, המפקח או, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן קבע (6)

 הקבלן חייב, מסוים במועד להשלימו היה הקבלן שעל ) ,עבודותמה המסוים החלק

, הענין לפי הכל, כאמור, עבודותמסוים מה חלק אותו או עבודותה את למזמין למסור

 סיבה מכל עבודותמה המסוים החלק או עבודותה מסירת את לעכב רשאי אינו והקבלן

 .שהיא

  
  ותיקונים בדק

 

   אחרת תקופה או, חודשים 12 של תקופה - פירושו הבדק תקופת, ההסכם לצורך  )1( .47

 שמניינה, מביניהם המאוחר לפי - לביצוע המיוחדים או בתנאים חוק, במפרט שנקבעה

 46 לסעיף בהתאם, עבודותל בתעודת ההשלמה כמצויין העבודה השלמת מיום יתחיל
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 השלמתם מיום, עבודותה של שונים חלקים לגבי השלמה תעודות של במקרה או, דלעיל

 .ההשלמה בתעודות כמצוין, חלקים אותם של

התאמה  אי נתגלתה או, קלקול או ליקוי, פגם, נזק, הבדק תקופת תוך, עבודותב נתהווה  )2(

 כתוצאה נגרמו המפקח או/ו המתכנן לדעת אשר )" הפגם" - אלה כל יקראו להלן( 

 כל מחדש לבנות או לתקן חייב הקבלן, פגומים בחומרים שימוש או לקוייה מעבודה

 תוך תקופה, רצונו ולשביעות המפקח או/ו המתכנן דרישת לפי הכל, כאמור, פגם

 דרישת עם מיד הקבלן יתקנו, דיחוי סובל אינו שתיקונו, כזה הפגם היה. ידו על שתקבע

 שבוצע תיקון לכל הבדק תקופת תוך שנתהווה פגם לגבי הדין הוא. או המפקח/ו המתכנן

 , דרך, לכביש, דלעיל 28 סעיף לפי

 לקוייה מעבודה כתוצאה, המפקח או/ו המתכנן לדעת, נגרם ואשר ב"וכיו שביל, מדרכה

 .פגומים או שימוש בחומרים/ו

 .דלהלן) 2( 48בסעיף  מהאמור לגרוע בכדי דלעיל זה סעיף של )2(קטן  בסעיף אין (3)

, זה סעיף של )3(  -ו )2( קטנים סעפיים לפי הקבלן התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות  ) 4(

 ) .הקבלן על יחולו

  

  סיבותיהם וחקירת פגמים

 

ה תקופת תוך או ביצועו בזמן, עבודותב קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו  )1(  .48

   מידי המיידי תיקונם את לדרוש, כוחו בא או/ו או המהנדס/ו המתכנן רשאי, בדק  

 פי על המפקח לדרישות התיקונים בהתאם את לבצע בזאת מתחייב והקבלן, הקבלן

 רשאי כוחו בא או/ו המהנדס או/ו המתכנן יהיה, בנוסף. הראשונה דרישתו

 או/ו המהנדס או/ו המתכנן של ולהוראותיו להנחיותיו בהתאם, לחקור הקבלן מן לדרוש

 נמצא. עבודותב שנתגלו הקילקולים או הנזקים הליקויים, הפגמים את סיבות, כוחו בא

 יחולו, ההסכם לפי לו אחראי הקבלן שאין, כזה הקלקול הוא או הנזק, הליקוי, שהפגם

 את והוצאותיו חשבונו לתקן על חייב הקבלן יהיה וכן הקבלן על החקירה הוצאות

, הליקויים, הפגמים אין אם. בהם הכרוך וכל הקלקולים, הנזקים, הליקויים, הפגמים

 למזמין פיצויים בתשלום אחראי הקבלן יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים

 .המהנדס ידי על בסכום שיקבע

 הנובעים, הבדק תקופת גמר לאחר, עבודותב קלקולים או נזקים, ליקויים, פגמים נתגלו (2)

, הפגמים את לתקן חייב הקבלן יהיה, ההסכם לתנאי שלא בהתאם עבודותה מביצוע

 אין ואם והוצאותייו חשבונו על הכרוך בהם וכל הקלקולים או הנזקים, הליקויים

 בתשלום הקבלן חייב יהיה, לתיקון ניתנים הקלקולים או הנזקים, הליקויים, הפגמים

 .המהנדס ידי על שיקבע בסכום, למזמין פיצויים

  

 הקבלן של חשבונו על אחרים ידי על תיקונים

  

רשאי , דלעיל 48או ) 3( -ו) 2( 47, )2(44 הסעיפים  לפי התחייבויותיו אחרי הקבלן ימלא לא אם  .49

 ובמידה, אחרת דרך בכל או, אחר קבלן ידי על, האמורות המזמין לבצע את העבודות

 ההוצאות את לנכות או לגבות רשאי יהא המזמין, הקבלן על חלות, האמורות שההוצאות
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 יהא וכן שהוא זמן בכל לקבלן שיגיע סכום מכל ריבית ובתוספת למדד צמודות כשהן, האמורות

.אחרת דרך בכל 20 בסעיף  כאמור ניהול ודמי מהקבלן לגבותן רשאי המזמין
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 והפחתות תוספות, ינוייםש- 'ט פרק

  

  שינויים

 

   לרבות, שינוי כל על עת בכל להורות רשאי כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן  )1(  .50

 של ומדדיו מתיאוריו, גובהו, כמותו, גודלו, סוגו, איכותו, סגנונו, אופיו, צורתו

 .הוראותיו אחר למלא מתחייבוהקבלן , לנכון שימצא לפי הכל, ממנו חלק וכל עבודותה

  

  :על להורות כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן רשאי, זה סעיף של מכלליותו לגרוע מבלי

 .הקטנתן או הנקובות הכמויות הגדלת   )א(

 .והמחירים הכמויות ברשימת הנקובים פרטים השמטת או הוספה   )ב(

 הכמויות ברשימת הנקובים הפריטים של והאיכות הסוג, האופי שינוי   )ג(

  .והמחירים

 .ופריטיו עבודותה של והמימדים המיתארים, המפלסים גבהי שינוי   )ד(

 .עבודותה להקמת הדרושים שהוא סוג מכל פריטים הפחתת או הוספת   )ה(

 מאת כך על בכתב הוראה תחילה קיבל כן אם אלא, עבודותב שינוי יעשה לא הקבלן   )2(

 לכך שהוסמך, המפקח נתן כלשהן מסיבות אם, כוחו בא) או המהנדס או/ו המתכנן

 שינויים לעשות, פה בעל לקבלן הוראה, דלעיל 25 לסעיף )3( קטן בסעיף לאמור בהתאם

, כוחו בא או או המהנדס/ו המתכנן ידי על בכתב מכן לאחר אושרה וההוראה עבודותב

המפקח  ידי על שניתנה ההוראה תיחשב, ביצועם רלאח ובין השינויים ביצוע לפני בין

 .בכתב המהנדס או/ו המתכנן ידי על, מלכתחילה, ניתנה כאילו פה בעל

  

  השינויים היקף

 

  50  בסעיף כמפורט שינויים להכניס רשאי והמזמין, מוגבל בלתי שיהיה יכול השינויים היקף  .51

 .מהלך הבניה ובכל היקף בכל

  

 שינויים הערכת

 

   או/ו המתכנן ידי על יקבע, שינויים הוראת של מכוחה שבוצע שינוי של ערכו  )1( .52

  :הבאים לתנאים בכפיפות, כוחו בא או המהנדס

 

 הכמויות ברשימת כלולים, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן של לדעתו אם   )א(

 ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת לאלה זהים סעיפים, שבהסכם והמחירים

 והמחירים הכמויות הסעיפים שברשימת של היחידה מחירי לפי, השינויים של

  .שבהסכם

 הכמויות והמחירים ברשימת כלולים, כוחו בא או המתכנן של לדעתו אם   )ב(

 של ערכם ייקבע - השינויים שבהוראת זהים לאלה סעיפים, שבהסכם
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 והמחירים שברשימת הכמויות הסעיפים של היחידה מחירי לפי, השינויים

 .שבהסכם

 הכמויות ברשימת אין, כוחו בא או המהנדס או/ו המתכנן של לדעתו אם   )ג(

 :הרי, השינויים שבהוראות לאלה דומים או סעיפים זהים בהסכם והמחירים

 

 הרשומים לסעיפים דומים או זהים השינויים שבהוראות הסעיפים אם  )1(

 של ערכם יקבע - " מאגר מחירים לענף הבניה" דקל"בחוברת  

חתימת  למועד תקפים, " דקל " ב היחידה מחירי לפי, השינויים

 . )'וכו ראשי קבלן(תוספת  וללא 15% של הנחה בניכוי ההסכם

 לסעיפים דומים או זהים אינם השינויים שבהוראת הסעיפים אם  )2(

 היחידה מחירי את כוחו בא או המהנדס יקבע ל"הנ" דקל"ב הרשומים

 העבודה ערך לפי או, השוק ערך לפי, השינויים שבהוראת הסעיפים של

 12% על תעלה שלא בתוספת, לשינויים ההוראה מתן בזמן והחומרים

 ההוצאות כל בעבור ושלמה מלאה כתמורה והחומרים העבודה מערך

  .והמימון הרווחים, הנהלת העבודה לרבות, הכלליות

 

 ידי על ייקבע, והמימון הרווח הכלליות ההוצאות בעבור האחוז שיעור

 אך, ושינוי שינוי כל של ולאופיו למהותו בהתאם. כוחו בא או המהנדס

 בסעיף המוזכר, העבודה ערך בחישוב   12%על לעלות יוכל לא השיעור

על  שנקבעו, העבודה שכר תעריפי בחשבון ילקחו, לעיל )2(ג) 1(קטן )1(2

 העובדים של ביותר הגדול המספר מאורגן בו המקצועי האיגוד ידי

 הקבלן ידי על הסוציאליות המשתלמות ההטבות וכל הנדון במקצוע

 שהונהגו הסוציאליות ההטבות שיעור על יעלה לא ששיעורם ובלבד

 שלא העבודה מחירי. לעיל האמור המקצועי האיגוד על ידי לזמן מזמן

  .כוחו בא או המהנדס ידי על יאושרו, המקצועי האיגוד ידי על נקבעו

  

 מחירי בחשבון יילקחו, לעיל )2 ()'ג()1 ( קטן בסעיף המוזכר החומרים ערך בחישוב  )2(

 החומרים מחירי :לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על שפורסמו כפי, החומרים

 המתכנן ידי על יאושרו, המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה ידי על מתפרסמים שאינם

  .כוחו בא או המהנדס או/ו

 של לדעתו אם הרי, דלעיל )1(קטן לסעיף)ג( -ו) ב) (א(בפיסקאות  לעיל האמור אף על  )3(

 הסעיפים של היחידה מחירי את לקבוע אין, כוחו בא או או המהנדס/ו המתכנן

 הכמויות שברשימת הסעיפים של היחידה בסיס מחירי על או לפי, השינויים שבהוראת

 שבין ההבדל או/ו השוני עקב וזאת  "דקל" שבחוברת היחידה מחירי ולפי, שבהסכם

 או/ו מהותם השינויים לבין שבהוראת הסעיפים של כמויותיהם או/ו מהותם

המאגר " בחוברת הסעיפים של מהותם לבין או, בהסכם הסעיפים של כמויותיהם

 )2 ()'ג( פסקה לפי השינויים שבהוראת הסעיפים של היחידה מחירי ייקבעו, "וחדיהמ

  .לעיל סעיף זה של)1)קטן לסעיף
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 דרישת פי על, חייב הקבלן יהא, עבודותב שינויים לעבודות מחירים קביעת לצורך  )4(

 בין, כלשהם לסעיפים היחידה מחירי של תמחירי ניתוח כוחו להמציא בא או המהנדס

 ובין "הבניה לענף מחירים מאגר" "וחדיהמאגר המ" בחוברת או בהסכם כלולים שהם

 .שינויים בעשיית קשורים שהם

  

 או המהנדס ידי על שתידרש הפירוט רמת לפי זה תמחירי ניתוח להגיש מתחייב הקבלן

 .שתהא ככל גדולה זאת רמת פירוט תהא, כוחו בא

 לבצעם ועליו ערכם קביעת אי מחמת השינויים של ביצועם את לעכב רשאי אינו הקבלן  )5(

  .כוחו בא או המהנדס מאת קבלת ההוראה עם מיד

 

  הקבלן תביעות

 

   כל את שתפרט רשימה, חודש כל בסוף, כוחו בא או למהנדס יגיש הקבלן  )1(  .53

 ואשר 51 בסעיף כאמור שינויים ובגין עליהם שלא הותנה נוספים לתשלומים תביעותיו

 .החולף במשך החודש, עבודותה ביצוע עקב להם זכאי הוא דעתו לפי

 את רואים, זה לסעיף )1( קטן בסעיף כאמור, התביעות ברשימת הוכללה שלא תביעה  )2(

 על, כאמור החודש בסוף הודיע אם פרט, תנאי וללא לחלוטין עליהויתר  כאילו הקבלן

 לתשלומים הקבלן בתביעות לדון רשאי המהנדס יהיה אולם, התביעה את להגיש כוונתו

   בסעיף הנקוב לאחר המועד הוגשו אלו תביעות אם גם עליהם הותנה שלא נוספים

בהגשת  לאיחור הסיבות את וינמק סביר טעם יתן שהקבלן בתנאי, זה לסעיף )1( קטן

 .המהנדס של רצונו לשביעות, תביעותיו

 לו שיש כלשהי טענה או תביעה, דרישה מחמת עבודותה ביצוע את יפסיק לא הקבלן  )3(

 ) .המזמין כלפי

 

  מדידות – 'י פרק

  

  הכמויות מדידת

 

   כמויות של בלבד אומדן אלא אינן והמחירים הכמויות ברשימת הנקובות הכמויות  )1(  .54

 במילוי למעשה לבצען הקבלן שעל מדויקות לראותן ככמויות ואין עבודותב

 .ההסכם לפי התחייבויותיו

 לשיטה  בהתאם מדידות סמך על, המפקח ידי על, ההסכם לפי למעשה שבוצעו הכמויות  )2(

 ידי על שיוגשו כמויות חישובי סמך על או/ו והמחירים ברשימת הכמויות המפורטת

 המדידות בספר תרשמנה המדידות כל. לפי העניין הכל, המפקח ידי על ויאושרו הקבלן

 .והקבלן המפקח ידי על ותחתמנה לכך מיוחדות ברשימות או

 על לקבלן מראש הודעה המפקח יתן, מקצתו או כולו, עבודותה את למדוד בואו לפני  )3(

 המדידה במועד נוכח להיות מתחייב והקבלן, לו הרצוי ועל המועד כן לעשות כוונתו

 הדרושים והציוד האדם כח את לספק הדרושות וכן המדידות את לבצע למפקח ולעזור

 .לכך בקשר הפרטים הדרושים את למפקח ולהמציא הוא חשבונו על, המדידות לביצוע
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 לא והקבלן בהעדרו המדידות את לבצע המפקח רשאי - המדידה במועד הקבלן נכח לא  )4(

 נעדר אם אולם. המדידות סמך על המפקח ידי על שנקבעו על הכמויות לערער רשאי יהא

 המועד לפי, למפקח הודעה כך על המפקח ונמסרה דעת את שהניח מסיבה הקבלן

 שיקבע כפי יותר למועד מאוחר המדידות ביצוע יידחה, כאמור המדידות לביצוע שנקבע

 .המפקח ידי על

, שנמדדה כמות כל על, ימים 7 תוך, בכתב לערער הוא רשאי - המדידה בשעת הקבלן נכח  )5(

 בין דעות חילוקי נתגלו אם. האמורה הכמויות מדידת לביצוע מועד חדש יקבע והמפקח

 והכרעתו, המהנדס זה בעניין יכריע, המדידה השנייה לאחר גם, המפקח לבין הקבלן

  .סופית תהיה

 המדידות שתבוצענה מבקש והקבלן למדידה מוכן, מקצתו או כולו, עבודותה היה  )6(

  .בדחייה צורך, לדעתו, יש כן אם אלא המדידה ביצוע המפקח את ידחה לא, בהקדם

 

  משוערים סכומים

 

 בתורת, כלשהי לעבודה או, עבודותמה כלשהו לחלק, והמחירים הכמויות ברשימת שנקבע סכום  .55

 חלק של לביצועו ההוצאות לכיסוי משוער כסכום במפורש בה בלבד ותואר משוער סכום

 עבודותה חלק בוצע אם ;ההסכם בשכר לא יוכלל, האמור כלשהי עבודה או האמור עבודותה

 המהנדס או/ו המתכנן המפורשות של הוראותיו לפי ורק אך, האמורה כלשהי עבודה או, האמור

 בשכר ההסכם כלשהי אמורה עבודה או האמור עבודותה החלק של ערכו יוכללו, כוחו בא או

 .הנקוב המשוער הסכום של במקומו, דלעיל 52 בסעיף למתואר בהתאם שייקבע

  

 תשלומים -'יא פרק

  ביניים חשבונות

 

   לחלקי, ביניים מצטברים חשבונות למפקח הקבלן ימציא, בו 10עד ליום , לחודש אחת  )1(  .56

  .עבודותה בביצוע ושלבי ההתקדמות הזמנים ללוח ובהתאם, כבר שבוצעו עבודותה

 

 ידי על ייבדק, בו הנקובים והמחירים הכמויות לרבות, הקבלן של הביניים חשבון  )2(

ובכפוף , ויד על החשבון של אישורו או/ו ולאחר תיקונו, יום 14בתוך  והמתכנן המפקח

 וייןיצ  . יום 60+ תנאי של שוטף ב, המזמין ידי על ישולם, להלן) 6(להוראות סעיף קטן 

 הסכמתו בדבר ראיה או/ו הודאה כל לכשעצמם בהם אין הביניים תשלום חשבונותכי  

 כל על שומר והמזמין, כאמור לתשלום הקבלן של זכאותו בדבר המזמין של אישורו או/ו

. להלן 57 בסעיף כאמור לבין הקבלן בינו סופי חשבון לביצוע עד וטענותיו זכויותיו

 .בלבד גמורות לעבודות ביחס יהיה הביניים חשבונות תשלום

  

, מרכיביהן כל על, והושלמו בוצעו אשר המפורטות העבודות הינן גמורות עבודות

  .עבודותה לביצוע ההסכם בתנאי כמוגדר
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 לאישור הוכחה כל ישמש לא, ותשלומם הביניים חשבונות שאישור במפורש הוסכם  )3(

, הביניים בחשבונות שנכללו עבודותה חלקי לקבל כהסכמה או, בהסכם נכלל שלא מחיר

 לאיכותם או עבודותה בביצוע המלאכה שנעשתה לטיב לא וגם המפקח ידי על שאושרו

  .החומרים של

 

 הנדרשת ברמה ומפורט ערוך כשהוא, הביניים מחשבונות אחד כל להמציא חייב הקבלן  )4(

, מדידה דפי לרבות, לבדיקתו הנחוצים המסמכים בכל והוא מלווה המפקח ידי על

 .'וכו מחירים ניתוחי, יומן דפי, כמויות חישובי

 באופן, מספקת ברמה ערוך שאינו, לו שהוגש חשבון לקבל שלא רשאי מצידו המפקח

  .המפקח של הבלעדית דעתו שיקול לפי, ובפירוט הנדרש ומהיר ברור

  

  .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם כל מקדמה על חשבון ביצוע העבודות  )5(

  

זה מקורם בהקצבות של מובהר בזאת כי הכספים למימון העבודות נשוא הסכם   )6(

ומשכך לא תהיה על ") מקורות מימון: "להלן(או מפעל הפיס /משרדי ממשלה ו

וזאת , העירייה כל חובה לשלם לקבלן סכומים בהתאם להסכם ולמרות כל האמור בו

בטרם התקבלו בפועל בקופת העירייה כספים ממקורות המימון המתחייבים לעבודות 

ת על כל טענה דרישה או תביעה בנוגע לעיכובים הקבלן מוותר בזא. נשוא ההסכם

  .בתשלום התמורה עקב האמור והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין עיכובים כאמור

  

) 2(56 בסעיף כנקוב לתשלום המועד את להקדיםכי במקרה ובו הקבלן יבקש  מוסכם )7(

 תופחת אזי, כאמור תשלום להקדמת הסכימה הבלעדיד "שק לפי והעיריה, לעיל

מערך התשלום  0.5%בסך השווה ל  , להסכם בהתאם לקבלן המגיעה התמורה

 בסעיף באמור אין כי מובהר ספק הסר למען. המוקדם לכל חודש או חלקו באופן יחסי

  .כלשהו תשלום להקדים העירייה את לחייב בכדי זה

עוד מובהר כי כלל הסכומים המפורטים בכתב הכמויות לאחר שיקלול הנחת הקבלן  )8(

  .סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא לרבות שינויים במדד אם בשערי מטבע הינם

 

  

 סופי חשבון

 

   יגיש, המזמין לידי ומסירתו כולו עבודותה השלמת מיום יום 30 מאשר יאוחר לא  )1(  .57

, לבדיקתו והדרושים בו הקשורים המסמכים כל סופי בצירוף חשבון למהנדס הקבלן

 המהנדס ידי על ויאושר ייבדק והוא, כאלה יהיו אם הסופיות תביעותיו רשימת כולל

  .הגשתו מיום יום 30 תוך והמתכנן

 היחידה מחירי של המכפלות יסוד על המהנדס ידי על סופית ייקבע ההסכם שכר  )2(

או  בתוספת, דלעיל 54 סעיף לפי שנמדדו בכמויות הכמויות והמחירים שברשימת

 .דלעיל 52 בסעיף באמור ובהתחשב השינויים הוראות לפי, השינויים של ערכם בהפחתת
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 ששולמו הביניים תשלומי כל יופחתו, המהנדס ידי על כאמור שנקבע ההסכם משכר  )3(

, שעה אותה עד לקבלן ששולם אחר סכום כל וכן, דלעיל 56 לסעיף  בהתאם, כמקדמות

 תנאי פי על מהקבלן למזמין המגיע סכום ובניכוי כל, שולם אם, ההסכם שכר חשבון על

 .אחרת סיבה מכל או ההסכם

 .בוטל  )4(

 על הצהרה למזמין הקבלן לכשימציא, לעיל כאמור לקבלן תשולם ההסכם שכר יתרת  )5(

 בנקאית ערבות וכן המהנדס ידי על שנקבע בנוסח, להסכם תביעותיו בקשר כל חיסול

 ידו על שנקבע בנוסח המזמין של להנחת דעתו – שבוצעו העבודות טיב להבטחת

  .דלהלן 58 בסעיף וכמפורט

 אם אלא, ההסכם פי על לו המגיעים הסכומים המזמין מאת לקבל זכאי יהיה לא הקבלן  )6(

 מיני מכל עבודותה אתר את שפינה המאשרת, המהנדס מאת תחילה תעודה ימציא כן

 או, השימוש בתי, המחסן, הכלים, המכשירים, הבניה חומרי מכל, ופסולת שירים

  .באתר שהוקמו ארעיים מבנים

 רשאי, דלעיל 46 בסעיף כאמור, עבודותה חלק לגבי השלמה תעודת שתוצא מקרה בכל  )7(

, השלמה תעודת הוצאה שלגביו עבודותמה חלק לאותו חשבון סופי להגיש הקבלן

  .זה במקרה גם בהתאמה יחולו, לעיל זה לסעיף )6 ( עד)1)קטנים סעיפים והוראות

  

  בדק ערבות

 

   הקבלן ימציא, הסופי החשבון םוותשל למזמין עבודותה של הסופית מסירתו במועד  )1(  .58

( 5%  של בגובה, המזמין לו שיסכים מבנק מותנית בנקאית בלתי ערבות למזמין

 .)העבודות של הסופי השכר מערך )אחוזים חמישה 

 הקובע כשהמדד, למגורים הבניה תשומות מחירי למדד צמודה תהיה האמורה הערבות

 .ההסכם של הבסיסי המדד ההצמדה יהיה לחישוב

על  הבדק תקופות לסיום בהתאמה ותופחת הבדק תקופת משך לכל תנתן הבדק ערבות  )2(

  .פי דין וכמפורט בהסכם על נספחיו

 מיום תחלנה והאחריות הבדק תקופת, לעיל האמור על כי, בזאת מובהר ספק הסר למען  )3(

 בחוק האחריות תקופות את ותחפוף, למזמין עבודותה של בפועלהסופית  מסירתו

 שיחול או/ו זה הסכם חתימת במועד אחר החל דין וכל,  1976 ז"תשל, )דירות( המכר

 .בעתיד

 תנאי להפרת תיחשב, שהיא סיבה מכל, במועד, לעיל כאמור בדק ערבות המצאת אי  )4(

 המזמין של זכות מכל לגרוע מבלי והכל, לביטולו זכות ותקנה למזמין ההסכם של יסודי

 אחרים סעד או תרופה לכל, דין כל ובהתאם להוראות זה הסכם להוראות בהתאם

  .ונוספים

  

  התייקרות שלומית

 .לא תשולם כל התייקרות מכל סוג ומין שהוא  .59
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 ביצועו המשכת אי או עבודותה סיום - 'יב פרק

  

  עבודותה ביצוע על תעודה

 

   לקבלן המהנדס ימסור, בהסכם הכלולות התחייבויותיו כל אחר הקבלן מילא  )1(  .60

 וכי, להסכם בהתאם והושלם בוצע עבודותה כי תעודה המאשרת, הבדק תקופת בתום

 של המלאה רצונו ולשביעות בהתאם להסכם הן אף בוצעו בהן והכרוך הבדק עבודות כל

  .המהנדס או/ו המתכנן

 

 הקבלן את פוטרת אינה, לקבלן דלעיל זה לסעיף)1)קטן בסעיף האמורה התעודה מסירת  )2(

 מועד לאחר גם נמשכת הדברים מטבע אשר, מההסכם כלשהי הנובעת מהתחייבות

  .האמורה התעודה מסירת

 

 מסויימים במקרים, עבודותה מאתר הקבלן יד סילוק

  

   ממנו הקבלן של ידו את ולסלק, עבודותה אתר את לתפוס רשאי יהיה המזמין  )1(  .61

 או, בעצמו עבודותה את ולהשלים עבודותה ולבצע את מלהמשיך ממנו ולמנוע

 הציוד, החומרים כך בכל לשם ולהשתמש, אחרת דרך בכל או, אחר קבלן באמצעות

מהם  חלק כל או אותם למכור או, עבודותה שבאתר, מהם חלק בכל או, והמתקנים

 אחד בכל - ההסכם לפי מהקבלן לו המגיע סכום כל לכיסוי בתמורתם ולהשתמש

  :מראש ימים 7 ,בכתב הודעה ולאחר מתן, דלהלן מהמקרים

 48 תוך, ציית ולא, ביצועו את שהפסיק או, עבודותה בביצוע התחיל לא הקבלן   )א(

 או, עבודותה בביצוע להמשיך או להתחיל בכתב מהמהנדס להוראה, שעות

  .אחרת דרך בכל עבודותה מביצוע כשהסתלק

 השלמתו את להבטיח כדי מדי איטי עבודותה ביצוע שקצב סבור המפקח   )ב(

 14 תוך ציית לא והקבלן להשלמתו שהוארך או במועד, בהסכם הקבוע במועד

 שמטרתם, בהוראה באמצעים הנזכרים לנקוט מהמהנדס בכתב להוראה, יום

שהוארך  במועד או, בהסכם הקבוע במועד עבודותה השלמת את להבטיח

  .להשלמתו

  .ההסכם בביצוע מתרשל שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המהנדס בידי יש   )ג(

 בביצוע משנה קבלן העסיק או, לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את הסב הקבלן   )ד(

  .בכתב הסכמת המזמין בלי - עבודותה

 צו הקבלן נגד כשניתן או, פירוק בהליכי נמצא )מאוגד גוף והוא במידה( הקבלן   )ה(

 שיוטל במקרה או, נושיו לטובת או עם סידור עשה או שהקבלן, נכסים קבלת

 כספים על או, הקבלן של כספים על או, מהם חלק כל או, הקבלן נכסי על עיקול

 נגדם הוצאה לפועל פעולת תעשה או, מהם חלק כל על או, לקבלן המגיעים

 הטלת מיום יום 30 תוך, תבוטל לא לפועל הוצאה פעולת או, יסור לא והעיקול

  .לפועל ההוצאה פעולת עשיית או מיום העיקול
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 של בשמו אחר אדם או שהקבלן, דעתו להנחת, הוכחות המהנדס בידי יש   )ו(

 בקשר, כלשהי הנאה טובת או, מענק, שוחד לאדם כלשהו הציע או נתן, הקבלן

  .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם

 בהתאם,  עבודותה מאתר הקבלן של ידו לסילוק בזכותו ישתמש שהמזמין מקרה בכל  )2(

 של בכתב דרישה קבלת עם מיד עבודותה מאתר הקבלן להסתלק מתחייב, להסכם

 לאתר ידו על הובאו אשר המוצרים והציוד, החומרים כל את ולהשאיר, המזמין

 זכאי לפנות המזמין יהיה, דלעיל המזמין דרישות אחר הקבלן מילא לא. עבודותה

 מהקבלן שימנע - ערובה מתן וללא בלבד אחד צד במעמד מניעה צו ולקבל, ש"לביהמ

 המוצרים, החומרים את להוציא או/ו העבודה להמשך להפריע או/באתר ו להמצא

 .מהאתר שלו והציוד

 חשבון על תהיינה, זה לסעיף )1(קטן לסעיף ברישא כאמור, עבודותה השלמת הוצאות  )3(

 ניהול ודמי, ריבית, הצמדה הפרשי בתוספת מחושבות בהן כשהן ישא והוא הקבלן

  .לעיל) 1( 20 בסעיף  כמפורט

 אין, זה סעיף של)1)קטן סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק עבודותה אתר תפיסת  )4(

 התחייבויותיו בכל לעמוד חייב יהא והקבלן המזמין ידי על ביטול ההסכם משום בהם

 יהא לא, ומאידך ;למלאן מהקבלן שהמזמין ימנע להתחייבויות פרט, ההסכם לפי

 )7 ( -ו )5 ( בסעיפים קטנים המפורטות בהתחייבויותיו אלא, הקבלן כלפי חייב המזמין

 .דלהלן, זה הסעיף של

 סעיף לפי, ממנו הקבלן של ידו וסילוק המזמין ידי על עבודותה אתר תפיסת לאחר סמוך  )5(

 לדעתו אשר הסכום אומדן את, בכתב לקבלן ויודיע המהנדס יקבע ) ,זה סעיף של)1)קטן

 עודפי של ערכם וכן עבודותה אתר תפיסת עד לשעת, ההסכם ביצוע בעד הקבלן בו זכאי

 .שעה באותה, עבודותה שבאתר והמתקנים הציוד, החומרים

   בו והיו, זה סעיף של)1)קטן בסעיף כאמור, עבודותה אתר את המזמין תפס (6) 

 לסלק בכתב מהקבלן לדרוש, שהיא עת בכל, רשאי המהנדס, מתקנים או ציוד, חומרים

 הקבלן ציית לא אם. מהם כל חלק או, והמתקנים הציוד, החומרים את עבודותה מאתר

, עבודותמאתר ה לסלקם, הקבלן חשבון על, המזמין רשאי, יום 14 תוך, זאת לדרישה

 הוראות. להם שייגרם אומדן או נזק לכל אחראי יהיה ולא, בעיניו שיראה מקום לכל

, במתקנים או בציוד, בחומרים להשתמש המזמין של מזכותו גורעות זה אינן קטן סעיף

  .זה סעיף של  )1(קטן  בסעיף כאמור, למכרם או

 לשלם חייב המזמין יהא לא, המזמין ידי על כאמור, עבודותה אתר תפיסת שעת מ  )7(

 עד מכן ולאחר, הבדק תקופת שתסתיים עד, בקשר להסכם כלשהו סכום לקבלן

 דמי וכן ובדיקתו עבודותה הוצאות השלמת המהנדס ידי על בכתב ויאושרו שיתבררו

 , שהן כל הוצאות או ונזקים בהשלמתו דחיה כל ידי על למזמין שנגרם הנזק

 לא. בתשלומם חייב שהקבלן שהם כל אחרים פיצויים וכן הקבלן ידי על למזמין שנגרמו

 אילו בו זוכה היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן שבין ההפרש את זכאי לקבל הקבלן יהא

, והפיצויים הנזקים, ההוצאות סכום לבין, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה

  :כי בתנאי, כאמור המהנדס ידי על שאושרו כפי

 לפי, בכתב המהנדס שקבע האומדן על העולה סכום לקבל זכאי יהא לא הקבלן   )א(

  :דלעיל )5(סעיף
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 ידי על שאושרו כפי, והפיצויים הנזקים, עבודותה השלמת הוצאות וסכום היה   )ב(

 היה שהקבלן ההסכם שכר אומדן על עולה, לעיל בסעיף זה כאמור, המהנדס

 חייב הקבלן יהא, ההסכם בשלמותו את ומבצע ממשיך היה אילו, בו זוכה

סכום  מכל לגבותו זכאי יהיה והמזמין למזמין שביניהם ההפרש בתשלום

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותו וכן לקבלן ממנו שמגיע

 לגרוע ולא קודמים סעיפים לפי המזמין זכויות על להוסיף באות, זה סעיף הוראות  )8(

 הסכם להוראות בהתאם שניתנה שהוא סוג מכל בטוחה לחלט כל זכותו לרבות, מהם

 .זה

 חובה המזמין על יטיל לא, בכלל זה בהסכם או, לעיל זה בסעיף מהאמור דבר שום  )9(

 של הפרה כל בשל הקבלן מאת מלא לפיצוי זכאי יהיה והמזמין עבודותה את להשלים

 את להשלים המזמין החליט אם בין, זה בהסכם הקבלן מהתחייבויות התחייבות

 לו שיהא ולהביא לכך המזמין עם להיטיב יבוא המלא הפיצוי. לאו אם ובין עבודותה

 אילו לו שהיו, רכוש או/ו, כסף או, רכוש תמורת כספי בשווי או/ו ברכוש או/ו, בכסף

 כל על המזמין את לפצות וכדי במלואן זה בהסכם התחייבויותיו אחר מילא הקבלן

 של מזכותו לגרוע מבלי וזאת אחרים ידי על או/ו ידי הרוכשים על נגדו שתוגש תביעה

  .ההפרה עקב הקבלן על ידי, הופק אם, שהופק רווח בגין לתבוע המזמין

 

  עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות אי

 

  או  כולו, עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות שאין, שהוא זמן בכל יתגלה אם  )1(  .62

 אך, עליה שליטה לקבלן שאין אחרת הקבלן סיבה יפנה כל  או, מלחמה מפאת, מקצתו

 יהיה והמזמין יפנה  הקבלן למזמין, לעיל) 3(14 קטן  בסעיף הנזכרות הנסיבות למעט

כולו , עבודותה בביצוע להמשיך אפשרות אין אמנם כי, בכתב אישור לקבלן לתת רשאי

 עבודותה ביצוע המשכת לאי הנוגע בכל המהנדס הוראות אחר ימלא והקבלן, מקצתו או

 .כאמור

) 1(ק"ס לפי עבודותה ביצוע המשכת אפשרות אי של במקרה לקבלן שישולם הסכום  )2(

 למחירים בהתאם, האמור האישור מתן לתאריך עד העבודה שבוצעה ערך יהיה, לעיל

 .השינויים ובהוראות הכמויות והמחירים ברשימת הנקובים והשיעורים

   תביעות כולל, הקבלן תביעות כל של סופי סילוק יהווה, כאמור הסכום תשלום (3)

 .כאמור שנגרמו מיותרות בעבור הוצאות ותביעות לפיצויים

 או עבודותה מאתר, מקצתם או כולם, עבודותה ומתקני הציוד את הקבלן סילק לא  )4(

 רשאי, זה לסעיף) 1(ק "ס לפי, המהנדס להוראות אחרת בהתאם פעולה ביצע שלא

, אחרת דרך בכל או בעצמו חשבון הקבלן על האמורות הפעולות את לבצע המזמין

 הפרשי בתוספת מחושבות כשהן, בכך הכרוכות בהוצאות ישא והקבלן

 סכום ובהפחתת, לעיך) 1( 20ריבית דמי ניהול כמפורט בסעיף , הפרשי הצמדה 

 שיש האמורות מההוצאות הדעת על חלק מתקבל לכיסוי המהנדס ידי על שיאושר

 .המזמין חשבון על לזקפן

  

 מוסף ערך מס
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   כוללים אינם, זה בהסכם והמחירים הכמויות רשימת בסעיפי הנקובים המחירים (1) 63.

 .מוסף ערך מס

 בשיעור, הסופי ולחשבון החלקיים לחשבונות, המוסף הערך מס את ישלם המזמין  )2(

 מוסף ערך מס סכום להעברת, החוק מבחינת, הקבלן המחייב את ובמועד הקיים

  .כדין מורשה עוסק של מס כנגד חשבונית, המס לשלטונות חשבון לכל המתייחס

  

 

  :החתום על הצדדים באו ולראיה

__________________   ________________ 

  הקבלן               
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  נוסח ערבות בנקאית להסכם  –' נספח א 

  

   לכבוד
  ")העירייה: "להלן( עיריית בית שמש

  

 
   ולתקופת הבדק לחוזה בנקאית ערבות: הנדון    

  
 אנו, ")המבקשים: "להלן(_____________ . ז.ת/ . פ.ח____________________  בקשת פי על

: במילים( ₪_____________ של לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים
 ל"הנ הסך מהצמדת הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת, )חדשים שקלים__________________

לביצוע  להסכם בקשר המבקשים מאת שתדרשו, ")הצמדה הפרשי: "להלן( להלן כמפורט, למדד
  . _________עבודות ביוב מיום 

  
 שתגיע בכתב דרישתכם מיום ימים 7 תוך, ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

   . המבקשים מאת תחילה הסכום את לדרוש או דרישתכם את לבסס עליכם להטיל מבלי, אלינו
  

 על דרישתכם את להוכיח צורך יהיה ולא, לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 תביעה, פיה על תשלום קבלת לשם, תחילה להגיש חייבים תהיו ולא, אחר באופן או, משפטי בהליך פיה

   . המבקשים מאת תשלום תחילה ולדרוש, המבקשים נגד משפטית
  

  : זה במכתבנו
  

   . כללי ולמחקר לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי על המתפרסם, תשומות בניה משמעו - " מדד""
  . שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו המדדמשמעו  –" המדד החדש"
  _________שנת ____________ בגין חודש ____________שפורסם ביום  המדד –" המדד היסודי"
  

  : כדלקמן יחושבו ההצמדה הפרשי
  

 המדד: "להלן( זו ערבות פי על, בפועל התשלום לפני לאחרונה שפורסם המדד מתוך יתברר אם
 המדד להכפלת השווה סכום ההצמדה הפרשי יהיוהיסודי  המדד לעומת עלה החדש המדד כי, ")החדש
  . היסודי במדד מחולק, ל"הנ כדרישתכם המצוין הקרן בסכום החדש

  
  

 לא ל"הנ המועד אחרי לנו שתימסר דרישה. בכלל ועד _______ליום  עד בתוקפה שארית זו ערבות
   . תענה

  
  . להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

  
  

   , רב בכבוד       
  

_________________________  
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  'נספח ב

 אישור  עריכת  ביטוח
  

  לכבוד
  ")העירייה: "להלן ( עיריית בית שמש

  מרכז מסחרי 
  5.  ד.ת

  99100בית  שמש  
  02-9909704:  פקס

  ………………………………………הקבלן :  הנדון 
  

  ל וכמפורט "ש הנ"י חברתנו כיסוי ביטוחי לביצוע עבודות קבלניות ע"הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע
  - :בהמשך 

  
: פרוט מלא של מהות העבודה  .1

………………………………………………………………..  
  .……………………: ' חוזה מס

: אתר העבודה 
 ........................................................................................................................  

  
  …………………………עד    ………………… - מ :  תקופת הביטוח  .2
  
   בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי" עבודות קבלניות"פוליסת כל הסיכונים לביטוח  .3

  ".2009ביט "הפוליסה הידועה בשם 
  .הפרקים 3 -ביחס ל" חודשים 24תקופת תחזוקה של "הפוליסה כוללת סעיף 

  
השווה למלוא היקף , ₪.  …………………) : ביטוח רכוש(' סכום הביטוח לפרק א 3.1

 .העבודה כולל חומרים וציוד
מסכום  10% –הכיסוי כולל את ההרחבות המפורטות להלן בסכום השווה ל   3.1.1

  :בנפרד לכל הרחבה , ביטוח הרכוש
  

  .הוצאות לפינוי הריסות  .א
  .או לרכוש סמוך/אובדן או נזק לרכוש שעליו מתבצעת העבודה ו  .ב
מהנדסים , פיקוח והשגחה של אדריכלים, מדידה, הוצאות בגין תכנון  . ג

  .ומומחים אחרים לשם כינון האובדן או הנזק
  

  או /או עבודה לקויה ו/מתכנון לקוי ו ישיררחב לכסות גם נזק פרק זה מו  3.1.2          
  .        חומרים לקויים

  .$  150,000:  י הרחבה זו מוגבלת לסך של "אחריות המבטח עפ
     

  ) : צד שלישי(' י פרק ב"גבול האחריות עפ 3.2
  .כ לתקופה"סה$ .. …………………לאירוע ו  $    ……………………

  ].כ לתקופה"סה$  -.2,000,000ע ו  לאירו$    - .1,000,000לפחות  [
  

" חריגים"ב 7ובהתאם מבוטל סעיף , תקף –" ' הרחבות לפרק ב"ב 1סעיף   3.2.1
  ).תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי(

  
 –) כיסוי רעידות או החלשה או תמך או משען" (' הרחבות לפרק ב"ב 2סעיף  3.2.2

  .תקף
  .למקרה ולתקופת הביטוח$  1,000,000:  גבולות האחריות בגין הרחבה זו 

  
  .תקף –) הרחבת נזקי גוף" (' הרחבות לפרק ב"ב 3סעיף  3.2.3
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

מתקנים או כבלים , אובדן או נזק לצינורות("לפרק זה " חריגים"ב 8לסעיף   3.2.4
  :תתווסף הפסקא הבאה ") קרקעיים- תת

מתקנים או כבלים , מפגיעה בצינורות תוצאתיביטוח זה מורחב לכסות נזק   -
  .קעייםקר- תת

  .$ 150,000י הרחבה זו מוגבלת לסך של  "אחריות המבטח עפ
  

  ) :חבות מעבידים(' י פרק ג"גבולות האחריות עפ 3.3
  

  .למקרה ולתקופה$  ……………… -לעובד  ו$  .. ………………
  ]למקרה ולתקופה$  5,000,000  - לעובד ו$  1,500,000:  לפחות [

  
  :של המבוטח ישנם . ה.מ.צ-לכל כלי הרכב וה .4
  

  .כחוק" חובה"ביטוחי  4.1
  

ח "ש 300,000  - בגבול אחריות שלא יפחת מ, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש 4.2
 . לכל כלי בנפרד, לארוע

  ). אם קיים" (נזק תוצאתי"מבוטל חריג  –בפוליסה זו 
  
או /או קבלני משנה ו/או קבלנים ו/ו …: "ל מתווסף לשם המבוטח "בכל  הפוליסות הנ .5

מ "או החברה לפיתוח בית שמש בע/ו או החברות הכלכליות שלה /עיריית בית שמש ו
 "    או כל הבא מטעמם/או עובדיהם ו/מ ו"או חברת מי שמש בע/ו

  ).סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(+ 
  .ל קיים סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגדם "כמו כן בכל הפוליסות הנ

  
וכי בכל מקרה של ,  בלעדי בפוליסה" מוטב"כ" רייההעי"רשמנו לפנינו את קביעת  .6

  .הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה) ביטוח הרכוש(' י פרק א"פיצוי עפ
  
לעיל  5י הגורמים הנזכרים בסעיף "ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך ע .7

  .אשר לא יידרשו להפעיל את ביטוחיהם
              

  
  וכן שבכל מקרה , הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות .8

יום  60או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו /הצמצום ו –או ביטול הפוליסה /של צמצום ו
            ".עירייה"ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם לקבלן וגם ל 

  
  .ל"מית בפוליסות הנב פרוט סכומי ההשתתפות העצ"מצ  .9
 

  . 1980 –מ "י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ביטוח אחריות המוצר עפ .10
 :בגבולות אחריות של

  .כ לתקופת הביטוח"סה$ ..  ………… -לארוע ו$   ……………………
  ].כ לתקופת הביטוח"סה$  -.2,000,000לארוע ו  $  -.1,000,000לפחות [

  ".ביט"פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם  פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם
  ..………………עד    .  ……………  - מ :  תוקף פוליסה זו הוא   

  
  . חל גם ביחס לפוליסה זו –לעיל  8 - ו 7,  5כל האמור בסעיפים 

  
  .$.  …………:  השתתפות עצמית               

  
  ,בכבוד  רב                

  
 .מ"חברה לביטוח בע..  ………                                                                                          
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  כתב כמויות –' נספח ג

  

  

  מצורף בחוברת נפרדת
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  מפרט טכני מיוחד – 1'נספח ד
  
  

  םתנאים כלליים מיוחדי  00.00
  
  

  אור כלליית   00.01
  

  , בנוסף לאמור ביתר מסמכי חוזה זה, העבודה נשואת חוזה זה כוללת אך לא מוגבלת
  .בית שמש, 21.צ.ס לבנים ולבנות ב"בנית תוספת כיתות בביאת עבודות 

  
   גמר ופיתוח שטח ,אבן, בניה, בטון ,ביסוס, העבודה כוללת עבודות חפירה

  .חום מקום העבודה כמפורט בתוכניות ובכתבי הכמויותבת
  

  היקף העבודה   00.02
  

החוזה ונספחיו מכילים את כל העבודות המפורטות ברשימת הכמויות , מסמכי ההזמנה להציע הצעות
ועל כן , יש לראות את המפרט כדלקמן כהשלמה לתכניות. המצורפות וכן כל עבודה המתוארת בתוכניות

  .רט זהעבודה המתוארת בתכניות אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפ
  

  כמו כן יכלול החוזה את כל העבודות הנוספות שהמפקח יורה לקבלן לבצע בהתאם לתכניות
  .ומפרטים נוספים ושישולמו בהתאם לכללים שנקבעו במסמכי חוזה זה

    
תחנת ( בנה קייםלמהקבלן מצהיר שבהגשת הצעתו הביא בחשבון שהעבודות תבוצענה בסמוך 

  .ומגורים פעילים מבני ציבורלובסמוך  )טרנספורמציה
    

  .על הקבלן לאפשר גישה לבניינים השונים
    

  .או פיצוי הנדרש בעקבות כך יהיה על חשבון הקבלן/ל ו"תיקון כל נזק שיגרם לבניינים הנ
  

  מיםקיי יםהתייחסות למבנ -מיקום המבנה     00.03
  
  טכני המיוחד מודגש בזאת כי לא תשולם כל תוספת מעבר למפורט בכתב הכמויות ובמפרט  ה  
  עבור הדרישות המפורטות לעיל ורואים את הקבלן כאילו במתן המחירים התחשב במצבו של   
  : לרבות כל דרישה או הנחיה מהרשויות השונות כגון, האתר וכל הכרוך בכך  
וכן כל רשות עירונית או ציבורית  משרד הבריאות, משרד החינוך, בזק, חברת החשמל, בית שמשעירית   

  .אחרת הקשורה לאתר
          

  אשר התכנון המפורט עבורה , הוא עבודת פיתוח מיוחדת באזור רגיש ביותר, מאפיין עבודה זו  
  לרבות , תוך שיתוף פעולה מלא מצד כל הגורמים המעורבים, ייעשה תוך כדי התקדמות בעבודה  
  .הקבלן  
  
  מדרכות ובכבישים , על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של מכוניות והולכי רגל במעברים  
  .גובלים באתר וכן עליו להבטיח את הכניסות למבנים קיימים ולחצרות מסביב לאתר  
  הקבלן יידרש לבצע כל פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי   
  .לעדית של מפקחשקול דעתו והחלטתו הב  
  
  הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידום נושא ביצוע   
  אינן פוטרות את הקבלן  מכל חובותיו , עבודה אולם הוראות המפקח ונכונתו לסייע  
   הכל לפי, או כל רשות שהיא’ או אחריותו  בין לעבודות עצמן כולל תיאומן ובין לצד ג/ו  
  .או הדין לרבות תאום והשראה נדרשים/החוזה ו  
  
  בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימנע כניסת כל אדם   
  .לא תותר לינת עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן, לתחום האתר  
  
  כמו כן עליו ,  תואת האתר וסביב, על הקבלן להכיר ולדעת עוד לפני הגישו את הצעת המחירים  
  להכיר ולדעת כל הפרטים לגבי הצנרת והכבלים העיליים והתת קרקעיים אשר עלולים להפריע   
 ובמידה ויפגעו בין במכוון ובין בשוגג על הקבלן לתקנם מיידית על חשבונו על הקבלן ל .לו בעבודתו  

  , בזק' או חב/כל השגת האישורים הדרושים לביצוע עבודותיו ממשרד התקשורת ו
  . ומכל רשות אחרת ייעשו על ידי הקבלן ועל  חשבונו, חברת החשמל  
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  הקבלן יידרש על חשבונו בשלבים ראשוניים של ההתארגנות לבצע גילוי ואיתור מיקום הקווים  
  .ולסמנם על מנת לאפשר נקיטת אמצעי זהירות בזמן עבודות פיתוח השטח נשוא הזמנה זו  
  
  מצהיר בזה הקבלן כי הוא יוודא כל האינפורמציה על מצב המתקנים, לבנוסף לכל האמור לעי  
  קרקעיים והעיליים בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה -התת  
  עליהם ובכך הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר יגרם לאותם   
  וזאת , )אם יפגעו(יידי על חשבונו או למשתמשים בהם ומתחייב להביא לתיקונו המ/המתקנים ו  
  .לשביעות רצון המפקח  
  
  לטיפול ולאחריות , הופך הקבלן לאחראי היחיד להשגחה, עם מסירת צו התחלת עבודה לקבלן  
  או /או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו/לנזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו  
  אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח תחומי . בתחומים ובדרכים בהם ישתמש  
  בנוסף לאמור לעיל הרי שבמסגרת אחריות זו . העבודה לרבות כל הדרכים בהם ישתמש הקבלן  
  כלכו עקב הובלת חומרים על ידי לל ית"יהיה על הקבלן לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פעם שהנ  
  .ןהקבל  
  
  רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחיריו את כל האמור בסעיף זה לעיל וכי כל דרישה   
  .הנובעת מכך לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתשלומים נוספים  
  

  התארגנות בשטחים ותוכנית האתר  00.04
  
  ור על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים הנובעים ממיקומו של האתר בתוך אז  .    א

  .עירוני בנוי אשר נדרשים להיות מתופעלים כרגיל וללא הפרעות         
  .י הרשות המקומית"גבול השטח לביצוע העבודה הינו כפי שיקבע ע  . ב

  ' וכו הגישהכנת דרכי , אחסון חומרים, ארגון ותאום העבודה, ל ידרשו מהקבלן"גבולות השטח הנ  
  .והכל על חשבונו של הקבלן, ת המקומיותבתאום מלא עם המפקח והרשויו             
  .ל יתואם עם הקבלן מיד עם כניסתו לעבודתו ולפני ביצוע עבודות בשטח"כל הנ             

  
  י הרשויות המוסמכות "פינוי הפסולת אל מחוץ לאתר תיעשה אך ורק למקומות שיאושרו ע  .       ג

  .רשויותי "מקום שפך מאושר עפינוי הפסולת יבוצע  מדי יום ביומו ל. לכך          
על , כל תשלומי האגרות הנדרשים לשם כך על חשבון הקבלן וכל התיאומים יבוצעו על ידו

י "הקבלן יהיה להציג אישורי הטמנה לעודפי החפירה והפסולת כפי שיידרש מעת לעת ע
  .המפקח

    
  יתקינם , רעייםביצוע העבודה מחייב התקנת אמצעי גישה והספקת הציוד וחומרים א  .      ד

  . הקבלן על חשבונו בהיקף הדרוש ויחזיקם במצב תקין וסדיר במשך כל תקופת הביצוע           
  . התוואי והמקום של אמצעים אלו טעון אישור של המפקח           
  יפרק הקבלן את כל הציוד והאמצעים, בגמר העבודה או במועד שהמפקח ידרוש זאת            
  .והכל על חשבונו, ויחזיר את המצב לקדמותו כולל נטיעת עצים והרכבת עמודים, האמורים            

  
. ביוב, מים, טלפון, על הקבלן לנקוט אמצעי מתאים על מנת להימנע מגרימת נזקים לקוי החשמל  .       ה

  .כל נזק שייגרם יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו
  
  וכך שימנע , י  המפקח"באופן ובמקום שיאושרו ע, הובלת החומרים ואחסונם תהיה בצורה  .      ו

  .הכל כמתואר המפרט או בהתאם להוראות המפקח, זיהומם או הפחתת ערכם, קלקולם            
  
תכנית האתר להכנת השטח הכוללות רמפות זמניות ) לאישור מוקדם(על הקבלן להגיש למפקח   .        ז

ובנוסף לכך לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה ובכפוף לתקופת הביצוע הכוללת , גנותוהתאר
, לפני קבלת אישור סופי מהמפקח' הכנה וכד, לא יבוצעו כל עבודות הכשרה. הנקובה בחוזה

  .ומכל רשות אחרת מוסמכת כנדרש להתחלת עבודותיו
  , כב מיקום כניסות ויציאותדרכי גישה לכלי ר, הגדר והשערים: ל יסומנו"ג התוכנית הנ"ע  

מיקום מכולה , מיקום ערמות פסולת וחומרי בנין, מיקום מכונות רועשות, שטחי פריקה וטעינה
  .שירותים כימיים, מקומות חנייה למשאיות וכלי רכב, לפסולת אורגנית ופסולת אריזה

  
העבודה ייעשה          ביצוע . לאחר קבלת האישור הסופי יתחיל הקבלן בהכנת והכשרת השטח  .       ח

  .בתיאום מלא עם המפקח, על ידי הקבלן ועל חשבונו  
    

כל  במשך   ,כל השטחים והדרכים באשר להתארגנות ולאתר יתוחזקו על ידי הקבלן ועל חשבונו  .ט
ויהיו ברמה נאותה לשימוש ומעבר של סוגי רכב , בכל תנאי מזג אויר, קופת העבודה באתר
  .שונים והעבודה בהם
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מטעם  מוסכם בזאת שזכות המעבר בדרכים עומדות לרשות כל גורם אחר המורשה לעבור בהם  .י
  .בכל תקופת העבודה, הרשויות המוסמכות או מטעם המנהל או באישור המפקח

  
למעט , החומרים והמבנים שהובאו על ידו ובשמו לאתר, בגמר העבודות יפנה הקבלן את הציוד  .יא

התמורה לעבודות ההתארגנות והפירוק תהיה . כי יישאר באתר ציוד שיוסכם עליו בין המנהל
  .כלולה במחירי היחידה לעבודות השונות בכתב הכמויות ולא ישולם עבורה בנפרד

  
  "שווה ערך"מחיר חומר או מוצר    00.05

  
כאלטרנטיבה  לחומר או מוצר מסוים  -בכל מקום שבו הוזכר במסמך ממסמכי החוזה  -" שווה ערך"

פירושו חומר או מוצר שווה ערך  -או בשם המפעל המייצר אותם , בשמם המסחרי או בשם היצרןהנקובים 
סוגו ומחירו של חומר או מוצר שווה , איכותו. מבחינת הטיב  והאיכות לחומר או למוצר הנקוב כאמור

  .ערך טעונים אישורו המוקדם של המפקח
יופחת שכר החוזה , לו" שווה ערך"שנרכש כ עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים על מחירו של זה

  .בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי חוזה זה לגבי מחירי יסוד
יסופק המוצר הנקוב , על מחיר המוצר שנקוב באותם מסמכים" שווה ערך"עולה מחירו של מוצר שמוצע כ

  .במסמכים
  

  קור הקבלן בשטח לפני הביצועיב   00.06
  

מכל  עבודה וכן כל, לפרטי פרטים ולמד היטב ומקרוב את מצב השטח בדק, הקבלן מצהיר שביקר  .א
ועל אורך החיים והטיפול  הפרויקטסוג שהוא היכולה להשפיע ישירות או בעקיפין על ביצוע 

  .במהלך הביצוע, התקינים של הבניינים והמתקנים המאוכלסים בשטח
  
לעיל וכן בדיקה ולימוד ' בסעיף אהבדיקה והלימוד המפורטים , הקבלן מצהיר שבעקבות הביקור  .ב

הכמויות וכל חומר החוזה המצורף , המפרטים הטכניים כולל התנאים המיוחדים, התכניות
והוא נושא , ושאינו מצורף למסמך זה ידועות ובהירות לו העבודות שעליו לבצע במסגרת חוזה זה

  .באחריות מוחלטת וכוללת לביצוע המלא והמושלם
  
 נוספות לבוא מכל סיבה שהיא בדרישה לכל תשלום שהוא עבור עבודות הקבלן מתחייב שלא  .ג

אי התאמות בתכניות או מכשולים , כתוצאה מאי דיוקים וטעויות בעבודות החפירה או הסימון
וכן מצהיר הקבלן שמרגע חתימת חוזה זה תחול עליו , ומטרדים באתר הבניה ובמבנים הקיימים
הקבלן , כולל כל העבודות שבוצעו לפני הגעתו, ותואחריות כוללת ומלאה לכל האתר בשלמ

  .מקבל עליו את האחריות הכוללת לכל העבודות שבוצעו עד ליום התחלת העבודה שלו באתר
  
 לביצוע מחירים שהקבלן יציע לכל סעיף ברשימת הכמויות ייחשבו ככוללים את כל הדרוש  .ד

ולהשלמת , נה למילוי תנאי החוזהואת ההוצאות הנראות והבלתי נראות מראש שתידרש, העבודה
  .הפרויקט לשביעות רצונו המלאה של המפקח

  
על הקבלן  .הכרת השטח לא תשולם על ידי המזמין-הבנה או אי-תביעה מכל סוג שהוא בגין אי  .ה

לשם קבלת הנחיות  ולהודיע על אי התאמה למפקח, לבדוק את התאמת התכניות למציאות בשטח
באתר מגורים פעיל ובסמוך  ופנית לעובדה כי העבודות תתבצענהתשומת לב הקבלן מ. לביצוע

  .מבנים ומתקנים קיימים, לכבישים
  

  מפרטים טכניים  00.07
  

המשלימים  ,הפרטים הטכניים לביצוע העבודות מחולקים לשלושה מקבצים של מפרטים טכניים נפרדים
הטכניות לביצוע של  ישותושלושתם יחד מהווים יחד עם התכניות את מכלול הדר, האחד את משנהו
  .סעיפי העבודה

  
להשיגם  ועל הקבלן לרכשם או, אינם מצורפים לחוזה) 'ב' תת סעיפים א(שני המקבצים המפורטים להלן 

  .הקבלן מצהיר בזאת על הסכמתו לכך, אולם הם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה, בעצמו
  
י  הועדה "שהוכן ע, ני במהדורה המעדכנת ביותרהינו המפרט הטכ -  "מפרט כללי לעבודות בנין"   .א

ישמש כמפרט  מחייב בכל סוגי . משרד העבודה ומשרד השיכון, בין משרדית של משרד הביטחון
  .העבודות הכלולים בחוזה זה

  
  ".התקנים והמפרטים של מכון התקנים הישראלי"  . ב
  
 " בית שמש, 21. צ.ובנות בס לבנים "הרחבת בי פרויקטהמפרט הטכני המיוחד לביצוע "  . ג

  .תוספות או דרישות מיוחדות, ינו המפרט הטכני המצורף ובו השלמותה
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אם לא , כל העבודות נשוא חוזה זה תיעשנה. 'ב -ו ' בנוסף או בניגוד למפרטים המפורטים בתת סעיפים א

לפי הוראות  - ה כאל או בהעדר מפרטים או תקנים, ל"בהתאם לתכניות ולמפרטים הנ, צוין אחרת במפורש
  .או הוראות המפקח/היצרנים ו

  
או ברשימת /המפרטים הטכניים קובעים את דרכי הביצוע הנכונות של העבודות המופיעות בתכניות ו

  .הכמויות ולוח המחירים
  

  חזות -פינוי עפר ופסולת , החזקת שטחי עבודה  00.08
  

ת של אזור העבודה ודרכי הקבלן אחראי במשך כל תקופת עבודתו לשלמות וניקיון יומי  .א
י פועל "יש לוודא פעמיים ביום ע, מגבול האתר" מ 200הגישה לבנין במרחק של 

שיעסוק בנושא כי לא נגרם לכלוך או פסולת וכי כל פסולת או לכלוך תוסר מיד ותסולק 
  .מהאתר מדי יום

  
לן ועל י הקב"פינוי עפר ופסולת בכל אחד משלבי העבודה ולרבות עם סיומה ייעשה ע  .ב

הפרעה  פינוי העפר והפסולת יאורגן באופן שתמנע. חשבונו למקום שפיכה מורשה
אלו וכי כלל  רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון מגבלות. לפעילותיו בסביבת האתר

  .אותן במחיריו
  

אי שמירת הניקיון והסדר . העבודה תנוהל כך שהאתר יהיה נקי ומסודר: ניקיון שוטף  .ג
. שלמות חלקים מבוצעיםללי להורדת טיב הביצוע וכן לאי השגחה אמורהיא סימפטום 

סילוק , מניעת אבק, הגנה, אם לא יקפיד הקבלן על ניקוי שוטף לרבות שטיפה, אי לכך
  . וכל הנזקים יחולו על הקבלן תופסק העבודה -ב "פסולת וכיו

בנפרד והיא  לםעבודה זו לא תשו. מובא לידיעת הקבלן כי אין כוונה להתפשר בנושא זה
  .כלולה במחירי היחידה של  העבודות

  בנוסף לזכותו הפסקת, רשאי המפקח מעת לעת, לא ביצע הקבלן את האמור לעיל    
 ולחייב אותו במלוא  ח הקבלן "להזמין ביצועו של הניקוי אצל אחרים ע, העבודה    
  .ההוצאות

  
  ביוב ושירותים  זמניות, חשמל, רשת אספקת מים  . ד  

  
ייב לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הקבלן ח

 הכרוכותבאספקתם הסדירה והתקינה ובצריכתו ובכלל זה הוצאות אגרת המים יחולו על
בכל מקרה חייב הקבלן לברר את הספקת המים ולעשות סדורים נאותים לצבירת . הקבלן

ה הדרושה בכל עת מים או לשאיבת מים או לספק מים או להתקנת אמצעים אחרים במיד
  .מים בתחום המגרש בלבד' המזמין יספק נק

  
כל ההוצאות הכרוכות . הקבלן חייב לספק את החשמל הדרוש לו לביצוע העבודה

 בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדירה, בהתקנות השונות ,בצריכתו ,בחיבור החשמל
  .החשמל' חשמל זמנית מחב' על הקבלן לדאוג לנק ,יחולו עליו בלבד

      
 ,הבנייה  יותקנו באתר שירותים כימיים ניידים שיהיו זמינים לכל העובדים בכל תקופת  

  .ח הקבלן"רותים אלו יהיו עש
    
  ניקוז    

  
  .אלא ינוקזו בתחום האתר, לא יוזרמו שפכים מהאתר כנגר עילי    

בתאום עם מחלקת " אתר לאיסוף פסולת בנין"שפכים המעורבים בחומרי בניה יפונו אל 
  .שיפור פני העיר של הרשות המקומית/תברואה

  
  )כולל מהנדס אחראי לביצוע(תקנות ואישורים    00.09

  
של רשות מוסמכת ובכלל זה מכון התקנים ' תקנות וכד, בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות

ביוב המים וה' מח, אגף העתיקות, רשות מקומית, )סידורי אשפה(תברואה ' מח, )בטונים ותברואה(
חברת החשמל , )התאמה לדרישות(מכבי האש  , )עבודה מקצועית(משרד הבריאות , )עבודה מקצועית(
יהא  - ' וכו, )מעליות(בודק מוסמך , )או תשתית כבלים/אישור רשת ו(הבזק ' חב, )אישור תכנון ומתקן(

ם לפני התחלת להמציא את המהנדס אשר יחתו, ל"הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות הנ
כמתואר הכול " 4טופס "השלד ומי שיחתום בסיום העבודות באתר על העבודה כאחראי על הביצוע 

כמו כן עליו להמציא את  , להביא את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת העבודות, לתאם, להלן
י "ר שיידרש עאו כול טופס אח/ו"  4טופס "המהנדס האחראי לביקורת שיחתום בסיום העבודות על 
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לשחרור כספים בגין ו להתחלת העבודה באתר ל תנאי"ובכלל זה יהיה מתן האישורים הנ הרשויות
  .והחשבון הסופי בפרט, החשבונות האחרונים בכלל

  מ שהמזמין יוכל לקבל כל תקציב אפשרי ממשרדי הממשלה וגופים שונים"וכן ישלים את כל הדרישות ע
  

ים הקבלן כאחראי למילוי מדויק של כל התקנות העירוניות והממשלתיות מבלי לפגוע בפרטים דלעיל רוא
  .י השלטונות בקשר לבניית הפרוייקט"שנקבעו ע

וכן לא תינתן לו הארכת זמן , ל"לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות הנ
  .ל"כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילויים של התקנות הנ

  
  מחירי היחידה   00.10

  
מבלי לפגוע באמור בסעיף המחירים של התנאים החוזיים ייחשבו מחירי היחידה המוצבים   .א

  :בסעיפי כתב הכמויות ככוללים גם את ערך
  
  ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם (כל החומרים   . 1   

  .החלים עליהםהשכר שלהם והמסים , הפחת, )נכללים בה    
  
  .כל העבודה הדרושה לשם ביצוע המתאים בתיאור הטכני או בכל מסמך אחר  . 2   
  
  .'פיגומים וכד, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה  . 3   
  
  אל מקום  3עד  1המפורטים בסעיפים ' כלי העבודה וכ, הובלת כל החומרים  . 4   

  .למקום עבודה וממנו  ת העובדים פריקתם וכן הובל, ובכלל זה העמסתם, העבודה    
  
  .וכן שמירת העבודות שבוצעו' המכונות וכו, הכלים, אחסנת החומרים   .5   
  
  .מדידה והוצאות משרדיות, הוצאות הנהלת העבודה  . 6   
  
  .הוצאות הגנה על העבודות וצד שלישי מפני השפעות מזג האוויר   .7   
  
  העובדים וצד שלישי בהתאם , בודותהוצאות ביטוח של הע, המסים הסוציאליים  . 8   

  .לנדרש בתנאי החוזה    
  
      ובכלל זה ) הן הישירות והן העקיפות(הוצאותיו הכלליות של הקבלן   . 9   

  .הוצאותיו המוקדמות והמקריות  
  
  .ביטוח והוצאות הקשורות במילוי תנאים כלליים, הוצאות ערבויות   .10    
  

  .למשך שנה אחת מיום מסירת הבניין למזמיןאחריות לפעולה תקינה של המבנה   . 11  
  .חוזה זה/או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי מכרז    

  .ל לגבי ציוד ומערכות"כנ     
  
  .רווח הקבלן  . 12    
  
כוחם יפה לגבי עבודות זהות כולל כל השינויים והתוספות וההפחתות האפשריות  -המחירים    .ב

במקום אחד בבניין או , בין אם העבודה תבוצע בזמן אחד או בשלבים, והעבודות החלקיות
  .או עבודה ידנית/ו, במקומות שונים בכמויות גדולות או קטנות

  
  .עומקיםיחייבו לכל השטחים וה - מחירי היחידה    .ג
  
  .10%+הנמצאים ביחידות שלמות לא ישתנו אם מידות הפרטים ישתנו בגבולות  -מחירי פריטים   . ד
  
ניתן  חלק מהסעיפים, אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב כמויות אמנם יבוצעו  ה

  .דיפי שיקול דעתו המוחלט והבלעלוההחלטה הסופית הינה של המזמין ו, כאלטרנטיבה בלבד
  

אם כי כל מחיר ומחיר יחייב את , שינוי או ביטול סעיפים לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת
  .הקבלן ללא קשר למחירי יחידה אחרים

  
  מחירי אספקה והרכבה נפרדים   00.11

  
בכל המקרים שמסיבות כלשהן תחולק עבודה מסוימת לאספקה והרכבה בנפרד רשאי המפקח לדרוש כי 

, כלפי הקבלן המזמין כאחד, י היצרן שיהיה אחראי לטיב המוצר"ע) מרכיב(המוצרים יסופקו לקבלן 
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, כ לעיתוי מתאים עם היצרן"הקבלן ידאג לתאום כל הפעולות הדרושות לביצוע העבודה המושלמת כ
ופעולה של כל המערכת  וטיב, הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לטיב ופעולה תקינים של כל מוצר ומוצר

  .בשלמות
  
  :גם אך לא רק) אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( -מחיר הספקה כולל   .א
  
  , כל החומרים ואביזרי העזר הדרושים לייצור המוצרים בבית המלאכה של היצרן  . 1   

  .הפחת והמסים החלים עליהםכולל     
  
  כולם מהסוגים ' נגד קורוזיה וכד, ציפויים נגד חום, צבעי יסוד וצבע סופי  . 2   

  .י המהנדס"המאושרים ע    
  
  .הכל קומפלט מוכן להרכבה' רגליים וכו, מסגרות יסוד  . 3   
  
  .לעובדים הדרושים לייצור המוצר' ביטוח הטבות סוציאליות וכו, שכר העבודה  . 4   
  
  .'אחסנה וביטוח המוצר בבית המלאכה כו, שימוש במכונות, דלק  . 5   
  
  .התיקונים והבדיקות שלאחר התיקון, הוצאות ביצוע הבדיקות הנדרשות  . 6   
  
  ).הספק(הוצאות כלליות ורווח היצרן    .7   
  
  כולל אמצעי זהירות לזמן ההובלה , העמסה על כל הובלה בחצר בית המלאכה  . 8   

  .והפריקה    
  
  לפעולה תקינה למשך שנה מיום , והמזמין כאחד) המרכיב(אחריות כלפי הקבלן   . 9   

  .או יותר במידה וצוין אחרת במסמכי החוזה, האספקה    
  
  במחירי האספקה לא נכלל רווח הקבלן על המוצר     

  
  :גם אך לא רק) אם לא צוין אחרת בגוף הסעיפים השונים( מחיר ההרכבה כולל  . ב
  
  .רווח הקבלן על המוצר   .1    
  

  .פריקה והעמדת המוצר במקום המיועד, הובלה  . 2
  
  .כל חומרי העזר הדרושים להרכבתו המושלמת של המוצר במקומו   .3    
  
  .בזבוז ופחת של המוצר  . 4   
  
  .ל"ביצוע של החיבורים הדרושים להפעלה תקינה של הנ  .5   
  
  .ההובלה וההרכבה תיקוני צבע וציפוי העלולים להינזק בזמן  . 6   
  
  .תאום ופקוח על היצרן בקשר לטיב העבודה ומועדי האספקה  . 7   
  
  לעובדים הדרושים לביצוע' הטבות סוציאליות וכ, ביטוח, שכר עבודה  . 8   

  .עבודות אלה      
  
לביצוע העבודה  שמירה וכל הדרוש, אחסנה, כלי עבודה, שימוש במכונות, דלק  . 9   

  .בשלמות
  

, עובדיו, י הקבלן"ע ביטוח העבודות וכל צד אחד נגד נזקים העלולים להיגרםהוצאות   . 10
  .כליו ומוצריו

  
  .חומרים ועבודות ההרכבה, הוצאות כלליות ורווח על הטיפול במוצרים  . 11   
  

במידה   או  יותר , אחריות לפעולה תקינה של המתקן למשך שנה אחת מיום המסירה   .12
   .וצוין אחרת במסמכי החוזה

  
  מחירי החומרים   00.12
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ושעל הקבלן , ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, החוזה מבוסס על מחירי יסוד של החומרים המצוינים בחוזה
להמציא למפקח את החשבונות המדויקים לתשלום עבור החומרים שעבורם נקבעו המחירים ברשימת 

  .לחוזהושסופקו על ידו לצורך ביצוע העבודות בהתאם , מחירי היסוד
  

הכוונה היא למחיר , או הוזכר מחיר יסוד מסוים, בכל מקום בו נתבקש הקבלן לקבוע מחירי יסוד לחומר
או , מעומס על מוביל של הקבלן בבית המלאכה או בבית המסחר של הספק, החומר ללא פחת כלשהו

ים כתוצאה לא יחולו הפרשים כלשהם במחירי החומר', וכד, במקום שחרור החומרים ממחסני ערובה
פיחות המטבע או מכל סיבה  ,ם או אחריםיליאפימוניצ, היטלים ממשלתיים, הובלה, מהתייקרות החומרים

והוביל , הקבלן נחשב כאילו רכש את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם לחוזה זה, אחרת
או /ל החומרים והקבלן יהיה אחראי לכ .אותם למחסניו שבשטח מקום העבודה בשעת חתימת חוזה זה

על הקבלן חלה החובה לבדיקת הכמויות של החומרים המסופקים בהתאם , הציוד המסופקים לאתר
  . אובדן או גניבה, איחסון החומרים באתר ופיצוי מלא של המזמין במקרה של נזק, לתעודות המשלוח

  
  מדידות   00.13

  
ק את כל המידות שבתכניות טרם יחל על הקבלן לבדו, על הקבלן לעבוד לפי המידות הנתונות בתכניות

בעבודתו להודיע על כל אי התאמות שבין המידות שבתכניות או בין המידות של התכניות ומדידות 
וכל העבודה , אחראי הקבלן לבדו לדיוק המידות, על כל פנים, ולבקש הוראות והסברים בכתב, המגרש

י הקבלן בצורה נכונה על "בנה מחדש עתיהרס ותי -אחרת ) כתוצאה מאי דיוק ואי התאמה(שתיעשה 
  .חשבונו הוא

  .על הקבלן להכין תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבודה
  .מערכות 3 -אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן למסור תכנית מדידה מעודכנת לאחר ביצוע ב

  ).מיקום וגובה(נקודות סימון  אינפורמציה על הקבלן יקבל מהמהנדס לפני ביצוע העבודה
הקבלן יהיה מכאן ואילך אחראי . ואולם הקבלן יהיה אחראי בלעדי להתאמת כל המפלסים לתנאי השטח

  .לאבטחת הנקודות והגנתן בפני הריסה, למדידות
, וניםבדיקה של סימ, התוויה, במשך כל תקופת הביצוע יעסיק הקבלן מודד מוסמך כנדרש לצורך סימון

כאשר ציוד המדידה ימצא באתר , בדיקה של מיקום וגובה כל אלמנטי המבנה בשיטה מודרנית', גבהים וכו
  .בסיום יציקת כל מפלס  AS MIDEהקבלן יבצע מדידת  .יאשר הסימון פקחהמ. משך כל תקופת הביצוע

  .עם זאת נשאר הקבלן אחראי לכל אי דיוק או אי התאמה עם הסימון
  .וסק היחיד לגבי איכות החומרים והמלאכההמפקח יהיה הפ

י המפקח ואין באישורו של המפקח כדי לגרוע מאחריות "אין להשתמש בחומר אלא לאחר שאושר ע
  .והתחייבויות הקבלן לפי החוזה

  
  

  תקנות והוראות   00.14
  
הדרישות והתקנות של הרשויות המוסמכות והוא , על הקבלן להקפיד על שמירת ההוראות  .  א

  .ל"אחראי למילוי הדרישות הנ
  
לשם   על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים בשטח העבודה ובמשטחים הסמוכים    . ב

הוא ישא , או כתוצאה מהן/י העבודות שתבוצענה ו"מניעת נזק לרכוש או לגופו של כל אדם ע
אין כל אחריות מנהל הפרויקט למובהר בזאת ש, לתנאי החוזה  באחריות מלאה לכל נזק בהתאם 

  .מכל סוג ומין שהוא בכל הקשור לנושאי הבטיחות באתר
  
על הקבלן להוציא לפועל את העבודות מתוך השתדלות מיוחדת להימנע  מנזקים למבנים    . ג

י הקבלן "כל נזק שייגרם ע. לגדרות ולשירותים ציבוריים אחרים, לכבישים, לשבילים, קיימים
שביעות ל, י הקבלן ועל חשבונו הוא"מסירתן למזמין יתוקן עבמשך תקופת ביצוע העבודות ועד 

  .רצונו של המזמין
  

  גורמים וקבלנים אחרים, שירותים לקבלנים   00.15
  

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון במחירו את העובדה כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע עבודתו 
קבלנים  -סביבתו ויפעלו או יעבדו בהם ייכנסו לאתר או ל, ובהתאם לשלבים כפי שיסוכמו בלוח הזמנים

  .גורמים אחרים, אחרים
לביצוע התקנות שונות , בבניין יאפשר הקבלן כניסת קבלני משנה מטעם המזמין ות הגמרלקראת עבוד
על הקבלן ', וכד ,קבועריהוט , )'חשמל חכם וכד, אזעקה, חימום תת רצפתי(מערכות שונות : במבנה כגון

הקבלן לא יקבל תמורה ', וכו, מים, חשמל: ל את כל השירותים הדרושים כגון"לספק לקבלני המשנה הנ
  . או רווח קבלני בגין שירותים אלו/כלשהי ו

  
כי הוא לבדו אחראי באחריות הכוללת והמלאה כלפי המזמין לביצוע העבודות , הקבלן מצהיר שידוע לו
וכן באחריות כוללת לעבודות הקבלנים האחרים לביצוע התיקונים הנובעים , נשוא חוזה זה בשלמותן
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נים אחרים ותיקונים אחרי קבל, י הקבלנים האחרים"מביצוע עבודותיו וכן תיקונים מביצוע העבודות ע
  .לשביעות רצונו המלאה של המזמין , י המפרט הטכני"ככל שהוא מחויב לכך עפ

  
המכשירים והמכונות , להבאה ולאחסנה של החומרים מפקחתן רשות לקבלן לפי אישור היהמזמין י

רשות . לרבות שטחי אחסנה ומקום להקמת מחסן זמני, הדרושים לביצוע עבודתו באתר לפי הסכם זה
האחריות על כל אבדן או . תפקע בכל מקרה של ביטול ההסכם או הפסקתו או החלטת המזמין זמנית זו

מכונות ציוד וכל דבר אחר וכן האחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מהם או , מכשירים, נזק שיגרם לחומרים
  .  ל"או דרישה כנ, תביעה, תחול על הקבלן והקבלן משחרר ופוטר את המזמין מכל אחריות –מאחסנתם 

  
העבודות עם עבודות  יורה לו לצורך תיאום ביצוע פקחהקבלן מתחייב לקיים את כל ההוראות שהמ

וכן עם קבלני המערכות והמלאכות ועם הקבלנים האחרים העוסקים בבצוע עבודות אחרות ,  אחרות
ה הכל ובכלל זה יעש, פקחשיאושר לצורך זה על ידי המזמין או המ וכן עם כל אדם או גוף אחר, באתר

 -למטרות שלמענן מבצעים את העבודה , או העשויים להועיל, למען חילופי אינפורמציה וידע המועילים
  . פקחהכל לפי הוראות המ

  
עלולים , אם יהיו, לקבלן הוסבר והוא יודע ומשלים עם האפשרות שהקבלנים העוסקים בבצוע מערכות

הקבלן לוקח בחשבון את ההפרעות הסבירות  .לבצע בעת ובעונה אחת עמו ובאותו מקום עבודות אחרות
  .כתוצאה מהאמור לעיל  והרגילות העלולות להיווצר בעבודה

  
נלקחו בחשבון על ידי  ,בהתאם לנדרש ולמפורט בסעיף זה לעיל, מודגש בזה שכל הוצאותיו של הקבלן

י "ודות עבכל הקשור והכרוך בבצוע עב והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום, הקבלן בעת חתימת החוזה
הקבלנים האחרים כאמור בסעיף זה לעיל למעט אלו אשר לגביהן  י"או ע/קבלני המערכות והמלאכות ו

    .נקבע אחרת במפורש במסמכי החוזה
  

  מנהל העבודה   00.16
  

עליו להמציא האישור לפני (י הרשויות "מוסמך ע למשך כל זמן העבודה ימנה הקבלן מנהל עבודה
ל "מנהל העבודה הנ, שנים שימצא באתר בכל שעות  העבודה 7ניסיון של בעל  )התחלת העבודה באתר

וכל ההוראות שינתנו לו , והוא ישמש כבא  כוח מוסכם ורשמי של הקבלן, צריך לקבל את אישור המפקח
לא יתאים לתפקידו לפי דעת  ל"במקרה ומנהל העבודה הנ, י המפקח ייחשבו  כאילו ניתנו לקבלן"ע

ל מעבודות בבניין "הנ להרחיק את מנהל העבודה, חרי שקבל הודעה בכתב מהמפקחא, על הקבלן, המפקח
המפורט לעיל מתייחס גם למהנדס  -י המפקח "לאחר שאושרו ע. ול ועליו יהיה למנות אחר במקומ"הנ

  .ולמנהלי עבודה של קבלני משנה
  

  מהנדס אחראי על הביצוע   00.17
  

שנים לפחות שימצא באתר בכל שעות  5ביצוע בעל ניסיון של למשך כל זמן העבודה ימנה הקבלן מהנדס 
  .מהנדס הביצוע יהיה חייב באשור המזמין להעסקתו באתר, העבודה

   
לפני תחילת העבודה יהא על הקבלן להעביר למפקח את שמו של המהנדס אשר יחתום על הצהרת 

  . על פי הוראת המזמיןי הרשויות ו"כנדרש ע השלד ואחראי על הביקורתהמהנדס האחראי לביצוע 
  

שיון ובהתאם יל כי עבודתו תבוצע על פי תנאי הר"הקבלן מתחייב באמצעות המהנדס האחראי לביצוע הנ
  .חוזה זה/למתואר במסמכי מכרז

  
אחריות מהנדס הביצוע תהיה  כלפי המזמין וכן כלפי כל צד העשוי לתבוע את המזמין את הרשות או 

  .התאם לדרישות התכנון והחוקהמהנדס בגין אי ביצוע העבודה ב
  

  כח אדם   00.18
  
  .המפקחבאישור  י הקבלן בפרויקט יהיה חייב"כח האדם שיועסק ע  .  א
  
כחוק   ) שיוןיר(או עובדים זרים ללא היתר עבודה /חל איסור על העסקת עובדים מהשטחים ו  .  ב

  .ובתוקף
י הרשויות המוסמכות לעבודה "העירייה רשאית לדרוש שיעבדו באתר רק פועלים המאושרים ע  .ג

  במוסד ציבורי שלומדים בו קטינים 
  

אחד הפועלים אשר  הקבלן מעסיקו בבניין הנדון לא יתאים לתפקידו לפי דעת ובמקרה   .ד
בבניין  ל מעבודות"להרחיק את הפועל הנ, מהמפקח אחרי שקבל הודעה, על הקבלן, המפקח

המפורט לעיל  - י המפקח "לאחר שאושרו ע. וועליו יהיה למנות אחרים במקומ מיידית ל"הנ
  .מתייחס גם למהנדס ולמנהלי עבודה של קבלני משנה
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י הקבלן "המועסק ע בדבר הרחקתו מאתר הבניה של כל אדם פקחהקבלן ימלא כל דרישה של המ
אדם . וזאת ללא כל חובת הנמקה או קבלני המשנה/ו או מהנדס של הקבלן/לרבות מנהל עבודה ו

לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר או במקום אחר שבו מתבצעת , שהורחק לפי דרישה כאמור
  . בין במישרין ובין בעקיפין, עבודה לצרכי חוזה זה

  
  עבודות ושירותים מוקדמים   00.19

  
עיפי רשימת כמויות זו כוללים את העבודות יהיו מחירי עבודה בס, בנוסף לנאמר בסעיפי מוקדמות דלעיל

  :והשירותים המוקדמים הבאים
  

והחזרת המצב  החזקתן וסילוקן לאחר השימוש בהן לביצוע העבודות, התקנתן -דרכים ארעיות   .א
  .לקדמותו כולל שתילת עצים וחיבור עמודי תאורה

יקבל תוספת הקבלן לא , על הקבלן להשיג את כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע הדרכים
  .תשלום עבור ביצוע הדרכים והחזרת המצב לקדמותו

  
במטרה להבטיח , הקבלן חייב לגדר את האתר לשביעות רצונו של המזמין - גידור וארגון האתר   . ב

עם  .וכן התלמידים הנמצאים בשטח המבנים לפי דרישות הבטיחות ,את בטיחות העוברים ושבים
יועץ , כניות ארגון האתר לרבות הגידור לאישור המפקחהתחלת העבודה על הקבלן להגיש את ת

  .והמזמין הבטיחות
הקבלן יעשה מאמץ שלא להפריע ללימודים שלא לצורך ובמידת הצורך ההפרעה תעשה בצורה   .ג

  .המזערית וזאת תוך תאום מראש לפחות שבוע עם מנהל הפרויקט
  
  .בית שמשה בעירית עתנו תוכנית הסדרי תנועה לתקופת הביצוע לאישור מחלקת הסדרי  .ד
  
התקנת צנרת ומתקנים זמניים דרושים לבצוע שלבי עבודה ללא פגיעה במהלך התקין של   . ה

  .המערכות במקום
  
  .התקנת תאורה זמנית לפי דרישה  . ו  
  
  .החומרים והמתקנים, שמירה על ציוד  . ז  
  
  .ניקיון שוטף כללי כפי שכבר פורט  . ח  
  

  מבני עזר   00.20
  

הקבלן יקים שירותים . ויארגן בהם את כל הדרוש לעבודותיו, יקים לעצמו מחסן סגור ומשרד שדה הקבלן
  .סניטריים עם מים זורמים וסככת אוכל עבור עובדיו

  
  מניעת הפרעות לסביבה ולתנועה   00.21

  
שבהם חייבת להמשך תנועת אנשים , מרבית העבודה מתנהלת בסמוך לכביש קיים ובסביבתו הקרובה

  .ב ללא הפסקהורכ
  

אבק או מטרד , גם על ידי רעש, הקבלן יימנע מגרימת כל הפרעה לתנועת אנשים ורכב באתר ובסביבתו
  .מעבר להכרחי

  
הנחיות "ובין היתר בהתאם ל, סדרי ויסות וניהול התנועה ייקבעו על ידי המפקח בהתאם להנחיות המפקח

  ).1994(שרד התחבורה של מ" להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות
  

להקים ולהעתיק גדרות ומעקות , לצורך זה על הקבלן לפצל את מהלך ביצוע עבודותיו לקטעים ולשלבים
אמצעי הפרדה ותמרורים , אמצעי איתות, להקים  ולהעתיק שלטים, בטיחות לפי התקדמות העבודה

  .תשלוםהכל ללא כל תוספת , י הוראות המפקח"להכוונה ולעשות את כל הדרוש עפ
  
  

  דוגמאות   00.22
  

באופן ובצורה שיקבעו , בגודל, הקבלן יכין לפי דרישת המפקח דוגמאות של כל עבודה הצריכה להתבצע
  .על ידי המפקח

  
י דרישתו וההוצאות המיוחדות לכך יכללו במחירי "דוגמאות חומרים ואביזרים ימסרו למפקח עפ

  .הסעיפים
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  .ות בכתב ביומןדוגמאהלפני אישור  שהןאין לבצע כל עבודות , הינה חובה ותהכנת דוגמא

  
  ניקיון בגמר העבודה  00.23

  
על הקבלן לנקות היטב את , )או שלבים מסוימים בעבודות לפי קביעת המפקח(בגמר העבודות   . א

לחלוטין חומרים כנדרש למסירת שטח נקי , לכלוך, י סילוק כל פסולת הבניין"השטח בו עבד ע
  .למזמין

    
ושטח   שטחי החוץ , המדרכות, הכבישים, המדרגות, במיוחד על הקבלן לנקות את כל הרצפות  

אביזרי , כולל זיגוג, על הקבלן להוריד כל כתמי הצבע הלכלוך או אחרים מכל מקום. החניות
  .שיפולים ומכל חלקי הבניין והמתקנים השונים, חשמל

    
שכבת פוליטורה או גמר , שטיפת שמפו לשטיחים, וואקס/פולישמרוק ו, העבודה תכלול ליטוש

  .ב"לעץ וכיו
  

ב "הנגרות וכיו, המסגרות, על הקבלן לתקן את כל הפגמים בעבודות הצבע בכל המתקנים  
סבון נוזלי , בנוסף ישטפו היטב וימורקו במים, ולנקות ולמרק את השמשות משני צידיהן  
החיפויים וכל האביזרים וכלי , השיפולים, הרצפות, גובנוזלי מירוק המעניקים מרק הזיגו  
  .החרסינה  

  
התעלות ויישר את כל קפלי , הצריפים ויסתום את כל הבורות, כמו כן יסלק הקבלן את המחסנים

את כל המתקנים כשהם , עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות. הקרקע שנעשו לצורכי הבניה
  . יידיפועלים ואת האתר נקי ומוכן לשימוש מ

כל העבודות הכלולות בסעיף לא ימדדו ולא ישולמו בנפרד ובמיוחד ורואים את עלותן   
  .ככלולה במחירי היחידה השונים של הקבלן בהצעתו  

  
וכל קביעה שלו תחייב את , הפוסק הבלעדי בכל הנוגע לניקיון השטח ועבודות יהיה המפקח  . ב  

  .הקבלן
  

  שינויים וסדרי עדיפויות  00.24
  
הקבלן יהיה חייב בביצוע כל אותם , במהלך העבודה יתכנו שינויים בהוראות ובתכניות  .א

  . ללא כל ערעור' שינויים ותוספות או הפחתות וכו  
שינויים והשלמות יועברו במהלך , בלבד המכרזיש לקחת בחשבון כי כל התכניות הן לצורך הליך 

  .הביצוע
  
או כל הפרקים במסמכי , רשאי לבטל לחלוטין סעיף או סעיפים או פרק אחד או יותר ןהמזמי  .ב

תהיה טענה או תביעה כלשהי לשינוי מחירי יחידות כלשהם או כל טענה  מבלי שלקבלן, מכרזה
  .או תביעה אחרת

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי עדיפויות לביצוע לגבי סוגי : סדרי עדיפויות  .ג

  .העבודות בהן תבוצע תחילה העבודה בשלבים
   .כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כלשהי  

  
  כל המקדמות נכללות במחירי היחידה של ההסכם  00.25

  
ולא תשולם , בזמן חישובי הצעתו, את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים לעיל ייקח הקבלן בחשבון

    .מחיר מיוחד עבורן והן תהיינה כלולות במחירי היחידה של עבודות הבנייןכל תוספת או 
  

  אישורים  00.26
  

כל . על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע דרכים עוקפות שכלול במחירי היחידה ולא  ישולם עבורם בנפרד
ולא  ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל . ישולם עבורן בנפרד
  .האמצעים למניעת הפרעות

  
  או חומרי בניה/כולל הזזת ציוד ו רצפות ומשטחים קיימים, תנועה ועבודה על פני כבישים  00.27

  
לכל מטרה אחרת ו במחירי היחידה השונים הכלולים או חומרי בניה/ו כל תנועה הן לצורכי העברת ציוד
יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים . המצוידים בגלגלים פנאומטיים תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב
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או למרצפות /כל נזק אשר יגרם לכבישים ו. אינו מתפזר בזמן הנסיעה ושהחומר המועמס על כל הרכב
  .שביעות רצונו המלא של המפקחי הקבלן על חשבונו ול"ולמשטחים הקיימים יתוקן ע

    
  בטיחות וגהות  00.28

  
 הולכי רגל, 21. צ.ספר בבית מבקרי  על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי לשמור על תנאי הבטיחות של

 ובהוראות מקצועיות  בתחום הבטיחות והגהות ועל פי הוראות המפקח, העובדים כנדרש על פי כל דיןו
  .1988-ח"התשמ, )עבודות בניה(תקנות הבטיחות בעבודה ו

מטעם משרד העבודה ואחראי  מורשה בטיחות וגהותל הקבלן  י"או כל אדם שימונה ע/ו מנהל העבודה
  .לבטיחות באתר ויפעל בהתאם להנחיות של משרד העבודה

או לא /המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים ו
  . ים לדרישות המפקחמתאימ

פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף 
  .אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של העבודה

על פי ) 'סרטים אדומים וכו, תמרורים, כגון מחסומים(במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות 
אולם הדבר , בעצמו אמצעי בטיחות ותחייב את הקבלן במחירםהמזמין יהא רשאי לספק , דרישות הפיקוח

  .לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת עבודה זו
, וכן פיגומים תלויים במקומות הנדרשים לעבוד באתר עם פיגומי מתכת תקניים בלבדכמו כן עליו לספק ו

  .לא יורשה שימוש בפיגומי עץ
  

  שחרור המזמין ומנהל הפרויקט מאחריות לבטיחות  00,29
  

או /למבנה או לעבודה ו מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו ואת מנהל הפרויקט הקבלן משחרר את המזמין
על הקבלן להביא בחשבון את הצורך . או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה/לעובדים ו

משרד , עירייה, פיקוח(כדרוש על פי דין ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים ' מחסומים וכו, בגידור מסביב
  ). 'משטרת ישראל וכד, משרד התחבורה, העבודה
לשמור על אמצעי הבטיחות , יממה במשך כל תקופת הביצועה דאוג למשך כליה עליו ליה, כמו כן

  ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה
  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.30
  

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקנים הקיימים בסמוך לשטח העבודה ויתקן על חשבונו כל נזק 
עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות . מביצוע העבודההעלול להיגרם להם כתוצאה 

  .על הקבלן להודיע למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו) 'לרבות צינורות מיום וביוב וכד(הקבלן 
  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם למבנה ומתקנים ומתחייב לתקנם 
  .שבונו של הקבלן בלבדל על ח"מהנזק הנ

  
  הגבלת שעות עבודת הקבלן   00.31

  
ובהתאם להוראות  שעות העבודה המרעישה יוגבלו והן יבוצעו בתאום עם המפקח ובהתאם להנחיותיו

כל עבודה אחרת שאין בה משום רעש מיוחד יבוצע בהתאם לשעות עבודה , הבטיחות המצורפות
  .מקובלות

  
  )חלקית או סופית(נספחים לקבלת העבודה   00.32

  
יהא הקבלן חייב לספק למפקח לפני לקראת הקבלה , בנוסף לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכם

  .את כל האישורים הדרושים, המוקדמת
  

ל יספק הקבלן רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות  וכן תכניות עדות "בנוסף לנ
  .מדויקת של כל המערכות

  
  ות הסביבהאיכ   00.33

  
שעל הקבלן יהיה למלא , רעש וחזות בזמן פעולות חפירה ובניה, להלן הנחיות למניעת מטרדי זיהום אויר

  .במסגרת מחירי היחידה של הצעתו
של המפרט עם הגבלת זמני   00.49למרות האמור שעות פעילות ציוד מיכני באתר יהיו כמפורט בסעיף 

  .עבודה
  

  כללי
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יגרום מטרדים מתמשכים ובלתי סבירים  עבודות הבניה יבוצעו באופן שלא: "בניהבהתאם לתנאי היתר 
  ".לסביבה) ב"רעש וכיו, אבק(
  

  אבק
  
  דרכים  .1
  

  :צמצום פליטת האבק באתר הבניה יבוצע על ידי האמצעים הבאים    
  

  .ס"לאיה' ניתן לקבל רשימה במח(הרטבה תקופתית בחומר מייצב מתאים   .א  
תדירות ההרטבה תקבע על פי עומס התנועה ). דלקים או מלחים, בשמניםאין להשתמש 
  .וסוג הקרקע

  
סוג , תדירות הרטבה תקבע על פי עומס התנועה. הרטבה על ידי מכלית בעלת צינור מים  .ב

  .פעם ביום  אך בחודשי הקיץ לפחות, הקרקע ותנאי מזג האוויר
  

  .רות חד כיווניתקטעי דרך קצרים ניתן להרטיב בעזרת מערכת ממט  .ג  
  
  
  קידוחים  .2
  

  .צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות במסנני אבק  
  
  פעילות שוטפת  .3
  

  :צמצום פליטת אבק מפעילות שוטפת של הבניה יעשה על ידי האמצעים הבאים  
  

מטר  25של  למרחק עד, ניקיון ושיקום מחדש של הכבישים והמדרכות מסביב לאתר  .א  
  .מגבולו

  
המשאית לפני  שטיפה של גלגלי המשאיות והורדת אבק וחלקיקים מחלקה החיצוני של  .ב

  .היציאה משטח האתר
  

אחר הגורם  כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בנין או כל חומר  .ג
  .לפיזור אבק וחלקיקים לסביבה

  
  בדיקות רעש לציוד בניה  .4
  

רעש בלתי סביר ( ני שבשימוש באתר יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעיםאיוד המככל הצ
  .לעמידה בתקני רעש הקבלן יבצע בדיקת רעש לציוד בניה. 1979) מציוד בניה

  
  רישוי עסקים  .5
  

בידיו  שאין מוביל  לא תותר עבודה של. שיון עסקיכל רכב המוביל פסולת מאתר הבניה חייב בר
  .תקףשיון עסק יר

  
  גדר מסביב לשטח העבודה    00.34

  
או דרישות הרשויות /י הנחיות המפקח ו"עפ אשר, יש להקים גדר אתר/בגבולות שטח העבודה 

באמצעות ' מ 2בגובה , לבןחדשים וצבועים בגוון " איסכורית"פחי פלדה  י"יעשה ע המתאימות
ספת שני פרופילים אופקיים הגדר תחוזק לקרקע כדבעי ובתו. ומבוטנים' מ 2כל  10Iפרופילי 

יש להתקין . כל פרטי הקשירה בתיאום ואישור מוקדם עם המפקח. בחלק התחתון ובחלק העליון
הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר לרבות . פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח

  .תקן מעקות
  

וזאת ללא , העבודה תקדמותעל הקבלן לקחת בחשבון האפשרות שיידרשו להזיז קטעי גדרות לה
שערים לפי תוכנית  2י המפקח יבנה הקבלן "במקום אשר ייקבע ע. תוספת  או תשלום כל שהוא

ויבנה מפלדה ' מ 6.0ברוחב מינימום  לכניסת רכב כבד שערו. צנועה לצורך כניסה לשטח  המגודר
  .עם אפשרות של סגירה ונעילה, וציפוי פח גלי צבוע על עמודים מיוצבים
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  .בסיום עבודת הקבלן ועזיבת השטח יפרק הקבלן את הגדר ויסתום החורים ויתקן כל הנדרש  
    .י קבלן גדרות מורשה בלבד"הגדר תוקם ע

  .שהוא לא ישולם בגין עבודה זו כל תשלום, כל אמור לעיל כלול במחירי היחידה שלהלן  
  

  אמצעי זהירות   00.35
  

ים ינאלתיאום והכוונת תנועת הכלים המכ על הקבלן לנקוט בכל אמצעים הדרושים  . א
הקבלן יתקין על . כולל כניסות ויציאות מהאתר והשתלבותם בתנועה בכבישים הסמוכים

של הרשות אגף התנועה (י הרשויות המוסמכות "חשבונו תמרורים ושילוט כנדרש ע
לתמרור   כולל תאורת הכביש ) ב"משרד העבודה וכיו, משטרת ישראל, המקומית
לרבות . סימון האתר והסכנות הכרוכות מהתקרבות עוברי אורח וכלי רכב אליוולצורך 

  .נקיטת אמצעי זהירות מרביים בנוגע לעוברים ושבים
  

 ,תמיכות: לרבות(על הקבלן לדאוג לסידורי בטיחות מתאימים בעת בצוע העבודה   .ב
. ורכוש פשעל מנת להבטיח מפני תאונות ונזקים בנ) 'דרכי גישה וכו, גידור, חיזוקים

הקבלן יהיה אחראי בלעדי לכל תאונה ונזק בין לרכוש ובין לגוף או לנפש שיגרמו בגין 
או שפוי שידרשו עקב כך /או פיצוי ו/או עבודה ו/בצוע העבודות וישא בכל תיקון ו

  .במשך תקופת בצוע העבודה ועד מסירה סופית של העבודה שסוכמה בחוזה
      

  בטיחות ואחריות   00.36
  

' לעובדי קבלני המשנה או לכל צד ג, יהיה אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם למי מעובדיו הקבלן
  .כתוצאה מכל מעשה או מחדל עליו היה אחראי לפי דין או לפי מסמכי החוזה

  
של , בכל מקרה של תביעה ומנהל הפרויקט או המפקח/או המתכננים ו/הקבלן ישפה את המזמין ו

  .כלפיהם' או צד ג/ו, נהאו עובדי קבלני המש/ו, עובדיו
  . הקבלן יבטח עצמו לכל התחייבויותיו לרבות התחייבות השיפוי לעיל  
  .קיום פוליסת בטוח כמפורט לעיל ובהמשך הוא יסודי מקדים להתחלת העבודה  

  
  בדק ותיקונים - אחריות   00.37

  
ריות הקבלן לטיב מובהר בזאת כי אח, כמפורט להלן) בדק ותיקונים(בחוזה זה תהיה תקופת האחריות 

  :י המפקח בשגגה הוראה לביצוע העבודות שלא כראוי"אף עם ניתנה ע, העבודה היא כוללת ומלאה
  
שנה  - לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי החוזה   .א

  .אחת מתאריך הקבלה הסופית שאושרה עי המפקח ביומן העבודה
  
  .ל"שלוש שנים מהתאריך הנ –ניות אחרות אומערכות מכ, אינסטלציהלעבודות   .ב
  
  .ל"שנים מהתאריך הנ עשר) 10(לעבודות בידוד ואיטום   .ג
  
  שנים 5לעבודות אלומיניום   .ד
  

האמור ניהם ועל כל תיקוניו ובאם קיימת סתירה בי ים והתקניםחוקהפ "בכל מקרה האחריות תהיה ע
  .בתוקףלעיל המחמיר מביניהם יהיה 

  
תוך . הנזכרת לעיל) מערכת/של כל מבנה(ח הקבלה הסופית "תקופת האחריות תחל מהתאריך הנקוב בדו

אחראי הקבלן לביצוע תיקוני פגמים שנתגלו ונרשמו בפרוטוקול , תקופת האחריות ועד גמר התקופה
  .או לתיקון פגמים שנתגלו ונרשמו תוך כדי תקופת האחריות/הקבלה הסופית ו

  
  .י המזמין"הקבלן לצורך תיקונים תוך כדי תקופת האחריות תיעשה עהפעלת 

  
אם תוך תקופת האחריות יתגלו פגמים הטעונים תיקון מיידי והקבלן פיגר בתיקונם למרות התראה בכתב 

כפי שיראה להם ועל חשבון , רשאים כל הגורמים לעיל לבצע תיקונים אלה באמצעות גורם כלשהו -
  .שעות מהמועד שקיבל הודעה על תקלה 48ל מיידית תוך על הקבלן לפעו. הקבלן

  
  הוצאות הבדיקות  00.38

  
מה של בדיקות אע לביצוע פרוגר"תקשר עם מכון התקנים הישראלי או שלה עליומובא לידיעת הקבלן כי 

ח "יעשו עכל הבדיקות י ,כולל בדיקות אבן ,ל או אחר"החובה ואחרות כפי שידרוש המפקח במכון הנ
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וכמובן לבדיקות חוזרות במקרה של תוצאות שליליות כשעל כל , חומרים, בדיקת טיב המוצריםל ,הקבלן
  .אלה חל הסיכום בחוזה

  
באחריות הקבלן להזמין את המכון לבדיקת החומרים והמוצרים בזמן הנכון כדי שאפשר יהיה לבצע את 

  .למסור למפקח את תוצאות הבדיקות, הבדיקות
  

על הקבלן לרכז את תוצאות הבדיקות ולמסור אותם יחד עם כתבי האחריות  לפני קבלת המבנה והעבודות
  .על מוצרים שונים למפקח

  
  
  

  יומני עבודה  00.39
  

הערות והוראות המפקח , הקבלן ינהל יומני עבודה מפורטים בהם ירשמו מדי יום כל העבודות שבוצעו
העבודה יופקד ויהיה באחריות הקבלן במקום ניהול יומני . 'חומרים שונים שהובאו לאתר וכו, והיועצים

  .י הקבלן"חתומות ע העתקים מיומני העבודה יועברו למפקח מדי שבוע, ויתואם עם המפקח
  

  מזמין/קבלן/מבנה לשימוש המפקח  00.40
  
המשרד יכלול . ולאורך כל תקופת הביצוע, מזמין /על הקבלן להעמיד משרד לרשותו של המפקח  .א

  .מטבחון וחדר שירותים' מ 4.00*3.00חדר בגודל 
  
מערכת מים , מערכת חשמל, משרד זה יהיה במבנה קשיח עם גימור פנימי לרבות ריצוף וטיח  .ב

  .וביוב
  
  .עם מנעולים  ארונות פלדה  2 -כסאות ו 10, הריהוט המשרדי יכלול  שולחן ישיבות  .ג
  
קו טלפון עם  ,ה עם נייר רגילמכשיר פקסימלי ,מזגן לחימום וקירורכמו כן יתקין הקבלן במשרד   .ד

  .חיבור לאינטרנט
  

  .קטיקיון שוטף של המשרדים משך כל תקופת ביצוע הפרויהקבלן ידאג לנ  .ה
  
קיון המשרד ודרכי הגישה אליהם יהיו על ינ, נייר פקס, מים, חשמל: כגון, כל הוצאות האחזקה  .ו

  .חשבון הקבלן
  

  המפקח   00.41
  

בוצעה בהתאם  שינוי והריסה של העבודה אשר לא, תיקוןהמפקח רשאי לדרוש מהקבלן   . א
  .אחרי הדרישה על חשבונו הוא ועל הקבלן למלא, המפרט הטכני או להוראותיו, לתכניות

  
וכמו , לעבודה הנדונה המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים  . ב

נוסף לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים ב כן רשאי הוא לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר
אלא אם יקבל הקבלן , אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה, הקבלן וכל זאת על חשבון, הקיימים
להרחיקו משטח  חייב הקבלן, י המפקח לאחר בדיקתו"נפסל החומר ע. לכך מאת המפקח אישור
  .ה הדרישה מאת המפקחמיום שנמסר שעות 48עשות תוך יההרחקה צריכה לה, ין על חשבונויהבנ

  
ובתי מלאכה לצורך  הקבלן ימסור למפקח הודעה על כל הזמנה שהוא עומד למסור לבית חרושת  . ג

הנדונה תיעשה בבית חרושת או בבית  המפקח רשאי לדרוש כי ההזמנה, עבודות בבנין הנדון
  .ועל הקבלן למלא דרישה זו, העבודה או/מלאכה המבטיח את טיב החומר ו

  
אם לפי , מסוים  או עבודה במקצוע , קח רשאי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנההמפ  . ד

  .או הוראות האדריכל או בא כוחו  תאור טכני , דעתו העבודה אינה נעשית בהתאם לתכניות
  
טיב העבודה ואופן  ,יהיה הקובע בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים מפקחה  . ה  

  .ביצועה
  
, המאושרות לביצוע תשולם כל תמורה עבור כל עבודה אשר הקבלן ביצע שלא לפי התכניותלא   . ו

  .או לפי אישור מוקדם של המפקח בכתב
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המפקח אשר וביצועו יועבר להכרעת  מוסכם כי כל סכסוך או חילוקי דעות ביחס להסכם זה  .ז  
, שאים הנדסיים וכספייםבנו או חילוקי הדעות/לנושא הסכסוך ו בורר מוסכם על הצדדיםישמש כ

  .והכרעתו תהיה סופית ומוחלטת
  
  

  מועד סיום העבודה וסדר תשלומים   00.43
  

, במועדן על מנת להבטיח סיום העבודות, מועד סיום העבודה הינו מעיקרי החוזה  . א
 לוח זמנים בסיסי על הקבלן לצרף, ואפשרות המפקח לעקוב אחר התקדמות העבודה

  .ייהפך לאחד ממסמכי החוזההמפקח י "אשר לאחר אישורו ע, בשיטת גאנט
  

בכוונתו להקים את  יפרט הקבלן כיצד, ל"ועל בסיס לוח הזמנים הנ, בעת הגשת הצעתו  . ב
ח האדם והציוד וכ, האמצעים ,ומה הן הפעילויות, הפרויקט תוך תקופת הביצוע

  .במועד הנקבע שברשותו אשר יאפשרו לו לסיים את הפרויקט
  

לוח זמנים  ימים מעת קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח 14תוך   . ג
  .ז"התשלום הראשון לקבלן מותנה בקבלת לו, מפורט לביצוע העבודות

  
  .או בהתאם להסכמות אחרות/לפי טבלת משאבים מצורפת ו: לוח תשלומים  .ד  

  
  

  שלט   00.45
  

שלט   , על הקבלן יהיה לספק ולהרכיב על חשבונו תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה
, שם המזמין, י המזמין ושיכלול בין השאר את שם הפרוייקט"בגודל ובנוסח שיקבעו ע, בעברית

חשבונות    .י המזמין"צורתו ומיקומו ייקבעו ע, גודל השלט. שמות המבצעים, האדריכל ויועציו
  .ח הקבלן"ביצוע השלט ע, אושרו לפני ביצוע שלט באתרהקבלן לא י

  

  עדיפויות בין מסמכים   00.46
  

ובעים קבכל מקרה של סתירה בין מסמכי החוזה ובין התנאים המיוחדים יהיו התנאים המיוחדים 
  .ומחייבים

  
אור הטכני לבין התכניות לביצוע מחייבות וקובעות התכניות יבכל מקרה של סתירה בין הת

  .עלביצו
  

או תכניות הביצוע  ומסמכי החוזה יביא /בכל מקרה של סתירה בין מסמכי החוזה השונים ו
  .את הסתירה בפני המפקח שיחליט על צורת הביצוע והתשלום המגיע הקבלן

  
שהוכנו , או דו משמעות בין המסמכים שהגיש הקבלן לבין מסמכי המכרז/בכל מקרה של סתירה ו

  .כרזיקבעו מסמכי המ, י המזמין"ע
  

או ,  או בין התכניות, התגלתה סתירה בין האמור במסמכי החוזה לבין המתואר בתכניות
יביא הקבלן את הדבר לתשומת ליבו  של המפקח מיד עם , התגלתה טעות או השמטה כלשהי

, ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות כאמור 7ולא יאוחר מאשר , גילויה
  .בוצע העבודהוהמפקח יקבע כיצד ת

  
או /יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו, לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח כאמור

  .הנזקים שנגרמו עקב אי מילוי הוראה זו
  

  אור העבודה יתלהמחיר המוצע ייחשב כמתייחס : סדר עדיפות לצרכי תשלום
   .ואופן ביצועה כפי שמובא במפרט ובתכניות

  

  "4טופס "והיתרים   47.00
  

שיון כל שהוא לביצוע העבודות או כל דרישה של מי יכל אישור נוסף או היתר או ר  .1
  .מהרשויות השונות הינם באחריות הקבלן ועל חשבונו

הקבלן ידאג להשיג את כל האישורים הדרושים לביצוע העבודה מהרשויות השונות   
  .קטיבפרק זמן שהינו חלק מלוח הזמנים של הפרו

כולל תשלום כל , יחל בעבודתו אלא לאחר קבלת כל האישורים הדרושים הקבלן לא
  .ח הקבלן ובאחריותו"התשלומים הם ע', פיקוח וכו, התשלומים לרשויות כגון אגרות
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תהיה  באחריות הקבלן ובטיפולו באם נעשו כתוצאה ממחדל של   -הפסקת עבודה 
הפסקת העבודה לא יילקחו  ימי, הקבלן יהיה אחראי לביטול צו הפסקת העבודה, הקבלן

  .   בחשבון במניין ימי הפיגור המאושרים ולא יהוו עיכוב לגיטימי
  

 ,מקומיתה מהרשות, ותעודת גמר לבניין 4על הקבלן להמציא טופס  –" 4טופס "  . 2
מועד סיום העבודה בפרויקט יהיה לאחר הוצאת . גמר העבודה ועל חשבונו

על הקבלן  .ושאר הרשויות הרלוונטיות, תעודת גמר לבניין מהרשות המקומית
חלה החובה לדאוג לכל החתימות הנדרשות לשם קבלת ההיתר כולל מקבלן 

  .או אחרים/ו. השלד
י משרד החינוך או כל גוף "הקבלן מתחייב להביא את כל האישורים הנדרשים ע  

אחר הנדרש לשם קבלת כל תקציב אפשרי אף אם הבדיקות או התיקונים 
  . לק הקיים של המבניםהנדרשים הם בח

  
בכל שלבי תקופת הביצוע ויהיה  קיון מוחלט בשטח העבודהיהקבלן ישמור על נ

ל במסגרת ווהכ, בהם עוברות המשאיות ויתר הציוד כבישיםקיון הילנ ,תרלאאחראי לכניסות 
  .בהצעת הקבלן למזמין ) או המחירים(המחיר 

יוכל המפקח לנקות האתר על חשבונו של , אם במהלך העבודה לא ישמור הקבלן על אתר נקי
    .הניקיון הוא בכל מקרה לאתר פסולת מאושר על ידי הרשות המקומית. הקבלן

גם אם המפקח חתם עבורו עוד לפני צו התחלת , הקבלן יחתום על הטפסים ברשות המקומית
  .ויעבוד לפי ההנחיות הללו, העבודה

      .המפקחתהיה בסמכותו הבלעדית של " נקי"הגדרת המושג   
פינוי . וכיוצא בזה, בתום ביצוע העבודה מתחייב הקבלן לנקות את מקום העבודה מכל פסולת

  .פסולת יתבצע אך ורק לאזורים מותרים כחוק
  

  משך ביצוע העבודה  00.51
  

  .מיום קבלת צו התחלת עבודה תשעה חודשים קלנדרייםמשך הביצוע  הוא   
  

    

  יחידות המידה  00.52
  

  :המידה במסמכי החוזהלהלן יחידות 
  

  )מטר עומק, מטר אורך(מטר   -   מ 
  סנטימטר -   סמ 

  מילימטר  -  ממ  
  סנטימטר רבוע  -  סמר  

  מטר רבוע  -מר        
  מטר קוב  -  מק  
  קילוגרם  -  קג 
  טון  -  טון 
  יחידה  -  יח 
  נקודה  -  נק  

  מוצר שלם, קומפלט  -  קומ  
  עבודה  -  עב  
  ימי עבודה  -  יע  
  חודשי עבודה  -  חע 

  שנת עבודה  -  שנה  
  שעות עבודה  -  שע

  
  
  
  

___________________              ________________  
  תאריך                                                      חתימת הקבלן
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  מפרט מיוחד -עבודות עפר  -  01פרק 
  
  

  כללי     01.01
  
     01עבודות העפר יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק . א      
        

 על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים המסומנים בתכניות ולסמן גבהים נוספים. ב
  .י המהנדס"אין להתחיל בעבודה לפני אישור המדידות ע. במקומות הדרושים

  
או לפי /ועבודות העפר תבוצענה בשלבים ובגבולות כמסומן בתכנית הקונסטרוקציה . ג

  .הוראות המפקח במקום
  

, דרכי הגישה, על הקבלן לקחת בחשבון את התנאים המיוחדים של מיקום המבנה. ד
  .התנאים הטופוגרפיים המיוחדים כולל טיב וסוג הקרקע

  
  סימון והקמת מתווה, התוויה, מדידה     01.02

  
הדרושה להקמה יהיה על הקבלן להכין את כל רשת הנקודות , על סמך נתוני המדידה

  .בצורה שתאפשר איתור ובדיקה של כל חלקי המבנה) שנוגריסט(המתווה 
  

העבודה  על הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה של פגיעתן בזמן ביצוע
  .יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו ואחריותו

  
י "מפלסים ייעשו עהצבתם וקביעת , כל הסימונים והמדידות הדרושות לביצוע היסודות

  .מודד מוסמך על חשבון הקבלן ולא ישולם עליהם בנפרד
  

  בדיקת קרקע     01.03
  

רואים את הקבלן כאילו בדק באופן יסודי את הנתונים העלולים להשפיע על מהלך 
  .ואת סוגי הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לכך, עבודות העפר

  
עבודות העפר בכל עומק ורוחב שהם וכן המזמין לא יכיר בשום תביעות הנובעות מתנאי 

העשויים להימצא בתחום שטח , אבן וסלע ללא יוצא מן הכלל, בכל סוגי הקרקע
  .העבודה או בקרבתו הסמוכה

  
  סילוק העפר החפור     01.04

  
לא  במפרט הכללי הבינמשרדי 01.00.16על אף האמור לגבי סילוק עפר חפור בסעיף 

, כן-כמו. ין אתר הבניה ובין מקום השפיכהתשולם שום תוספת עבור המרחק שב
ללא , המחירים כוללים את העברת העפר החפור לצרכי מילוי לכל מקום בתחום האתר

  .הגבלת מרחק
  

על מקום השפיכה . הקבלן בלבד יהיה אחראי למציאת מקום שפיכה מחוץ לאתר הבניה
  .ים לצורך זהועל הקבלן להשיג האישורים המתאימ, י רשות מוסמכת"להיות מאושר ע

תחול , ל מצד בעליו של אותו מקום"או הוצאה שתחול בקשר לשפיכה הנ/כל תביעה ו
  .על הקבלן בלבד

  
  הידוק     01.05

  
  .במפרט הכללי 01071הידוק מבוקר יבוצע כמתואר בסעיף       
  

  )מהנדרש(חפירה שבוצעה בעומק גדול      01.06
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יבצע הקבלן מילוי מהודק מחומר , מהנרשבכל מקרה שהקבלן ביצע חפירה בעומק גדול 

וכל , גרנולרי מאושר כנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע עד לגובה החפירה הדרוש
  .זאת על חשבונות

  
  
  

  או חציבה/חפירה ו     01.07
  

המונח חפירה הנזכר במכרז מתייחס גם למקרה של חציבה בסלע אף אם לא נזכרת 
  !וצעו ללא שימוש בחומר נפץאו חציבה יב/עבודות חפירה ו. במפורש

  
  חפירה כללית בשטח     01.08

  
מחיר החפירה . י המפקח"תבוצע בכלי שיאושר ע, חפירה כללית בשטח במידה ותידרש

וכן מילוי מחדש , יכלול גם פילוס השטח בהתאם למפלסים ולשיפועים הנדרשים
  . במקומות שיידרש עד לדרגת ההידוק הנדרשת

  
ביצוע העבודה בשלבים או בעומקים שונים או עבור אי  לא תשולם כל תוספת עבור

  .מחיר היחידה בכתב הכמויות ייחשב ככולל כל האמור לעיל. ביצוע פיצוצים
  .ל כלולה במחיר החפירה כללית ולא תמדד בנוסף"החפירה למרחב העבודה הנ      
  

 מ מסביב לקירות"ס 30במחיר החפירה כלול גם מילוי חוזר בשכבות מהודקות של 
חוזר  במידה והחומר המוצא ראוי לניצול, המילוי החוזר יבוצע בחומר המוצא. המסד

  .לפי החלטתו הבלעדית של המפקח
      
  .או חציבה לצנרת ביוב וניקוז תחת המבנה/במחיר החפירה כלול חפירה ו    

  
  .המילוי החוזר יבוצע לאחר גמר ביצוע עבודות האיטום ובדיקת האיטום כנדרש      
  
  .דה תתבצע בהקפדה מירבית על מנת לא לפגוע בשכבות האיטוםהעבו      

    
  שמירת יציבות וניקוז מי תהום     01.09

  
על הקבלן לבצע החפירה והחציבה כך שלא ייגרם כל נזק למבנים סמוכים לאתר 

ניקוז מי תהום על חשבון הקבלן , הקבלן יידרש לנקז מי תהום במידה ויימצאו. העבודה
  .ולא ימדד

  
יהיה על הקבלן לסלקם על ' שטפונות וכו, יצטברו מים בחפירה עקב גשמיםבאם 

על הקבלן , במידת הצורך, חשבונו באמצעים יעילים ומהירים ביותר לפי הוראות המפקח
הקבלן יידרש לקבל אישור , יהיה לבצע תעלות ושיפועים לניקוז זמני של המים שניקוו

  .למקום פינוי המים ולתוואי התעלות הדרושות
  
      .לא תשולם כל תוספת כספית או אחרת בגין הוראות סעיף זה      
  

  )במידה ותידרש(מערכת ניקוז היקפי  01.10
  

עם , 6"י צינור שרשורי "מערכת הניקוז תבוצע ע. הקבלן ידרש לבצע מערכת ניקוז היקפי
ע מתחת למפלס הרצפות התחתונות בשיפוע של "או ש" ולטה"מישקים פתוחים מסוג 

מ בנפח "מסביב לצינור יונח מילוי אגו. י המפקח"תוואי שיקבע במקום עבהתאם ל, 2%
החפירה לצינור הניקוז ההיקפי כלולה בחפירה הכללית בתחום מרחב . 'מ/ק"מ 1/2של 

חפירה לצינור הניקוז מחוץ למרחב העבודה של המבנה .  העבודה ולא תמדד בנפרד
    .ב הכמויותתמדד בנפרד בהתאם לנפח החפירה לפי סעיף מתאים בכת

    
                                                            

  חפירה ליסודות     01.11
  

מ לוודא היעדר חללים "במחיר חפירת היסודות יכללו גם קידוחי ביקורת שידרשו ע
יבוצעו  'מ 4.0מתחת לכל יסוד בודד ולאורך יסוד עובר כל . ומערכות מתחת ליסודות

  . ' מ 3.0קידוחים לעומק 
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הכל , החפירה ליסודות תתחיל מהמפלס הנמוך ותתקדם על פי יחסי הגובה המותרים
  .המתווה והיסודות, כמפורט בתכנית החפירה

.  
  . קידוחי ביקורת כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם בגינם כל תשלום

  
  
  

  טיב המילוי החוזר     01.12
  

-40%מ גבול הנזילות יפחת A -1מקרקע המשתייכת לאחת מקבוצות המיון המילוי יבוצע 
אחוז עובר , מ"ס -7.5גודל הגרגיל המקסימלי יקטן מ. 10%מדד הפלסטיות לא יעלה על , 

  .-20%יפחת מ 200נפה 
  

כל שכבה תהודק לצפיפות שאינה . מ"ס 20עובי השכבות לפני ההידוק לא יעלה על 
, י מעבדה מוסמכת"כל שכבה תבדק באופן רצוף ע". הו.אש.אמודיפייד " 96%קטנה מ

לא תפוזר שכבה חדשה כל עוד קודמתה לא עמדה , לפחות שתי בדיקות לשכבה
  .בדרישות

  
  .עד לפני הסלע, לפני התקנת המילוי יש להרחיק את הקרקע הקיימת לכל עומקה      
  

  אישורים חלקיים לעבודות עפר     01.13
  

לפני , או יועץ הקרקע בכתב/יהיה טעון אישור המפקח ו, עבודותכל שלב וחלק של ה. א
  .האישורים ינתנו לאחר בדיקת רומים וטיב המלאכה. תחילת השלב הבא

  
שכבות המלוי ופני קרקע סופיים שמתחת למבנה , ייחשבו התשתית, שלבי העבודה. ב
פני , )תאושר כל שכבה לפני התחלת השכבה הבאה, במקרה של מלוי מספר שכבות(

  .שכבות המצעים
  

  אופני המדידה והתשלום     01.14
  
  מדידת החפירה      
  

י מודד מוסמך והיא "שיבוצע ע, לאחר ביצוע החפירה כללית, הקבלן יגיש תכנית מדידה
כאשר . י המפקח מסמך לצרכי חישוב כמויות עבודות החפירה"תשמש לאחר אישורה ע

צינור . הנפח למדידה ייחשב בתוספת הבליטה של הבטון הרזה מסביב לקירות המרתף
 60מרחב העבודה הנדרש יהיה ברוחב של . הניקוז יוכנס במרחב העבודה שלא יימדד

  .מ לפחות בתחתית החפירה מעבר לגמר הבטון הרזה מסביב לקירות המרתף"ס
  

שיפוע החפירה יהיה בהתאם לאופי . 010014החפירה תבוצע בהתאם לסעיף , בכל מקרה
  .י המהנדס"ויציבותה ובהתאם להנחיות שתמסרנה ע  הקרקע

  
  

  עבודות בטון יצוק באתר -  02פרק 
  
  

  סוג הבטון   02.01
  
צמנט  הצמנט יהיה לפחות -30יהיה הבטון מסוג ב, אם לא צויין אחרת במפרטים ותכניות   

  .יש להשתמש בבטון מובא בלבד, ק"מ/ג"ק 350עם תכולת צמנט של  ,   250פורטלנד 
  
  תנאי בקרה   
  
  .118י "תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת   
  

  'עוגנים וכד, חריצים, חורים, מעברים שרוולים   02.02
  

', וכו החריצים, השרוולים והעוגנים, על הקבלן לוודא שכל המעברים, לפני יציקת הבטון
שהפרטים האלה  אין זה הכרחי, הוכנו כנדרש, הנחוצים לביצוע המסגרות והמערכות השונות

ם על ולהודיע למתכנני יסומנו בתכניות השונות ועל הקבלן לוודא שהתכניות שבידיו מתואמות
  .כל טעות או אי התאמה
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והעוגנים  החריצים, הקבלן יהיה אחראי לתיאום המיקום המדוייק והמידות של כל המעברים
  .י קבלני משנה"לפי תכניות של כל המערכות המבוצעות ע, בבטון

  .ל"לא תורשה חציבה בבטון לצורך התקנת המעברים והעוגנים כנ   
  

אין להניח אותה בגושי צינורות , לרבות צנרת חשמל, למערכותבמידה ותוכנס לתוך הבטון צנרת 
וזאת בכדי למנוע , פעמים קוטר הצינור הגדול בין צינור לצינור 3 - במרחק של כ, אלא במפוזר

  פגיעה באלמנט היצוק
  

  זיון   02.03
  
י "יהיו לפי ת רשתות מרותכות, 893י "או מעורגלים לפי ת 739י "מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת   

580.  
     

, )466י "לפי ת(או באביזרים לחיבור בין המוטות או בריתוך , הארכת מוטות זיון בין אם בחפיה
  .תותר במקומות בהם יאשר זאת מהנדס הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא

  .צורת הארכת המוטות נתונה להחלטת המפקח  
  

  :לחפוף כדלקמןיש . ח.כמצוין בתוכנית ב.) ח.ב(ברזל חלוקה   
אורך  ,חפיית ברזל תחתון תיעשה מעל הסמך, )שדה(חפיית ברזל עליון תיעשה באמצע המפתח 

  .אלא אם כן צוין אחרת בתוכנית, קוטר מוט הברזל X60החפיה יהיה 
  

  .ברזל הזיון יהיה ללא סימני חלודה כל שהם ונקי מכל פסולת  
    
  .י המפקח"ם עבמחיר הזיון יכלול שימוש בשומרי מרחק מאושרי  

  
על הקבלן להמציא דגימות של סוגי הברזל לצורך בדיקתו במכון התקנים לפי דרישת המפקח 

    . ולפני השימוש בו
    
  המרחקים בין הברזלים המצוינים בתוכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע לא תאושר  
  .הגדלה מהם  
    
  .מ"מ 25לא תשולם כל תוספת עבור שימוש בברזל מצולע מעל קוטר   

  
ובלבד שהוראה זו ' מ 24ועד ' מ 12לא תשולם כל תוספת עבור שימוש בברזלים שאורכם מעל 
  .תינתן עד חודש לפני הביצוע בו נדרש שימוש בברזלים ארוכים

  
  .ב"כיפופים וכיו, אורכים, מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים  

" ציפורים"כפוף ל, פיגורות, של ברזל כגון כיפופיםלא תשלום כל תוספת עבור עיבוד כלשהוא 
  .ב"וכיו

  
  מדגמים ובקרת הבטון   02.04

  
  .קוביות 6כל מדגם יכיל , מכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת חוזק   
לפני כל   הקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת    

יהיה מוכן להופיע  בכל מקרה שמכון התקנים לא. לפי דרישת המפקח, דיקהיציקה הדורשת ב
  .עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה

פיצויעל   במקרה של בטונים בלתי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלום 
  .הכללי בהתאם למפרט, שיעור הפיצוי יקבע על סמך שיעורי ההפחתה. קבלן

  
  קביעת אלמנטים בבטון   02.05

  
יקבעו כל האלמנטים הדרושים בבטון לפני היציקה ולפי הנחיות בתכניות , בכל מקרה

יידרש  כן-כמו. 'מיזוג אויר וכו, חשמל, כולל מתקני אינסטלציה, הקונסטרוקציה בלבד  
חרום סולם יציאת  ,לבצע עיגון של פלטות מתכת לצורך חיבור של אלמנטים שונים כגון מעקות

יכלל במחיר היחידה של  מחיר הפלטקות. לא תשולם תוספת עבור הדרישות לעיל. 'וכו
  .האלמנטים הנדרשים לחיבור בהמשך העבודה

  
  תבניות   02.06

  
תכניות , מחירי היחידה בסעיפים בפרק זה כוללים תבניות מכל צורה הנדרשת בתכניות  .א

, קביעת אביזרים שונים, פתחים, חריצים, מגרעות, פרטי השלד כולל בליטות אפי מים
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המחיר יכלול גם קיטומים הדרושים . ל מבוצע בעיבוד מושלם ובדייקנות   מקצועיתוהכ
  .חדות הכול לפי דרישות המתכנן או לחילופין קבלת פינות, בפינות

  
יהיו בגמר חלק כך שידרשו תיקונים , כל הקירות והתקרות כולל קירות במגע עם הקרקע

כל הטפסות ללא יוצא מן הכלל יבוצעו מתבניות דיקט או מתכת חדשות ,  מזעריים
לא תשולם תוספת למחיר היחידה עבור האמור , ומאושרות ללא שימוש בחוטי קשירה

  .בטון המובא יתאים לשימוש משאבהה, לעיל
האדריכל יקבע בלעדית באם גימור פני הבטון באלמנט מתקבלים בהתאם לדרישות 

  .ל"הנ
  

תבוצע היציקה בטפסות                          , במקומות בהם יידרש בטון חשוף  .ב
                       כמפורט להלן או לפי דרישת   , מלבידים או מתכת ללא עירוב ביניהם

  .עבור בטון חשוף תשולם תוספת כנדרש. האדריכל  וללא שימוש בחוטי קשירה
או באחד מהסעיפים המציין , אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף שבכתב הכמויות

פ סיווגו "המחיר כולל את כל הנדרש לעיבוד פני הבטון ע. שהמחיר כולל פני בטון גלוי
  . כמפורט במסמכים

מודגש  זאת שכל הדרישות החלות על בטון חשוף במפרט הכללי ייחשבו כנכללות 
  . במחיר התוספת כאמור

  
אי לכך נדרש דיוק מרבי , יחופו באבן' על הקבלן לקחת בחשבון כי קירות עמודים וכו  .ג

על הקבלן לבדוק את המידות ואת פילוס הנדרש בזמן הרכבת . בביצוע ובהתאם לתוכנית
  .באמצעות מודד מוסמך) 'תיאודוליט וכד(עזרת כלי מדידה מדויקים הטפסות ב

    
מ "ס 2שומרי המרחק יהיו מפלסטיק קשיח עובי הכיסוי המינימאלי של הבטון יהיה   .ד

    . אלא אם כן נאמר אחרת בתוכניות, לפחות
  

  טפסות ופיגומים   02.07
  

. פיגומי היציקות למועדי פירוקלא תשולם תוספת עבור דרישות שונות המופיעות בתכניות בנוגע 
הגבלה זו לגבי איסור פירוק הפיגום פירושה גם שאין לדלל רגלי הפיגום ולא לפרק , בכל מקרה

  .לא תשולם תוספת עבור תבניות אבודות .או אלכסוניות בין רגלי הפיגום/קשירות אופקיות ו
      

ג תקרה עד להשלמת "מסגרת או קירות הצומחים ע, אין לפרק תמיכות מתחת לקורה עולה
  .האלמנט העולה לכל גובהו

קורות שהן למעשה חזיתות וחללים פנימיים גדולים /מתחת לכל קורה ראשית ומתחת לקירות
י חברה מוכרת כגון "יידרש ביצוע פיגומים לצורך יציקה באמצעות מגדלים מפלדה המיוצרים ע

  .פ חישוב והנחיות היצרן"אשר יבוצעו ע" אקרו"
פ התוכנית על מנת להבטיח את יציבותם "יהיו בכמות מספקת ובגובה הנדרש ע ל"המגדלים הנ

  .ותמיכתם בתקופת הבניה ובעת יציקת האלמנט עד תומו
לא תשולם כל תוספת מחיר בגין האמור לעיל והם כלולים במחירי היחידה של אלמנטי הבטון 

  . השונים אשר בכתב הכמויות
  

 ,)עבודות בניה(לתקנות הבטיחות בעבודה  ד בכפוףכל הפיגומים יהיו תקניים ממתכת בלב
  .  1988-ח"התשמ

  
  קבלת אישור ליציקה   02.08

  
מקרה אין  בכל. שעות לפחות מראש על כל יציקה אותה הוא עומד לבצע 48על הקבלן להודיע 

דרש  והמהנדס בכל מקרה והמפקח. והמהנדס לבצע יציקה ללא אישור בכתב מאת המפקח
  .עד לאחר גמר ביצוע התיקונים והמהנדס היציקה לפי שיקול דעתו של המפקחתדחה  תיקונים

  
  סדר עבודה   02.09

  
  .לא תשולם כל תוספת עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסויים של יציקות   
  

  תקרות בטון   02.10
  
  בחלקי תקרה מצולעת עם מילוי איטונג יכללו צלעות הבטון וההרחבות למיניהן   
  .ת סמויות וכן מילוי האיטונגכולל קורו   
  

  הפסקות יציקה   02.11
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יציקה   בכל מקרה שהקבלן ירצה לבצע הפסקת . י המתכנן"הפסקות יציקה תקבענה אך ורק ע

  .בהתאם לדרישתו עליו לקבל אישור המתכנן על כך ולבצע פרט הפסקת היציקה, במקום מסויים
  

  עיבוד פני בטון לאחר היציקה   02.12
  
  .תייחס לכל אותם האלמנטים שלגביהם אין דרישה מיוחדת לגבי הגמרסעיף זה מ   
הבטון   כל עוד , שקעים וסדקים, פני הבטון במרצפים ובתקרות ייושרו למשטחים ללא בליטות   

וכן , מערכת איטום בשטחים המיועדים לקבלת, יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בגגות. פלסטי
  .ת במחיר ולא תשלום בעדם כל תמורההכנת רולקות לקבלת האיטום שכלולו

הכול , פלסטי  כאשר הבטון עדיין ) הליקופטר(י  מכשיר מכני "ההחלקה תידרש להתבצע ע
  .בהתאם להוראות המפקח

  .לא תשולם תוספת עבור ביצוע הדרישות בהתאם לאמור לעיל   
  

  סטיות במידות  02.13
  

הקונסטרוקציה לבין המידות בתוכנית במידה וקיימת סטייה בין המידות המופיעות בתוכנית 
  .האדריכלות

בכל מקרה תיקבע תוכנית , יש לידע את המהנדס המתכנן והאדריכל באמצעות המפקח
  .האדריכלות

  
  העמסת ציוד מכאני  02.14

    
ציוד מכאני כל שהוא יונח על שלד הבניין אך ורק לאחר אישור מוקדם בכתב ממהנדס   

  .זעזועים קפיציים בפיקוח יועץ מומחההקונסטרוקציה ויוצב על בולמי   
  .גם לא בשלב הבניה, לא תאושר מעבר ויברציות אל שלד המבנה  

  
   אופני המדידה והתשלום   02.15

  
אפי המיםקיטומי , מחירי היחידה לעבודות הבטון כוללים את מחירי התבניות, כללית  . א

עבודות בטון  לם שלאת החריצים וכל הדרוש לביצוע מוש, י סרגלי פלסטיק"הפינות ע
  .בהתאם לתכניות ולמפרטים

    
  הזיון נמדד בנפרד  .ב  

  
  

  עבודות בניה -  04פרק 
  
  

  )04011סעיף (סוג הבלוקים      04.01
  
  .5' י מס"בהתאם לסיווג ת' הבלוקים יהיו מסוג א      
  

  סוג המלט     04.02
  
  סידיהיה המלט בבלוקים בעובי כלשהו מלט  04030בניגוד לאמור בסעיף       
  .ג מלט מוכן"ק 200ויכיל לפחות ) יחסי נפח( 1:2:6צמנט בתערובת       
  

  בניה לגובה     04.03
  

  .את כל הבניה לכל הגבהים הנדרשים) במחירי היחידה(עבודות הבניה כוללות   
  

  הפסקות יציקה     04.04
  

על הקבלן לקחת בחשבון , כל ההפסקות בבניה יחייבו אישורו המוקדם של המפקח
  .של שיבושים בעבודת הבניה עקב תיאום העבודות עם קבלני המערכות אפשרות

  
  חגורות בטון     04.05
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וכן גם  ,הדרושות כל עבודות הבניה יכללו גם את חגורות הבטון האנכיות והאופקיות
  .את הזיון בחגורות

  
   חיבור בניה    04.06

  
מ "ס 8  קשר שלאו מחיצות קיימות יתבצעו עם שינני /חיבורי בניה חדשה לקירות ו

  .לפחות ועם סגירה למעלה לפי הקו המשופע של החגורות
  

  שינני קשר     04.07
  

שיננים   יש להשלימו באמצעות -כל קצה חופשי בקטע של קיר או מחיצה בכל עובי 
השיננים יש למלא  את המגרעות שבין). קטעי נדבכים היוצאים בקצות השורות לסירוגין(

, שהוא מיועד להכליל משקוף בין, כן כל פתח בקיר בנוי כמו, בדייס בטון בעובי הקיר
כשעובי , מסגרת בטון בכל עובי הקיר י"צריך להיות מושלם ע, ובין שאינו מיועד לכך

, מ לכל היקף הפתח כדי  להבטיח קביעה יציבה של משקוף בפתח"ס 10דפנותיה 
  .הבניה ל כלולות כאמור במחיר"החגורות הנ

  
  חברותזיון בשביל הת     04.08

  
  שימת לבו של הקבלן מופנית במיוחד לדרישות בסעיף -" זיון בשביל התחברות"

  .של המפרט הכללי 02076      
  

  בלוקי איטונג     04.09
  

  .ק"מ/ג"ק 650בלוקי איטונג בקירות נושאים יהיו במשקל מרחבי 
  

  )במידה וידרש(קיר בידוד     04.10
  

הוא  ונה של קיר הבידוד יהיה גםהבלוק בשורה הראש, בנוסף לנאמר במפרט הכללי
  .הרווח בין קיר הבידוד לבין הקיר החיצוני ישמר נקי. מוטבל בביטומן חם

  
  אופני הבניה    04.11

  
לבדוק התאמת הבניה , בהתחלת הבניה יש להניח השורה הראשונה במקום בכל האזור

  .המפקח  התאמות לא להמשיך עד לקבלת פתרון מידי -ואם יתגלו אי, לתוכנית
  

. היטב מוחזקים, יש גם להעמיד משקופי דלתות במקומם, יחד עם הנחת השורה הראשונה
 1אין להרים פינות בגובה מעל ). אלא אם הקבלן בוחר להציב את המשקופים בנפרד(

  .מטר
למשך זמן המספיק להספגות מלאה של  שורת בלוק הראשונה תיטבל בביטומן חם

  .הבלוק
  

  בלוקים מלאים    04.12
  

  .מהודק 100 -שהחללים מלאים בטון ב, בלוקים מלאים יהיו בלוקים רגילים    
אין להתקדם , במקרה השני. ניתן לבצע את המילוי או לפני הבניה או תוך כדי בניה

  .בלי למלא את הבלוקים בבניה יותר משורה אחת
  

  הצבת משקופים    04.13
  

יוכנסו לגב  הראשון השורותבמקרה . ניתן להציב את המשקופים תוך כדי בניה או בנפרד
יש , המשקופים אחרי הבניה במקרה של הצבת. שנותר ימולא טיטוהרווח , )פח(המשקוף 

כפעולה נפרדת , שיבוטן במקומו הנכון ,מ מהמשקוף"ס 10 - להשאיר פתח בבניה גדול ב
בטון זה לא יבלוט מפני קיר . במרווח שבין הקיר לבין המשקוף, 100 -תוך יציקת בטון ב

  .הבלוקים
  

  )במידה וידרש(קיר הגנה על בידוד      04.14
  

למסומן  בהתאם, 7/20/40או , 4/20/40קירות הגנה על בידוד חוץ יבוצעו מפלטות בטון 
  .בתכניות
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  .מ"ס 10/20בגמר הקיר יש לצקת חגורת בטון בחתך     

  
  חגורות    04.15

  
בהבדלי , קת חגורת בטוןיחוזקו על ידי יצי כולל קירות הבידוד ההיקפיים קירות בניה

  .אבל בכל מקרה מעל משקופי הדלתות ',מ 2.50גובה שאינו עובר 
  

הגובה יתאים לחישוב שורות ). ולא יבלוט ממנו(רוחב החגורה יתאים לרוחב הקיר 
  .מ"ס 20 -אבל בכל מקרה לא יהיה פחות מ, שלמות עד לתקרה

  
 20של  במרחקים, מ"מ 8ים של עם חישוק. מ"מ 4X8הזיון . 20 -החגורה תהיה מבטון ב    

  .מ"ס
  

עוברות  החגורות תהיינה חגורות. גובה ינתנו שתי חגורות עוברות' מ 3.50בקירות מעל 
  .לכל אורך המחיצה ולא רק מעל לפתחים

  
 4הזיון לחגורה מסביב יהיה . מ"ס 20חיזוקים מסביב לפתחים בעובי קיר ברוחב של 

  . מ"ס 20מ ובמרחקים של "מ 8מחוברים על ידי חישוקים בקוטר , מ"מ 12מוטות בקוטר 
  

  קירות ארוכים    04.17
  

ועובי הקיר ', מ 4מבטון במרחקים של כל " עמוד"יש לצקת , בקירות ומחיצות ארוכים
מחוברים על ידי חישוקים , מ"מ 12מוטות בקוטר  4הזיון לעמוד יהיה . מ"ס 20ברוחב של 

  .זיון העמודים יוכנס אל תוך החגורות. מ"ס 20ובמרחקים של  מ"מ 8בקוטר 
  

  חיבורים עם אלמנטים מבטון    04.18
  

מפני  יהיה על ידי שטרבות וגם קוצים בולטים, החיבור בין קיר בנוי לבין אלמנט מבטון
  .מ"ס 20מ ובמרחקים של "מ 6הקוצים בקוטר . הבטון

  .האלמנט מבטון ל בעת יציקת"על הקבלן להכין את הקוצים הנ    
הוצאת   י"ע, בקירות גבוהים יש לבצע קשירה מיוחדת של קירות הבידוד לבטון הקיים    
  .'מ 2.00מקיר הבטון במרחקים כל  2@8     קוצים

  .או בטון ולא ישולם כתוספת/ל כלול במחירי הבניה ו"הנ    
  

  אופני מדידה ותשלום     04.19
  

 ,תוך ניכוי שטח הפתחים, נטו המחיצות והקירות הבנויים יימדדו מדידה  . א
  .כבניה אשר יראו, פרט לשינני הקשר בעמודים ובחגורות האנכיות' וכד, החללים

  
עיצוב הפינות וחשפי , המחירים כוללים את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים  . ב

חריצים , שקעים, חורים  או חציבת /השארת ו, חיבורים בין מחיצות לקירות, הפתחים
  .'וכו

  
דלעיל יהיו או המפרט /תאים של כתב הכמויות ופרט אם צויין אחרת בסעיף המ  . ג

  .0400.00אופני המדידה והתשלום של האלמנטים השונים כמפורט במפרט הכללי פרק 
  
  
  

  עבודות איטום ובידוד -  05פרק 
  

  כללי   05.01
  

 לראותואך יש , המפרט המיוחד עדיף בכל מקרה על המפרט הכללי לעבודות בנין  . א
  .כהשלמה בלבד של המפרט הכללי

  
בכל מקרה שהדבר לא בא לידי  . על הקבלן לדאוג לשמירה על רציפות שכבות האיטום  . ב

  .יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המתכנן, במפרט וברשימת הכמויות, ביטוי בתכניות
  

מסירת  עדעל הקבלן לשמור על ניקיון מוחלט של שכבות האיטום במשך כל הזמן עד למו  .ג
בכמות הקטנה  אף, ולסלק ללא דיחוי כל שיירי פסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, הבניין
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  .ביותר
  

 אמצעים  יש לנקוט, למרות שכבות ההגנה, בעת החזרת קרקע המילוי ליד קירות המסד  .ד
מתאימים כדי לא לפגוע בשכבות האיטום ושכבות המגן יש להימנע מלזרוק קרקע 

  .מדי לקירות הקירות וכן לא להתקרב עם כלי מיכני סמוךסלעית או גושית נגד 
  

 הקבלן אחראי לטיב העבודה והחומרים ולאיטום מוחלט של חלקי המבנה שצופו  .ה
במשך  .שנים מיום מסירת הבניין 5בשכבות אטימות בפני חדירת רטיבות לתקופה של 

בשכבות   יםתקופה זו על הקבלן לתקן על חשבונו כל נזק העלול לפגום עקב ליקוי
מסיבות שאינן  פרט לנזקים שיגרמו, להנחת דעתו של בעל הבניין או באי כוחו. האיטום

  .קשורות בטיב עבודות האיטום או בהגנה על שלמותן
  

 באם לאחר השלמת ביצוע התיקונים נותר זמן של פחות משנתיים עד לתום תקופת  .ו
  .וספות לפחותתוארך האחריות של הקבלן לתקופה של שנתיים נ, האחריות

  
כל קשר  אחריות הקבלן לא תוארך לגבי חלקי המבנה שלא ניזוקו ולא יכול להיות להם  .ז

  .כוחו  וזאת לפי קביעתו הבלעדית של בעל הבניין או של בא, עם השטח שתוקן
  
  .על הקבלן לדאוג לערבות מתאימה עבור אחריות לאיטום לפרק הזמן שנדרש  .ח    
  

 .י המפקח"צעו רק על ידי בעלי מקצוע מעולים שאושרו עכל עבודות האיטום יבו  .ט
  .העבודה שאינם מתאימים לדעתו לביצוע' יצרן וכו, המפקח יהיה רשאי לפסול כל עובד

  
שונים  בכל מקרה לפני ביצוע כיסוי בריצופים או באדמת גן או כיסוי אחר של שטחים  .י

מ "ס 15במים בגובה  ל"ני הצפת השטחים ה"תבוצע בדיקת האיטום ע' כגון גגות וכו
  .שעות לפחות 48במשך 

לתקנם על , המפקח יהיה רשאי להאריך תקופת הבדיקה לשבוע ימים על חשבון הקבלן
חשבונו ולחזור על ביצוע ההצפה המתואר לעיל עד שהבדיקה תצליח לשביעות רצונו 

  .של המפקח
  .ד"ף איטום ממד תיבדק לפני ביצוע שכבות האיטום כמפורט בסעי"אטימות ממ         

  
  בטון אטים    05.02

  
אטימות דוגמת  בתוספת ערב 30-כל אלמנטי הבטון הבאים במגע עם הקרקע יהיו מבטון ב

  .כרמית או שווה ערך מאושר' של חב. ד.טריקוזל נ
        
    

  
  
  
  
  
  
  

  )באם יידרש(איטום משטחים תת קרקעיים    05.03
  

  ירותאיטום ק  .א
  

) ישראל(י 'בי גשל " 2י 'ג. בי"בתוספת , 1:3ביחס  על הקבלן לסתום בתערובת חול צמנט
יש  .את כל החורים שבקיר כתוצאה מסגר גציה.  פ הנחיות היצרן"בכמות ע, מ"טכנולוגיות בע

יש , או קורות יסוד כמפורט להלן/מ במפגש בין קיר ויסוד עובר ו"ס 6/6לבצע רו לקה בחתך 
   .חפיפה מעבר לפינה מ"ס 15להקפיד על כך שיישום איטום הקיר יסתיים 

  .ל יבוצע במסגרת תיקון עבודות הבטון או הכנות לעבודות האיטום"כל הנ  
  S.B.Sעל בסיס , ע"מ או ש"מ 5בעובי " פולי פז"י יריעה ביט ומנית מסוג "איטום הקירות יעשה ע

 GS 474כולל פריי מר בי טומני מסוג , ר"מ/'גר 250עם בד בלתי ארוג מסיבי פוליאסטר במשקל 
ע בכמות "או ש" 75/25אלסטקס "ר ושתי שכבות בטומן חם מסוג "מ/'גר 300ע בכמות של "או ש
  . ר"מ/ג"ק 2של 

      
  איטום מרצפים ורצפות   .ב  
  

  שכבת בטון זו חייבת להיות מלאה וללא. איטום זה ייעשה על שכבת בטון רזה   
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  .חורים בשכבה העליונה   
מ  "מ 2520/ע במידות "או ש"  BENTOSEAL"מסוג  בכל הפסקות יציקה יונח עצר מים כימי 

  .שנמדד וישולם בנפרד
  

  איטום ובידוד גגות ותקרות   05.04
  

  .הגג יכלו את השכבות הבאות וזאת בהתאם למפורט בכתב הכמויות  : כללי  
איטום , "בטקל"  יציקה משלימה משופעת , בידוד תרמי, )מחסום אדים(איטום ראשוני   : תקרה  
  .   או חצץ/או ריצוף ו/הלבנה ו, י יריעות ביט ומניות"ע

  
  שיפועים יצירת  .א  

  
 1200 -משקלו המרחבי לא יפחת מ . 20 -מבטון ב" בטקל"י "יצירת השיפועים תיעשה ע

  .ר"סמ/ג"ק 40יום יהיה לפחות  28ק וחוזקו ללחיצה בגיל "מ/ג"ק
  
  איטום עם יריעות ביט ומניות  .  ב    
  

  :שלבי העבודה יהיו      
  

שכבות בטומן חם  2, ר"מ/'גר 300בכמות של , GS 474מריחת יסוד ביט ומנית פריי מר 
  .ר הכל לפי הוראות יצרן היריעות"מ/ג"ק 2ע בכמות של "או ש" 75/25אלסטקס "מסוג 

  .בהלחמה, יריעות ביט ומנית משוכללת 2 - שכבת האיטום העיקרית תבוצע מ      
  ביט ומניות אלו תהיינה משופרות בפולימרים ועם זיון פוליאסטר כגוןיריעות       
  .או שווה ערך עם אגרגאט מוטבע" 5Mפוליפז "      
  .מ"ג לס"ק 12 - החוזק לקריעת היריעה בכל כוון לא יפחת מ       
  .מ"מ 5 -העובי לא פחות מ . 50%ההתארכות לקריעה מעל       

מערכת  י"היריעות תולחמנה במלוא שטחן ע .היריעות תטופלנה בהתאם להוראות היצרן
שהיריעה  הלחמת היריעות תחל מאמצע הגליל כלפי הקצוות וזאת לאחר. ברנרים

להשתמש במתקן  מומלץ. נפרשה ישרה וגולגלה חזרה משני קצוות יה אל מרכז היריעה
אשר עליו מגולגלת  אל תוך הקרטון(המוחדר למרכז גליל , הכולל מוט כבד ממתכת

אין . את היריעה אחורה איתה גורר העובד המלחים, ואליו מחוברת ידית) היריעה
יהיו המינימליים הדרושים  זמן עוצמת החימום. לאפשר דריכה על היריעה בעודה חמה

סמוך ככל האפשר להצמדת היריעה אל , להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה
יהיה תמיד מהצד הנמוך אל כוון הנחת היריעות . התשתית לשם קבלת הדבקה מלאה

מ "ס 10יריעות האיטום תופסקנה . התחלת העבודה תהיה ליד המרזבים. הצד הגבוה
  .מעל יריעות החיזוק אשר מיושמות על הרו לקות, מעבר לרו לקה

תולחם  יריעת החיפוי באה לתת הגנה על גבי מערכת האיטום באזורי המעקות והיא
תהיה מהסוג  יריעת החיפוי. י האיטום האופקימ על פנ"ס 15החל מאף המים ותרד עד 

  .המשמש את שכבת האיטום העיקרית
 50X3הקצוות העליונים של האיטום תחת אף המים יוחזקו אל הבטון עם פס אלומיניום 

  .מ"ס 30מ קבוע כל "מ
  .חלקו העליון של הפס ייאטם אל תחתית אף המים עם מסטיק בטומני      
  

. כאלה אם קיימות, מתחתית היריעות את שכבות ההגנהסמוך לפני ההלחמה יש להסיר 
היטב ולגהץ  מחוממת) שפכטל(על כל החפיות המולחמות יש לעבור בזהירות עם מרית 

  .פעולה זאת יש להקפיד מאד לא לשרוף את היריעות בעת. החוצה קצת בטומן
 20יש להלחים רצועה מוארכת אשר תעבור את הפגם לפחות , על כל פגם קטן שהתגלה

  .מ לכל צד"ס
  

האיטום על  בגמר. י פיזור שכבת חול ים נקי"מיד לאחר הנחתן יש להגן על היריעות ע
, באם יתגלו נזילות .כדי לבדוק את אטימותו, ימים 3הקבלן להציף את הגג לתקופה של 

. לקבלת אטימות מוחלטת עד, יהיה על הקבלן לתקן את האיטום ולהציף הגג מחדש
  .מ לפחות"ס 10יריעה תהיינה פחיות בין יריעה ל

  
  הרו לקות  .  ג    
  

מחתך  יעובדו רולקות, בפינות לאורך המעקות וכן סביב כל אלמנט בולט משטח הגג
 1:3בהרכב נפחי  הרו לקות ייעשו ממלט צמנט. מ"ס 6מ ורוחב "ס 6משולש במידות גובה 

או " 18פזקרול "מסוג  מריחות יסוד ביט ומנית 4מעל הרו לקות תיושם , עם גמר חלק
מ ובנוסף כמפורט "ס 50ברוחב ) ר"מ/ג"ק 4כ "סה(ר כל מריחה "מ/ג"ק 1ע בכמות של "ש

מהסוג , מ"ס 50תולחם יריעת חיזוק נוספת ברוחב , לעיל לפי הוראות יצרן היריעות
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  .ל"הנ
  

  בידוד תרמי   .ד  
  

 30 של תקע מפוליסטירן מוקצף מושחל במשקל מרחבי- לבידוד הגג ישמשו לוחות שקע
 .מ"ס 3הלוחות   עובי 634י "ע הלוחות יתאימה לת"או ש" רונדופאן"ק דוגמת "מ/ג"ק

למעקה על כל  צמודים ומשיקים זה לזה ממעקה, הלוחות יונחו על פני הגג באופן חופשי
  .מקרינת שמש הלוחות יאוחסנו בצורה מוגנת, למעט ההגבהות, שטח הגג

    
    איטום ראשוני  .ה  

  
 300בכמות של  GS 474י שכבת פריי מר בטומני "יעשה ע) מחסום אדים(איטום ראשוני 

  ר"מ/ג"ק 2ע בכמות של "או ש 75/25" אלסטקס"ושכבת בטומן חם מסוג   ר "מ/'גר
    

  
  כשירות המצע לעבודות איטום   05.05

  
  עליהם יונחו, יהיו המצעים מסוג כלשהו, בנוסף לאמור לעיל בהוראות מקדימות   

  חייבים המצעים. 'אבק וכו, פסולת, כבות האיטום כשהם נקיים לחלוטין מלכלוךש  
  .להיות יבשים לחלוטין מרטיבות או לחות  

  
  ימי שמש רצופים לפחות ובאישור) שלושה( 3בתקופת חורף יש לבצע איטום לאחר   
  .המפקח  

  
  "מפתן סמוי"הגבהות ומפתנים    05.06

  
  ומוגדרים בדרך כלל מכל הצדדים באלמנטיםשטחים המיועדים לאיטום מוגבלים   
  .עליהם ניתן יהיה לשים רו לקות ואיטום -' קירות וכו, מעקות: ניצבים כגון  
  על הקבלן, )כגון מתחת לסף הדלת(ל "במקומות בהן אין שטחים אנכיים כנ  
  בחתך טרפזי) לרוחב הפתח(על ידי יציקת חגורת בטון " סמוי"ליצור מפתן   
  )מתחת לריצוף(מ "ס 2 -מ ולגובה הרצוף מינוס כ "ס 15 - בעובי ממוצע כ  
  .אליו יהיה ניתן לשים רו לקה ולאטמה  

  
  ל יהיה כלול במחירי היחידה של האיטומים ולא תשולם לקבלן כל"כל הנ  
  .תוספת  

  
  פעולות בניה על גבי האיטום  05.07

  
  ומרי בניןאו אחסון והנחת ח/אסור בהחלט לבצע פעולות בניה מכל סוג שהוא ו  
  .או בידוד בלתי מוגנות/ישירות על גבי שכבות איטום ו  

  
  ל המתבצעת על גבי איטום"יש לקבל אישור המפקח לכל עבודה כנ, במידת הצורך  
  הכל לשביעות, תוך נקיטת אמצעים בדוקים ויעילים להגנת האיטום, או בידוד/ו  
  .רצונו המלאה של המפקח  

  
  )שכבת יסוד(שכבת פריי מר   05.08

  
ר "מ/'גר   300ע בכמות של "או ש  474GS" פזקר"הקבלן יקפיד על ביצוע מריחת פריי מר מסוג 

שכבות   לצורך הדבקה מלאה של ) 'על קירות מרצפים וכד(בכל מערכות האיטום בחום 
  .הביטומן לבטונים

  
  יהיה על הקבלן להסיר את שכבות האיטום ולחזור, ל"לא תבוצע שכבת פריי מר כנ  
  .הכל על חשבונו של הקבלן בלבד -הפעם כולל ביצוע פריי מר , העבודהעל   

  
  אחריות וביקורת על הביצוע   05.10

 
  אחריות  על טיב הביצוע  . 1

 
שנים החל מתאריך  10הקבלן יהיה אחראי לטיב ביצוע עבודתו במהלך 

קבלת אחריות זו תקבל . י המזמין"ע) קבלת העבודה כללית או חלקית
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 : אחריות זו תכלול, מסמך מתאים בגמר העבודהביטוי הולם ב
 

 . תיקון האיטום באזור הנפגע
 ).'צבע וכו, טיח: כגון(תיקון האזור הנפגע 

 . כיסוי כל הנזקים למבנה ולמזמין הנגרמים עקב כשל האיטום
  

והמזמין אינו , אם ידרשו תיקונים באזורים שבתחום אחריותו של הקבלן
יהיה הקבלן , התנאים הדרושים לביצועםיכול מסיבות שונות לספק את 

ימים  7מחויב לתקן את הליקויים מיד לכשיתאפשר ולא יאוחר מ 
אחריות הקבלן תכלול הן את . י המזמין"מהודעה שניתנה לו בכתב ע

 . החומרים והן את כוח האדם ככל הנדרש לביצוע תיקונים
  
  
  
  

   לוחות זמנים .2
 

הנדרשים ' כלים וכו, כוח האדם מיומן ומספיק, הקבלן יערך מבחינת כמויות החומרים
דגש מיוחד יושם לגבי כמות מספקת . להשלמת עבודתו בהתאם ללוח הזמנים המוקצב

הקבלן יוודא שעבודות ההגנה . כדי למנוע מחסור כל שהוא, של חומרים מיובאים
, ה הוא יפקח על ביצוע עבודות אלולצורך ז. המבוצעות מעל לאיטום לא יפגעו בו

 . או המפקח את כל הערותיו להבטחת דרישה זו/ויביא לפני המזמין ו
  
  
  
  

   ביקורת על הביצוע .3
 

במקרה ויופיעו בעתיד חדירות מים או רטיבויות במרתפים כאשר אין גישה למערכות 
על הקבלן לבצע את התיקונים הדרושים בתאום עם המפקח , האיטום המקוריות

 . וזאת מבלי להפחית את אחריותו של הקבלן על מערכות האיטום, בהסכמתוו
  

בכל המקרים . אופן ביצוע הבדיקות ומשך זמן הבדיקה יהיו אך ורק לפי הנחיות המפקח
על הקבלן ). פנימי או חיצוני(האיטום ימנע חדירת מים או רטיבות לצד הרלוונטי 

, קירות, יטום זהות או שונות ברצפותלהבטיח אטימות של אזורי המעבר בין מערכות א
  . שטחים שונים ובין אלמנטים הקשורים להם

  
  : סוג הבדיקות יבוצע לדוגמא

 י גשם טבעי "ע
 ). התזות מים(י הרטבה מלאכותית "ע
 ). בריכת מים(י סתימת יציאות המים והצפת השטח "ע
 

י הצפה כלולה "בדיקת האיטום ע. י הצפה"כל אזור בו מבוצעת עבודת איטום תיבדק ע
 . במחירי היחידה

  
בדיקת מכון . על הקבלן להזמין את מכון התקנים לביצוע בדיקות האיטום בכל הגגות

 . התקנים כלולה במחיר היחידה
  

ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי , הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום
יובא הדבר בעוד מועד  ,או בשטח/או בכתב הכמויות ו/או במפרט ו/ביטוי בתכניות ו
 . אשר יקבע כיצד לנהוג, לידיעת המפקח

  
י המפקח ויקבל את אישורו לפני שיתחיל "כל שלב משלבי עבודות האיטום ייבדק ע

לא יתחיל הקבלן בשלב הבא של עבודתו מבלי קבלת . בשלב הבא של עבודות האיטום
 . אישור המפקח על שלב קודם

לפני ביצוע כל שלב עבודה יהיה הקבלן חייב להביא לשטח את כל החומרים הנדרשים 
 . ולקבל אישור מהמפקח על התחלת העבודה, לאיטום ולאחסנם במקום

 
 הלחמת יריעות, או חימום חומרים ביטומניים, בזמן ביצוע עבודה עם חומרים דליקים

רים דליקים מהאזור ולביצוע להרחקת חומ, על הקבלן לדאוג להכנת השטח כראוי' וכד
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כמו כן בזמן ביצוע עבודה בהלחמת . העבודה באופן זהיר למניעת נזקים עקב דליקות
על הקבלן לדאוג להמצאות מטף כיבוי אש ' או חימום חומרים דליקים וכד, יריעות
  . במקום

  
   כללי  . 4

 
 . ועץ האיטוםאשר יקבל את אישורו של י, העבודות יבוצעו על ידי קבלן איטום מקצועי

  
לסגור את השטח ולא , מרגע כניסתו לצורך ביצוע עבודות האיטום, מחובתו של הקבלן

י הצפה או כל שיטה "בדיקת איטום ע, לאשר מעבר או כניסה עד לגמר עבודות האיטום
 . אחרת וביצוע שכבת הגנה

  
מומלץ שאת שכבת ההגנה על האיטום יבצע קבלן האיטום על מנת למנוע טענות 

 . הקבלן חייב להיות נוכח באתר בזמן ביצוע ההגנה, אם לא יתאפשר הדבר. לפגיעה
  

במידה ולא היה הקבלן באתר בזמן ביצוע האיטום רואים אותו אחראי על עבודתו באופן 
  . ריםי אח"מוחלט ולא תתקבל כל טענה של פגיעה ע

  
 . נספחים וכתב כמויות הם חלק בלתי נפרד מהמפרט הטכני לאיטום, פרטי ביצוע

  
  אופני המדידה והתשלום, תכולת המחירים  05.11

  
    
  ,היריעות העיקריות, מריחת היסוד, מחיר הרולקה כולל המצע ממלט צמנט  . א

  .יריעת החיפוי ופס האלומיניום עד מתחת לאף המים, יריעת החיזוק    
  

  )או שווה ערך(י אטם פוליס ולפידי "מחירי היחידה לסתימת תפרים ע  . ב  
  סילוק כל הלכלוך והפסולת סתימה, יכללו גם את ניקוי התפר באורח יסודי    
  ,עם פס קומפריבנד או צינור גומי להגדרת עומק והסתימה באם יהיה צורך    
  .ואת מריחת הפריימר להדבקת האיטום לבטון החלק והנקי    

  
  והמחיר כולל את עבודות, איטום הרצפות יימדד נטו בהתאם לשטחים המבודדים  . ג
  עבור הגנה. הוא הדין לגבי איטום הקירות. המפורטות בכתב הכמויות    

  .על האיטום תשולם תוספת בנפרד     
  

  איטום הרולקה. בהתאם לשטחים המבודדים, איטום הגגות יימדד נטו  . ד  
  .הרולקהישולם בנפרד בהתאם לאורך      
  
  
  
  עבודות  נגרות אומן ומסגרות פלדה -  06רק פ
  
  

  מחירי היחידה   06.01
  
  על עבודות המסגרות יהיו כלולים במחירי) פנים וחוץ(חומרי הגמר והציפויים    
  כמו כן יכללו מחירי', צביעה וכו, כגון צבע, היחידה של המוצרים עצמם   
  .הפרזולהיחידה של מוצרי המסגרות למיניהם גם    
  כפי שהוא מופיע, שכל מוצר מסגרות, כהנחיה כללית לקבלן מודגש בזאת   
  המפרטים, יכלול במחיר היחידה שלו את כל הנדרש לפי התכניות, בכתב הכמויות   
  וזאת אפילו אם כל, לביצוע מושלם וסופי במקומו בבניין -' הפרטים וכד   
  אולם הם דרושים, במפרטים או/הדרישות לא באו לידי ביטוי מלא בתכניות ו   
  .מכורח המציאות לביצוע מושלם כאמור לעיל   
  

  סוגי עץ לעבודות נגרות   06.02
  

  פגמים ופגעים מכל סוג, בריא וחופשי מתולעים, יבש, כל העץ יהיה חדש  .  א  
  .אפשרי 

  
  הקבלן חייב לוודא שהעץ בא ממקור אשר דאג לטפל טיפול ביתי מוקדם על      
  .או תולעים בעץ/למנוע כל אפשרות של המצאות מזיקים ומנת       
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  שאכן העץ, יהיה חייב הקבלן להוכיח בצורה ברורה, לפי דרישת המפקח      
  .ל"כנ, או מזיקים אחרים/חופשי מתולעים ו      
  

  ").סיבית("אין להשתמש בלוחות סיביים   .  ב  
  

  מילוי כנפי דלתות ולוחות נגרים בעץ לבן   06.03
  

  או/ילוי כנפי דלתות ולוחות נגרים יהיה בהתאם למצוין בתכניות ומ  . א  
  .במסמכים הנלווים      
  

  .אלא אם כן נאמר אחרת, לכל גובהם 100%כל כנפי הדלתות במילוי   .  ב  
  

  .יבש ובריא, המילוי ייעשה בשימוש עץ לבן חדש  .  ג  
  
  .ל יהיה כלול במחירי המוצרים למיניהם"כל הנ  .  ד   
  

  מידות המוצרים וסטיות אפשריות   06.04
  
  ,בכתב הכמויות ובכל מקום אחר, כל מידות המוצרים כפי שהנם ניתנים בתכניות   
  הנם תיאורטיים ועל הקבלן לקחת בחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את   
  .בהתאמה מלאה למצב הקיים, העבודה לאחר מדידה מדויקת בבניין   
  

  'ני צבעים וכוגוו, בחירה אלטרנטיבות   06.05
  
  גוונים ואפיון גמר של, בחירת צבעים, בכל הנוגע לבחירה בין אלטרנטיבות   
  ועל, יהיה האדריכל הקובע והפוסק הבלעדי', בחירת סוגי חומרים וכו, מוצרים   
  .הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות האדריכל   
  יג הקבלן בפניאת הבחירה יעשה האדריכל מתוך מגוון דוגמאות שיצ   
  גוונים שקבלו אישורו, רק חומרים, האדריכל לפני הביצוע ההמוני של העבודות   
  .חוזה זה/של האדריכל מותרים יהיו לביצוע במסגרת עבודות מכרז   
  

  דוגמאות וניסיונות   06.06
  
  או לחלקי/על הקבלן להכין דוגמאות יציגות לאלמנטים ומוצרים שלמים ו   
  ל תכלולנה כל הפריטים"דוגמאות יציגות כנ, שיורה האדריכלכפי , האלמנטים   
  לרבות גוונים השלמות שונות, לבדוק ולאשר, והאביזרים שבדעת האדריכל לבחון   
  .'פרזול וכד   
  
  או/במפרטים ו, כפי שהתבטאו בתכניות, כל דוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל   
  עד קבלת האישור הסופי של, ותכלול שינויים ותוספות בדוגמא, לפי הנחיות   
  אין להתחיל בייצור ההמוני של המוצרים אלא רק לאחר הרכבת הדוגמא, האדריכל   
  הדוגמא תושאר, בבניין וקבלת אישורו הסופי של האדריכל לגבי אותה דוגמא   
  .במקומה בבניין עד תום העבודות לצורך השוואה   
  
  יחולו עליו בלבד ולא תשולםכל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף זה    
  .חוזה זה/כל תוספת כספית לסכום הנקוב בכתב הצעתו לעבודות מכרז   
  

  אטימות של מוצרי נגרות ומסגרות אומן    06.07
  
  מחירי היחידה למיניהם יכללו גם אספקה והרכבה במקום של חומרי איטום  . א    
  לבין) מכל הסוגים(י האדריכל לסגירת מרווחים שבין משקופים "מאושרים ע     

  ).'מסטיק מסוג סיליאקריל וכד, דוגמת קומפריבנד(קירות ותקרות הבניין     
  
  אם פרופילי האטימה) בעיקר במוצרי מסגרות(יכללו מחירי היחידה , כן-כמו  .ב    

  אותם יש לקבוע מסביב למשקוף ליצירת אטימות, כפי שיאושרו, דוגמת נאופרן    
  .הדבר מוחלטת של המוצר ממנו נדרש    

  
  מ ואלמנטים אחרים ממתכת"פלב, עבודות מסגרות אומן לרבות משקופי פלדה   06.08

  בעבודות נגרות   
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  חוזה זה/כל עבודות המסגרות ללא יוצא מן הכלל הכלולות במסגרת מכרז  . א   
  כולל צבע וצביעה על, תכלולנה במחירי היחידה את כל הדרוש לפי התכניות     
  הכל כנדרש לאספקה והרכבה של מוצרים -' ל וכדהפרזו, על כל המתכת     
  .מוגמרים וסופיים במקומם     
  צבע"מערכות הצבע שיש ליישמן על הפלדה יבוצעו בהתאם למפרט להלן בפרק      
  .11פרק  -" וצביעה     
  
  נקבע בזאת להלן מידות ועוביים מינימליים, בהעדר הוראה אחרת בתכניות  . ב   
  ):א"פרט למסגרות הג(לעבודת מסגרות האומן      
  
   2.0מ למשקופים מכל הסוגים יהיה לפחות "עובי פח הפלדה או הפלב  . 1     

  .מ"מ    
  
  עובי פח פלדה לעבודות מסגרות האומן ללא יוצא מן הכלל יהיה לפחות  . 2     
  .מ"מ 2.0           
  
  .מ לפחות"מ 4.0כל פרופילי הפלדה יהיו בעובי של   . 3     
  
  ברמה, לים יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחהמידות הפרופי  . 4     
  אולם בכל מקרה אין להשתמש בפרופילים , מעולה ובאישור האדריכל           

      אלא אם קבל הקבלן , מ"מ 30 -שאחד או יותר ממידותיהם קטנים מ     
  .אישור מראש מאת האדריכל  

  
  כל. ורכם ורוחבםצמנט לכל א -את כל משקופי פח הפלדה יש למלא בטיח   . ג   

  .ל יהיה כלול במחיר היחידה של המוצרים עצמם"הנ      
  
  י"נחושת המורכבים על מוצרי מתכת ברזלית יופרדו ע/חלקי פרזול מאלומיניום  . ד    
  .נחושת/חומרים מאושרים לצורך ניתוק המגע בין הברזל והאלומיניום      
  
  העשויים מתכת יהיו) 'כדמסמרות ו, דיסקיות, ברגים(כל אמצעי החיבור   . ה    

  .בלתי מחלידים או מצופים ניקל קדמיום      
  
  י רתך מורשה"כל הריתוכים ללא יוצא מן הכלל יבוצעו בצורה מקצועית ע  . ו    
  וילוטשו ויוחלקו לאחר ביצועם, הריתוכים יהיו מלאים והמשכיים, ומעולה      
  .לקראת יישום מערכות הצבע      
  
  ולאמור  918י  "יבוצעו עם גלוון תעשייתי  יש לבצע בהתאם לת כל מוצרי הפלדה  . ז    

  .עבודות צביעה 11להלן בפרק   
  
  

  פרזול ואביזרים נלווים   06.09
  

  מחירי היחידה לכל מוצרי הנגרות והמסגרות יכללו את כל הפרזול הדרוש לפי  
  ".פרזול"ראה להלן מפרט טכני מיוחד ל, דרישה ובחירה של האדריכל  

  
  צבע וצביעה   06.10

  
  יכללו מחירי היחידה לכל עבודות הנגרות והמסגרות למיניהן, כאמור לעיל   
  .11גם את הצבע והצביעה כמפורט להלן בפרק    
  

  עבודות פרזול   06.11
  

  :הוראות סעיף זה מתייחסות לכל עבודות הנגרות וכל עבודות המסגרות  
  

  לתן יש לספק ולהרכיב בהןחוזה זה שלצורך השלמתן והפע/כל עבודות מכרז   .  א  
  עיניות הצצה, המפתחות, כל סוגי המנעולים, ידיות, צירים: כגון(פרזול       
  יכללו במחירי) 'כפתורי דלת וכו, "שלטים", "רוזטות", בריחים, סגרים      
      ,  היחידה למיניהם גם את האספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש      

    ת כספית או אחרת בגין אספקה והרכבה כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספ    
  .של פרזול זה או אחר    
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  שתכניות האדריכל בשלב המכרז אינן כוללות את כל פרוט, מודגש בזאת      
  אי לכך על הקבלן המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגין, הפרזול הדרוש      
  לם כלכי לא תוכר ולא תשו, ולכלול אותן בכתב הצעתו, הוראות פרק זה      
  .י האדריכל"תוספת בגין בחירת פרזול זה או אחר ע      
  

  ללא כל קשר(האדריכל רשאי לבחור לפי ראות עיניו כל פרזול שימצא לנכון   .  ב  
  לארונות מכל" ירדני"או /ו" או פלד/ו" אלום"מתוצרת ) למחירו בשוק     

  יצרנים גם של) 'ידיות וכו, צירים(הסוגים רשאי האדריכל לקבוע פרזול       
  ולבצע החלטותיו ובחירתו של, ועל הקבלן למלא אחר ההוראות, אחרים      
  .האדריכל ללא ערעור וללא תוספת מחיר     
  

  ימדדו וישולמו במחירי") משאבות("צירי רצפה הידראוליים ומחזירי דלתות   .  ג  
  מחירי היחידה לציר רצפה יכלול את אספקת, היחידה של המוצרים עצמם     
  הכל קומפלט וסופי -המנגנון והרכבות ברצפה ובחלק העליון של הדלת      
  .במקומו בבניין     

  
  י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את"העבודות יבוצעו ע  .  ד   

  .ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל      
  

  רזול לקראתבכל העבודות אותן יש לצבוע חייב הקבלן גם לפרק את הפ  .  ה  
  .ביצוע הצביעה ולהרכיבו מחדש לאחר הצביעה      
  

  יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה ברורה, כל המפתחות של מנעולים ימוינו  .  ו  
  וימסרו למזמין בצורה מסודרת שתבטיח שכל מפתח יהיה מזוהה בנקל ביחס      
  .למוצר אליו הותאם      
  

  י המזמין אך"ייקבע בלעדית ע, נעולהדרושים לכל מ, מספר העותקים מהמפתח     
  ".אב מסטר"המפתחות יאורגנו בשיטת . 3 -לא יהיה פחות מ       
  

  כללי לעבודות מסגרות ונגרות -זכוכית וזיגוג    06.12
  

  מחירי היחידה לזכוכית ולזיגוג יהיו כלולים במחיר היחידה של עבודות  .  א  
  .הכל לפי המקרה -המסגרות והנגרות       

  .9368י "ית מתאימה להוראות תהזכוכ    
  

  עבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה ולפי הפרטים והוראות של  .  ב  
  .ובהדרכתם" פניציה"חברת       
  

  חיבורי זכוכית ישירות למבנה או חיבורים שבין זכוכית לזכוכית יבוצעו  .  ג  
  .או שווה ערךנרל אלקטריק 'י מילוי המרווחים באטם סיליקון תוצרת ג"ע      
  

  על הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר את המוצרים בצורה שתאפשר התפשטות  .  ד  
  .תרמית של הזכוכית בתוך המסגרות בהן היא נתונה      
  

  את פרטי הזיגוג ושיטת ההרכבה של הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראות     
  .אותן יגיש לאדריכל לצורך אישור, בתכניות      
  

  ,ללא בועות, ת צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצויןהזכוכי  .  ה  
  או בכתבי הכמויות/ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו' גלים ופגמים וכד      
  י האדריכל והקבלן"זכוכית שתגלה פגם זה או אחר תפסל לאלתר ע, שלהלן      
  .יהיה חייב להחליפה באחרת      
  

  הזכוכית מכתמים ולכלוך ויסמנה במקרהלאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את   .  ו  
  אחראי הקבלן, למרות האמור כאן, הצורך באופן בולט כדי להתריע על קיומה      
  .לשלמות הזכוכית עד למסירת המבנה למזמין      
  

  )נירוסטה(מ "מוצרי פלב   06.13
  

  316מ יהיה בסטנדרט  מטיפוס "הפלב  . א  
  

שתיווצר  מבריק כך 1' גימור השווה לליטוש מסמ יהיו אחידים ויקבלו "משטחי פלב  . ב
  .טקסטורה שווה ואחידה בשטחים צמודים
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הם  - מ "מפלב" חיזוקים"כאשר יצוין , מפגמים או סדקים, חופשיים, חיזוקים יהיו אחידים  . ג

  .מ"מ 2מ בעובי "יעשו מפלב
      
השטחים ריתוכים יבוצעו באמצעות אלקטרודות מחומר זהה לחומר שממנו עשויים   . ד

עם אלקטרודות , מ יעשו בארגון או בהליום"ריתוכי הפלב. והחלקים שאותם מרתכים
לחלוטין ללא השארת סימנים  ילוטש, מ הריתוך יבוצע לכל אורכו של התפר"מפלב

חומר הריתוך ייבחר כך שלא ייראו . כלשהם וללא עיוותים של השטחים שאותם ריתכו
ו את טיבם של התפרים וימנע התהוות חלודה וכך יבטיח, תפרי הריתוך לאחר הליטוש

  .או הופעת סדקים בנקודות הריתוך
  

  .בדיל/אסור להשתמש בריתוך באציטלן או באינוך כסף    
  

מ יסופקו לאתר כשהם עטופים ומוגנים מפני "כל מוצרי הפלב - מ "הגנה על מוצרי הפלב  . ה
, נה על ידו מהמפקחעל הקבלן לקבל אישור מוקדם על אמצעי ההג, כל פגיעה אפשרית

  .עד למסירת הבניין למזמין
  .מ למשעי"עם מסירת הבניין למזמין ינקה הקבלן את כל מוצרי הפלב    

  
בקשר  מודגש בזאת שעבודות המבנה -מ וחיבורם לקונסטרוקציה "חיזוק מוצרי פלב  . ו

מ למיניהם כוללים גם את החיזוקים והאמצעים הדרושים לחיזוק וקביעה "למוצרי הפלב
  .של המוצרים האמורים לאלמנטים הקונסטרוקטביים של הבניין

  .או המפקח לפרטי החיזוקים/על הקבלן לתאם ולקבל אישור מוקדם של האדריכל ו    
  

, מ"על הקבלן לתאם ולקבל אישור מוקדם של האדריכל לפרטי הביצוע של מוצרי הפלב  . ז
תכלולנה את כל  אשר, הקבלן יעבד לכל מוצר תוכנית הרכבה ומבנה של המוצר

חתכים ופרטים הנוגעים לאופן הרכבת המוצר , האינפורמציה הדרושה לאדריכל
תוכניות אלו תהיינה חייבות באישור ', והתקנתו בבניין במקומו לקונסטרוקציה וכד

י האדריכל "מערכת תוכניות מאושרות וחתומות ע, האדריכל וזאת לפני התחלת היצור
  .תימסרנה למפקח

  
סעיף  ראה(כולל פרזול , מ תכלולנה את כל הדרוש לפי התוכניות"רי פלבמוצ' עב  . ח

  .'וכד) 06.06ראה סעיף (פרטי איטום ) 06.11
    
    

  כללי   06.14
  

  או/מסגרות את כל הנדרש להעביר צנרת חשמל ו/על הקבלן להכין במוצרי הנגרות  
  .מציה הדרושהרומוטלת עליו חובת תאום לקבלת האינפו, אינסטלציה  

  
  
  

       
  עבודות טיח -  09פרק 

  
  .לפחות שבועיים לאחר גמר עבודות היציקה והבניה -תחילת עבודות הטיח   

  
  ,ג קלקר"י קבלן בעל ניסיון מוכח בביצוע טיח חוץ ע"ביצוע טיח חוץ יעשה ע

  .על הקבלן להמציא רשימת פרוייקטים בהם ביצע טיח כנדרש בכתב הכמויות  
  
  

  טיח פנים   09.01
  
  ).כולל שכבת התזה על התקרות וקירות בטון(הטיח יבוצע בשתי שכבות   . א    
  .כוונים בעיבוד לבד 2 -הטיח יהיה סרגל ב. שתי השכבות תחולקנה בכלי עץ      
  .מחיר הטיח כולל עשייתו בכל גובה שהוא ובכל שטח שהוא, כמו כן      
  
  .ני כווניםבכל האינטרסולים והארונות הבנויים יבוצע טיח פנים סרגל בש      
  
  רשת לכיסוי חריצים וחיבורים בין חומרים שונים תהיה ברוחב מינימלי של  . ב    
  .היא תחוזק לקיר במסמרי פלדה קשה, מ מכל צד של החריץ"ס 15      
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  .תיקוני טיח פנים ייעשו בשתי שכבות עד לקבלת משטח מיושר לכל האורך  . ג    
  
  .פגש בין טיח קיר עם טיח תקרהמחירי הטיח כוללים יצירת חריץ במ  . ד    
  

  שכבת הרבצה   09.02
  
  /ג"ק 500בתכולת צמנט של , שכבת ההרבצה על בלוקי איטונג בתקרות ובקירות    
  .מחיר שכבת ההרבצה יהיה כלול במחיר עבודות הטיח, ק מוכן לפחות"צמנט למ    
  

  )רביץ( X.P.Mעבודות טיח על רשת    09.03
  
  יבוצעו בשימוש רשת מגו לבנת ובניגוד לאמור) רביץ( X.P.Mעבודות טיח על רשת     
  יכלול מחיר היחידה לטיח על רשת את כל שכבות, )0900.07סעיף (במפרט הכללי     
  ).לרבות שכבות הגמר(הטיח הדרושות     
  
  חורים, יכלול מחיר היחידה את כל העבודות והעיבודים מסביב לפתחים, כן-כמו    
  .או עיצוב פתחים/ו    
  

  הגנה על בטונים חשופים וגלויים   09.04
  
  יבוצעו תוך נקיטת, או חשוף/עבודות טיח המבוצעות בצמוד למשטחי בטון נקי ו    
  לרבות, כל האמצעים להגנה על שטחי הבטון בפני התלכלכות וכל פגיעה אחרת    
  .'כסוי השטחים ביריעות פוליאתילן וכד    
  

  סיוד   09.05
  
  .במחיר טיח פנים רגילהסיוד יהיה כלול     
  

  זוויתני רשת מגו לבנת   09.06
  
  במקומות שהדבר יידרש' העמודים וכו, יש לקבוע זווית ני רשת למקצועות הקירות    
  הזווית נים יהיו עשויים מפח מגובלן חזק עם רשת מתכת מתוחה. י המהנדס"ע    
  אמצעות מסמריםב, למקצועות האמורים לפני הטיח) לפי אנך(וייקבעו , בצדדיהם    
  אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת הפח בשתי שכבות. מגובלנים או מסמרי פלדה    
  .י המהנדס"בגוון אשר יאושר ע, צבע שמן    
  

  עם גמר שליכט אקריליטיח חוץ    09.07
  

י "חומרים וביצוע בהתאם לנדרש בת מ"מ 25 -טיח חוץ יעשה בשלוש שכבות עובי כולל של כ
שכבת טיח , מ"מ 5הרבצה צמנטית אטימה תחתונה בעובי : לטיח חוץ שכבות הטיח כוללות 1920

   .מ"מ 15מיישרת בעובי 
של " צבעוני" M - 100 מ בגוון לפי בחירת האדריכל כדוגמת"מ 5שכבה עליונה טיח צבעוני עובי 

  .פ הוראות היצרן"מ וע"בע נירלט' חב
ר לאישור האדריכל "מ 1י המפקח תבוצע דוגמא בשטח שיעלה על "ל סוגי הטיח שידרשו עלכ

  .והמפקח
  

  הכנות  
  

    . שליכט וניקויים מאבק, צבע , שפשוף וגירוד כל הקירות להורדת סיד  .א
  אם קיימים בבניין קירות חוץ עם , י שפכטל גרוד ונייר לטש גס"העבודה תבוצע ע  
  עד , י חימום עם ברנר"ע, דה גם הורדת כל הזפת מהקירכוללת העבו, ציפוי זפת  
  .לניקוי מושלם של הקיר  

  
  .פתיחת כל הסדקים וטיפול בהם  .ב  

  
  .או שבורים/סדוקים ו, סילוק ופרוק חלקי בטון רופפים  .ג  

  
    י שטיפה בלחץ הסרת "תיקון חלקי בטון וטיפול בחלקי ברזל הזיון הגלויים ע  .ד  
  .תערובת של חול ים ומלט בתוספת ערב הדבקה י"ותיקון ע, החלודה    

  
  ".הרבצה צמנטית"ביצוע שכבת הרבצה תחתונה   .ה  
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  .מ רוחב"מ 2טיפול בסדקים עד   .ז  
      
  .צבע ואבק, שאריות חומרים זרים, ניקוי הסדק היטב מחלקים רופפים  .1    
  מ תוך הטבעת "מ 5- בעובי כ" הרבצה צמנטית"מריחת שכבה ראשונה של   .2    
  .רשת פיברגלס עמידה באלקלי ומתאימה לטיח חוץ    
  .להחלקה" שליכט משופר"יישום   .3    
    תוצרת תרמוקיר   P - 3בסביבה ימית יש להשתמש בטיח צמנטי מסוג   .4    
  ס "מגפ 10 -בעלת חוזק לחיצה של כ    

  
  אופני מדידה ותשלום   09.08

  
  תוך ניכוי שטח הפתחים, המטויחיםעבודות טיח תימדדנה נטו בהתאם לשטחים   . א    
  )הגליפים(חשפי הפתחים ', שיפולים וכו, ושטחי הקירות המצופים אריחים      

לא ימדדו ומחירם ' פינות וכד, מקצועות. ומחיר טיוחם כלול במחיר הטיח, לא ימדדו
  כלול במחיר הטיח

  
  ,נת השטחיםהכ, מחירי הטיח כוללים גם את ההוצאות עבור הפיגומים הדרושים  . ב    
  בקירות חדשים לפי דרישות המפרט ובקירות קיימים כולל טיפול כמפורט לעיל      

  סביב מלבני הדלתות, תיקונים ליד שיפולים, עיבוד הפינות והמקצועות    
  .ב"ליד כלים סניטרים וכיו, והחלונות      
  
  
  

  עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 
  
  

  )כל הסוגיםלעבודות ריצוף מ(מחירי יחידה    10.01
  
  את) בנוסף למצויין במפרט הטכני הכללי(מחירי היחידה לעבודות ריצוף יכללו     
  ואת הדינוג וההברקה של כל סוגי הריצוף, כל מצע החול הדרוש ללא הגבלת גובה    
  .לפני מסירתם למזמין)  - P.V.Cטרצו יצוק ו, לרבות שיש(    
  

  .ציבורי לילדיםהאריחים יתאימו לדרישות הריצוף למוסד   
  
  טרצו יצוק באתר סביב קופסאות ביקורת וכל ) מוזאיקה(יכללו השלמות , כמו כן    

  .אלמנט אחר ברצפה במידה וידרש
  

  חיתוך אריחים במכונה   10.02
  
  לצורך התאמתם) 'שיש וכו, חרסינה, קרמיקה, גרנוליט, חיתוך אריחים טרצו    
  .באתר העבודות יבוצע אך ורק במכונה    
  

  עבודות בחרסינה וקרמיקה   10.03
  
  כפי שהוגדר בתקן' לסוג א) לפחות(כל הקרמיקה לעבודות ריצוף תהיה שווה   . א    
  .הישראלי     
  
  יטבלו במים לפני) טיח(או חרסינה המיועדים לחיפוי עם מלט /כל הקרמיקה ו  . ב    
  יצרןאלא אם קיימת הוראה אחרת מפורשת של ה, ביצוע העבודה לפי המקובל     
  יש להוציא את האריחים מאריזתם, שלצורך השרייתם במים, מודגש בזאת     
  .ולוודא שקיימת הפרדה מלאה בין האריחים     
  
  כל הריצוף והחיפוי של אריחי קרמיקה וחרסינה יהיו בקווים ישרים עוברים  . ג    
  או(בכל מקום של מפגש קיר קרמיקה , כן- כמו, אלא אם צויין אחרת במפורש     
  על הקבלן להתאים את הקווים העוברים של הקיר, ורצפת קרמיקה) חרסינה     
  והרצפה בהתאם להוראות מדוייקות של האדריכל לא יחל הקבלן כל עבודה מסוג     
  .זה אם לא יקבל מראש הוראות האדריכל כאמור     
  
  שהאדריכל יקבע את גווני האריחים בכל מקום ומקום בבנין, מודגש בזאת  . ד    
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  .ועל הקבלן לבצע את העבודות לפי ההוראות וההנחיות בגוונים שנבחרו     
  
  או/בעבודות אריחי קרמיקה יהיה כמצויין בתכניות ו) פוגות(רוחב המשקים   . ה    
  מ חיפוי"מ - 3ל יהיה הרוחב לא פחות מ"בכתב הכמויות אולם בהעדר ציון כנ     
  תבוצע תוך הצמדה שלהעבודה , כלומר(בחרסינה יהיה ללא מרווח בפוגות      
  .האריחים     
  
  על הקבלן למיין את כל האריחים למיניהם לפני ביצוע עבודות החיפוי  . ו    
  הן מבחינת אפשרות של סטיות) בפרט אריחי חרסינה וקרמיקה(והריצוף      
  י הקבלן בין אם רכש את"עבודה זו תבוצע ע, במידות והן מבחינת פגמים     
  .י המזמין"אם סופקו לו עובין , האריחים בעצמו     
  

  "שחל פיקס"בשם " שחל"הטיט לעבודות בקרמיקה ובחרסינה יכלול ערב מתוצרת   . ז  
  .בכמות ובאופן הכנה לפי הוראות היצרן) או שווה ערך מאושר(     
  
  .ל"ראה גם להלן הוראות מפרט נוספות לחיפויים וריצופים באריחים כנ  . ח    
  
  יהיה גם כלול במחירי היחידה) וכולל' עד ז' תת סעיפים א(ל "כל הנ  . ט    
  .לעבודות החיפוי והריצוף למיניהן אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו     
  

  , מ לפחות"מ 4י פוגה בעובי "השורה הראשונה של החיפוי תופרד מהריצוף ע  . י  
  .אין להצמיד את החיפוי לריצוף  

  
    או/ו" גרונג"שנה בחיתוך פינות חיצוניוות בחיפוי חרסינה או קרמיקה תע  .יא    

  , או מאלומיניום מאולגן בגוון לפי בחירת האדריכל/י אביזר סיום מפלסטיק ו"ע    
  .הכל לפי בחירת האדריכל    

  
  .ע מאושר בגב האריח כלולה במחיר"או ש SB 112מריחת לטקס סופר   .יב  

  
  

  "רובה"מילוי משקים ב    10.04
  
  או כל עבודה אחרת המתבצעת בחדרי/ו, קרמיקה, לצורך עבודות חיפוי חרסינה    
  .יש להגן ולשמור על הכלים הסניטריים מכל נזק, שרותים    

  ע עמידים נגד "או ש" נגב קרמיקה"כדוגמת "  MAFI"המישקים ימולאו ברובה  
  .פטריות עובש

  
  תפרי הרפיה בעבודות חיפוי   10.05

  
  תפרי הרפייה אלה, או בקרמיקה/יש לבצע תפרי הרפיה בחיפוי קירות בחרסינה ו    
  יש לבצע תמיד תפר, בהעדר מפורשת כזו נקבע להלן, י האדריכל"יקבעו ע    
  זאת באם מידות, וכן תפרי הרפייה אנכיים) מסביב לקירות(אופקי בקו התקרה     
  .מטר 3.0רוחב הקירות המחופים עולה על     
  בקו התפר לאורך) הטיט( מלט הגיבוי" חיתוך"י "ל יבוצע ע"כנ" תפר הרפייה"    
  ומילוי בחומר אטום, עד לתשתית הקונסטרוקטיבית) המהווה את התפר(הפוגה     
  .הכללי" רובה"אלסטי באישור האדריכל ובגוון ה    
  
  .ל יהיה כלול במחירי היחידה של עבודות החיפוי"כל הנ    
  

  .)המפקח שלאלטרטיבה אפשרית לשיקול דעתו (חיפוי וריצוף בשיטת ההדבקה    10.06
  
  על הקבלן) במקום שימוש בטיט(או חרסינה /בכל מקרה של הדבקת קרמיקה ו  . א    
  לבצע שכבה אחת של טיח כרקע לעבודות החיפוי או שכבת מדה בטון מיושרת     
  מאחר ושיטת ההדבקה באה באה להחליף את הטיט, כמצע לעבודות ריצוף     
  לקבלן כל ותוספת בגין כל החומריםלא תשולם  -בעבודות הקונבנציונאלית      
  .והעבודות הדרושים לביצוע ההדבקה     
  
  טיטאקריל"יש להשתמש ב, כן-כמו, בשיטת ההדבקה אין להרטיב את האריחים  . ב    
  הכל - בתערובת צמנט פורטלנד . או שווה ערך מאושר" שחל"' של חב" 215     
  ".שחל"' לפי הוראות חב     
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  ן לבקש את אישורו המוקדם של המפקח לביצוע החיפויעל הקבל, מכל מקום  . ג   
  והמפקח יהיה רשאי לאשר זאת בתנאי שיהיה משוכנע שאכן, בשיטת ההדבקה     
  הקבלן יכול לבצע העבודה באופן מקצועי ובתנאי שלא תהיה כל תוספת למחירי     
  . היחידה אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו המקורי     
  

  מצע מחול מיוצב   10.07
  

חול  1:3מצע החול המיוצב יעשה ביחס של , מצע מחול מיוצב יבוצע מתחת לכל שטחי הריצוף
  . הרטבת המצע תהיה מינימלית אך ורק לשם ייצובו של החול, למלט

  
  אופני המדידה והתשלום   10.08

  
  ,או המפרט דלעיל/פרט אם צויין אחרת בסעיף המתאים של כתב הכמויות ו  . א    
    בנוסף  1000.00דידה והתשלום כמפורט במפרט הכללי פרק יהיו אופני המ     

  .לאמור לעיל    
  
  
  

  עבודות צבע וצביעה -  11פרק 
  
  

  כללי     11.01
    
  קונסטרוקציות ומסגרות (שכל עבודות הנגרות והמתכת הברזלית , מודגש בזאת    
    עבודות ההכנה , יכללו במחירי יחידותיהם גם את הצבע, )פלדה מכל סוג  
  .לפי המפרט דלהלן והוראות היצרנים, והצביעה  

  
  צבע שמן     11.02

  
  תוצרת" סופרלק"והכוונה לצבע מסוג " צבע שמן"בכל מקום בו נזכרת המלה     

  ".טמבור"      
  

  גוונים     11.03
  

  .את גווני הצבע למיניהם יבחר האדריכל    
  

  סוג הצבע     11.04
  

    ר "ולה ביותר בתוצרת ביחי שמוש בצבע המע"כל עבודות הצבע יבוצעו ע    
  , כמו כן יבוצעו העבודות לפי הוראות והנחיות היצרנים, המיוצר בארץ" טמבור"  
    ויכללו את כל עבודות הרקע והצבעים הראשוניים הדרושים לביצוע עבודה   
    חייבים באישורו המוקדם של ) 'סאטין וכד, מאט(גווני הצבע והגמר , מושלמת  
  .קרההאדריכל בכל מקרה ומ  

  
  צביעה במקומות ניסתרים     11.05

  
  .הצביעה תיעשה גם באותם מקומות הנסתרים מן העין    

  
  פיקוח ובקורת על עבודות הצבע     11.06

  
  שבכל מקרה של חילוקי דיעות בין הקבלן והמזמין בכל נושאי, נקבע בזאת  

  יהיו נציגיהם המקצועיים) אולם לא כולל נושאים כספיים(הצבע והצביעה      
  וכל קביעה שלהם, הפוסקים הבלעדיים והסופיים" טמבור"' והמוסמכים של חב      
  .תחייב את כל הצדדים ללא ערעור      
  
  חומרי צביעה     11.07 
  
  כללי  .  א      
  
  ,רכיביים-חד רכיביים או דו, כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש       
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    , ויסופקו למקום העבודה כשהם ארוזים באירזותיהם המקוריות     
  .מקופסאות סגורות ומסומנות בתווית היצרן    

  
  .מעבר לשנה מזמן ייצורם, יש להקפיד שהצבעים לא יהיו ישנים        
  

, יש לספק צבעים מתאימים לצביעת המשטחים הגלויים לקרני השמש
  טחים אלה יהיו הצבעים בשביל מש. ב"לגשמים וכיו, לרוחות  

יש להשתמש בצבעים מתאימים , כן- כמו. בפני השפעות אקלימיות עמידים
צבעים העומדים בפני חום למטרת צביעת גופי : כגון -למטרות מיוחדות   
  .'צבעים עמידים בפני שחיקה לצביעת רצפות וכו, חימום  

  
  ,בטח, פטריות, אש, כגון להגנה בפני חום, סוג צבע למטרות מיוחדות       
  .ב טעונים מפרט מיוחד"כימיקלים וכיו       
  
  הגדרות   .  ב      
  

    לכה שקופה ללא פיגמנט או עם פיגמנט  -) שקופה(לכה   . 1  
    .אשר אין בו כדי לכסות את מראהו של הרקע  

  
    המקנה למשטח כיסוי מוחלט , צבע עם פיגמנט -צבע   .  2      
        נותו הכולל צבע מבריק שנהוג היה לכ, בגוון ברור      
  ".לכה"      

  
  .צבע המכיל אגרגאט -ציפוי טקטורה   .  3        
  

    י תהליך "הציפוי של משטח בנוזל הנהפך ע -צביעה   .  4  
  .שקופה או אטומה, שנקרא ייבוש לשכבה מוצקת    

  
    כגון , לעיתים צובעים בסדרת צבעים כשלכל אחד תפקיד מסויים        

  .סידרה כזו נקראת מערכת -עליון צבע , צבע ביניים, צבע יסוד -    
  
  אחסון חומרי צביעה  .  ג      
  
  ,ב יבוצעו מחוץ למבנים המוקמים"דילול הצבעים וכיו, אחסון החומרים        

  .במחסן מתאים אשר יוכן למטרה זו על ידי הקבלן    
  
  לפני הצביעה יש לנקות היטב את המקומות בהם היא מבוצעת משיירי         

  .כלוךפסולת ול, בנין    
  
  צבעי יסוד  .  ד      
  
    שמן יסוד למוצרי עץ ומשטח טיח יהיה מורכב משמן ללא   . 1        

      ) טרפנטין(למדלל , תוספת חומרים אחרים פרט למייבשים      
  .5%עד  -ולאבקת אוקר , 30%ששיעורו לא יעלה על     
    יותר שימוש בתחליף . השמן יהיה שמן פשתן טהור ומבושל         
    לשמן פשתן בתנאי שהתחליף מיוצר בתנאים חרושתיים סינטטי       
  .למטרה זו במפעל מוכר ומאושר    

  
    צבע יסוד סינטטי למוצרי מתכת יהיה צבע שהוכן בתנאים   . 2        

    חרושתיים מסוג צבע מיניום משרף סינטטי או כרומת אבץ עם       
  .691. י.העומד בדרישות ת, שרף סינטטי    
  . יום על יסוד שמן יצויין הדבר במפרט המיוחדאם ידרש צבע מינ         
  .359. י.צבע מיניום כזה יעמוד בדרישות ת      

  
    צינורות הסקה ואלמנטים דומים , צבע יסוד לגופי חימום         
    או תקן אחר , DIN 55900יעמוד בתקן הגרמני , המופעלים בחום      
  .המיועד למטרה זו    

  
  פוליאוריטן וגומי , למערכת צבעים מיוחדת כגון צבע אפוקסי         
  .מוכלר ישתמשו בצע היסוד המתאים לפי הוראות היצרן      
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  .צבע מיניום ישתמשו לצביעת מוצרי פלדה בלבד         
  

  במקרה של שטח פנים מחוספס ונקבובי יש להשתמש בצבע יסוד        
    יש להשתמש ). ןמלא(למילוי נקבוביות ויצירת שטח פנים חלק       
        , רק בצבע יסוד המומלץ על ידי היצרן לסוג זה של משטח    
      השימוש לפי הוראות . והמתאים לצבע העליון שיצבע מעליו  
  .היצרן  

  
  צבעים ולכות  .  ה      
  

    צבעים ולכות סינטטים יכילו שרפים סינטטים עם או בלי שמנים      
  .מתייבשים וחומרי ייבוש לפי הצורך    

  כגון אלה, צבעים מיוחדים יורכבו מחומרים פולימרים מתאימים לייעודם        
    ויתאימו , או עמידים בפני כימיקלים, היציבים בטמפרטורות גבוהות      
    הפיגמנטים שבצבעים יהיו יציבים . לתקנים  או למפרטים החלים עליהם    
      דולל לכות ביטומניות תהיינה עשויות מביטומן מנופח ומ. ובני קיימא  
  .488. י.בטרפנטין מינרלי בהתאם לדרישות ת  

  
  מדללים  .  ו      
  
    , למטרת דילול יש להשתמש בטרפנטין מינרלי העומד בדרישות התקן        

    ואילו הצבעים הסינטטים וצבעים מיוחדים אחרים ידוללו אך ורק במדלל     
  .המומלץ על ידי היצרים של הצבעים המתאימים  

  
  מרק  .  ז      
  
  גמיש ונמרח , המרק לעבודות הצבע יהיה מרק מוכן מתוצאת מאושרת        

      לצביעת חוץ ולצביעת מוצרי ברזל יש להשתמש אך ורק במרק . בנקל    
  .סינטטי  

  .יש להבטיח שהמרק יתאים לשימוש עם מערכת הצבעים שתבוא מעליו        
  
  סיד  .  ח      
  
    כדוגמת (פולמרי מומלץ להשתמש בסיד סינטטי המכיל תחליב         

  .המיוצר בתנאים חרושתיים במפעל מוכר ומאושר, ")פוליסיד"    
  
     75. י.שיוכן מסיד המתאים לדרישות ת, ניתן להשתמש בסיד כבוי        

    אולם אין להשתמש בו ". מפרט כללי לעבודות בניה" - 04ולמפורט בפרק     
      יוד יש למטרת הס. בטרם חלפו לפחות שלושה חודשים מיום כיבויו  
      מותר , כמו כן. אשר יסונן היטב לפני השימוש, להשתמש בסיד שמן  
     783. י.בתנאי שיעמוד בדרישות ת) מימת הסידן(השימוש בסיד הידרטי   
  .שעות לפחות לפני התחלת הסיוד 48ובתנאי שיושרה במים למשך   

  
  סופרלק או פוליאור, צביעת מסגרות אומן     11.08

  )הכל לפי המקרה - היחידה לנגרות או מסגרות כלול במחירי (    
  

  האלטרנטיבות המצויינות ) שתי( 2האדריל ראשי לבחור בכל מקרה ומקרה בין     
  .וזאת ללא כל תוספת מחיר, או בצבע הגמר/להלן ו  

  
  ' שמנים וכו, ליכלוך, מחלודה) בבית המלאכה(ניקוי יסודי של המתכת   .א    
  .אנים אחריםאו באמצעים מכ/במברשת פלדה ו    
    
  שעות לאחר ) שתי( 2 - לא יאוחר מ 172שכבות צבע יסוד צינקכרומט  2  . ב    
  .ניקוי המתכת    

  
  .ל לאחר ההרכבה באתר"תיקוני צבע יסוד כנ  .ג    

  
  בגוון לפי בחירת , "פוליאור"או " סופרלק"שכבות צבע ) שתי( 2 -גמר   .ד    
  .מיקרון מדוד יבש 100בעובי , האדריכל    
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  "דופלקס"פיתוח שטח  במערכת , צביעת מסגרות אומן     11.09
  )הכל לפי המקרה -כלול במחירי היחידה למסגרות (  

  
  
  ' שמנים וכו, לכלוך, המגולבנת) בבית המלאכה(ניקוי יסודי של המתכת    .א      

  .או באמצעים מיכניים אחרים/בשטיפת חול ו    
  
  .מיקרון 80לל של בעובי כו 524שכבות צבע יסוד אפוקסי  2  . ב      
  
  בגוון לפי " 9600אוניקריל "  "פוליאוריטן"שכבות צבע ) שתי( 2 -גמר    .ג      

  .רון מדוד ביבשמיק  30בעובי , בחירת האדריכל    
  

  גילוון תעשייתי      11.10
  

   729BS    1986  י הטבלה באמבט אבץ חם לפי תקן "גילוון תעשייתי יעשה ע    
  מעלות  200 -דקות ב 20 - בתנור ל" אפיה"וכן צביעה באבקת צביעה פוליאסטר     
  עם אחריות  לעמידה נגד  6497BS)  1984(לפי תקן , מיקרון 70מינימום , צלסיוס  
  . שנה 25 -חלודה ל  

  
  
  
  
  

  עבודות אלומיניום 12פרק 
  
  

  אישור קבלנים   12.01
  

  רשימת שלושה קבלני(, משנה על הקבלן להגיש לאישור האדריכל רשימת קבלני  
  ,לביצוע עבודות האלומיניום וזאת לפני ביצוע העבודות) לפחות -משנה     
  האדריכל רשאי לפסול לפי ראות עיניו כל קבלן משנה לביצוע עבודות     

  י האדריכל תהיה "רשימה כזאת מאושרת ע, האלומיניום כפי שימצא לנכון
  .ל"נה שלו לביצוע העבודות הנהרשימה ממנה יבחר הקבלן את קבלן המש

  
  שאין אישור כזה משום הסרת אחריות הקבלן לביצוע העבודות בכל, מודגש בזאת    
  .אופן שהוא   
  

  תוכניות עבודה     12.02
  

  תכניות האדריכל והמפרטים הטכניים למיניהם מהווים אינפורמציה ראשונית  
  במחירי היחידה שבכתב הכמויותכפי שהם מתבטאים (ומוצריו של הקבלן , מחייבת    
  י האדריכל"ויורכבו בבניין כך שיענו לכל הדרישות שתועלנה ע, ייעשו על ידו   

  ,עוביים, גודלם, כגון סוגי הפרופילים, ולשביעות רצונם המלאה, או המפקח/ו
  י הפרופילים וחיבורם לאלמנטים"חיזוק וייצוב המוצרים ע, שיטות החיבור    
  שיטות, )סוג וחומר החיבור והמרחק ביניהם(ם של הבניין הקונסטרוקטיביי    
  כך שהמוצר' ההגנה על מוצרים וכד, הזיגוג והרכבת הפרזול לאלמנטים השונים    
  ,הסופי יהיה מתאים לתפקידו בבניין נוכח הבחינות בצורה המושלמת ביותר    
  תהיינהוזאת גם באם חלק מהדרישות לא , לשביעות רצונו המלאה של האדריכל    

  נתונות בתכניות האדריכל וכל זאת בתנאי שדרישות המתכנן והמפקח אינן
  ,ומכל המשתמע מהן, חוזה זה/כנתון במכרז, חורגות חריגה משמעותית מהתכניות    
  לא יאוחר משבוע ימים מקבלת 1:1מ "הקבלן יגיש תוכניות עבודה מפורטות בקנ    
  .צו התחלת עבודה    
  

  ה תוכניות הרכב    12.03
  

  , הקבלן חייב להיות בעל יכולת טכנית מוכחת לתכנון ושירטוט המוצר
  .ומתחייב לשתף בישיבות התיאום את הגורם הטכני המתכנן מטעמו את המוצרים

    
  ל"בתכניות הנ, הקבלן יעבד לכל מוצר ומוצר תכניות הרכבה ומבנה המוצר
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  ופרטים הנוגעים לאופןחתכים , תכלולנה את כל האינפורמציה הדרושה לאדריכל    
  חיזוקים, כולל כל החיבורים, הרכבת המוצר והתקנתו בבניין במקומו המיועד    
  .בהתאם למפרט הטכני של יועץ האלומיניום 1:1מ "בקנ' לקונסטרוקציה וכד    
  
  תכניות אלה תהיינה חייבות באישור האדריכל ויועץ האלומיניום וזאת     

   –י האדריכל "מערכת תכניות מאושרות וחתומות ע, התחלת הייצורלפני 
  .תימסרנה למפקח

  
הקבלן מתחייב לתקן את התוכניות בהתאם להנחיות היועץ והאדריכל עד להבאתן למצב סופי 

  .י האדריכל בידי המפקח"התחלת היצור והיישום מותנית בגרסה מאושרת חתומה ע, ומאושר
  

  איל גון וצבע     12.04
  

  י ההגדרה במפרט הטכני"עפ 2לומיניום בבניין תהיינה ברמה כל עבודות הא  
  בצבע וגוונים לפי בחירת , מיקרון 50האלגון יהיה בעובי , 12פרק , הכללי  

  .ל ייכלל במחירי היחידה של המוצרים"כל הנ, )משי(האדריכל ובגמר מאט 
  
  בחרבגוון שי) לא מגולבן(מחירי האלומיניום יתייחסו גם לאלומיניום צבוע     

  .RALי האדריכל מתוך רשימת גווני "ע            
  

  זיגוג ופרזול     12.05
  

  ,כמו כן יכללו מחירי היחידה לעבודות אלומיניום גם את הזכוכית והזיגוג  
  הכל לצורך אספקה והרכבה של מוצרי אלומיניום גמורים סופיים -' פרזול וכו    

  .הישראליבכל מקרה יהא הזיגוג תואם התקן , במקומם
  .גוון הפרזול יהיה כדוגמת גוון האלומיניום המאושר, הפרזול יובא לאישור האדריכל  

  
  איטום המוצרים    12.06

  
  חייבים להיות) 'דלתות וכו, קירות מסך, חלונות(שכל המוצרים , מודגש בזאת    
  ).במצב סגירה(אטומים לגמרי     
  

  הגנה על המוצרים וניקוי    12.07
  

  אלומיניום יסופקו לבנין כשהם עטופים בסרט דביק להגנה מפני כל פגיעהכל מוצרי ה  
  לאחר ההרכבה ינקוט הקבלן בכל האמצעים לשביעות רצונו של המפקח. אפשרית    
  עם מסירת, עד למסירת הבניין למזמין, לצורך הבטחת המוצרים בפני פגיעה    
  .ת למשעיהבניין למזמין ינקה הקבלן את כל האלומיניום והזכוכי    
  

  חיזוק מוצרי אלומיניום וחיבורם לקונסטרוקציה    12.08
  

  שמחיר היחידה של המוצרים למיניהם כוללים גם את החיזוקים, מודגש בזאת  
  והאמצעים הדרושים לחיזוקם וקביעת המוצרים לאלמנטים הקונסטרוקטיביים של  

  גרות האלומיניוםמחובתו של הקבלן לבדוק מראש חוזקו ויציבותן של מס, הבניין    
  ובמידת הצורך לחזק המסגרות בצורה, בעומסי רווח וכל עומס אפשרי אחר    
  מחיר בגין חיזוקים ושינויים, ובאופן החייבים באישור מוקדם של האדריכל    
  .הנובעים מהוראות סעיף זה    
  

  חיבורים ובידוד מגע של אלומיניום על מתכות אחרות  12.09
  
  )'פחים וכד, חיבור הפרופילים(בעבודות האלומיניום כל החיבורים   . א    
  אלא אם נתקבל אישור, הגלויים לעין' ברגים וכד, יבוצעו ללא מסמרות      
  וגם לגביהם, מותרים רק חיבורים סמויים פנימיים. מוקדם של האדריכל      
  .חייב הקבלן לקבל אישור מוקדם של האדריכל      
  
  הנמצאת במגע עם) ברזל או פלדה(ת ברזלית אסור בהחלט להשתמש במתכ  . ב    
  ,איסור זה קיים לגבי חיבורים פנימיים וכן לגבי ברגים, האלומיניום      
  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים, אף הם נסתרים מהעין', מסמרות וכד      
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  הבדוקים והמאושרים בכדי לנקות כל מגע בין האלומיניום לבין כל מתכת      
  .אחרת      
  
  .יש לקבל אישורו המוקדם של האדריכל -לגבי שימוש במתכות אחרות       
  

  אטמים    12.10
  
  אופרן שחורייהיו עשויים בנ, בין שהם נראים לעין ובין שאינם, אטמים גמישים    
  .או שווה ערך החייב באישורו המוקדם של האדריכל    
  

  סיפים ומשקופים עיוורים    12.11
  

או /במידת הצורך ו(ם למיניהם יכללו גם סיפים ומשקופים עיוורים כל מחירי היחידה של המוצרי
  ל"ובגמר כנ, הסיפים יהיו מפח אלומיניום מגול בן). כפי המצוין בתכניות

המשקופים העיוורים יהיו מפח מגולבן בעובי , מ"מ 2.0דלעיל ובעובי לפחות  12.04בסעיף 
  .מ"מ 2.0לפחות 

וכן יהיה אחראי באופן , העיוורים ועיגונם למבנה הקבלן המבצע יהיה אחראי גם למשקופים
  .בלעדי לאיטומם

  
  פרזול    12.12

  
  שלצורך השלמתן והפעלתן יש לספק ולהרכיב בהן, הסכם זה/כל עבודות הצעה  . א    
  ,עיני הצצה, מפתחות, כל סוגי מנעולים, ידיות, כגון צירים(פרזול       
  יכללו במחירי) 'תורי דלת וכוכפ, "שלטים", "רוזטות", בריחים, סגרים      
  היחידה ומיניהם גם את אספקה וההרכבה של כל הפרזול הדרוש ולא תשולם      
  .לקבלן כל תוספת בגין הספקה והרכבה של פרזול זה או אחר      
  
  התכניות שהוצאו לקבלת(מודגש בזאת שתכניות האדריכל בשלב התכנון       
  אי לכך על הקבלן, הפרזול הדרוש כוללות פירוט כללי ביותר של) הצעות      
  המציע להעריך בעצמו את הוצאותיו בגין חובתו לספק על הפרזול הדרוש      
  וכללן בכתב הצעתו כיוון שלא תוכר ולא תשולם כל תוספת כספית בגין      
  .י האדריכל בשלב הביצוע"בחירת הוספת פרזול זה או אחר ע      
  
  עיניו כל פרזול שימצא לנכון ללא כל קשר האדריכל רשאי לבחור לפי ראות  . ב    
  למחירו בשוק ועל הקבלן למלא אחר ההוראות ולבצע החלטותיו ובחירתו של      
  .האדריכל ללא ערעור או תוספת מחיר      
  
  מחיר היחידה, צירי רצפה הידראוליים כלולים במחיר היחידה של המוצרים  . ג    
  והרכבות ברצפה ובחלק העליון שללציר רצפה יכלול את אספקת המנגנון       
  .הכל קומפלט וסופי במקומו בבניין -הדלת       
  
  י הקבלן אך ורק לאחר שהאדריכל בחר והשלים את"העבודות יבוצעו ע  . ד    
  .ההוראות לגבי כל הפרזול הדרוש ללא יוצא מן הכלל      
  
  הפרזול ולהרכיבובכל העבודות לפי המקרה והצורך חייב הקבלן גם לפרק את   . ה    
  .מחדש ללא תשלום      
  
  יושחלו על טבעות ויסומנו בצורה, כל המפתחות של המנעולים ימוינו  . ו    
  וימסרו למזמין באופן שיבטיח שכל מפתח יזוהה בנקל ביחס למוצר, ברורה      
  .שאליו הותאם      
  
  יקטןאך לא , י המזמין"מספר העותקים הדרושים מכל מפתח יקבע בלעדית ע      
  .-3מ      
  

  זכוכית וזיגוג   12.13
  
  אספקת הזכוכית והזיגוג יהיו כלולים במחירי היחידה של עבודות  . א    
  .האלומיניום      
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  ולפי מפרטים והוראות חברת, עבודות הזיגוג יבוצעו בצורה מקצועית מעולה  . ב    
  .ובהדרכתה" פניציה"      
  
  .נא ופרן רך פרופילי הזיגוג יהיו עשויים מגומי  . ג    
  חיבורי זכוכית ישירות למבנה או חיבורים שבין זכוכיות לזכוכית יבוצעו      
  תוצרת גנרל אלקטריק או שווה, י מילוי המרווחים באטם סיליקון שקוף"ע      
  .ערך      
  
  על הקבלן לנקוט באמצעים ולייצר את המוצרים באון שיאפשר התפשטות תרמית  . ד    
  את פרטי הזיגוג ושיטת הרכבת, מסגרות בהן היא נתונהשל הזכוכית בתוך       
  הזכוכית במסגרת חייב הקבלן להראות בתכניות אותן יגיש לאדריכל לצורך      
  .אישור      
  
  ,ללא בועות, הזכוכית צריכה להיות מטיב מעולה ביותר מהסוג המצוין  . ה    
  הכמויות או בכתבי/ובעובי כפי שמצוין בתכניות ו' גלים ופגמים וכו      
  י האדריכל והאדריכל"זכוכית שתגלה פגם זה או אחר תפסל לאלתר ע, להלן      
  .חייב יהיה להחליפה באחרת      
  
  ויסמן את, לאחר גמר ההרכבה ינקה הקבלן את הזכוכית מכתמים ולכלוך  . ו    
  אחראי, למרות האמור כאן, בכדי להתריע על קיומה, הזכוכית באופן בולט      
  .לשלמות הזכוכית עד למסירת כל העבודות למזמיןהקבלן       
  
  כפי שמצוין, מוצרים שונים יהיו מזוגגים מזכוכית מסוגים שונים  . ז    
    בכל מקרה יעשו עבודות הזיגוג לפי , או לפי הוראות האדריכל/בתכניות ו      

  .דרישות התקן הישראלי  
  

  איטום 12.14
  

וההברגות וכל מפגש היחידות עם חלקי  כל הפינות, כל חיבורי הפרופילים ורכיבי המעטפת
  .והאחריות לכך כולה על הקבלן, הבניין האחרים וכן הזיגוג חייבים באיטום מושלם

  .מ לאיטום מסביב למסגרת"מ 0.8חריץ איטום גלוי בעובי של 
  

כל החיבורים של פרופילים ורכיבי מעטפת כל הפינות וההברגות ייאטמו בטכניקה של חיבורים 
פורט וכל האלמנטים המתוכננים לפתיחה ולסגירה או לצורת תפעול אחרת יצוידו כמ" רטוב"ב

אך (אם , אם.די.פי.או עשויים ניאופרן  או אי, בסרטים אוטמים שעירים העשויים שיער סינטטי
  .או מסוגים שווי ערך הטעונים אישור מראש של האדריכל.) סי.וי.לא פי

  
, כל הסרטים האוטמים לסוגיהם יהיו מושחלים בחריצים מתוכננים מראש בפרופילי האלומיניום

אין להשתמש )  ADHESIVE SELF( בין בדבק ובין בהדבקה עצמית , ולא בהדבקה עליהם
  .בסרטים אוטמים ספוגיים

  
  ).נהולא בפי(וחיבור יעשה בסמוך לפינה , בפינות הכנפיים יהי פרופיל האיטום חתיכה אחת

  
  .ג פריימר לאיטום רציף בין המבנה למשקוף העיוור"ע – מ"ס 25בוטיליות רוחב יריעות 

  
לבין חלקי הבניין האחרים ייאטם ) לרבות משקופי עזר מפח מגולבן(כל מישק בין היחידה 

בנוסף לחציצה הביטומנית האנטי קורוזיבית וייסתם לאחר מכן " קומפריבנד"ברצועות של 
ע "בחומר ש 305כגון סיקה סיל " סיקה"' של חב סטיק של גומי בוטילי אואו מ" טיוקול"ב

  .באישור מראש של האדריכל
י שואב אבק "לפני תחילת ביצוע האיטום יש לנקות את הפרופילים והמשקופים העיוורים ע

                        .תעשייתי
רמת האיטום . ידניתולא בעבודה , "אקדח מסטיק"כגון , הסתימה תבוצע באמצעות מכשירים

  .מת האיטום של החלונות והיחידות האחרות עצמןרסביב משקופי העזר לא תפחת מ
  

  דוגמאות 12.15
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  לאחר אישור תוכניות היצור המפורטות כמפורט לעיל יכין הקבלן דוגמאות
  .מסוגים שונים בהתאם להנחיות המפקח של אלמנטי אלומיניום

  
י "הן יורכבו בבניין במצב פעולה במקום שיאושר  ע, על כל חלקיהן –הדוגמאות ייוצרו בשלמות 

  .     המזמין
  
  
  
  

  בדיקות מכון מוסמך   12.16
  

מטעם " תעודת בחינה"ימציא הקבלן למזמין  –עם אספקת הדוגמאות והרכבתן כמפורט לעיל 
  .מכון התקנים או מבדיקת הטכניון

  
לרבות ומבלי לפגוע בכלליותה , בתנאי מפרט זההתעודות יעידו כי הדוגמאות נבדקו לעמידותם 

  .ב"פתיחה וסגירה וכיו, ניתאהעמסת מכ, אטימות לחדירת מים, במושאי חדירת אויר
  

אישור המכון המוסמך יכיל גם התחייבות המכון למערכת בקרת איכות של המכון על הייצור 
  .השוטף

  
, מוכנות למשלוח לאתר –במהלך הייצור והאספקה יהיה המזמין רשאי לבחור יחידות הן במפעל 

  . וכן מהאתר ולבקש את בדיקתן במכון
  
  

  לא, מחירי היחידה יכללו את כל הדרוש לביצוע העבודות כמפורט במסמכים   :הערה  
  יםתשולם כל תוספת מחיר על סמך טענת הקבלן על קיום סטיות בין המסמכ      
  .או אי הבנתו של פירוט כלשהו, השונים      
  

  עבודות אבן -  14פרק 
  
  

  כללי   14.01
    
  ומפרט 14העבודה לפי פרק זה תבוצע בהתאם לאמור במפרט הכללי פרק   
  .2378 י"ות 378י "מת  
  :ל"להלן מספר השלמות בנוסף לאמור במפרט הנ  
    

  .י המפקח והאדריכל"שיאושרו עי הקבלן תהיה ממחצבה או מפעיל "האבן שתסופק ע
  .2378י "ות 378כ "ותענה בתכונותיה לכל דרישות המפמ  

  
  דוגמאות  14.02

  
  ',מ 2.0X2.0על הקבלן להכין דוגמאות של אבן ודוגמאות של הרכבה בגודל של   

  , קשירת האבנים, מידוף השורות בזוויתן מגולבן, כולל שיטת הקשירה
  .כיחול המישקים ופינות

    
  י הקבלן בטרם ייגש לביצוע העבודה ורק עם"דוגמאות אלו ייעשו ע

  יתחיל הקבלן בהזמנת החומר, אישור האדריכל והמפקח לדוגמאות אלה  
  .או ביצוע ההרכבה/ו  
  מודגש בזה שאישור המפקח והאדריכל על הדוגמא אינו משחרר את הקבלן  
  .הכל בהתאם לסעיפי החוזה, מכל אחריות שהיא  

  
  קירות אבן  בנית  14.03

  
, לא תהיה כל אבן נסורה –או במכונה /כל האבנים תהיינה מעובדות ביד ו    .א

  .בגב האבן  למעט 
  

יהיה כמפורט בפרטים ובתוכניות וכפי שרשום בכתב , גוונה, עיבודה, האבן    .ב
  .הכמויות  
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י החלטתו של האדריכל ועל סמך דוגמאות "סוג האבן הסופי המאושר יקבע עפ  
  ,רצוי שהאבנים תהיינה בגוונים בהפרשים קטנים ככל האפשר. שיכין הקבלן  
בסדר כזה שתתהווה על הקיר חלוקת , הקבלן יחלק את האבנים והסיתות במקצת  
  .גוונים הרמונית בהתאם לדרישת האדריכל ולשביעות רצונו  

הקובע הבלעדי לגבי התאמת האבן יהיה האדריכל וקביעתו תהיה סופית ולא ניתנת 
      .לערעור

  
  .מידות האבן תעשנה לפי החלוקה שבתוכנית ולפי הוראות המהנדס    .ג

גודל   הרשות בידי המהנדס לשנות את . בהתאם לפרטים בתוכניות –מידות האבנים 
אורך אבני הזווית בבניה . השורות והחליפן מבלי שהקבלן יוכל לתבוע כל תוספת שהיא

  .מ"ס 15 -לא יהיה פחות מ) הצד הקצר שלהלן(ובחשפים 
  

  .מ מכסימום"ס 5 - מ מינימום ל"ס 4עובייה של האבן בבניה ינוע בין     .ד
כשעובי האבן (מ "ס 4יהווה העובי הנומינלי של האבן , לצורכי חישוב כמויות  
    ללא הבליטה החיצונית , ל נחשב מקו הסיתות של האבן"לצורכי ההגדרה הנ  
  ).של האבנים  

  
גובה השורה  2.1/4 -האבן יהיה קטן מאורך מידת , גובה שורות האבן כמסומן בתוכניות  .ה

ל "או כמסומן בתוכניות אבן שלא תענה על הסעיפים הנ/ו, גובה השורה 1.1/2 - וגדול מ
  .תוצא מהאתר או תפורק מקיר החיפוי

  
זאת בהתאם לדוגמא והפרשי , י הקבלן באתר לפני הבניה"מיון האבנים לבניה יעשה ע  .ו

  הגוונים מאושרים
  
  

  לבניההכנת האבן   14.04
  

  האבן תובא לאתר כשהיא מעובדת בפניה  בהתאם לדרישות המפרט  .א  
  או לרוחב השורות/האבן תובא בהתאם לגובה ו. ופרטי תכניות    
  האבן תעבור. וליתר ההכנות הדרושות כפי שפורט לעיל ולהלן    
  .באתר רק התאמה    

  
  אבנים מיוחדות תובאנה לאתר במידות ועם הכנות כפי שצוינו  . ב  
  האבן שתובא לאתר תכלול. י המפקח"או כפי שנקבעו ע/בתכניות ו    
  בכל מקרה של, נסיגות באבני פינה וסף וכן חריצים בגב האבן    
  .אבן מיועדת להשענה על זוויתן    
      

  , מ"מ 2חריצים בגבה לכל האורך ובעומק  3כל אבן תכלול 
  .לשם שיפור ההדבקות

  
  עשיית, ותיקונה באם נדרשההתאמה באתר תכלול התאמה למיקומה      

  .'התאמה למסגרות וכד, חורים לצינורות ומרזבים, חורים לעיגון    
  או בזמן פריקתן/אבנים אשר נפגמו או נשברו בזמן הבאתן לאתר ו    
  לא תורשה הדבקת. או בזמן עבודות ההתאמה תסולקנה מהאתר/ו    
  .או חומר אחר/או סתימת חורים במלט סטוק ו/אבנים ו    

  
  .ל האבנים לריצוף ולקירות תהיינה שלמות ובלתי פגומותכ  .ג  
  או/באחסנה ו, בהובלה, כל אבן שניזוקה או נשברה בשעות העבודה    
  .בשעת בנייתה תוחלף באבן חדשה    

  
  על הקבלן חלה האחריות המלאה לייצור אמצעי מגן מתאימים על    
  יםובפרט על האבנ, בנייתן ולאחר מכן, הגשתן, האבנים באחסונן    
  .המיוחדות    

  
  חורי העיגון בשביל צינורות ואביזרים למיניהם יסותתו בחתך  . ד  
  .מרובע או ייקדחו במקדח מיכני לצורת עיגול מדויק    

  החיזוק סביב החורים וחריצים של אביזרים קבועים ייעשה בעופרת     
  בתפרי התפשטות יוודא הקבלן שמירת. 'וסביב מעברי צנרת וכו     
  עליו להקפיד על, כן-כמו). 'במלט וכו(בגב האבן  ההפרדה גם     
  .הצורה המדויקת של התפר בחזית כולל אנכיות     
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  כיחול וגמר  14.05
  

  י דוגמא מאושרת ובגוון שייבחר על ידי"הכיחול ייעשה רק עפ  . א  
  מתוך דוגמאות שיוכנו על ידי הקבלן ועל, האדריכל והמפקח    
  .14006כיחול ייעשה כמפורט במפרט הכללי סעיף . חשבונו    
  לצורך תמחור עבודת הכיחול על הקבלן לקחת בחשבון כיחול מוכן    
  בגוון המאושר לכל תקופת הבניה בהתאם למפורט ) תעשייתי(לשימוש     

  .שלהלן' בסעיף ג
  

       הקבלן לא יתחיל בסתימה לפני קבלת רשות לכך בכתב ביומן   . ב
  .י המפקח"לאחר בדיקה ע, העבודה  

  
  ע התערובת "או ש" שחל"' הכיחול יבוצע בכוחלה מוכנה לשימוש של חב  .ג

  .תוכן תוך מדידה ובכמויות קטנות שיספיקו לשעה אחת לכל היותר
  .ייזרק -החומר העומד יותר זמן     

  
  יעבור פועל פעם נוספת על, אחרי סיום קטע, שעה וחצי, כשעה  .ד  
  דבר זה בא להבטיח שאם נפתח. או מכשיר מיוחד, הכף המישק עם    
  .סדק כתוצאה מהצטמקות המלט הצמנטי הוא ייסגר    

  
  את ההרטבה. עם התחלת ההתייבשות יוחל בהרטבה זהירה של הכוחלה  . ה  
  .הראשונה יש לעשות בעזרת ממטרת ערפל או בעזרת מברשת סיידים    

  
  כדי להשקות את, פותיש להשאיר פועל לשעות נוס, במקרה הצורך    
  .הכוחלה שנעשה בשעת העבודה הקרובה לסיום    
  לכסות את הקיר ביריעות, במקום האמור לעיל בסעיף זה, ניתן    
  .שיונחו על הקיר מיד לאחר העיבוד הנוסף של הכוחלה, יוטה לחות    

  
  .פעמים ביום 3 -ההרטבה תמשך לפחות יומיים אחרי יום העשייה   . ו  
  .ההרטבה כדי למנוע סדקי הצטמקות חשוב לשמור על    

  
  י"תיבדק הכוחלה ע, )ימים אחרי העשייה -10כ(לאחר התייבשות   .ז  
  יש להרחיב בזהירות ולסתום, סדקים שיופיעו בכל זאת. המפקח    
  יקבל הקבלן אישור על סיום, רק לאחר מכן. בחומר דורואלסטי    
  .ביצוע העבודה    

  
  חי האבן במשך כל הבניה באמצעיםלהבטחת גמר נקי יש להגן על שט  .ח  
  שיוצעו על ידי הקבלן ובפרט בפני כתמי זפת בזמן עבודות    
  ייעשה באמצעות', בטון וכד, ניקוי האבנים מנטפי מלט. האיטום    
  .ב"סילון חול מותז וכיו, מים חמים, מברשת פלדה    
  .כל האבן תימסר במצב נקי. באבן קרבורונדום, כן-כמו    
  בדרך" סטוק"הם יבוצעו ב, ונים טבעיים באבןאם יאושרו תיק    
  .שתאושר על ידי המפקח    

  
  .הכיחול יבוצע אופקי ואנכי מסביב לכל אבן בהתאם למידות האדריכל  .י  

  
  בנית אבן בחיפוי  14.06

  
  .בנית אבן תבוצע כחיפוי על קיר בטון  
  מ "מ 3.5חוטי מגולבן בקוטר  4י "יבוצע ע, ללא יוצא מן הכלל, עיגון האבן  
  לתוך הקדח יוכנס החוט, מ"ס 5.0מ ולעומק של "מ 5.0הקדח לחוטים יבוצע בקוטר   
  .בתוספת צמנט אפוקסי  
    
  .החוטים יקשרו אל רשת זיון שתונח בגב הבטון מאחורי האבן  

  
  ויכלול רשת זיון מגולבנת 20 - מ לפחות ובטון ב"ס 6גב הבטון יהיה בעובי כולל   
  הרשת תעוגן לקיר הבטון הקיים , מ"ס 15X15מידות מ מגולבנת ב"מ 6.0בקוטר    
  ע "או ש 4A 12/50 FB  FISHERדגם " פילפס"י פינים מגולבנים כדוגמת ברגי "ע

  .מ"ס 50הפינים יורכבו ברשת של כל , מ בקיר הבטון"ס 6לעומק 
  

116



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

, גובה מינימום 'מ 3.0מ  כל "מ L 100/100/10י זויתנים מגולבנים בחתך "שורות האבן יתמכו ע
  .      מ לסירוגין"ס 30מ כל "מ 16קוטר " פיליפס"י ברגי "הזויתן יעוגן לקיר הבטון ע

  
  על הקבלן , או שינוי מחייב אישור מהנדס המבנה לפני ביצוע/אישור סופי למפורט לעיל ו  
  .   לקבל אישור בכתב ביומן לאופן עיגון הרשת עובייה ועיגונה וכן לאופן עיגון האבן  

  
  מרווחי פוגות  14.07

  
  .יש לאפשר למבנה העשוי מבטון כתשתית לחיפוי האבן להתפשט ולהצטמק בחופשיות  

יש למקם את לוחות החיפוי במרחק סביר אחד מהשני כדי לאפשר להם להתפשט ולהצטמק 
  . בחופשיות

לא על  י חומר גמיש"ע) גובה' מ 3.0כל (י הזויתנים "יש לאטום פוגות אלו בקו עיגון האבן ע
  .ג רקע ספוגי בגוון הכיחול"ע"   1Aסיקהפלקס "בסיס שומני כדוגמת 

  
  תכולת המחירים  14.08

  
  :עבודת האבן כוללת  

  
  יצירת, לצורות השונות הדרושות כולל  אבני פינה) ניסור(חיתוך  -מדידה   
  מגרעות בפינות ובכל מקום שיידרש בהתאם לפרטי התכניות, חריצים  
  הבניה באבן כוללת אבנים. בסעיפי כתב הכמויותוכפי שמוגדר   

  .ב"ברצועות צרות וכיו, בצורות הגיאומטריות השונות   
  המחירים, או המפרט הכללי והמיוחד/מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ו  
  :כוללים  

  
  הכנת דוגמאות אבן ודוגמאות הרכבה מתאימות לדרישות המפרט  .א  
  .והתכניות לאישור האדריכל והמפקח    

  
  הבטונים בגב אבן בבניה מורכבת נכללים במחיר האבן ולא  . ב  
  .נמדדים בנפרד    

  
  אספקת לוחות אבן חתוכים כנדרש מוכנים להרכבה וארוזים בבית  . ג  
  .מלאכה כשהם ממוינים ומסומנים בהתאם למקומם במבנה    

  
  המחיר כולל את ההעמסה וההובלה של האבן מבית, ל"בנוסף לנ  . ד  
  .תר הבניה ופריקתה במקום האחסוןהמלאכה אל א    

  
  .הפיגומים וכל יתר הציוד וציוד העזר הדרוש להרכבה  .ה  

  
  ב לפני החיפוי ולרבות"שכבת ההרבצה בטיט צמנט על הקיר וכיו  . ו  
  .כל יתר עבודות הכנה כמתואר    

  
  :כגון, חומרים ואביזרי עזר הדרושים להרכבה, עבודות  .ז   

  ב"יריות וכיו, ריתוכים, פלטות ברזל, עוגנים, מגולבנותרשתות ברזל לזיון     
  רק האביזרים(לרבות צביעת חלקי המתכת פעמיים בצבע יסוד     

  ).שלא יוכנסו לתוך הבטון     
  

  למעבר) פתחים(הכנת חורים לעיגון האבן ועיבוד חורים   .ח  
  .'צינורות וכו    

  
  עליוש(הרכבת האבן על המלט כולל מילוי במלט בין הקיר   .ט  
  .באבן הבנויה כחיפוי -לבין האבן ) מורכבת הרשת    

  
  .כיחול בהתאם לנדרש במפרט ובתכניות  .י
  
  .בהתאם לפרטי האדריכל' מזוזות אדנים נדבכי ראש וכו, חשפים, פרטי פינה  .יא

  
בליטות אופקיות מבטון בחתך הנדרש להשענת , זויתני פלדה מגולבנים להשענת האבן  .יב

  .האדריכל והמהנדסהכל לפי פרטי , האבן
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  )וצביעתן(נגרות חרש  -  20פרק 
  

  כללי     20.01
  

    כל עבודות נגרות החרש והאלמנטים הנלווים יבוצעו בהתאם למפרט הטכני     
    ימדדו וישולמו לפי פרק ) 1985(מפרט כללי לנגרות חרש  - 20הכללי פרק   
  20.  

  
  הגנה למזיקים -טיפול בעץ      20.02

  
  " קסילמון"העץ בצבע מגן מסוג ) אימפרגנציה(י הטבלת "הטיפול בעץ ייעשה ע      

  .בהתאם להוראות היצרן, ע"או ש" באייר"תוצרת   
  על הקבלן להמציא אישור בכתב כי העצים עברו טיפול כנגד טרמיטים אישור זה     
    תנאי הכרחי לתחילת העבודה ללא המצאת האישור לא יוכל הקבלן להתחיל   
  .דהבעבו  
      

  צבע     20.03
  

לפי  שכבות לפחות בגוון 3 -כל עץ גלוי לעין יצבע בצבע עמיד לתנאי השמש במקום ב
  .בחירת האדריכל

  
  תוכניות לאישור     20.04

  
    הקבלן חייב לספק ולהגיש לאישור המהנדס תכניות מפורטות שתכלולנה       

    מידות , את כל האינפורמציה הדרושה למהנדס לרבות שיטות וסוגי החיבור    
      ל לפי דרישות המהנדס ולשביעות רצונו והכ, אמצעי עזר, מדויקות    
  הרכבת הקורות על מרכיביהן יחל אך ורק לאחר קבלת אישור המהנדס , המלאה     
  שאישור המהנדס , מודגש בזאת. בכתב על תוכניות הביצוע שיגיש הקבלן למהנדס    
    ל אינו מסיר במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לאספקה "הנ    
  והקמה של מערכת הקונסטרוקציה לגג מעץ על מרכיביהן בצורה בטוחה ויציבה      
  .במקומה הסופי באתר    

  
  

  בניהאלמנטים מתועשים ב -  22פרק 
  

  מחיצות גבס    22.01
  
  
  ,ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם, שלמים, הלוחות יהיו חדשים    
  אם יובאו לאתר לוחות פגומים מהייצור ושלא עמדו. ע"או ש" USG"תוצרת     
  .הם יסולקו מהשטח ולוחות אחרים יובאו במקומם, בסבולות    
  יהיו, וגומות שצביעה לא יעלימושריטות , סטיה מאחידות פני הלוח    
  .עילה לפסילת לוחות    
  לוחות שנפסלו. ההחלטה על כך נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח    
  פגמים. ייאספו בערימה נפרדת ויסולקו כאמור לעיל, יסומנו בצורה בולטת    
  לפי הוראותיהם של, יתוקנו לפני ההרכבה, שהמפקח יאשר תיקונם, מקומיים    
  אם יאשר המפקח שימוש חלקי. ובעזרת מרק שיאשר היצרן, היצרן והמפקח    
  יורשה הקבלן להשתמש רק בחלקים שלמים ותקינים שנוסרו מן הלוח, לוחות    
  .הפגום    
  ,להקמת מחיצות גבס קלות ישמש מבנה עשוי מפרופילי פח פלדה מגולבנת    
  שהם פרופילי" מסלולים"המבנה יכלול . מתוצרת של יצרן לוחות הגבס    
  המסלולים יתאימו לניצבים כך. תעלה מחוברים לרצפה ולתקרה וניצבים    
  .שלאחר ההרכבה יתהווה חיכוך ביניהם    
  אולם, )על מנת לאפשר העברת צנרת(מותר לעשות חורים בתוך חלקי מתכת     
  בכל מקרה טעון. חורים אלה לא יחלישו במידה משמעותית את חוזק החלק    
  .החירור אישורו של המפקח מראש    
  המצויינות ASTM-C45חלקי הקונסטרוקציה יתאימו לדרישות התקן האמריקי     

118



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

  :להלן    
  
  .חלקי המתכת יווצרו מפח פלדה בתהליך קר  .א   
  
  .מ לפחות"מ 0.455העובי המינימלי של הפח לפני מתן שכבת המגן יהיה   . ב   
  
  שהקונסטרוקציה תשא עומס, יהיו כאלהצורת הפרופילים ועובי הפח   . ג   
  . 1/-250או עיוות גדול מ, מבלי לעבור את המאמץ המותר, מתוכנן בכפיפה     

  .הפרופילים לא יהיו מפותלים או מכופפים  
  
  .ניתן יהיה להבריג לתוכם בורג מתאים  . ד   
   

  .מ לפחות"מ 32של הזקף תהיה )  WEB(מידת האגף   . ה  
   

  .265י "מיקרומטרים לפחות ובדיקתו תהיה לפי ת 20עובי הגלוון יהיה   . ו  
  

  דהיינו ברגים, הברגים לחיבור לוחות הגבס אל הקונסטרוקציה יהיו ברגי פח  
  .החודרים לתוך הקונסטרוקציה ללא קדיחה מוקדמת    
  הם חייבים להיות מוגנים נגד, הברגים יהיו מותאמים להחדרה בעזרת מברג    
  אולם שכבת ההגנה לא תמנע הדבקות מרק המישקים ולא תגרום, קורוזיה    
  .להופעת כתמים על פני שכבת הגימור    
  
  הסטיה לא תעלה על -קימור וקיעור לרוחב ולגובה המחיצה : הסטיה מהמישור    

  .מ"מ 5ובכל מקרה היא לא תעלה על , מהמידה הרלבנטית 1%  
  .מ"מ 2הפגמים לא יעלו על  -) ב"בליטות וכיו, שקיעות(הפגמים המקומיים המותרים     
  

  ולהניח בין המסלול התחתון " ריצוף"או /ו" מדה"על שכבת מחיצות יש להרכיב   
  .ע"או ש" קומפריבנד"כגון , לבין רצפת הבידוד ואיטום גמיש עמיד מים  

  
  כאשר, שגמים או מסמרים מתאימים, המסלולים יחוזקו לרצפה ולתקרה בברגים  
  מ והמרחק בין קצה המסלול לבורג"מ 600בין הברגים אינו עולה על  המרחק  
  .מ"מ 50 -הקרוב יהיה כ   

  
  את הלוחות יש לחבר לקונסטרוקציה כאשר מידת אורך הלוח היא לכוון גובה  
  המישקים בין הלוחות מצד אחד של המחיצה יהיו מוסטים כלפי. המחיצה  
  .המישקים מצידה השני  

  
  בין תחתית הלוח לפני. ת יהיו המישקים מוסטים פעמייםקרומיו-במחיצות דו  
  .אלא אם צויין אחרת בפרטים, מ"מ 10 -הריצוף יושאר מרווח של כ   

  
  בשעת החיזוק. את הלוח יש להרכיב כך שהברגים לא יגרמו למתיחה בלוח  
  או, יש ללחוץ את הלוח אל הקונסטרוקציה ולהתחיל להבריג באמצע הלוח  
  .בפינה אחת  

  
  הברגים יהיו מרוחקים מפיאת הלוח כך שבין שולי ראש ראש הבורג ושטח הלוח  
  .מ"מ 5ישמר מרחק שאינו קטן מאשר   

  
  מ"מ 300, מ בשולי הלוחות"מ 200המרווחים המירביים בין הברגים יהיו   
  .בשדה עצמו  

  
  יש להחדיר את הברגים בצורה ניצבת למישור הלוח ולהשקיעם לתוך הלוח כך  
  .כ לכסותם במרק"יהיה אחשניתן   
    
  יהיו מגיני, בתפרי התפשטות, בחלקם התחתון של מחיצות, בכל פינה בולטת  
    או /ו" DUR-A-BEAD"או פינה ממתכת מגולוונת כדוגמת /קצה ו  
  "JOINTCONTROL " של חברת"USG "ע"או ש.  

  
  .מ מקסימום"ס 40המרחק בין הניצבים יהיה   

  
  זרני הזכוכית בין הלוחות באמצעות פסי פלדה או כל על הקבלן להבטיח את חיזוק מ  

  .פרט אחר
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  .מחיצות גבס ימדדו במטרים מרובעים בניכוי כל הפתחים  
  פחים בתפרי התפשטות וכל הדרוש לפי פרטים בתוכניות, מגיני פינה  
  .יכללו במחיר המחיצה ולא ישולמו בנפרד, אדריכלות  

  
  חיזוק משקופים   22.02

  
  מ וכן חיזוקים אופקיים"מ 3דלתות יש לבצע חיזוקים בעובי מסביב למשקופי   
  . מעל המשקוף המשקוף ובצמוד לתקרה כמפורט בפרטים ובתוכניות  

  
  בידוד אקוסטי   22.03

  
  . יהיה ממזרוני צמר סלעים כמצויין בתכניות, בידוד אקוסטי במחיצות גבס  

  
  לוחות גבס עמידי רטיבות   22.04

  
  שרותים, מקלחות: גבס שנמצא באזורים רטובים כגוןכל צד של מחיצת ותקרת   
  אופן ביצוע מחיצות. יהיה מצופה בלוחות גבס עומדי רטיבות בגוון ירקרק' וכו  
  .22.010ל יהיה בהתאם לסעיף "הנ  

  
  י הקבלן"תכניות עבודה ע -תקרות    22.05

  
  מסוגיהקבלן יעבד וימציא לאישור האדריכל תכניות עבודה מפורטות לכל אחד   
  ,החיבורים, התקרות אשר תכלולנה את אופן ההרכבה של האלמנטים השונים  
  אופן התליה מהתקרות והחיבורים לקירות, העיבוד מסביב לגופים ומפזרים  
  י האדריכל לצורך אישור התקרה"הכל כנדרש ע - ' ולמערכות הנושאות וכד  
  .י הקבלן"המוצעת ע  
  ,בתכניות לפי דרישת האדריכלהקבלן מתחייב לעשות את כל השינויים   
  .ולהמציא תכניות מתוקנות לאישור סופי של האדריכל  

  
  קונסטרוקציה נושאת   22.06

  
  שתתחבר לאלמנטים, התקרות האקוסטיות יותקנו על גבי מערכת נושאת  
  או/פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו, קונסטרוקטיביים של הבנין  

  ור באישור האדריכל והמהנדס ולפי פרטי חיבורה לקונסטרוקציה חייבים כאמ
  אין באישור כזה משום הסרת האחריות , אולם מאידך, י המהנדס"תלייה שיוכנו ע

  .הבלעדית של הקבלן לטיב התקרה ויציבותה על כל מרכיביה
  

  פחי סגירה ופרופילי גמר לתקרות   22.07
  

  אספקה והתקנהעבודות התקרות האקוסטיות תכלולנה במחירי היחידה שלהן גם   
  )'סיומת של תקרה וכד, לסגירת הבדלי מפלסים(של פחי סגירה במידת הצורך   
  ,ופרופילי נשיאה וגמר מאלומיניום לאורך קירות ומחיצות מסביב לפתחים  
  הפחים והפרופילים חייבים באישור, הכל כנדרש במציאות -' תעלות וכד  
  יש להקפיד, י האדריכל"ויהיו צבועים בצבע שיבחר ע, מוקדם של האדריכל  
  וכן על חיתוכי זויות) אחד למשנהו(על חיבורים נאותים של הפרופילים   
  פרופילי האלומיניום הנושאים תקרות יהיו, מדוייקים בהחלט) גרונג(  
  .בעלי עיבוי פינתי לחיזוק הפרופיל  
    
  מסגרות, סרגלים(שכל פחי הסגירה ופרופילי האלומיניום , מודגש בזאת  
  בין שהם נראים, הדרושים לביצוע העבודה) 'השלמות וכד, וחורים לפתחים  
  יהיו -אך הם דרושים לביצוע העבודה , בתכניות ובין אם אינם נראים  
  ולא תשולם בגינם כל תוספת מעל הנקוב, כלולים במחירי היחידה של התקרות  
  ןחייב הקבלן להמציא לאדריכל את מגוו, בכתב הכמויות ביחד עם כתב הצעתו  
  .חוזה זה/הפרופילים שבדעתו להשתמש בהם לביצוע מכרז  
    

  'חומרי עזר וכד, ברגים, אמצעי חיבור   22.08
  

  לרבות אמצעי עזר, כל אמצעי החיבור אשר קבלו אישורו המוקדם של האדריכל  
  וחיבור אחרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע תואם לצבע התקרה הספציפית אם הם  
  שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל לגבי, ודגש בזאתמ, מאידך, גלויים לעין  
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  כולל צורת, אותו מתכוון הקבלן לבצע) כולל אמצעי החיבור(פרט חיבור   
  .'מסמרות וכד, השימוש בברגים  

  
  יהיה -' תקרות וכו, בכל פרטי עיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות  
  )בטון או בלוק(לתוך הבניה הקשיחה  מ"מ 20הבורג הנבחר מוחדר לפחות   
  מ יהיה הבורג"מ 21 - כלומר שבתקרה של קיר עם טיח רגיל בעובי של כ   
  .מ"מ 53באורך של לפחות   
  .אין לתלות תקרות אקוסטיות על סרטי פח כפיפים ודקים  
  .י הקבלן"פרט חיבור זה או אחר שלא יקבל אישור האדריכל לא יבוצע ע  

  
  ם בתקרותפתחים וחורי   22.09

  
  חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש, התקרות האקוסטיות תכלולנה פתחים  
  זרם חלש וכל יתר המערכות, לתקשורת, למיזוג אויר, לגישה, לתאורה  
  .האלקטרומכניות  

  
  ל כולל"מחירי היחידה של התקרות האקוסטיות יכללו את כל הכרוך בביצוע הנ  
  הכל כנדרש -' והשלמות הפרופילים וכוחיזוקים , העיבודים מסביב לפתחים  
  שלא תשולם כל תוספת כספית, לביצוע מושלם של העבודות מודגש בזאת  
  .בגין ביצוע הוראות סעיף זה  

  
  דוגמאות   22.10

  
  על הקבלן לבצע, מבלי לפגוע באמור בשאר סעיפי החוזה בנושא דוגמאות  . א    
  .מטר X 1.5 1.5 -דוגמאות לתקרות לסוגיהן בשטח של כ       
  

  ,הקבלן יכין את הדוגמא על כל מרכיביה לאישורו הסופי הבלעדי של האדריכל  . ב  
  ,חסימות אקוסטיות, הדוגמא תכלול גם את כל האלמנטים הנלווים למיניהם      
  .'סגירות צד וכד      
  

  ,הדוגמא תהיה מושלמת מכל הבחינות ותשקף במדוייק את דרישות האדריכל  . ג  
  .י האדריכל"המפרט הטכני ותכניות העבודה כפי שאושרו עהוראות       
  

  הוצאות הקבלן בגין הכנה והתקנה של הדוגמאות וביצוע של השינויים שידרשו  . ד  
  מכיוון שלא תשולם כל, בדוגמאות יכללו במחירי היחידה של הצעת הקבלן      
  .תוספת כספית או אחרת עבור ביצוען ופירוקן      
  
  
  

  באתר יםיצוקו כלונסאות קדוחים – 23פרק 
  
  

  סוג הבטון   23.01
  
  הצמנט יהיה לפחות -30יהיה הבטון מסוג ב, אם לא צוין אחרת במפרטים ותכניות   
  .יש להשתמש בבטון מובא בלבד, ק"מ/ג"ק 350עם תכולת צמנט של  , 250צמנט פורט לנד    
  
  תנאי בקרה   
  
  .118י "תנאי הבקרה יהיו טובים לפי ת   
  

  כלונסאות   23.02
  

  :כללי  
  

  ".  ביסוס כלונסאות בסלע בקידוחי הקשה"  3/91 - מ 1378פ הצעת תקן ישראלי "העבודה תבוצע ע
  

 M-250באמצעות מכונת קידוח , מ"ס 80, 50,60בקוטר  מפרט זה מתייחס לכלונסאות .1
2.   
  הקבלן יהיה אחראי בלעדית , י המפקח"י קבלן שיאושר ע"הכלונסאות יבוצעו ע  .2  
  .וגם עבור נזק שייגרם בעתיד למבנה כתוצאה מעבודה רשלנית, על המוצר הסופי    
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  .אין לקבלן הכלונסאות זכות להעביר חלק העבודה לקבלן אחר    
    

  :הרישום    יכלול, מהנדס מפקח  ינהל רישום מדויק של מהלך ביצוע העבודה/ הקבלן .3
  )'וכדלחץ אויר , ספיקת מדחס, מודל, יצרן(נתוני מיתקן קדיחה   .א
  .תאריך ושעת תחילת הקדיחה וסיומה  .ב
  ).'חרסיתי וכד, שבבי, אבקתי(סוג החומר שהוצא   .ג
  .לפי התוויה שבתוכנית הביסוס, מספר או קואורדינטת קידוח שבוצע  .ד
  .אם קיימת, עומק קדח למעשה וסטייה מתכן כלונס  .ה
  .לרבות חלקות מפולות ושברים לאורכו, תיאור חזותי לטיב קדח  .ו
  .הופעת מים בקדח  .ז

  
  הקבלן יספק פנס . יש להבטיח פיקוח צמוד של מהנדס רשום על ביצוע הכלונסאות  .4  
  .שניתן להורידו לתחתית הקידוח כדי לוודא מהו עומק השכבות השונות    
  .הכלונסאות יבוצעו לאחר יישור השטח למפלס הסופי      
  לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכאני בשטח בו בוצעו כלונסאות      
  .אלא באישור מהנדס הקונסטרוקציה    
    

העומקים המינימליים הדרושים בתוכנית הכלונסאות יימדדו ממפלס תחתית הבורות   .5
החדירה לסלע הנדרשת בתוכנית הביסוס היא . או מפני הקרקע לפי החמור יותר  

כשמתגלה בקדח עורק או שכבה שלדעת המהנדס . ה בסלע רציף ושלםאורך קדיח
כשכלונס חודר שכבת מילוי . יועמק קדח זה בהנחיית מהנד הקרקע, המפקח אינה סלע

  .אורך כלוב בזיון יוארך בהתאם. יוארך בהנחיית מהנדס הקרקע בהתאם
  

  .המפקחי "י סימון קבוע ובולט ויאושר ע"מרכז כל כלונס יסומן במדויק ע  .6  
  

    . הקידוח יבוצע במיקום המדויק שיקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת  .7  
  הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב המכונה כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות    
  .המקדח    

  
  יש להוסיף את אורכם לעומק הכלונס, אם הקידוח חודר כיסי חרסית או חללים  .8  
  .ע לפי התוכניתכך שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסל    
  לצורך סיכום החדירה בסלע ייחשבו קטעי הקידוח בסלע בלבד באורך של חצי     
      .מטר לפחות  

  
  .מ"ס 3 - הסטייה המותרת של המרכז המבוצע מהמרכז המתוכנן תהיה לא תיגדל מ  .9  
  י מודד ולאחר גמר הקדיחה"ביקורת סימון מרכזי הקידוח תיעשה לפני הקדיחה ע    
    לפני היציקה יוודא המפקח את מקום . בעת הכנסת כלוב הזיון לתוך הקידוח    
  .י שיחזור נקודת המרכז לפי הצירים הראשיים"מרכז הכלוב ע    

  
 4% -לכלונס אנכי ולא תיגדל מ 1.5% -השיפוע המכסימלי של כלונס לא תיגדל מ  . 10

  .יפסלו  11עד  1הכלונסאות אשר לא יעמדו בדרישות הסעיפים .  לכלונס משופע
  

 580י "ומחישוקים לוליינים כמפורט בת, 739י "זיון הכלונס יהיה מפלדה מצולעת לפי ת  .11
  .4חלק 

  .כלוב הזיון יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח    
  .מ"ס 4 - 5י הבטון יהיה "כיסוי הזיון ע    
  ם מבטיחים גלגלי פלסטיק מתאימי. כלוב הזיון ייתלה במרכז חור הקידוח ראשי     
  . את שמירת כיסוי הזיון    

  
     .מותאם ליצקה דרך צינורבעל אגרגט , 6"בעל סומך של  30 -הבטון יהיה ב  .12  

  
    לפני היציקה יש לנקות  אזור החור מערימות חומר שפיך שיווצר כתוצאה   .13  
  .מהקידוח    

  
  .היציקה תבוצע במשפך שיעבור את מלוא אורך המילוי  .14  
  .במילוי תבוצע באמצעות צינור קשיח שיעבור את מלוא אורך המילויהיציקה     
      .אורך יציקה יבוצע באמצעות משאבה' מ 3    

  
    מ מסביבתו כדי למנוע "ס 2 -מפלס גמר היציקה של הכלונס יהיה גבוה ב  .15  
  . הצטברות עפר בינו לבין ראש הכלונס    
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  .מעובי המילוי 40%בקידוחים במילוי יש להוסיף לחדירה בסלע   .16  

  
    י מהנדס  הקונסטרוקציה בעת קדיחת "האורך הסופי של הכלונסאות יאושר ע  .17  
  .הכלונסאות הראשונים    

  
  :בדיקות ודגימות .18
  
    . בכל הכלונסאות יבוצעו בדיקות סוניות להוכחת רציפות ומימדי הכלונס  .א

ת לביצוע בדיקות בחלק מהכלונסאות יבוצעו בדיקות אולטרה סוניות ההכנות הנדרשו  .ב
  . פ המפרט המיוחד של מהנדס הקרקע"י הקבלן ועל חשבונו וע"אלו יעשו ע

  
, י המפקח"קידוחי גלעין לכל עומק הכלונס יבוצעו בכלונסאות שייבחרו באקראי ע  .ג

  .להוכחת טיב הבטון
  

הבדיקות הסוניות האולטרה סוניות וקידוחי הגלעין חייבות לענות על כל דרישות   .ד
יחולו התשלומים בגין כל , יוכח כי הבדיקות אינן עונות על הדרישותאם . המפרט

ל יכללו התשלומים עבור "בכל אחד מהמקרים הנ. הבדיקות הנוספות על הקבלן
, הבדיקות את כל ההוצאות הישירות והעקיפות ואת אלה הכרוכות בביצוע הקידוחים

  .אימיםהוצאת המדגמים ובדיקתם לפי התקנים הישראליים או הזרים המת
    

  .פ מפרט מיוחד של המתכנן"פ הנחיות המתכנן וע"קידוח כלונסאות יבוצע ע    
ליווי צמוד של גיאולוג וכן כל בדיקה שתידרש , בטון, זיון, מחיר הכלונס יכלול קידוח

  . וכל המלאכות הנדרשות לשם כך, לטיב הביצוע
  

  זיון   23.03
  
  .580י "יהיו לפי ת 739י "מוטות זיון יהיו מצולעים לפי ת   
  ותותר במקומות בהם יאשר זאת מהנדס 466י "הארכת מוטות זיון בריתוך תהיה לפי ת   
  .הקונסטרוקציה ולפי פרטים שיקבע הוא   
  

  .ברזל הזיון יהיה ללא סימני חלודה כל שהם ונקי מכל פסולת  
    
  .י המפקח"במחיר הזיון יכלול שימוש בשומרי מרחק מאושרים ע  

  
להמציא דגימות של סוגי הברזל לצורך בדיקתו במכון התקנים לפי דרישת המפקח  על הקבלן

    . ולפני השימוש בו
    
  המרחקים בין הברזלים המצוינים בתוכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע לא תאושר  
  .הגדלה מהם  
    

  מדגמים ובקרת הבטון   23.04
  
  .קוביות 6כל מדגם יכיל , חוזקמכל סוג של אלמנטים יוטלו מדגמים נפרדים לבדיקת    
  הקבלן יהיה אחראי לתיאום הזמנת מכון התקנים או מעבדה מוסמכת ומאושרת אחרת   
  בכל מקרה שמכון התקנים לא. לפי דרישת המפקח, לפני כל יציקה הדורשת בדיקה   
  .יהיה מוכן להופיע עקב תיאום לקוי יהיה על הקבלן לדחות היציקה   
  תי תקינים יחליט המפקח אם יש צורך להרסם או להטיל תשלוםבמקרה של בטונים בל   
  בהתאם למפרט, שיעור הפיצוי יקבע על סמך שיעורי ההפחתה. פיצוי על הקבלן   
  .הכללי   
  

  קבלת אישור ליציקה   23.05
  
  בכל. שעות לפחות מראש על כל יציקה אותה הוא עומד לבצע 48על הקבלן להודיע    
  בכל מקרה והמפקח דרש תיקונים. לא אישור בכתב מאת המפקחמקרה אין לבצע יציקה ל   
  .תדחה היציקה לפי שיקול דעתו של המפקח עד לאחר גמר ביצוע התיקונים   
  

  סדר עבודה   23.06
  
  .לא תשולם כל תוספת עבור דרישה בתכניות לסדר ביצוע מסוים של יציקות   
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  סטיות במידות   23.07
  

המופיעות בתוכנית הקונסטרוקציה לבין המידות בתוכנית  במידה וקיימת סטייה בין המידות
  .האדריכלות

בכל מקרה תיקבע תוכנית , יש לידע את המהנדס המתכנן והאדריכל באמצעות המפקח
  .האדריכלות

  
  אופני המדידה והתשלום   23.08

  
   

הכל ליווי צמוד של גיאולוג ובדיקות ומלאכות , זיון, מחיר הכלונס כולל קידוח ויציקה  .א
ל עדיפים על אופני "אופני המדידה הנ, כמפורט לעיל ובמפרט המיוחד של יועץ הקרקע

  .המדידה שבמפרט המיוחד של יועץ הקרקע
  
  
  
  

  עבודות הריסה ופינוי -  24פרק 
  
  

  עבודות פירוק והריסה מבוקרים   24.01
  

  הריסה ופירוק מבוקרים  . א
  

מבוקרות ומוגבלות לתחומים עבודות ההריסה והפירוק במקומות שידרשו יהיו 
ההריסה תהיה מבוקרת כדי לצמצמה אך ורק . המוגדרים בהתאם לתוכניות ולהיתרים

  .לאזורים אלה
  

  יציבות המבנה  . ב
  

את כל חלקי המבנה ) בנוסף למילוי הוראות התכניות והמפקח(על הקבלן לבדוק 
עבודה או לכל ולתמוך אותם לתקופת ה, או הנשענים עליו, הסמוכים לתחום ההריסה

תמיכות אלה כלולות , תקופה שתידרש כדי להבטיח את יציבות המבנה על חלקיו
  .במחירי היחידה למיניהם  

  
  כלים ואמצעים  . ג

  
שיבטיחו מינימום נזק , פעולות הריסה ופירוק יבוצעו באמצעות כלים מתאימים  
כל שימוש בכלים מיכניים טעון אישור . או למבנה בשלמותו/לאזורים סמוכים ו  
אולם אין באישור כזה להסיר מהקבלן את האחריות הבלעדית למילוי , המפקח  
  .התנאים בפרק זה  

  .סיום עבודות ההריסה ועיצוב גבולות האזור שנהרס יבוצע בכל מקרה בעבודת ידיים
  

  פירוק עבודות גמר  . ד
  

חשמל , או פירוק של מערכות מים, מסגרות ונגרות, של עבודות גמר כגון ריצוףפירוק 
, או פירוק של כל אלמנט בנין אחר המתאים לפי הנחיות המפקח לשימוש חוזר, ותקשורת

ההתארגנות  ל בשטח"הקבלן יאחסן חומרים כנ. יבוצע בזהירות ותוך הקפדה על שלמותו
פרט (וחלקים מפורקים יהיו רכוש המזמין  חומרים, לצורך שימוש חוזר במבנה, שלו

ל "במידה והחומרים כנ, ויימסרו לו בשלמות) לחלקים וחומרים שהמפקח יורה לסלקם
יעמידם הקבלן לרשות , אך ידרשו על ידי המנהל, בחלקם או בשלמותם לא ידרשו בבניין

שאי בזאת שהמזמין ר מותנה, המזמין ויעבירם על חשבונו למקום שעליו יורה המנהל
אף אם פריטים אלה מצוינים ', חלקי ריהוט וכד, אביזרים, לפרק בכוחות עצמו פרטים

י קיזוז הסכום מהתשלום הבא "במקרה דנן ישלם הקבלן את התמורה למזמין ע, בתכניות
לפי המפורט . על ידי הקבלן י המנהל יסולק מן השטח"לפי החוזה חומר שלא יידרש ע

  .בסעיף סילוק פסולת להלן
  

  סיתות וניסור  בטון, חיצוב   24.02
  

  היקף הניסור והחיצוב  . א
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  לנסר ולהסיר את הבטון בהיקף המתואר בתכניות ולפי הוראות , יש לחצוב  
  על הקבלן לקבל את אישור המפקח שבעבודות החיצוב , המפקח בשטח  
  .והסיתות הקיף את מלוא העומק והשטח הנדרשים  

    
  כלים  . ב

  
והניסור  תבוצענה בזהירות בכלים מתאימים לאופי העבודה ומבלי לפגוע בחלקים שאינם עבודות הסיתות 

  .מיועדים לחיצוב

  עיבוד אזורי הניסור וחיצוב  . ג
  

  .מקצועות אזור החיצוב יעובדו כך שיהיו נקיים מחלקי בטון רופפים                  
  
  

  ניקוי באזור הסיתות וההריסה   24.03
  

  .י התזת מים"ר ההריסה או הסיתות יש לנקות היטב את האזור עלאחר גמ           
  . לפני יציקת בטון חדש יש להבטיח שלא ימצאו על פני הבטון הקיים מים חופשיים           
  .יכללו מחירי היחידה ניקוי מוטות הזיון במברשת פלדה, כמו כן           

      
  פירוק קירות בניה   24.04

  
  בניה יבוצע בזהירות באמצעים ידניים מתאימים כך שימנע ערעור פירוק קירות           
  .אזורים סמוכים           

  
  בטיחות באי המתקן   24.05

  
שיבטיחו את ציבור באי הבניין וסביבתו מפני פגיעות , על הקבלן להקים פיגומים משטחי הגנה

, לת גושי בטוןמשטחי ההגנה יהיו חזקים דיים להבטחת העוברים תיחתם בפני נפי, כלשהן
ל כדי לפתור את הקבלן "אין בהוראות הנ. במשך ביצוע עבודות ההריסה והבניה', בלוקים וכד

על הקבלן לנקוט בכל . מאחריותו המלאה והבלעדית על כל נזק שייגרם עקב ביצוע העבודות
ל והכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד "האמצעים המתחייבים כדי למנוע נזקים כנ

הקבלן יכלול את ההוצאות הקשורות לכך במחירי , ל לא תשולם כל תוספת"על הנ, עבודהה
  .היחידה

  
  שמירה על מתקנים   24.06

  
מערכות , מבנים, על הקבלן לבצע את עבודותיו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע במתקנים

מראש מיקום של על הקבלן לברר , או בסמוך לו, הקיימים בשטח העבודה', צנרת וכד, ציוד
על הקבלן בכל מקרה של התקלות במתקנים . ל העלולים להיפגע במשך העבודה"מתקנים כנ

. ולהודיע למפקח כדי לקבל הוראות לטיפול הנדרש והמשך העבודה, כאלה להפסיק את העבודה
הקבלן ישא בכל , כל נזק שיגרם על ידי הקבלן למתקן קיים יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו

  .ל"ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מנזק כנ
  .י המפקח"הקבלן יעתיק על חשבונו כל מתקן הקיים בשטח המיועד לבנייה למקום אחר שיבחר ע

  
  סילוק פסולת   24.07

  
י כל "למקום שיאושר ע, הקבלן יבצע וישא בהוצאות להרחקה ופינוי של הפסולת אל מחוץ לאתר

  .הגורמים הנוגעים בדבר
כדי למנוע , על הקבלן להתקין על חשבונו שרוולים ומשפכים לפינוי פסולת מקומות גבוהות

במידה ולא ניתן להתקין , אין להעביר פסולת ויש לפנותה מהאתר כדי יום ביומו, היווצרות אבק
  .הפסולת תרוכז בשקית ותפונה מהאתר, משפך

  .על הקבלן להמציא אישורים מהרשויות על הטמנת הפסולת
  

  פיזור עומסים זמניים   24.08
  
  אין ליצור במשך העבודה ריכוזים או ערמות של חומרי בניה על גג מבנה הקיים    
  .או בכל חלק אחר שלו    
  ר יש לקבל אישור מתכנן"ג למ"ק 200על כל חלק העמסה ששיעורה עולה על     
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          .הקונסטרוקציה    
      

  התשלום אופני  24.09
  
  חומרים מפירוק    
  

או פירוק של כל אלמנט אחר מתאים לפי , מסגרות ונגרות, ירי הפירוק וההריסה של ריצוףמח
העברה , או אם הללו לא ידרשו, י הקבלן"כוללים איסוף ואחסון ע, הנחיות המפקח לשימוש חוזר

כן כוללים , הכל פי הנחיות המפקח, או סילוק מן האתר, למקום עליו יורה המפקח בתחום האתר
אחריות קבלן לשלמות הפריטים תהיה . ניקיון האלמנטים הנזילים מפסולת לכלוך המחירים את

  עד למחסן או למקום עליו
במחירי הפירוק וההריסה נכלל גם סילוק פסולת למקום שיאושר , יורה המפקח  הכל לפי המקרה

  .י הרשויות"ע
  
  
  

  הריסה וסיתות   24.10
  

אלא אם כן נדרש  ,גם את מחירי חיתוך הזיוןאו הריסת בטונים יכללו /סיתות ו, מחירי חציבה
', צבע וכד, תיקוני טיח צמנט ,עבודות ההריסה יכללו גם את עיצוב שולי אזור העבודה, אחרת

  .המפקח התכניות והוראות, לפי דרישות המפרט המיוחד
  

, חגורת הבטון סיתות או יצירות פתחים בקירות בלוקים או לבנים תכלול גם את סילוק, הריסה
כנדרש לביצוע מושלם של  הכל, או מים/סילוק צנרת חשמל ו, חיתוך ברזל הזיון בחגורות

  .העבודה
  

, אבן(כלשהו  הריסה של אלמנטי בטון או בלוקים תכלול בכל מקרה גם את הציפוי שלהם מסוג
  ).'שיפולי ריצוף וכד, חרסינה, טיח, צבע

  
  הנחיות לפירוק   24.11

  
הוראות  על הקבלן לקבל, או פירוק מכל סוג שהוא/יסה ושבכל מקרה של הר, מודגש בזאת

וכן הוראות באשר ) רגיל זהיר או(בכל הנוגע לאופן ההריסה או הפירוק , מדויקות מאת המפקח
פירוק זהיר לצורך שימוש חוזר במידה  לייעוד ולמקום אליו יעביר הקבלן את הפריטים המפורקים

  .ב הכמויות ובתכניותוזאת אף אם הדברים לא צוינו בכת, וידרוש
 אופן ביצוע הפרוק לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בחוזה ולא תשולם כל תוספת כספית

  .בגלל אופן הפרוק הזהיר לצורך שימוש חוזר
  

  פירוק זהיר במידה וידרש   24.12
  

הכוונה לעבודת פירוק שתכלול  נקיטת , זהיר קבכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים בפרו
והעברה  והעברה, ניקיון מפסולת ולכלוך, עי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריטאמצ

  .הכל לפי הוראות המפקח, למחסני המזמין או למקום אחר בבניין
  
  י הקבלן ועל חשבונו"ל יתוקן או יוחלף ע"כל פריט שניזוק תוך פעולת פירוק כנ    
  .של הקבלן    
  
לפי  הכל, עד למחסן או למקום עליו יורה המפקח אחריות הקבלן לשלמות הפריטים תהיה    

  .המקרה
  

  פירוק מסגרות ונגרות   24.13
  

כל משקופי פח הפלדה וחלקי מסגרות מתכת אחרים יפורקו פרוק זהיר במידה וידרשו ויועברו 
  . וכן חלונות העץ ודלתות העץ על משקופיהן למחסן המזמין

  
  חציבהאו /תיקונים לאחר עבודות הריסה ו   24.14

  
שלהם גם את  יכללו במחירי היחידה', חציבת חורים ופתחים וכד, הפריצה, כל עבודות ההריסה

 -כגון תיקוני הטיח   , או האלמנטים שנשארו במקום/כל התיקונים הדרושים מסביב לפתחים ו
  .'צבע וכד, צמנט
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  פרוק אביזרי אינסטלציה וחשמל   24.15
  

 ,)עד למחסני המזמין(יהיה פירוק זהיר במידה וידרשו  פירוק אביזרי אינסטלציה מכל הסוגים
קונזולות של  כגון חיתוך, ומחירי היחידה יכללו גם התיקונים הדרושים לאחר סילוק האביזרים

  .העבודות הכל כנדרש לביצוע מושלם של', לצנרת וכד" פקקים"התקנת , כיורים
  

הנלווים עד  את פירוק האביזרים כמו כן יכללו מחירי היחידה לפירוק אביזרי אינסטלציה גם
  ).'רוזטות וכד, כגון סיפונים(לרצפה או לקיר 

  
  
  

  עבודות פיתוח -  40פרק 
  

  כללי   40.01
  

: ואשר כוללות פרק זה מתייחס לעבודות הפיתוח בשטח הצמוד לבנין ובגבולות המגרש .1
ריצוף  ,שטחי נוי, מדרגות, שבילים, גדרות, מגרשי משחקים, אמפיתיאטרון, ביתן שומר
  .'חצרות וכו

  
שהמזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין את הכמויות , תשומת לב הקבלן מופנית לכך  . 2

. וזאת במהלך ביצוע העבודות, או החלפת סעיפים שלמים/י ביטול ו"י פרק זה ע"עפ
  .ל תעשה ללא שום תוספת כספית או אחרת"או החלפה כנ/הקטנה ו

  
הידוק ויישור השטח , מילוי, רהחפי, עבודות העפר כוללות הריסה .2
  .או הממולא לרמת הדיוק הנדרשת/המחופר ו

  
, ל תעשנה במסגרת עבודות חפירה כללית בשטח הבניין ובסביבתו"חלק מהעבודות הנ

רואים , 40ובפרק  01ולמרות שהכמויות הופרדו והוכנסו בנפרד בכתב הכמויות בפרק 
  .אותן כסעיפים זהים

  
ובמקרה של סטייה , רדת הפרקים בכתב הכמויות בלבדהחלוקה נעשתה לצורכי הפ

המחיר  קובע לעבודה יהיה המחיר הנמוך , במחירי היחידה בין סעיף לסעיף דומה
  .ביותר

  
  הכנה ופירוק' עב   40.02

  
הנמצאים באתר כלול פרוק כל המתקנים והאלמנטים במחיר עבודות החישוף בשטח   . א

פרוק כל האלמנטים , כוללת שבירת בטונים העבודה .ושאינם מיועדים לשימוש חוזר
סוגיו פרוק ריצוף ל, פרוק גדרות ושערים מברזל, הוצאת היסודות, המחוברים אליהם

סילוק כל החומרים והפסולת מהשטח . 'או גלויים וכו/אבני שפה סמויים ו, כולל מדרגות
  .למקום מאושר על ידי הרשויות

תחתית הבורות יש להדק עד צפיפות של את . יש להביא את האתר למצב נקי ומסודר
המחיר . בשכבות בהתאם למפרט הכללי', ולמלא במצע סוג א. הו.אש.מודיפייד א 95%

  .יכלול את כל העבודות המפורטות בסעיף זה
  

חלקים אלו . המפקח יחליט אלו מהחלקים או האלמנטים שיפורקו יתאימו לשימוש חוזר
סולת החלקים שאינם ראויים לשימוש יחשבו כפ. ימסרו למזמין במקום שעליו הוא יורה

  .מאושרויסולקו מהאתר למקום שפיכה 
  

והתמורה שתשולם לקבלן . ל תבוצענה בהתאם להוראות המפקח בשטח"כל עבודות הנ
  .כוללת את הביצוע המושלם של הפרוק כפי שפורט לעיל

  
ולת אחרת כל הפסולת המתקבלת מפירוקים וכן כל עודפי החפירה והחישוף או כל פס  .ב

      . י הרשויות"תסולק מחוץ לאתר למקום שפך מאושר ע
לא תשולם תוספת כלשהי עבור . סילוק הפסולת הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן

  .סילוק הפסולת
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פרוק מיסעות אספלט בכביש ובמדרכה יעשה במקומות המסומנים בתוכנית ובמקומות   .ג
. שלמות השטחים הנותרים של האספלטנוספים עליהם יורה המפקח באופן שיבטיח את 

לא יבוצע פירוק אספלט קיים . פרוק מיסעה יעשה לכל עומק המבנה עד לפני השתית
באמצעות , אלא לאחר ביצוע חריץ לכל עומק מיסעת האספלט בגבולות שטח הפירוק

לא יורשה השימוש במדחס ובפטישי אויר לביצוע . י המפקח"מסור מתאים שיאושר ע
    .החריץ

  
  

  התאמת גובה שוחות קיימות   40.03
  

, הבטון או הגבהתו  י שבירת "התאמת הגובה תבוצע עד למפלסים המתוכננים בקרבת השוחה ע  
אספקה  -כאלטרנטיבה ליציקת תקרה (, י דרישה בכתב של המפקח"יציקת תקרה במידת הצורך ורק עפ
שה בכתב של המפקח והעברת י דרי"אספקת והתקנת מכסה חדש עפ, )והתקנה של תקרה שטוחה טרומית

או הוספת שלבי ירידה , אם קיים, הארכת או חיתוך הסולם הפנימי, המכסה הישן למחסן המזמין
  .י הוראות המפקח"עפ 631י "המתאימים לת

  
המפורטות בסעיף   המחיר יהיה אחיד עבור הגבהת השוחה או הנמכתה ויכלול את כל העבודות 

ב .ישולם עבור אספקת והתקנת מכסה ב, בכתב של המפקחי דרישה "ל ורק עפ"כתוספת לנ. זה
  .כבד חדש כולל העברת המכסה הישן למחסן המזמין

  
  עבודות עפר ומצעים   40.04

    
  .הבהרות/עבודות עפר במפרט המיוחד להלן תוספות 01בנוסף לאמור בפרק   

  
  כללי  . 1  

  
    י "עבודות העפר תבוצענה באמצעות כלים מכניים מסוג אשר יאושר ע    
     5102אופן הביצוע ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק . המפקח    
  ).51(במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות     

  
      ליד קירות או עמודים בשטחים מוגבלים , ליד מתקנים תת קרקעיים    
      בעבודת ידים לצורך ביצוע , ת הצורךבמיד, אחרים ישתמש הקבלן    
      מודגש בזה שהמחיר הוא אחיד עבור חפירה בקרקע מסוג . החפירות    
    כמו כן . לרבות השימוש בעבודות ידיים, כלשהו ובכלים מסוג כלשהם    
  .קטנים או נפרדים, לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים צרים    

  
      . ל"במפרט הנ 5100בסעיף אופני המדידה והתשלום יהיו כמפורט     
    או חציבה יכלול העברת החומר לשטחי מילוי /התשלום עבור חפירה ו    
      ל ועל פי הנחיות "כמפורט בפרק הנ, במרחקים שונים ופיזור בשכבות    
  .המפקח במקום    

  
    עודפי העפר יפוזרו במקומות המיועדים למילוי בהתאם לתכניות ולפי     
  .המפקחהנחיות בכתב מאת     

  
    כל אופני המדידה והתשלום יעשו בהתאם למפרט הכללי לסלילת כבישים     
  ).51(ורחבות     

  
  צפיפות  . 2  

  
      וכן את המילוי יש לכבוש עד לקבלת ) השתית(את תחתית החפירה     
    את הכבישה יש לבצע בהתאם . הו.אש.מודיפייד א 95%צפיפות מינימלית של      
  ).51(פרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות במ 51027למפורט בסעיף     
  ).לאחר הידוק(מ "ס 20אם לא צוין אחרת עובי השכבות לא יעלה בעוביין על     

  
–בדיקות צפיפות מכל שכבה בשיטת מד  3ר או שטח קטן יילקחו לפחות "מ 500לכל 
-בדיקות גרעיניות תילקח בדיקת חרוט 6לכל . המפקח יקבע את מיקום הבדיקות. גרעיני

  .1ול ח
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  .ר ברוטו כולל שטח אבני השפה"המדידה תעשה במ    
  
  
  
  
  
  

  מצעים ותשתיות  . 3  
  

לפני ביצוע המשטחים והשכבות השונות יש לקבל אישורים בכתב של מתכנני 
  .הניקוז והחשמל, האינסטלציה

  
ישתמש  )'וכו  בכבישים במדרכות(מ "בכל המקומות בהם נדרש מצע או תשתית אגו

במפרט הכללי לסלילת  5103כמפורט בפרק ' מ סוג א"ובאגו' הקבלן במצע סוג א
כמו כן מחייבות את הקבלן כל דרישות הביצוע האחרות הכלולות ). 51(כבישים ורחבות 

  .ק לאחר ההידוק"המדידה תעשה במ. ל"בפרק הנ
  

  :מבנה הכביש יבוצע מהשכבות הבאות    
  

  .מ"ס 20בעובי ' מצע סוג א    
  

  . מ"ס 15בעובי ' מ מסוג א"תשתית אגו    
  

  מילוי מובא מבחוץ  . 4  
  

כאשר , המבנהמיטב העפר המקומי אשר נחפר בשטח לצורך מילוי ישתמש הקבלן ב
אם העפר המקומי . החומר היותר חולי ישמר לחלקו העליון של המילוי בהתאם לתכנית

עפר המובא ומקום על הקבלן לקבל אישור מוקדם מהמפקח לגבי טיב ה, לא מספיק
  .הו.אש.לפי מיון א A3עד  A1על המילוי המובא להיות סוג . כרייתו

  
  החלפת קרקע  .5  
    

כפי שיתברר לאחר ביצוע החפירות (במידה ותידרש החלפת קרקע ביסוד קירות תומכים 
או חומר מילוי נברר כמפורט ' ייעשה שימוש בחומר שאינו נחות ממצע סוג ג). בשטח

מ עובי ויהודקו "ס 20החומר יפוזר בשכבות שלא יעלו על ). 51(רק במפרט הכללי פ
  . הו.אש.מודיפייד א 97%ל

  
  קירות תומכים וגדרות אבן   40.05

  
במפרט המיוחד להלן   עבודות אבן  14בטון יצוק באתר ובפרק ' עב 02בנוסף לאמור בפרק 

  .הבהרות/תוספות
  

כוללים המחירים   כמו כן . 40במפרט הכללי פרק  4005אופני המדידה כמפורט בסעיף   . 1
  .או המפקח/ר לאישור האדריכל ו"מ 2.0 -ל בשטח של כ"ל ביצוע דוגמא של קיר כנ"הנ

  
עוברים בשיפוע קל את  4"סי קשיח בקוטר .וי.צינורות הניקוז בקירות יהיו צינורות פי  . 2

. כדי למנוע נזילת עפר .אמ.פי.כל עובי הקיר עם אבנים לפני הקצה הפנימי ורשת אקס
ובהעדר הוראה אחרת בכמות של אחד לכל , הצינורות יסודרו תעלות כמצוין בתוכנית

  .ר של פני קיר"מ 1.5
  

 40032כללי כבניית קירות תמך מזויינים לפי סעיף  בנית הקירות והגדרות תעשה באופן  . 3
עו כבטון חשוף פני כל הקירות יבוצ, במפרט המיוחד 02פ פרק "במפרט הכללי וכן ע

  .,במפרט המיוחד 02כאמור בפרק 
    
      בהעדר הוראה אחרת יש לסדר תפרים בקירות תומכים בכל תפנית   . 4  
  .מטר אורך 8ובקטעים ישרים במרחקים שלא יעלו על     
  .ע"או ש" אלסטוסיל"את התפר יש לאטום כלפי חוץ במסטיק אלסטומרי כדוגמת     
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   לוי מנקזת בצמוד לקיר ולכל גובהו בעובימאחורי הקירות תבוצע שכבת מי    .5
מופרדת מקרקע המילוי בגב הקיר , מ מחצץ או שברי אבן או מזרון גביונים"ס 40 – 30

  .  ר"מ/'גר 200באמצעות יריעה מנקזת במשקל 
  
 200עובר נפה (%) מתנקז בצורה חופשית עם , המילוי בגב הקירות יעשה מחומר גרנולרי  .6

  .6% - ומדד הפלסטיות קטן מ 35% -הנזילות יפחת מגבולות , 15% -קטן מ
מודיפייד  97%מ מהודקות לדרגת צפיפות של "ס 20המילוי יותקן בשכבות שלא יעלו על 

  .הו.אש.א
  

תהודק באמצעות כלי כבישה ממונע ידני לדרגת ', מ 1.5ברוחב , הרצועה הסמוכה לקיר
  .הו.אש.מודיפייד א 95%צפיפות של 

  
ובראשו  H0.3 -שרוחבו שווה ל) WEDGE" (טריז"המילוי יותקן , בדבמקרה של קירות כו

  .H0.6 -ל
H  = מתחתית יסודו ועד ראשו(הגובה הכולל של הקיר .(  

  
  אבני שפה וריצופים   40.06

  
  אבני שפה  .1  

  
) 40(במפרט הכללי לפיתוח האתר  40085אבני שפה תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

קשתות , המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים. ובהתאם לפרטים בתוכניות
  .ועקומות מסוג כלשהו וכן אבני שפה מונמכות

  
  אבן צד גננית  .2  

  
במפרט הכללי  40085אבני צד גנניות בקצה מדרכה תבוצענה בהתאם למפורט בסעיף 

המחיר הוא אחיד לאבני שפה גנניות . ובהתאם לפרטים בתוכניות) 40(לפיתוח האתר 
  .קשתות ועקומות מסוג כל שהוא, ישריםבקווים 

  
   ריצוף באבן   40.07

  
  :שכבות 2 - ריצוף באבן באתר יבוצע ב  . א    

  
מ והכוללת רשת זיון עליונה "ס 15 - תשתית נושאת מבטון בעובי כ  . 1

  .הנמדדת בנפרד מ"ס 15מ במשבצות של "מ 10ותחתונהבקוטר 
  

וסיתות כמפורט בתוכניות בעיבוד , שכבת גמר של אבן דולומיטית קשה  . 2
    .ג מצע חול וטיט"ע

מקום , חלוקת המשטחים ושדות, צבעים, גוונים, סוגי וגודל האבן
  .י האדריכל"יקבעו בלעדית ע -' התפרים מכל הסוגים וכו

  
    מודגש בזאת שהאדריכל רשאי לעצב את שטחי הריצוף כפי         
   -וגי האבן הן מבחינת גוונים וצבעים והן מבחינת ס, שנראה לו      
  .הכל בתאום מוקדם עם הקבלן        

  
      שטחי הריצוף יהיו מחולקים כאמור לעיל בהתאם להנחיות   . ב    
    מחובתו של הקבלן לבצע תפרי התפשטות , מאידך. האדריכל      
    בשכבה הנושאת ובשכבת (קונסטרוקטיבים בכל שכבות הריצוף       
        לא יעלה אבן ששטחם " שדות"תפרים אלו יתחמו ). האבן    
  .ויחפפו לחלוקת המשטחים שקבע האדריכל) +(ר "מ 50על     

  
      את התפר ניתן ליצור על ידי רצועות סיבאסט בשלוש שכבות או     
        את הזיון אין . מ"ס 1בעובי של ) קלקר(פוליסטירן מוקצף     
  .להעביר דרך התפר    
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      בןקיימים שטחי רצוף וחיפוי של א, בנוסף לאמור לעיל  . ג    
    באתר אותם יש ליישם ישירות על האלמנטים הקונסטרוקטיביים       
  ).מעקות תעלות ניקוז וכדומה, דוגמת מדרגות(      

  
    , מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי החוזה בנושא דוגמאות  . ד     

  .ר"מ 3 - על הקבלן לבצע דוגמאות של ריצוף באבן בשטח של כ      
  

      י האדריכל ועל "ייקבעו ע - ' פיין וכואו, צורתן, הדוגמאות      
  .הקבלן לבצען בהתאם      

  
    או ביצוע /האדריכל רשאי לחזור ולדרוש ביצוע דוגמאות נוספות ו      
  .הכל לפי שקול דעתו הבלעדי -שנויים בדוגמאות שכבר בוצעו       

  
  . כל הוראות סעיף זה תהיינה כלולות במחירי היחידה לעבודות הריצוף  .ה

  
  סלעיות  40.08

  
  .של המפרט הכללי 40035סעיף  40סלעיות יבוצעו כאמור בפרק   

  
  אופני מדידה ותשלום   40.09

  
  במפרט 40אופני המדידה והתשלום יבוצעו כמפורט דלעיל ובהתאם לפרק   
  .הכללי  

  
  

  )'רגי(עבודות על בסיס שכר יומי  -  60פרק 
  

  כללי   60.01
  

  אינן, אשר לא ניתן לצפותן מראשפרק זה מתייחס לאותן העבודות המיוחדות 
  ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר    
  .כלי וכדומה, חריג אלא לבצען על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל    
  
  ואין לקבלן הראשי, ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח    
  .עצמו לבצען על דעתו    
  
  .הרישום של שעות העבודה האלה ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו    
  
  אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה    
  .בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות נרשם על ידו ביומן    
  

  הגדרת ההיקף   60.02
  
  בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה נטו של השעה לתשלום במסגרת העבודות על    
  .אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח    
  
  כלי, מפעילים, שעות נסיעה ובטלה, הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם    
  וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות' ניהול עבודה וכו, שימוש במחסן, עבודה    
  שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט רואים אותן כנכללות במחיר -הסוציאליות     
  .בכתב הכמויות והמחירים    
  
  בלאי, שמנים, דלק: המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון, לגבי עבודת ציוד    
  .וגם את העבודה של המפעיל' אלקטרודות וכו    
  
  מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה, לגבי עבודות פועלים    
  חשמל, מים, ואת השימוש בחומרי העזר, לביצועה התקין של העבודההדרושים     
  .'וכו    
  
  באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל    
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  רשאי הוא לפסול אותו משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותו, בהתאם לנדרש לדעתו    
  .ה כזו יחולו על הקבלןוכל ההוצאות הנובעות מהחלפ, על חשבונו    
  

  המפקח יהיה הפוסק הבלעדי והסופי לגבי זמני העבודה וסבירותם וזאת בכפוף   
  .י הקבלן"לניתוחי מחיר וזמני עבודה שיוגשו ע
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  29.05.14:תאריך                      

  
  

          

  תוספת בנייה  לבית ספר                 
       21.צ.במגרש היסודי             

 בית שמש                                   
  

  
  

  
  2014מאי 

   תאורה ותקשורת, למתקני חשמלמפרט טכני         

  

  
  

    
  

                              

  
  

  1157:קטפרוי 'מס
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

 שם יועץ החשמלשם היזם ריכלאדהשם 
 מ"מוטי אבוטבול הנדסת חשמל בעעיריית בית שמש פרלמוטר יהודה
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  מפרטים  מיוחדים וכתבי כמויות
  בית ספר לבנים

  
 מתקני חשמל-08פרק 

  

  תוכן הענינים
  .כללי 08.01
 .היקף העבודה 08.02
 .הארקת יסודות 08.03
 .ת טכניות כלליותהוראו 08.04
 .חומרים וציוד 08.05
 .תאומים אישורים ובדיקות 08.06
 תאור המתקן 08.07
 .לוחות חשמל 08.08
 .גופי תאורה 08.09
 .מערכת גילוי וכיבוי אש 08.10
 מערכת כריזת חרום 08.11
 .מדידה וכמויות 08.12

  
  :כללי .08.01
  ההוראות והמפרטים כמפורט להלן, התקנות, העבודה תבוצע בהתאם לחוקים          
  סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים תהיה העדיפות למסמךבכל מקרה של (          
  ).המחמיר מביניהם לפי קביעת המפקח וקביעתו תהיה הסופית והמכרעת          
  .חוק החשמל )1(
 :קובצי התקנות )2(

  .רשוי מתקנים חשמליים   771ת "ק
  V.1000מעגלים סופים הניזונים במתח נמוך עד   4731ת "ק
  V.1000טות הגנה בפני חישמול במתח עד הארקות ושי  5375ת "ק
  .התקנת מובילים  1809ת "ק
  .התקנת מוליכים  2569ת "ק
  V.1000העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד  5482ת "ק
  .התקנת כבלים  1949ת "ק
  .שיונותיר  4778ת "ק
  .V1000התקנת לוחות חשמל במתח עד   5375ת "ק
  .חייםעבודה במתקני חשמל   2034ת "ק
  .)התקרבויות והצטלבויות(תקנות הבזק והחשמל   4909ת "ק
  

  ,כבלים, מוליכים, התקנים הישראלים העדכניים המתיחסים לציוד חשמלי )3(
  .צינורות למתקני חשמל ותקשורת

  .מערכות גילוי אש 1220י "ת )4(
  .תקנות והוראות חברת החשמל )5(
 .תקנות והוראות בזק לקוי טלפון )6(
 לתי נפרד למפרט זההתכניות המצורפות כחלק ב )7(
 המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות )8(
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 המפרט הטכני הכללי בהוצאת משרדי הממשלה  )9(
 01-1419י "לוחות חשמל לפי ת  )10(
 1966ו "תשכ) מניעת רעש(תקנות למניעת מפגעים  )11(

  
  

 :היקף העבודה  08.02
  :העבודות הכלולות במכרז זה.  א

  ) V400/230(במתח נמוך  משניים חשמל  ותלוח)  1(      
  )'צנרת וכו, סולמות, תעלות(כבלי הזנה ומובילים )  2(      
  .שקעים, כח, אינסטלציה חשמלית לתאורה)  4(      
  .גופי תאורה)  5(      

  
  האביזרים, הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לביצוע ואת כל העבודות  .ב

  י המכרזוהציוד הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכ
  .או בתכניות\ו
  

  ):AS MADE(תכניות עדות   .ג
  במהלך הביצוע יסמן הקבלן על התוכניות שברשותו את כל השינויים שבוצעו .1

  .לעומת התכנון המקורי
  עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן .2

  ).תכניות עדות(כפי שבוצע 
  .AUTOCAD–מוחשב י הקבלן בשרטוט מ"תכניות העדות ישורטטו ע .3

  . סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין 3הקבלן ימסור למזמין 
  .......י"הוכנה ע. תכניות עדות: "הקבלן יציין בשדה הכותרת של התוכניות  .4

  ......."בתאריך
 .מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו .5

  
  

 :ודותטכניות לביצוע הארקת יס הוראות  08.03
  תקנות החשמל 4271בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי   .א

  .י חשמלאי או בפקוחו"הארקת היסודות תבוצע ע. א"התשמ) הארקת יסודות(
  

  :הגדרות  .ב
  מחבר ,ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה: טבעת גישור

  'יציאות חוץ וכו, את האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות
  .תוך שמירה על רציפות חשמלית, ויוצר טבעת סגורה בהיקף המבנה

  
  פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות : פס השואת פוטנציאלים

  10X80מדות הפס . פס ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה
  .ומות שמוריםמ באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מק"מ
  

  י רתוך לטבעת הגישור"פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע: יציאות חוץ
  .והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ
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  חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים :אלקטרודת הארקת יסודות

  .י רתוך"ביניהם ע
  

  פס השואת פוטנציאלים, כוללת את טבעת הגישורהמערכת ה :הארקת יסודות
  .אלקטרודות הארקת יסודות יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם

  
  אלקטרודות הארקת היסוד יכללו רתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור  .ג

  יש ליצור , בכלונסאות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, לשני מוטות אנכיים לפחות
  שניים מהם. מ לפחות"מ 8י ברזל עגול בקוטר "לווני בין המוטות האנכיים עקשר ג

  .ירותכו לטבעת הגישור
  

  מ תוך כדי"מ 12שקוטרו ) לא מצולע(טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול   .ד
  הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם, שמירת רציפות ההארקה

  .רתוךמ שיחובר באמצעות "מ 10י ברזל "ע
  

  )'תפר וכו, מעבר, יציאות חוץ(בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון   .ה
  מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת"מ  30X4יש להתקין פס מגולוון 

  בשום מקרה אין לחשוף לאויר חלק בלתי מגולוון של טבעת . בתוך תחום הבטון
  .הגישור

  
  תפקידם למנוע, טעי  הארקה ברצפת הבניןבנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו ק  .ו

  .מטר מטבעת הגישור 10שנקודה כל שהיא במבנה תהיה רחוקה יותר מאשר 
  .כל הכללים הנוגעים לטבעת הגישור תקפים גם לגבי קטעים אלו

  
  

     :הוראות טכניות כלליות      .08.04
  בבנין  כל המובילים המתכתיים לכבליחשמל ותקשורת :מובילים מתכתיים. א   

  הגילוון. ותמיכותיהם יהיו מגולוונים) תעלות רשת, צינורות, סולמות, תעלות(      
  ,כל עבודות ההכנה כגון ריתוך. י טבילה באמבטית אבץ חם או גילוון קר"יעשה ע      
  אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה שעלולה לפגוע . יבוצעו לפני הגילוון' השחזה וכד      
  התמיכות. מ לפחות"מ 6מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי . ת הציפויבשכב      
  לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים, לסולמות      
  .התעלה עם הכבלים\ויתאימו לעומס המירבי של הסולם) ללא ניטים(מרותכים       
  התמיכה תסופק לאתר . ת הריתוך והקידוחיםגילוון התמיכות יעשה לאחר כל עבודו      

  גם תמיכת תעלות הרשת ). וצבועה במידת הצורך(כשהיא מגולוונת כיחידה אחת       
  שיחוזקו לתקרה באמצעות ברגי Lל בצורת "לתקרה תבוצע באמצעות תמיכות כנ      
  לולא יתקב(ויאפשרו הנחת הכבלים על התעלה ללא צורך בהשחלה , "פיליפס"      
  מרחק ההתקנה בין         ). י מוטות הברגה או מיתלים שאינם קשיחים"חיזוקים לתעלות ע      
  הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות שבכוונתו לספק. מטר לכל היותר 1.2התמיכות       
  מחיר התמיכות כלול במחיר מטר תעלה או. ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע      
  .ורטים בכתב הכמויותמגש המפ      
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  .כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה :צינורות פלסטיים ביציקות  .ב
  כמו כן אין להשתמש בצינורות . אין להשתמש בצינורות שרשוריים ביציקות

  
  מ צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה"מ 16-שקוטרם קטן מ
  .מיד עם הנחתה

  
  י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות"ות שיותקנו עכל הצינור :חוטי משיכה  .ג

  מ חוטים"מ 36לצינורות עד קוטר . בעבודתו יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור
  לצינורות. מ"מ 4מ חוטים בקוטר "מ 63מ עד "מ 42מ לצינורות "מ 2בקוטר 

  )קטע צינור(סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת . מ"מ 8ומעלה חוטים בקוטר  3"
  .החוט לתוך הצינור" בריחת"מנע שת

  
  :כבלים ומוליכים  .ד

  י"קוים לנקודות בהתקנה סמויה ביציקות או במחיצות סגורות יבוצעו ע )1(
  בצבעים תקניים בתוך צינורות פלסטים כפיפים PVCמוליכים מבודדים 

  .חלקים
  י כבלי נחושת מטפוס"כל הקוים בתעלות פתוחות יבוצעו ע )2(

N2XY(XLPE)        או מטיפוס NYY בהתאם להוראות הבצוע.  
  

  :אביזרים  .ה
  .כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדויץ חרוטים עם ציון מספר המעגל )1(
 .השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד )2(

  
  

  :חומרים וציוד .08.05
  הצינורות לחשמל יהיו בצבע. פוס חסין אשיכל הצינורות שיונחו בבנין יהיו מט  .א

  הצינורות לכריזה ומחשבים יהיו , היו בצבע אדוםהצינורות לגילוי אש י. ירוק
  .הצינורות לטלפונים יהיו בצבע כחול, בצבע צהוב

  
  או ניסקו GEWISSיהיו מתוצרת ) ט"עה(תיבות החבורים והמעבר להתקנה גלויה   .ב

  ".מרירון"אין להשתמש בקופסאות . ע"או ש" שוודית"או קופסא  LEGRANDאו 
  

  )בקירות בנויים(יהיו קוניות ) ט"תחה(ה קופסאות האביזרים להתקנה שקוע  .ג
  הקופסאות. י ברגים במחיצות גבס או דומות"המתהדקות ע" תגיב"וקופסאות 

  "שליפת"לשקעים יתאימו לחיזוק השקע אל הקופסא באמצעות ברגים למניעת 
  .השקע מהקיר

  
  שתשמש גם " עומק"במקומות מסוימים ידרש הקבלן להשתמש בקופסת   .ד

  ".עומק"לם תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת לא תשו. בהסתעפות
 
  סידרה  GEWISSלהתקנה גלויה יהיו מתוצרת ) שקעים ומפסקי מאור(האביזרים   .ה

      SYSTEM  או ניסקו דגםN ט יהיו מתוצרת"האביזרים להתקנה תחה. ע"או ש  
  .ע"או ש גוויס      
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  פוס תעשייתילסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטי) קונזולות(התמיכות   .ו
  +ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם"או ש MFKכדוגמת 
  ).לא יתקבלו קונזולות עם ניטים(הכבלים 

  
  י"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע  .ז

  .חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תקן ישראלי. מכון התקנים הישראלי
  :חוץ ישאו תו  של אחד או יותר מהתקנים הבאים אביזרים מתוצרת
EC,NEC,UL,VDE,BS  

  
  על  הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש  .ח

  אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר. בהם לאישור המפקח והמתכנן
  כל אביזר או חומר . בבנין אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת

  י הקבלן מייד ועל"או לא מתאימים יוחלפו ע\או פסולים ו\מצאו לקויים ושי
  המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי. חשבונו

  .שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו
  

    :תאומים אישורים ובדיקות .08.06
     

  הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדיעל הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר   .א
  הריסה ופרוקים, ריצוף, צבע, טיח, תקרות, מחיצות, מועדי בצוע העבודות כגון

  לא תוכר כל תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום' במיתקן קיים וכו
  .או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר\ו
  

  עבור קווי' ם וכומעברי, שרוולים, הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים  .ב
  .החשמל

  
 .הקבלן יתאם עם חברת החשמל את ההכנות הדרושות לבצוע החיבור  .ג
 
כולל ביצוע כל ההכנות  ,העברת מתקן החשמל בכללותו בדיקת מהנדס בודק מוסמך  .ד

ליווי הבודק , י "כולל טסט חח, כולל תיאום הזמנת ותשלום למהנדס בודק , הדרושות
או חומרי עזר שתידרש /ית שכרוכה בשעות עבודה ועזרה טכנ, במשך כל זמן הבדיקה
המחיר כולל גם את ביצוע  ותיקון כל הליקויים שהתגלו בבדיקה עד . במידת הצורך לבודק

 .להשלמת המתקן לפי דרישות הבודק
  

  מהנדס בודק למתקן\עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת חברת החשמל  .ה
  עד לקבלתו הסופית של המתקןשהקים ויתקן מייד כל לקוי שהתגלה בבדיקה 

   .י הבודק"ע
  

  י המתכנן"בדיקת בודק מוסמך אינן באות במקום בדיקה ע  .ו
  או נציג המזמין ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים\או המפקח ו\ו

  י הרשויות"העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע. שידרשו על ידם
  .י המתכנן והמזמין"והן ע

  
  ערכת גילוי וכיבוי אש ידאג הקבלן לקבל אישור מכון התקניםעם השלמת מ  .ז

  .למערכת שהכין
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  :תאור המתקן .08.07

  .מבואות ופרוזדורים בצמוד למבנה קיים,הנהלה,תוספת של כיתות לימוד
  

  : ההזנה שיטת                     
חדר חשמל (מלוח חשמל ראשי קיים תבוצע   40' חשמל משנה מס ללוח החשמל חבור 
  .ר"ממ 25מוליך הארקה + ר "ממ 4X25בחתך  N2XYי כבל מסוג "ע )קייםראשי 

  
ההזנה תבוצע ביציקות קירות ובחללי תקרה דרך פיר לחשמל ורטיקלי ועד ללוח חשמל 

  .40' משנה מס
  

ז ראשי בלוח חשמל ראשי קיים "רת העבודה על קבלן החשמל ובאחריותו התקנת מגבמס
התקנת ,חיווטים,חיוויים,:בהתאם הכולל 20,30 לוחות חשמל משנייםשיפוץ  A80X3של 
  .הוספת מהדקים ואת כל חומרי העזר הנדרשים ,ז"מ
  
 1419-01י "מפרט סטנדרטי כללי ללוחות חשמל לפי ת  .08.08

 
  :כללי 1פרק . א  
  :הגדרות         
        
 ASSCEMBLY SYSTEM – לוח שיטה  .א  
  ( י היצרן המקורי "עחשמליים כפי שהוגדרו , סדרה שלימה של אביזרים מכניים    
  אשר ניתנת להרכבה בהתאם להוראות היצרן ) 'יחידות תפקוד וכו, פסים,מבנה    
  .המקורי על מנת לקבל לוחות חשמליים שונים    

  
 .ארגון אשר תכנן את השיטה ובדק בהתאם לתקנים - יצרן מקורי  .ב
  
את מטעמו להעביר  יצרן מרכיב יהיה בעל הסכם ידע עם יצרן מקורי או שהוסמך  .ג

 .ל"היד הנ
  

עם  ISO 9001-2000י יצרן לוחות מאושר "ע 1-1419י "הלוחות יוצרו לפי תקן ת  .ד
 .תעודה עדכנית

  
מייצר לוחות , יצרן מרכיב יעסיק חשמלאי בעל רשיון מתאים לגודל הלוחות אשר  .ה

 .בעלי  גודל חיבור מעל הרישיון יהיה בפיקוח יהיה בפיקוח יצרן נותן הידע
  

 .סטנדרטים מקצועיים גבוהים העבודה תבוצע לפי   .ו
  

המזמין שומר , י קבלן החשמל"אין המזמין מחוייב לאשר ליצרן כלשהו המוצע ע  .ז
לרשותו את הזכות לחייב ייצור הלוח במקום מסויים שעונה על דרישות טיב 

 .ואיכות כפי שנקבעו במפרט זה
  

 .יהיצרן יהיה יצרן מקורי או יצרן מרכיב בעל הסמכה בתוקף של יצרן מקור  .ח
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  תקנים – 2פרק   
  :הלוחות ייבנו לפי חוק החשמל ויעמדו בתקנים  
לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס , לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – 1חלק  1419י "ת  
  .דיקות טיפוס חלקיותובב  

  
דרישות מיוחדות למערכת סינוף , לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – 2חלק  1419י "ת  
  ).מובילי צבירה(צ "פס  

  
דרישות מיוחדות ללוחות נגישים , לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – 3חלק  1419י "ת  
  .לאנשים לא מיומנים  

  
  דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי , לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך – 4חלק  1419י "ת  
  .בנייה  

  
  .תיבות ריקות  עבור לוחות – 62208י "ת  

  
  קטלוג יצרן מקורי – 3פרק   
הקטלוג יכלול . ת היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט על המוצר שמתכוון לספקברשו  
התאמה , חיווט,הוראות הרכבה,שיטות ההרכבה,אינפורמציה טכנית על סוג החומרים  
  .כמו כן רשימת בדיקות ואישורים, טיפול לאחר המכירה,הוראות,לתקנים  

  
  .הגשות תכניות לאישור – 4פרק   
על היצרן , תכניות לביצוע"שזכה בעבודה הן תכניות ברמת התכניות שקיבל הקבלן   
כמו כן יגיש היצרן . י היועץ יהיה להכין תכניות ייצור מפורטות"המרכיב שיאושר ע  
  .אינפורמציה טכנית  
רק לאחר אישור היועץ או המפקח בכתב . מ סטנדרטי"בקנ A4ליונות יהתכניות יוגשו בג  
  .בביצוע הלוחותל רשאי היצרן להתחיל "לתכניות הנ  

  
  גמר הלוחו והגשת מסמכים עם אספקת הלוח – 5פרק   
  :יצרן המרכיב יגיש את המסמכים הבאים עם אספקת הלוח  
  .הובלה,אכסנה,דרישות  
  טבלאות מומנטים לסגירת הברגים,הוראות התקנה  
  .ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות  
  )ASMADE(תכניות סופיות   
  .הצהרת היצרן –ה לתקן מכתב התחייבות להתאמ  
  .רשימת חלקים מומלצת לתחזוקה  
  .נתונים טרמיים להגדלה עתידית  
  .נתונים חשמליים  
  .יועץ החשמל לבדיקת הלוח/עם גמר העבודה במפעל יזמין היצרן את המרכיב  
  .לאחר האישור מיועץ החשמל רשאי היצרן להוציא את הלוח מהמפעל  

  
  :בניית הלוח – 6פרק   
חשמליים ,טרמיים,ה מחומרים אשר יכולים לעמוד בפני מאמצים מכנייםהלוח ייבנ  
  .וסביבתיים  
  .כולל חלקים חיצוניים חיצוניים ופנימיים, מבנה הלוח יהיה עמיד בפני קורוזיה  
דלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד ,צירים,כל המבנים כולל אמצעי נעילה  
  .צרבפני מאמצים אשר נוצרים בזמן ק  
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כל יחידות התפקוד בעלות גם אותה מודולרית יהיו ניתנות . יהיה מודולרי" שיטה"הלוח   
הציוד . הגישה לכל יחידות הציוד תיהיה מלפנים אלא אם יש גישה מאחור. להחלפה  
יחובר למגשי התקנה בעזרת ברגים אך ללא אומים בכדי למנוע נפילה מקרית של האומים   
  .לתוך הציוד  

  
  .1419-1י "וח יעמוד בתקן תמבנה הל  
  .הגנה מפני קורוזיה בתנאי עבודה ותחזוקה רגילים  

  
  :בדיקת דגם  
שעות  24מחזורים  של  6, בדיקה מחזורית  IEC 60068-2-30לחות , בדיקת חום  
  .95%ולחות יחסית   C40בטמפרטורה של   

  
  :תנאי סביבה  
 24 –ל  C35טמפרטורה ממוצעת , .הלוח יתוכנן לתנאי סביבה רגילה אלא אם צוין אחרת  
  .שעות  

  
  :דרגת הגנה  
אלא אם  IK=5 –יעמוד ב  IEC 62262מכני ייעשה לפי ) IMPACT(דרגת הגנה בפני הלם   
  .IK=7בלוחות לעמידה חיצונית . צויין אחרת  

  
בהתאם  IPתסומם - נוזלים,חדירה של חלקים זרים, בפני מגע עם חלקים חיים דרגת הגנה  
  .IEC-60529לתקן   

  
  )מרווחי אוויר(מרחקי זחילה ומרחקי בידוד   
ונועד לתת קואורדינציה של  IEC 60664-1 –מרחקי זחילה ומרחקי בידוד יהיו בהתאם ל   
  .הבדיקה תעשה לפי המתח המקסימלי בלוח, הבידוד  
  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי   
 IIIסיווג מתח יתר בלוח משנה   

  
  :הגנה בפני התחשמלות  
האביזרים יסודרו כך שתיהיהגישה נוחה להפעלה ותחזוקה בו זמנית יתנו בטיחות ו הציוד   
  .מירבית  

  
  ):מגע ישיר(הגנה בסיסית   
י מחיצות או מחסום "הגנה בסיסית מינימלית תיהיה בעזרת בידוד מלא על החלקים או ע  
נה דלתות במקרה שנותנים הג,דרגת הגנה מינימלית תיהיה פתיחת מחיצות) דלת,כיסוי(  
י הפסקת מקור "לחלקים חיים תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או ע  
  .מתח  

  
  ):מגע עקיף( הגנה בפני תקלה   
דלת עם ציר אשר נושאת ציוד תיהיה מאורקת בעזרת מוליך מותאם לזרם הפאזות אבל   
  .מ"מ 6 –לא פחות מ   

  
המבנה יכלול מעגל הגנה  IEC6064-4-41המבנה יכלול אמצעי הגנה מתוכננים בהתאם   
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תיהיה . כל חלקי המתכת הנגישים יחוברו בינהם ולמקור הארקה של הלוח). הארקה(  
במידה ופורק חלק של לוח רציפות . רציפות הארקה אשר ייבדק בבדיקת דגם שגרה  
  .הארקה לא תיפגע  

  
  .מוליך הארקה יעמוד במאמצים טרמיים ומכניים בזמן קצר  

  
  .ן שני מוליכי הארקה יהיה אפשרי רק בעזרת כליפירוק חיבור בי  

  
  .י בידוד כפול יסומן בסימן תקני"הגנה ע  

  
  :הגדלה עתידית של הלוח  
  .מקום שמור בלבד 25%הלוח יהיה בנוי כך שתיהיה רזרבה של   
  :מקום שמור מוגדר;  
  .מינימום 10%צ "מקום לאביזרים עתידיים ללא הכנה של פס. 1  
  מינימום 15%צ וחיבור קל ומהיר בעתיד  "עתידיים כולל הכנה של פסמקום לאביזרים  .2  

  
  :חיבורים וחיווט הלוח, צ "התקנת פס  
צ יסודרו כך שזרם "פס. חוטים וחיבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי, צ "פס  
  ).זרם קצר לשנייה(י היצרן "צ יעמדו בכושר ניתוק מוצהר ע"הפס. קצר פנימי לא יווצר  

  
מוליכים וחיבורים שהדגמים שלהם עברו בדיקת זרם , צ "במערכת פס היצרן השתמש  
במקרים חריגים בהם יש צורך להשתמש . קצר ובדיקת עליית טמפרטורה במבנה היצרן  
 בדגם שלא עבר בדיקת עליית טמפרטורה חתך המוליכים יהיה בהתאם לטבלה המופיע   
 IEC 60890    
   
  מוליכים מבודדים  
המוליכים יהיעו שלמים ולא . ידוד תיהיה לפחות בערך של מתח הבידוד המוצהררמת הב  
. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לטא יבוא במגע עם חלקים חשופים, עם חיבור ביניים  
לכל מהדק יחובר מוליך אחד . הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים של דרישה מפורשת  
  .וליכיםאלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת יותר מ  

  
  :ציוד מיתוג  
הרלוונטים וייבחר בהתאם לדרישות מפרט היועץ  IECציוד מיתוג מוגדר בהתאם לתקן   
. מספר פעולות,כושר ניתוק,תדירות מחזור שירות,זרם נומינלי,אשר יגדיר מתח נומינלי  
ציוד מיתוג . הרלוונטי IECתיהיה קואורדינציה כדוגמת מגען וההגנה שלו ויתאים לתקן   
היצרן ישתמש . יכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס. יבחר בהתאם לתרשים החד קוויי  
הגישה לציוד , הציוד יורכב על מגשים. בציוד מקורי ואשר מופיע בקטלוג היצרן המקורי  
עמודת . הציוד יחובר למגשים בעזרת ברגים ללא אומים כדוגמת אום צפה. תיהיה מלפנים  
לתוספת מפס מפסיקים בגדלים שונים של הרכבת הציוד היציאה של ציוד מיתוג תאפשר   
  .בעתיד  

  
  :מעגל ראשי  
. מעגל ראשי אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה  
מוש של המפסק אחר שי. אין להשתמש בציוד אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח  
י אותו יצרן וביכולתו להוכיח שהמפסק החדש אינו נופל בביצועים "מותר רק אם מיוצר ע  
  .מהמפסק שנבדק  
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  :גישה לציוד  
  .תיהיה גישה נוחה להפעלה חוזרת של המכשירים ולהחלפה מהירה  
  .מטר מהבסיס 0.2מהדקים יהיו מורכבים במרחק מינימלי של   
  .מטר  2 –מטר מהרצפה ולא יותר מ  0.5לחוק החשמל  ידיות מפסיקים בהתאם  
  .מטר מהבסיסס 2.2 –מטר ל  0.2מכשירי מדידה בין   
  .מטר מהבסיס 1.6 –מטר ל  0.8לחצני חירום בין   

  
  כיוון הפעלה  
  .כיוון הפעלה וסימון ברור IEC60447כיוון ההפעלה יהיו בהתאם לחוק החשמל ותקן   

  
  :צבע מנורות סימון  
  .IEC 60073צויין יהיה לפי אם לא   

  
  בדיקות דגם – 6פרק   
יצרן מרכיב לא צריך לחזור על הבדיקות בלוח מוכן יעשו . את הבדיקות יבצע יצרן מקורי  
  .בדיקות שגרה  

  
  בדיקות דגם מבנה  
  חוזק חומרים וחלקים  -  
  .דרגת הגנהשל המבנה  -  
  .מרחק זחילה של המבנה ומרחק בידוד  -  
  .מלותהגנה בפני התחש  -  
  .שילוב ציוד מיתוג  -  
  .מעגלים וחיבורים  -  
  .מהדקים לחיבור כבלי כניסה  -  

  
  בדיקות שגרה  
  .לפי התקן  

  
  .נ.מפרטים לציוד לוחות מ – 7פרק   
  :נתונים כלליים  
  הלוחות יהיו מתאימים לעבודה מאספקת מתח של שלש פאזות ארבעה חוטים   7.1  
  .תש עם מערכת מאורק/מ 50וולט  230/400    
  ציוד מקובל  7.2  
מכשירי פיקוד וכל האביזרים לבניית הלוח יהיו , מכשירי מדידה, כל מפסיקי זרם     
  י יצרן מוכר ויתאימו לכל הדרישות של מכון התקנים "מייצור סטנדרטי ע    
  י ולפי סטנדרטים וחוקים מפורטים "לדרישות האחרונות של חח, הישראלי    

  
  :מפסק זרם אוטומטי  7.3  
  .מפסק יהיה ניתן לשליפה ופעלה עם מנוע אלא אם צויין אחרתה -    
לאחר כל ) הפעלה והפסקה(המנוע ימתח קפיץ אשר ישמש לשתי פעולות רצופות  -    
  .הפסקת המפסק ידרוך המנוע את הקפיץ -    
  .במפסקים עם הפעלה ידנית המפסק יכלול ידית דריכה אשר תמתח את הקפיץ -    
  .י סליל הפסקה והפעלה אשר יפעל במתח הפיקוד "הפעךת המפסק תעשה ע -    
המפסק יכלול מערכת אשר תאפשר הפסקת המפסק בשעת ירידת המתח בקצר  -    
  .או במצב חוסר מתח ללא צורך במקור מתח חיצוני      
  .המפסק יצוייד במערכת הגנה תלת פאזית ליתרת זרם ולקצר -    
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  .IN  0.5-1 יתרת זרם מתכוונת בתחום -    
  

  :מנתק הספק 7.4 
  .מנתק הספק יהיה בנוי זהה למפסק אוטומטי קומפקטי רק ללא הגנות    

  
  )MCB(מפסיקים חצי אוטומטיים זעירים   7.5  
  .סטנדרטית DINהמפסיקים יהיו מסוג מודולרי ויאפשרו הרכבה על מסילה  -    
  .א "ק 10המפסיקים יהיו בעלי כושר ניתוק  -    

  .יות ומגנטיות קבועותלמפסיקים יהיו הגנות טרמ -        
  המפסיקים יהיו ניתנים לגישור כדי ליצור מפסיקים דו ותלת פאזיים או מגעי  -    
  .עזר      

  
  :מנורות סימון  7.6  
    LED  

  
  :סלקטיביות והגנה עורפית  .7.7    

  .ים  סלקטיביות בזרם קצרההגנות בלוחות החשמל השונים תקו בין)1(
 .הגנה עורפית מפני זרם קצרכל האביזרים בלוחות יהיו מוגנים ב )1(
  לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך חישוב, אי לכך )2(
  ,של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין) בעזרת תוכנת מחשב(   
  יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אפיונים המבטיחים   
  .סלקטיביות מלאה והגנה עורפית   
  

  עם סיום חיבור לוחות החשמל למעגלי החשמל על הקבלן  :תאיזון פאזו    
  במידה והזרמים המדודים שונים אחד . את הזרם בשלושת הפאזותלמדו    
איזון הפאזות כלול במחיר . על הקבלן לבצע איזון פאזות 5%-ביותר מ מהשני    
  .ולא ישולם בעבורו בנפרד העבודה    

  
     :גופי תאורה  08.08

  
  :כניות כלליותהוראות ט       

  
  :אספקת גופי תאורה  )1( 

                 
  התקנה וחיבור, מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס להספקה)  א(               

  כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי. כולל ציוד אלקטרוני ונורות                     
  כניסת כבל, קידוחים, ברגי החיזוק, המתלים, כל החיזוקים התאורה לרבות                     
  .וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים                     

  
  ולשלם לקבלן עבור המזמין רשאי לרכוש את גופי התאורה אצל הספקים )  ב(               

  לחלופין בכל אותם  ).דלעיל' א 1כפי שתוארה בסעיף (ההתקנה בלבד                        
  , מחירי יסוד רשאי המזמין לקבוע את דגם הגוףבהם מצוינים סעיפים              
 –ההתחשבנות במקרה זה תהיה לפי פרורטה . לפי החלטתו,לאחר המכרז    
  היחס בין מחיר יסוד שבהצעת הקבלן לבין מחיר יסוד שמוגדר בכתב      
י "של גוף התאורה ע) ציוד ונורותכולל " נטו("הכמויות כפול מחיר הקניה     
  .הקבלן מספק הגוף    
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  .כל מחירי היסוד שפורטו בכתב הכמויות הם לציוד אלקטרוני  ) ג(               

          
  י פס מתכת  וברגים"כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע )2(

  וע מבליבכל מקרה אין להתקין גוף שק. אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום
  פריקה יקבל אף הוא תמיכה  ציוד הדלקה לנורות. לחזקו אל תקרת הבטון

  .קונסטרוקטיבית ולא יהיה מונח על תקרה שאינה מסיבית ללא תמיכה
  

  או\קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו )3(
  בהרכבתו בפרויקט הן בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם

  .תתבצע הזמנת הגופים
  

  בעיקר בעת ניסיונות, הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות )4(
  .תאורה

  
  הסיוע יכלול. הקבלן ייתן למתכנן את מלוא הסיוע לצורך ביצוע ניסויי תאורה )5(

  חשמלאים, פ הנחיות המתכננים"התקנת גופים לפני או בעת ביצוע הניסוי ע
  כלי עבודה נדרשים לביצוע שינויים תוך כדי הניסוי, וישימצאו בשטח בזמן הניס

  מכשירי קשר) 'מברגים וכו, כבלים חשמליים, כפפות, מתקני הרמה, סולמות(
כמו כן תאום עם קבלנים אחרים שעבודתם תידרש לצורך . או פלאפונים

הדבר אמור הן לגבי תאורת פנים והן לגבי תאורת ). כגון קבלני תקרות(הניסויים 
  .חוץ

  
  ,פ הנחיות המתכנן"ע, באם יהיו גופים מתכווננים, הקבלן יבצע כוון גופי תאורה )6(

  .במשך או עם תום העבודות
  

  בהתאם(ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי התקנת גופי התאורה  )7(
  .ולא ישולם עבורם בנפרד) להצעת הקבלן

  
  ו בכל התקניםיעמד, גופי התאורה על כל חלקיהם וציודים ועבודות ההתקנה )8(

  ובהעדרם בתקנים הגרמניים, בהוראות חברת החשמל, םהישראליים הרלוונטיי
DIN\VDE.  

  
  :אספקת ציוד תאורה.  ה  

  יביא הקבלן ללא כל התחיבות מצד המזמין דוגמא תקינה ופועלת , באם יתבקש)  1(        
  וירכיבו) ע"הכמויות או שמקורי מתוך כתב (עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה               
  רק אם יאושר. בכל מקום בו יקבע המפקח, לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר              
  .י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת ציוד"הציוד ע              
  יופעלו, שיותקנובידי המזמין כדוגמא להשוואה עד  רציוד שיבחן ויאושר יישא              
   .בבנין ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג              

  
  הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך לציוד המופיע במפרט ובכתב הכמויות לאחר )2(

  ההצעה החלופית תוגש למתכנן באופן. שלמד והבין את כל תכונותיו ומטרותיו
  נתונים טכניים לגבי, קטלוגי וצילום' מס, מסודר ומלא ותכלול את שם היצרן

   . נתונים פוטומטריים, סוג הציוד, סוג הנורות', סוגי חומרים וכו, גודל פיזי
  :יתר על כן. לא תילקח ההצעה בחשבון, ללא חומר זה המאפשר בדיקת ההצעה
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  הצעה שיהיה רשום בה מחיר בלבד ללא פרוט תחשב כאילו ניתנה בעבור הציוד
המתכנן רשאי . יה רשאי לדרוש לממשההמקורי על כל מרכיביו והמזמין יה

  ותק של הספק או מכל\שרות\גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינותלפסול 
  .הכל לפי שיקול דעתו, סיבה אחרת

  
  ע במידה ולא ניתן להשיג"או ש(הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים  )3(

  תקופה י המפקח למשך "לציוד התאורה תוך זמן אשר יקבע ע) את המקוריים
  .שנים אחרי תחילת התפעול המלא 6שנים אחרי ההזמנה או  8של לפחות 

  
  :ציוד תאורה מייצור מיוחד )4(

  י המתכנן בסקיצות"יתואר ע, אם ישנו בפרויקט, מייצור קייםציוד שאינו 
  פ נתונים אלה יגיש הקבלן למתכנן"ע. או בצורה מילולית בכתב הכמויות\ו

  הייצור יכין הקבלן דוגמאות בהתאם לדרישות עם אישור תכניות. תכניות ייצור
  רק לאחר אישורם את הדוגמא ואישורו של המפקח לתחילת. והנחיות המתכנן

  .יוכל הקבלן להתחיל בייצור, ביצוע
  

  ציוד התאורה\הרכבת גופי.  ו  
  למתרחשברם על הקבלן להיות ער . פ הנחיות היצרנים"הרכבת הציוד תהיה ע )1(

  אלמנטים, מערכות מיזוג אוויר ומערכות אחרות, תבשטח מבחינת סוגי תקרו
  .עמקי שיקוע וכל גורם אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה, קונסטרוקטיביים

  יציע הקבלן פתרונות, במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית
  בכל מקרה הקבלן אחראי להתקנה יציבה . מתאימים ויביאם לאישור המתכננים

כולל קדיחות חורים בתקרת גבס עבור  .תחזוקה נאותה ובטוחה המאפשרת
  .התקנת גופי התאורה

  
  ,נורות, משנקים: ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים  כגון )2(

  .'אלמנטים קישוטיים וכו, מפזרים
  

  י "הוא יתואר ע) כגון זרוע(אם הרכבה של גוף תאורה דורשת פרט מעוצב  )3(
ותהליך ייצורו יהיה כתהליך המפורט לגופי תאורה המתכננים בסקיצה ובמלל 

  .מייצור מיוחד
  

  .גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם אחרת )4(
  

  כל המנורות מאותו סוג הנמצאות באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו )5(
  .ןיש לקבל הנחיות אחרות מהמתכנ, אם לא ניתן לבצע זאת. כיוון

  
  הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור )6(

  ,אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים. ההרכבה אך ורק עם כפפות. המפקח
  .פ הוראות היצרן לפי קבלה סופית"הם ינוקו ע

  
  .אין לגעת בנורות הלוגן ובנורות מטל הלייד בידיים חשופות )7(
  
  ום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתחמערכת החרחיבור )  9(  

  .זאת בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות, הקבועה       
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  הקבלן יקפיד לבל תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת)  10(     
  מעל ,מתוך חורים בתקרה האקוסטית, בין טבעת הגוף לתקרה, למשל. להיות

  בכל מקרה בו תהיה דליפה כזו יש למצוא פתרון ולבצע את התיקון. קרניזים
  . הנדרש

   
  .ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים)  11(   
  
  :הגדרת הציוד  .ז
  

מאחת  PLהמשנקים יהיו משנקים אלקטרונים מכל סוג שהו לרבות נורות   
  :התוצרות הבאות  

   ELVAR  י חברת געש"מסופק ע.  
  OSRAM   י חברת ניסקו"ע.  
 SWABE  י עין השופט"ע.  

  
  .בלבד Aלפחות ובדגם  0.92כל המשנקים יתאימו למקדם  

  
  :יחידות חרום  .ח

  ":מנורות" 22חלק  20יחידות החרום יעמדו בתקן   .א  
  מקורות אור\נורות: רכיבי הציוד  . ז

  :יצרני נורות מאושרים)  1(    
  מנורות : מנורו, 22חלק  20י "יחידות החרום הדו תכליתיות יעמדו בת  . א          

  .1997 לתאורת חרום מיולי    
  

  .דקות הארה 60לפחות למשך  40%יחידות חרום יהיו בעלי תפוקה של   .ב          
   
  :נורות  .ח

  .או אוסרם  G.E מתוצרת פיליפס או  T-5, הנורות יהיו מדגם לומילוקס  
  
  :ת"הדגשים לאופן התקנת ג  .ט
  

  לכל גוף תבוצע , ת תבוצענה מקופסאות חיבורים"כל ההסתעפויות לג  .א  
  ).לא יורשה שימוש בקופסאות שוודיות( קופסאת חיבורים     

  
  ת מצידו הפנימי למניעת שליפת הצינור "ת יחוזק לג"קצה צינור בחיבורו לג  .ב

  .מהגוף  
 .דות לתקרת הבטוןת יהיו מחוזקים בשתי נקודות נפר"הג  .ג
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  :ת"טבלת דגמי ג  

  
  
  
  מדידה וכמויות  .08.09  
  הקבלן אחראי לקביעת הכמויות . הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה  .    1 

  . אביזרים וחומרים שידרשו לביצוע העבודה, המדויקות של ציוד          
  
  . שאריות או חומרים שנפסלו, נטו ללא כל תוספת עבור פחת, העבודה תימדד עם השלמתה   .2

    , שילות ,  ברגים: רי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר   כגוןמחי      
  .לא ישולם עבורם בנפרד. 'כניסות כבל וכו, מהדקים       

  

  בודות  או ע/וכולל המחיר גם את החיצוב עבורו ' לאביזר או צינור וכו, יף המתייחס לנקודהבכל סע. 3
     יישור והחלקה ,  צורך העברת הקווים דרך  קירות ומחיצות כולל אטימה בטיח הקידוח הדרושות ל    
  .של צביעה ולא ישולם עבורם בנפרדתקרות והבאתם למצב /של הקירות    
  
  לפי חישוב פרורטה של, ודות חריגות  יחושבו על בסיס מחירי חוזהמחירי העב. 4 

  ורט לכל דרישת תשלום חריגהעל הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפ. החריגים      

  תוצרת  דגם  תאור  ייעוד
עם ת "ג  פנימייהחדרי 

לדים 
בהספק 

הכולל של 
  ווט 48

 3ד פנטאל
  חלונות

  געש

פרוזדורים 
  ומעברים

עם ת "ג
לדים 

בהספק 
הכולל של 

23 
תפוקה /ווט

אורית 
  לומן 2300

D-8 
תוצרת 

LG  

 קשטן.י

ת עם לדים בהספק "ג  שירותים
הכולל של 

תפוקה אורית /ווט15
 לומן 1200

D-6
תוצרת 

LG  

  קשטן.י

ת חרום "ג
  ליציאות

LED  D-6
תוצרת 

LG 

  אלקטרולייט

ת שקוע "ג, W1  תאורת חרום
  בתקרה

XYLUX מ"לנטק בע  

תאורת 
  פרוזדור

 W20ת עם לדים "ג
מותקן מפרופיל 

אלומניום וכיסוי 
 חלבי/אופל

UNILED 
PROFILE 

לירד 
  שטייניץ
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   50מ מעל קוטר  "מ 8 –מ  ו "מ 50מ עד קוטר "מ 4מחיר צנרת כולל חוט משיכה מניילון שזור .  5 
  .מ"מ      

  
  
  

  .מחיר חפירה כולל גם מילוי חול ואדמה נקייה וכן סרט סימון.  6
  
  

, ו מתיבות הריכוזמחיר הנקודה כולל את חלקה בקו מלוח  החשמל  א: מדידה לפי נקודות  .7
לא תשולם כל  .  או חוטים והאביזר הסופי/ו NYYכבל , צנרת , חיבור /קופסאות הסתעפות

לא  תשולם . לכבל יחיד   או תעלה  ) מרירון(צינור פלסטי קשיח , תוספת בגין שימוש בצינור דליק 
  ). במידה וידרשו(כל תוספת עבור חציבות וכיסוי הצנרת בבטון 

  כל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים. ות כבלים למספר מעגלים ישולמו בנפרדתעל          
  .נפרד רק הראשון כנקודה היתר כתוספתיחושב ב  

  
    

  :נקודת מאור    

    ) מריכף( צינור פלסטי כפיף כבד , או התקרה בכל גובה שיידרש/כל יציאה לגוף תאורה על הקיר ו.  א 
 כולל חציבות וסתימות החריצים כולל , כולל כל  קופסאות מעבר ,מ החל מלוח החשמל"מ 16בקוטר 

או מוליכים למתח /ר ו"ממ 1.5X3בחתך  NYYאו כבל /ר ו"ממ 1.5X3 C.V.Pמוליכי נחושת מבודדים 
כולל מהדקים וכל חומרי העזר והעבודות הדרושים להשלמת ,  ר "ממ 10X2ר עד "ממ 2.5X2 –נמוך  מ 
  .נקודה

   לחצן , חילוף, כפול, מכל סוג שהוא רגיל או מוגן מים   יחיד,כלול את מפסיקי הזרםמחיר הנקודה י .ב  
  .ט   או גלויה"ע מאושר תה"או ש "גוויס"תוצרת 

  

  .ים  או עבור הכנת מעברים בעת ביצועה  יציקותתותסי, לא תשולם כל תוספת בגין חיצוב מעברים .ג
  
  .ורה נמדדים בנפרד במסגרת כתב הכמויותגופי התא, באם לא צוין אחרת בכתב הכמויות .ד
  
     :נקודת חיבור קיר מאור 

  .ע  מאושר"ש  או " גוויס"אמפר תוצרת  16כמו נקודת מאור אך סיום בבית תקע 
  
  

  :נקודת חיבור קיר כח 
  16בקוטר ) מריכף(צינור פלסטי כפיף כבד , אמפר בכל גובה שיידרש 16כל יציאה לבית תקע   .א

כולל חציבות , כולל כל קופסאות מעבר, החל מלוח החשמל , לפי הצורך או מרירון   מ "מ
 NYYר  או כבל  "ממ C.V.P  2.5X3       כולל מוליכי נחושת מבודדים, וסתימת חריצים

להשלמת הנקודה כולל בית  תקע  והעבודות הדרושים   רר וכל חמרי העז"ממ X3 2.5בחתך  
  .שרע  מאו"או ש"  גוויס "אמפר תוצרת   16
                  

  :נקודת טלפון  
  מארוןר "ממ X 2  (8 0.6(זוג  3מ  עם כבל טלפון "מ  23כל יציאה לנקודה כוללת  צינור בקוטר               

      פינים  6ט ובשקע  טלפון תקני "סיום  בקופסא תחה.  ועד לנקודת הקצה  תקשורת ראשי              
 ע "או ש גוויס ""בזק י "ומאושר ע               .מאושר המחיר כולל גם  חיווט
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  : )C.F(  א.עבור מ A 16 פאזי  ת חד"בנקודת 

המזין  מ החל מלוח חשמל"מ  16 ר מושחל בצינור בקוטר"ממ 2.5X3או כבל /מוליכים ו
הכל הגגבמפלס  חיצונית. א.בצמוד ליחידת מחד פאזי להתקנה  למפסק פקט ועד

אביזר .לא תשולם תוספת בגין אורך הקו. ובכתבי הכמויותבהתאם למוגדר בתכניות 
  .קצה כדוגמת דיג

  
  : )C.F(  א.עבור מ A 20 פאזי  ת חד"בנקודת 

המזין  מ החל מלוח חשמל"מ  23 ר מושחל בצינור בקוטר"ממ 2.5X3או כבל /מוליכים ו
 הגגבמפלס חיצונית. א.בצמוד ליחידת מאמפר להתקנה  20למפסק פקט חד פאזי  ועד

לא תשולם תוספת בגין אורך . הכל בהתאם למוגדר בתכניות ובכתבי הכמויות
  .אביזר קצה כדוגמת דיג.הקו

  
  

  :נקודת טרמוסטט
  בהתקנה סמויה מהנקודה  כבל תקשורת כמוגדר בתכניות+ מ "מ 16צינור בקוטר       

  סיום בקופסאת (בקיר    
  נו כולל המחיר אי(  לבקר בקרה בלוח החשמלועד ) 55מעבר בקוטר     
  ).טרמוסטט     
  

  :מחשבנקודת 
  גידים מסוג  8תקשורת תקני מ  עם כבל "מ  16כל יציאה לנקודה כוללת  צינור בקוטר                      

CAT-7-E                    ט ובשקע  "סיום  בקופסא תחה.  ועד לנקודת הקצה  מארון תקשורת  ר "ממ  
  .מאושר המחיר כולל גם  חיווט ע "או ש " גוויס"ומאושר  יתקנ מחשב                      

  
  : בעמדת עבודה מקבץ לשקעי חשמל נקודת 

 2( מ "מ 16 ר מושחל בצינור בקוטר"ממ 2.5X3או כבל /מוליכים וי "שקעי חשמל ע 4
  )מעגלים שונים

מושחל  E -7-CATגידים  8י כבל תקשורת מחשבים תקני מסוכך "נקודת מחשב ע 1
  .מ"מ 16קוטר בצינור ב

  .מ"מ 16זוג מושחל בצינור בקוטר  3י כבל "נקודת טלפון ע 1
  .המחיר כולל אביזר קצה

  
  :כ"טל/נקודת טלוויזיה

  מ מתיבת תקשורת קומתית עד אביזר יציאה עם כבל"מ 16הכוללת צינור בקוטר 
  ט ושלט בר קיימא "כ  וסיום בשקע לאנטנה תחה"טל/ קואקסיאלי לטלוויזיה   תקני 

  בזק  טלוויזיה המחיר כולל גם קופסא עם מפצל תקני לכל שקע סיום באביזר"                       
  .ע מאושר"ש  גוויס                       

  
  :נקודת בוילר

  אמפר עם נורת  16X2ר בקו נפרד מהלוח עד למפסק זרם דו קוטבי "ממ 2.5X3כולל כבל           
  כולל צינור פלסטי מריכף בקוטר .ע מאושר"או ש  "גוויס" ניאון לסימון תוצרת           
   NYYוכן כבל   בחלל התקרה מ כולל את הקו מהמפסק למנתק זרם המותקן "מ 16           
           2.5X3 ר בהתאם לתכניות קומפלט"ממ.  
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  :נקודת לחצן חרום ראשי 
  עם חלון ופטישון כמו נקודת מאור חרום אך סיום בלחצן חרום עשוי מתכת משוריין 

  .כולל שלט תקני)  O.N   +C.N(עם שני מגעים   25E  - XASתוצרת טלמכניק דגם  
  

  :נקודת גילוי אש
  מ החל מתיבת "מ 16ר מושחל בצינור בקוטר "ממ 0.8X2הכולל כבל גילוי אש תקני                         

  ) 'פנל משנה לגילוי אש וכו, מנורת סימון , גלאי ( קומתית ועד לנקודת הקצה  תקשורת    
  או בקיר  וכן קופסאת חיבורים  מעבר /המחיר כולל גם צנרת בין הנקודות  בתקרה ו                        

  .סי.וי.והסתעפות וכן צנרת פי    
 

  :כריזת חרום נקודת 
  ל מתיבת תקשורתמ הח"מ 16ר מושחל בצינור בקוטר "ממ תקשורת תקניהכולל כבל                         

המחיר כולל גם צנרת בין ) 'וכושופר , רמקול כריזה( קומתית ועד לנקודת הקצה 
  סי.וי.או בקיר  וכן קופסאת חיבורים  מעבר והסתעפות וכן צנרת פי/הנקודות  בתקרה ו

  
  

  :אביזרים שלא במסגרת נקודות
ם ימדדו ביחידות והמחיר כולל גם כל הקונסטרוקציות והחיזוקים הדרושי  .א

  .להתקנתה
, חציבות : כמו כן כלול במחיר האביזר גם כל העבודות הדרושות להתקנתו כגון    .ב

 .'חיתוכים וכו
  
  

  
  

  
  
  
  

  __________________חתימת הקבלן_________                                                     תאריך   
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  29.05.14:תאריך                      

  
  

          

  ספר יתתוספת בנייה  לב
  21.צ.במגרש 

 רמת בית שמש          
  

  
  

  
  2014מאי 

   לגילוי אש ומערכת כריזת חרום מפרט טכני         

  

  
  

    
  

                              

  
  

  1157:פרויקט 'מס

 שם יועץ החשמלשם היזם שם האדריכל
 מ"מוטי אבוטבול הנדסת חשמל בעעיריית בית שמש פרלמוטר יהודה
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        :מערכת גילוי וכיבוי אש  34.10
  :כללי.  א

  .מערכת גילוי אש ועשן תבוצע באמצעות גלאי עשן בתקרה      
  ,ולדרישות מכון התקנים 1220, י"תתאים לדרישות ת מערכת גילוי אש ועשן      
  .ISO 9002החברה המציעה תהיה בעלת . אמריקאי .U.Lשא הציוד תו תקן יכן י      

  
יש להתממשק למערכת גילוי אש במבנה הקיים במסגרת העבודה  : הערה חשובה

יוכנסו  רכיבי הרחבה וזאת בכדי החדשה רכזת בבאחריות הקבלן לדאוג לכך ש
  .כלול במחיר מערכת גילוי אש. כל המבנה הקיים יהיה כתובת אחת של הרכזת ש

  , ונתונים על סוג הגלאי) שבר, אבק(מהגלאי כולל דיווח על תקלות " אחזקה            
  המערכת תהיה בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם. מספר סידורי ותאריך היצור            
  .י המזמין"ז משתנה ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ע, גדרלמצב הרגישות כפי שיו            

  
  פרוט טכני של הרכזת.  ב

  כתובות 200הרכזת תהיה כתובתית  אנלוגית עם כרטיסים לחבור עד ) 1(     
  יחידות כתובת לחיבור מפסקי   , כרטיסי כיבוי ללוחות חשמל שונים). גילוי וכיבוי(     
  הפסקה של \יחידות כתובת לחיבור הפעלה,  לריםאו ברזי פתיחה לספרינק\זרימה ו     

.   'מנעולים מגנטיים בדלתות וכד, מעליות, מדפי אש, חלונות עשן, מיזוג אוויר
או אמצעי \ו(באמצעות היכולת לאתר ולשבץ את הגלאים  עהמערכת תגיב לכל אירו

  פ מקומם הגיאוגרפי "ע) ההתראה האחרים
  

  לחיבור מערכת לשליטה ובקרה גרפית באמצעות הרכזת תכלול כרטיס ממשק )  2(     
  תת לוחות   4י התקנה של עד לפחות "מחשב ובנוסף ניתן יהיה לחסוך בחיווט ע           
  כ תכלול הרכזת  כרטיס"כ. בקרה אשר פעולתם תהיה משולבת ללוח בקרה אחד           
  .ייםמנו 4-ותצויד בחייגן אוטומטי ל. ממסרים לפיקודים           

  
  ניתן יהיה(הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי )  3(

  ).י תכנות,לקבוע את הגורמים לניתוק ע          
  

  )המאפשר שנוי התכנית ללא צורך בשנוי חיווט(הרכזת תכלול תכנת אינטגרלי ) 4(     
  ניתן יהיה לכוון את) רהאו ממחשב הבק\ו(מלוח הבקרה . אלפא נומרי LCDוצג           
  דוח"כ ניתן יהיה לקבל "כ. הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותקן          
  , ונתונים על סוג הגלאי) שבר, אבק(מהגלאי כולל דיווח על תקלות " אחזקה          
  המערכת תהיה בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם. מספר סידורי ותאריך היצור         
  .י המזמין"ז משתנה ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ע, למצב הרגישות כפי שיוגדר         

  
  או שווה ערך המאושרLEDICOי חברת ,\מסופק ע  BOSH הרכזת תהיה מתוצרת ) 5(    

  .י מכון התקנים"לשימוש ע         
  

  הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען) 6(    
  .שעות 24ומצברים לגבוי          
  

  .הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר) 7(    
  

  להתקנה על הקיר או שקועה, הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה) 8(    
  .התיבה תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור. בתוכו         

  ,המפקחת על כל כרטיסי העניבה .C.P.Uהרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית ) 9(    
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  לא .C.P.U - נתונים המאוחסנים ב. הצד הדיגיטלי  וכרטיסי הממשק למחשב         
  יאפשר הגדרת תנאים לאזעקות  .C.P.U-ה. ימחקו גם אם נפל מתח ההספקה        
  .יצויד בשעון זמן .C.P.U-ה. והעברת אינדיקציות למחשב        

  
   :גלאים . ב

להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים  BOSHמתוצרת ממוען   הגלאים יהיו מטיפוס) 1(     
  משולבים

  בתקרה המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף את סוג          
  .הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס          

  
  כל הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפשר גילוי של. גלאי עשן יהיה אופטי) 2(    

  .מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר, סוגי העשן         
  

  גלאים בתעלות מזוג אוויר יהיו מסוג אופטי בעלי רגישות הן לעשן שחור והן) 3(    
  לעשן אפור ויותקנו בתוך התקן מיוחד שיורכב במקום נוח לגישה על תעלת         
  ד ההתקן לדגום אוויר הזורם במהירותתפקי). בתחום חלל התקרה(המזוג מבחוץ          
  .מטר בשניה 20של עד          

  
  יותקנו במקומות בהם קיימת סבירות) גלאי חום(גלאים מסוג עליית טמפרטורה ) 4(   

  י גלאי העשן ומאידך במקרה של שריפה צפויה עליית"גבוהה להפעלות שווא ע        
  ).ת לפחות בתוך דקהמעלו 8.3עליה של  (טמפרטורה מהירה         

  
  לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגרלית  ובנוסף אפשרות לחיבור נורית מקבילה) 5(   

  .חללים סגורים\לחיבור מחוץ לאזורים         
  
  .כתובת' לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח) 6(   
  
  .יה ברכזתנתק או נפילת מתח בקו תפעיל מייד אינדיקצ, כל תקלה בגלאי עקב קצר) 7(   
  

  תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות בהם תיתכן )2(
  

  .כמות עשן קטנה מדי פעם        
  
  או שווה ערך ויתאימו NOTIFIERאו  SIMPLEXאו  CERBERUSהגלאים יהיו מתוצרת ) 9(   

  .לעבודה עם הרכזת שסופקה        
  
    לחצני חרום.  ג

  לחצנים אלו יחוברו לאזור, יותקנו בכניסות לבנין לחצני אזעקת אש , בנוסף לגלאים    
  הלחצן יהיה. האזעקה בו הם נמצאים ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים    
  למניעת") כלפה("בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני     
  .בהתאם לדרישות התקן "לחצן אזעקת אש"ושילוט , לחיצות שווא    
  
  יחידת הפעלה ממונעת.  ה

  .יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים    
  יחידה זו תשמש כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים לסגירת    
  להפעיל אמצעיםמגעי היחידה יוכלו . 'מסכי עשן וכו, פתחי עשן, מאווררים, דלתות אש    
  היחידה תהיה מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת. VAC\4A  220: במתח מקסימום    
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  מתן שרות ניתן יהיה להפעיל את הרכיב הבוחן והשלוח את כתובת היחידה ללוח              
  .הבקרה   
  
  אזעקה קולית וויזואלית.  ו

  ים משולבים עם נצנצים להתקנהמערכת גילוי אש תצויד בצופרי אזעקה אלקטרוני    
  .שקועה בקיר    
  מטר בתדר 1במרחק של  DBA90צופר בעל עוצמה של ): בתוך הבניין(צופר פנימי ) 1(    

  .הבזקים בדקה V24 ,90הרץ משולב עם נצנץ  3000של          
  
  וניתצופר מוגן מים המיועד להרכבה חיצ): על קיר חיצוני של הבניין(צופר חיצוני ) 2(   

  הרץ משולב 500-1000בתחום תדרים , מטר 1במרחק של  DBA100בעל עוצמה של         
  .ל"עם נצנץ כנ        

  
  אופן פעולת המערכת.  ז

  :אזעקה) 1(    
  .נורית סימון בגלאי תהבהב -          
  .הרכזת תהבהב" אזעקה"נורית  -          
  .יופעלו הצופרים -          
  הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית בעבריתהצג  -          

  ).כתובת הגלאי המזעיק(           
  .'חלונות עשן וכו, שחרור דלתות אש -          
  .הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה -          
  .החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים -          

  
  :תקלה) 2(   

  .ברכזת תהבהב" תקלה"נורית  -          
  .יופעל צופר פנימי בלבד -          
  .הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומה -          
  .החייגן האוטומטי יחייג למנוי  שתוכנת לצורך טיפול בתקלות -          
  .הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה -          
  .עקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפותאז -          

  
  :בדיקה ואישור.  ח

  באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון     
  .התקנים     
  עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גילוי     
  .י מכון התקנים"אישור הסופי עאש ויתקן כל ליקוי שיידרש עד לקבלת ה     

  
  :אחריות ושרותי אחזקה, מחירים, מדידה.  ט

  :כללי. 1     
  ,הפעלה נסיונית, חיבור, התקנה, מחיר המערכת המסופקת כולל גם הובלה. א         

  הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות. הרצה והדרכת המשתמש             
  שרטוטי המערכת, ה ופרטי חברת השרות של המערכתבמקרה של תקל             
  .וקטלוגים מלאים             

  עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן כתב התחיבות על נכונותו ואפשרותו לתת. ב        
  י צוות"או העבודות תבוצענה ע\העבודה ו. שרותי אחזקה למערכת שהתקין            
  בודות הרכבה ואחזקה של המערכת המפורטת במכרזעובדים מאומן ובקי בע            
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  .זה            
  

  מערכות" – 11חלק  1220פ תקן ישראלי "עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע. ג        
  ".תחזוקה: גילוי אש           

  
  :עבודות האחזקה כוללות. 2    

  .אחזקה של היצרןבדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות ה. א        
  

  .תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח. ב        
  

  .י היצרן,אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע. ג        
  

  .ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת. ד        
  מקרהי הקבלן מידית עם קבלת ההודעה ובכל "תיקון תקלות במערכת יבוצע ע            
  .שעות 24תוך פרק זמן שלא יעלה על             

  
  :בדיקות ניסיון והפעלה. 3   

  עם השלמת התקנת המערכת יבצע הקבלן בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס       
  .הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה, המפקח ונציגי היזם, המתכנן       

  
  :אחריות הקבלן. 4   

  לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת, יהיה אחראי לטיב העבודההקבלן        
  שעות חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת 24לשביעות רצון המזמין למשך        
  .הובלתו ואחסונו, הקבלן יהיה אחראי לציוד. באתר       

  
  :מחירי תקופת האחריות יכללו. 5   

  באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתאם  כל העבודות והחומרים הדרושים) 1(      
  .למפרט הטכני           

  
  .דמי השימוש בכלי עבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן) 2(      

  
  .הוצאות הסעה לאתר וממנו) 3(      

  
  .הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן) 4(      

  
  .בודות האחזקההוצאות הקשורות לניהול הרישום של ע) 5(      

  
  .רווח הקבלן) 6(      

  
  :הצעת הקבלן למערכת תכלול.  י

  ..מפרט טכני של המערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת ואביזרי הקצה. א    
  

  .קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. ב    
  .רשימת מקומות בהם הותקנה מערכת מהסוג המוצע. ג    
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  :מערכת כריזה  14
  

במבנה הקיים במסגרת  כריזת חרוםיש להתממשק למערכת : הערה חשובה
יוכנסו  הקיים  שמערכת ההגברה במבנההעבודה  באחריות הקבלן לדאוג לכך 

כלול במחיר .  יהיו כאזור בנפרד חדשרכיבי הרחבה וזאת בכדי שכל המבנה ה
  .מערכת כריזת חרום

 
  כללי

 EN54.  בתקן ועומדת 160 המשטרה בתקנות העומדת כריזה למערכת מפרט מתואר זה במסמך
  . אש גילוי מערכת עם המשולבות או עצמאיות כריזה מערכות עבור הינו המפרט
 מיקרופוני באמצעות קוליות הודעות העברת,  אזורים 60 לעד לפחות כריזה תאפשר המרכזית המערכת
 גונג צלצולי, מוקלטות אוטומטיות הודעות והעברת הפעלה ותאפשר כלליים ומיקרופונים אזורים
 ניטור מערכת ותכלול אחרים לאזורים וכריזה נבחרים לאזורים מוסיקה העברת תאפשר, וסירנה
  .המיקרופונים וקווי רמקולים בקווי תקלות לגילוי 24/7 שתפעל
  . חשמל הפסקת או ניתוק בזמן גם רציף באופן תפעל המערכת
  :הבאים המרכיבים את תכלול המערכת

  ציוד ארון
  מרכזי ומגבר קול ערבל
  לאזורים הרחבה יחידה
   קול מגבר

  תקרה רמקולי
  קיר רמקולי
  קול שופרי

  לאזורים כריזה מיקרופון
  חירום כריזת מיקרופון

  ומצברים מטען
  ציוד ארון
  .בתנור צבועה מתכת עשוי ויהיה סטנדרטי' אינץ 19 ציוד להתקנת מותאם יהיה הציוד ארון
  .נוחים והתקנה טיפול שיאפשרו פריקים וריאח ופנל דפנות יכלול הארון
  .U1 של סטנדרטיים במרווחים הציוד להרכבת חיבור פסי יותקנו הארון בחזית
  . ושירות לתחזוקה גלגלים,  הציוד קירור ויאפשר אוורור חריצי יכלול הציוד ארון
  .בעתיד המערכת הרחבת תאפשר הרזרבה 25% של בשיעור רזרבי מרווח יכלול הציוד ארון גובה

  
  

   מרכזית מערכת
 הערבל' אינץ 19 סטנדרטי  ציוד בארון להתקנה ויותאמו והמגבר קול ערבל תכלול המרכזית המערכת
  .24/7 של ורציפה מאומצת לעבודה מיועדים הקול ומגבר

  . 5CAT סטנדרטי תקשורת בקוו בחיבור אזורים מיקרופוני 8 עד של חיבור תאפשר המערכת
 ויכלול הכריזה במערכת להשמעה שמע מקורות ומספר מיקרופונים מספר ורחיב יאפשר הקול ערבל
 פנטום מתח ומקור אקוסטי לכיוון קול מסנני,  כללי עוצמה ווסת, ונמוכים גבוהים טונים ווסתי

  .מיקרופונים להפעלת
 גונג. אזורים 6 לעד וחלוקה ניתוב ויחידת RMS  וואט 240 של בהספק מגבר תכלול המרכזית המערכת
  .שונים עדיפות מקדמי 16 ולעד  VOX באמצעות הפעלה,  מובנה מתפרץ
 המיקרופונים וקווי הרמקולים קווי עבור אינטגרלית קווים בדיקת יחידת המערכת תכלול כן כמו

 פרוטוקול באמצעות או יבשים מגעים באמצעות שתפעל אוטומטית הודעות 255 לעד מערכת ותכלול
  .232RS תקשורת
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. וולט 24 מצברים ומתח וולט 220 רשת ממתח תפעל המערכת   
  EN54 . ולתקן 160 לתקנה מותאם
:מרכזיים טכניים נתונים  
 . LINE וולט 100 המגבר מוצא RMS וואט 240  בהספק קול מגבר

 .RS232 ופרוטוקול יבשים מגעים,  המערכת מחזית נשלט הודעות 255 לעד מובנת הודעות מערכת
 . הכריזה אזורי 60 לכול CAT-5 באמצעות האזורים מיקרופוני חיבור
 . במערכת מובנה אזורים 6- ל מיתוג יחידת
 .בחירום קול ווסתי ועקיפת כללית לכריזה חירום מיקרופוני חיבור המאפשר מובנה ערבל
 .MP3-ו מוסיקה מחשבי, CD, טיונר,  כגון שמע מקורות לחיבור אודיו כניסת יכלול הערבל
 .ונמוכים גבוהים טונים ווסתי יכלול הערבל
 .וחזותית קולית התראה המאפשרת רמקולים לקווי ניטור יחידת
 .וחזותית קולית התראה המאפשרת מיקרופונים לקווי ניטור יחידת
.וולט 24 מצברים ומתח וולט 220 רשת ממתח הפעלה  

  . מאושר ערך שווה או BOSCH מתוצרת LBB-1990 מדגם המערכת
  .       EN54 ןובתק 160 בתקנה עומדת היחידה

 
 

 נתונים טכניים
וולט 220: ברשת עבודה מתח  
וולט 24:  ממצברים עבודה מתח  
  RMS  וואט 240 מוצא הספק
 LINE וולט 100 המגבר מוצא
  RJ45 מחבר באמצעות אזורים מיקרפון חיבור
  לאזורים לכריזה חכמים מיקרופונים 8 לעד חיבור
  הרץ 18,000 עד הרץ 60:  אודיו הענות תחום

  1mv: מיקרופון כניסת רגישות עם שונות מיקרופון כניסות 5
   מוסיקאלי לאות אודיו כניסות 4

 63db   -מ גדול לרעש אות יחס
 vox  קול אות באמצעות הפעלה
  IN/OUT יבשים מגעים 6 באמצעות והתראה הפעלה
 RS232 באמצעות והתראה הפעלה
  השונים הכריזה למקורות משתנה עדיפות
  בחירום חיצונית לעקיפה וולט 24 מתח יציאת
   חירום בפעלת יבש מגע יציאת
  חירום בכריזת יבש מגע יציאת
  במערכת תקלה התראת יבש מגע יציאת
   הודעות 255 עד של להקלטה מובנת יחידה
  רמקולים קווי 6 עד של לבדיקה מובנת יחידה
  מיקרופונים קווי לבדיקת מובנת יחידה

 95 לחות מעלות 55 עד עבודה טמפרטורת
 יחידת הרחבה לאזורים

 מאומצת לעבודה ומיועדים' אינץ 19 סטנדרטי  ציוד בארון להתקנה מותאמת לאזורים ההרחבה יחידת
 המרכזית המערכת עם לעבודה ומותאמת אזורים 6 עד של להרחבה מיועדת היחידה. 24/7 של ורציפה

158



  תאורה ותקשורת, ייעוץ ותכנון מתקני חשמל -מ "בע וטי אבוטבול הנדסת חשמלמ         
   95484גבעת שאול ירושלים  פינת רחוב עם ועולמו /24כנפי נשרים  רחוב                         

  02 – 6536161: פקס,    02 – 6528383: טלפון 
E-MAIL:motieng@netvision.net.il  

  

  

 

 תפעל היחידה. ועקיפה נטרולל יבשים מגעים ותכלול הכריזה רמקולי לניטור מתאם תכלול היחידה.
    .וולט 24 מצברים ומתח וולט 220 רשת ממתח

 טכניים נתונים 
 וולט 220: ברשת עבודה מתח
  וולט 24:  ממצברים עבודה מתח
  כריזה אזורי 6-ל הרחבה מיתוג
 LINE וולט 100 כניסה אות
 LINE וולט 100  מוצא אות

  IN/OUT יבשים מגעים 6 באמצעות והתראה הפעלה
   מגברים 2 לעד חיבור רותאפש
  רמקולים קווי 6 עד של לבדיקה הרחבה יחידה

  95% לחות מעלות 55 עד עבודה טמפרטורת
  .  מאושר ערך שווה או BOSCH מתוצרת LBB-1992 מדגם היחידה
  .EN54  ובתקן 160 בתקנה עומדת היחידה

  
  בוסטר - הרחבה מגבר
 של ורציפה מאומצת לעבודה  ומיועד' אינץ 19 סטנדרטי  ציוד בארון להתקנה מותאם  ההרחבה מגבר
 עם לעבודה ומותאמת  RMS וואט 120 של בהספק ההגברה מערך להרחבת מיועדת היחידה. 24/7

  .  וולט 24 מצברים ומתח וולט 220 רשת ממתח תפעל היחידה.  המרכזית המערכת
 טכניים נתונים
 וולט 220: ברשת עבודה מתח
  לטוו 24:  ממצברים עבודה מתח
 RMS  וואט 240 מוצא הספק
  LINE וולט 100 המגבר מוצא
  הרץ 20,000 עד הרץ 50:  אודיו הענות תחום

  ובתקן 160 בתקנה ועומדת מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרת LBB-1930 מדגם היחידה
EN54.  

 
 

   מונמכת בתקרה להתקנה רמקול
 מיועד  רקע ומוסיקת קוליות ודעותה העברת ויאפשר רחב תדירות תחום מסוג יהיה התקרה רמקול

  .24/7 של מאומצת ולעבודה'  וכו מינראלית, פריקה, גבס בתקרת שקועה להתקנה
 עשוי רמקול יתקבל ולא מדורג קוו שנרי המרכב אל ושיותקן מתכת עשוי יהיה הרמקול ומרכב הגריל

  . אחר חומר או פלסטיק
  טכניים נתונים
  מ"מ 20 מסגרת קוטר
  מ"מ 70 ימאלימקס מסגרת עומק
  'אינץ 6 רמקול קוטר
  וואט 9 מקסימאלי הספק
   DB94  קול לחץ עוצמת
  הרץ 18,000 עד הרץ 80:  אודיו הענות תחום
  קול עוצמות 3 מדורג שנאי
  LINE וולט 100 כניסה מתח

 כיסוי עם EN54 בתקן ועומד מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרת LHM-0606 מדגם הרמקול
  .מתאים מתכת
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  :קיר לרמקו
 מיועד  רקע ומוסיקת קוליות הודעות העברת ויאפשר רחב תדירות תחום מסוג יהיה הקיר רמקול

  .24/7 של מאומצת לעבודה  ומותאם תקרה או קיר גבי על להתקנה
  טכניים נתונים
  מ"מ 240  גובה
  מ"מ 151 רוחב
  מ"מ 130 עומק
  וואט 9 מקסימאלי הספק
   DB99  קול לחץ עוצמת
  הרץ 18,000 עד הרץ 180:  דיואו הענות תחום
  קול עוצמות 3 מדורג שנאי
  LINE וולט 100 כניסה מתח

  .מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרתLB1-W06  מדגם הרמקול
  

  :שופר רמקול
 אוויר מזג לכול ומותאם מוגן ויהיה למבנה מחוץ להתקנה ומיועד אלומיניום עשוי  יהיה השופר רמקול

  .24/7 של מאומצת ולעבודה
  משולם אקוסטי לכיוון ואנכי אופקי צידוד שיאפשר עגינה מתקן יכלול הרמקול
  טכניים נתונים
  מ"מ 186  גובה
  מ"מ 213 רוחב
  מ"מ 310 עומק
  וואט 15 מקסימאלי הספק
   DB99  קול לחץ עוצמת
  הרץ 5,8000 עד הרץ 280:  אודיו הענות תחום
  קול עוצמות 4 מדורג שנאי
  LINE וולט 100 כניסה מתח

  מעלות+ 55 ועד מעלות -25 עבודה טמפרטורת
  EN54.   בתקן ועומד מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרתLH1-10M10E  מדגם הרמקול

  
 

 מיקרופון שולחני:
. חיווי ונורות כבד בסיס  הכולל  מרהיב בעיצוב שולחני מיקרופון  
24/7 של מאומצת לעבודה מיועד המיקרופון  
 קבועה תוכנית לפי וכללית סלקטיבית כריזה ויאפשר חיווי נורות 6-ו לחצנים 6 יכלול המיקרופון

.מראש  
 מיקרופונים 8 ועד לשני מהאחד שרשור ויאפשר  RJ45 סטנדרטי תקשורת בכבל יהי המיקרופון חיבור
  .ראשון לכורז או למיקרופון עדיפות וקביעת, חכמים

  . אחידה הודעות עוצמה תלקבל דוחס מגבל יחידת ויכלול קיבולי מסוג יהיה המיקרופון
  .נוספים לאזורים הרחבה יחידת לחיבור עיגון פס יכלול המיקרופון

  
  טכניים נתונים
  מ"מ 40 גובה מ"מ 100 רוחב מ"מ 235 אורך:  בסיס מידות
  וולט 24 עבודה מתח

  DB85 מינימלית רגישות
  DB110 מקסימאלית רגישות
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  mv 700 מוצא מתח
  הרץ 16,000 דע הרץ 100:  אודיו הענות תחום 

  מעלות+ 45 ועד מעלות -10 עבודה טמפרטורת
   מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרתLBB-1956  מדגם המיקרופון

 
 יחידת הרחבה למיקרופון שולחני:

.המיקרופון לעמדת לחיבור מתפס הכוללת  מרהיב בעיצוב הרחבה יחידת  
.מראש קבועה תוכנית לפי וכללית טיביתסלק כריזה ויאפשר חיווי נורות 6-ו לחצנים 6 כוללת היחידה  
  טכניים נתונים
  מ"מ 40 גובה מ"מ 100 רוחב מ"מ 235 אורך:  בסיס מידות
  וולט 24 עבודה מתח

  מעלות+ 45 ועד מעלות -10 עבודה טמפרטורת
   מאושר ערך שווה או  BOSCH מתוצרתLBB-1957  מדגם היחידה

 
 

 מיקרופון חירום:
.בחירום כללית לכריזה והמיועד גמיש למסולס כבל עם נייד מיקרופון  
24/7 של מאומצת לעבודה מיועד המיקרופון  
  . תליה וו ויכלול מוקשח פלסטיק עשוי יהיה המיקרופון
 קוו תיאום יחידת עם המיקרופון יותקן המרכזית מהמערכת מטר 20 על העולה רחוקה בהתקנה
  . אחד  BUS קוו על נוספים מיקרופונים חיבור ושתאפשר

  . חיצוני מתח ללא ויפעל דינמי מסוג יהיה יקרופוןהמ
  טכניים נתונים
  מ"מ 43 גובה מ"מ 62 רוחב מ"מ 103 אורך:  בסיס מידות
  mv 3.1 מוצא מתח

  הרץ 14,000 עד הרץ 280:  אודיו הענות תחום 
  מעלות+ 55 ועד מעלות -25 עבודה טמפרטורת
   מאושר ךער שווה או  BOSCH מתוצרת LBB-9080 מדגם המיקרופון

 
 מטען אוטומטי

 של ורציפה מאומצת לעבודה ומיועדים' אינץ 19 סטנדרטי  ציוד בארון להתקנה מותאם יהיה המטען
24/7 .  

 או המצברים לקיבולת בהתאם הטעינה משטר את ויבחר אוטומטי באופן המצברים את יטעין המטען
  .לפריקתם בהתאם
  :חיווי נורות תהינה למטען
   רשת עבודת מתח
  המצברים במצ
  נמברים עם עבודה מצב
  ובטעינה במטען תקלה
   טעינה זרם חיווי
  מעלות 60 מעל יתר חימום חיווי
   רשת מתח וחוסר תקלה,  טעינה מצב על יבשים מגעים
  טכניים נתונים
  אמפר 10 מקסימאלי טעינה זרם
   וולט 17 מינימלי טעינה מתח
   וולט 24 מקסימאלי טעינה מתח
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   וולט 24 אחרות מערכות להפעלת מיוצב מוצא מתח
  מעלות+ 55 ועד מעלות -10 עבודה טמפרטורת

‑PLN מדגם עןהמט 24CH10 מתוצרת BOSCH  בתקן ועומד מאושר ערך שווה או   .EN54  
  

  מצברים
 הפסקת בזמן דקות 60 של לזמן המתח הפעלת יאפשרו אשר טיפול ללא ל'ג מצברי יותקנו במסד
  חשמלץ
  . באתר שיותקנו ווהספקים הרמקולים כמות לי יקבע המצברים גודל

  
כתב כמויות למערכות כריזה לבניין אחד

 מחירדגםכמותמידה תיאורורספר
'ליח  

כ"סה  

 סטנדרטי מסד ארון 1
הטכני במפרט כמפורט

   1R19-44יחידה

 הכוללת מרכזית מערכת 2
 240 בהספק קול מגבר
 מובנה קול וערבל וואט

 מיקרופונים לחיבור
 תוצרת מוסיקה ומקורות

 כולל לפי ע"שו או בוש
 ומערכת הודעות יחידת
 כולל מובנת קווים בקרת
 כריזה אזורי 6 לעד מיתוג
 ומתח רשת ממתח והפועל
.וולט 24 מצברים

   1LBB-1990יחידה

 120 בהספק בוסטר מגבר 3
 רשת ממתח פועל וואט
וולט 24 מצברים ומתח

   1LBB-1930יחידה

 לחלוקה הרחבה יחידת 3
 נוספים אזורים 6 לעד

 פועל וכריזה לניטור
 ומתח רשת ממתח

 וולט 24 מצברים

   2LBB-1992יחידה

 להתקנה קול שופר 4
 או בוש מתוצרת חיצונית

 הטכני המפרט לפי ע"שו
 קוו שנאי כולל ב"המצ
מדורג

   3LH1-10M10Eיחידה

 תוצרת בתקרה רמקול 6
 המפרט לפי ע"שו או בוש

 שנאי כולל ב"המצ הטכני
 מדורג קוו

   40LHM-0606יחידה

 תשולחני כריזה עמדת 7
 או בוש תוצרת כבד בסיס
 הטכני המפרט לפי ע"שו

   1LBB-1956יחידה
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 לעבודה מותאמת ב"המצ
. המרכזית המערכת מול 

 לעמדת הרחבה יחידת 8
 אזורים 6 לעוד הכריזה

   2LBB-1957יחדיה

 להתקנה םחירו מיקרופון 9
 חירום בפתחי להתקנה

   1MIC-EMיחידה

 למצברים אוטומטי מטען10
 טעינה זרם חיווי כולל

והתראות

‑1PLNיחידה 24CH10   

 להפעלת מצברים11
 הפסקת בזמן המערכת
 דקות 30 למשך חשמל

   2יחידה

 בין ייעודי בכבל חיווט9
 תקנות לפי הרמקולים
החשמל

   מטר

 בכבל מיקרופונים חיווט10
החשמל תקנות לפי ייעודי

   מטר

 פרטי כול התקנת11
 אחריות כולל המערכת
חודשים 12- ל ושרות  

  כ"סה

  

  

 __________________חתימת הקבלן_________                                                     תאריך

  
  

                                               ________________החתימ      _________        תאריך   
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  בית שמש
  21. צ.מגרש ב –בית ספר 

  
  מפרט טכני מיוחד -מערכות תברואה 

  
  

  מוקדמות - 00פרק 
  
  

  תאור העבודה   00.01
  

  21. צ.מגרש ב  –בית ספר ,  בית שמש : בפרויקט מערכות אינסטלציה לביצוע  סמתייחחוזה זה /מכרז 
  
  
  :העבודה כוללת בין היתר      

   
  

o   יוד נלווה לכיבוי אש במבנהגלגלונים וצ ,עמדות כיבוי אש. 
 
o לאספקה לקבועות קרים וחמים נרת מיםצ. 

     
o ברזים וסוללות  , משתנות,  כיורים, תקני תברואה מסוגים שונים כולל אסלותמ  
  
o בקירות צמודים לקירות, ינורות ניקוז מי גשם במבנה כולל צנרת בפיריםצ ,

 .'ברדסים מסוגים שונים וכו, תקרותהתלויה על 
  

o דלוחין וניקוז מזגנים, שופכין וסילוק  איסוף ערכתמ. 
  

o העירונית תחברות לרשת המיםה.  
 
o העירונית תחברות למערכת הביובה.  
   

o שונות. 
  
  
  

  מפרטים כלליים  00.02
  

     -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הביטחון     
כמו כן כל ). הספר הכחול(צ ומשרד השיכון "מע \בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד העבודה   

  ,משרד הבריאות -העבודות תעשנה בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות 
    .'וכו רשות הכבאות    

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

  
  :העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן    

  
  המפרטים ברשימת המסמכים  , הפרקים -המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית   .א    

  .פרק רלוונטי אחר וכל
  

  .הוראות למתקני תברואה -ת "הל  .ב  
  

  FM -ו   ULם אישור מכונים אמריקאי  .ג    
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  .על כל פרקיו הוצאה אחרונה 1205תקן   .ד  
  

  2 -ו 1חלקים  349כ "מפמ  .ה    
  

  .כל התקנים הישראלים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים  .ו  
  

     13NFPAתקן   .ז    
  

  .כים רלבנטיים אחרים ישראליים או זרים"תקנים ומפמ  .ח  
  
  
  הכמויות המפרטים וכתב, התאמת התוכניות  00.03

  
    הנתונים , על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות    
במפרט   , בנתונים, בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות. והאינפורמציה המובאים בהם  

  .'עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו' הטכני וכו
  

    י הקבלן לידיעת "שמסומנים בתוכיות יובאו מיד ע' ת וכומידו, ערעורים על נתונים    
תביעה מצד   לא תתקבל כל , החלטת המפקח בנידון תהיה סופית. המפקח וירשמו ביומן העבודה  

  . הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות
  
  

  אחריות הקבלן  00.04
  

  ם לביצוע עבודות צנרת הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסווג המתאי  .א
ציוד , פוליאטילן צפיפות גבוהה בריתוך, פקסגול, נירוסטה,מתכתית בריתוך צנרת נחושת 

עם נסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות כמפורט ' מסוגים שונים וכו  חשמלי -מכני
  .בתכניות ובכתב הכמויות, במפרטים

  
  בעל , בסוג זה של עבודות ןניסיו קבלן מערכת כיבוי אש האוטומטית יהיה קבלן בעל

  ר "מ 5,000בביצוע מערכות כיבוי דומות בשלושה מבנים לפחות בשטח של  ןניסיו
  .לפחות

  .אינו מספק וניסיונלמזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו 
  
  

 הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  כי, רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה  .ב
יתר   סוגי חומרים וכל , המפרטים, וג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניותעבודות מס

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

  
רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו , לפי כך
אי התאמה מידות , טעות בתכנון, ו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניותועלי
רואים אותו , לא עשה כך. לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, לדעתו, אשר עלולים לגרום', וכו

  .ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת, כאחראי בלעדי
  

  
 בכל ההפסדים אויישאחריות על העבודה רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל ה  .ג

משבירת צינורות  ,תוצאה מהפרעות בלתי נראות מראשכ, שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה
מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה , מים או צינורות אחרים קיימים

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

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

  
  כל נזק שנגרם בגלל שגיאה , על חשבונו, להחליף ולהחזיר למקומו, תקןהקבלן מתחייב ל  .ד
  ביצוע העבודה שלא , חומר בלתי מתאים או גרוע, בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח  
בתנאי , או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בהתאם לחוזה ולמפרט  

         . דק מיום קבלת העבודהשהמזמין יודיע על הנזק תוך תקופת האחריות והב
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  .הקבלן לסופית את מידת אחריותו ש דעתו של המפקח תקבע
  

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

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

  .י הקבלן"ע    
  
  

  סמכויות המפקח  00.05
  

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

  
וכתב   המפרט הטכני , לפרש את התכניותהמפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי   .א

המפקח הוא   בכל מקרה , או אי בהירות לפי מיטב הבנתו/הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו
  .הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה

  
 או  ת שבוצעומקורם וכן עבודוהמפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ו  .ב

  .צריכות להתבצע
  

לקבלני כולה או חלקה , סור את העבודההקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למ  .ג
  .משנה

  
ללא תוספת , עם הפסקות ביניהם, המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים  .ד

  .מחיר לקבלן
  

איזו עבודה קבוע עדיפות של לזמן על החלטתו להמפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן 
העבודה בהתאם לסדר העדיפות רות והקבלן יהיה חייב לבצע את או חלק ממנה לגבי עבודות אח

  .י המפקח"שנקבע ע
  

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות   .ה
כדי למנוע נזק לחלקי , המקצוע לפי מיטב כללי, או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר/החוזה ו

לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו , ל"כל עבודה שתבוצע לא לפי התכנית כנ. עבודה שכבר בוצעו
  .על הקבלן

  
  

  בטיחות   00.06
  

    מצא יהפועלים וכל אדם אחר שעשוי לה, העובדים, הקבלן אחראי לבטיחות העבודה  
הקשורות בעבודה  לרבות תאונות , ונת עבודהולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת תא, בשטח  

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

פיצויים עקב    או תביעת , כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר  
  .בלןי הק"ע תשולם במלואה, פגיעה באובייקט כלשהוא השייך לאחר הגורמים

  
  בטיחות ואמצעי זהירות

  
פקודת   ןלענייולרבות , למען הסר ספק מובהר כי הקבלן ייחשב לקבלן ראשי לכל דבר וענין

  .והתנקות על פיה 1970ל "התש, )נוסח חדש(הבטיחות בעבודה 
  

בשטח העבודה מתחייב הקבלן לשמור על כל דין ' שריפות וכו, מפולות, על מנת למנוע תאונות
  :טיחות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים ובמיוחד ישים לב לנושאים כדלהלןהמתייחס לב

  
ימים  7תוך , במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה ההודעה על מינוי מנהל עבוד  . א

  .מתאריך הוצאת צו התחלת העבודה
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  .'החזקת פנקס באתר הבניה בו תרשמנה תאונות וכו  .ב

  
 פעולות הבניה ושם מנהל העבודה וכן יוצבו, בו יצוין שם הקבלןבכניסה למבנה יוצב שלט   .ג

  .שלטי אזהרה מתאימים שבמקום מבוצעות עבודות ושהכניסה לשטחים אלה אסורה
  

במידה ונעשות הריסות הן תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה מוסמך   .ד
במידת , טיחות ומשקפי מגןנעלי ב, העובדים בהריסה יצוידו בכובעי מגן. הריסה  לעבודות 
  ).של התקנות 88סעיף ( הצורך

  
מקום (כובעי מגן  9'אזמלים וכו, פטישים: לרבות(לספק לעובדים כלי עבודה תקינים   . ה

הכל ) 'שברי בטון וכו, סיתות, חיתוך, בריתוך(משקפי מגן , )שקיים סיכון של עצמים נופלים
  .והצורך לפי הדין

      
 יהיו תקינים לחלוטין עם תעודות, מנופים וכלי הרמה אחרים, עליותלרבות מ, כל הציוד  .ו

ידי  הציוד יופעל רק על, בדיקה שגרתיות ועדכניות וברות תוקף של בודקים מוסמכים
  .המורשים והמוסמכים לכך  עובדים 

   
  לא לחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי אשר לא נבדק קודם על ידי חשמלאי מוסמך   .ז

  ).ביומן העבודה(שאישר זאת בכתב 
  

חיתוך עבודות ביטומן חם ועבודות אחרות שעלולות , לא להשתמש באש גלויה בריתוך  .ח
  .אלא לאחר קבלת אישור לביצוע עבודה ואופן ביצועה מאת המפקח, לגרום שריפה

  
אישור של המפקח אינו משחרר את אחריותו המלאה והבלעדית לכל נזק שעלול , מאידך

  .ל"בודות הנעקב ביצוע הע םלהיגר  
  
  

  קבלני משנה  00.07
  

יאשר המפקח   אולם גם אם , פי אישור המפקח והמתכנןל י הקבלן תבוצע רק ע"העסקת קבלני משנה ע
קבלני  /י הקבלן"העבודות ע  או המתכנן העסקת קבלני המשנה הקבלן יהיה אחראי ישיר לביצוע 
  .בי כל הנושאיםהמשנה ואין הדבר גורע כהוא זה מאחריותו המלאה של הקבלן לג

  
מיועדים לבצע את /שמיועד  קבלני המשנה/מיד עם התחלת העבודה יציג הקבלן  את רשימת הקבלן

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

  
אשר לפי ראות   , או כל פועל של קבלן, של כל קבלן משנה, ההמפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבוד

  . העבודה ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע, עיניו אינו מתאים לתפקידו
  

תשמש עילה   עובדי הקבלן תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ולא /קבלנים או עובד/החלפת הקבלן
  .הכמויות ובים בכתב להארכת זמן הביצוע או לשינויים במחירי היחידה הנק

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

  
  

  בטיחות ואחריות לנזקים, פיגומים  00.08
  

 או ניידם יציבים ובטוחים מורכבים באתר/הקבלן יספק ויקבע על חשבונו פיגומים נייחים ו  .א
  .1139י "יוחד תעל פי כל דין לרבות תקנים רשמיים ובמ

  
לפני התחלת העבודות ' שלבי הסולמות וכו, הקבלן חייב לבדוק היטב את הפיגומים  .ב

לא יציבים  ןהבנייאין לחבר פיגומים בחלקי . כדי להבטיח את יציבותם המוחלטת ובהמשכן
אסור להשתמש בפיגומים ארעיים בלתי  ,כמו כן. )'כרכובים וכד, משקופים, מלבנים: כגון(

  ).לבנים וכד, חביות: כגון( יציבים
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אין לבצע עבודות . אסורות בהחלט -או שינוע /בדים במתקני הרמה ווהרמת או הורדת ע  .ג
רות של משבי רוחות שמת לב הקבלן מופנית לאפותש ,כמו כן. מתחת למתקני הרמה ושינוע

 עיתיםאי לכך עליו לחזק את הפיגומים חיזוק יתר ולחזור ולבדקם ל. חזקים באזור האתר
  .תכופות

  
  .ןלעניישימוש בפיגום תלוי מותנה באישור מראש של הרשויות המוסמכות   .ד

 אין להשתמש ואין לבצע עבודות בשימוש בפיגום תלוי אלא באם קיבל הקבלן את כל
 -יקבל הקבלן את כל האישורים הדרושים וישמש בפיגום תלוי . האישורים כאמור לעיל

  .ינותו באורח רצוף מדי  יום ביומוחייב הוא לבדוק את המתקן ותק
  

חייב הקבלן לדאוג ) ?לרבות פיגום תלוי(לפני ביצוע העבודות ולאחר התקנתם של הפיגומים   .ה
שנציג המשרדים הממשלתיים המוסמכים יבדוק את מערכות ומתקני הפיגומים בשטח   
  .ויאשר בכתב את תקינותם ובטיחותם, כשהם מוכנים לעבודות  

    
ל "ש בפיגומים מכל סוג שלא קיבלו את האישור בכתב כנמהאיסור להשת אסור בתכלית

  .ואין להתחיל אלא לאחר קבלת האישורים הדרושים
  

חייב הקבלן לוודא שנציג מוסמך של המשרדים הממשלתיים . לעיל' ק ה"בנוסף לאמור בס  .ו
י זמן על ל יחזור ויבדוק את הפיגומים בשטח תוך כדי מהלך העבודות במועדים ובפרק"הנ  

  .כל דין וכפי שייקבע על ידי נציג שלטונות  פי 
  

מים וגיח מתאים על מצבם ותקינותם של הפ"ל תלווה בכתיבת דו"כל ביקורת ובדיקת כנ
אין לבצע או להמשיך . אישור חתום של נציג השלטונות בדבר השימוש בפיגומים  וכן 

  .ל"שלא קיבלו אישור כנ) ובשימוש בפיגומים(בעבודות 
  

ות מלאה ימודגש בזאת שכל אישור שניתן לקבלן לא יתפרש כאילו יש בו משום העברת אחר  .ז
או המפקח או משום /ו הפרויקטאו  מנהל /או חלקית או חבות איזו שהיא אל המזמין ו

או להפרה של כל תקנה או דין שעלולים לעמוד בסתירה /ו, קבלת אחריות לנזק בשל כך  
  .לאישור האמור

  
  

  ותקנות חוקים  00.09
  

, עירוניות וממשלתיות, של רשויות מוסמכות' דרישות ותקנות וכו, עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים
תבוצענה בהתאם  -' משטרה וכו, רשות כיבוי האש, משרד הבריאות , א"הג, לרבות הרשות המקומית

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

  דהמנהל עבו  00.10
  

בעל תעודה בעלי   מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה מוסמך , לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן באתר
מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות . לעיל 00.01ת כמפורט בפרק וניסיון וידע מקצועי בעבוד

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

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

  
לדרוש את החלפת   המפקח רשאי . ודה לא תבוצע ללא אישור המפקחבאו מנהל הע\החלפת המהנדס ו

מתאים לרמה הנדרשת לביצוע   באם יתברר לו כי אין הוא , נהל העבודה מטעם הקבלןאו מ\המהנדס ו
  .העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות תפקידיו לשביעות רצונו של המפקח

  
  

  פיקוח ובקורת העבודה  00.11
  

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

168



 

 
  

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

  
  

  תוכניות  00.12
  

  תוכניות למכרז  . א  
  

תוכניות אלו באות ". למכרז בלבד"התוכניות המצורפות לתיק מכרז זה הינן תוכניות 
ות והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש להבהיר את היקף העבודה ואת סוגי העבוד

        .על הקבלן להחזירן עם הגשת הצעתו. את הצעתו  
  

  תוכניות לביצוע ותוכניות נוספות  .ב    
  

ימסרו לקבלן תוכניות עבודה מפורטות ומאושרות , וגם במהלכה, לקראת ביצוע העבודה
 תוכניות נוספות או תוך כדי העבודה תמסרנה לקבלן\כמו כן יתכן כי לפני ו. לביצוע

  .הבהרות ושינויים ביחס לתוכניות המקוריות, שתכלולנה תוספות
  

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

  
  )EMAD-AS(תוכניות בדיעבד   .ג    

  
שהוכנו במהלך ) (AS-MADEעם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תוכניות בדיעבד 

  .הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה
  

והן תכלולנה את כל , התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס ממוחשבת של המתכנן
להפעלה ואחזקה שוטפת  ששיידרהמתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף 

, קוטר וסוג הצנרת, מיקום מדויק של הצנרת והאביזרים במבנה: מבנה בעתיד כגוןשל ה
  .'וכו, סוג האביזרים

  
הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת 

  .גמר למתקן וקבלתו על ידי המזמין
  

ים מושלמים של הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סט
  .  התוכניות לאחר ביצוע

  
עבור תוכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה 

  .כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות
  

  .מסירת תוכניות בדיעבד מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי
  
  

  מיוחדיםתנאי עבודה   00.13
  

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

  .לבדוק את התוכניות שקיבל  .א    
  

להציע   כל  שינויים שברצונו של הקבלן לתאם עם המהנדס את מקום התקנת עוגני הצנרת ו  .ב  
  .מקום הצנרת כמתואר בתוכניות ןבעניי

    
  ).HDPEבעיקר (ת ליצור מוקדם של צנרת מתועשת להכין סקיצות דרושו  .ג  

  
הנדרשים ' חריצים וכו, מעברי צנרת, ודא שכל החוריםולבדוק תכניות קונסטרוקציה ול  .ד

  .עים בתכניותילעבודה מופ
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הקבלן . מחוץ לאתר, הקבלן יבצע יצור מוקדם של צנרת ויאחסן חומרים גדולים במפעלו
  .ני שהיא דרושה להתקנהיביא את הצנרת הגמורה לאתר מיד לפ

  
  

  אביזרים ומוצרים, ישור המפקח להזמנת ציודא  00.14
  

טעונים , בהתאם למפרט ורשימת הכמויות, כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת המתקנים
. או לפני מסירתם לביצוע בבתי מלאכה  של הקבלן, אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים

הסברים , תכניות, רוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציודרשאי המפקח לד, לפני מתן האישור
  .ותיאורים טכניים והבאת דוגמאות לשטח

  
בעלי   המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים היכולים להוכיח שהינם 

  .ל"הדרוש במתקן הנ, בייצור ציוד ואביזרים מסוג זה ומגודל דומה ןוניסיוידע 
  

  נמצא בפעולה לשביעות רצונם של , להוכיח שציוד דומה שיוצר על ידם עליהם ,כמו כן    
  .שנים לפחות 3המשתמשים בו במשך   

  
  

  אישור המתכנן  00.15
  

החוזה בו רשום   בכל מקום ובכל מסמך ממסמכי  -או מהפקח /או האדריכל ו/נושאים לאישור המתכנן ו
רק , באישור ייעשה באמצעות המפקח  פול הכוונה היא שהטי" לאישור המתכנן"או " לאישור האדריכל"

  .קובעת  אישורו וחתימתו הסופית של המפקח היא
  
  

  גמים של מוצרים ואביזריםד  00.16
  

שבדעתו להשתמש בהם , חומרים ואביזרים, על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים
במשרדו  ויישארהדגמים המאושרים . לביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח בכתב

  .של המפקח עד לסיום העבודה
  

 בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים, לא ישולם לקבלן שום תמורה הוצאות פירוק עבודות
  .י המפקח"בכתב ע

  
  

  אותגמדו  00.17
  

הכל לפי הוראות  -בצורה ובפרטים , הקבלן יכין דוגמאות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל
  ).'מערך צנרת מושלם במעבדה אחת וכו,ריםכיו, אסלות תלויות(והנחיות המפקח 

  
או לפי ההנחיות /במפרטים ו, הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות

  . פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי"בע
  

אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של , אין להתחיל בביצוע העבודה
  .המפקח לגבי כל דוגמא

  .השוואה שםדוגמאות תושארנה במקומן באתר עד תום העבודות לה      
  

  .עבור הכנה דוגמאות לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים    
  
  

  בטחת אספקת חומרים והציודה  00.18
  

  במועדי  על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב  
  .כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע, האספקה של היצרנים  
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  בגלל אספקת , הקבלן יהיה אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים  
  .חומרים וציוד במועדים מאוחרים  

  
  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט  00.19
  

  אם אין תאור . התאם לתיאורים בתכניותיהיו ב, חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה  
    . תאורים בכתב הכמויותהבתכניות הם יהיו לפי   

, חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או בכתב הכמויות אך נדרשים לביצוע העבודות השונות
  . 'תעודות תו תקן וכו, מפרטים, יובאו לאישור המפקח כולל תאורים טכניים

  
  

   שם היצרן  00.20
  

נתון לצרכי קביעה נוספת לסוג ולטיב המוצר ולא לצרכי , רן הנקוב בכתב הכמויותשם היצ
, תינתן לקבלן אפשרות, כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים. העדפת יצרן  מסוים כלפי אחרים

שטיב מוצריהם גבוה יותר או , לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אחדים, באישור המפקח
או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים /ו שמחירם נמוך יותר וא, שעיצוב מוצריהם נאה יותר

ללא אישור . אישור מוצר תחליפי לרשום בכתב הכמויות או בתכניות ינתן בכתב בלבד. יותר
  .בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי

  
  .למוצרים תוצרת הארץ תינתן העדפה כלפי מוצרים תוצרת חוץ      

  
  
  
  

   יותהדגשות בסעיפי מפרטים וכמו   00.21
  

    או /או אזכור זה או אחר בסעיפים מסוימים של המפרטים הטכניים ו/הדגשת יתר ו
או אינם  גורמים במאומה מהוראות וניסוחים                  /אינם מבטלים  ו, כתבי הכמויות

סטנדרטיים במקומות אחרים במפרטים ובכתבי הכמויות ואינם גורעים מאחריותו                 
  של הקבלן לבצע עבודות  דומות בצורה מושלמת ואשר אליהן אין הדגשותהמלאה 

  .ל"ואיזכורם כנ
  
  

  "שווה ערך"המונח     00.22
        

  ".שווה ערך"  מוצרלכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע     
  

בתוכניות   או/ות ואו בכתבי הכמוי/או נזכר במפרטים ו/לעיל ו םכרשו" שווה ערך"המונח     
פירושו שהמוצר חייב להיות , או בשם היצרן/הנקוב בשמו המסחרי ו מסויםכאלטרנטיבה למוצר 

צורתו ואופיו של , סוג, איכותו  , טיבו. שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב
  .טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המפקח" שווה ערך"המוצר 

  
  פקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות קביעתו של המ    
  .לדרישת תוספת או פיצוי בנין קביעה זו  

  
או איכותו פחותים /או מחירו ו/החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו    

ו של המוצר שהקבלן את שווי  יהיה המפקח רשאי לקבוע, או בכתב הכמויות/במפרט ו שצויןמהמוצר 
או /ן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ולעשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקב

  .בכתב הכמויות
  
  

  לקויהחומרים פגומים ועבודה   00.23
  

י "שייקבע ע  במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי  המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים     
מאושרות או שהינם הרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות המפקח את החומרים והמוצ

פירוק וסילוק מהמקום של עבודות שלדעת , לרבות הריסה(פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה 
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אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את   עתו של המפקח יקב). המפקח אינם ניתנים לתיקון
  .ההוראות ללא דיחוי

  
  

   ים ומוצרים פסוליםהרחקת חומר  00.24
  

  ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר  חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על
  .או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע

  
  .קו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותםחיור ,כמו כן

  
  

  )מפלסים(ורום יחסי  יאבסולוטרום   00.25
  

       מנקודות הקבע ) או היחסי(הקבלן יסמן בכל המקומות בהם יבצע עבודות את הרום האבסולוטי  
  . י המפקח"שנמסרו לו ע

  
  .י מודד מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן ועל חשבונו"תיעשה ע) מפלסים(העברת הרומים     

  
חדר ובכל קומה בהם יורכבו קבועות  יסמן הקבלן את רום פני הרצפה הגמורה בכל ,כמו כן

  .תברואיות
  
  

  אלמנטים קונסטרוקטיביים      00.26
  

    הדרושים בהתאם ' שרוולים וכו, הנמכות, חריצים, על הקבלן להכין במבנה פתחים    
  לביצוע ) COMMON PRACTICE(תוכניות או לפי הנדרש על פי נוהלי עבודה מקובלים   
  .העבודות  

  
, חציבת פתחים  . אי על סימון חריצים ופתחים הדרושים בעת ביצוע עבודות השלדהקבלן יהיה אחר    

  .בבטונים לאחר ביצוע השלד תבוצע אך ורק באישור מתכנן הקונסטרוקציה' קידוחים וכו, חריצים 
  

    פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים , חורים, הנמכות, כל החציבות    
יעשה על , שיהיה צורך לבצע לאחר ביצוע השלד' חדרת שרוולים וכוה, מעברים, וריתוכם מחדש  

  .חשבון הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות
  

במהלך ביצוע השלד , החציבות, ההנמכות, השרוולים, ל לא ישולם בנפרד וכל ההכנות"עבור כל הנ    
ד והעבודה והחומרים לא ישולם בנפר, והחזרת מצב השטח לקדמותו' וכו, ולאחר ביצוע השלד

  .ככלולים במחירי היחידה השונים  הדרושים יחשבו 
  
  

  י הקבלן"העבודות כלליות שיתבצע ע  00.27
  

, נשוא המכרז  כתבי כמויות או הנדרשים לצורך ביצוע העבודות , בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים
  :הקבלן יבצע את העבודות שלהלן

  
  .קיצות הדרושות ליצור מוקדם של הצנרתבדיקת מידות האתר והכנת כל הס  .1    

  
  יצור מוקדם של הצנרת  .2    

  
  ת יכלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבני, מגדלים, מנופים, הספקת כל חומרי העזר  .3    

  .המתקן
  

  .צביעת כל הצנרת והציוד  .4    
  

    ' חדרים וכו, ברצפות ובקירות' הנמכות וכו, שרוולים,  חריצים, הכנת כל הפתחים  .5    
  .וסתימת הפתחים לשביעת רצונו של המזמין, הדרושים להתקנת הצנרת  
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  .בדיקת המתקן לפי הפרטים הנתונים במפרט  .6    
  

  אישורים חלקיים
  

אולם מוסכם במפורש כי , ביצוע כל שלב או חלק העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב
לאה ובהתאם להסכם והדין לכל אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המ

י המפקח לא תגרע מאחריותו "קבלת חלק מהעבודה ע. חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק
  .הקבלן לטיב העבודה

  
  עדיפויות וקדימויות בביצוע

   
להקדים , או עדיפויות לביצוע חלקי מבנה שונים/המפקח יהיה רשאי לקבוע סדרי קדימויות ו

  הכל כפי  -או לעבוד במקביל במספר אזורים/וביצוע של אזור זה או אחר 
  כשכל זה ללא , שייקבע על ידיו וזאת תוך תקופת הביצוע המצוינת בהסכמי המכרז

  .תשלום כל תמורה נוספת לקבלן
  .כל שלבי העבודה וההתקדמות יתואמו עם המפקח ובכפיפות ללוח הזמנים

  
  מידות וסטיות אפשריות 

  
כפי שהם ניתנים ' אלמנטים מתוכננים וכד, מוצרים, שונותמודגש בזאת שמידות של עבודות 

 הינן תאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש, או בתוכנות ובכל מקום אחר/בכתבי הכמויות ו
או לספק את המוצרים על סמך מדידות /ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו

  .מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד
  

ולא תתקבל כל דרישה או , ראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלןביצוע הו
נם יטענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצוע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו ה

  .תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל
  
  

  התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה   00.28
  

חובה זו לא . ש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחההקבלן מתחייב להשתמ  
  .חומריו הינם בלי סימן השגחה, חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן יחיד שמוצריו

  
התקן או   בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו   

  .סימן ההשגחה המתאים
  

  . וממוצרי יצרן מוכר, י הקבלן יהיו ממין המשובח ביותר"כל החומרים אשר יסופקו ע
  

על איכות   המוצרים המזכירים את שם היצרן בתכניות וברשימת הכמויות באים על מנת להצביע 
המוצר הנדרש ולקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך למוצר הנזכר על ידי מסמכים מתאימים בהתאם 

  .י החוזהלמפורט בתנא
 ,ת"דרישות הל  י בעלי מקצוע מעולים המכירים את "העבודה תבוצע בצורה מקצועית ע - אורח מקצועי

ת "העבודות שלא יבוצעו בצורה מקצועית או בניגוד להוראות הל.  349כ "מפמ ,1205תקן ישראל 
  .י הקבלן ועל חשבונו"והמפרטים לעיל יפורקו ויורכבו מחדש ע

  
יחזיק במקום העבודה כמות מספקת של כלי עבודה במצב תקין שיבטיחו ביצוע  הקבלן - כלי העבודה

  .העבודות ברמה הדרושה ובמועד הדרוש
  

אישור המפקח   האביזרים הדרושים להתקנה ויקבל , הקבלן יסמן מיקום נכון של כל המתקנים - סימון
  .שהסימון נכון

  
  .מסימון לא נכון  חשבונו כל שגיאה הנובעת באחריות בלעדית על דיוק הסימון ויתקן על  איישהקבלן 
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  כמויות  00.29

  
  .נאכל הכמויות ניתנות באומד    
    כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא     
  .תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה או לשינוי בתקופת הביצוע    

  
  י'ברג  עבודות חריגות ועבודות      00.30

  
הקבלן  י ככל הנראה לו ועל'עבודות ברג המפקח רשאי להורות לקבלן  לבצע עבודות חריגות או

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של . לבצע ההוראות ללא דיחוי וכלשונן
  .המפקח ואין הקבלן רשאי על דעת עצמו

     
  הול העבודה וכל יתר הדברים אולם האחריות לני, שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח  
  .להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי  

  
י מחירי עבודות דומות "מחירי עבודות חריגות שלא יוחד להן סעיף בכתב הכמויות ייקבעו עפ

  .המופיעים בכתב הכמויות
  

ת במחירון י מחירים לעבודות דומו"יקבעו המחירים עפ, בהעדר עבודות דומות בכתב הכמויות
  ). שפוצים" דקל"לא " (דקל"
  

י ותשלום עבור חומרים 'י עבודות רג"יקבעו המחירים עפ" דקל"בהעדר עבודות דומות במחירון 
רישום של שעות העבודה ייעשה על ידי המקפח ביומי במדי יום ביומו ואין ה :כמפורט להלן

וראות המפקח ונרשמו באותו אלא אם בוצעו לפי ה, י'הקבלן רשאי לתבוע ביצוע לפי שעות רג
  .היום ביומן העבודה

     
הבאת אנשים : הוצאות כגון. שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים בשטח

ניהול העבודה על ידי , אחסנה ושמירה  , כלי עבודה, מעפילים, שעות נסיעה ובטלה, או כלים והחזרתם/ו
רואים אותן כנכללים ' רווח הקבלן וכד, הוצאות סוציאליות, קבלןכל הוצאות תקורת ה, מנהל העבודה

  .או כתוספת/במחיר שעת עבודה לפי הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות ואין משלמים עבורם בנפרד ו
וכן את כלי העבודה וכל הדרוש לביצועה ' שמנים וכו, דלק: את כל חומרי העזר כגון ,גם ,המחיר כולל

  .י אותו פועל או כליהתקין של העבודה על יד
  

הכמויות   י סעיפי כתב "עבודות שאינן נמדדות עפ(במידה ויהיה שימוש בחומרים לצורך העבודות 
 -מחירי השוק באותה עת   או לפי /ישולם לקבלן בהתאם לקבלות של ספק החומרים ו, י'ברג) והמחירים

, בלן לרבות הטעינה אצל הספקההוצאות של הק  אחוזים לכיסוי כל  12הכל לפי קביעת המפקח בתוספת 
הטיפול השמירה וכן כל הוצאות התקורה והרווח של , האחסון, הפריקה באתר, ההובלה לאתר המבנה

  .הקבלן
  
  

  לבי קבלת המתקןש      00.31
  

  ביקורת סופית  00.31.1
  

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

  .לתקנה לשביעות רצונו של המתכנן
  

  בדיקה סופית   00.31.2
  

בדיקה סופית של "לן ובנוכחות המתכנן והמפקח בי הק"תתבצע ע, עם סיום תיקון כל הפגמים
  .למפרט' הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בנספח א "המערכת  כל 

  
  ם העבודותסיו  00.31.3
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בנוכחות , י המזמין"תבוצע ע, "הבדיקה הסופית של המערכת"עם סיומה המוצלח של   .א
הבדיקה תתבצע בהתאם ". בדיקה של סיום עבודות", י המזמין"המזמין ובמועד שיקבע ע

  .למפרט'  למתואר בנספח א
  

  תעודת סיום "יכין היועץ " בדיקת סיום העבודות"עם סיומה המוצלח של .    ב
  ".העבודות

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

  
  

  הרצת המתקן, הוראות תפעול, הדרכת עובדים      00.32
  

  הדרכת עובדים  00.32.1      
    

הקבלן ידריך את עובדי המזמין על מנת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול המתקן לאחר 
  .ב"וכיו, שמנים, לן דלקבתקופת ההדרכה יספק הקב. התקנתו

  
יאמן וידריך שהקבלן ימציא טכנאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו על מנת     

כך שבסוף תקופת ההרצה אפשר למסור , באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד
  .לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד

  
  .יון מספר האנשים ותפקידיהםהקבלן יגיש תכנית הדרכה מפורטת תוך צ    

  
  :הדרכת העובדים תעשה בשני שלבים    

  
  :תדריך במהלך הרצת המבנה לפני מסירתו למזמין -' שלב א    

  
ין שהינו מוכן מהקבלן יודיע למז, במהלך ביצוע הרצת המתקן, לפני מסירת המבנה למזמין

טיפול , בהרצת המתקן להתחיל בתדריך והמזמין יזמן עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל
  .'בבעיות תפעול המתקן וכו

  
  לאחר מסירת המתקן למזמין -' שלב ב    

  
  הקבלן , או בא כוחו מושלם ומתפקד/לאחר השלמת המתקן ומסירתו למזמין ו    
  ישאיר במקום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שלושה ימים מיום מסירת     
  דא שהצוות המקומי וויו  במקום  ריישאהצוות "). תעודת סיום העבודות"מתן ( המבנה    
  את המתקן לפני ' מווסת וכו, מתגבר על תקלות, מפעיל את המתקן בהתאם להוראות    
  .הוראות התפעול    

  
  הוראות תפעול  00.32.2      

  
  טכנייםחוברות כרוכות המכילות קטלוגים ומפרטים , הקבלן יספק במסגרת חובותיו  

החוברת תסופק בששה עותקים ובה הוראות . ל לציוד שסופק והותקןמפורטים והוראות תפעו
החוברת . החזקתו השוטפת והתקופתית ותפעולו, ניסויו, הרצתו, מפורטות בדבר התקנת הציוד

תיוחס  מרביתחשיבות . המופיעים בקטלוגים בשפות זרות  תכתב בעברית כולל הנחיות 
  .לשלמות הגשת החומר ולבהירותו

  
  לדרוש ו, כולן או מקצתן, ה רשאי לפסול את הוראות התפעול המוגשותהמהנדס יהי      
  .או עריכתן מחדש להנחת דעתו/תיקונן ו      

  
  :כל חוברת תהיה מורכבת מהפרקים הבאים      
      

 בקרה וכו, חשמלי, טלוגים ומפרטים טכניים מפורטים של כל הציוד המכניק' 
 
 אורו של כל חלק ופריט של הציודתי 

  

 מנגנוני התראה והזעקה, עם סקיצה מצורפתאור הפקוד ת 
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 וראות תפעולה  
  

 וראות תחזוקה שוטפת ותקופתיתה 
  

 וראות לגילוי תקלותה 
  

 נים שוניםימידע והוראות בעני, תוניםנ 
  

 שימת חלפים עם הקוד שלהם ונוהל הזמנתםר  
  
  

  י ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא יתקבל אוסף סתמ  
י קבלני משנה חייב להיות משולב "עמידע המסופק . של פרוספקטים או חוברות פרסומת
  .ומתואם עם כלל מערכת ההוראות

  
  ניסוי, בדיקה ,הוראות התחזוקה יכילו דוגמאות המראות את נוהלי הפעולות של סיכה

כדי , כל שבוע כל חודש ובמרווחי זמן גדולים יותר, והחלפת חלקים שיש לעשותם יום יום
 במידת הצורך יצורפו דיאגרמות והוראות. להבטיח פעולה תקינה של הציוד לאורך ימים

  .המקילות על איתור תקלות
  

  לא ' והן בשלב ב' הוראות תפעול והדרכת העובדים כמפורט הן בשלב א, עבור הדרכה
  .ישולם בנפרד וההוצאות תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים

  
  

   רכות ובדיקת הציוד והאביזריםמבחני המע  00.33
  

   מבחנים  .א
  

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

אויר דחוס ללא  כמו כן' מדחסים וכו, מנומטרים, משאבות מים להגברת לחץ, הדרושים
  .'ויר דחוס וכוושמן בבלונים למערכות שנבדקות בא

     
  את המבחנים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהצינורות       

  .גלויים לעין
    
  עם גמר הבדיקות הפרטניות תבוצע בדיקה , אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת      

  .סופית נוספת על כל המערכת
  

  התפשטותבדיקת   .ב
      

תיעשה על ידי , לבדיקת יציבות נקודות הקביעה E.P.D.Hבדיקת התפשטות של צינורות 
יחוזקו וייבדקו , נקודות קביעה שהתרופפו או שהצינורות זזו בהם. הפעלת המערכות

  .שנית  
  

  בדיקות פונקציונליות של הציוד  .ג
  

    ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי "הבדיקות הנ  
  .והרצת הציוד תניסיוניוהפעלות   

  
  
  

  מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחנים ובבדיקות  .ד
  

  .מערכות או ציוד אלו יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית      
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התמורה עבור ביצוע  . מןרשמו ביוהמבחנים והבדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויי
 ישולםתם נקב הקבלן בכתבי הכמויות ולא המבחנים והבדיקות כלולה במחירי היחידה או

  .בנפרד עבורם
  
  

  תקופת הבדק והשרות  00.34
  

י "קבלת המתקן עודשים מיום ח 12הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 
כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו ". תעודת סיום העבודות" -המזמין 
קה ת ההפעלה והאחזובניגוד להורא, אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, תקופה זו

ת ההודעה על התקלה שעות ממסיר 24 -יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ כל התיקונים . שנמסרו על ידו
  .פרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקןלמנוע הוזאת על מנת 

      
לרבות רכישת , התיקוניםרשאי המזמין להורות על ביצוע לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש 

  .הקבלן בכל ההוצאותים או קבלנים אחרים ולחייב את באמצעות עובד, חלקים
  

אשר נתגלה או פריט שלם \ק ולום נוסף כל חלתוך תקופת הבדק יחליף הקבלן לפי הצורך וללא תש
  .חודש מיום החלפתם 12תחול אחריות למשך תקופה של  על חלקים ופריטים שהוחלפו. כליקוי

  
זה זאת בתנאי מסגרת חוזה י הקבלן ב"י המזמין והותקן ע"האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע

  .י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה"שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע
הקבלן באחריות  אייש, או דרישות מפרט זה\מידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד וב

  .תקופת האחריות כמפורט לעילויתקנם על חשבונו במשך , יתגלומלאה לפגמים ליקויים ותקלות ש
  

י י יצרנ"עבודות השרות הנדרשות והמומלצות לן במשך תקופת הבדק לבצע את עבחייב הק ,כמו כן
  .הציוד

  
הבחינות כולל תיקון קן למזמין במצב פעולה תקין מכל עם תום שנת האחריות על הקבלן למסור את המת

  .או חידוש במידה ויידרש
  

  . למסור את המתקןום מועד שנת האחריות על כוונתו על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני ת
, המתקן בעת בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה צאאו שנמ, לן על כוונתו למסור המתקןבלא הודיע הק

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

  
  

  מתקני תברואה - 07פרק 
  
  

  קבועות תברואיות     07.01
  

  כללי   07.01.1
  

 ,מאושר. ע.או ש "IDEAL STANDARD", "חרסה"תוצרת ' תהיינה מחרס לבן סוג א הקבועות הסניטריות
יביא הקבלן את הקבועה לאישורו , כשלא מפורט דגם או גודל. בדגמים וגדלים כמפורט בכתב הכמויות

  .תותקן הקבועה, של המפקח ורק עם אישורו
  

  כיורי רחצה  07.1.2
  

ויכללו סיפון  בהתאם למפרט) אוולי שקוע בשייש( "ופרנ"מ דגם "ס 40*25במידות " חרצית"יהיו דגם 
הכל כמפורט בכתב הכמויות או ' וכו, פקק ושרשרת, .ע.או ש 1 1/4" "ליפסקי"מפלסטיק תוצרת 

הכיורים יותקנו בגובה אחיד מעל הרצפה בתוך אחיר הקרמיקה או מתחת למשטחי שיש על . בתוכניות
  .קצה הצינור יהיה סגור ברוזטת נירוסטה. טנים בקירעשויים נירוסטה מבו 1/2"זיזים מצינורות 

  
  .עבור הברזים והסוללות ישולם בנפרד
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  אסלות  07.1.3
  

  .תלויות או על הרצפה בהתאם למפורט' תהיינה מחרס לבן סוג א
  

  .כנדרש. ב.חיבור אסלה רגילה למערכת השופכין ייעשה באמצעות אביזר עם ע
  .לצינור השטיפה  עם כניסה אחורית . ע.או ש " חרסה"האסלות התלויות תהינה תוצרת 

  
". פלאסון"האסלה ומיכל ההדחה יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על ידי יצרן האסלה דוגמת 

צינור המים וברגי חיזוק , של מיקום צינור השופכין מדויקתלקביעה ) שבלונה(המבנה ישמש כתבנית 
  .האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה

  
  .המבנה ישמש גם להעברת עומסי האסלה לקירות ולרצפה) 'וכו, בלוקים, גבס(שאינם נושאים בקירות 

  
התקנה מושלמת   כולל , מיכל הדחה ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן, אסלה: המערך כולו כולל

  .רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל המתקנים ויותקנו בשטח. של יחידה לדוגמא בשטח
      
  .החיזוק של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטהברגי 

  
מיכלי ההדחה יהיו . החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים

 3/4"או מזרם שטיפה חצי אוטומטי .  ע.או ש" פלסים"מוסווה תוצרת " ספיר"מטיפוס סיפון בוכנה דגם 
  .הכמויות  ב בהתאם למפורט בכת. ע.או ש" DELABIE"תוצרת 

      
  .המושב יהיה עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה

  
  

  משתנות תלויות  07.1.4
  

  .עם סיפון מוסתר כחלק מהמשתנה'  עשויות חרס לבן סוג א. ע.או ש" חרסה"המשתנות תהיינה תוצרת 
  

אש פיזור צינור ור, כרום  עשוי פליז מצופה " שטרן"תוצרת  אלקטרוניהמשתנות תכלולנה מזרם שטיפה 
  .על המשתנה עשויים פליז עם ציפוי כרום

  
  .ניתנת אופציה  בכתב הכמויות להפעלה חשמלית באמצעות עין פוטואלקטרית בתוספת תשלום

  
  

  ברזים וסוללות  07.1.5
  

במידה והדגם לא מפורט בכתב . כמפורט בכתב הכמויות ע"ש או ""חמת"הברזים והסוללות יהיו תוצרת 
כל הברזים יותקנו בצורה סימטרית ומרכזית . הדגם המוצע יובא לאישור המפקח, הכמויות או בתכניות

  .לכיור
  

קשיח במיוחד   מצופים כרום או חומר אחר , יהיו עשויים פליז, )ראש הברז(גלגלות הברזים והסוללות 
  .י המתכנן"שיאושר ע

  
" יוניטרול"תוצרת  וגמתיותקנו ווסתי ספיקה ד) מטיותלא חצי אוטו(בכל הברזים והסוללות הרגילות 

והסוללות או בחיבור לקיר בברזים   הווסתים יותקנו בין פיות הסוללות . להקטת ספיקת המים בברז
  .בודדים

  
  .מחירי היחידה לברזים וסוללות יכללו ווסתים כאמור לעיל

  
  עמדות כיבוי אש  07.1.6

  
. ע.או ש" פומס"תוצרת    7דגם  2"תותקנה בנישות  או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ברז שריפה 

 25.0באורך  3/4"עם צינור גומי משוריין   גלילון רב כווני על ציר מסתובב , "שטורץ"עם חצי מצמד טיפוס 
ברז כדורי תוצרת , או שווה ערך" להבות"עם מזנק ריסוס מופעל באמצעות ברז מהיר פתיחה תוצרת ' מ
  .'ת המים וכוהגלגלון למערכ בחיבור. ע.או ש 1", "הבונים"
  

178



 

 
  

. טמוספירות 12  עמדות כיבוי האש מחוברות למערכת הכיבוי האוטומטית עשויים לעמוד בלחצים של עד 
 2"אביזרי החיבור השונים וברז הכיבוי   , 1"ברז הניתוק , החיבור לגלגלון, הגלגלון כולל הצינור המשוריין

  .   אטמוספירות 12יעמדו כולם בלחץ 
  

  :ת יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אשבמקומות כמצוין בתכני
  

  .בקצוות" שטורץ"עם מצמדי ' מ 15באורך  2"זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר  2  -  
  

  .מ"מ 14מזנק דו תכליתי   -  
  

  .א"ג כ"ק 6.0מטפי כיבוי אבקה יבשה  2  -  
  

  קערות מטבח  07.1.7
  

יכללו סיפון   הכיורים  .. ע.או ש" החרס"מ תוצרת "ס X40 X 60 20במידות ' תהיינה מחרס לבן סוג א
  .'חסומים בקצוות וכו 1/2"זיזים מצינור נירוסטה  2, ע פקק ושרשרת.או ש" ליפסקי"תוצרת  2"פלסטי 

  
  צינורות למים קרים חמים וגזים     07.2

    כללי  07.2.1
  
  התקנת הצינורות הגלויים    . א
  

השימוש , אחסונם, הטיפול בצינורות, פריקתם, בלתםהו, כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות
כגון , בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה

  .מ והנחיות היצרנים"מפרטי מיא
  
  'מתלים וכו, קונזולות    .ב
  

, קונזולותבאמצעות   ', מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו, תקרה, צנרת גלויה תוצמד לקירות
חבקים , כל הקונזולות. ע.או ש" UNISTRAT"  מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת ' חבקים וכו, מזחלות

הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת , י האדריכל"במידה וידרש ע. יהיו מפלדה מצופים קדמיום', וכו
לצינורות מים  EPDM יעטף ברפידת גומי עשויה, שטח המגע בין הצינור והחבק או הקונזולה. האדריכל
' קונזולה וכו, במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה. וניאופרן לצינורות נירוסטה  ונחושת 
תלויה , ניצבת, לקיר  צמודה ; הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה. משותף

  .'לתקרה וכו
  

לאחר אישור   רק . לאישור המפקח, ות מכל סוג ומיןיובאו דוגמא', חבקים וכו, לפני הרכבת הקונזולות
  .התקנת הקונזולות  תבוצע עבודת ', מיקום וכו, אופן השימוש, המפקח לגבי סוג הקונזולה

    
  . כשירים או/הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו

  
  :  המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן    

  
  .'מ 1.0יתמכו כל  1/2"אופקיים בקוטר עד צינורות  -    
  .'מ 2.0ומעלה יתמכו כל  3/4"צינורות אופקיים בקוטר  -    
  .'מ 2יתמכו כל  1"קוים אנכיים בקוטר עד  -    
  .'מ 3ועד  בכלל יתמכו כל  1 1/2" -קוים אנכיים בקוטר מ -    

  
  .ליד כל שוני זוית בצנרת תותקן תמיכה    

  
ל יהיו "הנ  לא ישולם בנפרד והעלויות עבור , ולות וכל הנאמר בפרק זהעבור אספקת והתקנת הקונז

  .כלולות במחירי היחידה השונים להנחת הצינורות
  
  מעבר דרך קירות    .ג
  

שנוצקו מראש   יעשה דרך שרוולים ' תקרות וכו, רצפות, המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות
הרווח בין השרוול והצינור יאטם . שייעשו בשלב מאוחר יותרבבטונים או דרך קידוחים והתקנת שרוולים 
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לא ישולם , עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים   .ע.בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש
  .התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. בנפרד

  
  איטום המעבר דרך קירות    .ד
  

 KBSכדוגמת   יאטם באמצעים מיוחדים חוסמי אש ' טים בפירים וכופודס, תקרות, המעבר דרך קירות
עבור איטום המעברים לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי . ע.או ש"  GRUNU"תוצרת 

  .היחידה השונים
  
  
  שמירת נקיון פנים הצינור    .ה
  

לכלוך או כל   דירת הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מח
אופן הניקוי . של כל צינור לפני  הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות . חומר זר אחר לתוכם

  .גופים זרים בצינורות ויישאר  על הקבלן לשמור על כך שלא . יהיה טעון אישורו של המהנדס
  
  
  צביעת הצנרת המתכתית     .ו
  

  :יצבעו כלהלן  ,)וצינורות עם בידוד טרמי םמגולווניורות כולל צינ(כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל 
  

  םמגולווניצינורות     
  

  .ושתי שכבות צבע סינטטי עליון" מגנול"יצבעו בשתי שכבות צבע מגן     
  

  םמגולווניצינורות מים חמים     
  

  .צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד בטמפרטורות גבוהות
    
  צינורות שחורים    

  
גווני השכבות וגווני הצבע העליון יהיו    .שתי שכבות צבע יסוד מגנול ושתי שכבות צבע סינטטי עליון

    .לפי הנחיות המזמין
  .עבור הצביעה לא ישולם בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היחידה השונים    

  
  "משקור"או " קר -מי "הכנת ל    

  
  כמפורט בקוטר E.P.D.Hפי  או .מ עשוי ספחי פי "ס 60בה תכלול סיפון בגו    
  .למים קרים 1\2"מ מחובר לקופסת ביקורת וברז "מ 32 -מ "מ 40    

  
    

  צביעה לזיהוי צנרת  .ז
  

  )רקע(צבע ראשי   .1  
  

המזמין לצורך   כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי שכבות וסוד ושתי שכבות צבע גמר בגוון לפי הוראות 
  .תזיהוי המערכו

    
צינור מגולוון למשל שלא נדרש לצבעו בצבע יסוד (אם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה ולא  נדרשת צביעה 

  .מ"ס 15י טבעות סימון ברוחב "הסימון יתבצע ע, )וגמר
  

  טבעות זיהוי  .2  
  

  .טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת  2.1  
  

  יסומנו טבעות הזיהוי על גבי , י טבעות ראשיות"שה עבמקרה שסימון הצבע הראשי יע  2.2  
  .הטבעות הראשיות  
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  .טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן  2.3  
  

  .מ"ס 5רוחב טבעות הזיהוי יהיה   2.4  
  

פלסטי   הסרטים יהיו מחומר . ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע  2.5
הסרט  חפיפת קצות. ה ניצבת לציר הצינורתהי רשתיווצכך שטבעת  ההדבקה תעשה, בגוון המתאים

  .תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין
  

  .עבור צביעת הצנרת כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים
  
  שילוט וזיהוי צינורות ומגופים  .ח
  
  .ע.או ש"  MUPRO"ותקן שלט מתוצרת י' לוח וכו, ציוד, מתקן, ליד כל שסתום  .1
  

תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים עליהם 
  .הוא פוקד

  
  :יצויןליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יסודר שלט שבו   

  
  ".יש להודיע למנהל על סגירת השסתום -מי כיבוי אש "  

  
ברגים   לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר או לשלדת פלדה מחוזקת לקיר ליד  2עם כל שלט יחוזק 

  . הצינור או על יד השסתום
  

השלטים   יכין הקבלן רשימה של שלטים עם התוכן המוצע על ידו ותכנית מיקום , לפני הכנת השלטים
  .לאישור המפקח

  
  
מודבקות בדבק   זוהו כל הצינורות על ידי מדבקות י, י גוונם כאמור לעיל"בנוסף לזיהוי הצינורות עפ  .2

, פיר, מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה לקיר או תקרה 6 -במרחקים שלא יותר מ , מגע על הצינורות
  .'הסתעפות וכו, רצפה

    
  .על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה

    
  .גודל המדבקות  יתאים לקוטרי הצינורות

  
  לוח . הצנרת  חדר המכונות יתלה על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו יהיה המפתח לסימון ב  .3

  ).ראה להלן. (יכול להשתלב עם לוח תרשים חדר המכונות
  

  .מ לפחות"ס 3.0הלוח יהיה עשוי פרספקס וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות שגודלן 
    

לא  ישולם בנפרד ' וכו, לוח מקרא, חבקים, מדבקות שילוט עבור עבודות זיהוי צינורות ועבודות עזר כולל
  .והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים

  
  
    פעולות למניעת קורוזיה  .ט
  

    
  :תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כדלהלן  

  
  .או הרכבת הצינורותשכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים   .1  

  
  .יסופקו עם צבע יסוד, מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים  . 2  

  
    על ידי , יש למנוע מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה  .3  
  .נור פלסטיקמודבק או על ידי השחלתו בתוך שרוול מצי E P D Mליפוף הצינור במקום המגע בסרט   

  

181



 

 
  

  יש להוסיף למי , למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים  .4  
  .9עד  8בין  H.Pכך שהמים יהיו בעלי , המבחנים חומרים אלקליים מאושרים על ידי המפקח  

  
  .םהקווילאחר גמר המבחנים יש לנקז את   .5  
    
  )חיוץ(הגנה בפני שיתוך     .6  

  
המתכות וחיבורם צירוף . ים למניעת תופעות השיתוךבאמצעים טכניים נכונים ומקובליש להשתמש 

שחור  3"בכל מעבר מצינור : לדוגמא. שיתוך אלקטרוכימי ייעשו בצורה המונעת, במעגלי מים שונים
  .יותקן אביזר חיוץ ןמגולוולצינור 

  
  . למטרה זו  מיוחד ) ת בידודעם טבע" (רקורד חיוץ"יעשה החיוץ באמצעות  2"בצינורות שקוטרם עד 

  
דרסר עם אטם בין שני האוגנים ומעברי " (דרסר חיוץ"יעשה החיוץ באמצעות , כולל 3"בצינורות מעל 

  . או אמצעי דומה מאושר, )הברגים
  

  .עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים
  
  

  צינורות מים חמים וקרים  07.2.2
  
  סוג הצינורות    .א
  
 מגובלנים     ASTM A 53 לפי תקן, SCH 40 ,כולל יהיו מפלדה ללא תפר 3"עד  בקוטרפלדה צינורות  - 1'א

יהיו מאותו סוג ', רקורדים וכו ,היצרויות, מסעפים, זוויות: כגון, ספחי הצנרת. מחוברים בהברגה
  .ותקן של הצינור

  
  .עם ציפוי מלט פנימי 5/  32. "ד.ים פלדה עכולל יהיו עשוי 4"צינורות בקוטר מעל   
  .ל"הספחים יהיו חרושתיים לריתוך בהשקה עם ציפוי מלט כנ  

    
. מונחים במילוי רצפה בתוך שרוולים למים קרים וחמים  25פוליאתילן מצולב שחור דרג נורות יצ - 2'א

  .יוכל מפרט רלוונטי אחר ,של היצרןעבודות הנחת הצנרת תבוצע בהתאם למפרט 
  

  .'אט 12כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ בלחץ של  -  בדיקות לחץ
  
  
  
        בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת    .ב
  

הבדיקה תבוצע  .יבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטית, לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים
, השלמת כל העבודהתעשה בדיקה נוספת עם , במקרה והבדיקה תעשה בקטעים. בצנרת כולה או בקטעים

  .על כל המערכת כולה
  

ובאיטיות כדי בהדרגה הקו ימולא . לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמהנדס
מהירות מילוי הקו במים . האוויר מהצינורות צינורות ובכדי לאפשר את יציאת כללמנוע הלם או רעידת ה

  .י המהנדס"תיקבע ע
  

התיקונים   יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל , טרם יועלה הלחץאך , אחרי גמר המילוי
דליפות בחיבורים או פגמים אם יתגלו בבדיקה זו . י האביזריםהדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמ

יש לחזור על , ינוקזו הצינורות ויבצעו התיקונים הדרושים. באביזירם שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים
  .כל הדליפות  אשר יתוקנוהבדיקה הזו עד 

  
 12.0-י המפקח אך לא יהיה פחות מ "לחץ הבדיקה יקבע ע. בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח

והמכשירים המשמשים האביזרים  , כל הציוד. י משאבת לחץ מיוחדת"הלחץ הדרוש יושג ע. 'אטמ
  .יהיו טעונים אישור המפקח, לבדיקת הלחץ

  .להנחת צנרת לם בנפרד והתשלום ייחשב ככלול במחירי היחידה עבור בדיקת הלחץ לא ישו
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  חיטוי הקווים    .ג
  
  כללי      

  
חיטוי . כלורינציהי "ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע יישטפו, כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה

התאם החיטוי ייעשה ב. אחרותאלא אם קיימות או ניתנו הוראות  ,הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ
על הקבלן להמציא אישור ממשרד , גמר החיטויעם . ובהתאם למפורט להלן להוראות משרד הבריאות

  .לשימוששאכן הקו חוטא ומאושר  הבריאות
  

כולל חיטוי חוזר   לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט , עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן
  .הצנרתייחשב ככלול במחירי הנחת , במידת הצורך

  
  שטיפת הצינורות לפני החיטוי    

  
העלולים להשאר   לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים 

  .בצינורות
  

בעת שטיפת   . אך רצויה מהירות גדולה מזו, מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות
עד שהמים הנאספים ליד כל   השטיפה צריכה להמשך . מוצאים אחריםיישטפו גם נקודות הניקוז ו, הקו

, יש להתחיל בהוספת כלור, עם התחלת השטיפה. ייראו נקיים ושקופים, מוצא במיכל זכוכית שקוף
  .כאמור להלן

  
  חיטוי הצינורות     

  
תחיל עם הוספת הכלור ת. מיליגרם לליטר 50י הוספת כלור למים בשעור של "חיטוי הצינורות ייעשה ע

בחומר כלורינציה יש להעדיף   . באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים, השטיפה
  .תמיסה או טבליות של היפוכלוריד

  
) הכנסת הכלור  המרוחק מנקודת (חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו , שעות 24בתום תקופת 
יש להשאיר את מי ', ג לל"מ   10 -ו ' ג לל"מ 1 אם השארית היא בין. מיליגרם לליטר 10להיות לפחות 

ג "מ 1 -שעות היא קטנה מ  24אם שארית בכלור החופשי בתום . שעות 24הכלור בקו לתקופה נוספת של 
  .יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש', לל
  
  

 75 -שעור הכלור ל   יש להגדיל את , שעות 24כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך 
לשעורי הכלור בסוף הקו ישארו   הדרישות . שעות לפחות 6ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך ' ג לל"מ

  .בעינם גם במקרה זה
  
  
  בידוד צנרת    .ד
  

  ".ענביד"י קליפות גומי סינטטי תוצרת "בידוד צנרת מים חמים יעשה ע    
  

  :אחרת צויןהעוביים המזעריים של הבידוד יהיו כדלהלן אם לא     
  

      
  2" -  1  1/2"  1  1/4" - 1"  3/4 - 1/2" וטר  צינורק
        25          30         35  

  
  אביזרים למים חמים וקרים 07.2.3

  
    עם ציפוי אמאיל פנים " רפאל"תוצרת  T - 4001טריז , כולל יהיו 3"המגופים מעל   -    
  .ע.וחוץ או ש  
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      ל יהיו מגופים כדוריים תוצרת כול 2"עד ' וכו, מים קרים, המגופים למים חמים  -    
  .42עשויים פליז סידרה " הבונים"  

  
  .231דגם " סוקלה"חוזרים יהיו תוצרת -שסתומים אל  -    

  
  .עם מסנן ומד לחץ" בראוקמן"מקטיני לחץ יהיו תוצרת   -    

  
    משיכה או (עם דיאפרגמה וידית " בראוקמן"ברזי בטחון ושחרור לחץ יהיו תוצרת   -    
  ).אלא אם צויין אחרת(' אטמ 3.0וילים ללחץ פתיחה של מכ) סיבוב  

  
  .4123או  4113דגם " קים"מסננים יהיו תוצרת   -    

  
      מתאימים לעבודה " בראוקמן"שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יהיו תוצרת   -    
  .מעלות צלזיוס 100של ' בטמפ  

  
      ור למכשירים יש שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיב' אחרי כל אביזר מגוף וכו      
  .להרכיב רקורד  

  
  .'אטמ 16כל האביזרים יתאימו ללחץ       

  
  

  ניקוז ושופכין, מערכת הדלוחין     07.3
  

  צינורות דלוחין  07.3.1
  

מחוברים בספחי , ללא תפר מגולבנים SCH. 40צינורות הדלוחין גלויים יהיו עשויים מפלדה 
 H.D.P.Eעשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה  עשויים פליז עם או בלי עיני ביקורת או' דרנז

  .כמפורט בתכניות. ע.או ש" מובילית"דוגמת  1חלק  349כ "מפמ. י.ת.בהתאם למפרט מ
  

  .ל"כנ HDPEיהיו ' פירים וכו, בחללים טכניים, בקירות, צינורות ברצפה
  

כבות צבע ושתי ש" מגנול"צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבות צבע מגן 
  כל . 'קונזולות וכו, באמצעות חבקים' תקרות וכו, עליון ויחוזקו לקירות

  .7.2.3  כמפורט בפרק " UNISTRUT"יהיו תוצרת ' גשרים וכו, חבקים, הקונזולות    
  

י יצרן "ע ) SHOP DRAWINGS(מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע 
קבלת היתר ממכון התקנים כולל התקנת , שנים על ההתקנה והחומר 10 -אחריות ל, הצינורות

, מסעפים, כגון זוויות. ב.וספחים עם או בלי ע' רצפוצ וכו, פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות
חיזוק , צביעה כנדרש', וכו, מחברי התפשטות, מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך

, על הגג.   7.2.3כמפורט בסעיף ' חבקים גשרי צנרת וכו, תקונזולו', הצינורות לקירות תקרות וכו
, איטום חוסם אש,שרוולים' תקרות וכו, מעבר דרך רצפות, בפירים, בחללי תקרות אקוסטיות

וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ', בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו,חריצים
  .ומפרטים

  
  

  צינורות השופכין וניקוז  7.3.2
  

   צינורות השופכין  והניקוז מתחת לרצפת המרתף וגלויים מתחת לתקרות המרתפים ועל  
    או 125. י.ספחים לפי ת. 124. י.הקירות במרתפים יהיו עשויים יצקת ללא ראש לפי ת  
  HDPE .  

  
      .  HDPEיהיו עשויים ' פירים וכו, צינורות השופכין הגלויים בתקרות אקוסטיות  

  
  .1חלק  349כ "י מפמ"יתאימו למפרט מת HDPEרים הצינורות והאביז  
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, לתקרה, צמודים לקירות' צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו, הצינורות יהיו על הקירות  
יהיו כמפורט בפרק ' הקונזולות וכו. 'מתלים וכו, קונזולות, או בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים

  .לעיל 7.2.1
   

  ניקוז המזגנים   7.3.3
  

ניקוז המזגנים יעשה בתוך . בהתאם למפורט בתוכניות SCH 40מערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות 
  .מחסומי ריצפה או דרך קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת השאיבה במרתף התחתון

מחוברים  םמגולווני    ASTM A 53לפי תקן ,   SCH 40,   כולל יהיו מפלדה ללא תפר 3"צינורות בקוטר עד 
  .יהיו מאותו סוג ותקן של הצינור', רקורדים וכו, היצרויות, מסעפים, זוויות: כגון, ספחי הצנרת. בהברגה

  
  צינורות מי גשם  07.3.4

  
כמפורט  E.P.D.H  יהיו צינורות , צינורות ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות או משטחים פתוחים לשמיים

  .בתכניות
  

  .באופן חרושתי בלבד  יזרים מיוצרים שינוי כוון ייעשה באמצעות אב
באמצעות ' וכו  אלמנטים קונסטרוקטיביים , תקרות, הצינורות הגלויים בנישות ובמרתף יחוזקו לקירות

מחירי היחידה לצינורות . לעיל   07.2.3כמפורט בסעיף   UNISTRUTתוצרת ', מתלים וכו, קונזולות, שלות
  .'קירות ותקרות וכומעברים דרך , ל"חיזוקים כנ, כוללים ספחים

      
יותקנו במקום לפני יציקת הבטון ויחוזקו , הצינורות העוברים בעמודים או בחלקים קונסטרוקטיביים

  . מתחת למוצא תתקן אגנית עשויה בטון. בעת היציקה  על מנת למנוע תזוזות , באופן יציב לקונסטרוקציה
  

  ברדסים וקולטני מי גשם וניקוז  07.3.5
  

בהתאם למפורט   " JOSAM"או "  SMITH"י מי גשם במשטחים פתוחים יהיו תוצרת הברדסים וקולטנ
  .לפי הנדרש HDPEמחיר היחידה יכלול אביזר מעבר לצינור פלדה או . בכתב הכמויות

  
  

  E.P.D.Hהנחיות לביצוע צנרת    7.4.6
  

רן ותחת ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצ, 2חלק  349כ "התקנת המערכת תעשה לפי מפמ
  .פיקוח שרות השדה של היצרן

  
מאת נציגו   ובעל תעודת הסמכה  E.P.D.Hעל הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות  ביוב  

  .המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים
     

לתפקודה התקין   לרבות אחריות היצרן , 2חלק   349כ "תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ
  .שנים 10לתקופה של , של המערכת

  
  .היצרן  מאת נציגו הרשמי של , על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה

  
כחלק , היצרן  י נציג "שיסופקו לקבלן המבצע ע, הרכבת המערכת תעשה לפי תוכניות ביצוע מפורטות

טות לאישור המתכנן הבצוע המפור  על הקבלן המבצע להמציא את תכניות . מאספקת הצנרת והאביזרים
  .לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה

  
עם ראשי ריתוך , במכונת ריתוך  BUTT WELDINGחיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים 

הכל לפי דרישות התכנון , עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה, חשמליים
  .המפורט

  
, והוראות היצרן   2חלק  349כ "יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ התמיכות ותליות הצנרת, החיזוקים

  .ג תוכניות הביצוע המפורטות"תוך ציונם ע
   

יעשה באחריותו   , שימוש בספחים ובאביזרי צנרת שאינם מתוצרת היצרן הנושא באחריות לטיב העבודה
  .הישיר של היצרן האחראי
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ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור היצרן ספחים , הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת
  .הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן

  
ראשי החיבור   להחלפת סוג . בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד

  .יש לקבל אישור מפורש של  המתכנן, החשמליים במהלך העבודה
   

הוראות היצרן  2חלק  349כ "במיקום ובכמות הדרושה לפי מפמ הרכבת מחברי התפשטות תעשה
  .הקבע לאורך הצנרת  כמותם וחוזקם של נקודות , כמו כן מיקומם. ותוכניות הביצוע המפורטות

     
  .ואישורו של המתכנן  יש להביא לידיעתו , י המתכנן"כל סטיה מתכניות הביצוע המפורטות שאושרו ע

   
או הקבלן בכל   חייב לעמוד לרשותו של המתכנן , הספחים ואביזרי הצנרת, ספק הצנרת, נציגו של היצרן

  .בעיה טכנית ולתת פתרון לכל שאלה מקצועית בכל שלב הרכבת המערכת
י "הצנרת ע  בפני סתימת , הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה

  .פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך
  

  שופכין וניקוז, מחירי היחידה לצנרת דלוחין      07.4.7 
  

, י יצרן הצינורות"ע ) SHOP DRAWINGS(מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע 
, כגון זוויות .ב.ספחים עם או בלי ע, ון התקניםקבלת היתר ממכ, שנים על ההתקנה והחומר 10 -אחריות ל
עם או בלי ' וכו, מחברי התפשטות, נקודות קבע , ת ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורךמופו, מסעפים

כמפורט ' וכו,  גשרי צנרת, חבקים, קונזולות', חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו, צביעה כנדרש, ב.ע
, בשרוולים' תקרות וכו, מעבר דרך רצפות, בפירים, בחללי תקרות אקוסטיות, על הגג', וכו,  7.2.3בסעיף 

וכל הנדרש להתקנה בהתאם ', בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו,חריצים, איטום עמיד אש
  .לתכניות ומפרטים

  
  קופסאות ביקורת  07.4.8

  
מכסים ומסגרות .  HDPE  מאריכים ושרוולים יהיו עשויים , קופסאות ביקורת נופלות, קופסאות ביקורת

  .י עטיפת בטון"ייקבעו במקומם ע', המאריכים וכו, הקופסאות. יהיו עשויים פליז דגם כבד
  

  .המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה באישור האדריכל, מסגרות תהינה מרובעות
  

או יצקת כמפורט    HDPEמ יהיו עשויים "מ) 4* " 2(" 110/63 -ו)  8*"4("מ "מ 200/100מחסומי רצפה 
  . אם לפרטיםבתכנית ויקבעו בבטון בהת

  
סל נירוסטה , מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים אמאיל בתנור

איטום המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין , וכן את השרוול לפי הפרטים,  8/4"במחסום 
  .'ביטון המחסום וכו, השרוול והתקרה
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  'נספח א
  

  יודנוהל קבלת מתקנים וצ
  
  כללי       .1
  
    יתאימו למפרט , י הקבלן"מטרת נוהל זה להבטיח למזמין שהמתקנים המתקבלים ע   1.1      
  .ויפעלו בצורה תקינה לשביעות רצונו, הטכני והתכניות            
  

    מערכות צנרת ופרטי , מבנים: תכלול לצורך נוהל זה" מתקנים וציוד"הגדרת המושגים    1.2      
  .ציוד בודדים    
  

  .מפרט המיוחד ותנאי החוזהנוהל זה מהווה חלק בלתי נפרד של   1.3      
  

  תהליך הקבלה    . 2
  

  .לקבלן הפרויקטמועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל    2.1      
  

      את כל המסמכים  הפרויקטשבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל   2.2      
  .3להלן בסעיף  פרוט המסמכים ראה. הטכניים הקשורים למתקן    
  

    ואין , המתכנן או גוף אחר, במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין  2.3      
            יהיה זה תפקידו של הקבלן לרכז את כל , לקבלן שליטה על מסמכים אלה    
  .החומר האמור ולהעבירו לידי המזמין  
  

      נציג , נציג המתכנן, נציג הקבלן, המפקח , הפרויקטמנהל : בעת הקבלה יהיו נוכחים  2.4      
  .מחלקת האחזקה של המתקן  
        
  .תהווה בדיקה זו קבלה סופית, אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות  2.5      
  

יקבע מועד להשלמת התיקונים , אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון  2.6  
בוצעו התיקונים בהתאם  יקה הנוספת יקבע כיאם בבד. ל"הנותאריך לבדיקה נוספת של הפרטים 

  .תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית, לדרישות
    

  מסמכים טכניים    . 3
  
  .                           המסמכים הטכניים יכילו ששה תיקים זהים בשפה העברית      
  

  :כל תיק יכיל כדלקמן        
  

  .תםתאור המערכות והציוד עם הסבר פעול   3.1      
  

            ליום המסירה , )תכניות עדות" (כפי שבוצע"מערכת תכניות מעודכנות    3.2      
  :אשר תכלולנה    
  

    תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה של תהליכים וזיהוי   3.2.1        
        התרשימים יהיו חד קויים ויכללו את כל המידע החיוני היסודי . כל הפריטים        
  .'התהליכים וכו, המערכות, המתקנים להבנת    
  

  תכניות הביצוע של פרטי הציוד השונים   3.2.2        
  

    החוטים , החיבורים, הצינורות, תכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד  3.2.3        
  .י מספר קטלוגי מתאים"כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע, וכדומה        
  

  .דרושים להבנת המערכות ופעולת הציודשרטוטים אחרים ה  3.2.4        
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  .עם ציון נקודת העבודה, דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופריטי הציוד  3.3      
  

    ', האביזרים וכו, הצנרת, מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד, ספרי ציוד, כתבי אחריות   3.4      
  .וכן כל חומר טכני שהיצרן חייב למסור יחד עם הציוד    
  

    ההוראות יכללו הסבר . הוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות  3.5      
        איתור תקלות , כיול, כוון, הרכבה, פרוק, הדממה, הפעלה, מלא ומושלם על בטיחות    
  .ואופן הטיפול בהן  
  

    ההוראות יהיו . הוראות אחזקה ומפרטי אחזקה ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות  3.6      
        י "של הפעולות עם תדירויות הביצוע כפי שהומלצו ע מדויקמודפסות ויכללו פירוט     
  . יצרני הציוד  
  

  :תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן  3.7      
  

    בודקים מוסמכים או חברת , י מעבדה מאושרת"תעודות על בדיקות שנעשו ע  3.7.1        
  .החוקבמקרים בהם הדבר מתחייב מ, החשמל        
  

    על בדיקות ) או דפי יומן(תעודות , תעודות על בדיקות של החלקים ואביזרים  3.7.2        
  .חלקיות שנעשו בזמן הביצוע        
  

  .י המזמין"תעודות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורט ע  3.7.3        
  

        
      הים שרטוטים ופרטים מז, רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים  3.8      
  .המאפשרים זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו מהיצרן    
  

      עבור הציוד , י היצרן לשמירה במלאי המזמין"רשימת חלקי חילוף המומלצים ע   3.9      
  .המותקן    
  

  .כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה לשירות  3.10      
  
  תמסמכים טכניים בחדרי המכונו    . 4
  
    הדרישות המפורטות להלן מהוות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן       
  .למסור לידי המזמין  
  

    , צנרת, התרשים יכלול את הציוד. תרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות  4.1      
      על לוח התכנית תשורטט . 'מנועים וכו, וסתים, מכשירי בקרה, כווני זרימה, אביזריה    
  .ותתלינה בחדר המכונות) מ"ס X 100 120מינימום (פרספקס בגודל מתאים   
  

  .ל"הוראות הפעלה והדממה של הציוד על לוח פרספקס כנ  4.2      
  

      השילוט יקיף את . הציוד והצנרת, על המתקנים, בהתאם למפרט, שילוט מלא וברור  4.3      
      , רמציה טכנית וכל הנדרש להבנת המערכותאינפו, הכוונה, הפעלה, הנושאים של בטיחות    
  .ולזיהוין בתכניות, להפעלתן  
  
  קבלת המערכות והציוד    . 5
  

    קבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעולות הבאות לשביעות   5.1      
  .רצונו של המזמין    
  

  .בדיקת המתקנים בהדממה ובהפעלה  5.1.1      
   

  .3הטכניים לידי המזמין כמפורט לעיל בסעיף  מסירת המסמכים  5.1.2      
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  . 4הוראות ושילוט בחדרי המכונות כמפורט לעיל בסעיף    5.1.3      
  

    ואחזקה שוטפת של המערכת , הדממה, הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה  5.1.4      
  .והציוד כמפורט במפרט      
        
  .י המזמין"ע" ום העבודותתעודת סי"לאחר עמידת הקבלן בדרישות לעיל תוצא       
  

    תקופת האחריות  . 6  
    
    והוצאות  5תקופת האחריות תחל רק לאחר קבלת המערכות והציוד כמפורט לעיל בסעיף     
לשרות לו בינתיים חלקים שונים מהמערכת וזאת  למרות שהופע  י המזמין "ע" תעודת סיום העבודות"  

לקבוע כי תקופת האחריות מתחילה אחרי הקבלה הראשונה  הפרויקטרשאי מנהל   למרות האמור לעיל . המזמין
  :מותנה ב

  
  .כי הליקויים שנמצאו בפעולת המתקן אינם בעלי משמעות לפעולתו התקינה  .א    
        
  .הקבלן יתחייב לתקן את הליקויים בתוך פרק זמן שיקבע מראש ואמנם יעמוד בכך  .ב    
  

      
      תעודת אחריות לתקופת הבדק המציינת  הפרויקטבכל מקרה ימסור הקבלן לידי מנהל       
      .במפורש מועד תחילת אחריות ומועד סיומה  
  

  רשימת תוכניות ופרטים סטנדרטיים

  
  :רשימת תוכניות

  
         מים וביוב חיצוניים מערכות                    00 -099\2014

  
  2014\099banot- 01       דלוחין ושופכין מערכות  
  
  2014\099banot- 01       מים קרים וחמים    מערכות  
  
  2014\099banim- 01       דלוחין ושופכין מערכות  
  

2014\099banim- 02        דלוחין ושופכין מערכות  
  

2014\099banim- 03        מים קרים וחמים    מערכות  
    

   
   

או לצורך שינויים אשר /ו במידה ותיווספנה לצורך השלמה או הסברה, וכן כל התוכניות אשר תיווספנה
  .המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו

  
  
  
  

          : חתימת הקבלןחותמת  ו
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  כיבוי אש ובטיחות – 2'ד נספח

  

  מצורף בחוברת נפרדת
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  להרחבה או בינוי מוסדות חינוך הנחיות משרד החינוך – 3'נספח ד

  )לא מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה(
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  ._______________: חתימה וחותמת
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  תיק תוכניות –' ה נספח

  

  מספר גיליונות פיתוח  מספר גיליונות בנות מספר גיליונות בנים  התכנית
  1  11  11  אדריכלות

  1  7  7  קונסטרוקציה
  1  3  3  אינסטלציה

    11  12  חשמל
    1  1  מיזוג אויר
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  לוח זמנים ותוכנית עבודה מפורטת  – 'ו נספח

 העירייה ידי על יאושר, במכרז הזוכה ידי על יוכן(

  ).ההסכם ממסמכי נפרד בלתי חלק ויהווה
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

  נספח בטיחות בעבודה – 'זנספח 

  נספח בטיחות  
_______________________________________________________________  

י "שאושר לענין זה מראש בכתב ע, הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחותבאחריות 
המצורף לנספח בטיחות זה ' טופס הצהרת בטיחות'לחתום על , ")ממונה הבטיחות" –להלן (עירייה ה

  .עירייהולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם ה
 .נה הבטיחות באופן ישירי הקבלן מול ממו"מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע

  .י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה"התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע
  .החתימה על ההסכםימי עסקים מיום  7- על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

  .י ממונה הבטיחות"י הקבלן וע"חתומה ע" הצהרת הבטיחות"תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת 
  הצהרת הקבלן

  
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה   .א

קרא והבין את הוראותיו של , לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה
ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת , ב"המצ" הצהרת  הבטיחות"נספח בטיחות זה  וחתם על 

קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע , אותההבין , בטיחות כמפורט לעיל
 1954 –ד "פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע

  .נספח הבטיחות והוראות הדין, 1970 - ל "תש) נוסח חדש(ופקודת הבטיחות בעבודה 
  

פי כללי הבטיחות הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על   .ב
ונספח בטיחות  עירייהאו המפקח ב/הנחיות והוראות המנהל ו, על פי הוראות הדין, והגהות

  .זה

 
  דגשים: נושאי בטיחות

 
על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות   .א

חוק ארגון : "להלן( 1954- ד"תשי, בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה
פקודת : "להלן( 1970- ל"תש, ]נוסח חדש[ופקודת הבטיחות בעבודה ") הפיקוח
  .והתקנות על פיהם") הבטיחות

  
לשמירת רווחתם , על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי  .ב

כל  לקיים את, או גוף שהוא/וכל אדם ו עירייהעובדי ה, שלומם ובריאותם של עובדיו
או המפקח /הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו

  .עירייהב
  

הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע   .ג
הציוד והחומרים אשר , המבנים, התהליכים, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, העבודות

אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך  ידאג לנקיטת, הנם בשימוש
  .את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה

 
מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות   .ד

או מטעמו  עירייהמפקחים ומהנדסים של ה, לבטיחות ולשלום עובדיו, נשוא הסכם זה
קות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר הבאים  לפיקוח או לבדי

  .המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז

 
לסמן באופן בולט , על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, מבלי לפגוע באמור לעיל  .ה

או הנוצרים /ובשלטי אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו
לגדר לבטח , או לרכושו של מאן דהוא/העלולים להוות סיכון לגופו ו, ודהבמהלך העב

ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים , חומרים, מכונות) הבטיחות' בהתאם להוראות פק(
למניעת התפשטות בערה , ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים
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נאותים ומספקים להבטחת כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות . וכן לכיבויה
  .שלומו של כל אדם בשעת דלקה

 
י מי מטעמו האמון על כך "על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע  .ו

 .הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, ובהתאם לדרישות הדין
  
הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה   .ז

ללא פגמים , במצב טוב ותקין, בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובההמצויים 
 .וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים, או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא

  
הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך   .ח

  .זהלהימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם 

 
או למניעת פגיעה /הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו  .ט

הכל בהתאם , באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא
  .להוראות הדין וכללי הבטיחות

 
או /או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או מפגע אשר גרם ו/במקרה בו התרחשה תאונה ו  .י

או למפקח /ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו
  . )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(ולמפקח מטעם משרד העבודה , בעירייה

 
או /מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו  .יא

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  72תוך  בעירייההמפקח 
  .קרות אירועים דומים בעתיד

 
או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר /במידה וימצא המנהל ו  .יב

באמצעות המנהל  עירייהיוכל ה, התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן
היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך . מור לקבלןאו המפקח ליתן התראה בנוגע לא/ו
להפסיק , או המפקח/באמצעות המנהל ו עירייהיוכל ה, ימים ממועד קבלת ההתראה 7

ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת , את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה
  .ההודעה

 
ע משאר הסעדים יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרו, למען הסר ספק  .יג

  .פ הוראות הדין"במסגרת הסכם זה וע עירייהוהתרופות העומדים לרשות ה

 
ובתדריך הממונה על הבטיחות , למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה  .יד

כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על  עירייהב
  .ו נשוא הסכם זההקבלן במסגרת מילוי התחייבויותי

  
או פוטרת אותו /ל אינה משחררת ו"יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ, כמו כן  .טו

 הואמן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם 
  .כפוף
  

  ציוד מגן אישי
  

כל דין ובפרט בהתאם להוראות , הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי  .א
תקנות ציוד : "להלן( 1997- ז"תשנ, )ציוד מגן אישי(בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה 

  .ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ")מגן אישי
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, באיכות נאותה, הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל  .ב
ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בעל מבנה , חזק ועמיד
  ".ציוד מגן אישי"ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות , בא למנוע

  
  .הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין  .ג

 
באמצעות המנהל  עירייהיוכל ה, במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה  .ד

לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא , או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית/ו
  .להפסיק את עבודת הקבלן, ימים 7מולאה תוך 

 
  ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 
ב ובכלל זה "האביזרים כלי העבודה וכיו, המכונות, על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד  .א

צריכים , "פקודת הבטיחות"ובפרט הוראות , הדיןמכונות הרמה שבהתאם להוראות 
י בודק "יבדקו ע, י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות"לעבור בדיקת תקינות ע
ב נמצאו בלתי תקינים "אביזר וכיו, מכונה, במידה ופריט ציוד. מוסמך כנדרש ובמועד

עד אשר על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש , וכשירים בבדיקת בודק מוסמך
מבלי לפגוע בשאר . יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך
או רכוש של כל גורם /הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו

  .או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה/ו
  

ב "האביזרים וכיו, הציוד, בלן לוודא כי כל המכונותחובה על הק, מבלי לפגוע באמור לעיל  .ב
אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי /או בחזקתו בקשר לביצוע/המצויים בבעלותו ו

י הגורמים "כשיר ובטיחותי ע, יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין
. ע מקובליםהיצרן וכללי מקצו, ל בהתאם להוראות הדין"המוסמכים לבדוק המכשור הנ

או /מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו
או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט /רכוש של כל גורם ו

 .בסעיף זה
 

  עבודות בגובה, עבודות על גגות שבירים

 
נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות או /על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו  .א

עבודה (או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה /על גג שביר ו
, ")תקנות העבודה על גגות שבירים: "להלן( 1986-ו"תשמ, )על גגות שבירים או תלולים

  .שיפועו והשפעת מזג האוויר, שבירותו, בהתחשב במבנה הגג
  

עלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין במקומות הגישה וה  .ב
  ".גג שביר, זהירות"

  
פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל , הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות  .ג

תקנות העבודה על גגות "פ "חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע
קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו , מועסקיו, והקבלן יוודא כי עובדי. "שבירים

  .בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק

 
הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו , מבלי לפגוע באמור לעיל  .ד

בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות 
  .שבירים

 
 .2007-ז"תשס) עבודה בגובה( י תקנות הבטיחות בעבודה "לן מתחייב לעבוד עפהקב  .ה
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  גהות תעסוקתית

  
אשר יבטיחו ויגנו , פ כל דין"הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע  .א

או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי /מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו
במסגרת מילוי , בחומרים ובציוד, במבנים, במתקנים, דהבתהליכי העבו, העבודה

  .התחייבויותיו נשוא הסכם זה
  

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את   .ב
בתהליך יצור או , בחומר, העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד

  .אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה/ובקשר לביצועבכל גורם אחר במקום העבודות 
  

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות   .ג
וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על , הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה

  .ל"מנת למנוע הסיכונים הנ
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  טופס הצהרת בטיחות
  

שעלי כי הובאו לידיעתי , מצהיר בזאת. ..............................................................., אני החתום מטה
פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות , תוך שמירת חוקים עירייהלבצע את העבודה בתחום ה

  . תאונות עבודה בגינםוהדרכים הנדרשות למניעת , עבודהוכי נהירים לי הסיכונים האפשריים בבעבודה 
בתחום  פקודות ותקנות רלוונטיים, לבצע את העבודה תוך שמירת חוקיםהריני מתחייב להקפיד 

וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד , י כל דין"ועפהבטיחות בעבודה בסביבה פתוחה 
והנחיה שאקבל מכל  הריני מתחייב להישמע לכל הוראה. ולנהוג בהתאם להן עירייהאו ב/ו הכלכלה

או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית  האו ממונה הבטיחות מטעמ עירייהאו מה/רשות מוסמכת ו
  .בהתאם

או /לרבות עובדים ו, הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי
, באופן בלעדי ומוחלט, אחראי או מועסקיו והנני/או עובדיו ו/או קבלני משנה שיבצע ו/מועסקים ו

למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני 
או מהנחיות /י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו"אחראי לכך שיקוימו ע

  . הגופים האמורים באישורי זה דלעיל
העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני  עובדיבתחום הבטיחות בעבודה את כל  הנני מתחייב להדריך

  המשנה המועסקים מטעמי בפרויקט
גם הפרה יסודית , מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה

  .עירייהשל הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין ה

  :ולראיה באתי על החתום
  ...................................................... פ.ח./ז.ת. ............................................................שם 

  ........................................................................................................העבודה 
  .............................................................חתימה . ...................................................תאריך
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  'נספח ח

  .1953 – ג"התשי, נוער עבודת חוק מתוך רלבנטיות הוראות
  

 ] ח"תשנ, )2(ב"תשל: תיקון[העבדה מסכנת . 33
   -המעביד נער באחד מאלה 

  ; או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן 4א או 2,  2בניגוד להוראות סעיפים )   1(
  ; כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו, 5בהתאם להוראות סעיף , במקום ששר העבודה והרווחה קבע)   2(
ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בתהליכי , בעבודות)   3(

  ; 6בהתאם להוראות סעיף , בהם
  ; אין להעבידו בה בגילו 7שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף , בעבודה)   4(
) 2)(א(61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  - דינו , 14בניגוד להוראות סעיף )   5(
  ).חוק העונשין -להלן ( 1977-ז"התשל, חוק העונשיןל
  

  ]ח"תשנ: תיקון[העבדה אסורה אחרת . א33
   -המעביד נער באחד מאלה 

שענינן בדיקות , א11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11בניגוד להוראות סעיפים )   1(
  ; רפואיות

שענינן , 25או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף , 24-ו 20,  21,  22בניגוד להוראות סעיפים )   2(
  ; שעות עבודה ומנוחה

לרבות הוראות בענין , 4או , א2,  2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים )   3(
  . הפסקות בעבודה או עבודה בלילה, מנוחה שבועית, קביעת מספר מרבי של שעות עבודה

  .לחוק העונשין) 2)(א(61ה חודשים או קנס כאמור בסעיף מאסר שיש -דינו 
  
  ] ח"תשנ, ג"תשל: תיקון[פירושים . 1 
   -בחוק זה ) א(
  ; שנה  16מי שעדיין לא מלאו לו  -פירושו " ילד"
  ; שנה  18אך עדיין לא מלאו לו , שנה 16מי שמלאו לו  -פירושו " צעיר"
  ; ילד או צעיר  -פירושו " נער"
  ; או בהשגחתו , בפיקוחו, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, י נערלגב, "הורים"
  ; ";2 1954- ד"התשי, מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה -פירושו " מפקח עבודה"
  ; מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי  -פירושו " מפקח עבודה אזורי"
  ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -פירושו " פנקס עבודה"
וכן שירות או הצעת שירות , מכירה או הצעת מכירה -פירושו " התעסקות ברוכלות"או " רוכלות"

  . לביתברשות הרבים במקום ציבורי או מבית 
   -לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד) ב(
להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה , בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם -אצל הוריו ) 1(

  ; חקלאית במשק של ההורים 
 -" עבודה", לענין זה;ובד ומעביד ובין אם לאובין אם נתקיימו יחסי ע, בכל עבודה, אצל אדם אחר) 2(

  ;לרבות רוכלות
ובכלל זה , בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח) 3( 

במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב 
  . עבודה מעשית

או בצילומים לצורכי , אמנותית או לצורכי פרסום, זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית לענין חוק) ג(
ואף אם ההעסקה , אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, כהעבדה, 4כאמור בסעיף , פרסום

- " העסקת ילד", לענין זה;וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה, פעמית-היתה תד
  .שיתופולרבות 

  
  ] ח"תשנ, ג"תשל, ב"תשל, א"תשל, ט"תשכ: תיקון[גיל עבודה לילד . 2   
  .שנה 15לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ) א(
לא יועבד אלא אם , 1949 -ט "תש, שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה 15ילד שמלאו לו ) ב(

  : נתקיים אחד מאלה
  ; 1953 -ג "תשי, בחוק החניכות הילד עובד כחניך כמשמעותו) 1(
  . בוטל) 2(
  ; 1949 -ט "תש, לחוק לימוד חובה) 1) (II) (ב(5ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף ) 3( 
מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת ) 4(

  . הלימוד המתאימה לגילו

200



  

 
 

  ._______________: חתימה וחותמת

  

לחוק לימוד  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14העבדת ילד שמלאו לו שר העבודה רשאי להתיר ) ג(
  . היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד; 3 1949-ט"תש, חובה

  .בוטל) ד(
  
  ] ה"תשנ, ב"תשל: תיקון[עבודה בחופשת לימודים . א2 
על , פת חופשת לימודים רשמיתמותר להעבידו בתקו, שנה 15שנה וטרם מלאו לו  14ילד שמלאו לו ) א(

הכל כפי שיקבע שר , בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, 2אף האמור בסעיף 
תקנות ;לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור, העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע

  .)ג(2יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף , או מקצתן, כאמור
  ).א(לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן , 1953-ג"תשי. הוראת חוק החניכות) ב(
  
  ] ח"תשנ, ט"תשכ: תיקון[הופעות וצילומים . 4 
, בהופעה ציבורית, שנים 15אין להעביד ילד שטרם מלאו לו , )א(2מבלי לגרוע מהוראות סעיף ) א(

  . או בצילומים לצורכי פרסום, אמנותית או לצורכי פרסום
, לתקופה מוגבלת, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, 2וסעיף ) א(על אף הוראות סעיף קטן ) ב(

  . )א(בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן , להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד
  . צורך ההופעהלימוד או אימון ל, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות -" הופעה", בסעיף זה) ג(
  
  
  
  ] ח"תשנ, ה"תשנ, ט"תשכ: תיקון[איסור עבודה במקומות מסויימים . 5 

, בין בדרך כלל ובין במיוחד, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, שנה 15אף אם מלאו לו , ילד
החינוכית הנפשית או , עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, באותו מקום, אם לדעתו עבודתו של ילד

  . מיקומו או בשל כל סיבה אחרת, בשל טיב העיסוק
  
  עבודות אסורות . 6

בתהליכי ייצור או , העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתקנות, שר העבודה רשאי לאסור או להגביל
אף , שלומם או בהתפתחותם הגופנית, לפגוע בבריאותם, במקומות עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו

  . ה אסורה על פי הסעיפים הקודמיםאם העבדתם אינ
  
  גיל מיוחד לעבודות מסויימות . 7 

אם , כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות
הרוחנית או , החינוכית, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו

  .אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים, המוסרית של הנער
  
  ]ח"תשנ: תיקון[אישור רפואי להעבדה . 11 
ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי , לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית) א(

  . להעבדתו
בע כי דרושה עבודה ששר העבודה והרווחה ק - " עבודה המחייבת בדיקות התאמה", בפרק זה) 1) (ב(

וכן עריכת בדיקות רפואיות , קביעה מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה
  . חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה

לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את ) 2( 
  . התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך

יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה ) 2(אישור לפי פסקה ) 3( 
ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן , פני הנדרש מהנערמבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגו

  .האישור יירשם בפנקס העבודה של הנער;לשם ניסיון
  

  ] ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון[בדיקה רפואית חוזרת . 12
במועדים ובתנאים שקבע , נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה) א(

  . )בדיקה רפואית חוזרת -להלן (רווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה שר העבודה וה
ירשום המוסד , על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה) ב(

, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, בפנקס העבודה של הנער, הרפואי המוסמך
, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, המעביד, תם לידיעת ההוריםויביא או
, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, 6 1959- ט"התשי
  ." 7 1953- ג"התשי

  ]ח"תשנ: תיקון[הודעה על תוצאות בדיקה רפואית . 13 
   -כי , 12-ו)ב(11 העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים) א(
  ; בוטל ) 1(
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  ; הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד) 2(
   - העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו ) 3(

  . ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי
ואם נאמר בהודעה שהנער אינו , מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער) ב(

יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה , מתאים לעבודה בה הוא מועבד
  . הוא מועבד

  איסור העבדה לאחר קבלת הודעה . 14 
יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת , 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 

בעבודה שאליה מתייחסת , וך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזוריאו ת, ההודעה
  .ההודעה או בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער

  ]ח"תשנ: תיקון[יום עבודה ושבוע עבודה . 20 
  . עלא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבו) א(
לפי , שעות עבודה ליום 8-במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ, )א(על אף הוראות סעיף קטן ) 1א(

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, 8 1951- א"התשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה) א(5סעיף 
  .שעות עבודה 40ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 

בין על פי חוק ובין על פי הסכם , השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בוביום שלפני המנוחה ) ב(
  . לא יועבד נער יותר משבע שעות עבודה, או נוהג

לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות , הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה -פירושו " שעות עבודה) "ג(
  . 22יף חוץ מהפסקות על פי סע, הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר

  שעות המנוחה השבועית . 21 
  . לא יועבד נער במנוחה השבועית) א(
   -המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול ) ב( 
  ; את יום השבת  -לגבי נער יהודי ) 1( 
הכל לפי , את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע -לגבי נער שאיננו יהודי ) 2( 

  . המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו
  הפסקות . 22 
שעה  3/4, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה) א(

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום . ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות, לפחות
  . חצי שעה לפחותההפסקה היא של , שלפני חג

  . ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות) ב(
אלא אם , בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד) ג(

והנער נדרש על , היתה נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו
  .ה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודהבמקר; ידי מעבידו להישאר במקום העבודה 

  
  ] .ה"תשנ: תיקון[איסור עבודת לילה . 24 
  . נער לא יועבד ולא ירכול בלילה) א(
פרק זמן של  -חל עליהם , 11 1949-ט"התש, לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, "לילה", בסעיף זה) ב(

פרק זמן , אינו חל עליו, 1949- ט"התש, חינוך חובהולגבי צעיר שחוק  09:00ובין  20:00שעות שבין  12
  .06:00ובין  22:00שעות שבין  10של 

  . גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי, לענין סעיף זה, רואים נער כמועבד) ב( 1על אף האמור בסעיף ) ג( 
  

  ] ח"תשס, ז"תשס, ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון[היתר עבודת לילה . 25
  . במקום שבו עובדים במשמרות 23.00רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה שר העבודה )   א(
רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם , ניתנה החלטה על שעת חירום)     1) (ב(

, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, 23:00אחרי השעה 
  . ר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעירובלבד שהובטחו לדעת הש

יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום ) 1(תוקפו של היתר לפי פסקה )   2(
  . או במועד אחר שנקבע בהיתר, שבעקבותיה ניתן ההיתר

  : כל אחת מאלה - " החלטה על שעת חירום", בסעיף קטן זה)   3(
  ; 1951- א"התשי, ג לחוק ההתגוננות האזרחית9רף לפי סעיף הכרזה על מצב מיוחד בעו)   א(
, לחוק שירות המילואים 8הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף )   ב(

  ; 2008-ח"התשס
   1971- א"התשל, ]נוסח חדש[ב לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף )   ג(
, התרת שעה, רשאי הוא להתיר, דה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעירסבור שר העבו)   ג(

  . את העבדתו בלילה במקום שבו עובדים ברציפות
העבדתו של נער , התרת שעה, רשאי הוא להתיר, סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות)   ד(

חינוכו והתפתחותו , לשמירת בריאותואם לדעתו הובטחו התנאים , 24.00שנים עד שעה  10שמלאו לו 
  . המוסרית של הנער
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  ._______________: חתימה וחותמת

  

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24.00שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה )   ה(
 05.00כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה ; במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת

 להתחיל בעבודהבעבודה חקלאית עונתית שבה מקדימים 
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מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015 ןנכתמה ןדמוא
דף מס':     001 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

יללכ 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  00 ק ר פ       

      

י ל ל כ  10.00 ק ר פ  ת ת       

      

אל ךא תללוכ הז הזוח תאושנ הדובעה      
,הז הזוח יכמסמ רתיב רומאל ףסונב ,תלבגומ      
ס"יבל תותיכ תפסות לש המקהה תודובע תא      

.שמש תיב ,חמש רוא 'חרב ,תונבו םינבל      
תודובעהש ןובשחב תחקל שרדנ ןלבקה      
ךומסבו םייק רפס תיבל ךומסב הנעצובת      

םיבייחמ רשא םינוש םירוגמו רוביצ יניינבל      
חיטבהל ןלבקה לע .תע לכב םהילא השיג      
לגר יכלוהו תוינוכמ לש חוטבו ףטוש רבעמ      
רתאב םילבוג םישיבכבו תוכרדמ ,םירבעמב      

םימייק םינבמל תוסינכה תא חיטבהל וילע ןכו      
לכ עצבל שרדיי ןלבקה .רתאל ביבסמ תורצחלו      
תחטבהל הצוחנ חקפמה תעדלש הלועפ      

ותעד לוקש יפל תאזו ליעלד תושירדה      
חקפמ לש תידעלבה ותטלחהו      
      

עוציבה תפוקת לכב תוירחאה הלח ןלבקה לע      
םירוקמ םירבעמ לש םתקוזחתו םתקפסאל      
אבוי םירוקמה םירבעמה ןונכת( ,םייתוחיטבו      
היסולכאלו םידימלתל )חוקפה רושיאל      

לכ תרימשל הבוח הלח ןלבקה לע ,תימוקמה      
היחנה לכ עצבלו ןוחטבהו תוחיטבה יקוח      
ץעוי ,ןוחטבהו םורחה ףגא י"ע ןתניתש      

לש תוחיטב לע יארחא ,ןימזמה לש תוחיטבה      
םייחה תא תיבשהל אל ידכב תאז לכו י"חנמ      
תיב תלועפל הערפה אללו םידומצה םינבמב      

רפסה      
      
הינב םיללוכ הז טקייורפב הינבה תודובע לכ      
םיוקב      

לכל םיעפושמ וא/ו םייכנא ,םימוקע ואו םירשי      
אל ,'וכו ,חיט ,ףוצירו יופיח ,ןבא ,ןוטב ,תועוצקמה      
.וז הדובע ןיגב תפסות לכ םלושת      

      
לע יארחא עוציבה תפוקת לכב קיסעי ןלבקה      
טרפמב טרופמכ לכה הדובעב תוחיטבה      
.דחוימה      
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../002 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     002 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
יללכ 1 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תא לבקל םיבייח רוסינ/הביצחה תודובע לכ      
רושיא      
ינפל ומעטמ ימ וא רפש .ד סדנהמ ןנכתמה      

בתכב רשאלו ןנכתמה תא ןימזהל שי ,עוציבה      
.הביצח/רוסינה עוציב ןפוא תא ןמויב      
      

הדוהי לכירדאה י"ע ורשואי רמגה ירמוח לכ      
בתכב הדובעה ןמויב ,ומעטמ ימ וא רטומלרפ      
תבוח הלח ןלבקה לע  .םתנמזה עוציב ינפל      
פ"עו דחוימה טרפמב טרופמכ תואמגוד תנכה      

תנכה תבוח הלח ןלבקה לע .לכירדאה תשירד      
תשירד פ"עו דחוימה טרפמב טרופמכ תואמגוד      
.לכירדאה      

יללכ 00 כ"הס            

יללכ כ"הס          

 
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ת נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  00.10 ק ר פ  ת ת       

ח ט ש ה       

      

ןינבה תינבל תוסחיתמ הזה קרפב רפע תודובע      

ריחמה .תוינכותל םאתהב חטש חותיפ תודובעו      
רושיאב יולימכ רופחה רמוח תרזחה ללוכ      
הכיפש םוקמל רמוחה תרתי קוליסו ,סדנהמה      

.ןלבקה תוירחאב ,תויושארה י"ע רשואמ      
םיריחמב      
ץעוי םע ץועיו חטשב תרוקיב , תונמזה םיללוכ      
םשל תומדקומ תוקידב .שרדנכ עקרקה      

ותמאתה      
ריחמב םיללוכ עקרק ץעוי תושירדל רמוח לש      
.םיעצמו יולימ      

      
אל ,תושרדינה קודיה תוקידב םיללוכ םיריחמה      
הדובע יבחרמ .רקובמ קודיהל תפסות םלושת      

אל      
.חקפמה רושיאב ןלבקה י"ע ועבקייו ודדמיי      
      
היחמצה תרסה ,תלוספ תומרעו םירדלוב יוניפ     01.00.0010

  2,984.00 2,984.00     1.00 'פמוק הינבה חטשמ םיפצורמ םיחטשמ וא/ו  
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מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     003 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       

      

םיסלפמל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010
תבכש תיתחת דע תינכותה פ"ע םישרדנה      
םיעצמה      

  3,230.00    38.00    85.00 .םיפצרמל תחתמ ק"מ   

      
וניאש קמועל תילעמ ריפל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0020
תיתחת דע תינכותה פ"ע ,'מ 6.1 לע הלוע      

    630.00    63.00    10.00 .םיפצרמל תחתמ םיעצמה תבכש ק"מ   
      
תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0030

  1,157.00    89.00    13.00 .תונוש ק"מ   

  8,001.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.20 ק ר פ  ת ת       

      

תריצי ,םימוטיק םיללוכ ןלהלש ןוטבה יריחמ      
,ןוטב תוריקב אוהש ךתח לכב םייזפרט םיצירח      
.'וכו תוטילב/םיעקש םימ יפא ,םיצירח ללוכ      

      

ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       

      

  5,580.00    36.00   155.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.11.0010
      
ןרטסילופמ דיבילופ לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.0020

    975.00    39.00    25.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ר"מ   

      
מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     02.11.0030

  1,330.00    38.00    35.00 ר"מ יפל ,םידדצה 2-ל הדידמה .תורוק ידיצב ר"מ   

      

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       

      

לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0010
יבג      
דע מ"ס 02 תורוקה בחור .עקרקה  לע וא עצמ      

 10,764.00   828.00    13.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 05 ק"מ   
      
לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0020
יבג      

מ"ס 03 תורוקה בחור .עקרקה  לע וא עצמ      
הרוקל תחתמ הקוצי ,)דרפנב דדמנ עצמה(      

    541.00 1,082.00     0.50 2-ק ןויליגב 7-7 ךתח יפל תמייק ק"מ   
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מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     004 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0010
    696.00   116.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס 51 יבועב ר"מ   

      
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0020

    882.00   147.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  02  יבועב ר"מ   
      
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0030

 24,940.00   172.00   145.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  52  יבועב ר"מ   

      

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  06.20 ק ר פ  ת ת       

      

  9,100.00   910.00    10.00 .מ"ס 52-02 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0010
      

 26,400.00   880.00    30.00 .מ"ס 53-03 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0020

      
 43,250.00   865.00    50.00 .מ"ס 04 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0040

      

ךתח יחטשב םילדב 03 -ב ןוטב םידומע     02.60.0050
  4,356.00 1,089.00     4.00 .םינוש ק"מ   

      

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       

      

בחור 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010

תיתחתל דע  דדמנ  הרוקה הבוג .מ"ס 02      
  5,410.00 1,082.00     5.00 םידומעה ןיבו הרקתה ק"מ   

      
02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0020

מ"ס      
 19,700.00   985.00    20.00 הקלורל מ"ס  2  בחורב  עקש תוברל ק"מ   

      

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       

      

  3,160.00   158.00    20.00 מ"ס 51 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0010

      
  3,546.00   197.00    18.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0020

      

129,920.00   224.00   580.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030
      

 28,170.00   313.00    90.00 מ"ס 04 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0040
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מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     005 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  69.20 ק ר פ  ת ת       

      

ןלבקל 'וכו םישוגפ ןוגכ םינוש םיטנמלא תקיצי     02.96.0010
    969.00   969.00     1.00 .02-ב ןוטב ויתויחנה פ"עו תילעמה ק"מ   

      
02 יבוע 03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.96.0020

  8,960.00   224.00    40.00 .תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ   
      
יבוע 03 -ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.96.0030

 11,950.00   239.00    50.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      
ןוטבב תילעמ תותלד לש חפה יפוקשמ לכ ןוטיב     02.96.0040

  2,611.00 2,611.00     1.00 'פמוק .תילעמה ןלבק תויחנהל םאתהב 03-ב  
      
ויתויחנה פ"עו תוילעמה ןלבקל םוגיפ תמקה     02.96.0050

  2,984.00 2,984.00     1.00 'פמוק .תילעמה תמקה תפוקת לכל  

      

י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       

ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       

      

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0010
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0020

4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 17,901.00 5,967.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/55 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0030
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      

מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../006 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     006 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0040
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      

21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0050
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
 17,901.00 5,967.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      

,מ"ס 02/55 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0060
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
מ"מ 41 רטוקב םימייק םידומעב םירוח חודיק     02.97.0080
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      

21 תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      
מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

    460.00    23.00    20.00 'פמוק .4-ק ןויליגב  

      
םימייק תורקת ,תורוק ,תוריקב םירוח חודיק     02.97.0090
,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו מ"מ 21 רטוקב      

יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
57 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק תרדחהו      
ךתח פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס      

    805.00    23.00    35.00 .2-ק ןויליגב 7-7 'חי   
      
םימייק תורקת ,תורוק ,תוריקב םירוח חודיק     02.97.0100
,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו מ"מ 21 רטוקב      

יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
05 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק תרדחהו      
ךתח פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו מ"ס      

  2,990.00    23.00   130.00 .2-ק ןויליגב 7-7 'חי   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../007 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     007 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 01 קמועבו מ"מ 21 רטוקב םירוח חודיק     02.97.0110
יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש םיטנמלאב      
מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוקו      

  6,900.00    23.00   300.00 שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו 'חי   
      

    224.00   224.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע ג"ק 0051 לש סמועל וו 02.97.0120

      

ן ו י ז  ת ד ל פ  89.20 ק ר פ  ת ת       

      

םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.98.0010
130,550.00 3,730.00    35.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

      
םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.98.0020

 31,032.00 3,879.00     8.00 ןוטבה ןויזל ןוט   

578,825.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       

      

ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

וא/ו תורוגח תוללוכ תונושה הינבה תודובע      
םיכתחו תורוצב תויקפואו תויכנא ןוטב תומלשה      
.סדנהמה תויחנהל םאתהב ןויז ללוכ ,םינוש      

      
  2,525.00   101.00    25.00 .מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0010

      

 14,410.00   131.00   110.00 .מ"ס 02 יבוע ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0020

      

ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       

      

  5,160.00   172.00    30.00 מ"ס 02 יבוע גנוטיא יקולב תוציחמ ר"מ  04.20.0010

 22,095.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      

ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.50 ק ר פ  ת ת       

      

ךשמל גגה תפצה םיללוכ םוטיאה תודובע יריחמ      
,תרנצ ,תושורדה תונכהה לכ תוברל תועש 27      

.'וכו םיבזרמ תמיתס      

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../008 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     008 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  10.50 ק ר פ  ת ת       

י מ ר ט  ד ו ד י ב  ל ע  ת ו נ ג ה ו       

      

עופשב מ"ס 4 לש ילמינימ יבועב עפושמ לקטב     05.01.0010
םע ר"מ/ג"ק 0021 ילוגס לקשמ %5.1 תוחפל      

הציחלל קזוח ק"מ/ג"ק 053 לש טנמצ תלוכת      
    40  

 23,985.00   369.00    65.00 ר"מס/ג"ק ק"מ   

      

ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       

      

חטשה תנכה ללוכ םידא םוסחמ י"ע תוגג םוטיא     05.02.0010

רמיירפ + םוטיאל ינכטה טרפמל םאתהב      
ינמוטיב      
003 לש תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ      

סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
םוטיא ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש וא "52/57      
תוללכושמ תוינמוטיב תועירי 2 םע תוגג      
תומחלומ      

ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה ,גגל      
    S.B.S דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  
תופוצמ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      

טגרגא      
תועצמאב תוקלור םוטיא ללוכ ריחמה ,עבטומ      
מ"מ 5 יבועב תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      

.S.B ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה      
    S  
ללוכ ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ דבל ןויז םע      
003 לש תומכב ע"ש וא 101 "טוקמיירפ" רמיירפ      

םוינימולא לגרסב םוטיאה עוביק ללוכ ,ר"מ/'רג      
קיטסמב המיתס + מ"מ 05X3 תודימב ףפוכמ      
תודימב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ ינמוטיב      

    01X01 52 לכ תינוולגמ םיגרבב הריגסו מ"מ  
 68,880.00   123.00   560.00 ,מ"ס ר"מ   

      

תוינמוטיב תוחירמ 4 םיכומנה תוקעמ תארקל      
1 לש תומכב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ      
בחורב )ר"מ/ג"ק 4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק      
לש      

.יקפוא לטיה יפל הדידמה ,מ"ס 05      
      
לוח 3 טנמצ 1 תבורעתב מ"ס X 5 5 תוקלור     05.02.0030

םימ      
%03( ע"וש וא "CILYRCA LASNOB"ו      

  1,275.00    17.00    75.00 )םימה תומכמ רטמ   

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../009 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     009 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

002 לקשמב ע"וש וא "וגית" גוסמ ינכטואג דב     05.02.0040
גג יחטשב מ"ס 01 לש תופיפחב ר"מ/ר"ג      

  7,080.00    12.00   590.00 .ףוצירל םידעוימה ר"מ   

      

ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע תילעמ ריפ תוריק וא/ו דוסי תורוק םוטיא     05.03.0010
474" גוסמ ינמוטיב רמיירפ + חטשה תנכה      
    SG" 2 + ר"מ/ר"ג 003 תומכב ע"וש וא  

וא "52/57 סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש      
תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש      
S.B.S סיסב לע ע"וש וא "M5 זפילופ" גוסמ      
עיפומכ חטשה תנכה ללוכ לכה ,מ"מ 5 יבועב      

  6,975.00    93.00    75.00 ינכטה טרפ מב ר"מ   
      
ןיב הפיפח מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תעירי     05.03.0020

  1,085.00     7.00   155.00 .דיבילופ יזגרא ג"ע ,מ"ס 01 תועיריה ר"מ   
      
רמיירפ + חטשה תנכה י"ע תופצר םוטיא     05.03.0030

003 תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ ינמוטיב      
גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
2 לש תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
"M5 זפילופ" גוסמ תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק      

לכה ,מ"מ 5 יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש וא      
  7,595.00    49.00   155.00 ינכטה טרפ מב עיפומכ חטשה תנכה ללוכ ר"מ   

      

גוסמ הקיצי תוקספה לכב חפנתמ םימ רצע     05.03.0040
    "LAESOTNEB" 52 תודימב ע"וש ואX02  
ריחמה ,מ"עב )8891( "דרטר" תרצות ,מ"מ      

ללוכ      
  1,470.00    49.00    30.00 ."LEG IMUG" גוסמ ירמילופ טנמצ קבד רטמ   

      

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       

ם י ת ו ר ש       

      

ביבס ןוטב תרוגח ללוכ םיתורש ירדח םוטיא      

ןוטבה תפצר ג"עו תלדהו תוריקל תחתמ ,רדחה      
ףוצירה ינפ הבוגל דעו בחור מ"ס 01 לש תודימב      
רדחה ביבס המוטא "הכירב" תריצי ךרוצל      

בוטרה      
      
תיטנמצ החירמב םיתורש תפצר םוטיא     05.04.0020

וא "701 ליספוט הקיס" תמגודכ תילוארדיה      
יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא "םוטעלס"      
תקלחהל הדמ ללוכ ,ןרציה תויחנה יפלו תובכש      

  8,250.00    75.00   110.00 .הפצרה ר"מ   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../010 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     010 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ ו ח מ  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       

ן ב א ב       

      

הדובעה ןבאה תבכשל תחתמ ןוטב תוריק םוטיא     05.05.0020
תושרבה 3 + חטשה תנכהו יוקינ תללוכ      

תויטנמצ      
ע"וש וא מ"עב ךלוו .מ לש "ליס רפוס" גוסמ      
5.4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
סלגרטניא תשר תסנכה םיקדסל לעמ )ר"מ/ג"ק      

תושרבה 2 + מ"ס 01 לש בחורב תילקלא      
 42,160.00    68.00   620.00 םלשומ יוסיכל תופסונ תויטנמצ ר"מ   

      

ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  60.50 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר י ק ו       

      

םידחוימ תוחול י"ע גג לע ימרת דודיב     05.06.0010
ןריטסילופמ      
וא ןפודנור תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ      

 14,560.00    26.00   560.00 .ע"ש ר"מ   
      
םידחוימ תוחול י"ע ץוח תוריקל ימרת דודיב     05.06.0020
תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןריטסילופמ      

 16,120.00    26.00   620.00 .ע"ש וא  ןפודנור ר"מ   

199,435.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       

      

לכ לש םחב ןובלג םיללוכ קרפב םיריחמה לכ      
תורגסמה יטירפ לכ ,תורגנב הדלפמ םיטנמלאה      

    ,  
ןרצי תוארוה יפל רמיירפו תרשקמ עבצ תבכש      
תריחב יפל ןווגב עבצ תובכש יתש ,ןובלגה      
,טירפ לכל טוטריש עצבל ןלבק לע .לכירדאה      

ןלבק לע .עוציב ינפל לכירדאה רושיא לבקל      
ןיכהל      
ינפל חקפמהו לכירדאה רושיא לבקל ,תואמגוד      

תשירד יפל רונתב העיבצ ללוכ ,ןובלגה עוציב      
.לכירדאה      
      

תויחנהל םאתהב ועצובי ןלהלש תודובעה לכ      
ךוניחה דרשמ לש תוחיטבה ילהונו      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../011 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     011 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ספב הנגה םיללוכ ןלהלש םיפוקשמה יריחמ      
תעיצפ ינפב ףוקשמל רוביחה ךרואל ימוג      
.תועבצא      

      

ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב 1-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0010
ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/001      

 11,936.00 1,492.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא דובל 'חי   

      
תודימב 2-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0020
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/09      

  7,460.00 1,492.00     5.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      
תודימב 3-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0030
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/07      

  2,984.00 1,492.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      

- ם י נ ב ל מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ל ד ל  ת ו ת ש ר ו  ם י ס י ר ת       

      

תודימב ,ידסומ ןגומ בחרמל ,ףדה תותלד     06.03.0010

,א"גה תושירד יפל  ,2-מ סופיט מ"ס 002/08      
  9,765.00 3,255.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

      
סופיט ,הליגר החיתפ תיפגא דח חפ תותלד     06.03.0020

טרופמכ לכה ,מ"ס 012/07 תודימב ,3-מ      
  9,215.00 1,843.00     5.00 .טלפמוק - תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ףפוכמ חפמ ןבלמ ,5-מ סופיט תיפגא דח תלד     06.03.0030
יסירת םע בלושמ חפמ ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      
לכה .מ"ס 012/011 תודימב ,חפמ הפפר      

  5,266.00 2,633.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      
ףפוכמ חפמ ןבלמ ,6-מ סופיט תיפגא וד תלד     06.03.0040
,SHR יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      

טרופמכ לכה .מ"ס 012/051 תודימב ,םיגגוזמ      
  4,388.00 4,388.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

סופיט תיפגא וד ,ןינבל תישאר הסינכ תלד     06.03.0050
תופפרו םידדצב םיעובק םיפגא 2 לוכ ,01-מ      
חפמ ןבלמ תוברל ,ןשע רורחשל תועובק      

יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב ףפוכמ      
    SHR, לכה .מ"ס 012/083 תודימב ,םיגגוזמ  

 10,530.00 10,530.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../012 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     012 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש ו  ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60 ק ר פ  ת ת       

ה ד ל פ מ       

      

םורח תאיציל ,ררגנ םיסיסרו ףדה ןולח     06.04.0010
תושירד יפל 10-מ סופיט ,מ"ס 001/001      

ףדה ןולחל דיחא ףוקשמ ללוכ ףיעסה .א"גה      
,א"גה תושירד פל םוינימולאמ תוחיטב ןולחו      

 38,610.00 3,510.00    11.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה  'חי   
      

8" רטוקב ,4-מ סופיט טלקמל רורוויא רוניצ     06.04.0020
,םיטלקמל א"גה ןקת יפלו םימוטא םיסכמ םע      
טרופמכ לכה ,מ"ס 54 יבוע ץוח ריקב      

  9,944.00   452.00    22.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  ,ת ו נ ו ר א  60.60 ק ר פ  ת ת       

ץ ע מ       

      

092/05 תודימב ,4-נ סופיט הנסחאל ץע ןורא     06.06.0010

2 ,הקימרופ הפוצמ ,םוטא דובל ףנכ ,מ"ס      
תומישרב טרופמכ לכה ,םיפדמ 5 תותלד      

 29,488.00 3,686.00     8.00 .תוינכותבו 'חי   

      

ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  70.60 ק ר פ  ת ת       

      

.מ"ס 081/004 תודימב התיכל הארוה חול     06.07.0010

םיריגל ןותחת ףדמ התיכ חול :ללוכ חולה      
תומישר םיטרפ יפל לכה ,5-נ סופיט ןקתמ      

  9,832.00 1,229.00     8.00 .טלפמוק - לכירדאה תוינכותו 'חי   

      
טרופמכ םיכנל םיתורשב תוטומו תורונצ תכרעמ     06.07.0020

  2,019.00 2,019.00     1.00 'פמוק . תושיגנל הדעוה תושירד פ"עו םיטרפב  

      
יפל ןינבל ט-ק םיכנ יתורשל םיינקת םיטלש     06.07.0030

    522.00   522.00     1.00 'פמוק םיכנ  תושיגנל הדעוו תושירד  
      

חולמ םייושע 6-נ סופיט תוריק הנגהל לגרס     06.07.0040
    FDM ןווגה ,גנימרופטסופ הקיאמרופב הפוצמ  
0.2/02 לגרסה תודימ, לכירדאה תריחב יפל      

תוינכותו תומישרב טרופמכ לכה .מ"ס      
 27,300.00   105.00   260.00 .לכירדאה רטמ   

      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../013 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     013 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ג ר ו ס ו  ת ו ק ע מ  80.60 ק ר פ  ת ת       

      

,7-מ סופיט תוגרדמ ירדחל די יזחאמו תוקעמ     06.08.0010
הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ םייושע      
הקעמל ןגועמ ,הגרדמה לעמ מ"ס 09 לש ללוכ      

  5,800.00   145.00    40.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל רטמ   

      
2" רטוקב 8-מ סופיט הדלפ תורוניצמ די זחאמ     06.08.0020
,ןבלוגמ ,הטזורו חוטש לזרב י"ע ריקב ןגועמ      

  3,175.00   127.00    25.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה רטמ   
      
יליפורפמ םייושע ,9-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0030

002 לש ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ      
רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס      

 72,450.00   966.00    75.00 .סדנהמה י"ע רטמ   

260,684.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס  

      

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       

      

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

םגד 'א גוס ןבל סרח היושע היולת  הנתשמ     07.01.0008

הנקתהל ע"ש וא  " הסרה" תרצות  563 זפוט      
ינדי םרזמו ןוםיס  ללוכ   )מ"ס +05( הכומנ      

  2,284.00   571.00     4.00 "1/2 'חי   
      

'א גוס ןבל סרח היושע היולת תיפוריא הלסא     07.01.0010
החדה  לכימ ללוכ  ע"ש וא  " הסרה" תרצות      
וא "לאד" וא "ןואסלפ" תרצות יתומכ-וד יומס      

הלסאה תדמעהל  תחתמ תרגסמ , "יבמוק"      
הסכמו בשומ , הלסא רוביח ,החדה לכימו      
םע תויולת תולסאל  םאתומ  דבכ םגד יטסלפ      

  5,705.00 1,141.00     5.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,םידילחמ יתלב םיריצ 'חי   
      
תרצות, 'א גוס, ןבל סרחמ םידלי   תלסא      07.01.0015
בשומ ללוכ, ע"ש וא    233   םגד "הסרח"      

תרצות  החדה  לכימ, דבכ קיטסלפ הסכמו      
ןיירושמ רוניצ , הלסאל רוביח ,   "ןואסלפ"      
לכו םורכ הפוצמ זילפמ 2/1" זרב, םימ רוביחל      

  2,898.00   966.00     3.00 .םיזקנלו םימ תורוניצל םירוביחה 'חי   
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../014 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     014 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד ילבוא  'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0016
הנקתהל ע"ש וא "הסרח" תרצות  "רפונ"      
, )דרפנב םולשתל שיש(  שיש חטשמל תחתמ      

חרפ תללוס , " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס      
םורכ הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל      
1 4/1" ןופיס ,   241003 םגד " תמח " תרצות      

  5,092.00 1,273.00     4.00 .'וכו  .'וכו " יקספיל " תרצות 'חי   
      
"תיצרח" םגד 'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0030
ע"ש וא מ"ס 52X04  תודימב  "הסרח" תרצות      

י"ע וא םישעותמ םילוזנוק י"ע הנקתה ללוכ       
,סבג תוריק ג"ע  ןוקיליסו םימיאתמ םיגרב      
הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל הללוס      

תנקתומ   241003 םגד " תמח " תרצות םורכ      
  3,864.00   966.00     4.00 .'וכו " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס ,רויכה לע 'חי   

      

ט"קמ "תמח" תרצות םירק םימל ךפוש-זרב     07.01.0110
    262.00   131.00     2.00 .ע"ש וא 902030 'חי   

      
טמ לקינ דלח לא תלדלפ- רק ימ היתש ןקתמ     07.01.0120

תרנצ ,םורכ לקינ הפוצמ היתש זרב ללוכ      
  3,159.00 1,053.00     3.00 תכרעמ םלשומ לכה - 4" ףסאמו ןיחולד  

      

ז ו ק י נ ו  ן י ח ו ל ד ה  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       

ם י נ ג ז מ       

      

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0020
ע"ש וא  WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 05-04 םירטקב      

, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      
ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      
תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      

ךרד םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      
לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמו      

 25,215.00   123.00   205.00 .שרדנכ רטמ   

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../015 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     015 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0022
ע"ש וא WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 011 םירטקב      

, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      
ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      

תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      
לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמוךרד      

  9,700.00   194.00    50.00 .שרדנכ רטמ   

      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.02.0030
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא   WNIVA תרצות      

עקש תריצי ללוכ  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב  ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

    723.00   241.00     3.00 .שרדנכ 'חי   

      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .ב.ק     07.02.0031
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא WNIVA תרצות      
.ה.פ.מ תרצות  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      

,התנקתהל ןוטבה תפצרב עקש תריצי ללוכ      
  1,106.00   158.00     7.00 .שרדנכ לכה 'וכו הנוטיב 'חי   

      

זילפ תשר םע 4/ 2" הפצר םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0032
תודמעמ תופילד זוקינל(  תעבורמ תרגסמו      

    440.00   220.00     2.00 .)שא יוביכ 'חי   

      
זילפ  הסכמ םע 4/ 2" יפות םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0033

    668.00   167.00     4.00 .םינגזמ זוקינל . תעבורמ תרגסמו 'חי   
      

לעב ןליטאילופ יושע ריווא רוניצ וא ןטלוק     07.02.0060
ריקל דומצ  מ"מ011  רטוקב  ההובג  תופיפצ      
יפל  םירזיבא  ללוכ  'וכו  ריקה  ךותב, םיקבחב      

ףקעמל "S" רזיבא,תולסא תטילקל  ךרוצה       
,ךרוצה  תדימב םייביטקורטסנוק םיטנמלא      

  3,198.00   123.00    26.00 . 'וכו רבעמה םוטיאו גגה ךרד  רבעמ רטמ   

      
גוס לכמ ריווא רוניצ לע עבוכ      07.02.0062

    264.00    66.00     4.00 'וכו תקצי,.יפ.יפ,.צ.א:אוהש 'חי   
      

םע 943 י"ת EPDH 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.02.0065
םגד זילפ  היושע  תעבורמ תרגסמו זילפ תשר      
    A הטסורינ לס ללוכ ע"ש וא  396073 ט"קמ  

  1,360.00 1,360.00     1.00 .םיקצומה תדרפהל 'חי   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../016 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     016 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת      07.02.0070
תוברל ,  מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      
,מ"מ 21 רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס      

  2,826.70 1,229.00     2.30 ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ רטמ   

      

ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ   30.70 ק ר פ  ת ת       

      

,ןוולוגמ ,רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     07.03.0020
" גוסמ ירזיבאב רבוחמ ,04 לוידקס      

    PUOKIUQ " םע ע"ש וא " לגדומ " תרצות  
ןומיס דוק  ,  AE גוס היתש ימל םאתומ םטא      
;  םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , לוגס עבצב      
ללחב 'וכו םירצימ ,  תותשק  ,  תויופעתסה      

לכ םיקבחו םילתמ ללוכ תיטסוקא הרקתה      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב  ,'מ  05.1      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      

םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
יוטיח  ,ץחל  תקידב  ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

  3,792.00   158.00    24.00 .שרדנכ לכה 'וכו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0021
61 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      

םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      
  4,104.00    57.00    72.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      

םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0022
02 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      

םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      
    792.00    66.00    12.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0023

52 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  1,950.00    75.00    26.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0024

23 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  2,100.00    84.00    25.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../017 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     017 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יושע  ימרט דודיב רובע םימ רוניצל תפסות      07.03.0050
4/3"  רטוקב  )  סקלפמרא  (  יטטניס  ימוג      
הרקתה ללחב 1 2/1" דע רטוקב תורוניצל      

    372.00    31.00    12.00 . קיבד קיטסלפ טרסב הפיטע ללוכ רטמ   
      

    246.00   246.00     1.00 טולישו דרוקר ללוכ  2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ 'חי  07.03.0080

      
  1,358.00   194.00     7.00 טולישו דרוקר ללוכ 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0088

      
    816.00   136.00     6.00 טולישו דרוקר ללוכ 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0090

      
,"דנאר" וא "ןגמורכ" תרצות ,'ל 04 למשח דוד      07.03.0160
םותסש, ט"וו 0081 ילמשח םומיח ףוג ללוכ      

הסינכב םיירודכ םיפוגמ, רזוח-לא, ןוחטב      
זוקינל רוביחל ךפשמו השימג תרנצ, האיציבו      

    966.00   966.00     1.00 .'וכו 'חי   

      
  1,713.00   571.00     3.00 "רומטא" תמגוד רויכל םימ םםחמ 'חי  07.03.0162

      
ןולגלג   ללוכ יטרדנטס שא יוביכל דויצ     07.03.0170

ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב  4/3" רטוקב      
וא "ביגש"תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב       

תויושר י"ע רשואמו ינקת  דויצה לכ 'וכו .ע.ש      
דויצ ךרעמ, 2" יוביכ זרב ללוכ .שאה  יוביכ      
2" םיקונרז ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ      

םע ,א"כ 'מ 51 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע      
יפטמ ינש, יתילכת וד קנזמו "ץרוטש" ידמצמ      
דויצה לכ ( ג"ק .0.6ףא .יס .יב גוסמ יוביכ      

  2,896.00 2,896.00     1.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ  

      
,תלעונ תלד םע   חפמ יוביכ דויצל םיזגרא      07.03.0180

  2,896.00 2,896.00     1.00 'פמוק ריקל םירבוחמ  ,מ"ס  03/08/08 תודימב  

      
אמגודל טלקמ לש ריק רבעמ רזיבא      07.03.0190

  1,446.00   482.00     3.00 'פמוק . BST-RR  

      

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       

      

תופיפצ לעב ןליטאילופ יושע םשג ימ רוניצ     07.04.0010
תרצות, מ"מ  011 רטוק )E.P.D.H.( ההובג      
םירזיבאה לכ ללוכ, ע"ש או "תירבג"      
אל ןוטב ידומע ךותב םינקתומ, םירוביחהו      

יפל  ,'וכו םיקולב תוריק , םייביטקרטסנוק      
י"פע השעת תורוניצה הנקתה,  לכירדאה  טרפ      

 15,840.00   176.00    90.00 .ןרציה תוארוהו 943 כ"מפמ רטמ   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../018 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     018 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרצות תמגוד תספרממ םשג ימ זוקינל רזיבא     07.04.0025
  8,424.00 1,404.00     6.00 'פמוק "relmmad"  תינכתב טרפ יפל( .ע.ש וא(  

      

    280.00    70.00     4.00 .עקרקב  ןקתמ םורט ןוטבמ תינגא  'חי  07.04.0030

118,755.70 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 - ק ר פ  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ     08.01.0010
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

 24,600.00   123.00   200.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.1X3 ךתחב 'קנ   

      
ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ      08.01.0020
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

  1,572.00   131.00    12.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0030

    615.00   123.00     5.00 .תוריקב וא תוקיציב ר" ממ 5.1 םיכילומו 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0040

  6,550.00   131.00    50.00 .תוריקב וא תוקיציב ר"ממ 5.2 םיכילומו 'קנ   

      
יזאפ דח חופמ תדיחיל ת"ב תדוקנ     08.01.0050
    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  

    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 32 רטוקב      
תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח  טקפ קספמל      
התואב וא/ו /גגה תמוקב הקיני חופמ      

ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ ריחמה המוק      
    307.00   307.00     1.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח לכו חיט  

      

יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0060
    V022/A02X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  4 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  

דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      
תדיחיל דומצב A02X1 יזאפ דח טקפ קספמל      
, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      
ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      

  3,950.00   395.00    10.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   
      
61 רטוקב רוניצ י"ע המלצמל הנכה תדוקנ     08.01.0070

ישאר תרושקת ןוראל דע הכישמ טוח+מ"מ      
    980.00    70.00    14.00 יתמוק 'קנ   

      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../019 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     019 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    264.00   264.00     1.00 רליוב תדוקנ 'קנ  08.01.0080
      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.0090

לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 4 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      

םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      
    E-5-TAC מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ  ,  
גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט תדוקנ 1      
וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      

 10,278.00   571.00    18.00 'פמוק .AMIC תאספוק ללוכ  
      

    440.00   220.00     2.00 .םיעגמ 2 םורח ןצחל הדוקנ 'קנ  08.01.0100

      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0110
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      

תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      
תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      

  1,140.00   114.00    10.00 .מ"מ 01  דדובמ 'קנ   
      

םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0120
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      

תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      
  1,310.00   131.00    10.00 .מ"מ 61 דדובמ 'קנ   

      

ץוח ןופלט - קזב תרושקת תדוקנ     08.01.0130
דע טלפמוק גוז 3  לבכו נ"פ מ"מ 61 רוניצב      

    262.00   131.00     2.00 .תיתמוק ןופלטל תרושקת תבית 'קנ   
      

רוניצב םילבכ וא תיללכ כ"לט/היזיוולט תדוקנ     08.01.0140
תיתמוק תרושקת תביתמ טלפמוק מ"מ 61      
לש יטרדנטס ינקת רזיבאל דעו היזיוולט/כ"לטל      

םג ללוכ ריחמה בהז יצורע תרבח      
  1,048.00   131.00     8.00 . GR -   6 ילאיסקאוקלבכ 'קנ   

      

ינקת תרושקת לבכ ללוכ שא יוליג  תדוקנ     08.01.0150
  3,690.00   123.00    30.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

      
י"ע תואצרה ילוקמר רובע הנכה  תדוקנ     08.01.0160

    280.00    70.00     4.00 .הכישמ טוח+ מ"מ 61 רטוקב רוניצ לחשומ 'קנ   
      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ םורח תזירכ תדוקנ     08.01.0170

  6,150.00   123.00    50.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../020 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     020 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0180
    795.00    53.00    15.00 .ט"החת ףסונ דומצ עקת 'קנ   

      

תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0190
    352.00    44.00     8.00 .םימ ןגומ עקת 'קנ   

      

E-5-TAC םיבשחמ לבכ ללוכה בשחמ תדוקנ     08.01.0200
  2,464.00   176.00    14.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ 'חי   

      

ה י צ ל ט ס נ י א  20 - ק ר פ  ת ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

ת י ל מ ש ח       

      

םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0010
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

    130.00    13.00    10.00 .הדוקנ ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב רטמ   
      

ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ      08.02.0020
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

    160.00    16.00    10.00 תורוניצב םילחשומ רטמ   

      
ר"ממ  5.2X3 ךתחבYX2N גוסמ לבכ      08.02.0030
וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב םילחשומ      
    170.00    17.00    10.00 .הדוקנ רטמ   

      
םיעובק ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0040

םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע      
    880.00    44.00    20.00 תורוניצב רטמ   

      

ר"ממ 52X4 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0050
וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

  1,140.00    57.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ רטמ   
      

01 ךתחב C .V.P ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0060
    300.00     6.00    50.00 .תורוניצב םילחשומ ר"ממ רטמ   

      

םינומט ר"ממ 52 ךתחב םייולג תשוחנ יכילומ     08.02.0070
  1,860.00    31.00    60.00 תומלוס לע וא / ו תולעתב םיחנומ וא/ ו עקרקב רטמ   

      

ם י ל י ב ו מ  30 - ק ר פ  ת ת  30.80 ק ר פ  ת ת       

      

וניאש מ"מ 61 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.03.0010

    100.00    10.00    10.00 .הדוקנ ריחמבלולכ רטמ   
      

    850.00    17.00    50.00 .מ"מ 32 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0020
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../021 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     021 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    150.00    15.00    10.00 .מ"מ 92 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0030
      

    440.00    22.00    20.00 מ"מ 63 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0040

      
רטוקב  " נ" פ" וילאמ הבכ  ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.03.0050

    400.00    40.00    10.00 .מ"מ 08 רטמ   

      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0060
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X01 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      

םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      

ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      
  5,880.00    49.00   120.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   

      

ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0070
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X03 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      

ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  3,660.00    61.00    60.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   

      

ת ו ח ו ל  40 - ק ר פ  ת ת  40.80 ק ר פ  ת ת       

ל מ ש ח       

      

לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     08.04.0010

,V004 ילנימונ חתמ, A001X3 ילנימונ םרז      
סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      
.לופכ קותינ ןונגנמוD08-MT םגדמ , הפלחהל      

םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה      
תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב      
תרבח לש B08XSN TCAPMOC   תמגודכ      

    REDIENHCS CIRTCELE ע"ש וא  
    833.00   833.00     1.00 .קוחרמ הקספה לילס םע.רשואמ 'חי   

      

אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0020
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A08X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      

תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN08AN תרבח לש  

    571.00   571.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../022 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     022 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0030
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A04X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  

םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN04AN תרבח לש  

  1,054.00   527.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   
      
'רפמאילימ A04X4, 03 תחפ קספמ     08.04.0040
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  

לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

    395.00   395.00     1.00 .רשואמ 'חי   

      
טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ      08.04.0050
61 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      

םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      
REDIENHCS תרבח לש.םינוש      

  2,149.00   307.00     7.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   
      

טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0060
02 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      

REDIENHCS תרבח לש.םינוש      
  3,160.00   395.00     8.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   

      

'רפמאילימ A52X4, 03 תחפ קספמ       08.04.0070
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  7,800.00   325.00    24.00 .רשואמ 'חי   
      

    393.00   131.00     3.00 ןומיס תורונמל דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0080

      
  1,179.00   131.00     9.00 V032 ןואנ ןומיס תרונמ קולב 'חי  08.04.0090

      

  1,048.00   131.00     8.00 . 2 -1-0 םיבצמ 3 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0100
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0110
    A04X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    492.00   246.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../023 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     023 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0120
    A52X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      

תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

  3,080.00   220.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0130
    A02X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      

תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    194.00   194.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0140
    A61X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    687.00   229.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
A6X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0150
םע AK52 89852 - CEI קותינ רשוכ      

דומעי ז"אמה .הנבומ הלקת בצמ ןולגד      
EERGED NOITULLOP םיאבה םיאנתב      
    ,PMIU=6VK ,'iU=005V תרדס תמגודכ  

    CI06H תרבח לש REDIENHCS  
    921.00   307.00     3.00 רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
A02X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0160

םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      
תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      
    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  

ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      
     88.00    88.00     1.00 .רשואמ 'חי   

      

ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0170
    A01X2 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
    596.00   149.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../024 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     024 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

A61X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0180
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      
תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      

    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  3,675.00    49.00    75.00 .רשואמ 'חי   

      
    228.00   114.00     2.00 A61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0190

      
יעובש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש קספמ     08.04.0200

  2,106.00   351.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא NEBET    תרצותמ 'חי   
      
14,05 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0210

טרפמב ראותמכ ירלודומ םיאתמ       
עובצ חפמ למשחה תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה      
תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע רונתב      

, הקראהו ספא יספ , A36X3 הריבצה יספ      
הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח ,  םיקדהמ      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .רוביחו      

  2,808.00 2,808.00     1.00 .חולה תמלשהל ר"מ   

      
04 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0220
ירלודומ םיאתמ       

תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה טרפמב ראותמכ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ למשחה      
הריבצה יספ תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ      

    A001X3 , םיקדהמ , הקראהו ספא יספ  ,  
.רוביחו הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      

  5,054.40 2,808.00     1.80 .חולה תמלשהל ר"מ   

      
022X05 תודימב חפמ הנשמ תרושקת ןורא     08.04.0230
, ןוראה בגב ץע תטלפ ללוכ מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

, הלבוה ללוכ ריחמה . הליענ ירודיסו תותלד      
    702.00   702.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמח לכו הנקתה 'חי   

      

למשח רדחב םייק ישאר למשח חול תקתעה     08.04.0240
שרדנה לכ ללוכ ריחמה שדחה ומוקימל      

  7,000.00 7,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק - םילבכו תרנצ תוברל חולה תקתעהל  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../025 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     025 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  50 - ק ר פ  ת ת  50.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו ק ר א ה       

      

הנבמ תפסות  לכל תודוסי תקראה תכרעמ     08.05.0010
טרפמב טרופמכ טלפמוק רפסה תיבל      

תונקתה ץבוקל םאתהבו תוינכתב , ינכטה      
תוביתב ץוח תואיצי ללוכ ריחמה 1724      
, רפת ירבעמ , רושיג תעבט ,תוניירושמ      
םילאיצנטופ תאוושה ספ תקראהל תואיצי      

תלוליסמ תקראה , רוביח יכילומ , ישאר      
תמלשהל תושורדה תודובעה לכו תילעמ      
י"ע תכרעמה תקידב םג ל לוכ ריחמה . ןקתמה      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.05.0020

    4X04  תכרעמל דומצב ריקה לע ןקתומ מ"מ  
, םימוא , רוביחה יגרב לכ תוברל י"חח היינמ      
רזעה ירמח לכו טוליש , זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא .התנקתהל םישורדה      

    264.00   264.00     1.00 .רומש 02 % דועו רבחל שיש םיכילומה 'חי   
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.05.0030

    395.00   395.00     1.00 .4" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה רשג     08.05.0040

    264.00   264.00     1.00 .םיקבח ללוכ מ"מ 2X02 'חי   

      

ם י ר ז י ב א  60 - ק ר פ  ת ת  60.80 ק ר פ  ת ת       

ם ת נ ק ת ה ו       

      

קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0010
M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ הבכ      

ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 61 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 4  -      
םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      

וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      
  4,605.00   307.00    15.00 .רשואמ ע"ש 'חי   

      

לש  E   -  SAX  52 תמגוד םורח ןצחל     08.06.0020
    702.00   351.00     2.00 .קינכמלט 'חי   

      
ללוכה תינגזמ תמגודכ ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0030

MS-L2-/ B תמגוד  הייהשהו  יוויח תרונ      
ע"ש וא סינורטקלא סרבינוי תרבח י"ע קפוסמ      

  5,784.00   482.00    12.00 .רשואמ 'חי   

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../026 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     026 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,ת ו ק י ד ב  70 - ק ר פ  ת ת  70.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ש       

      

עוציבב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0010
תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      

רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      
    530.00    53.00    10.00 .חקפמה ע"ש   

      
עוציבב יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0020

תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    750.00    75.00    10.00 .חקפמה ע"ש   

      
) EDAMSA ( תודע תינכת תנכה     08.07.0030
הסרג דקוטוא תנכתב תוטטרושמ עצובש יפכ      

לש םיקתוע 3 - ו טקסיד ללוכה תינכדע השדח      
  1,317.00 1,317.00     1.00 'פמוק .תוינכת טס  

      
סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.07.0040

,תושורדה תונכהה לכ עוציב ללוכ ךמסומ קדוב      
הרזע ,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל       
רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      

ללוכ ריחמה .קדובל ךרוצה תדימב שרדיתש      
םייוקילה לכ ןוקיתו  עוציב תא םג      
יפל ןקתמה תמלשהל דע הקידבבולגתהש      

  3,510.00 3,510.00     1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
      
תקידב שא יוליג תכרעמ ןקתמ לכ  תרבעה     08.07.0050
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      

רושיאל דע ושרדיש  תורזוחה תוקידבה      
ת ל ל ו כ   ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   י " ע ןקתמה      
,    ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   ת נ מ ז ה   ם ו א י      

ה   ן מ ז   ל כ   ך ש מ ב   ק ד ו ב ה   י ו ו י ל      
ת י נ כ ט   א ר ז ע   ל ל ו כ   ,    ת ו ק י ד ב      
ו א /  ו   ה ד ו ב ע   ת ו ע ש ב   ה כ ו ר כ ש      
ה   ת ד י מ ב   ש ר ד י ת ש   ר ז ע   י ר מ ו ח      

כר י ח מ ה   . ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ ל   ך ר ו צ      
י י ו ק י ל ה   ל כ   ע ו צ י ב   ת א   ם ג   ל ל ו      
ל ש ה ל   ד ע   ן ו ק י ת ל   ו ש ר ד י י ש   ם      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק נ ק ת ה   ן ו כ מ   י "  ע   ן ק ת מ ה   ת מ  
      
ינוציח ,עוקש( אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה     08.07.0060

 10,340.00    44.00   235.00 .)'וכו 'חי   
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../027 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     027 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימייק 03,02 םיינשמ למשח תוחולב םינוכדע     08.07.0070
תנקתהו הקפסא ,םייוויח,םיטוויח : םיללוכה      
תוינכת י"פע תופסותה לכ עוציב םיקדהמ      

יאלמשח ללוכ רייחמה םייוניש , ,למשח תוחול      
ףיעס .םישרדנה רזעה ירמוח לכו יעוצקמ טווח      
חטשב רקיב ןלבקהש רחאל קר רחמותי הז      

  3,510.00 1,755.00     2.00 'פמוק תושקבתמה תופסות/םייונישה לכ תא דמלו  
      
וא/ו םיקולבב םיתותיס תוביצח/םיחודיק     08.07.0080
ילבכ רבעמל רחא רמוח לכב וא/ו םינוטבב      

ללוכ ריחמה תרושקתו למשחל םילגעמ/הנזה      
ירמוח לכו עבצו דויס טיט יולימ/חיט ינוקית      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק םישרדנה רזעה  

      

ת כ ר ע מ  80 - ק ר פ  ת ת  80.80 ק ר פ  ת ת       

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       

      

  5,940.00   220.00    27.00 .תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.08.0010
      

    614.00   307.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.08.0020
      

    393.00   131.00     3.00 .א.מ תלעת/םוח/שא יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.08.0030

      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0040

    921.00   307.00     3.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      

הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0050
    614.00   307.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   

      

שא יוליג תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     08.08.0060
תוחפל תובותכ 002 תיגולנא תיתבותכ      
תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב טרופמכ      
לכו הלעפה ,  הנקתה , תונכת, יטמוטוא ןגייח      

ןיפוליחל וא/ו.טלפמוק רזעה ירמוח      
תבחרה ללוכ שא יוליג תייזכרמל תוקשממתה      
הז ףיעס.ךרוצה יפל תמייק הייזכרמב םיסיטרכ      

  6,143.00 6,143.00     1.00 'פמוק חטשב ךרוצה תדימב לעפוי  
      
ינוציח תוארתה חול      08.08.0070

יוליג תייזכרמל ) ETOMER TESER( דרפנ      
עוציבל תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ , שא      
    FO MARLA ירמוחו תודובעה לכ ללוכ - ן  

  3,510.00 3,510.00     1.00 .טלפמוק הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה 'חי   

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../028 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     028 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו ג  90 - ק ר פ  ת ת  90.80 ק ר פ  ת ת       

ה ר ו א ת       

      

תיכוכז םע ףיצר ספ W82X1  יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0010
ףוגה .סבג תרקתב עוקש הנקתהל תמסוחמ      

יסקופא יופיצ םע םוינמולא תקיצימ יושע      
שעג תרבח י"ע טיילאטנפ  תמגודכ רטסאילופ      

 23,700.00   395.00    60.00 .רשואמ ע"ש וא הרואת רטמ   
      

דומצ הנקתהל W82X2 יטנצסרולפ ת"ג      08.09.0020
תרצותמ 822SB - תמגודכ םימ ןגומ הרקת      
    ILLEGGEB וא סקולארשי תרבח י" ע קפוסמ  

    194.00   194.00     1.00 . רשואמ ע" ש 'חי   
      
יביטרוקד DEL ת"ג      08.09.0030

יתלב תרואת י"ע הנווכהו טולישל דחוימב רצ      
טמ לקינ יופיצ םע תכתממ יושע ףוגה הרישי      
ידדצ דח מ" ס 51 הבוג טורח סקפסרפ טולישו      
תרבח י"ע קפוסמ-DEL 806 LE- תמגודכ      

  5,530.00   395.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא טיילורטקלא 'חי   
      
תרקתב עוקש הנקתהל  םידל םע לוגע ת"ג     08.09.0040

W32/ML0002 לש ללוכ קפסהב סבג      
תיכוכז םע םוינמולא  ףוגה תקיצימ יושע ףוגה      
6D  תמגודכ  תמסוחמ      

תרבח י"ע קפוסמ GL  תרצותמ      
  9,707.00   571.00    17.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב ןטשק.י 'חי   

      
W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0050

56PI םימ ןגומ ןוטב תרקת דומצ הנקתהל      
    790.00   395.00     2.00 שעג תרבח י"ע קפוסמ 442 טייל ליס תמגודכ 'חי   

      

W84 ללוכה קפסהב םידל םע  ת"ג     08.09.0060
הנקתהל ןמול  0063  לש תירוא הקופת םע      
תקיצימ יושע ףוגה תכמנומ הרקתב עוקש      
תמגודכ תיטטסורטקלא העיבצו םוינמולא      

0054-3 םגד תונולח 3 םע דלאטנפ      
ע"ש וא מ"עב שעג תרבח י"ע קפוסמ תונולח       

 48,480.00   404.00   120.00 .רשואמ 'חי   

      
לש קפסהב  דל 1  םע םורח  ת"ג     08.09.0070
    W2 ץע תרקתב עוקש הנקתהל הרואת ףוגה  

קטלנא תרבח י"ע קפוסמ XULYX תמגודכ      
 15,375.00   615.00    25.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../029 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     029 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םימ ןגומ תוריק דומצ הנרתהל W07 ג"לנ ת"ג     08.09.0080
    45PI וא שעג תרבח י,ע קפוסמ ראטס תמגודכ  

  4,345.00   395.00    11.00 .רשואמ ע,ש 'חי   

      
תדיחי לש הנקתהו הקפסא      08.09.0090
לקינ רבצמו ןעטמ , ינורטקלא ריממ (  םורח      

W24 - דע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"גל ) םוידק      
תוקד 09 -ל W85 דע םיטנצסררולפ םיספל וא      
רתי תקירפ ינפמ  תינורטקלא הנגה םע      
- ןזורטקלא תמגוד המודא  DEL ןומיס תרונמו      

  1,755.00   351.00     5.00 VQ. 'חי   
      
W81X1LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0100

םע 66PI םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכזו הפפר , ןוטיב תאספוק      
יחמק תרבח י"ע קפוסמ NAMGIL תרצותמ      

 10,665.00   395.00    27.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב הרואת 'חי   
      
W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0110
רפונ תמגודכ םימ ןגומ הרקת דומצ  הנקתהל      

ע"ש וא מ"עב  סקולארשי תרבח י"ע קפוסמ      
  1,580.00   158.00    10.00 .רשואמ 'חי   

      

ת כ ר ע מ  01 - ק ר פ  ת ת  01.80 ק ר פ  ת ת       

ם ו ר ח  ת ז י ר כ       

      

תינוציח הנקתהל וק יאנש םע W51 לוק רפוש     08.10.0010
תמגודכ הנגה תשר ללוכ      
ע"ש וא E01M01-1HL םגדמ       

תרבח י"ע קפוסמ HSOB תרצותממ      
  1,053.00   351.00     3.00 .רשואמ ע"ש וא.OCIDEL  'חי   

      
םע ןופורקימ ילבכ ,  םילוקמר ילבכ תקפסא     08.10.0020

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק .הלעפהו םירוזאל הקולח דוקיפ  
      
טרופמכ תישאר הזירכ תכרעמל הלעפה תדמע     08.10.0030

ירוזא גותימ תבית : תללוכה ינכטה טרפמב      
זווא ראווצ , ןופורקמ , םירוזא- 02 -  דע הזירכ      
תבית , הרבגהה תכרעמ ןיב אלמ טוויח תרנצ ,      

אלמה טוריפה י"פע לכה ןופורקמהו גותימה      
  2,370.00 2,370.00     1.00 .ינכטה טרפמב 'חי   

      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../030 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     030 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

) הזירכ תייזכרמ ( גותימו הרבגה תכרעמ     08.10.0040
תוברל ינכטה טרפמב טרופמכ W084 קפסהב      
, ןעטמ , םורח ירבצמ תכרעמ , לילצ לברע      

םורח תאירק , תועדוה תרבעה, םירבצמ      
השימחל קסידקפמוק ( עקר תקיסומו      
, ןופורקמל רבגמ םדק , ) תוחפל םירוטילקת      

, הרקבו גותימ תדיחי , תוסינכל רבגמ םדק      
דועו םירזיבאל םיאתמה הבוגב 91"  דסמ      
תכרעמה רוביח םג ללוכ רומש םוקמ%      
HSOB תרצותמ תמגודכ .טלפמוק התלעפהו      

 13,163.00 13,163.00     1.00 'פמוק OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ  
      
תוירחאו תרוקיב , הלעפהו רוביח , הנקתה     08.10.0050

רמוח , הכרדה ללוכ הזירכ תוכרעמל םינש 3-ל      
תועיבשל טלפמוק טרפמב ראותמכ לכה  דומיל      

  1,053.00 1,053.00     1.00 'פמוק .םינימזמה ןוצר  

      
הביתב וק יאנש םע W9   ,6 "  הזירכ לוקמר     08.10.0060
וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      

ע"ש וא MHL-6060 םגדמ   תמגודכ       
OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ HSOB תרצותמ      

  4,400.00   220.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
וק יאנש םע  תוריקב הנקתהל  הזירכ לוקמר     08.10.0070
לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא הביתב      

תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ וא      
תרצותמ ע"ש וא 60W-1BL םגדמ   תמגודכ      

  3,300.00   220.00    15.00 OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ HSOB 'חי   

      

ת כ ר ע מ  11 - ק ר פ  ת ת  11.80 ק ר פ  ת ת       

ה י נ ו פ ל ט       

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (5( גוז 5 ןופלט לבכ     08.11.0010
    780.00    26.00    30.00 קזב רטמ   

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (01( גוז 01 ןופלט לבכ     08.11.0020
  1,650.00    33.00    50.00 קזב רטמ   

      

SULP( םיקדהמ רוביח יסיסב      08.11.0030
    ASL ( תכתמה יסיסב תוברל גוז 5 לבכל  

    220.00   220.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה רוביחו םישורדה 'חי   
      

לבכל ) SULP ASL( םיקדהמ רוביח יסיסב     08.11.0040
רוביחו םישורדה תכתמה יסיסב תוברל גוז 01      

    264.00   264.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה 'חי   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../031 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     031 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י ז י ו ל ט  21  - ק ר פ  ת ת  21.80 ק ר פ  ת ת       

VTCC ר ו ג ס  ל ג ע מ ב       

      

ROOD NI 032  תנקתהל  DCC 2/1" המלצמ     08.12.0010
 21,014.00 3,002.00     7.00 השדע אלל טלוו 'חי   

      
ROOD TUO תנקתהל DCC 2/1"  המלצמ     08.12.0020

 33,481.00 4,783.00     7.00 השדע אלל  ,יטמוטוא םצמצ תוברל ,טלוו 032 'חי   

394,887.40 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס  

      

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.90 ק ר פ  ת ת       

      

םינפ חיט רובע  חפמ תוניפ וא/ו תועוצקמ קוזיח      

הדיחיה יריחמב לולכ אוהו הבוח וניה ויגוסל ץוחו      
.ויגוסל חיט תודובעל םינושה      

      

ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010
 46,480.00    56.00   830.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   

      
"ראגאב" תמגודכ ד"ממ םינפ תוריק לע חיט     09.01.0020
תשר ללוכ מ"מ 01 יבועב "רובמט" תרצות      

  9,450.00    63.00   150.00 .תילקלאב הדימע סלגרביפ ר"מ   
      
וא םיקולבל דע תוריקמ חיט תרסהו דוריג     09.01.0030

םינוטב      
    330.00    33.00    10.00 .םינטק וא/ו םילודג םיחטשב שרדיש םוקמ לכב ר"מ   

      
יתותיסמ םיעבונה םייללכ םינפה חיט ינוקית     09.01.0040

למשח      
ןכו םימייק תוריקב ב"ויכו םיקספמ ,םיעקש רובעב      

    300.00    30.00    10.00 .מ"ס 02 דע בחורב תוריק תסירהו היצלטסניא רטמ   

      

ט נ מ צ  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       

      

  7,000.00    56.00   125.00 .םיירושימ םיחטש לע תובכש 2 טנמצ חיט ר"מ  09.03.0010

 63,560.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../032 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     032 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.01 ק ר פ  ת ת       

      

לוחב יולימ םיללוכ ףוצירל ןלהלש הדיחיה יריחמ      

.הלבגה אלל אוהש הבוג לכל בצוימ      
      
תוללוכ םהיגוסל הקימרקה יופיח תודובע לכ      

םוינימולא תוניפ עוציב ןהלש הדיחיה יריחמב      
ןווגב      
."גנורג" עוציב וא/ו ,לכירדאה תריחב יפל      

      

ו צ א ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

ה ק י מ ר ק ו       

      

םייקה תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרטב ףוציר      10.01.0010
 86,900.00   158.00   550.00 .ןיינבב ר"מ   

      

01 הבוג ,ל"נה ףוצירה תמגודכ וצרט ילופיש     10.01.0020
 14,400.00    36.00   400.00 .מ"ס רטמ   

      

תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרט ףוציר תומלשה     10.01.0030
  1,580.00   158.00    10.00 .מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב ןיינבב םייקה רטמ   

      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040

,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      
תריחב יפל ןווג ,םיפצורמ תוגגו תוספרמל      

 96,380.00   158.00   610.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש דוסי ריחמ ,לכירדאה ר"מ   

      
,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0050

  6,120.00    36.00   170.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   

      

ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       

      

הקלחה דגנ ספ םע וצרטמ תוימורט תוגרדמ     10.04.0010
לש תוחנומ  חלשו םור םייקה ףוצירה ןווגב      

 23,700.00   237.00   100.00 .מ"ס 71/92 ךתחב ןוטב ישלושמ רטמ   

      

      
      
      

      
      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../033 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     033 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       

      

טינרג/הקימרק יחיראב ןורדסמ תוריק יופיח     10.05.0010
,םייקה תמגודכ םינוש וווגו תודימב ,ןלצרופ      
םע טנמצ טיטב הנושאר הזתה ללוכ ריחמה      
,תועש 42 ךשמב היקשה םע תומיטא ברע      

הדידמה .ןבל טלמב )הבור( םירפתה תמיתס      
,תועוצקמ רובע תפסות ילב תוריקה לע      

 25,280.00   158.00   160.00 .רושיל עקר חיט ללוכ ריחמה ר"מ   

      
ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.05.0020
בלושמ םייקה תמגודכ תודימב ,םיתורש ירדח      

וא/ו ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק ספ םע      
םינוש םינווגב ןלצרופ טינרג וא/ו תוקימרק      
הנושאר הזתה ללוכ ריחמה ,םייקה תמגודכ      
היקשה םע תומיטא ברע םע טנמצ טיטב      

)הבור( םירפתה תמיתס ,תועש 42 ךשמב      
תפסות ילב תוריקה לע הדידמה .ןבל טלמב      
ריחמה ,'וכו םיזרבל תומאתה ,תועוצקמ רובע      

05 לש דוסי ריחמ ,רושיל עקר חיט ללוכ      
 18,960.00   158.00   120.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   

273,320.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       

      

לע ע"ש וא  )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010
ךותיח ללוכ ריחמה תילעמ ריפ ןוטב תוריק      

  1,120.00    14.00    80.00 .טנמצ טלמב םירוח תמיתס ,םיצוקה ר"מ   
      
וא םינפ חיט ג"ע סקימ לירקרפוסב תוריק תעיבצ     11.11.0020

 18,200.00    20.00   910.00 .םיקדס ינוקיתו םירוח תמיתס ללוכ ,סבג ר"מ   
      
פ"ע,ידסומ ןגומ בחרמ טולישו ןומיס תעיבצ     11.11.0030

  3,435.00 1,145.00     3.00 'פמוק .א"גה תושירד  

 22,755.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../034 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     034 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.21 ק ר פ  ת ת       

      

,רווע ףוקשמ םיללוכ תותלדו תונולח יריחמ      

גוגיזו לכירדאה תריחב יפל ןווגב ינועבצ םוינימולא      
ןיכהל ןלבקה לע .לכירדאה רושיא יפל תיכוכזב      
.רושיא לבקלו תונולחה רוציל תוינכות      

לכירדאה      

      

ם י ס י ר ת  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ש ר ו       

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0010
,1-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      

טרופמכ לכה ,מ"ס 061/081 תודימב      
 78,984.00 4,388.00    18.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0020
,2-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 061/051 תודימב      

 22,116.00 3,686.00     6.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      
פיק החיתפ םייפגא 1 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0030
06/05 תודימב ,4-א סופיט ,המינפ עפתשמ      

לכה ,םיבובז דגנ הנגה תשר תוברל ,מ"ס      
  2,106.00   702.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

,כ/ע/כ הזזה םיפגא 2 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0040
לכה ,מ"ס 001/011 תודימב ,5-א סופיט      

  6,844.00 1,711.00     4.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
רדחל םיזג םוטא ,6-א סופיט םוינימולא ןולח     12.02.0050
תודימב ,הליגר החיתפ דחא ףגא ,ד"ממ      
תומישרה טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001      

 18,821.00 1,711.00    11.00 .תוינכותבו 'חי   
      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0060

לכה ,מ"ס 08/072 תודימב ,7-א סופיט      
  2,545.00 2,545.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

םיפגא 2 ,םיפגא 4 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0070
ראשהו העובק הפפר ףגא 1 ,כ/ע/כ הזזה      
061/051 תודימב ,8-א סופיט ,םיעובק תונולח      

  7,372.00 3,686.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,מ"ס 'חי   

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../035 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     035 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0080
לכה ,מ"ס 08/002 תודימב ,9-א סופיט      

  6,057.00 2,019.00     3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0090
לכה ,מ"ס 08/001 תודימב ,11-א סופיט      

  2,106.00 1,053.00     2.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

ה ל ל צ ה  ת ו כ ר ע מ  30.21 ק ר פ  ת ת       

      

תנגועמ םוינימולאו הדלפ תבלושמ הללצמ     12.03.0010
"לטסקא" תמגודכ ,סדנהמה תויחנה פ"ע ריקל      
,מ"ס ===/=== תודימב 01-א סופיט ,ע"ש וא      

                      3.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

146,951.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.41 ק ר פ  ת ת       

      

תודובעה לכ םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ      
תושרדנה      
,תורקת וא/ו תוריקב ןבאה תיילת וא/ו רוביחל      

ללוכ      
תוינכותב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ןוגיע יגרב      
יריחמ םיללוכ ףסונב ,םינושה ןיינבה יטרפבו      

םע תודחוימה םינבאה לכ תא ןלהלש תודובעה      
יאצומ ןכו תוערגמ ,םיכותיח ,םינושה םידוביעה      
לכ םלושת אל ,'וכו ןש םע םי'זטרוב ,בזרמ      

תפסות      
.ולא תודובע ןיגב תיפסכ      

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../036 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     036 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       

      

תיטימולוד ןבא תוחולב םידומעו תוריק יופיח     14.01.0010
ןיינבה תמגודכ ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק      
בחור ,מ"ס 01 ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייק      
01 םייכנאהו מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה      

04 ילמינימ ,מ"ס 56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ      
ןויליגב טרופמכ ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס      
תשר ללוכ ריחמה ,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ      

,דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תנבלוגמ ןויז      
תתחפהב וטנ ןבאה לש הסירפב הדידמה      
יפשח וא/ו "םירוטסד" וא/ו ,םידומע .םיחתפה      

וא/ו תותשקה וא/ו םיפוקשמה וא/ו םיחתפה      
ןש םע )םי'זטרוב( תונולחה ינדא וא/ו תובטעה      
, םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 ךתחב הנוילע      
ודדמי אל ,םיטרפבו תוינכותב ןייוצמכ דוביעב      

,שאר יכבדנ( . ריחמב םילולכ םהו דרפנב      
,)דרפנב םידדמנ םיימינפ תונולח ינדא ,םיפס      
וא/ו תוגיסנ ןיגב תפסות לכ םלושת אל ןכ ומכ      

220,720.00   356.00   620.00 .ןבאה לש תוטילב ר"מ   

      

ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  20.41 ק ר פ  ת ת       

ן ב א       

      

ןבאמ מ"ס 03 בחורב )גניפוק( שאר ךבדנ     14.02.0010

דוביע מ"ס 5 יבועב ןיינבב םייקה תמגודכ      
 30,840.00   257.00   120.00 .ןיינבב םייקה תמגודכ רטמ   

      

ת ו נ ו ש  40.41 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"מ 01/001/001 תודימב םיינבלוגמ םינתיוז     14.04.0010
תנעשהל ,ןוטבב ןוגעל םוקמב םכותרו םיצוק      

 39,000.00   150.00   260.00 .ןבאה רטמ   

290,560.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       

      

1 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

תויללכ תורעה - ריוא גוזימ ינקתמ      
      
תויללכ תורעה      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../037 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     037 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
ןדגואה" ( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא הלא ,הדידמ ינפוא ללוכ )"לוחכה      

םיללכנ םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא      
שי . וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב      
. תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל      

תוסיו .הנקתה , הקפסא םיללוכ םיריחמה .2      
יאנת .3 .ראותמה דויצה לכ לש הלבק יכמסמו      
םיאנתה לע םיססובמ תודיחיל ןונכתה      
םיללוכ םיריחמה לכ I.R.A לש םייטרדנטסה      

םישדח םילקשב םיבוקנו חוור +הדובע +רמוח      
גוזימ ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו ) מ.ע.מ אלל(      
ריוא      

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0010
לש םומיח תקופתב 21 קיסאלק הרטקלא      

    U.T.B 0559  ךרצנ ילמשח קפסה  W 077  
 12,111.00 4,037.00     3.00 תכרעמ M.F.C052  ריוא תקיפס 0.6  הדובע םרז  

      
רטרווניא קיסאלק "הרטקלא" םגד יליע ןגזמ     15.01.0020

קפסהU.T.B 00011  לש םומיח תקופתב 71      
A 5.5  הדובע םרז  W 058 ךרצנ ילמשח      

 25,800.00 4,300.00     6.00 004M.F.C  ריוא תקיפס 'חי   

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע  לצופמ ןגזמ     15.01.0030
RETREVNI  22  קיסאלק הרטקלא      

קפסה U.T.B 057.71. םומיח  תקופתב      
A  0.11 הדובע םרז 0551W ךרצנ ילמשח      

 36,855.00 5,265.00     7.00 תכרעמ F.C .035M ריוא תקיפס  
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0040
תקופתב  RETREVNI 72 קיסאלק הרטקלא      
ילמשח קפסה  U.T.B  00002 לש םומיח      

תקיפס A 5.21  הדובע םרז W 0771 ךרצנ      
 11,408.00 5,704.00     2.00 M.F.C 035  ריוא 'חי   

      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0050
םומיח תקופתב 03 רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
W  ךרצנ ילמשח קפסה  U.T.B 000.32 לש      
ריוא תקיפסA71 הדובע םרז  0412      

 31,592.00 7,898.00     4.00 C.F.M590 'חי   
      
C.V.P  לוורש ךותב למשחו רוריק זג תורונצ     15.01.0060

 38,100.00   127.00   300.00 "3 רטמ   
      

  4,268.00   194.00    22.00 ינקית טטסומרט 'חי  15.01.0070

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../038 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     038 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

M.F.C 07 "היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0080
 11,586.00 1,931.00     6.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      

M.F.C 041 היסקאטנו ריוא תטילפל חופמ     15.01.0090
  2,545.00 2,545.00     1.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      

M.F.C 056 ילגופיריטנצ ריוא תטילפל חופמ     15.01.0100
  3,072.00 3,072.00     1.00 תרשואמ תרצותמ NIALNI טקש 'חי   

      
עיפומכ מ"ס 03 רטוקב ריוא תקיניל תוכבש     15.01.0110

    921.00   307.00     3.00 תוינכתב 'חי   
      

    980.00   140.00     7.00 C.V.P "4  רורווא רונצ רטמ  15.01.0120

      
  1,056.00   176.00     6.00 C.V.P "6  רורווא רונצ רטמ  15.01.0130

      

  2,112.00   264.00     8.00 תוינכתב עיפומכ םיבובז דגנ תשרR 'חי  15.01.0140
      
םתרבעהו םייק גג לע םימייקה םיבעמה קוריפ     15.01.0150
תרנצ תפסות ללוכ ןוילע שדח גגב םתנקתהו      

C.V.P "3 םילוורש ןכו , למשחו רןריק זג      
 35,100.00 1,755.00    20.00 לולכמ שרדנכ  

217,506.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       

      

ן י נ ב ל  ם י ע ס ו נ  8-ל  ת ו י ל ע מ  04.71 ק ר פ  ת ת       

ר ו ב י צ       

      

תילמינימ תילעמ( .םיעסונ 8-ל תילעמ     17.40.0010
המיאתמה      
תותלד םע ,)םיכנ תילעמכ  רוביצ הנבמל      
הלועפל תלד ןונגנמ תונחתבו אתב תויטמוטוא      

ילסרבינוא דוקיפ .)YTUD YVAEH( תצמואמ      
בחורב תותלד ,הינש/'מ 51.0/6.0 תויוריהמ 2      
תומוק הארמ ירטקלא וטופ את םע מ"מ  008      

143,033.00 143,033.00     1.00 'פמוק תישארה הנחתבו אתב  

143,033.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      
      

      
      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../039 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     039 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       

      

ת ו ל ו ג ר פ  04.02 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0010

תוברל מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
023 הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע      
,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג      

,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      
לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      
ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      
יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      

 33,000.00   220.00   150.00 .םידדצב ר"מ   

 33,000.00 שרח תורגנ 02 כ"הס  

      

.ן י נ י ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       

      

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       

      

לכ תא םיללוכ הדיחיה ריחמ :יללכ תולק תורקת      
יפוגל םיחתפ לש המאתה ,םיכותיחה ,הדובעה      
טרפמה יפל טלפמוק שרדנש יפכ ,הרואת      

.םיטרפהו      
      
םיררוחמ םינבלוגמ חפ יספמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020

,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב      
ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      
,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ      

דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      
םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      

םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
חפ תריגס ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      
,הרקתה ןווגב םיעובצ ,ינוציחה דצב ףפוכמ      

יבועב תיכוכז רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב      
,ק"מ/ג"ק 06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5      

 15,520.00   194.00    80.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ר"מ   

      
      
      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../040 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     040 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיררוחמ םינבלוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0030
,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב      
רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      

,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ ןווגב      
דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      

יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      
םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
םיעובצ ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      

רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב ,הרקתה ןווגב      
06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5 יבועב תיכוכז      

  4,220.00   211.00    20.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ,ק"מ/ג"ק ר"מ   

      
ןינבב םייקה תמגודכ תויטסוקא תורקת     22.01.0040
- ו L ליפורפ ללוכ ריחמה מ"ס 06/06 תודימב      

    Z תוברל הרקתה לכ ןבל עובצ םוינימולאמ  
עוציבל דע ,הגרבה תוטומ י"ע הילתה יטנמלא      

 49,530.00   127.00   390.00 .הדובעה לש םלשומ ר"מ   

      

ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  11.22 ק ר פ  ת ת       

      

)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.11.0010

,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב דורו/קורי סבגמ      
חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ      

ללוכ םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      
2" יבועב םיעלס רמצ י"ע יטסוקא דודיב      

  6,930.00   154.00    45.00 ק"מ/ג"ק 06-05 תופיפצב ר"מ   

 76,200.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../041 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     041 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.32 ק ר פ  ת ת       

      

ח"ודב שורדה לכה םיללוכ תואסנולכה יריחמ      

ץעוי      
ןימזהל ןלבקה לע תודובעה תליחתב .עקרקה      
לע      

,םינושארה םיחודיקל עקרקה ץעוי תא ונובשח      
.םיחודיקה ךשמהל ותוצלמה תלבקלו םתקידבל      
ךרוצ שי םא .ורושיא אלל תואסנולכה תקצל ןיא      
תדובע ,םיחודיקה תא גולואיג לש הקידבב      

עצומה ריחמה .ריחמב ללכית גולואיגה      
ללוכ תמלשומ הדובעל ריחמ אוה תואסנולכל      
תנכה ,חודיק תנוכמ תלבוה ,ןויזו הקיצי ,חודיק      

טרפמה יפל תודובעה לכ עוציב ,הסינכל הפמר      
הקיציל תורונצ תוברל תואסנולכ עוציבל דחוימה      
םיקוזיח ,ןוטבה יוסיכל קחרמ ירמוש ,תואסנולכ      
חוקיפ ,ףונמה תרזעב ןויזה תסנכה ,ןויזה בולכל      

ןומיס ךות  EDAM SA תוינכות ,סדנהמה      
יריחמל תופסות לכ םלושת אל ,'וכו תויטסה      
.חודיק      

      

ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת       

ה ש ב י       

      

05 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0010
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 01 דע קמועבו מ"ס      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      
 25,740.00   220.00   117.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      

06 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0020
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 21 דע קמועבו מ"ס      
ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      

 29,835.00   255.00   117.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0030
ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 61 דע קמועבו מ"ס 08      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 81 רטוק תוטומ 61      
  5,339.00   281.00    19.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

 60,914.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  

      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../042 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     042 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.42 ק ר פ  ת ת       

      

םיללוכ תונושה הסירהה תודובע לכ יריחמ      

וא/ו "וקסמ" ילגר י"ע םיינמז םיקוזיחו תוכימת      
תורוניצ וא/ו םינוש ךתח יחטשב םיליפורפ      
טנמלא לכ לש SHR יליפורפ וא/ו הדלפ      

.סדנהמה תויחנה פ"ע יביטקורטסנוק      
      
קוליס םג ללכנ הסירההו קוריפה יריחמב      
ללוכ ,תויושרה י"ע רשואיש םוקמל תלוספ      

.חקפמל שיגהל שי ןתוא תורגא ימולשת      
      
רתאב םיראשנש םיטנמלאה לכ לע ןגהל שי      

םתפיטע י"ע תודובעה ןמזב עגפהל םילולעו      
,חקפמה רושיאל ףופכב םירשואמ םיעצמאב      
אדוול םעפל םעפמ םיטנמלאה קודבל שי      
לולכ ליעל רומאה לכ ,המוקמב הנגההש      

םרובעב םלושת אלו םינושה הדובעה יריחמב      
.הרומת לכ      

      

ת ו צ י ח מ ו  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  21.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ ו  ה י נ ב מ       

      

תפצר + ןבאב םיפוחמ ןוטב תוריק תסירה     24.12.0010
תינב ךרוצל םייק ופרט רדחב יקלח ןפואב ןוטב      
תויחנה פ"ע עצובת הדובעה ,שדח תילעמ ריפ      

חוקפ תוברל ,2-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      
יבלש לכ ךרואל רתאב סדנהמ לש דומצ      

  8,775.00 8,775.00     1.00 'פמוק .הדובעה  

      
תויחנה פ"ע םייק דומעמ עטק תסירה     24.12.0020
ריק תקיצי רחאל 2-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      

  1,755.00 1,755.00     1.00 'פמוק .שדח ןוטב  

      
תויחנה פ"ע םייק דומעמ עטק תסירה     24.12.0030
ריק תקיצי רחאל 3-ק ןויליגב טרופמכ סדנהמה      

  1,755.00 1,755.00     1.00 'פמוק .שדח ןוטב  
      
םיונב וא/ו ןוטבמ םימייק תוקעמ תסירה     24.12.0040

םייק גג סלפמב אוהש הבוג לכב םיחיוטמו      
דומע וא/ו ריק חמוצ וב םוקמ לכב ,+50.01      
תותיס ללוכ ריחמה ,סדנהמה תויחנה פ"עו      
הרקתב מ"ס 01-5 קמועלו שדחה ריקה בחורב      

 21,938.00 21,938.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע לכה  

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../043 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     043 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ו ק ו  ת ו ר ק ת  ת ס י ר ה  31.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב       

      

יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0010
  3,073.00   439.00     7.00 +04.3 סלפמב ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש ר"מ   

      
יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0020

  3,073.00   439.00     7.00 +56.6 סלפמב ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש ר"מ   

      

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  41.42 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םירשי ,םיחיוטמ תוגרדמ יחטשמ תסירה     24.14.0010
ישלושמ תוברל ,אוהשלכ יבועב םיעפושמו      
דעו +04.3 סלפממ .וצרטב םיפוחמה ןוטבה      

 17,550.00 17,550.00     1.00 'פמוק +02.01 סלפמ  

      

ת ו ר י ק ב  ם י ע ק ש  ת ב י צ ח  22.42 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר ו ק ו       

      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0010

הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      
    264.00    44.00     6.00 .2-ק ןויליגב 2 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   

      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0020
הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      

    264.00    44.00     6.00 .3-ק ןויליגב 2 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   
      

וא תוריקב מ"ס 52/01 ךתחב םיעקש תביצח     24.22.0030
הפצרל תבשות  רובע  ,םימייק  ןוטב  תורוק      

    220.00    44.00     5.00 .3-ק ןויליגב 1 טרפ יפל ,הרקת וא רטמ   

      

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  07.42 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

ללוכ םייק גג לעמ םוטיא תובכש לכ ףוליק     24.70.0010
דע סורג גנוטיא יולימ וא/ו הדמ וא/ו לקטב      

 16,500.00    44.00   375.00 +50.01 סלפמב תירוקמה ןוטבה תבשל ר"מ   
      

  4,400.00    44.00   100.00 ץוח תוריקמ תמייק ןבא ףוליק ר"מ  24.70.0020

 79,567.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../044 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     044 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  92 ק ר פ       

      

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  י ר י ח מ  10.92 ק ר פ  ת ת       

)"י 'ג ר "(      

      

םוכיסל אל    44.00    50.00 'א גוס יעוצקמ לעופ ע"ש  29.01.0010
      
םוכיסל אל    35.00    50.00 טושפ לעופ ע"ש  29.01.0020

      
םוכיסל אל    57.00    20.00 'א גוס יעוצקמ רגסמ ע"ש  29.01.0030
      
םוכיסל אל    40.00    20.00 רזוע רגסמ ע"ש  29.01.0040

      
םוכיסל אל    57.00    50.00 ליעפמ + וגנוק ע"ש  29.01.0050
      

םוכיסל אל   131.00    10.00 לעופ + רוסרפמוק ע"ש  29.01.0060
      
םוכיסל אל    44.00    20.00 'א גוס יעוצקמ ףצר ע"ש  29.01.0070

      
םוכיסל אל    35.00    20.00 רזוע ףצר ע"ש  29.01.0080
      
םוכיסל אל    44.00    20.00 יעוצקמ חיט ע"ש  29.01.0090

      
םוכיסל אל    35.00    20.00 רזוע חיט ע"ש  29.01.0100

      

ם י ל כ  ל ש  ע "ש  י ר י ח מ  20.92 ק ר פ  ת ת       

)ל י ע פ מ  ל ל ו כ ( ם י י נ כ מ       

      

K סייק וא BCJ XC3 וא BCJ D3 ינפוא ןורפחמ     29.02.0010
םוכיסל אל   110.00    40.00 580 ע"ש   
      

םוכיסל אל    61.00    30.00 )רבייה( הניכר תיאשמ ע"ש  29.02.0020
      
םוכיסל אל    61.00    10.00 גמוב ע"ש  29.02.0030

      
םוכיסל אל    61.00    50.00 תלוספ קוליסל הלגע םע רוטקרט ע"ש  29.02.0040

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס            

      

ח ט ש  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       

      

י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  02.04 ק ר פ  ת ת       

ק ו ד י ה ו       

      

רוזפ תוברל גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     40.20.0010

  8,235.00    61.00   135.00 רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../045 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     045 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  42.04 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םיעפושמו םירשי ,ץוח תוגרדמ יחטשמ תסירה     40.24.0010
ןוטבה ישלושמ תוברל ,אוהש יבוע לכב      

לכ וא/ו תוימורט תוגרדמ/ןבאב םיפוחמה      
  2,626.00   202.00    13.00 .רחא רמוח ר"מ   

      
,אוהש יבוע לכב תועפושמ תופמר תסירה     40.24.0020

יולימ ללוכ אוהש רמוח לכמ ףוצירה תוברל      
ךמותה ןבאה הפוחמ רדג/ךמתה ריק ,לוחה      
ריקה ךרוא ,דיה יזחאמ ,ולש דוסיהו הפמרב      

    966.00   966.00     1.00 'פמוק טלפמוק - 8.1 -כ הפמרה בחור א"מ 91-כ  

      

ך מ ת  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  52.04 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ  ת ו ר ד ג ו       

      

לכב ןוטבמ תורדג וא/ו ךמת תוריק תסירה     40.25.0010

  4,829.00   439.00    11.00 .ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש יבוע ק"מ   

      

ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       

      

לע )קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     40.52.0010
םישלושמו מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
קדוהמ עצמ תוברל ,מ"ס 61/04 דע ךתחב      

  3,432.00   264.00    13.00 ןוטבה ןויזו רטמ   

      

ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       

      

רמג מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0010
וא 02/01 תינבלמ וא "ינוא" םגד רופא ספסוחמ      

תבכש תוברל ע"ש  וא 02/02 ,51/51 תיעובר      
  1,830.00    61.00    30.00 )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח ר"מ   

      

ד ב ו כ  ת ו ר י ק  46.04 ק ר פ  ת ת       

      

תא ללוכ ריחמה דבוכ תוריק יפיעסב :הרעה      
,רזוח יולימה תא  ,ריקלו  דוסיל  רפעה  תודובע      

שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      
.ריקה לש  םלשומ  עוציבל      
      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../046 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     046 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

דבוכ ריק י"ע םימייק חותיפ תוריק תהבגה     40.64.0010
רדג/ריק ג"ע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ      
דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג םע תמייק      

חודיק ללוכ םינוש םירטקב םיצוק ,ריקה שאר      
ןויליגב טרפ יפל םלשומ לכה יסקופא קבדו      

 52,680.00   878.00    60.00 .8-ק ק"מ   

      
םע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ דבוכ ריק     40.64.0020

 26,865.00   597.00    45.00 ריקה שאר דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג ק"מ   

101,463.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      

ם י י נ ו צ י ח  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       

      

ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       

      

תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      

תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      
תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      

%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      

      
םע  רטוקו גוס לכמ םייק םימ רוניצל רוביח     57.02.0018

    658.00   658.00     1.00 מ"מ 36 רטוק שדח רוניצ 'חי   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      57.02.0020
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

    220.00    44.00     5.00 .'מ רטמ   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 36 רטוקב רוניצ      57.02.0041
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

  2,520.00    84.00    30.00 .'מ רטמ   
      
4/3"" םיינוסכלא  יזרב   ללוכ יליע "למג" טרפ      57.02.0080

הדלפ תורוניצ יעטק , )היזרב רוביחל(        
    185.00   185.00     1.00 'פמוק .רזע ירמוחו םיחפס ,4/3" תונבלוגמ  

      
    110.00   110.00     1.00 4/3" ןג זרב 'חי  57.02.0082

      
      
      

      
      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../047 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     047 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       

      

קר ןימזמה י"ע ולבקתה בויבה יווק :הראה      
EDAM" עוציב  רחאל  תוינכת  תלבק  רחאל      
    SA" ריחמב לולכ הזו ואדיו תוקידב תואצותו  
.תונוש תודיחי      

      
תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      
תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      

תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      
%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      

םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      
      

מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רוניצ     57.03.0005
  1,050.00   105.00    10.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   

      

רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.03.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  1,931.00 1,931.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  
      
רוניצמ  ךמות ריקל דומצ ינוציח לפמ       57.03.0160
    EPDH מ 0.4 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב'  

- תושרדנה תודובעה לכו  ןוטב תפיטע ללוכ      
  2,370.00 2,370.00     1.00 יטרדנטס טרפ יפל 'חי   

      

םע םייק בויב אתל תורבחתה רובע תפסות     57.03.0180
תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      

    833.00   833.00     1.00 .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה 'חי   

      

ז ו ק י נ ו  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       

      

רטוק NS-8"" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.04.0005

םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ  061      
  2,100.00   105.00    20.00 לוח תפיטע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   

      

רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  1,931.00 1,931.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  

 13,908.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס  

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../048 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     048 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       

      

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  05.95 ק ר פ  ת ת       

כ "ב א       

      

םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ [     59.50.0010
םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ םיבחרמו      
    006/0061 -HAF 0754 י"ת יפל ,ע"ש וא.  

ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ :תללוכ תכרעמה      
לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו      
לש הרקמל תינדי הלעפהו ילמשח עונמ      
,םוריח תרואת ,םוריח תעשב למשח תקספה      

3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ      
טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל )רב      

 83,979.00 27,993.00     3.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא תקידבו ינקת  

      
םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ [     59.50.0020
םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ םיבחרמו      

    003/008 -HAF 0754 י"ת יפל ,ע"ש וא.  
ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ :תללוכ תכרעמה      
לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו      
לש הרקמל תינדי הלעפהו ילמשח עונמ      

,םוריח תרואת ,םוריח תעשב למשח תקספה      
3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא תומכ דמ      
טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל )רב      

 15,488.00 15,488.00     1.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא תקידבו ינקת  

 99,467.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ט ו ל י ש  06 ק ר פ       

      

י ב כ מ  ת ו ש י ר ד  י פ ל  ט ו ל י ש  10.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א       

      

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0001

מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/02      
מ"עב      

  1,320.00    44.00    30.00 .ע"ש וא 'חי   
      
      

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../049 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     049 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
םינבל ס"יב 2 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0002
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      

וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/51      
מ"עב      

    880.00    44.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0003
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      
תודימב      

מ"עב וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 01/5      
    880.00    44.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

      

י פ ל  ם י ר י פ  ת מ י ט א  20.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א  י ב כ מ  ת ו ש י ר ד       

      

םייכנא תרנצ ירבעמ/יריפ לש המיטאו הריגס     60.02.0010
םהנימל תרושקת וא/ו למשח ילבכ ,םייקפואו      
דגנכ      

  1,317.00 1,317.00     1.00 'פמוק .םיפגאה לכב שא יבכמ תושירד פ"ע ,שא  

      

י ל ל כ  ט ו ל י ש  30.06 ק ר פ  ת ת       

      

יטרפו המישר יפל םירדח רופסמ יטלש     60.03.0010
  1,012.00    44.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      

יטרפו המישר יפל תוריק ג"ע םירפסמ יטלש     60.03.0020
  1,012.00    44.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      

    440.00    44.00    10.00 .לכירדאה יטרפו המישר יפל הנווכה יטלש 'חי  60.03.0030

  6,861.00 תונושו טוליש 06 כ"הס  

3,211,748.10 םינבל ס"יב כ"הס

 
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       

      

ת נ כ ה ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  00.10 ק ר פ  ת ת       

ח ט ש ה       

      

ןינבה תינבל תוסחיתמ הזה קרפב רפע תודובע      
ריחמה .תוינכותל םאתהב חטש חותיפ תודובעו      
רושיאב יולימכ רופחה רמוח תרזחה ללוכ      

הכיפש םוקמל רמוחה תרתי קוליסו ,סדנהמה      
.ןלבקה תוירחאב ,תויושארה י"ע רשואמ      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../050 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     050 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיריחמב      
ץעוי םע ץועיו חטשב תרוקיב , תונמזה םיללוכ      
םשל תומדקומ תוקידב .שרדנכ עקרקה      

ותמאתה      
ריחמב םיללוכ עקרק ץעוי תושירדל רמוח לש      
.םיעצמו יולימ      

      
אל ,תושרדינה קודיה תוקידב םיללוכ םיריחמה      
הדובע יבחרמ .רקובמ קודיהל תפסות םלושת      
אל      

.חקפמה רושיאב ןלבקה י"ע ועבקייו ודדמיי      
      
היחמצה תרסה ,תלוספ תומרעו םירדלוב יוניפ     01.00.0010

  4,476.00 4,476.00     1.00 'פמוק הינבה חטשמ םיפצורמ םיחטשמ וא/ו  

      

ה ב י צ ח  ו א /ו  ה ר י פ ח  20.10 ק ר פ  ת ת       

      

םיסלפמל חטשב תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.02.0010
תבכש תיתחת דע תינכותה פ"ע םישרדנה      

םיעצמה      
  6,460.00    38.00   170.00 .םיפצרמל תחתמ ק"מ   

      
וניאש קמועל תילעמ ריפל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0020

תיתחת דע תינכותה פ"ע ,'מ 6.1 לע הלוע      
    630.00    63.00    10.00 .םיפצרמל תחתמ םיעצמה תבכש ק"מ   

      

תודימב דוסי תורוקל הביצח וא/ו הריפח     01.02.0030
  2,670.00    89.00    30.00 .תונוש ק"מ   

 14,236.00 רפע תודובע 10 כ"הס  

      

ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.20 ק ר פ  ת ת       

      

תריצי ,םימוטיק םיללוכ ןלהלש ןוטבה יריחמ      
,ןוטב תוריקב אוהש ךתח לכב םייזפרט םיצירח      

.'וכו תוטילב/םיעקש םימ יפא ,םיצירח ללוכ      

      

ם י ע צ מ  11.20 ק ר פ  ת ת       

      

 11,880.00    36.00   330.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.11.0010
      

ןרטסילופמ דיבילופ לש "םיניכס יזגרא" עצמ     02.11.0020
  1,560.00    39.00    40.00 םיפצרמל תחתמ מ"ס 91 הבוגב ףצקומ ר"מ   

      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../051 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     051 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"ס 05 הבוגבו מ"ס 5 יבועב רקלק תוחול     02.11.0030
  2,470.00    38.00    65.00 ר"מ יפל ,םידדצה 2-ל הדידמה .תורוק ידיצב ר"מ   

      

ד ו ס י  ת ו ר ו ק  14.20 ק ר פ  ת ת       

      

לע ,הפצרה םע תוקוצי 03-ב ןוטב דוסי תורוק     02.41.0010

יבג      
מ"ס 02 תורוקה בחור  .עקרקה  לע וא עצמ      

 24,840.00   828.00    30.00 )דרפנב דדמנ עצמה( מ"ס 05 דע ק"מ   

      

ת ו פ צ ר ו  ם י פ צ ר מ  05.20 ק ר פ  ת ת       

      

עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0010

    882.00   147.00     6.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  02  יבועב ר"מ   
      
עקרקה לע וא עצמ לע םיקוצי 03-ב ןוטב יפצרמ     02.50.0020

 56,760.00   172.00   330.00 )דרפנב דדמנ  עצמה(  מ"ס  52  יבועב ר"מ   

      

ם י ד ו מ ע ו  ת ו ר י ק  06.20 ק ר פ  ת ת       

      

 73,710.00   910.00    81.00 .מ"ס 02 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0010
      

118,800.00   880.00   135.00 .מ"ס 53-03 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0020
      

 40,655.00   865.00    47.00 .מ"ס 04 יבוע 03 -ב ןוטב תוריק ק"מ  02.60.0040
      

ךתח יחטשב םילדב 03 -ב ןוטב םידומע     02.60.0050
 15,246.00 1,089.00    14.00 .םינוש ק"מ   

      

ת ו ק ע מ ו  ת ו ר ו ק  17.20 ק ר פ  ת ת       

      

בחור 03-ב ןוטב תויולת תונותחת תורוק     02.71.0010

תיתחתל דע  דדמנ  הרוקה הבוג .מ"ס 02      
 12,984.00 1,082.00    12.00 םידומעה ןיבו הרקתה ק"מ   

      

02 בחורב 03-ב ןוטב תוקעמו תונוילע תורוק     02.71.0020
מ"ס      

 24,625.00   985.00    25.00 הקלורל מ"ס  2  בחורב  עקש תוברל ק"מ   

      

א ל מ  ן ו ט ב  ת ו ג ג ו  ת ו ר ק ת  18.20 ק ר פ  ת ת       

      

  5,910.00   197.00    30.00 מ"ס 02 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0010

      
224,000.00   224.00 1,000.00 מ"ס 52 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0020

      

 25,040.00   313.00    80.00 מ"ס 04 יבוע 03-ב ןוטב תוגג וא תורקת ר"מ  02.81.0030

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../052 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     052 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

.ת ו נ ו ש ו  ם י י נ י ב  ת ו ק י צ י  69.20 ק ר פ  ת ת       

      

ןלבקל 'וכו םישוגפ ןוגכ םינוש םיטנמלא תקיצי     02.96.0010
    969.00   969.00     1.00 .02-ב ןוטב ויתויחנה פ"עו תילעמה ק"מ   

      
02 יבוע 03 -ב ןוטב )טסדופ( םייניב יחטשמ     02.96.0020

  2,240.00   224.00    10.00 .תוגרדמ ירדחב מ"ס ר"מ   
      
יבוע 03 -ב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.96.0030

  2,151.00   239.00     9.00 .מ"ס 02 ר"מ   
      
ןוטבב תילעמ תותלד לש חפה יפוקשמ לכ ןוטיב     02.96.0040

  2,611.00 2,611.00     1.00 'פמוק .תילעמה ןלבק תויחנהל םאתהב 03-ב  
      
ויתויחנה פ"עו תוילעמה ןלבקל םוגיפ תמקה     02.96.0050

  2,984.00 2,984.00     1.00 'פמוק .תילעמה תמקה תפוקת לכל  

      

י ג ר ב  ,ה ד ל פ  י ח פ ו  י ד ו מ ע  79.20 ק ר פ  ת ת       

ם י צ ו ק ו  ן ו ג י ע       

      

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0010
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0020

4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      
מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

 17,901.00 5,967.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
,מ"ס 02/07 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0030
4-ב םיעובצ ,'א היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
ןייוצמכ יבועב םיחפ ללוכ ריחמה ,תובכש      

מ"מ 21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../053 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     053 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,מ"ס 02/001 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0040
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      

21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  
      
,מ"ס 02/04 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0050
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      

יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      
יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      

,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      
 17,901.00 5,967.00     3.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      

,מ"ס 02/07 ךתחב םימייק ןוטב ידומע קוזיח     02.97.0060
4-ב םיעובצ ,'ב היצפוא 2-ק ןויליגב טרופמכ      
יבועב םיחפו םינתיוז ללוכ ריחמה ,תובכש      
21 רטוק םיגרבל םירוח חודיק ,טרפב ןייוצמכ      

יסקופא קבדב יולימ ללוכ מ"ס 01 קמועלו מ"מ      
,ןוטבל םיליפורפה ןיב "טוארג"ב יולימ תוברל      

  5,967.00 5,967.00     1.00 'פמוק םייקה גגה סלפמל דעו +52.3 סלפממ  

      
הדלפ יליפורפ 2 י"ע תומייק ןוטב תורוק קוזיח     02.97.0070
    002 PNU, 4-ב םיעובצ ,3-ק ןויליגב טרופמכ  

םיגרבל םירוח חודיק ללוכ ריחמה ,תובכש      
רטוק םיגרב 2 ללוכ מ"ס 03 לכ 4/1" רטוק      

  4,628.00 1,157.00     4.00 "1/4. רטמ   
      

מ"מ 41 רטוקב םימייק םידומעב םירוח חודיק     02.97.0080
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      
21 תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 41 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

    299.00    23.00    13.00 'פמוק .4-ק ןויליגב  

      
מ"מ 21 רטוקב םימייק תוריקב םירוח חודיק     02.97.0090
םיטנמלאב ,סדנהמה תויחנה פ"ע קמועבו      
תרדחהו יסקופא קבד תוברל ,ןוטבמ םינוש      

מ"ס 09 ךרואבו מ"מ 21 רטוקב םיצוק      
2 טרפ פ"ע ,שיטפ תוקיפד י"ע םתרדחהו      

 12,600.00    21.00   600.00 .4-ק ןויליגב 'חי   

      
    224.00   224.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע ג"ק 0051 לש סמועל וו 02.97.0100

      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../054 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     054 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו י ז  ת ד ל פ  89.20 ק ר פ  ת ת       

      

םירטקה לכב םיעלוצמו םילוגע הדלפ תוטומ     02.98.0010
261,100.00 3,730.00    70.00 ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   

      
םיכרואהו םירטקה לכב תוכתורמ הדלפ תותשר     02.98.0020

 50,427.00 3,879.00    13.00 ןוטבה ןויזל ןוט   

1,039,265.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  

      

ה י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40 ק ר פ       

      

ם י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  10.40 ק ר פ  ת ת       

      

וא/ו תורוגח תוללוכ תונושה הינבה תודובע      
םיכתחו תורוצב תויקפואו תויכנא ןוטב תומלשה      
.סדנהמה תויחנהל םאתהב ןויז ללוכ ,םינוש      

      
 29,795.00   101.00   295.00 .מ"ס 01 יבוע םילולח ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0010

      

 51,745.00   131.00   395.00 .מ"ס 02 יבוע ןוטב יקולבב הינב ר"מ  04.01.0020

      

ג נ ו ט י א  י ק ו ל ב ב  ה י נ ב  02.40 ק ר פ  ת ת       

      

  5,160.00   172.00    30.00 מ"ס 02 יבוע גנוטיא יקולב תוציחמ ר"מ  04.20.0010

 86,700.00 הינב תודובע 40 כ"הס  

      

ד ו ד י ב ו  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.50 ק ר פ  ת ת       

      

ךשמל גגה תפצה םיללוכ םוטיאה תודובע יריחמ      
,תרנצ ,תושורדה תונכהה לכ תוברל תועש 27      

.'וכו םיבזרמ תמיתס      

      

ת ו ג ג ב  ם י ע ו פ י ש  ת ר י צ י  10.50 ק ר פ  ת ת       

י מ ר ט  ד ו ד י ב  ל ע  ת ו נ ג ה ו       

      

עופשב מ"ס 4 לש ילמינימ יבועב עפושמ לקטב     05.01.0010

םע ר"מ/ג"ק 0021 ילוגס לקשמ %5.1 תוחפל      
הציחלל קזוח ק"מ/ג"ק 053 לש טנמצ תלוכת      
    40  

 27,675.00   369.00    75.00 ר"מס/ג"ק ק"מ   

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../055 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     055 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ח ו ט ש  ת ו ג ג  ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       

      

חטשה תנכה ללוכ םידא םוסחמ י"ע תוגג םוטיא     05.02.0010
רמיירפ + םוטיאל ינכטה טרפמל םאתהב      
ינמוטיב      
003 לש תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ      

סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
םוטיא ,ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש וא "52/57      
תוללכושמ תוינמוטיב תועירי 2 םע תוגג      

תומחלומ      
ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה ,גגל      
    S.B.S דבל ןויז םע מ"מ 5 העיריה יבוע  

תופוצמ ,ר"מ/'רג 052 לקשמב רטסאילופ      
טגרגא      
תועצמאב תוקלור םוטיא ללוכ ריחמה ,עבטומ      
מ"מ 5 יבועב תוללכושמ תוינמוטיב תועירי      

.S.B ירמוטסלא רמילופ %51 תפסות תוליכמה      
    S  
ללוכ ןוילע טגרגא יופיצו רטסאילופ דבל ןויז םע      

003 לש תומכב ע"ש וא 101 "טוקמיירפ" רמיירפ      
םוינימולא לגרסב םוטיאה עוביק ללוכ ,ר"מ/'רג      
קיטסמב המיתס + מ"מ 05X3 תודימב ףפוכמ      

תודימב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ ינמוטיב      
    01X01 52 לכ תינוולגמ םיגרבב הריגסו מ"מ  

 61,500.00   123.00   500.00 ,מ"ס ר"מ   
      

תוינמוטיב תוחירמ 4 םיכומנה תוקעמ תארקל      
1 לש תומכב ע"וש וא "81 לורקזפ" גוסמ      
בחורב )ר"מ/ג"ק 4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק      

לש      
.יקפוא לטיה יפל הדידמה ,מ"ס 05      
      

לוח 3 טנמצ 1 תבורעתב מ"ס X 5 5 תוקלור     05.02.0030
םימ      
%03( ע"וש וא "CILYRCA LASNOB"ו      

  1,870.00    17.00   110.00 )םימה תומכמ רטמ   

      
002 לקשמב ע"וש וא "וגית" גוסמ ינכטואג דב     05.02.0040
גג יחטשב מ"ס 01 לש תופיפחב ר"מ/ר"ג      

  6,000.00    12.00   500.00 .ףוצירל םידעוימה ר"מ   

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../056 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     056 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       

      

י"ע תילעמ ריפתוריק וא/ו דוסי תורוק םוטיא     05.03.0010
474" גוסמ ינמוטיב רמיירפ + חטשה תנכה      
    SG" 2 + ר"מ/ר"ג 003 תומכב ע"וש וא  
וא "52/57 סקטסלא" גוסמ םח ןמוטיב תובכש      

תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק 2 לש תומכב ע"וש      
S.B.S סיסב לע ע"וש וא "M5 זפילופ" גוסמ      
עיפומכ חטשה תנכה ללוכ לכה ,מ"מ 5 יבועב      

 14,880.00    93.00   160.00 ינכטה טרפ מב ר"מ   
      
ןיב הפיפח מ"מ 3.0 יבועב ןליטאילופ תעירי     05.03.0020

  2,310.00     7.00   330.00 .דיבילופ יזגרא ג"ע ,מ"ס 01 תועיריה ר"מ   
      
רמיירפ + חטשה תנכה י"ע תופצר םוטיא     05.03.0030
003 תומכב ע"וש וא "SG 474" גוסמ ינמוטיב      

גוסמ םח ןמוטיב תובכש 2 + ר"מ/ר"ג      
2 לש תומכב ע"וש וא "52/57 סקטסלא"      
"M5 זפילופ" גוסמ תינמוטיב העירי + ר"מ/ג"ק      

לכה ,מ"מ 5 יבועב S.B.S סיסב לע ע"וש וא      
 16,170.00    49.00   330.00 ינכטה טרפ מב עיפומכ חטשה תנכה ללוכ ר"מ   

      

גוסמ הקיצי תוקספה לכב חפנתמ םימ רצע     05.03.0040
    "LAESOTNEB" 52 תודימב ע"וש ואX02  
ריחמה ,מ"עב )8891( "דרטר" תרצות ,מ"מ      
ללוכ      

  5,880.00    49.00   120.00 ."LEG IMUG" גוסמ ירמילופ טנמצ קבד רטמ   

      

י ר ד ח  ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       

ם י ת ו ר ש       

      

ביבס ןוטב תרוגח ללוכ םיתורש ירדח םוטיא      

ןוטבה תפצר ג"עו תלדהו תוריקל תחתמ ,רדחה      
ףוצירה ינפ הבוגל דעו בחור מ"ס 01 לש תודימב      
רדחה ביבס המוטא "הכירב" תריצי ךרוצל      

בוטרה      
      
תיטנמצ החירמב םיתורש תפצר םוטיא     05.04.0020
וא "701 ליספוט הקיס" תמגודכ תילוארדיה      

יתשב ,ר"מ/ג"ק 4 לש תומכב ע"ש וא "םוטעלס"      
תקלחהל הדמ ללוכ ,ןרציה תויחנה יפלו תובכש      

  2,400.00    75.00    32.00 .הפצרה ר"מ   

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../057 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     057 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו פ ו ח מ  ץ ו ח  ת ו ר י ק  ם ו ט י א  50.50 ק ר פ  ת ת       

ן ב א ב       

      

הדובעה ןבאה תבכשל תחתמ ןוטב תוריק םוטיא     05.05.0020
תושרבה 3 + חטשה תנכהו יוקינ תללוכ      

תויטנמצ      
ע"וש וא מ"עב ךלוו .מ לש "ליס רפוס" גוסמ      
5.4 כ"הס( החירמ לכ ר"מ/ג"ק 5.1 תומכב      
סלגרטניא תשר תסנכה םיקדסל לעמ )ר"מ/ג"ק      

תושרבה 2 + מ"ס 01 לש בחורב תילקלא      
 35,360.00    68.00   520.00 םלשומ יוסיכל תופסונ תויטנמצ ר"מ   

      

ת ו ג ג  ,ת ו ר ק ת  ד ו ד י ב  60.50 ק ר פ  ת ת       

ת ו ר י ק ו       

      

םידחוימ תוחול י"ע גג לע ימרת דודיב     05.06.0010
ןריטסילופמ      
וא ןפודנור תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ      

 13,000.00    26.00   500.00 .ע"ש ר"מ   
      
םידחוימ תוחול י"ע ץוח תוריקל ימרת דודיב     05.06.0020
תרצות F-03 מ"ס 3 יבועב ףצקומ ןריטסילופמ      

 13,520.00    26.00   520.00 .ע"ש וא  ןפודנור ר"מ   

200,565.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 כ"הס  

      

ן מ ו א  ת ו ר ג נ ו  ת ו ר ג ס מ  60 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.60 ק ר פ  ת ת       

      

לכ לש םחב ןובלג םיללוכ קרפב םיריחמה לכ      
תורגסמה יטירפ לכ ,תורגנב הדלפמ םיטנמלאה      

    ,  
ןרצי תוארוה יפל רמיירפו תרשקמ עבצ תבכש      
תריחב יפל ןווגב עבצ תובכש יתש ,ןובלגה      
,טירפ לכל טוטריש עצבל ןלבק לע .לכירדאה      

ןלבק לע .עוציב ינפל לכירדאה רושיא לבקל      
ןיכהל      
ינפל חקפמהו לכירדאה רושיא לבקל ,תואמגוד      

תשירד יפל רונתב העיבצ ללוכ ,ןובלגה עוציב      
.לכירדאה      
      

תויחנהל םאתהב ועצובי ןלהלש תודובעה לכ      
ךוניחה דרשמ לש תוחיטבה ילהונו      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../058 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     058 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ספב הנגה םיללוכ ןלהלש םיפוקשמה יריחמ      
תעיצפ ינפב ףוקשמל רוביחה ךרואל ימוג      
.תועבצא      

      

ץ ע  ת ו ת ל ד  10.60 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב 1-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0010
ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/001      

 14,920.00 1,492.00    10.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא דובל 'חי   

      
תודימב 2-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0020
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/09      

 11,936.00 1,492.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      
תודימב 3-נ סופיט ,תויפגא דח ץע תותלד     06.01.0030
דובל ףגאו חפ ןבלמ ללוכ ריחמה ,מ"ס 502/07      

  7,460.00 1,492.00     5.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה ,םוטא 'חי   

      

- ם י נ ב ל מ ו  ה ד ל פ  ת ו ת ל ד  30.60 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ל ד ל  ת ו ת ש ר ו  ם י ס י ר ת       

      

תודימב ,ידסומ ןגומ בחרמל ,ףדה תותלד     06.03.0010

,א"גה תושירד יפל  ,2-מ סופיט מ"ס 002/08      
 13,020.00 3,255.00     4.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

      
סופיט ,הליגר החיתפ תיפגא דח חפ תותלד     06.03.0020

טרופמכ לכה ,מ"ס 012/07 תודימב ,3-מ      
  5,529.00 1,843.00     3.00 .טלפמוק - תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ףפוכמ חפמ ןבלמ ,5-מ סופיט תיפגא דח תלד     06.03.0030
,SHR יליפורפמ היושע ףנכ ,מ"מ 0.2 יבועב      
הפפר תוברל מ"ס 062/021 תודימב ,םיגגוזמ      

תומישרב טרופמכ לכה .תלדה לעמ העובק      
  7,899.00 2,633.00     3.00 .תוינכותבו 'חי   

      

ת ו נ ו ש ו  ה ד ל פ  ת ו נ ו ל ח  40.60 ק ר פ  ת ת       

ה ד ל פ מ       

      

םורח תאיציל ,ררגנ םיסיסרו ףדה ןולח     06.04.0010
תושירד יפל 10-מ סופיט ,מ"ס 001/001      
ףדה ןולחל דיחא ףוקשמ ללוכ ףיעסה .א"גה      
,א"גה תושירד פל םוינימולאמ תוחיטב ןולחו      

 42,120.00 3,510.00    12.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה  'חי   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../059 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     059 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

8" רטוקב ,4-מ סופיט טלקמל רורוויא רוניצ     06.04.0020
,םיטלקמל א"גה ןקת יפלו םימוטא םיסכמ םע      
טרופמכ לכה ,מ"ס 54 יבוע ץוח ריקב      

 11,752.00   452.00    26.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

ח ב ט מ  ת ו נ ו ר א  ,ת ו נ ו ר א  60.60 ק ר פ  ת ת       

ץ ע מ       

      

092/05 תודימב ,4-נ סופיט הנסחאל ץע ןורא     06.06.0010

2 ,הקימרופ הפוצמ ,םוטא דובל ףנכ ,מ"ס      
תומישרב טרופמכ לכה ,םיפדמ 5 תותלד      

 36,860.00 3,686.00    10.00 .תוינכותבו 'חי   

      

ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  70.60 ק ר פ  ת ת       

      

.מ"ס 081/004 תודימב התיכל הארוה חול     06.07.0010

םיריגל ןותחת ףדמ התיכ חול :ללוכ חולה      
תומישר םיטרפ יפל לכה ,5-נ סופיט ןקתמ      

 12,290.00 1,229.00    10.00 .טלפמוק - לכירדאה תוינכותו 'חי   

      
טרופמכ םיכנל םיתורשב תוטומו תורונצ תכרעמ     06.07.0020

          2,019.00 'פמוק         . תושיגנל הדעוה תושירד פ"עו םיטרפב  

      
יפל ןינבל ט-ק םיכנ יתורשל םיינקת םיטלש     06.07.0030

    522.00   522.00     1.00 'פמוק םיכנ  תושיגנל הדעוו תושירד  
      

חולמ םייושע 6-נ סופיט תוריק הנגהל לגרס     06.07.0040
    FDM ןווגה ,גנימרופטסופ הקיאמרופב הפוצמ  
0.2/02 לגרסה תודימ, לכירדאה תריחב יפל      

תוינכותו תומישרב טרופמכ לכה .מ"ס      
 27,300.00   105.00   260.00 .לכירדאה רטמ   

      

מ"ס 08/08 תודימב חפמ גגל האיצי חתפ     06.07.0050
תויחנה פ"ע ריקל ןגועמ הדלפמ םלוס תוברל      
תומישרב טרופמכ לכה ,6-מ סופיט ,סדנהמה      

  3,949.00 3,949.00     1.00 'פמוק .לכירדאה תוינכותבו  

      

ם י ג ר ו ס ו  ת ו ק ע מ  80.60 ק ר פ  ת ת       

      

,7-מ סופיט תוגרדמ ירדחל די יזחאמו תוקעמ     06.08.0010
הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ םייושע      
הקעמל ןגועמ ,הגרדמה לעמ מ"ס 09 לש ללוכ      

 22,654.00   482.00    47.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל רטמ   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../060 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     060 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

2" רטוקב 8-מ סופיט הדלפ תורוניצמ די זחאמ     06.08.0020
,ןבלוגמ ,הטזורו חוטש לזרב י"ע ריקב ןגועמ      

  3,175.00   127.00    25.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה רטמ   

      
יליפורפמ םייושע ,9-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0030
ןגועמ ,מ"ס 001 לש ללוכ הבוגב ,הדלפ      

י"ע רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל      
 53,020.00   482.00   110.00 .סדנהמה רטמ   

      
יליפורפמ םייושע ,01-מ סופיט  גגל תוקעמ     06.08.0040

002 לש ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ      
רשואמ טרפ פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס      

 17,388.00   966.00    18.00 .סדנהמה י"ע רטמ   

      
םייושע ,01-מ סופיט  ןוילע גגל תוקעמ     06.08.0050
ללוכ הבוגב םיחוטש םיחפו הדלפ יליפורפמ      

פ"ע ,ןקת יפל הקעמל ןגועמ ,מ"ס 002 לש      
106,260.00   966.00   110.00 .סדנהמה י"ע רשואמ טרפ רטמ   

398,054.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 כ"הס  

      

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       

      

ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  10.70 ק ר פ  ת ת       

      

'א גוס ןבל סרח היושע היולת תיפוריא הלסא     07.01.0010
החדה  לכימ ללוכ  ע"ש וא  " הסרה" תרצות      

וא "לאד" וא "ןואסלפ" תרצות יתומכ-וד יומס      
הלסאה תדמעהל  תחתמ תרגסמ , "יבמוק"      
הסכמו בשומ , הלסא רוביח ,החדה לכימו      
םע תויולת תולסאל  םאתומ  דבכ םגד יטסלפ      

  5,705.00 1,141.00     5.00 .שרדנכ לכה 'וכו ,םידילחמ יתלב םיריצ 'חי   
      
תרצות, 'א גוס, ןבל סרחמ םידלי   תלסא      07.01.0015

בשומ ללוכ, ע"ש וא    233   םגד "הסרח"      
תרצות  החדה  לכימ, דבכ קיטסלפ הסכמו      
ןיירושמ רוניצ , הלסאל רוביח ,   "ןואסלפ"      

לכו םורכ הפוצמ זילפמ 2/1" זרב, םימ רוביחל      
  4,830.00   966.00     5.00 .םיזקנלו םימ תורוניצל םירוביחה 'חי   

      
םגד ילבוא  'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0016

הנקתהל ע"ש וא "הסרח" תרצות  "רפונ"      
, )דרפנב םולשתל שיש(  שיש חטשמל תחתמ      
חרפ תללוס , " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס      

םורכ הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל      
1 4/1" ןופיס ,   241003 םגד " תמח " תרצות      

  8,911.00 1,273.00     7.00 .'וכו  .'וכו " יקספיל " תרצות 'חי   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../061 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     061 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

"תיצרח" םגד 'א גוס ןבל סרח יושע הצחר רויכ     07.01.0030
ע"ש וא מ"ס 52X04  תודימב  "הסרח" תרצות      
י"ע וא םישעותמ םילוזנוק י"ע הנקתה ללוכ       

,סבג תוריק ג"ע  ןוקיליסו םימיאתמ םיגרב      
הפוצמ זילפ העיושע םימחו םירק םימל הללוס      
תנקתומ   241003 םגד " תמח " תרצות םורכ      

  3,864.00   966.00     4.00 .'וכו " יקספיל " תרצות 1 4/1" ןופיס ,רויכה לע 'חי   
      
04/06 תודימב 'א גוס ןבל סרחמ  חבטמ רויכ      07.01.0043
ןופיס ללוכ ע"ש  וא  "הסרח"  תרצות   מ"ס      

הטזור  ללוכ  יקםפיל" תרצות מ"מ 05 רטוקב      
,ע"ש וא ןגזמ זוקינ רוביחל הנכהו      
םימל הללוס, תרשרש  םע  קקפ,םילוזנוק      

325009 ט"קמ  "תמח" תרצות םימחו  םירק      
תסו,"לינ"  יזרב  ללוכ  שיש  חטשמ לע ןקתומ      

  1,668.00 1,668.00     1.00 .שרדנכ לכה 'וכו,הקיפס 'חי   

      
הטסורינ םייושע הכנ תלסאל רזע תוידי ךרעמ     07.01.0100
דרשמ ןקתל םאתהבו   טרפל םאתהב      

    878.00   878.00     1.00 'פמוק תואירבה  

      
ט"קמ "תמח" תרצות םירק םימל ךפוש-זרב     07.01.0110

    262.00   131.00     2.00 .ע"ש וא 902030 'חי   

      
טמ לקינ דלח לא תלדלפ - רק ימ היתש ןקתמ     07.01.0120
תרנצ ,םורכ לקינ הפוצמ היתש זרב ללוכ      

  3,159.00 1,053.00     3.00 תכרעמ םלשומ לכה - 4" ףסאמו ןיחולד  

      

ז ו ק י נ ו  ן י ח ו ל ד ה  ת כ ר ע מ  20.70 ק ר פ  ת ת       

ם י נ ג ז מ       

      

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0020
ע"ש וא  WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      

םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 05-04 םירטקב      
, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      

ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      
תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
ךרד םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      

לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמו      
 34,440.00   123.00   280.00 .שרדנכ רטמ   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../062 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     062 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לעב  ןליטאילופ םייושע ןיחולד ימ תורוניצ     07.02.0022
ע"ש וא WNIVA  תרצות  ההובג  תופיפצ      
םירזיבאה לכ ללוכ מ"מ 011 םירטקב      

, םיכרב , םירבחמ ; תורבחתהל םישורדה      
ללוכ , תוריקב םיצירחב םיחנומ , 'וכו םימטא      
ללוכ תוריקה לע  ,  ןוטיבו  ריקב  הביצח      

תפצירב , )יולימב( ףוצירל תחתמ . םיקבח      
םירבעמ  ,  רונצה ןוטיב ללוכ ,   ןוטבה      
לכה 'וכו )ךרוצה תדימב(  תוריקל  תחתמוךרד      

 16,490.00   194.00    85.00 .שרדנכ רטמ   

      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .נ.ב.ק     07.02.0030
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא   WNIVA תרצות      

עקש תריצי ללוכ  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      
לכה 'וכו הנוטיב  ,התנקתהל ןוטבה תפצרב      

    964.00   241.00     4.00 .שרדנכ 'חי   

      
ההובג תופיפצ לעב ןליטאילופ הייושע .ב.ק     07.02.0031
עבורמ הסכמ םע ע"ש וא WNIVA תרצות      
.ה.פ.מ תרצות  דבכ םגד זילפ יושע גרבתמ      

,התנקתהל ןוטבה תפצרב עקש תריצי ללוכ      
    474.00   158.00     3.00 .שרדנכ לכה 'וכו הנוטיב 'חי   

      

זילפ תשר םע 4/ 2" הפצר םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0032
תודמעמ תופילד זוקינל(  תעבורמ תרגסמו      

    220.00   220.00     1.00 .)שא יוביכ 'חי   

      
זילפ  הסכמ םע 4/ 2" יפות םוסחמ ךא ל"נכ     07.02.0033

    668.00   167.00     4.00 .םינגזמ זוקינל . תעבורמ תרגסמו 'חי   
      

לעב ןליטאילופ יושע ריווא רוניצ וא ןטלוק     07.02.0060
ריקל דומצ  מ"מ011  רטוקב  ההובג  תופיפצ      
יפל  םירזיבא  ללוכ  'וכו  ריקה  ךותב, םיקבחב      

ףקעמל "S" רזיבא,תולסא תטילקל  ךרוצה       
,ךרוצה  תדימב םייביטקורטסנוק םיטנמלא      

  8,610.00   123.00    70.00 . 'וכו רבעמה םוטיאו גגה ךרד  רבעמ רטמ   

      
גוס לכמ ריווא רוניצ לע עבוכ      07.02.0062

    396.00    66.00     6.00 'וכו תקצי,.יפ.יפ,.צ.א:אוהש 'חי   
      

םע 943 י"ת EPDH 8"/4" הפצר ימוסחמ     07.02.0065
םגד זילפ  היושע  תעבורמ תרגסמו זילפ תשר      
    A הטסורינ לס ללוכ ע"ש וא  396073 ט"קמ  

  6,800.00 1,360.00     5.00 .םיקצומה תדרפהל 'חי   
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../063 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     063 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

מ"מ 2.1-1 יבועב 403 מ"בלפמ זוקינ תלעת      07.02.0070
תוברל ,  מ"ס 51 הבוגב ,מ"ס 03 בחורב      
,מ"מ 21 רטוקב םירוח םע ןוניס לסו הכבס      

  3,195.40 1,229.00     2.60 ןוטבב םינגועמ הגרבה תוטומ רטמ   

      

ה נ ב מ ב  ם י מ ה  ת כ ר ע מ   30.70 ק ר פ  ת ת       

      

,ןוולוגמ ,רפת אלל 2" רטוקב הדלפ רוניצ     07.03.0020
" גוסמ ירזיבאב רבוחמ ,04 לוידקס      

    PUOKIUQ " םע ע"ש וא " לגדומ " תרצות  
ןומיס דוק  ,  AE גוס היתש ימל םאתומ םטא      
;  םישורדה םירזיבאה לכ ללוכ , לוגס עבצב      
ללחב 'וכו םירצימ ,  תותשק  ,  תויופעתסה      

לכ םיקבחו םילתמ ללוכ תיטסוקא הרקתה      
לע ,ןוטיבו הביצח ללוכ תוריקב  ,'מ  05.1      
ללוכ הפצירל תחתמ ,םיקבח ללוכ תוריקה      

םירדחה ןיב תוריקהו גגה ךרד רבעמ ,ןוטיב      
יוטיח  ,ץחל  תקידב  ,העיבצ ,ןינבל ץוחמ לאו      

  6,004.00   158.00    38.00 .שרדנכ לכה 'וכו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0021
61 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      

םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      
  8,550.00    57.00   150.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      

םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0022
02 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      

םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      
  1,980.00    66.00    30.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0023

52 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  3,000.00    75.00    40.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   
      
םימחו םירק םימ R-PP ןליפורפילופ תורונצ     07.03.0024

23 ילנימונ רטוקב ךותירב םירבוחמ "לורילופ"      
ריקה ךותב ,הפצרה יולימב םינקתומ מ"מ      
םירזיבאה לכ ללוכ ,תיטסוקא  הרקת ללחב      

  3,024.00    84.00    36.00 . ךרוצה יפל םיחפסו רטמ   

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../064 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     064 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יושע  ימרט דודיב רובע םימ רוניצל תפסות     07.03.0050
4/3"  רטוקב  )  סקלפמרא  (  יטטניס  ימוג      
הרקתה ללחב 1 2/1" דע רטוקב תורוניצל      

    372.00    31.00    12.00 . קיבד קיטסלפ טרסב הפיטע ללוכ רטמ   
      

    246.00   246.00     1.00 טולישו דרוקר ללוכ  2" רטוקב ינוסכלא ףוגמ 'חי  07.03.0080

      
  1,552.00   194.00     8.00 טולישו דרוקר ללוכ 1" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0088

      
    816.00   136.00     6.00 טולישו דרוקר ללוכ 4/3" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  07.03.0090

      
,"דנאר" וא "ןגמורכ" תרצות ,'ל 04 למשח דוד      07.03.0160
םותסש, ט"וו 0081 ילמשח םומיח ףוג ללוכ      

הסינכב םיירודכ םיפוגמ, רזוח-לא, ןוחטב      
זוקינל רוביחל ךפשמו השימג תרנצ, האיציבו      

  1,932.00   966.00     2.00 .'וכו 'חי   

      
  1,142.00   571.00     2.00 "רומטא" תמגוד רויכל םימ םםחמ 'חי  07.03.0162

      
ןולגלג   ללוכ יטרדנטס שא יוביכל דויצ     07.03.0170

ןיירושמ ימוג יושע קונרז םע ריצ לע בבותסמ      
םע יטרדנטס קנזמ ,'מ 52 ךרואב  4/3" רטוקב      
וא "ביגש"תרצות 1" ירודכ זרב ,ירודכ זרב       

תויושר י"ע רשואמו ינקת  דויצה לכ 'וכו .ע.ש      
דויצ ךרעמ, 2" יוביכ זרב ללוכ .שאה  יוביכ      
2" םיקונרז ינש ;שא יוביכ תדמעל הוולנ      

םע ,א"כ 'מ 51 ךרואב ןיירושמ ימוג םייושע      
יפטמ ינש, יתילכת וד קנזמו "ץרוטש" ידמצמ      
דויצה לכ ( ג"ק .0.6ףא .יס .יב גוסמ יוביכ      

  2,896.00 2,896.00     1.00 'פמוק .)שאה יוביכ תויושר י"ע רשואמ  

      
,תלעונ תלד םע   חפמ יוביכ דויצל םיזגרא      07.03.0180

  2,896.00 2,896.00     1.00 'פמוק ריקל םירבוחמ  ,מ"ס  03/08/08 תודימב  

      
אמגודל טלקמ לש ריק רבעמ רזיבא      07.03.0190

  1,446.00   482.00     3.00 'פמוק . BST-RR  

      

ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  ת כ ר ע מ  40.70 ק ר פ  ת ת       

      

תופיפצ לעב ןליטאילופ יושע םשג ימ רוניצ     07.04.0010
תרצות, מ"מ  011 רטוק )E.P.D.H.( ההובג      
םירזיבאה לכ ללוכ, ע"ש או "תירבג"      
אל ןוטב ידומע ךותב םינקתומ, םירוביחהו      

יפל  ,'וכו םיקולב תוריק , םייביטקרטסנוק      
י"פע השעת תורוניצה הנקתה,  לכירדאה  טרפ      

 21,120.00   176.00   120.00 .ןרציה תוארוהו 943 כ"מפמ רטמ   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../065 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     065 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תרצות תמגוד תספרממ םשג ימ זוקינל רזיבא     07.04.0025
 15,444.00 1,404.00    11.00 'פמוק "relmmad"  תינכתב טרפ יפל( .ע.ש וא(  

      

    280.00    70.00     4.00 .עקרקב  ןקתמ םורט ןוטבמ תינגא  'חי  07.04.0030

174,234.40 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

      

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 - ק ר פ  80 ק ר פ       

      

ת ו ד ו ק נ  10 - ק ר פ  ת ת  10.80 ק ר פ  ת ת       

      

ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ     08.01.0010
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

 30,750.00   123.00   250.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.1X3 ךתחב 'קנ   

      
ט"החת הנקתהל הליגר רואמ תדוקנ      08.01.0020
YX2N גוסמ לבכו מ"מ 61 ףכירמ רוניצב      

  1,310.00   131.00    10.00 .תוריקב וא  תוקיציב ר" ממ 5.2X3 ךתחב 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0030

    615.00   123.00     5.00 .תוריקב וא תוקיציב ר" ממ 5.1 םיכילומו 'קנ   
      
ףכירמ מ"מ 61 רוניצב רפמא 61 ת"ב תדוקנ     08.01.0040

  5,895.00   131.00    45.00 .תוריקב וא תוקיציב ר"ממ 5.2 םיכילומו 'קנ   

      
יזאפ דח חופמ תדיחיל ת"ב תדוקנ     08.01.0050
    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  

    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  
דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 32 רטוקב      
תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח  טקפ קספמל      
התואב וא/ו /גגה תמוקב הקיני חופמ      

ינוקית , תוביצח , םיחודיק , ללוכ ריחמה המוק      
    307.00   307.00     1.00 'פמוק .םישרדנה רזעה ירמח לכו חיט  

      

יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0060
    V022/A02X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  4 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  

דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      
תדיחיל דומצב A02X1 יזאפ דח טקפ קספמל      
, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      
ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      

  6,715.00   395.00    17.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../066 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     066 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

יזאפ דח א"טי/.א.מ תדיחיל ת"ב     08.01.0070
    V022/A61X1 גוסמ לבכ ללוכ ריחמה רפמא  
    YX2N  5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר"ממ  

דעו ןיזמה למשחה חולמ לחה מ"מ 02 רטוקב      
תדיחיל דומצב A61X1 יזאפ דח טקפ קספמל      
, ללוכ ריחמה גגה תמוקב  דייאמ/א"טי      

ירמח לכו חיט ינוקית , תוביצח , םיחודיק      
  1,842.00   307.00     6.00 .םישרדנה רזעה 'קנ   

      
61 רטוקב רוניצ י"ע המלצמל הנכה תדוקנ     08.01.0080

ישאר תרושקת ןוראל דע הכישמ טוח+מ"מ      
    980.00    70.00    14.00 יתמוק 'קנ   

      

    264.00   264.00     1.00 רליוב תדוקנ 'קנ  08.01.0090
      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ      08.01.0100

לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 4 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      
םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      

    E-5-TAC מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ  ,  
גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט תדוקנ 1      
וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      

 17,130.00   571.00    30.00 'פמוק .AMIC תאספוק ללוכ  
      
עוקש הנקתהל למשח יעקש ץבקמ תדוקנ     08.01.0110

לבכ י" ע רפמא 61 ת"ב 2 : ללוכה   תוריקב      
    YX2N 5.2 ךתחבX3 רוניצב לחשומ ר" ממ  
לבכ י" ע בשחמ מ תדוקנ 1 , מ"מ  61 רטוקב      
E-5-TAC םידיג מ-8 םידיג ינקת תרושקת      

תדוקנ 1 ,  מ" מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ      
רוניצב לחשומ גוז 3 ינקת קזב לבכ י" ע ןופלט      
תאספוק ללוכ וניא ריחמה מ" מ 61 רטוקב      

  2,634.00   439.00     6.00 CIMA. 'קנ   
      

    440.00   220.00     2.00 .םיעגמ 2 םורח ןצחל הדוקנ 'קנ  08.01.0120

      
םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0130
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      

תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      
  1,140.00   114.00    10.00 .מ"מ 01  דדובמ 'קנ   

      

      
      
      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../067 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     067 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םייתכתמ םיטנמלא רובע הקראה רוביח תדוקנ     08.01.0140
,  למשחל תשר ישגמ , תויטסוקא תורקת :ןוגכ      
תורישי םירקו םימח םימ תרנצ , .א.מ תולעת      

תשוחנ ךילומ י"ע םילאיצנטופ תאוושה ספל      
  1,310.00   131.00    10.00 .מ"מ 61 דדובמ 'קנ   

      

ץוח ןופלט - קזב תרושקת תדוקנ     08.01.0150
דע טלפמוק גוז 3  לבכו נ"פ מ"מ 61 רוניצב      

    131.00   131.00     1.00 .תיתמוק ןופלטל תרושקת תבית 'קנ   
      

רוניצב םילבכ וא תיללכ כ"לט/היזיוולט תדוקנ     08.01.0160
תיתמוק תרושקת תביתמ טלפמוק מ"מ 61      
לש יטרדנטס ינקת רזיבאל דעו היזיוולט/כ"לטל      

םג ללוכ ריחמה בהז יצורע תרבח      
  1,179.00   131.00     9.00 . GR -   6 ילאיסקאוקלבכ 'קנ   

      

ינקת תרושקת לבכ ללוכ שא יוליג  תדוקנ     08.01.0170
  4,551.00   123.00    37.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

      
ינקת תרושקת לבכ ללוכ םורח תזירכ תדוקנ     08.01.0180

  3,075.00   123.00    25.00 .מ"מ 61 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   
      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0190

    265.00    53.00     5.00 .ט"החת ףסונ דומצ עקת 'קנ   
      
תיב רובע ריק רוביח תדוקנ ריחמל תפסות     08.01.0200

    352.00    44.00     8.00 .םימ ןגומ עקת 'קנ   
      
E-5-TAC םיבשחמ לבכ ללוכה בשחמ תדוקנ     08.01.0210

  5,280.00   176.00    30.00 .מ"מ 02 רטוקב רוניצב לחשומ 'קנ   

      

ה י צ ל ט ס נ י א  20 - ק ר פ  ת ת  20.80 ק ר פ  ת ת       

ת י ל מ ש ח       

      

םיעובק ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0010
םילחשומ וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע      

    130.00    13.00    10.00 .הדוקנ ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב רטמ   
      
ר"ממ 5.1X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ      08.02.0020

וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
    160.00    16.00    10.00 תורוניצב םילחשומ רטמ   

      
ר"ממ  5.2X3 ךתחבYX2N גוסמ לבכ      08.02.0030

וא םישגמ לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      
ריחמב םילולכ םניאש תורוניצב םילחשומ      

    255.00    17.00    15.00 .הדוקנ רטמ   

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../068 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     068 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיעובק ר"ממ 01X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0040
םילחשומ וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע      

    880.00    44.00    20.00 תורוניצב רטמ   

      
ר"ממ 61X5 ךתחב YX2N גוסמ לבכ     08.02.0050
וא תומלוס לע םיחנומ וא הנבמ לע םיעובק      

  1,060.00    53.00    20.00 .תורוניצב םילחשומ רטמ   
      
01 ךתחב C .V.P ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.0060

     60.00     6.00    10.00 .תורוניצב םילחשומ ר"ממ רטמ   

      

ם י ל י ב ו מ  30 - ק ר פ  ת ת  30.80 ק ר פ  ת ת       

      

וניאש מ"מ 61 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ     08.03.0010
    100.00    10.00    10.00 .הדוקנ ריחמבלולכ רטמ   

      

    850.00    17.00    50.00 .מ"מ 32 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0020
      

    300.00    15.00    20.00 .מ"מ 92 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0030

      
    660.00    22.00    30.00 מ"מ 63 רטוקב שא ןיסח ףכירמ רוניצ רטמ  08.03.0040

      
רטוקב  " נ" פ" וילאמ הבכ  ףיפכ יטסלפ רוניצ     08.03.0050

    800.00    40.00    20.00 .מ"מ 08 רטמ   
      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0060

מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X01 תודימב      
הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      

ע" ש וא דריל לש תמגודכ םייתיישעת      
ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  5,880.00    49.00   120.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   

      
ןוולוגמ לזרבמ םילבכל תשר תלעת     08.03.0070
מ"מ 6 יבועב םיטוחמ מ"ס 5.8X03 תודימב      

הרקתל תחתמ וא/ו ריקה לע תנקתומ תוחפל      
םיקוזיח , םילתמ ,תולזנוק תועצמאב      
ע" ש וא דריל לש KFM תמגודכ םייתיישעת      

ללוכ הלעתה ריחמ .רכומ ןקת לעב יתיישעת      
ירמח לכו םילתמה , תולוזנוקה , םיקוזיחה תא      

  3,660.00    61.00    60.00 .התנקתהל םישורדה רזעה רטמ   
      

הציחמ 1+ מ"ס 6X21 תודימב יס.יו.יפ תלעת     08.03.0080
רזעה ירמוח לכו םיקוזיח,הסכמ ללוכ ריחמה      

  1,500.00    75.00    20.00 .רשואמ ע"ש וא וקיביא תמגודכ םישרדנה רטמ   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../069 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     069 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ח ו ל  40 - ק ר פ  ת ת  40.80 ק ר פ  ת ת       

ל מ ש ח       

      

לעב יבטוק תלת . B.C.C.M יטקפמוק  קספמ     08.04.0010
,V004 ילנימונ חתמ, A001X3 ילנימונ םרז      

סמ תונגה תדיחי םע AK52 =ucI קותינ רשוכ      
תנתינה תינכימ ) תיטנגמ- ומרת( IL   ג ו      
.לופכ קותינ ןונגנמוD08-MT םגדמ , הפלחהל      
םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא לולכי קספמה      

תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל םאתהב      
תרבח לש B08XSN TCAPMOC   תמגודכ      
    REDIENHCS CIRTCELE ע"ש וא  

    833.00   833.00     1.00 .קוחרמ הקספה לילס םע.רשואמ 'חי   
      
אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0020

ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A08X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  
םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      

    TCAPMOC XSN08AN תרבח לש  
    571.00   571.00     1.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

      

אלל יבטוק תלת C.C.M.B יטקפמוק  קספמ     08.04.0030
ילנימונ םרז לעב )קפסה קתנמ( תונגה      
    A04X3 ,ילנימונ חתמ V004, לולכי קספמה  

םאתהב םימילשמה רזעה ירזיבא לכ תא      
תמגודכ תוינכתבו ינכטה טרפמב שרדנל      
    TCAPMOC XSN04AN תרבח לש  

  1,054.00   527.00     2.00 .רשואמ ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE 'חי   

      
'רפמאילימ A04X4, 03 תחפ קספמ     08.04.0040
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  

לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  1,185.00   395.00     3.00 .רשואמ 'חי   
      

טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ      08.04.0050
61 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      

REDIENHCS תרבח לש.םינוש      
  1,535.00   307.00     5.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../070 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     070 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

טלוו 022 לילס ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.04.0060
02 לש ףוצר םרזל 3 'סמ ". C"  הדובע רטשמ      
םיגוסמ דוקיפל םרז יעגמ 2 ילעב רפמא      

REDIENHCS תרבח לש.םינוש      
  6,715.00   395.00    17.00 .רשואמ ע"שוא CIRTCELE 'חי   

      

'רפמאילימ A52X4, 03 תחפ קספמ       08.04.0070
    A EPYT , ז"אמה.הנבומ הלקת בצמ ןולגד  
לש תרדס תמגודכ םיאבה םיאנתב דומעי      
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  3,900.00   325.00    12.00 .רשואמ 'חי   
      

    393.00   131.00     3.00 ןומיס תורונמל דוקיפ ןצחל 'חי  08.04.0080

      
  1,179.00   131.00     9.00 V032 ןואנ ןומיס תרונמ קולב 'חי  08.04.0090

      

    917.00   131.00     7.00 . 2 -1-0 םיבצמ 3 ררוב דוקיפ קספמ 'חי  08.04.0100
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0110
    A04X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  

,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

    984.00   246.00     4.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0120

    A52X3 קותינ רשוכ AK01 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      
    H06CI תרבח לש REDIENHCS  

  2,640.00   220.00    12.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
      
ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0130

    A02X3 קותינ רשוכ AK52 - 898CEI םע  
,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה םיאנתה      
תרדס NOITULLOP EERGED תמגודכ      

    H06CI תרבח לש REDIENHCS  
  2,522.00   194.00    13.00 .רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   

      
A6X3 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ תלת ז"אמ     08.04.0140

םע AK52 89852 - CEI קותינ רשוכ      
דומעי ז"אמה .הנבומ הלקת בצמ ןולגד      
EERGED NOITULLOP םיאבה םיאנתב      

    ,PMIU=6VK ,'iU=005V תרדס תמגודכ  
    CI06H תרבח לש REDIENHCS  

    921.00   307.00     3.00 רשואמ ע"ש וא CIRTCELE 'חי   
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../071 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     071 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

A61X1 ילנימונ םרזל C ןייפוא יזאפ דח ז"אמ     08.04.0150
םיאנתה םע AK01 - 898CEI קותינ רשוכ      
תמגודכ ,V005=IU , VK6=PMIU םיאבה      

    NOITULLOP EERGED תרדס H06CI לש  
ע"ש וא REDIENHCS CIRTCELE תרבח      

  6,125.00    49.00   125.00 .רשואמ 'חי   

      
    456.00   114.00     4.00 A61 דעצ רסממ 'חי  08.04.0160

      
יעובש יעובש ימוי ילטיגיד דוקיפ ןועש קספמ     08.04.0170

  1,755.00   351.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא NEBET    תרצותמ 'חי   
      
12,14 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0180

טרפמב ראותמכ ירלודומ םיאתמ       
עובצ חפמ למשחה תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה      
תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ םילנפ םע רונתב      

, הקראהו ספא יספ , A36X3 הריבצה יספ      
הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח ,  םיקדהמ      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה .רוביחו      

  2,808.00 2,808.00     1.00 .חולה תמלשהל ר"מ   

      
04 'סמ הנשמ למשח חול הנבמ     08.04.0190
ירלודומ םיאתמ       

תוינכתב טרפ י"פעו ינכטה טרפמב ראותמכ      
םילנפ םע רונתב עובצ חפמ למשחה      
הריבצה יספ תא ללוכ תיזחב םיקרפתמ      

    A001X3 , םיקדהמ , הקראהו ספא יספ  ,  
.רוביחו הנקתה , הלבוה , טוליש , טוויח      
םישורדה תודובעה לכ תא ללוכ ריחמה      

  5,054.40 2,808.00     1.80 .חולה תמלשהל ר"מ   

      
022X05 תודימב חפמ הנשמ תרושקת ןורא     08.04.0200
, ןוראה בגב ץע תטלפ ללוכ מ"ס 2 יבועבו מ"ס      

, הלבוה ללוכ ריחמה . הליענ ירודיסו תותלד      
    702.00   702.00     1.00 .םישרדנה רזעה ירמח לכו הנקתה 'חי   

      
      

      
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../072 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     072 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  50 - ק ר פ  ת ת  50.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו ק ר א ה       

      

הנבמ תפסות  לכל תודוסי תקראה תכרעמ     08.05.0010
טרפמב טרופמכ טלפמוק רפסה תיבל      

תונקתה ץבוקל םאתהבו תוינכתב , ינכטה      
תוביתב ץוח תואיצי ללוכ ריחמה 1724      
, רפת ירבעמ , רושיג תעבט ,תוניירושמ      
םילאיצנטופ תאוושה ספ תקראהל תואיצי      

תלוליסמ תקראה , רוביח יכילומ , ישאר      
תמלשהל תושורדה תודובעה לכו תילעמ      
י"ע תכרעמה תקידב םג ל לוכ ריחמה . ןקתמה      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק .ךמסומ קדוב  
      
תודימב תשוחנמ םילאיצנטופ תאוושה ספ     08.05.0020

    4X04  תכרעמל דומצב ריקה לע ןקתומ מ"מ  
, םימוא , רוביחה יגרב לכ תוברל י"חח היינמ      
רזעה ירמח לכו טוליש , זילפ תויקסיד      
רפסמל םיאתי ספה ךרוא .התנקתהל םישורדה      

    264.00   264.00     1.00 .רומש 02 % דועו רבחל שיש םיכילומה 'חי   
      
תיתכתמ תרנצל הקראה ךילומ רוביח     08.05.0030

    395.00   395.00     1.00 .4" דע תנוולוגמ הדבכ הקראה תלש תועצמאב 'חי   
      
ןוולוגמ חוטש ספמ םימ ןועשל הקראה רשג     08.05.0040

    264.00   264.00     1.00 .םיקבח ללוכ מ"מ 2X02 'חי   

      

ם י ר ז י ב א  60 - ק ר פ  ת ת  60.80 ק ר פ  ת ת       

ם ת נ ק ת ה ו       

      

קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0010
M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ הבכ      

ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 61 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 4  -      
םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      

וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      
  9,210.00   307.00    30.00 .רשואמ ע"ש 'חי   

      

הבכ קיטסלפ רמוחמ  היושע  םיעקש תאספוק      08.06.0020
M תרדסמ מ"מ 342X641 תודימב וילאמ      
ל םיאתמ ( M-064 תמגודכ םילודומ 21 רובע      
עקש 1 ,ןופלטל עקש 1 ,למשח יעקש 2  -      

םיעקש יצבקמ רובע ריקב עוקש ) ,בשחמל      
וא עדמ תרבח י"ע קפוסמ הדובע תודמעב      

  1,584.00   264.00     6.00 .רשואמ ע"ש 'חי   

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../073 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     073 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

לש  E   -  SAX  52 תמגוד םורח ןצחל     08.06.0030
    702.00   351.00     2.00 .קינכמלט 'חי   

      

ללוכה תינגזמ תמגודכ ןגזמל הלעפה תדיחי     08.06.0040
MS-L2-/ B תמגוד  הייהשהו  יוויח תרונ      
ע"ש וא סינורטקלא סרבינוי תרבח י"ע קפוסמ      

 10,604.00   482.00    22.00 .רשואמ 'חי   

      

,ת ו ק י ד ב  70 - ק ר פ  ת ת  70.80 ק ר פ  ת ת       

ת ו פ ס ו ת ו  ת ו נ ו ש       

      

עוציבב רזוע יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0010

תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    530.00    53.00    10.00 .חקפמה ע"ש   
      

עוציבב יעוצקמ יאלמשח לש הדובע תועש     08.07.0020
תויומכה תמישרב תולולכ ןניאש תודובעה      
רושיאבו הדובע ןמויב םושיר יפל שארמ םכוסו      

    750.00    75.00    10.00 .חקפמה ע"ש   
      
) EDAMSA ( תודע תינכת תנכה     08.07.0030

הסרג דקוטוא תנכתב תוטטרושמ עצובש יפכ      
לש םיקתוע 3 - ו טקסיד ללוכה תינכדע השדח      

  1,317.00 1,317.00     1.00 'פמוק .תוינכת טס  
      

סדנהמ תקידב ותוללכב למשחה ןקתמ תרבעה     08.07.0040
,תושורדה תונכהה לכ עוציב ללוכ ךמסומ קדוב      
הרזע ,הקידבה ןמז לכ ךשמב קדובה יוויל       

רזע ירמוח וא/ו הדובע תועשב הכורכש תינכט      
ללוכ ריחמה .קדובל ךרוצה תדימב שרדיתש      
םייוקילה לכ ןוקיתו  עוציב תא םג      
יפל ןקתמה תמלשהל דע הקידבבולגתהש      

  3,510.00 3,510.00     1.00 'פמוק .קדובה תושירד  
      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../074 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     074 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

תקידב שא יוליג תכרעמ ןקתמ לכ  תרבעה     08.07.0050
לכו הנושאר הקידב ללוכ םינקתה ןוכמ      
רושיאל דע ושרדיש  תורזוחה תוקידבה      

ת ל ל ו כ   ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   י " ע ןקתמה      
,    ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ   ת נ מ ז ה   ם ו א י      
ה   ן מ ז   ל כ   ך ש מ ב   ק ד ו ב ה   י ו ו י ל      

ת י נ כ ט   א ר ז ע   ל ל ו כ   ,    ת ו ק י ד ב      
ו א /  ו   ה ד ו ב ע   ת ו ע ש ב   ה כ ו ר כ ש      
ה   ת ד י מ ב   ש ר ד י ת ש   ר ז ע   י ר מ ו ח      
כר י ח מ ה   . ם י נ ק ת ה   ן ו כ מ ל   ך ר ו צ      

י י ו ק י ל ה   ל כ   ע ו צ י ב   ת א   ם ג   ל ל ו      
ל ש ה ל   ד ע   ן ו ק י ת ל   ו ש ר ד י י ש   ם      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק נ ק ת ה   ן ו כ מ   י "  ע   ן ק ת מ ה   ת מ  

      
ינוציח ,עוקש( אוהש גוס לכמ ת"ג תנקתה     08.07.0060

 12,320.00    44.00   280.00 .)'וכו 'חי   

      
םימייק 03,02 םיינשמ למשח תוחולב םינוכדע     08.07.0070
תנקתהו הקפסא ,םייוויח,םיטוויח : םיללוכה      
תוינכת י"פע תופסותה לכ עוציב םיקדהמ      

יאלמשח ללוכ רייחמה םייוניש , ,למשח תוחול      
ףיעס .םישרדנה רזעה ירמוח לכו יעוצקמ טווח      
חטשב רקיב ןלבקהש רחאל קר רחמותי הז      

  3,510.00 1,755.00     2.00 'פמוק תושקבתמה תופסות/םייונישה לכ תא דמלו  
      
וא/ו םיקולבב םיתותיס תוביצח/םיחודיק     08.07.0080

ילבכ רבעמל רחא רמוח לכב וא/ו םינוטבב      
ללוכ ריחמה תרושקתו למשחל םילגעמ/הנזה      
ירמוח לכו עבצו דויס טיט יולימ/חיט ינוקית      

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק םישרדנה רזעה  

      

ת כ ר ע מ  80 - ק ר פ  ת ת  80.80 ק ר פ  ת ת       

ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       

      

  7,260.00   220.00    33.00 .תנעוממ תכרעמל יגולנא יטפוא ןשע יאלג 'חי  08.08.0010
      

    614.00   307.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל שא תקעזא ןצחל 'חי  08.08.0020
      

    131.00   131.00     1.00 .א.מ תלעת/םוח/שא יאלגל ןומיס תירונ 'חי  08.08.0030

      
הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0040

    921.00   307.00     3.00 .תנעוממ תכרעמל תימינפ 'חי   
      

הנקתהל ץנצנ םע ילוק רוא שא תקעזא רפוצ     08.08.0050
    614.00   307.00     2.00 .תנעוממ תכרעמל תינוציח 'חי   

      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../075 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     075 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

שא יוליג תייזכרמ לש הנקתהו הקפסא     08.08.0060
תוחפל תובותכ 002 תיגולנא תיתבותכ      
תוברל ויביכרמ לכ לע ינכטה טרפמב טרופמכ      

לכו הלעפה ,  הנקתה , תונכת, יטמוטוא ןגייח      
ןיפוליחל וא/ו.טלפמוק רזעה ירמוח      
תבחרה ללוכ שא יוליג תייזכרמל תוקשממתה      

הז ףיעס.ךרוצה יפל תמייק הייזכרמב םיסיטרכ      
  6,143.00 6,143.00     1.00 'פמוק חטשב ךרוצה תדימב לעפוי  

      
ינוציח תוארתה חול      08.08.0070

יוליג תייזכרמל ) ETOMER TESER( דרפנ      
עוציבל תורשפאו םירוזאה ןומיס ללוכ , שא      
    FO MARLA ירמוחו תודובעה לכ ללוכ - ן  

  3,510.00 3,510.00     1.00 .טלפמוק הלעפהו הנקתהל םישורדה רזעה 'חי   

      

י פ ו ג  90 - ק ר פ  ת ת  90.80 ק ר פ  ת ת       

ה ר ו א ת       

      

תיכוכז םע ףיצר ספ W82X1  יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0010

ףוגה .סבג תרקתב עוקש הנקתהל תמסוחמ      
יסקופא יופיצ םע םוינמולא תקיצימ יושע      
שעג תרבח י"ע טיילאטנפ  תמגודכ רטסאילופ      

  9,480.00   395.00    24.00 .רשואמ ע"ש וא הרואת רטמ   
      
דומצ הנקתהל W82X2 יטנצסרולפ ת"ג      08.09.0020
תרצותמ 822SB - תמגודכ םימ ןגומ הרקת      

    ILLEGGEB וא סקולארשי תרבח י" ע קפוסמ  
    194.00   194.00     1.00 . רשואמ ע" ש 'חי   

      

יביטרוקד DEL ת"ג      08.09.0030
יתלב תרואת י"ע הנווכהו טולישל דחוימב רצ      
טמ לקינ יופיצ םע תכתממ יושע ףוגה הרישי      
ידדצ דח מ" ס 51 הבוג טורח סקפסרפ טולישו      

תרבח י"ע קפוסמ-DEL 806 LE- תמגודכ      
  2,370.00   395.00     6.00 .רשואמ ע"ש וא טיילורטקלא 'חי   

      

W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0040
יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      

שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      
  4,642.00   211.00    22.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../076 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     076 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0050
יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      

שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      
  1,818.00   202.00     9.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      

W62X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ  ת"ג     08.09.0060
יושע ףוגה , תכמנומ הרקתב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכז םע ,םוינמולא תקיצימ      
שעג תרבח י"ע קפוסמ טיילסקיפ תמגודכ      

    970.00   194.00     5.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   
      
לש קפסהב  דל 1  םע םורח  ת"ג     08.09.0070

    W2 ץע תרקתב עוקש הנקתהל הרואת ףוגה  
קטלנא תרבח י"ע קפוסמ XULYX תמגודכ      

 15,375.00   615.00    25.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב 'חי   

      
םימ ןגומ תוריק דומצ הנרתהל W07 ג"לנ ת"ג     08.09.0080
    45PI וא שעג תרבח י,ע קפוסמ ראטס תמגודכ  

  3,555.00   395.00     9.00 .רשואמ ע,ש 'חי   

      
תדיחי לש הנקתהו הקפסא      08.09.0090
לקינ רבצמו ןעטמ , ינורטקלא ריממ (  םורח      

W24 - דע יטקפמוק יטנצסרולפ ת"גל ) םוידק      
תוקד 09 -ל W85 דע םיטנצסררולפ םיספל וא      
רתי תקירפ ינפמ  תינורטקלא הנגה םע      

- ןזורטקלא תמגוד המודא  DEL ןומיס תרונמו      
  1,404.00   351.00     4.00 VQ. 'חי   

      
W81X1LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0100

םע 66PI םימ ןגומ תוריקב עוקש הנקתהל      
תמסוחמ תיכוכזו הפפר , ןוטיב תאספוק      
יחמק תרבח י"ע קפוסמ NAMGIL תרצותמ      

  5,530.00   395.00    14.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב הרואת 'חי   
      
W81X2LP יטקפמוק יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0110

רפונ תמגודכ םימ ןגומ הרקת דומצ  הנקתהל      
ע"ש וא מ"עב  סקולארשי תרבח י"ע קפוסמ      

    948.00   158.00     6.00 .רשואמ 'חי   
      

עוקש הנקתהל W41X4 יטנצסרולפ ת"ג     08.09.0120
תונולח 4( דיילאטנפ תמגודכ תכמנומ הרקתב      
ע"ש וא מ"עב שעג תרבח י,ע קפוסמ )1111      

 52,200.00   290.00   180.00 .רשואמ 'חי   

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../077 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     077 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת כ ר ע מ  01 - ק ר פ  ת ת  01.80 ק ר פ  ת ת       

ם ו ר ח  ת ז י ר כ       

      

תינוציח הנקתהל וק יאנש םע W51 לוק רפוש     08.10.0011
סלטא" לש  PAT תמגודכ הנגה תשר ללוכ      

ע"ש וא )לטמר תרבח י"ע קפוסמ ( "ריילדנואס      
    702.00   351.00     2.00 .רשואמ 'חי   

      
םע ןופורקימ ילבכ ,  םילוקמר ילבכ תקפסא     08.10.0021

  2,633.00 2,633.00     1.00 'פמוק .הלעפהו םירוזאל הקולח דוקיפ  
      
םורח תזירכל הרבגה תכרעמל תוקשממתה     08.10.0031

2 - ל ךרוצה תדימב הבחרה יסיטרכ ללוכ      
רחאל קר רחמותי הז ףיעס .םיפסונ םירוזא      
תא דמל אוה רשאכו חטשב ןלבקה רוקיב      

    878.00   878.00     1.00 תכרעמה ןויפא 'חי   
      
תוירחאו תרוקיב , הלעפהו רוביח , הנקתה     08.10.0041
רמוח , הכרדה ללוכ הזירכ תוכרעמל םינש 3-ל      

תועיבשל טלפמוק טרפמב ראותמכ לכה  דומיל      
  1,053.00 1,053.00     1.00 'פמוק .םינימזמה ןוצר  

      

הביתב וק יאנש םע W9   ,6 "  הזירכ לוקמר     08.10.0051
וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      
תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      

    6060-MHL   תרצותמ HSOB  
ע"ש וא מ"עב OCIDEL תרבח י"ע קפוסמ      

  2,640.00   220.00    12.00 .רשואמ 'חי   
      

תודימב תוריקב הנקתהל W9 הזירכ לוקמר     08.10.0061
    31X1.51X42 הביתבוק יאנש םע מ"ס  
וא לוגע חפ לירג ללוכ לירגב וא תיטסוקא      

תכמנומ הרקתב הנקתהל ררוחמ עבורמ      
    60W-1BL תרצותמ HSOB י"ע קפוסמ  

  2,860.00   220.00    13.00 .רשואמ ע"ש וא מ"עב OCIDEL תרבח 'חי   

      

ת כ ר ע מ  11 - ק ר פ  ת ת  11.80 ק ר פ  ת ת       

ה י נ ו פ ל ט       

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (5( גוז 5 ןופלט לבכ     08.11.0010
    780.00    26.00    30.00 קזב רטמ   

      

ינקת ר"ממ 5.0X2 (01( גוז 01 ןופלט לבכ     08.11.0020
  1,650.00    33.00    50.00 קזב רטמ   

      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../078 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     078 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

SULP( םיקדהמ רוביח יסיסב      08.11.0030
    ASL ( תכתמה יסיסב תוברל גוז 5 לבכל  

    220.00   220.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה רוביחו םישורדה 'חי   

      
לבכל ) SULP ASL( םיקדהמ רוביח יסיסב     08.11.0040
רוביחו םישורדה תכתמה יסיסב תוברל גוז 01      

    264.00   264.00     1.00 .םיקדהמל םילבכהה 'חי   

      

ה י ז י ו ל ט  21  - ק ר פ  ת ת  21.80 ק ר פ  ת ת       

VTCC ר ו ג ס  ל ג ע מ ב       

      

ROOD NI 032  תנקתהל  DCC 2/1" המלצמ     08.12.0010

 21,014.00 3,002.00     7.00 השדע אלל טלוו 'חי   
      
ROOD TUO תנקתהל DCC 2/1"  המלצמ     08.12.0020

 33,481.00 4,783.00     7.00 השדע אלל  ,יטמוטוא םצמצ תוברל ,טלוו 032 'חי   

383,422.40 למשח תודובע 80 - קרפ 80 כ"הס  

      

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.90 ק ר פ  ת ת       

      

םינפ חיט רובע  חפמ תוניפ וא/ו תועוצקמ קוזיח      
הדיחיה יריחמב לולכ אוהו הבוח וניה ויגוסל ץוחו      
.ויגוסל חיט תודובעל םינושה      

      

ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       

      

לע םינוויכ ינשב לגרס תובכש יתש םינפ חיט     09.01.0010

109,200.00    56.00 1,950.00 .םיירושימ םיחטש ר"מ   
      
"ראגאב" תמגודכ ד"ממ םינפ תוריק לע חיט     09.01.0020

תשר ללוכ מ"מ 01 יבועב "רובמט" תרצות      
 18,270.00    63.00   290.00 .תילקלאב הדימע סלגרביפ ר"מ   

      

וא םיקולבל דע תוריקמ חיט תרסהו דוריג     09.01.0030
םינוטב      

    330.00    33.00    10.00 .םינטק וא/ו םילודג םיחטשב שרדיש םוקמ לכב ר"מ   
      

יתותיסמ םיעבונה םייללכ םינפה חיט ינוקית     09.01.0040
למשח      
ןכו םימייק תוריקב ב"ויכו םיקספמ ,םיעקש רובעב      

    300.00    30.00    10.00 .מ"ס 02 דע בחורב תוריק תסירהו היצלטסניא רטמ   

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../079 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     079 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ט נ מ צ  ח י ט  30.90 ק ר פ  ת ת       

      

  6,720.00    56.00   120.00 .םיירושימ םיחטש לע תובכש 2 טנמצ חיט ר"מ  09.03.0010

134,820.00 חיט תודובע 90 כ"הס  

      

ו צ ר ט ו  י ו פ י ח  ,ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.01 ק ר פ  ת ת       

      

לוחב יולימ םיללוכ ףוצירל ןלהלש הדיחיה יריחמ      
.הלבגה אלל אוהש הבוג לכל בצוימ      
      

תוללוכ םהיגוסל הקימרקה יופיח תודובע לכ      
םוינימולא תוניפ עוציב ןהלש הדיחיה יריחמב      
ןווגב      
."גנורג" עוציב וא/ו ,לכירדאה תריחב יפל      

      

ו צ א ר ט  י ח י ר א ב  ף ו צ י ר  10.01 ק ר פ  ת ת       

ה ק י מ ר ק ו       

      

םייקה תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרטב ףוציר     10.01.0010
158,000.00   158.00 1,000.00 .ןיינבב ר"מ   

      
01 הבוג ,ל"נה ףוצירה תמגודכ וצרט ילופיש     10.01.0020

 19,800.00    36.00   550.00 .מ"ס רטמ   

      
תמגודכ ןווג ,מ"ס 03/03 וצרט ףוציר תומלשה     10.01.0030

  2,054.00   158.00    13.00 .מ"ס 06 דע בחורב תועוצרב ןיינבב םייקה רטמ   

      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0040
,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      
ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,תוספרמל      

  7,900.00   158.00    50.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש דוסי ר"מ   
      
,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0050

  1,440.00    36.00    40.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   
      
הקלחה דגנ ןלצרופ טינרג יחיראב ףוציר     10.01.0060

,R.S. רומיג ,+4 הקיחש תגרד 03/03      
דוסי ריחמ ,לכירדאה תריחב יפל ןווג ,תוגגל      

 63,200.00   158.00   400.00 .ר"מ/ח"ש 05 לש ר"מ   
      

,ל"נה ףוצירה תמגודכ ןלצרופ טינרג ילופיש     10.01.0070
  4,320.00    36.00   120.00 .מ"ס 01 הבוג רטמ   

      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../080 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     080 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ג ר ד מ  40.01 ק ר פ  ת ת       

      

הקלחה דגנ ספ םע וצרטמ תוימורט תוגרדמ     10.04.0010
לש תוחנומ  חלשו םור םייקה ףוצירה ןווגב      

 20,145.00   237.00    85.00 .מ"ס 71/92 ךתחב ןוטב ישלושמ רטמ   

      

ת ו ר י ק  י ו פ י ח  50.01 ק ר פ  ת ת       

      

טינרג/הקימרק יחיראב ןורדסמ תוריק יופיח     10.05.0010

,םייקה תמגודכ םינוש וווגו תודימב ,ןלצרופ      
םע טנמצ טיטב הנושאר הזתה ללוכ ריחמה      
,תועש 42 ךשמב היקשה םע תומיטא ברע      

הדידמה .ןבל טלמב )הבור( םירפתה תמיתס      
,תועוצקמ רובע תפסות ילב תוריקה לע      

 30,020.00   158.00   190.00 .רושיל עקר חיט ללוכ ריחמה ר"מ   
      

ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב תוריק יופיח     10.05.0020
בלושמ םייקה תמגודכ תודימב ,םיתורש ירדח      
וא/ו ןלצרופ טינרג וא/ו הקימרק ספ םע      

םינוש םינווגב ןלצרופ טינרג וא/ו תוקימרק      
הנושאר הזתה ללוכ ריחמה ,םייקה תמגודכ      
היקשה םע תומיטא ברע םע טנמצ טיטב      

)הבור( םירפתה תמיתס ,תועש 42 ךשמב      
תפסות ילב תוריקה לע הדידמה .ןבל טלמב      
ריחמה ,'וכו םיזרבל תומאתה ,תועוצקמ רובע      
05 לש דוסי ריחמ ,רושיל עקר חיט ללוכ      

 17,380.00   158.00   110.00 .ר"מ/ח"ש ר"מ   

324,259.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 כ"הס  

      

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       

      

ם י נ פ  ע ב צ  11.11 ק ר פ  ת ת       

      

לע ע"ש וא  )יטטניס דיס( "דיסילופ"ב דויס     11.11.0010
ךותיח ללוכ ריחמה תילעמ ריפ ןוטב תוריק      

  1,050.00    14.00    75.00 .טנמצ טלמב םירוח תמיתס ,םיצוקה ר"מ   
      
וא םינפ חיט ג"ע סקימ לירקרפוסב תוריק תעיבצ     11.11.0020

 26,400.00    20.00 1,320.00 .םיקדס ינוקיתו םירוח תמיתס ללוכ ,סבג ר"מ   

      
פ"ע,ידסומ ןגומ בחרמ טולישו ןומיס תעיבצ     11.11.0030

  3,435.00 1,145.00     3.00 'פמוק .א"גה תושירד  

 30,885.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../081 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     081 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.21 ק ר פ  ת ת       

      

,רווע ףוקשמ םיללוכ תותלדו תונולח יריחמ      

גוגיזו לכירדאה תריחב יפל ןווגב ינועבצ םוינימולא      
ןיכהל ןלבקה לע .לכירדאה רושיא יפל תיכוכזב      
.רושיא לבקלו תונולחה רוציל תוינכות      

לכירדאה      

      

ם י ס י ר ת  ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21 ק ר פ  ת ת       

ת ו ת ש ר ו       

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0010
,1-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      

טרופמכ לכה ,מ"ס 061/002 תודימב      
137,592.00 4,914.00    28.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0020
,2-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      
טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001 תודימב      

 12,280.00 1,535.00     8.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   
      
םיפגא 2 ,םייפגא 3 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0030
,3-א סופיט ,םיעובק ראשהו כ/ע/כ הזזה      

טרופמכ לכה ,מ"ס 061/021 תודימב      
 29,840.00 2,984.00    10.00 .תוינכותבו תומישרב 'חי   

      

פיק החיתפ םייפגא 1 )ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0040
06/05 תודימב ,4-א סופיט ,המינפ עפתשמ      
לכה ,םיבובז דגנ הנגה תשר תוברל ,מ"ס      

  4,914.00   702.00     7.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      
,כ/ע/כ הזזה םיפגא 2 ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0050
לכה ,מ"ס 001/021 תודימב ,5-א סופיט      

  1,843.00 1,843.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   
      
רדחל םיזג םוטא ,6-א סופיט םוינימולא ןולח     12.02.0060

תודימב ,הליגר החיתפ דחא ףגא ,ד"ממ      
תומישרה טרופמכ לכה ,מ"ס 001/001      

 20,532.00 1,711.00    12.00 .תוינכותבו 'חי   

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0070
לכה ,מ"ס 08/072 תודימב ,7-א סופיט      

  2,545.00 2,545.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../082 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     082 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0080
לכה ,מ"ס 08/502 תודימב ,8-א סופיט      

  2,062.00 2,062.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      
,םיעובק הפפר ,)ןרמח( םוינימולא תונולח     12.02.0090
לכה ,מ"ס 08/001 תודימב ,01-א סופיט      

  1,053.00 1,053.00     1.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ 'חי   

      

ה ל ל צ ה  ת ו כ ר ע מ  30.21 ק ר פ  ת ת       

      

תנגועמ םוינימולאו הדלפ תבלושמ הללצמ     12.03.0010
"לטסקא" תמגודכ ,סדנהמה תויחנה פ"ע ריקל      
,מ"ס ===/=== תודימב 9-א סופיט ,ע"ש וא      

  7,505.00   395.00    19.00 .תוינכותבו תומישרב טרופמכ לכה 'חי   

220,166.00 םוינימולא תודובע 21 כ"הס  

      

ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.41 ק ר פ  ת ת       

      

תודובעה לכ םיללוכ ןבאה תודובע יריחמ      
תושרדנה      
,תורקת וא/ו תוריקב ןבאה תיילת וא/ו רוביחל      

ללוכ      
תוינכותב ,םיטרפמב טרופמכ לכה ןוגיע יגרב      
יריחמ םיללוכ ףסונב ,םינושה ןיינבה יטרפבו      

םע תודחוימה םינבאה לכ תא ןלהלש תודובעה      
יאצומ ןכו תוערגמ ,םיכותיח ,םינושה םידוביעה      
לכ םלושת אל ,'וכו ןש םע םי'זטרוב ,בזרמ      

תפסות      
.ולא תודובע ןיגב תיפסכ      

      
      

      
      
      

      
      
      
      

      
      
      

      
      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../083 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     083 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ב א ב  ת ו ר י ק  י ו פ י ח  10.41 ק ר פ  ת ת       

      

תיטימולוד ןבא תוחולב םידומעו תוריק יופיח     14.01.0010
ןיינבה תמגודכ ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק      
בחור ,מ"ס 01 ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייק      
01 םייכנאהו מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה      

04 ילמינימ ,מ"ס 56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ      
ןויליגב טרופמכ ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס      
תשר ללוכ ריחמה ,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ      

,דחוימה טרפמב טרופמכ לכה ,תנבלוגמ ןויז      
תתחפהב וטנ ןבאה לש הסירפב הדידמה      
יפשח וא/ו "םירוטסד" וא/ו ,םידומע .םיחתפה      

וא/ו תותשקה וא/ו םיפוקשמה וא/ו םיחתפה      
ןש םע )םי'זטרוב( תונולחה ינדא וא/ו תובטעה      
, םימה זוקינל עופישו מ"ס 2/2 ךתחב הנוילע      
ודדמי אל ,םיטרפבו תוינכותב ןייוצמכ דוביעב      

,שאר יכבדנ( . ריחמב םילולכ םהו דרפנב      
,)דרפנב םידדמנ םיימינפ תונולח ינדא ,םיפס      
וא/ו תוגיסנ ןיגב תפסות לכ םלושת אל ןכ ומכ      

185,120.00   356.00   520.00 .ןבאה לש תוטילב ר"מ   
      
תוחולב ,י"תל םאתב גנוטיא יקולב תוריק יופיח     14.01.0020

ןווגו דוביעב ,תינקית ,השק תיטימולוד ןבא      
ללוכ יבוע ,מ"ס 5 יבוע ,םייקה ןיינבה תמגודכ      
מ"מ 01 םייקפואה םיקשימה בחור ,מ"ס 01      
56 ילמיסקמ ןבא ךרוא ,מ"מ 01 םייכנאהו      

ןבאה תרישק יטרפ ,מ"ס 04 ילמינימ ,מ"ס      
,ןינבה סדנהמ לש םיטרפ ןויליגב טרופמכ      
לכה ,םיקולבה ,תנבלוגמ ןויז תשר ללוכ ריחמה      

לש הסירפב הדידמה ,דחוימה טרפמב טרופמכ      
ךבדנ ללוכ ,םיחתפה תתחפהב וטנ ןבאה      

 10,680.00   356.00    30.00 .שארה ר"מ   

      

ת ו ר י ק ב  ם י ח ת פ  ד ו ב י ע  20.41 ק ר פ  ת ת       

ן ב א       

      

ןבאמ מ"ס 03 בחורב )גניפוק( שאר ךבדנ     14.02.0010
דוביע מ"ס 5 יבועב ןיינבב םייקה תמגודכ      

 33,410.00   257.00   130.00 .ןיינבב םייקה תמגודכ רטמ   

      

ת ו נ ו ש  40.41 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"מ 01/001/001 תודימב םיינבלוגמ םינתיוז     14.04.0010
תנעשהל ,ןוטבב ןוגעל םוקמב םכותרו םיצוק      

 39,000.00   150.00   260.00 .ןבאה רטמ   

268,210.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../084 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     084 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       

      

1 ק ר פ  ת ת  10.51 ק ר פ  ת ת       

      

תויללכ תורעה - ריוא גוזימ ינקתמ      

      
תויללכ תורעה      
      

רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1      
ןדגואה" ( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא הלא ,הדידמ ינפוא ללוכ )"לוחכה      
םיללכנ םניאש םיפיעסב .ףיעסב תרחא      

שי . וב רמאנל םידגונמ וא יללכה טרפמב      
. תדחוימ השירד לש םירקמב קר שמתשהל      
תוסיו .הנקתה , הקפסא םיללוכ םיריחמה .2      

יאנת .3 .ראותמה דויצה לכ לש הלבק יכמסמו      
םיאנתה לע םיססובמ תודיחיל ןונכתה      
םיללוכ םיריחמה לכ I.R.A לש םייטרדנטסה      
םישדח םילקשב םיבוקנו חוור +הדובע +רמוח      

גוזימ ינקתמ ןלבק יריחמ םניהו ) מ.ע.מ אלל(      
ריוא      
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0010
לש םומיח תקופתב 21 קיסאלק הרטקלא      
    U.T.B 0559  ךרצנ ילמשח קפסה  W 077  

  8,074.00 4,037.00     2.00 תכרעמ M.F.C052  ריוא תקיפס 0.6  הדובע םרז  
      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע  לצופמ ןגזמ     15.01.0030
RETREVNI  22  קיסאלק הרטקלא      

קפסה U.T.B 057.71. םומיח  תקופתב      
A  0.11 הדובע םרז 0551W ךרצנ ילמשח      

 57,915.00 5,265.00    11.00 תכרעמ F.C .035M ריוא תקיפס  

      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0040
תקופתב  RETREVNI 72 קיסאלק הרטקלא      

ילמשח קפסה  U.T.B  00002 לש םומיח      
תקיפס A 5.21  הדובע םרז W 0771 ךרצנ      

 45,632.00 5,704.00     8.00 M.F.C 035  ריוא 'חי   
      

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0050
תקופתב  RETREVNI 03 קיסאלק הרטקלא      
ילמשח קפסה  U.T.B  00032 לש םומיח      

ריוא תקיפס A71  הדובע םרז W 0412 ךרצנ      
 63,184.00 7,898.00     8.00 C.F.M 590 'חי   

      

      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../085 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     085 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0060
םומיח תקופת 53 רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
    U.T.B 052.52  הדובע םרז A41ריוא תקיפס  

 16,674.00 8,337.00     2.00 C.F.M765 'חי   
      
םגד "הרטקלא" תרצות יליע לצופמ ןגזמ     15.01.0070

תקופתב 04T רטרווניא קיסאלק הרטקלא      
הדובע םרז    U.T.B 003.62 לש םומיח      
    A7X3 567   ריוא תקיפס M.F.C הנזה  

  8,512.00 8,512.00     1.00 תינוציח הדיחיל 'חי   

      
3C" לוורש ךותב למשחו רוריק זג תורונצ     15.01.0080

 76,200.00   127.00   600.00 "3C.V.P לוורש ךותב רטמ   

      
  6,208.00   194.00    32.00 ינקית טטסומרט 'חי  15.01.0090

      

M.F.C 07 "היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0100
  7,724.00 1,931.00     4.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   

      
M.F.C 041 היסקאטנו" ריוא תטילפל חופמ     15.01.0110

  5,090.00 2,545.00     2.00 תרשואמ תרצותמ 'חי   
      
.M.F  006 ילגופירטניצ ריוא תטלילפל חופמ     15.01.0120

  3,072.00 3,072.00     1.00 תרשואמ תרצותמ NIALNI  טקש C 'חי   
      
עיפומכ מ"ס 03 רטוקב ריוא תקיניל תוכבש     15.01.0130

    921.00   307.00     3.00 ץוינכתב 'חי   
      

    420.00   140.00     3.00 C.V.P "4  רורווא רונצ רטמ  15.01.0140
      

  1,056.00   176.00     6.00 C.V.P "6  רורווא רונצ רטמ  15.01.0150
      

  1,848.00   264.00     7.00 תינכתב עיפומכ םיבובז דגנ תשר 'חי  15.01.0160

      
םתרבעהו םייק גג לע םימייקה םיבעמה קוריפ     15.01.0170
תרנצ תפסות ללוכ ןוילע שדח גגב םתנקתהו      

C.V.P "3 םילוורש ןכו , למשחו רוריק זג      
 35,100.00 1,755.00    20.00 לולכמ .שרדנכ  

337,630.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס  

      
      

      
      
      

      
      
      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../086 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     086 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ע מ  71 ק ר פ       

      

ן י נ ב ל  ם י ע ס ו נ  8-ל  ת ו י ל ע מ  04.71 ק ר פ  ת ת       

ר ו ב י צ       

      

תילמינימ תילעמ( .םיעסונ 8-ל תילעמ     17.40.0010
המיאתמה      
תותלד םע ,)םיכנ תילעמכ  רוביצ הנבמל      

הלועפל תלד ןונגנמ תונחתבו אתב תויטמוטוא      
ילסרבינוא דוקיפ .)YTUD YVAEH( תצמואמ      
בחורב תותלד ,הינש/'מ 51.0/6.0 תויוריהמ 2      
תומוק הארמ ירטקלא וטופ את םע מ"מ  008      

143,033.00 143,033.00     1.00 'פמוק תישארה הנחתבו אתב  

143,033.00 תוילעמ 71 כ"הס  

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       

      

ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  01.91 ק ר פ  ת ת       

      

,מ"ס 522/505 תודימב םורח תוגרדמ תכרעמ     19.10.0010
תבכרומה  ,+08.6 סלפמל דעו +52.3 סלפממ      

ךתחב S.H.R יליפורפמ הדלפ ידומעמ      
002 ליפורפמ רשק תורוק מ"מ 3.6/002/002      
    PNU + 002 PNI, םיצוקו רוביח יחפ תוברל,  
תוגרדמ יבלש  ,2-ק ןויליגב 2 טרפ יפל      

,חלשו םור מ"מ 0501 בחורב תויתיישעת      
יבוע תנוולוגמ הדלפמ היושע תבלוצמ הכבסמ      
חלשה .המח הליבטב ץבא ןווליגב מ"מ 5      

ררוחמ לגועמ הצק ןתיוז םע מ"מ 062 בחורב      
די דעסמו הקעמ ,תוגרדמה .הקלחה תעינמל      
תוינכות ןיכהל ןלבקה לע ,הדלפ תורוניצמ      

לע ןקתומ לכה ,סדנהמה רושיאל הדובע      
םדדמנה ןוטבמ תואסנולכו רשק תורוק תכרעמ      

 15,795.00 15,795.00     1.00 'פמוק ,דרפנב  

 15,795.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../087 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     087 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ש ר ח  ת ו ר ג נ  02 ק ר פ       

      

ת ו ל ו ג ר פ  04.02 ק ר פ  ת ת       

      

תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0010

מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע תוברל      
,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג 023      

,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      
לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      
ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      
יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      

 16,500.00   220.00    75.00 .םידדצב ר"מ   
      
תודימב ,5 גוס יניפ ןרוא ץע תורוקמ תולוגרפ     20.40.0020

מ"ס 03-51 לכ ,מ"ס 01/5 וא מ"ס 22/5      
הללצה תשר י"ע יקפוא יוריק ,ץע ידומע תוברל      
,ילארשי ןקת םע ,שא תניסח ,ר"מל 'רג 023      
,לופכ ןוחטיב רפת ,לצ %79 ,םינש 3 תוירחא      

לכב תינושמש יקוזיח ,םיילושב קוזיח טרס      
ץעה דוביע תוברל ,ףקיהב תואלולו תוניפה      
יופיח ללוכ אל תינוציח תיטטניס הכלב העיבצו      

 16,500.00   220.00    75.00 .םידדצב ר"מ   

 33,000.00 שרח תורגנ 02 כ"הס  

      

.ן י נ י ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ט נ מ ל א  22 ק ר פ       

      

ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  10.22 ק ר פ  ת ת       

      

לכ תא םיללוכ הדיחיה ריחמ :יללכ תולק תורקת      
יפוגל םיחתפ לש המאתה ,םיכותיחה ,הדובעה      
טרפמה יפל טלפמוק שרדנש יפכ ,הרואת      

.םיטרפהו      
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../088 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     088 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיררוחמ םינבלוגמ חפ יספמ תיטסוקא הרקת     22.01.0020
,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 01 בחורב      
ןווגב רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      

,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ      
דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      
תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      

יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      
םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      
םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
חפ תריגס ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      

,הרקתה ןווגב םיעובצ ,ינוציחה דצב ףפוכמ      
יבועב תיכוכז רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב      
,ק"מ/ג"ק 06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5      

 32,980.00   194.00   170.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ר"מ   
      
םיררוחמ םינבלוגמ חפ ישגממ תיטסוקא הרקת     22.01.0030

,21/88 בוקינ ,מ"מ 7.0 יבועבו מ"ס 03 בחורב      
רונתב יופא עבצב עובצ ,תינכותה פ"ע לכה      
,םיספילקב רובח תוברל ,םייקה תמגודכ ןווגב      
דחוימ ךתח תלעב תאשונה היצקורטסנוקה      

תיתחתב רונתב עבצב העובצ ,ברעו יתשל      
יטנמלא ,ןבלוגמ חפ יליפורפמ ,שרדנה ןווגב      
םידובעה לכ ,הגרבה תוטומ י"ע הילת      

םידומע ,תוריק ,םיחתפ ביבס םיכותיחהו      
םיעובצ ,Z+L םיליפורפ ,הרואת יפוג ביבסו      
רמצמ דודיב ,הרקתה ףקיהב ,הרקתה ןווגב      

06 לש יבחרמ לקשמב ,מ"ס 0.5 יבועב תיכוכז      
  6,330.00   211.00    30.00 .רוחש .ב.ל.פ תועיריב ףוטע ,ק"מ/ג"ק ר"מ   

      
ןינבב םייקה תמגודכ תויטסוקא תורקת     22.01.0040

- ו L ליפורפ ללוכ ריחמה מ"ס 06/06 תודימב      
    Z תוברל הרקתה לכ ןבל עובצ םוינימולאמ  
עוציבל דע ,הגרבה תוטומ י"ע הילתה יטנמלא      

 94,615.00   127.00   745.00 .הדובעה לש םלשומ ר"מ   

      

ת ו ר י ק  י ו פ י צ ו  ס ב ג  ת ו צ י ח מ  11.22 ק ר פ  ת ת       

      

)םידדצה ינשב( תוימורק-דח סבג תוציחמ     22.11.0010
,מ"מ 001-59 לש ללוכ יבועב דורו/קורי סבגמ      

חפמ םיבצינו הנותחתו הנוילע הליסמ םע      
ןכומ ,םלשומ רמג דע לכה , ןבלוגמ הדלפ      
ףוקשמ( םיחתפ אלל - וטנ הדידמה ,העיבצל      
םידדמנ םילופישו יטסוקא דודיב ,חתפה      

  3,850.00   154.00    25.00 )דרפנב ר"מ   

137,775.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../089 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     089 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ב  ם י ק ו צ י ו  ם י ח ו ד ק  ת ו א ס נ ו ל כ  32 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.32 ק ר פ  ת ת       

      

ח"ודב שורדה לכה םיללוכ תואסנולכה יריחמ      

ץעוי      
ןימזהל ןלבקה לע תודובעה תליחתב .עקרקה      
לע      

,םינושארה םיחודיקל עקרקה ץעוי תא ונובשח      
.םיחודיקה ךשמהל ותוצלמה תלבקלו םתקידבל      
ךרוצ שי םא .ורושיא אלל תואסנולכה תקצל ןיא      
תדובע ,םיחודיקה תא גולואיג לש הקידבב      

עצומה ריחמה .ריחמב ללכית גולואיגה      
ללוכ תמלשומ הדובעל ריחמ אוה תואסנולכל      
תנכה ,חודיק תנוכמ תלבוה ,ןויזו הקיצי ,חודיק      

טרפמה יפל תודובעה לכ עוציב ,הסינכל הפמר      
הקיציל תורונצ תוברל תואסנולכ עוציבל דחוימה      
םיקוזיח ,ןוטבה יוסיכל קחרמ ירמוש ,תואסנולכ      
חוקיפ ,ףונמה תרזעב ןויזה תסנכה ,ןויזה בולכל      

ןומיס ךות  EDAM SA תוינכות ,סדנהמה      
יריחמל תופסות לכ םלושת אל ,'וכו תויטסה      
.חודיק      

      

ה ח י ד ק ב  ן ו ט ב  ת ו א ס נ ו ל כ  01.32 ק ר פ  ת ת       

ה ש ב י       

      

05 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0010
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 01 דע קמועבו מ"ס      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      
 62,920.00   220.00   286.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      

06 רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0020
01 ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 21 דע קמועבו מ"ס      
ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 61 רטוק תוטומ      

 38,250.00   255.00   150.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

      
רטוקב הקיציו חודיק 03-ב ןוטב תואסנולכ     23.10.0030
ןויז ללוכ ריחמה ,'מ 61 דע קמועבו מ"ס 001      

ינאילול קושיח ללוכ מ"מ 81 רטוק תוטומ 61      
 15,010.00   395.00    38.00 .מ"מ 8 רטוק לזרבמ רטמ   

116,180.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 כ"הס  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../090 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     090 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       

      

י ל ל כ  00.42 ק ר פ  ת ת       

      

םיללוכ תונושה הסירהה תודובע לכ יריחמ      

וא/ו "וקסמ" ילגר י"ע םיינמז םיקוזיחו תוכימת      
תורוניצ וא/ו םינוש ךתח יחטשב םיליפורפ      
טנמלא לכ לש SHR יליפורפ וא/ו הדלפ      

.סדנהמה תויחנה פ"ע יביטקורטסנוק      
      
קוליס םג ללכנ הסירההו קוריפה יריחמב      
ללוכ ,תויושרה י"ע רשואיש םוקמל תלוספ      

.חקפמל שיגהל שי ןתוא תורגא ימולשת      
      
רתאב םיראשנש םיטנמלאה לכ לע ןגהל שי      

םתפיטע י"ע תודובעה ןמזב עגפהל םילולעו      
,חקפמה רושיאל ףופכב םירשואמ םיעצמאב      
אדוול םעפל םעפמ םיטנמלאה קודבל שי      
לולכ ליעל רומאה לכ ,המוקמב הנגההש      

םרובעב םלושת אלו םינושה הדובעה יריחמב      
.הרומת לכ      

      

ת ו צ י ח מ ו  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  21.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ ו  ה י נ ב מ       

      

ללוכ ןוטב וא/ו םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0010
תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,510.00 3,510.00     1.00 'פמוק 2-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  
      
ללוכ ןוטב וא/ו  םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0020

תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרטוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,510.00 3,510.00     1.00 'פמוק 3-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  
      

ללוכ ןוטב וא/ו  םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0030
תורוגח תוברל ,מ"ס 02 יבועב ןבאה יופיח      
תמייק הרוק תסירה אלל הינבה ךותב ןוטב      

  3,510.00 3,510.00     1.00 'פמוק 4-ק ןויליגב טרופמכ לכה ןוטבמ  
      
םיונב וא/ו ןוטבמ םימייק תוקעמ תסירה     24.12.0040

םייק גג סלפמב אוהש הבוג לכב םיחיוטמו      
דומע וא/ו ריק חמוצ וב םוקמ לכב ,+50.01      
תותיס ללוכ ריחמה ,סדנהמה תויחנה פ"עו      
הרקתב מ"ס 01-5 קמועלו שדחה ריקה בחורב      

 21,938.00 21,938.00     1.00 'פמוק .סדנהמה תויחנה פ"ע לכה  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../091 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     091 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

51 דע יבועב םיחיוטמו םייונב תוריק תסירה     24.12.0050
לכה הינבה ךותב ןוטב תורוגח תוברל ,מ"ס      
סלפמב לכירדאה לש 2-א ןויליגב טרופמכ      

  3,072.00 3,072.00     1.00 'פמוק .דרפנב דדמנה ץוח ריק טעמל ,+04.3  

      

ת ו ר ו ק ו  ת ו ר ק ת  ת ס י ר ה  31.42 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב       

      

יבוע לכב תחיוטמ תיביסמ ןוטב תרקת תסירה     24.13.0010

רדח ללח לעמ ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש      
  7,024.00   439.00    16.00 .+50.01 סלפמהב םייק תוגרדמ ר"מ   

      

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  07.42 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

ללוכ םייק גג לעמ םוטיא תובכש לכ ףוליק     24.70.0010
דע סורג גנוטיא יולימ וא/ו הדמ וא/ו לקטב      

 19,800.00    44.00   450.00 +50.01 סלפמב תירוקמה ןוטבה תבשל ר"מ   

 62,364.00 םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס  

      

ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  י ר י ח מ  92 ק ר פ       

      

ת ו י מ ו י  ת ו ד ו ב ע  י ר י ח מ  10.92 ק ר פ  ת ת       

)"י 'ג ר "(      

      

םוכיסל אל    44.00    50.00 'א גוס יעוצקמ לעופ ע"ש  29.01.0010
      
םוכיסל אל    35.00    50.00 טושפ לעופ ע"ש  29.01.0020

      
םוכיסל אל    57.00    20.00 'א גוס יעוצקמ רגסמ ע"ש  29.01.0030
      
םוכיסל אל    40.00    20.00 רזוע רגסמ ע"ש  29.01.0040

      
םוכיסל אל    57.00    50.00 ליעפמ + וגנוק ע"ש  29.01.0050
      

םוכיסל אל   131.00    10.00 לעופ + רוסרפמוק ע"ש  29.01.0060
      
םוכיסל אל    44.00    20.00 'א גוס יעוצקמ ףצר ע"ש  29.01.0070

      
םוכיסל אל    35.00    20.00 רזוע ףצר ע"ש  29.01.0080
      
םוכיסל אל    44.00    20.00 יעוצקמ חיט ע"ש  29.01.0090

      
םוכיסל אל    35.00    20.00 רזוע חיט ע"ש  29.01.0100
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../092 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     092 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל כ  ל ש  ע "ש  י ר י ח מ  20.92 ק ר פ  ת ת       

)ל י ע פ מ  ל ל ו כ ( ם י י נ כ מ       

      

K סייק וא BCJ XC3 וא BCJ D3 ינפוא ןורפחמ     29.02.0010
םוכיסל אל   110.00    40.00 580 ע"ש   

      
םוכיסל אל    61.00    30.00 )רבייה( הניכר תיאשמ ע"ש  29.02.0020
      
םוכיסל אל    61.00    10.00 גמוב ע"ש  29.02.0030

      
םוכיסל אל    61.00    50.00 תלוספ קוליסל הלגע םע רוטקרט ע"ש  29.02.0040

הדובע תועש יריחמ 92 כ"הס            

      

ח ט ש  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       

      

י ו ל י מ  ,ה ב י צ ח  ,ה ר י פ ח  02.04 ק ר פ  ת ת       

ק ו ד י ה ו       

      

רוזפ תוברל גרדומ ירלונרג רמוחב יולימ     40.20.0010
 10,675.00    61.00   175.00 רקובמ קודיהו מ"ס 02 לש תובכשב ק"מ   

      

ת ו ג ר ד מ  י ח ט ש מ  ת ס י ר ה  42.04 ק ר פ  ת ת       

ם י ע ו פ י ש  ן ו ט ב ו       

      

םיעפושמו םירשי ,ץוח תוגרדמ יחטשמ תסירה     40.24.0010
ןוטבה ישלושמ תוברל ,אוהש יבוע לכב      
לכ וא/ו תוימורט תוגרדמ/ןבאב םיפוחמה      

  3,434.00   202.00    17.00 .רחא רמוח ר"מ   

      
,אוהש יבוע לכב תועפושמ תופמר תסירה     40.24.0020
יולימ ללוכ אוהש רמוח לכמ ףוצירה תוברל      

ךמותה ןבאה הפוחמ רדג/ךמתה ריק ,לוחה      
ריקה ךרוא ,דיה יזחאמ ,ולש דוסיהו הפמרב      

    966.00   966.00     1.00 'פמוק טלפמוק - 8.1 -כ הפמרה בחור א"מ 91-כ  

      

ך מ ת  ת ו ר י ק  ת ס י ר ה  52.04 ק ר פ  ת ת       

ן ו ט ב מ  ת ו ר ד ג ו       

      

לכב ןוטבמ תורדג וא/ו ךמת תוריק תסירה     40.25.0010
  6,146.00   439.00    14.00 .ןויזה ךותיח תוברל ,אוהש יבוע ק"מ   

      

ף ו ל י ק ו  ם י ל ק  ת ו ג ג  ק ו ר י פ  62.04 ק ר פ  ת ת       

ם ו ט י א  ת ב כ ש       

      

  1,229.00 1,229.00     1.00 'פמוק .ר"מ 07 -כ לש חטשב תמייק ץעמ הככס קוריפ 40.26.0010

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../093 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     093 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ר ו ג ח ו  ת ו ג ר ד מ  25.04 ק ר פ  ת ת       

      

לע )קלחומו יולג ןוטב( 03-ב ןוטבמ תוגרדמ     40.52.0010
םישלושמו מ"ס 51 יבועב עפושמ ןוטב חטשמ      
קדוהמ עצמ תוברל ,מ"ס 61/04 דע ךתחב      

  4,488.00   264.00    17.00 ןוטבה ןויזו רטמ   

      

ת ו ב ל ת ש מ  ם י נ ב א ב  ף ו צ י ר  35.04 ק ר פ  ת ת       

      

רמג מ"ס 6 יבועב ,תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.53.0010
וא 02/01 תינבלמ וא "ינוא" םגד רופא ספסוחמ      
תבכש תוברל ע"ש  וא 02/02 ,51/51 תיעובר      

 18,300.00    61.00   300.00 )עצמ ללוכ אל( מ"ס 5 לוח ר"מ   

      

ד ב ו כ  ת ו ר י ק  46.04 ק ר פ  ת ת       

      

תא ללוכ ריחמה דבוכ תוריק יפיעסב :הרעה      
,רזוח יולימה תא  ,ריקלו  דוסיל  רפעה  תודובע      
שרדנה לכו םיזקנה ,םירפתה ,ריקה ,דוסיה      

.ריקה לש  םלשומ  עוציבל      
      
דבוכ ריק י"ע םימייק חותיפ תוריק תהבגה     40.64.0010

רדג/ריק ג"ע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ      
דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג םע תמייק      
חודיק ללוכ םינוש םירטקב םיצוק ,ריקה שאר      

ןויליגב טרפ יפל םלשומ לכה יסקופא קבדו      
 76,386.00   878.00    87.00 .8-ק ק"מ   

      
םע םייקה תמגודכ דוביעו ןווגב ןבאמ דבוכ ריק     40.64.0020

 44,775.00   597.00    75.00 ריקה שאר דוביע תוברל ,)שבד אלל( ןוטב בג ק"מ   

166,399.00 חטש חותיפ תודובע 04 כ"הס  

      

ם י י נ ו צ י ח  ז ו ק י נ ו  ב ו י ב  , ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       

      

ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       

      

תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      
תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      

תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      
%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      
םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      

ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      
      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../094 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     094 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םע  רטוקו גוס לכמ םייק םימ רוניצל רוביח     57.02.0018
    658.00   658.00     1.00 מ"מ 36 רטוק שדח רוניצ 'חי   

      

בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 02 רטוקב רוניצ      57.02.0020
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

    220.00    44.00     5.00 .'מ רטמ   

      
בלוצמ ןליטאילופ יושע מ"מ 36 רטוקב רוניצ      57.02.0041
57.1 דע קמועב םיחפס תוברל 51 גרד רוחש      

  3,780.00    84.00    45.00 .'מ רטמ   

      
4/3"" םיינוסכלא  יזרב   ללוכ יליע "למג" טרפ      57.02.0080
הדלפ תורוניצ יעטק , )היזרב רוביחל(        

    185.00   185.00     1.00 'פמוק .רזע ירמוחו םיחפס ,4/3" תונבלוגמ  
      

    110.00   110.00     1.00 4/3" ןג זרב 'חי  57.02.0082

      

ב ו י ב  ת כ ר ע מ  30.75 ק ר פ  ת ת       

      

קר ןימזמה י"ע ולבקתה בויבה יווק :הראה      
EDAM" עוציב  רחאל  תוינכת  תלבק  רחאל      
    SA" ריחמב לולכ הזו ואדיו תוקידב תואצותו  
.תונוש תודיחי      

      
תת םימ תורוניצ  תחנהו  תקפסא  :הרעה      
תורבגתה,הביצח  וא/ו  הריפח  -  ללוכ יעקרק      

תת םילושחמו םיעקרק לעםילושחמ לע      
לוחב תולעת יוסיכ,לוח תפיטע,םיעקרק      
%89-ל מ"ס 02 לש תובכישב רקובמ קודיהב      

םירמוחה  יביכרמ  לכו  םישיבכב והשאא דומ      
ירזיבאו םיחפס ללוכ(75 טרפמ יפל תודובעו      
)ילמשח חותיר      
      

מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע .יס.יו.יפ רוניצ     57.03.0005
  2,100.00   105.00    20.00 .'מ 52.1 דע קמועב רטמ   

      

רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.03.0020
הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  1,931.00 1,931.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  
      
רוניצמ  ךמות ריקל דומצ ינוציח לפמ       57.03.0160
    EPDH מ 0.4 דע קמועב מ"מ 061 רטוקב'  

- תושרדנה תודובעה לכו  ןוטב תפיטע ללוכ      
  2,370.00 2,370.00     1.00 יטרדנטס טרפ יפל 'חי   

      

      

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../095 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     095 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

רטוק לכב שדח בויב את תנקתה רובע תפסות     57.03.0170
לכ ללוכ םייק בויב רוניצ לע אוהש קמועו      
חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה תודובעה      

    658.00   658.00     1.00 .ותומדקל 'חי   
      
םע םייק בויב אתל תורבחתה רובע תפסות     57.03.0180

תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      
    833.00   833.00     1.00 .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה 'חי   

      

ז ו ק י נ ו  י ו ק  40.75 ק ר פ  ת ת       

      

רטוק NS-8"" גוסמ ,בויבל C.V.P תורוניצ     57.04.0005
םיחנומ ,488 י"ת יפל םירצוימ ,מ"מ  061      

  3,150.00   105.00    30.00 לוח תפיטע תוברל 'מ 52.1 דע קמועב עקרקב רטמ   
      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0020

הסכמו הרקת םע, 'מ 52.1 דע קמועב 'מ 08.0      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  3,862.00 1,931.00     2.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  

      
רטוקב תוימורט תוילוחמ הלוגע הרקב את     57.04.0025
הסכמו הרקת םע, 'מ 57.1 דע קמועב 'מ 00.1      
תא ללוכ ןוט 5.21 סמועל מ"ס 06 רטוקב ןוטב      

  2,808.00 2,808.00     1.00 'פמוק .תושרדינה רפע תודבעה  
      
םע םייק  זוקינ אתל תורבחתה רובע תפסות     57.04.0060

תודובעה לכ ללוכ שדח מ"מ 061 בויב רוניצ      
  2,808.00 2,808.00     1.00 'פמוק .ותומדקל חטשה בצמ תרזחהו תושרדנה  

 25,473.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 כ"הס  

      

ם י ט ל ק מ ו  ם י נ ג ו מ  ם י ב ח ר מ  95 ק ר פ       

      

ן ו נ י ס ו  ר ו ר ו ו א  ת ו כ ר ע מ  05.95 ק ר פ  ת ת       

כ "ב א       

      

םיבחרמו םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.50.0010

HAF- 003/008 םגד "חנ תבית" גוסמ םינגומ      
ןנסמ :תללוכ תכרעמה .0754 י"ת יפל ,ע"ש וא      
דגנ ישאר ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר      

הלעפהו ילמשח עונמ לע לעופה חופמ ,כ"בא      
תעשב למשח תקספה לש הרקמל תינדי      
םותסש ,ריווא תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח      

ריווא תאצוהל )רב 3( ץחל רורחשו ףדה      
תקידבו ינקת טלקמב הנקתה ,טלקמהמ      

 46,464.00 15,488.00     3.00 'פמוק .ץחל לע/תומיטא  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../096 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     096 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

םיבחרמו םיטלקמל כ"בא ןוניסו רורווא תכרעמ     59.50.0020
- 006/0061 םגד  "חונ תבית" גוסמ   םינגומ      
    HAF תללוכ תכרעמה  0754 י"ת יפל ,ע"ש וא:  

ןנסמ ,םוקאוו ףדה תסוו םע ינושאר ןנסמ      
ילמשח עונמ לע לעופה חופמ ,כ"בא דגנ ישאר      
למשח יוביגל השירד םע ,תינדי הלעפה אלל      

תומכ דמ ,םוריח תרואת ,םוריח רוטרנג י"ע      
)רב 3( ץחל רורחשו ףדה םותסש ,ריווא      
ינקת טלקמב הנקתה ,טלקמהמ ריווא תאצוהל      

111,972.00 27,993.00     4.00 'פמוק .ץחל- לע/תומיטא תקידבו  

158,436.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 כ"הס  

      

ת ו נ ו ש ו  ט ו ל י ש  06 ק ר פ       

      

י ב כ מ  ת ו ש י ר ד  י פ ל  ט ו ל י ש  10.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א       

      

,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0001
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      

תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/02      
מ"עב      

  1,320.00    44.00    30.00 .ע"ש וא 'חי   

      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0002
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      

תודימב      
וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 03/51      
מ"עב      

    880.00    44.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   
      
,שא יבכמ תושירד יפל טוליש תבכרהו הקפסא     60.01.0003
מ"מ 31 יבועב חישק .יס.יו.יפמ ,רוא טלופ      

תודימב      
מ"עב וינבו ןירפלה 'בח לש גולטק יפל מ"ס 01/5      

    880.00    44.00    20.00 .ע"ש וא 'חי   

      

י פ ל  ם י ר י פ  ת מ י ט א  20.06 ק ר פ  ת ת       

.ש א  י ב כ מ  ת ו ש י ר ד       

      

םייכנא תרנצ ירבעמ/יריפ לש המיטאו הריגס     60.02.0010
םהנימל תרושקת וא/ו למשח ילבכ ,םייקפואו      

דגנכ      
  1,317.00 1,317.00     1.00 'פמוק .םיפגאה לכב שא יבכמ תושירד פ"ע ,שא  
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../097 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     097 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב
תונבל ס"יב 3 הנבמ

      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  ט ו ל י ש  30.06 ק ר פ  ת ת       

      

יטרפו המישר יפל םירדח רופסמ יטלש     60.03.0010
  1,012.00    44.00    23.00 .לכירדאה 'חי   

      
יטרפו המישר יפל תוריק ג"ע םירפסמ יטלש     60.03.0020

  1,012.00    44.00    23.00 .לכירדאה 'חי   
      

    440.00    44.00    10.00 .לכירדאה יטרפו המישר יפל הנווכה יטלש 'חי  60.03.0030

  6,861.00 תונושו טוליש 06 כ"הס  

4,477,762.80 תונבל ס"יב כ"הס
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קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../098 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015 )זוכיר( ןנכתמה ןדמוא
דף מס':     098 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

יללכ 1 הנבמ    
   

יללכ 00 קרפ                             

   
יללכ 1 כ"הס                            

   

םינבל ס"יב 2 הנבמ    
   

                  8,001.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

                578,825.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   
   

                 22,095.00 הינב תודובע 40 קרפ   

   
                199,435.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ   

   

                260,684.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ   
   

                118,755.70 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                394,887.40 למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ   
   

                 63,560.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   
                273,320.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   

   

                 22,755.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                146,951.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                290,560.00 ןבא תודובע 41 קרפ   
   

                217,506.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   

   
                143,033.00 תוילעמ 71 קרפ   

   

                 33,000.00 שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                 76,200.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   
   

                 60,914.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   
   

                 79,567.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   

   
הדובע תועש יריחמ 92 קרפ                             

   

                101,463.00 חטש חותיפ תודובע 04 קרפ   
   

                 13,908.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ   

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../099 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     099 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                 99,467.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   
                  6,861.00 תונושו טוליש 06 קרפ   

   

 3,211,748.10 םינבל ס"יב 2 כ"הס               

   
תונבל ס"יב 3 הנבמ    
   

                 14,236.00 רפע תודובע 10 קרפ   
   

              1,039,265.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ   

   
                 86,700.00 הינב תודובע 40 קרפ   

   

                200,565.00 דודיבו םוטיא תודובע 50 קרפ   
   

                398,054.00 ןמוא תורגנו תורגסמ 60 קרפ   
   

                174,234.40 האורבת ינקתמ 70 קרפ   
   

                383,422.40 למשח תודובע 80 - קרפ 80 קרפ   

   
                134,820.00 חיט תודובע 90 קרפ   

   

                324,259.00 וצרטו יופיח ,ףוציר תודובע 01 קרפ   
   

                 30,885.00 העיבצ תודובע 11 קרפ   
   

                220,166.00 םוינימולא תודובע 21 קרפ   
   

                268,210.00 ןבא תודובע 41 קרפ   

   
                337,630.00 ריוא גוזימ ינקתמ 51 קרפ   

   

                143,033.00 תוילעמ 71 קרפ   
   

                 15,795.00 שרח תורגסמ 91 קרפ   
   

                 33,000.00 שרח תורגנ 02 קרפ   
   

                137,775.00 .ןיניבב םישעותמ םיטנמלא 22 קרפ   

   
                116,180.00 רתאב םיקוציו םיחודק תואסנולכ 32 קרפ   

   

                 62,364.00 םיקוריפו תוסירה 42 קרפ   
   

הדובע תועש יריחמ 92 קרפ                             
   

                166,399.00 חטש חותיפ תודובע 04 קרפ   

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../100 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     100 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

   

הנבמ ךס קרפ ךס  

                 25,473.00 םיינוציח זוקינו בויב , םימ יווק 75 קרפ   

   
                158,436.00 םיטלקמו םינגומ םיבחרמ 95 קרפ   

   

                  6,861.00 תונושו טוליש 06 קרפ   
   

 4,477,762.80 תונבל ס"יב 3 כ"הס               

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש   .../101 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



מ"עב ןונכתו לוהינ םודיק
שמש תיב )גיב זכרמ( 1 ןולא לאגי 'חר
4405199-20 :סקפ  1/0944232-270 :לט
 

12/03/2015

דף מס':     101 שמש תיב 12 .צ.ב ס"יב

  

הנבמ ךס  

יללכ 1 הנבמ               

  
 3,211,748.10 םינבל ס"יב 2 הנבמ  

  

 4,477,762.80 תונבל ס"יב 3 הנבמ  

 

  

לכה ךס  

 7,689,510.90  יללכ כ"הס  

  1,384,111.96 מ"עמ %81  

  9,073,622.86 מ"עמ ללוכ כ"הס  

3985356-20:סקפ 3484156:לט 78019 םילשורי  0678 .ד.ת   ** ה ס ד נ ה   ק י פ **

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

____________                             _______________________________
ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: ביס בצ 21 בית שמש 4434889-40 )1.21.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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                        41/71/72 
 ג' חשוון תשע"ה                                                                                                                            

 
 

 לכבוד
 טבנימין יר

 ,קידום ניהול ותכנון בע"מ

 

 

 בית שמש – 7-צ בית ספרהנדון : 
 ספר פעיל-בניה בבית :הנחיות בטיחות

 

 

 רקע. .1

 מתוכננות עבודות בנייה. 1-בבית ספר צ .1.1

 .וכן בנייה חדשה בחצר הבית ספר כוללות תוספות קומות בשני מבנים קיימיםעבודות הבנייה  .1.1

 עבודות הבנייה עלולות להוות סיכון בטיחותי לקהל השוהה במקום. .1.1

 העקרונות המפורטים להלן הינם תוספת לחוקים, תקנות, תקנים וכל הוראה חקוקה נוספת. .1.1

 

 עקרונות מנחים.  .1

 ףאלו כתנאי בחוזה, כמו כן יש להוסייש להוסיף הנחיות  הקבלן המבצעעם  בסעיפי החוזה .1.1
בהתאם לחוזר מנכ"לית רמה לבניית בתי ספר ואת דרישות הבטיחות בהתאם לפרוגבמפרט 

  משרד החינוך המצורף למסמך זה.

ו לפי לוח זמנים ובשיטות עבודה וארגון שימנעו הפרעות, תכנון וביצוען של עבודות הבנייה יהי .1.1
 מטרדי בטיחות ורעש.

כים )כגון הפעלת אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולים,  חד פעמיים או נמש .1.1
. במידה ומבצעים עבודה או/ובחצר מדחס( בעת שמתקיימת פעילות בשאר חלקי המבנים

כלי עבודה ואביזרים שונים נוספים יפונו מהשטח  לאחר שעות הפעילות, יש לוודא שהפסולת,
 לפני תחילת הפעילות למחרת.

עבודות מחייבות פעילות ממושכת תבוצענה ותתוכננה באופן שלפחות כל העבודות הכרוכות  .1.1
בסיכון בטיחותי ובמטרדים קשים של לכלוך, אבק וכד' תבוצענה בתאום מלא עם שעות 

, שאר העבודות השקטות והנקיות יחסית יבוצעו בחצראו/ו בחלקי המבנים הפעיליםהפעילות 
 באופן שוטף.

לא תימסר הזמנה לביצוע העבודות לפני שנקבע עם הקבלן כל התנאים ואמצעי הזהירות  .1.2
 שהוא חייב בהם מבחינת הבטיחות והגהות של העוברים ושבים.
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 בידוד אזור העבודה.   .1.2

והוצאה של חומרים, כלים וציוד, יש להתקין דרכי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה  .1.2.1
 .של שאר חלקי המבנים הפעיליםמדרכי הגישה 

בין השטחים המשמשים למעבר לאתר הבניה תיבנה גדר הפרדה קשיחה, אטומה ויציבה   .1.2.1
מטר לפחות, היא  1מלבנים, לוחות עץ או חומרים דומים. גדר ההפרדה תהיה בגובה של 

זאת כדי למנוע כל  חי המעבר או חצרות,תבטיח הפרדה מוחלטת בין אתר הבנייה לשט
 אפשרות של כניסת אנשים לא מורשים לאתר הבנייה עד גמר העבודות .

הצד הפונה אל אזורי המעבר והחצרות הפעילות יהיה חלק וללא בליטות ,מסמרים, חוטי  .1.2.1
 ברזל ומפגעים דומים אחרים.

להשתמש בפחים רופפים אין להתקין גדר רשת או למתוח בד יוטה ודומיהם, וכן אין  .1.2.1
 כגדר הפרדה בין אתר הבניה לבין השטח הפעיל.

על הגדרות המפרידים ייתלה שילוט בהתאם להנחיה הנדרשת  "סכנה!   כאן בונים!     .1.2.2
 אין כניסה!.

כל בור, שקע ,בליטה או מקום שקיימת בו סכנה לנפילה לתוכו או ממנו, יגודר באופן  .1.2.2
 בטיחותי כדי למנוע סכנת נפילה.

 

 גידור וסימון שטח סכנה. .1.2

אם במהלך הבנייה קיימת סכנה לנפילת חומרים, חפצים, אביזרי בניה וכלים יש להתקין  .1.2.1
 מגן קשיח או לחילופין להגדיר את האזור כאזור סכנה ולא לאפשר גישה למקום.

מטר מאזור הסכנה של נפילת  1.2-יש להתקין גגון מעל חצרות ומעברים באופן שיכסה כ .1.2.1
גון יהיה קשיח ויוכל לשאת את המשקל של אביזרים וחומרי בנייה העלולים החפצים. הג

 ליפול בנפילה חופשית.

 

 

 מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים. -עבודה על גגות .1.2

הכיסוי המבודד והאוטם מפני חדירת גשמים לא יוסר בתקופת הגשמים כדי למנוע חדירת  .1.2.1
 כנת התחשמלות(מים אל הקומה התחתונה כולל אל מערכות חשמל )ס

 האיטום הנדרש יושלם לפני עונת הגשמים. .1.2.1
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 שמירה על הניקיון ופינוי פסולת. .1.2

בסיום כל יום עבודה של הקבלן המבצע במבנה, עליו לאסוף את האבזרים ואת פסולת  .1.2.1
הבנייה שנפלו על הגגון או לחצר ולבדוק את יציבות הגגון המגן, במידת הצורך לבצע 

 עבודת תיקונים ותחזוקה.

 

 פיקוח צמוד. .1.12

על מבצע העבודה לקבל הנחיות שוטפות מיועץ בטיחות מאושר האחראי על כל  .1.12.1
 נושאי הבטיחות באתר.

יועץ הבטיחות יהיה מחובת מבצע העבודה ויהיה אחראי כלפי המזמין על בטיחות  .1.12.1
 השוהים במקום.

 המצאות יועץ הבטיחות הינו תנאי בסיסי לקיום העבודה. .1.12.1

 פיקוח זה.לא תבוצע שום עבודה ללא  .1.12.1

בסיום העבודה יבצע יועץ הבטיחות ביקורת יסודית כדי לוודא שלא נשארו במקום  .1.12.2
 מפגעי בטיחות.

כל המפגעים הבטיחותיים, לרבות ציוד, חומרי בנייה ופסולת וכן ניקיון מוחלט והחזרת  .1.12.2
 .המצב לקדמותו יבוצעו לפני מסירת המבנה

 

 מספיקה להפסקת עבודת הקבלן במקום.אי קיום תנאי מתנאי הבטיחות יהווה עילה  .1

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                      
 

 אלי פרקל                                                                                                
 

 מהנדס אזרחי/בטיחות                                                                                                                                   
 04421רישיון מספר                                                                                                                                
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                                                                                    òá÷ úåàøåä  
  

                                    øæåç ëðî"ì âò/6)à,( ë"à áùáè òùúä"â ,1 áøàåøáô 2013 
    

 
 

1

 

 משרד החינוך

  

  

 חוזר המנהלת הכללית
  
  

 הוראות קבע
  

 ני מוסדות החינוךבמבסידורי בטיחות 

  
  
  
  
  
  

 )א(6/עג

 013– פברואר ש גהתשע" שבט
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            òá÷ úåàøåä  
      

                                          øæåç ëðî"ì âò/6)à,( ë"à áùáè òùúä"â ,1 áøàåøáô 2013  
 
 
 

2 
2 

 

  לתשומת לב המנהלים והמורים

(א)=ל"תקנות חינוך ממלכתי=(סדרי פיקוח)=3לפי האמור בסעיף 

=הוראות המנהל הכללי המופיעות בחוזרי 1973-התשל"ג ,"

=ועליהם לנהוג ה מנכ"ל מחייבות את המנהלים ואת המורים,

  לפיהן.

חוברת זו מרכזת לנוחותכם את ההוראות שהתפרסמו בחודש 

=מאחר שחלים מזמן לזמן  =עם זאת, שבו היא יצאה לאור.

=על המשתמש בחוברת  שינויים ותיקונים בהוראות המנכ"ל,

=מוטלת האחריות לבדוק באתר משרד החינוך אם חלו שינויים

=יש לפעול בהתאם להנחיות  בהוראות ממועד פרסום החוברת.

 המעודכנות ביותר בכל נושא.
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                                                                                    òá÷ úåàøåä  
  

                                    øæåç ëðî"ì âò/6)à,( ë"à áùáè òùúä"â ,1 áøàåøáô 2013 
    

 
 

3

  תוכן העניינים

  
                    בטיחות, ביטחון ושעת חירום  .1

========              בטיחות  5.1 =  
5.1-52== =סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך= =5==

= =מבוא= =5==

1.= ==9  הקדמה=

1.1= =מטרת החוזר= =9==

1.2= =חים ולימוד מניסיוןהפקת לק= =9==

1.3= =הסבת מבנה למוסד חינוכי= =9==

1.4= =העיקרון המוביל בהכנת החוזר= =9==

1.5= =מבנה החוזר= =9==

1.6= =רשימות מבדק= =10==

2.= ==תחומי האחריות של הרשות המקומית/הבעלות= =10==

3.= =מבנים ישנים= =10==

4.= =החיצונית הסביבה= =11 
4.1= =כללי= =11==

4.2= =מיקום המוסד= =11 
4.3= =למוסד=גישההדרכי = =11==

4.4= =חניית כלי רכב= =11==

5.= =חצר המוסד= =12==

5.1= =כללי= =12 
5.2= =המוסד=גדר= =12==

5.3= =שערי המוסד = =13==

5.4= =חניית אופניים= =15==

5.5= =תשתית = =15==

5.6= =מפלסים בחצר= =16 
5.7= =כיסוי פני החצר= =17==

5.8= =גינון החצר=== =18 
5.9= =מתקני משחקים= =19==

=מתקני משק ואשפה==5.10 =19==

=לוק ביובמערכות לאספקת מים ולסי==5.11 =20==

=מעברים ודרכי מילוט==5.12 =21 
6.=  27  המבנה=

6.1= =המסדרונות= =27 
6.2= =מדרגות ורמפות במבנה= =29 
6.3= =חומרי בנייה וגימור= =34==

6.4= =ריצוף= =34 
6.5= =חלונות= =35==

6.6= =הדלתות= =39==

==
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            òá÷ úåàøåä  
      

                                          øæåç ëðî"ì âò/6)à,( ë"à áùáè òùúä"â ,1 áøàåøáô 2013  
 
 

4 
4 

6.7= =המעקים והמסעדים= =43==

7.= =ומערכות ציוד= =44 
7.1= =הכיסאות והשולחנות= =44==

7.2= =תבטיחות אש ומניעת דלקו= =44 
7.3= =סידורי שליטה בעשן= =44 
7.4= ==רעשים=למניעת=מערכות= =45==

7.5= =מערכות הנפט,=הסולר והגז= =45==

7.6= =והחימום=הסקההמערכת = =48==

7.7= =מערכת מיזוג האוויר= =50==

7.8= =המאווררים= =51==

7.9= =מערכת החשמל= =51 
=השילוט==7.10 =64 
=קרינה מאנטנות סלולאריות ==7.11 =66==

8=.=  66  חללים ייעודיים=
8.1== =יכלל= =66==

8.2= =חדרי השירותים= =66==

8.3= =מגרשים,=אולמות ספורט,=חדרי כושר ושל"ח= =67==

8.4= =מקלט ומרחב מוגן= =73 
8.5= -מעבדות ומוקדים לוגיסטיים למדעים בבתי הספר העל=

=יסודיים =80==

8.6= =חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות= =85==

8.7= =מחסנים כלליים ומחסנים לחומרים מסוכנים= =86==

8.8= =הספרייה = =87==

8.9= =המטבח= =87==

=גן הילדים ==8.10 =88 
=מבנים יבילים=(קרוונים)==8.11 =90 
=הצבת מוצג==8.12 =90 

9=.= =שיפוצים במוסד החינוכי= =92= ===

9.1== =כללי= =92==

9.2= =קווים מנחים= =92 
10=.=        רשימת צמחי נוי ובר המומלצים לשתילה במוסדות   :נספח=

  96  החינוך

==
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 בטיחותI ביטחון ושעת חירום  .1

  בטיחות  5.1

  סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך    5.1-52

  מבוא

 תמצית
=בחוזר זה ההנחיות  =לנועדו לאדריכלים, =למהנדסים, לכל אנשי חינוך ולאנשי בטיחות,

=הן באות להוסיף =מי שמטפלים =בתי ספר וגני ילדים. בבטיחות בתכנון מוסדות חינוך,
בות בנוגע המחיי=ומפרטות את הוראות המשרד=החוקים,=על התקנות ועל התקנים,על 

  חינוך.==לתנאים הפיזיים של מבני
 .2013בפברואר =1-החל מ=התוקף:

 כלל מערכת החינוך.=התחולה:
==החלפה.=:סהסטטו

==חוזרים קודמים באותו נושא

=רשימות בקרה ומפרטים (ב)6סב/בחוזר הוראות הקבע =5.1-25סעיף  ="נוהלי שגרה, ,
 =.מבוטל=–טכניים"=

  וריםחוזרים קודמים בנושאים קש

=–המלצות לתכנונה"==–(א),="חצר בית הספר 6בחוזר הוראות הקבע סא/=3.2-4סעיף  -
 בתוקף

="הנוהל להגשת בקשות להקצאת 9בחוזר הוראות הקבע עב/=3.2-10סעיף  - (א),
 בתוקף=–בנייה והרחבת מבנים קיימים"==–תקציבים לפיתוח מוסדות חינוך 

="הסעו8בחוזר הוראות הקבע סז/=3.3-5סעיף  - ת תלמידים ועובדי הוראה (ג),
 *.בתוקף=–למוסדות חינוך רשמיים"=

                                                

(ב),=סעיף 1א חוזר הוראות קבע חדש בנושא זה בחוזר הוראות הקבע עד/לאחר פרסומו של חוזר זה יצ== *
==ומבטל אותו.=3.3-5סעיף ,=והוא מחליף את 3.3-6
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 המשנה החינוכית

ויוצרים =והסגל,=התנאים הפיזיים במוסדות החינוך מקרינים על התנהגות התלמידים
=משרד החינוך צבר ניסיון במהלך השנים וקבע בנהליו תנאים  סביבה חינוכית נאותה.

ה ראויה והולמת חינוך.=המשרד מאמין הכרחיים למימוש אותם תנאים היוצרים סביב
תחושת =יצירתכי תנאים אלו יאפשרו אקלים חינוכי של כבוד למקום,=שמירה עליו ואף 

==לביטחונם ולשלומם של התלמידים.באשר אמון אצל עובדי ההוראה 

  התפוצה

=מנהלי המנהלי מוסדות  =החינוך, ,=מחוזייםהמפקחים המחלקות לחינוך ברשויות,
הבטיחות במחוזות,=וכן הגורמים המקצועיים=(אדריכלים ומהנדסים =הקב"טים וממוני

==בכל התחומים)=העוסקים בתכנון,=בבנייה ובתחזוקה של מוסדות חינוך.

 יישום ומעקב

-= יבצעו מבדקים =,באמצעות יועצי הבטיחות=,מחלקות הביטחון והבטיחות במחוזות=
הדעת של קב"ט =לשיקולועבודה הכנית וסדות החינוך מזמן לזמן בהתאם לתבמ

 המחוז.

-= מוסדות החינוך ברשויות ובמועצות המקומיות של קב"טים ומנהלי הבטיחות ה=
הפיקוח על ביצוע המבדקים במוסדות החינוך בהתאם את ינהלו את הבקרה ו

 .=המשרדלהנחיות 

 הגורם האחראי

 לשעת חירוםבטיחות ולהאגף לביטחון,==שם היחידה:  א.=.=======1

=ב.= ==ממונה הבטיחות הארצי=בעל התפקיד:=

==02-5603001מס' הטלפון:   ג.=

 rotemza@educationKgovKilהדוא"ל:   ד.=

=א.=.======2  מינהל הפיתוח=שם היחידה:=

=ב.= ==מנהל אגף הבינוי והתקצוב =בעל התפקיד:=

=ג.= ==02-5603354 מס' הטלפון:=

=ד.= ==.assafda@educationKgovKil=הדוא"ל:=

  נספח 

==רשימת צמחי נוי ובר המותרים לשתילה במוסדות החינוך.
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  תוכן העניינים

1.=   הקדמה=

1.1= ==מטרת החוזר=

1.2= ==הפקת לקחים ולימוד מניסיון=

1.3= ==הסבת מבנה למוסד חינוכי=

1.4= ==העיקרון המוביל בהכנת החוזר=

1.5= ==מבנה החוזר=

1.6= ==רשימות מבדק=

2.= ===תחומי האחריות של הרשות המקומית/הבעלות=

3.= ==  מבנים ישנים=

4.=  החיצונית הסביבה=
4.1= ==כללי=

4.2=  מיקום המוסד=
4.3= ==למוסד=גישההדרכי =

4.4= =חניית כלי רכב= ===

5.= =חצר המוסד= ===

5.1= =כללי= = 
5.2= ==המוסד=גדר=

5.3= =שערי המוסד = ===

5.4= =חניית אופניים= ===

5.5= ==תשתית =

5.6=  מפלסים בחצר=
5.7= =כיסוי פני החצר= ===

5.8=  גינון החצר===
5.9= ==מתקני משחקים=

=מתקני משק ואשפה==5.10 ===

==מערכות לאספקת מים ולסילוק ביוב==5.11

 מעברים ודרכי מילוט==5.12
6.=  המבנה=

6.1=  המסדרונות=
6.2=  מדרגות ורמפות במבנה=
6.3= ==חומרי בנייה וגימור=

6.4=  ריצוף=
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6.5= ==חלונות=

6.6= ==הדלתות=

6.7= ==המעקים והמסעדים=

7.=  ומערכות ציוד=
7.1= ==הכיסאות והשולחנות=

7.2=  בטיחות אש ומניעת דלקות=
7.3=  סידורי שליטה בעשן=
7.4= ===רעשים=למניעת=מערכות=

7.5= ==מערכות הנפט,=הסולר והגז=

7.6= ==והחימום=הסקההמערכת =

7.7= ==מערכת מיזוג האוויר=

7.8= ==המאווררים=

7.9=  מערכת החשמל=
 השילוט==7.10
==נה מאנטנות סלולאריות קרי==7.11

8=.=  חללים ייעודיים=
8.1== ==כללי=

8.2= ==חדרי השירותים=

8.3= ==מגרשים,=אולמות ספורט,=חדרי כושר ושל"ח=

8.4=  מקלט ומרחב מוגן=
8.5= ==יסודיים-מעבדות ומוקדים לוגיסטיים למדעים בבתי הספר העל=

8.6= ==חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות=

8.7= ==מסוכנים=מחסנים כלליים ומחסנים לחומרים=

8.8= ==הספרייה =

8.9= ==המטבח=

 גן הילדים ==8.10
 מבנים יבילים=(קרוונים)==8.11
 הצבת מוצג==8.12

9=.= =שיפוצים במוסד החינוכי= ===

9.1== ==כללי=

9.2=  קווים מנחים=
  רשימת צמחי נוי ובר המומלצים לשתילה במוסדות החינוך  :נספח==.=10
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  הקדמה    .1
  מטרת החוזר  1.1

=יועצי מטרת חוזר זה היא לסייע ל =כמו אדריכלים, בעלי מקצוע רבים,
בטיחות,=מהנדסי חשמל,=וכן לכל מי שעוסק בבטיחות המבנים במוסדות 
=הנחיות אלו הן בנוסף לחוק התכנון והבנייה ואינן גורעות  החינוך.

==מהנחיותיו המחייבות את המתכנן ואת האדריכל.=
==

 הפקת לקחים ולימוד מניסיון  1.2
יון רב שנים שנצבר במערכת החינוך,=ובכלל זה חוזר זה הוא תוצר של ניס

תהליך הפקת לקחים שנלמד ובדיקה ותחקור של תאונות בבתי ספר ובגני 
ילדים.=הלקחים שהופקו מתאונות ומאירועי בטיחות הובילו לתהליך של 
בדיקה ושיפור של סידורי הבטיחות בסיוע יועצים בכל הרמות:=

 לבטיחות ולגיהות.==מהנדסים,=מומחים,=מכון התקנים והמוסד

  הסבת מבנה למוסד חינוכי  1.3

במקרים רבים קיים צורך להסב מבנה מסוים=(כגון דירה שכורה או מבנה 
=במצבים אלו יש להקפיד כי תהליך  =למוסד חינוכי. תעשייתי ומסחרי)
התאמת המבנה למוסד חינוכי יכלול את כל סידורי הבטיחות המחייבים.=

הסיכונים תוך התייחסות להנחיות =על יועץ הבטיחות להעריך את
 המפורטות ולהתאים את התשתית לייעודה כמוסד חינוך.

  העיקרון המוביל בהכנת החוזר  1.4

במקרה של הנחיות שקיים לגביהן חוק תכנון ובנייה ותקנותיו תמצתנו 
=במקרה של הנחיות שקיים לגביהן תקן  את לשון החוק או הפנינו אליו.

=במקרה של הנחיות שקיימות =ישראלי פירטנו את מספרו והפנינו אליו.
 לגביהן תקנות של פיקוד העורף הפנינו אליהן.

  

  מבנה החוזר  1.5

=כלומר בתחילתו הוא עוסק בשיקולים  החוזר בנוי מהכלל אל הפרט,
=בסביבת המוסד ובמתקנים,= =בחצרות, הכלליים לתכנון המוסד החינוכי,

ודיים ולאלמנטים בתוך לאחר מכן הוא עובר באופן מפורט לחללים ייע
=מדרגות וכן חללים ייעודיים כמו מעבדות,= =חלונות, המבנה כמו דלתות,

 חדרי מלאכה,=ספריות וכדומה.
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  רשימות מבדק  1.6

=בכתובת  =לבטיחות ולשעת חירום של משרדנו, באתר האגף לביטחון,
http:LLcmsKeducationKgovKilLbducationCjpLrnitsLBitachonLeomemageK

htm,= מובאות רשימות מבדק המרכזות את כלל הסעיפים האמורים
להיבדק ולאפשר לעורכי המבדק עבודה שיטתית ומקצועית במהלך 

 עבודתם.

  

 תחומי האחריות של הרשות המקומית/הבעלות     .2
2.1= ירה לתקינות המתקנים והתשתיות במוסדות החינוך האחריות היש=

המקומית/על =ולעמידתם בדרישות החוק והתקנים מוטלת על הרשות
==הבעלות.

2.2= כל מוסד חינוכי ייבדק פעם בשנה לקראת פתיחת שנת הלימודים,==
=המוסד יאושר סופית עד  באוגוסט בכל =15והליקויים והמפגעים יתוקנו.

 למוסד החינוכי.=שנה,=ואישור הבטיחות יועבר

2.3= באחריות הרשות המקומית/הבעלות להעביר את כל אישורי הבטיחות =
 השנתיים של מוסדות החינוך שברשותה למחוז של משרד החינוך.=

 

 מבנים ישנים    .3
ייעודו של חוזר זה הוא לקבוע אמות מידה וסידורי בטיחות לתכנון מוסדות 

=יחד עם זאת קיימים מבנים יש =וכדי להתאימם לתקנים חינוך חדשים. נים,
=הדרך לכך צריכה  החדשים יש לנקוט את כל האמצעים הדרושים ככל האפשר.

==לכלול את השלבים האלה:

-=  לימוד ההנחיות והתקנים החדשים מול המבנה הקיים=

-= =מעבר = הערכת הסיכון בעזרת יועץ בטיחות כדי להבין את הפערים הקיימים,
 להיבט הפורמאלי

-= =(כגון בחינת חלופות א= =לטיפול בשיפור המצב הקיים =כולל עלויות, פשריות,
 שינויים באכלוס או במבנה)

-=  שנתית)=ליישום חלופות נבחרות-בניית תכנית עבודה=(לעתים רב=

-=  קבלת חוות דעת של יועץ בטיחות,=הממליץ על פתרונות.=
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 החיצונית הסביבה    .4
 כללי  4.1

=הפרק עוסק קם בהפרק זה מתייחס לסביבה שהמוסד החינוכי ממו .
כן ו=התמודדות עם השפעה זו,וב=המוסד=בהשפעה החיצונית על מתחם

===בדרכי הגישה אל המוסד,=בבחירת האתר ובמקורות רעש חיצוניים.

==

 מיקום המוסד  4.2
מאזורי תעשייה ומלאכה,=החינוך יוקם הרחק ככל האפשר =מוסד==4.2.1

=ממפ =אבק וגזים, =זיהום אוויר, =צחנה, עלים ממקורות רעש,
= =מוממחסנים שיש בהם סיכונים פוטנציאליים, אגני ממתקני ביוב,

= מפגע בטיחות או =שיש בומקווי מים ומכל מקום אחר מחמצון,
==Kגיהות

=לפחות מ=80יהיה מרוחק =מוסד החינוך==4.2.2 בו שמצויים מקום מ'
=רעילים חומרים מסוכנים =מתלקחים, רדיואקטיביים)==או=(נפיצים,

=5אש העולה על =חלל בעל מטעןוכן מ=,מ"ר=50שטחו עולה על ואשר 
=ומדלק או גז =נותטו =כאשר מדוברתחנת דלק מכל סוג שהוא.
המשאבה הקרובה ביותר לפינת מיימדד המרחק =,תחנת דלקב

 ).18תמ"א =והקרובה אליה=(רא=המוסדמבנה 

=לפחות מציר קו מתח עליון עילי =50מוסד החינוך יהיה מרוחק ==4.2.3 מ'
 קרקעי.-מ'=לפחות מקו מתח עליון תת=5-לט)=ווו-קילו=161(

מ'=מציר קו מתח גבוה =5חצר מוסד החינוך תהיה מרוחקת לפחות ==4.2.4
==קרקעי.-מ'=מקו מתח גבוה תת=2וולט)=ולפחות -קילו=22עילי=(

 .20%במגרש ששיפועו אינו עולה על =מוסד החינוךרצוי למקם את ==4.2.5

 
 למוסד גישההדרכי   4.3

=תנועהככל האפשר =יאפשרווממנו =מוסד החינוךישה אל דרכי הג==4.3.1
חציית עורקי תחבורה ראשיים,=צמתים,=רגלית בטוחה והימנעות מ

 =.מים=נתיביוברזל =מסילות

=מרוצפותיהיו סלול=שלצדןוהמדרכות למוסד הגישה דרכי ==4.3.2 או =ות,
=יתוכננו ויבוצעו =.ותכבוש =לרבות תחנות ההסעה, סידורי ההסעה,

בחוזר הוראות הקבע =3.3-5נחיות בנספח ד של סעיף בהתאם לה
=העוסק ב"הנחיות בטיחות בהסעות תלמידים ועובדי 8סז/ (ג)

הוראה".
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=בשיפוע מתון=מוסד החינוךדרכי הגישה אל אם הדבר אפשרי,=יהיו ==4.3.3
יתארכו בשל הדרכים אם =(גם=12.5%=בשיפוע שאינו עולה עלאו 
 ==.כך)

דרך גישה לרכב כיבוי והצלה על פי="תקנות =במוסד החינוך תותקן==4.3.4
= =חלק ג' =תנאיו ואגרות), בטיחות =–התכנון והבנייה=(בקשה להיתר,

==אש בבניינים".

== 
  חניית כלי רכב  4.4

==מקום החנייה של כלי הרכב הממונעים יהיה מחוץ לגדר המוסד.==4.4.1

הגישה לחניית כלי הרכב תהיה מחוץ למוסד ורצוי שלא תחצה ==4.4.2
==רי תנועה של התלמידים.=צי

=שבהם החנייה ממוקמת בתוך שטח המוסד,===4.4.3 במקרים מיוחדים,
=משולטת וממוקמת בנפרד מאזור  =מסודרת, היא תהיה מאורגנת,

 התנועה של הולכי הרגל בבית הספר.
===

  חצר המוסד    .5
 כללי  5.1

=כלומר למתחם  פרק זה מתייחס למרחב שבצדה הפנימי של גדר המוסד,
ת המבנים.=הפרק מגדיר את אתגרי הבטיחות בתוך חצר המוסד הסובב א

=לתשתית ולמתקני =יהחינוכ =לפתחים, =למפלסים, תוך התייחסות לתנועה,
== החצר בתוך המתחם.

=היות שמרב הפגיעות  חשיבות עליונה נודעת לתכנון נכון של החצר,
==והפציעות של התלמידים מתרחשות בשטח זה.

==

  המוסד גדר  5.2

5.2.1= תיבנה בהתאם למפרטים הטכניים של גדרות המופיעים הגדר =
=שבחוזר המנכ"ל  בסעיף זה וכן בסעיף הועסק ב"גדרות ביטחון"

 המעודכן בנושא="נוהלי ביטחון במוסדות החינוך".
5.2.2=  מ'=לפחות מעל פני הקרקע משני צדיה.=2הגדר תתנשא לגובה של =
5.2.3= =באופן,=אופקיים=רכיבים=ללא=,גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון=

=הטיפוס=על=שיקשה שני מוטות סמוכים בסורג יהיה רווח =בין.
=מוטות הגדר יהיו ס=10שכדור בקוטר  "מ לא יוכל לעבור דרכו.

==בחוזק הדרוש למניעת כיפופים.=
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5.2.4= מתיל מגולוון או מצופה חומר פלסטי חזק =תהיה עשויהגדר רשת =
=קוטר  =רוחב=מ"מ=5התיל יהיה ועמיד. משבצות הרשת =לפחות.

.=הגדר=כדי למנוע אפשרות של טיפוס עללכל היותר =ס"מ=5=יהיה
= הקצה התחתון של הרשת ישוקע בקרקע הרשת תהיה מרותכת.

או יחובר אל בסיס בטון או לפרופיל אופקי סמוך לקרקע.=הקצה 
הרשת תהיה ללא קוצים =העליון יחוזק בפרופיל ברזל אופקי.

==בקצה כדי למנוע פציעה.

5.2.5= ==אין להשתמש ב"רשת קלועה".=

5.2.6= =כדי למנוע אפשרות שלחייבת חישוב סטטי ודינמי מגדר בניית =
=דגם הגדר ועיגונה לקרקע יאושרו בידי מהנדס התמוטטות .

==מבנים.

5.2.7= המרחק ממשטח הבטון שהגדר מותקנת עליו עד לקצה התחתון =
==ס"מ.=10של פרופיל הגדר לא יעלה על 

5.2.8= =אם לא מומלץ לפרוס = יריעות פלסטיק או יוטה לאורך הגדרות.
=יש להקפיד על הצמדתן לגדר באופן  יריעות מעין אלו נפרסות,

 שלא יהיו חלקי יריעות חופשיים.

5.2.9= מסביב לחצר המוסד,=גדר חיה אפשר לשתול צמחייה כדי ליצור =
 .=תתווסף אליה=אלא=רגילהבמקום גדר =לא תשמש=אולם גדר זו

דר תיל או דוקרנים אחרים אלא באישור של קב"ט לא יותקנו ג==5.2.10
 מוסדות החינוך ברשות ובהתאם להנחיותיו.

=לא יהיו ==5.2.11 =לרבות החלק העליון, בכל החלקים של גדר המוסד,
אלמנטים חדים שכן הילדים המצויים בסביבתה או המטפסים 

==עליה עלולים להיפצע מהם.

==

  שערי המוסד   5.3

5.3.1= איש לכל היותר יותקנו שני שערים =1,000-ל=במוסד חינוך המיועד=
= = =וכן שער ברוחב =2.2ברוחב של =כל אחד להולכי רגל, מ'==1.1מ'

 לרכב חירום.=

5.3.2= איש יש להוסיף כנגד =1,000במוסד חינוך המיועד לקהל העולה על =
מ'=ושער אחד ברוחב =1.1איש==נוספים שער אחד ברוחב =1,000כל 
 מ'=להולכי רגל.=2.2
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5.3.3= איש לפחות יתווסף עוד שער רכב =3,001-במוסד חינוך המיועד ל=
חירום.=אפשר להתאים שער זה להולכי רגל על ידי הפיכתו לשער 
בעל כנפיים ולהחשיבו כעונה על חלק מן הדרישות לשערים 

 להולכי רגל.=

5.3.4= רצוי שהשערים ייפתחו כלפי חוץ,=אך ללא חריגה מתחום המגרש.==
כב בלבד יכול להיות בעל כנפיים נגררות.=שער המשמש למעבר ר

 אם השער מצוי בשולי המגרש,=פתיחתו יכולה להיות כלפי פנים.

5.3.5= ==ייבנה=שערה= =הטיפוס=על=שיקשה=באופןללא רכיבים אופקיים,
 תחתיו.מ=זחילהעל =אועליו 

5.3.6= פרזול השער יכלול סגר ומנעול שאפשר לפתחו ולסגרו מבפנים =
 פתוח.=במצב ומבחוץ ולקבעו

5.3.7= רווח של משני צדי השער,=הן מצד הציר והן מצד הנעילה,=יהיה מ=
Q-10= ס"מ בין אגף השער לעמוד האנכי גם במצב סגור כדי

 .סיכון לפגיעה באצבעותלהימנע מ

5.3.8= להשתמש בשער="קרוסלה"=ביציאה מהמוסד כשער נוסף,==אפשר=
 שהוזכרו לעיל.השערים המחייבים =כלבתנאי שקיימים 

5.3.9= =חד= ="קרוסלה" כיווני יותקן לאחר אישור מהנדס העיר -שער
= =הסקר יתייחס= ולאחר הצגת סקר סיכונים של יועץ הבטיחות.

גוף,=ראש וחלקי בגד,=וכן למניעת =תלנקודות היצבטות והילכדויו
 טיפוס,=למהירות השער,=לעצירתו בחירום וכו'.=

ה הלוגיסטית,=שער חשמלי בכניסה לבית ספר יוצב רק בכניס==5.3.10
לאחר אישור ממונה הבטיחות הארצי ולאחר הצגת סקר סיכונים 

=תשל יועץ הבטיחות.=הסקר יתייחס==לנקודות היצבטות והילכדויו
=למהירות השער,= =וכן למניעת טיפוס, =ראש וחלקי בגד, גוף,
לעצירתו בחירום וכו'.=כמו כן תותקן לשער זה="עין אלקטרונית"=

==לעצירתו במעבר של אדם.

=יש להתקין ==5.3.11 אם האזור שמחוץ לשער הולכי הרגל קרוב לכביש,
במקום מעקה בטיחות ממתכת בגובה של מטר אחד לפחות.=
=על שפת המדרכה הצמודה  המעקה ייקבע מול שער היציאה,

=בתוספת  =רוחב המעקה יהיה כרוחב השער, =מכל צד =2לכביש. מ'
==של השער.

23



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò11  êåúî94   íéãåîò   æåç/âò ì"ëðî ø6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1  øàåøáôá2013 
 

    

15

  חניית אופניים  5.4

5.4.1= =יוקצה לכך שטח בתחום חצר אם נדרשת חנ= ייה לאופניים,
==המוסד.=בשטח זה יימצא מתקן מתאים לנעילת האופניים.

5.4.2= ==חניית האופניים תמוקם על פני הקרקע ולא על התקן עילי.=

 

  תשתית   5.5

5.5.1= תנועה בעת =בטיחות מרבית=תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיחהחצר =
שבון גורמים פיזיים,=.=יש להביא בחבמקוםופעילות של תלמידים 

=גורמים אקולוגיים של מגרש המוסד=מבנהו הטופוגרפי=כגון ,
 ותנאי אקלים.

5.5.2= להימנע מיצירת מקומות מסתור המקשים =רצויתכנון החצר בעת =
 שליטה.ועל הפיקוח העל 

5.5.3=  אין להתקין שנאים בתוך חצר המוסד.=
5.5.4= יגודרו באופן =מתקנים והתקנים בחצר העלולים לסכן את הילדים=

 שימנע גישה אליהם או טיפוס עליהם.
5.5.5= רוחב שבילי החצר והמדרכות יהיו סלולים,=מרוצפים או כבושים.==

 .מ'=1.3-מ=לא יפחתהשבילים 
5.5.6= שביל הגישה משער הכניסה לבניין יהיה ברוחב השווה לרוחבו של =

 מ'.=1.3-ולא פחות מ=פתוח לגמרי=להולכי רגל כשהואשער הכניסה 
5.5.7= אם מצויים בחצר תאי ביקורת וברכות הסתעפות,=הם יהיו בגובה =

 פני הקרקע בלבד.
5.5.8= עמודים הניצבים בחצר,=לרבות עמודי תאורה,=יהיו יציבים,=בעלי =

 הגנה על ברגים בולטים ובנויים באופן שיקשה על הטיפוס עליהם.
5.5.9= =ןלהתקי=יש=,ס"מ=50בימה שגובהה עולה על אם ניצבת בחצר =

בזמן =רקולפשאפשר מגן =מעקהאפשר להתקין =מסביבה מעקה.
=הצגה עם עציצים או עם אדניות אפשרי,=גם פתרון של גינון .

 ם.יהישיבה על=ואטיפוס =בתנאי שלא יתאפשרו
ההצללה תיעשה באמצעות נטיעות =.יהיה שטח מוצלחצר ב==5.5.10

 וסככות.
=י==5.5.11 =(ברשתות), ש לדאוג שסוג אם נעשה שימוש ביריעות הצללה

 .5093היריעה יתאים לנדרש בתקן הישראלי 
==יש לבנות פינות ישיבה במקומות מוצלים.==5.5.12
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 מפלסים בחצר  5.6
5.6.1= במגרש שאינו החינוך =מוסד=להקים אתאישר משרד החינוך אם =

=שימתנו את =,מישורי יש לתכנן את החצר במפלסי גובה שונים,
=הקמת מתקנים השיפוע ויאפשרו פיתוח חלקי חצר מ ישוריים,

 ומילוי כל שאר תפקידיה של החצר.
5.6.2= הפתרונות להפרשי מפלסים וגבהים ייעשו על פי הנחיות התקן =

 ובהתאם להוראות בחוזר זה.=2142הישראלי 
5.6.3= ="מעקים =6.7-הנחיות לגבי מעקים בין המפלסים ראה ב= להלן,

 ומסעדים".
5.6.4= =מסלעותות תומכיםבניית המפלסים תיעשה באמצעות קיר= או =,

=שיישתלו בהם דשא או צמחים מייצבי קרקע =שיפועי קרקע,
ועל פי הנחיות של  מבניםפי תכנון וחישוב של מהנדס =אחרים,=על

==).1יועץ קרקע=(ראו בתרשים 

5.6.5= ייעשו =ואשר אינם מגודרים=באמצעות מסלעות=הבנויים=מדרגים=
==.=1כפי שמצוין בתרשים 

5.6.6=  מטר=(כגובה קומה טיפוסית).=3.50גובה מרבי של מסלעה תיבנה ל=

5.6.7= אמצעים לניקוז מי הגשמים משיפועי הקרקע שמעל יש לנקוט =
סחף =כדי למנועומן המפלסים שבמגרש עצמו =המוסדלמגרש 

 והצפות בחצר ובבניין.

5.6.8= שיפועי הניקוז יותאמו להרחקת המים לשטח מחלחל או למערכת =
=או ייבנו  בשיטה אחרת שתאושר על ידי הרשות ניקוז מי נגר,

 המוסמכת.

==
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==חלופות -בניית מדרגים  :1תרשים 

==

  

  

 כיסוי פני החצר  5.7
5.7.1=  כיסוי פני החצר יהיה עשוי מאחד מהחומרים האלה:=

=א.  דשא=

=ב. גודלם רחוצים שעברו תהליך החלקה וגרגירי חצץ מעוגלים =
 מ"מ=10המרבי 

=ג.  – מחצבהחול (=אכותיחול טבעי שאינו מכיל חומר גרוס מל=
=(רצוי =3=יהיההמרבי =ושגודל גרגריו=,)סומסום"" מ"מ

 להשתמש בחול רחוץ)

=ד. בתנאי שיסולקו =–תחוחה =או אדמת גינון=אדמה טבעית=
היה בעלת כושר ת=ההסלעים והאבנים ובתנאי שהאדמ

==בלימה הולם בכל עת
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=ה. וכל חומר אחר שקיימות בו =בטון אספלט,=גרנוליתריצופים,==
=עמידות מפני שחיקה,=הת =קיימות ויציבות, כונות האלה:

במצב רטוב =2279על פי התקן הישראלי =התנגדות להחלקה
 ויבש וניקוז מים.

5.7.2= ס"מ =20אם הכיסוי עשוי מגרגרי חצץ מעוגלים,=יהיה עובי השכבה =
ס"מ =30לפחות;=אם הכיסוי עשוי מחול טבעי,=יהיה עובי השכבה 

 לפחות.

5.7.3= חצר יהיו השטח לדרכי הגישה ן וערי הכניסה לבנייהשבילים מש=
,=החלקהכדי למנוע =סלולים או מרוצפים ופניהם מחוספסים

 .2279בהתאם לתקן הישראלי 

5.7.4=  אסור להשתמש במצע מהודק לשבילים.==

5.7.5= =יהיה ללא בליטות = =לרבות השבילים והמגרשים, שטח החצר,
בהפסקות,=בזמן =ושקעים כדי למנוע מעידה והחלקה של תלמידים

 פעילות ספורט ובאירועים אחרים.

5.7.6= בורות חלחול ייבנו לפי הנחיות יועץ קרקע למניעת אפשרות =
==לקריסת הבור.=

5.7.7=  אין הגבלה לתכנון בורות חלחול קטנים עבור מי מזגנים.=

  

 גינון החצר    5.8
5.8.1= לאומית להגנה על עצים -מדינת ישראל חתמה על שותפות בין=

להקטין את ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ.=עצים =במטרה
הם אחד הגורמים המשמעותיים בהקטנת הזיהום הסביבתי 
=משרד החינוך מעודד שתילת עצים  ושיפור האקלים בכלל.
=קיומם של עצים במוסדות  במוסדות החינוך וממליץ עליה.

ספרי -החינוך תורם להצללה בחצרות ולשיפור האקלים הבית
=עצים המצלים על המבנה מסייעים בהורדת והמראה האס תטי.

=לפיכך יש להרבות בשתילת עצים  הטמפרטורה שלו בקיץ החם.
בחצר בכל מקום וביצירת אזורי הצללה טבעיים גדולים ככל 

 האפשר.=

5.8.2= אינם גורמים לתופעות ש=,רעילים=צמחים בלתי=לשתול אך ורקיש =
=בהתאםעמם=מגעכתוצאה מאלרגיות למזיקות או  להנחיות =,

(רשימה מפורטת של עצים וצמחים מומלצים =משרד הבריאות
==ראו בנספח).

27



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò15  êåúî94   íéãåîò   /âò ì"ëðî øæåç6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1  øàåøáôá2013 
 

    

19

5.8.3= הממטרות וצנרת ההשקיה לא יבלטו מעל לפני הקרקע ולא יחצו =
 מעברים.=חציית שבילים תיעשה בשרוול טמון.

5.8.4= ==ממטרות קופצות מותרות להתקנה ולשימוש.=

5.8.5= =יש למקם את ראש מערכת ההשקיה יוגן באמצעות ארגז = הגנה.
==ראש המערכת באופן שלא יהיה מפגע בחצר.

 
  מתקני משחקים  5.9

5.9.1= =1498כל מתקני המשחקים בחצר יעמדו בדרישות התקן הישראלי =
===על כל היבטיו:=ייצור,=התקנה,=אחזקה ובדיקות.

5.9.2= על =מעבר לצורך טיפוס=תאפשרמתקני חצר יותקנו באופן שלא י=
 ל מתקנים אחרים.על גדרות וע=ל חלקי בניין,ע עצים,

5.9.3= אם מותקן בחצר ארגז חול למשחק,=עליו להיות מקורה בסככה.==
הסככה תמוקם באופן שתצל על ארגז החול בעיקר כשהשמש 

 בכיוון דרום.=מבנה הארגז יאפשר החלפת חול.=
5.9.4= ==על ארגז חול לקפיצה לא תותקן סככה.=

5.9.5=  .לפציעה=יגרמו=שלא=מחומרים=עשויות=יהיו=הארגז=דפנות=
5.9.6= =סוג המילוי = ארגז החול ימולא כדי שני שלישים מבית קיבולו.

==.=יש לנקות את החול פעמיים בשנה לפחות.=נקי=דיונות=חוליהיה 

5.9.7= ==בארגז החול יהיה רכיב לחיבור כיסוי מלא של הארגז.===

5.9.8= ,=ס"מ מפני הקרקע לכל היותר=20שולי ארגז החול יהיו בגובה של =
 רצוי בעלי פינות מעוגלות ורצוי מחומר גמיש ורך,=כגון גומי.

5.9.9=  השימוש באסבסט אסור.=
=(כאשר ==5.9.10 =שטחים מוצללים לנוחיות הילדים = בחצר המוסד יהיו

 ההצללה מעל ארגז החול אינה מספקת).=
==אין להעמיד מתקני משחקים העשויים מצמיגים.==5.9.11

==

  מתקני משק ואשפה  5.10

 מכלי אשפה בחצר ימוקמו באופן שלא יהיו סכנה ומטרד.==5.10.1
בגבול המגרש,==לאיסוף אשפההמרכזי מתקן רצוי למקם את ה==5.10.2

ומאזורי תנועה ופעילות של =המוסדהרחק ככל האפשר מבניין 
==..=אין להציב מתקן לאיסוף אשפה ליד כניסה ראשיתתלמידים
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=25י המוסד יהיה לפחות רצוי שהמרחק בין מכלי האשפה ובין מבנ==5.10.3
==מ'.

גישת כלי רכב למתקני משק ואשפה תהיה מחוץ לשטח המוסד ==5.10.4
==ובאופן שכלי הרכב לא ייאלצו לעבור בשטח המוסד.

5.10.5=== מחסנים שיש בהם סיכונים בטיחותיים אשפה ומתקני משק,
==מנעולים מתאימים.ביצוידו 

==

  מערכות לאספקת מים ולסילוק ביוב  5.11

  ספקת מיםא==5.11.1

=א. יהיו ממקור מאושר בלבד ובאיכות =למוסדהמים המסופקים =
לא תהיה במוסד החינוך ובחצרותיו רשת צנרת =.המי שתיי

 מים אחרת,=גם לא להשקיה בלבד.

=ב. יהיו פזורים במבני הלימוד וההנהלה =המתקנים למי שתיי=
=ומספרם יהיה=,באזור הספורט והמשחקים של המגרשו

=(בקשה "ות בהתאם לדריש=לפחות תקנות תכנון ובנייה
".=)הל"תהוראות למתקני תברואה=(=–=להיתר,=תנאיו ואגרות)

סוג המתקנים יתאים לדרישות מבחינה היגיינית,=כלומר לא 
מזרקות עם ברז =כגוןלבין הפה=(=היהיה מגע בין ברז השתיי

 לחצן).

=ג. שטחי הפעילות של =בקרבת=שתייה יותקנוהברזיות מי =
= ים ומצירי רבמקום מוצל ומרוחק ממעבי רצוהתלמידים,

והדומים לה =חלקהלא ירוצף באבן =אזור הברזייה=תנועה.
=הריצוף יהיה על פי התקן הישראליכדי למנוע החלקה .=

2279=. 

=ד. שבו הפעלת לחצן מוציאה סילון מים ולא =מסוגיהיו =הברזים=
 מתקן.של פי השותה עם המגע =מתאפשר

=ה.  לרשת הביוב.=יש לחבר את ניקוז הברזייה=

=ו. יותאם לגובה הילדים.=המתקנים ייבנו =הגובה מתקני השתיי=
==בצורה בטיחותית שתמנע פגיעה בילדים.

  ביוב==5.11.2

=א. =מוסד החינוךאין להעביר קווי מים וביוב ציבוריים בשטח =
=אלא באישור מיוחד של הרשות שלומתחת למבנה ו ,

==המוסמכת לכך.

29



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò17  êåúî94  íéãåîò    /âò ì"ëðî øæåç6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1  øàåøáôá2013 
 

    

21

=ב. שלא יבלטו מעל פני השטח =באופןשוחות ביקורת יותקנו =
.=אבזרי מערכת אספקת מים הבולטים מעל פני המוסדבחצר 

השטח ימוגנו באופן שלא יאפשר גישה או פגיעות של 
==תלמידים.

=ג. =המוסדאין להקים בורות רקב ובורות ספיגה בתוך חצר =
==אלא באישור מיוחד של הרשות המוסמכת לכך.

=ד. אוכל החדר =של=או=מטבחהאין להעביר קווי ביוב בתקרה של =
אלא באישור מיוחד של הרשות =כיתות הלימודולא בתקרת 

==המוסמכת לכך.

יים יותאמו לדרישות תהביוב והסידורים התברואהמים,=מערכות ==5.11.3
)= הוראות למתקני "של תקנות משרד הבריאות ומשרד הפנים

 )."הל"ת=–תברואה 

ס"מ לכל היותר =30יותקנו במרחק של =וצינורות=מים,=ברזים=מוני==5.11.4
==.מקירות הבניין או מהגדר,=או שיוגנו באופן שלא יהיו מכשול

  

 מעברים ודרכי מילוט  5.12
5.12.1= תכנון המעברים ופתחי המילוט ייעשה בהתאם ל"תקנות תכנון =

= =חלק ג' =תנאיו ואגרות), (בקשה להיתר, בטיחות אש =–ובנייה=
==).2ראו בתרשים =בבניינים"=ועל פי הנחיות אלה=(דוגמאות למעברים

תכנון רוחב המעברים במוסד נגזר מהתנועה הצפויה במבנה ==5.12.2
=נקודת המוצא בעת התכנון צריכה להיות  בשגרה ובשעת חירום.

 שמכל נקודה במבנה תהיה יציאה אל מוצא בטוח ללא הפרעה.

==חישוב רוחב המעבר מתייחס לרוחב הפנוי נטו למעבר.==5.12.3

חב המזערי של פתחי היציאה ומעברי המילוט לצורך חישוב הרו==5.12.4
יש להסתייע במקדם התפוסה המורה על המספר המרבי של בני 
=באמצעות חלוקת השטח במקדם התפוסה  אדם ליחידת שטח.
מתקבלת התפוסה המרבית וממנה נגזר רוחב הפתחים ומעברי 

==המילוט.
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==דוגמאות למעברים:=2תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

מי התפוסה של חלקים שונים במבנה המוסד על פי להלן מקד==5.12.5
 תקנות התכנון והבנייה:

1.= ==מ"ר לאדם=1.25כיתה:==

2.= ==מ"ר לאדם=4חדרי מלאכה:==

3.=  מ"ר לאדם=2.5מעבדות:==

4.=  מ"ר לאדם=2.5חדר מורים:==

5.=  מ"ר לאדם=3חדר טכנולוגיה:==

6.=  מ"ר לאדם=3.3גן ילדים:==

7.=  מ"ר לאדם =4.6ספרייה,=אולם קריאה:==

8.=  מ"ר לאדם=10ספרייה,=אזור מדפי ספרים:==
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9.=  לאדםאחד אולם אספות אחר:=מ"ר =

10.=  לאדםאחד אולם כניסה המשמש להתקהלות:=מ"ר =

11.= =(הכוונה לאולם נטו בניכוי שטח היציעים = אולם התעמלות
 לאדם אחד אם קיימים):=מ"ר 

12.= ==יאזורספסלים ב= מ"ר =0.5יציעים קבועים או מתקפלים:
 לאדם

13.=  מ"ר לאדם=10מטבח:==

14.=  מ"ר לאדם=0מבואה המשרתת מקבץ חדרי לימוד:==

15.= == מ"ר =0מבואה ראשית לבניין שאינה משמשת להתקהלות:
 לאדם

16.= =מ"ר = אחד מבואה ראשית לבניין המשמשת להתקהלות:
 .לאדם

=גם=בקומת הקרקע יהיו שתי כניסות לפחות.=כניסות אלה ישמשו==5.12.6
 מ'.=2.2ורוחבן יהיה =בבנייןולי המילוט יציאה של מסלהפתחי 

על אף האמור לעיל במבנה המכיל עד שש כיתות אפשר להסתפק ==5.12.7
 מ'.=1.65ברוחב 

==מכל קומה יהיו שתי דרכי מילוט לפחות למוצא בטוח.===5.12.8

יימדד מרחק ההליכה על גבי =על פי תקנות התכנון והבנייה==5.12.9
=לאורך הקו המרכזי של מס לול ההליכה הטבעי המתחיל הרצפה,

ס"מ מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס,==30במרחק של 
=ס"מ ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז הדלת.=30בקשת המרוחקת 

=יימדד  אם במסלול ההליכה כלולות מדרגות או מישור משופע,
מרחק ההליכה או המהלך המשותף לאורך ספי המדרגות או 

==).3תרשים במקביל למישור המשופע=(ראו 
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==מרחק ההליכה ודרכי המילוט:=3תרשים 

 

 
==

 

מרחק ההליכה ודרכי המילוט יתוכננו על פי תקנות התכנון ==5.12.10
 והבנייה כמפורט להלן:

=א. מרחק ההליכה מכל דלת יציאה בגן ילדים ועד למוצא =
==מ'=לכל היותר.=30יהיה הבטוח 

=ב. =35ל המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא הבטוח לא יעלה ע=
==מ'.

=ג. בגני ילדים המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד =
==מ'.=15לדלת של אותו חדר לא יעלה על 

=ועל אף האמור בסעיפים ==5.12.11 בהתאם לתקנות התכנון והבנייה,
=אם המבנה מוגן במערכת מתזים וקיים פינוי עשן,= הקודמים,

 מ'.=25-אפשר להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים ב

==

 המספר המזערי של פתחי יציאה לפי תפוסה==5.12.12

=א. מיועד מבנה הבכל חלק של הלא פחות משני פתחי יציאה =
==איש=50-להכיל יותר מ

=ב. אולם המיועד ממחדר או =משלושה פתחי יציאה=לא פחות=
==איש=500-להכיל למעלה מ
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=ג. אולם המיועד מלא פחות מארבעה פתחי יציאה מחדר או =
 ====.שאי=1,000-להכיל למעלה מ

של דרכי מילוט ומספרם יבטיחו המשכיות מסלולי המילוט ==5.12.13
=אם  =לדוגמה, ורוחבם יהיה בהתאם למפלס המאוכלס ביותר.

=יש  =בקומה השלישית, =בקומה =49במפלס העליון ביותר, איש,
=יהיה מסלול =20איש ובקומה התחתונה =50מתחת יש  איש,

ספר האנשים המילוט בין הקומה השלישית לשנייה בהתאם למ
=מסלול המילוט בין הקומה השנייה לקומה  בקומה השלישית,
הראשונה בהתאם למספר האנשים בקומה השנייה,=ובין הקומה 
הראשונה לקומת הקרקע יהיה מסלול המילוט בהתאם למספר 

==האנשים בקומה השנייה.

==

 תפוסת דרכי המילוט לפי קומות:=4תרשים 
 

 
 

 
 

 
 

 
==

==

==

==

ט ישולטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על מסלולי המילו==5.12.14
==.כיוון היציאה

5.12.15=== בכניסות לחדרי המדרגות ובשערי היציאה מעל פתחי המילוט,
=יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום=,החיצוניים

==.להתמצאות

34



               äôìçä– 52–5.1                       òá÷ úåàøåä  
  

                'îò22  êåúî94 íéãåîò     /âò ì"ëðî øæåç6,(à)   ,â"òùúä èáùá à"ë1  øàåøáôá2013 
    

 

26

חדרי =העוברים בחללים מסוכנים כמו=אין לתכנן מסלולי מילוט==5.12.16
==.נים של חומרים מסוכנים וכד'חשמל,=מחסחדרי מכונות ו

=למעט מסעדי היד בחדרי ==5.12.17 כל הרכיבים במסלולי המילוט,
תקן הבעירים,=בהתאם לדרישות =המדרגות,=יהיו מחומרים בלתי

===.4חלק =,921ישראלי ה

מסלולי המילוט ישולטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על ==5.12.18
==.כיוון היציאה

5.12.19=== בכניסות לחדרי המדרגות ובשערי היציאה מעל פתחי המילוט,
==יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום.=,החיצוניים

פתחי היציאה בחלקים השונים של מוסד החינוך יהיו לפי ==5.12.20
 –"תקנות תכנון ובנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), חלק ג' 

==בטיחות אש בבניינים", כמפורט להלן:

הרוחב  הערות
המזערי 

  ח אור)(לפת

המספר 
 המזערי

 המרחב

= = =מ'=0.9 = 1= = = כיתה וחדר עזר,=מעבדת
ביולוגיה או פיזיקה,=
חדר מלאכה,==סדנה,=
-=ספרייה בשטח קטן מ

מ"ר,=מוקד לוגיסטי =150
=לטכנולוגיה,=חדר מורים =

אפשרי שהדלת השנייה תעבור 
דרך חדר השירות או דרך 

=מעבדה סמוכה. =

=מ'=0.9 = 2= = מעבדת כימיה,=מוקד 
דעים,=סדנה לוגיסטי למ

מ"ר,=ספרייה =150מעל 
=מ"ר=150מעל  =

=מ'=0.8  = חדרי==מנהלה,=חדר  1
שירותים,=תא שירותי 

 נכים

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו 
לפי הרוחב הכולל הדרוש 

==למילוט.
נדרש מנעול בהלה מתפוסה של 

איש.=המנעול יהיה עפ"י =100
 .1,=חלק 4588הת"י 

=מ'=0.9 = כל חדר מהנ"ל המשמש  2
איש =50ות של להתקהל
 או יותר
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הרוחב  הערות
המזערי 

  ח אור)(לפת

המספר 
 המזערי

 המרחב

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו 
לפי הרוחב הכולל הדרוש 

למילוט ולפי המרחקים בין 
==פתחי המילוט.

==נדרש מנעול בהלה.
,=4588המנעול יהיה עפ"י הת"י 

 .1חלק 

=מ'=1.1 = 2==
 

אולם ספורט,=אולם 
 כינוסים

מספר הדלתות ורוחבן יחושבו 
לפי הרוחב הכולל הדרוש 

מרחקים בין למילוט ולפי ה
==פתחי המילוט.

אם יש עד שש כיתות במבנה 
=1.65אפשר להסתפק ברוחב של 

=מ'. =

דלת יציאה ראשית  =2 מ'=2.2
 מבית ספר

  

  
 המבנה    .6

 המסדרונות  6.1
6.1.1= המסדרונות והמעברים יתוכננו לפי="תקנות תכנון ובנייה=(בקשה =

= ן לפי בטיחות אש בבניינים"=וכ=–להיתר,=תנאיו ואגרות),=חלק ג'
 "נגישות"=ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן.==-=1חלק ח

6.1.2= =אלא אם =6אין לתכנן מסדרון ללא מוצא שאורכו עולה על = מ',
תהיה בו מערכת שחרור עשן.=במקרה כזה האורך יכול להגיע עד 

 מ'=.=15

6.1.3=  חלל שאורכו גדול לפחות פי שניים וחצי מרוחבו ייחשב מסדרון.=

6.1.4= רק =מתוכננות=במוסד חינוך שבו כיתות לימוד=נותמסדרוה=רוחב=
אם מתוכננות =מ'=נטו.=2.4-מ=יפחת=לא=מסדרוןשל ה=האחדמצדו 

מ'=נטו =4-כיתות לימוד משני הצדדים,=לא יפחת רוחב המסדרון מ
 ).5(ראו תרשים 

==
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  תכנון רוחב מסדרון:=5תרשים 

 

 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

6.1.5= ל חדר לימוד דלת על פי תקנות התכנון והבנייה תותקן בכ=
המובילה ישירות אל פרוזדור שהוא חלק מגישה למוצא בטוח או 

 דלת המובילה ישירות ליציאה אל מחוץ לבניין.

6.1.6= אפשר שחדר אחד יחצוץ בין החדר המשמש ללימוד לבין =
=בתנאי שהחדר החוצץ יעמוד בכל הדרישות  הפרוזדור הפתוח,

 המפורטות להלן:

=א. ==מטרים.=23ר החוצץ לא יעלה על מרחק ההליכה בתוך החד=

=ב.  .ה"חדר החוצץ"=לא יכיל חומרים מסוכנים=

=ג. בחדר החוצץ תותקן מערכת גילוי אש ועשן או שבכל הבניין =
 .תותקן מערכת מתזים

=ד. רוחב היציאה וכמות היציאות מהחדר החוצץ יעמדו =
==.בדרישות התפוסה הכוללת של חדר הלימוד והחדר החוצץ
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6.1.7= ת התכנון והבנייה גובה מזקף הראש של המעברים על פי תקנו=
=למעט הגובה מתחת =2.2יהיה =והמסדרונות =לפחות, מ'
==למשקופים.

6.1.8= על פי תקנות התכנון והבנייה הנמכות מקומיות של התקרה או =
כגון רכיבי תאורה,=רכיבי מיזוג אויר,==תהתקנת מערכות מכאניו

=שלטים וכו'=יותרו בתנאי שגובה מזקף מ'==2הראש יהיה =מתזים,
==לפחות.

6.1.9= =יישמר =2.2על פי תקנות התכנון והבנייה גובה מזקף הראש=(= מ')
 בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה.

6.1.10= יהיה פנוי מחדירת אלמנטים של המבנה,=לרבות צנרות =המסדרון=
 מפני הרצפה.='מ=2של =גובהעד לשונות,=

6.1.11=  .=חידואתהיה במפלס ישר =המסדרון=רצפת=

==

 מדרגות ורמפות במבנה  6.2
6.2.1= ="תקנות = = מדרגות ורמפות שהן חלק מדרך מילוט יתוכננו לפי

= =חלק ג' =תנאיו ואגרות), =(בקשה להיתר, בטיחות =–תכנון ובנייה
==,="נגישות".1אש בבניינים",=וכן לפי חלק ח

6.2.2=  מידות=

=א. =הנוסחה=ל פיע=ויקבעי=במוסד חינוךמידותיהן של המדרגות =
==את:הז =

2==== =+=השלח (בהתאם לתקנות התכנון =ס"מ=63-61רומים
 והבנייה).

=ב.  מ'.=1.2-רוחב המדרגה לא יפחת מ=

=ג. .=14ולא יעלה על =3-מספר המדרגות במהלך אחד לא יפחת מ=
מדרגות מהלך מידות הרום והשלח של כל המדרגות באותו 

 יהיו אחידות.=

6.2.3= לקה לאורך אף בשלחי המדרגות יש להתקין פסים מונעי הח=
=אם המדרגות עצמן בעלות דרגת התנגדות להחלקה של  השלח.

oJ1O= אין צורך בפסים אלה.2279ומעלה=(על פי התקן הישראלי=( 

6.2.4= קצות מהלכי המדרגות ושטחי הביניים שבין מהלך למהלך שבצד =
הקיר יהיו צמודים לקירות,=ללא רווח בינם לבין הקיר.=אם קיים 

==מ'.=1.1גובה רווח,=נדרש מעקה ב
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6.2.5= =בחדר מדרגות או במהלך = בהתאם לתקנות התכנון והבנייה,
מדרגות,=בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט,=לא יעלה המרחק 

==).6ס"מ=(ראו תרשים =75אל בית האחיזה על 

6.2.6= =אם המרחק אל בית האחיזה = על אף האמור בסעיף הקודם,
ס"מ יותקן =75בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט עולה על 

==).6מאחז יד נוסף=(ראו תרשים 

6.2.7= =לא תחול = אם רוחב המדרגות עולה על הרוחב הנדרש למילוט,
==הדרישה בסעיף הקודם בתחום שאינו נדרש למילוט.

==

39



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò27  êåúî94   íéãåîò   /âò ì"ëðî øæåç6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1  øàåøáôá2013 
 

    

31

  חלופות –תחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט :=6תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==
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6.2.8= המשמש =למסדרון=בהמשך רציף=ממוקם=כאשר מהלך המדרגות=
תהיה ביניהם הפרדה שאינה מאפשרת =,ציר תנועה ראשי במוסד

ריצה המשכית אך אינה מצמצמת את הרוחב החופשי של דרכי 
 המילוט.

6.2.9=  במוסד חינוך.=לולייניות=מדרגות=לא יותקנו=

6.2.10= =והרדיוס = מדרגות רדיאליות ייבנו לפי תקנות התכנון והבנייה,
 מ'.=3-הפנימי שלהן לא יפחת מ

6.2.11= =.התכנון והבנייהתקנות על פי =ייבנומדרגות חיצוניות לבניין =
=כמו כן יענו=1.2רוחבן המזערי של המדרגות יהיה  המדרגות =מ'.

המזערי המרחק שהוזכרו לעיל.==מילוטהעל הדרישות של מסלולי 
==מ'.==1.5יהיה למדרגות חלונות ה=בין

6.2.12=  '=לפחות.מ=2.1המדרגות יהיה גובה מזקף הראש =במהלכי=

6.2.13= =לא יפחתחדר המדרגות של רוחב פתחי היציאה והכניסה =
,=אלא אם כן מותקנת בו דלת רוחב הפנוי של מהלך המדרגותמה

==העומדת בדרישות הרוחב למילוט.

6.2.14= =משטח הביניים = =(הפודסט) יהיה מישורי בין מהלכי המדרגות
==.כולו,=ללא מדרגות

6.2.15= המזערי של =ומקבילים יהיה רוחבבחדרי מדרגות בעלי מהלכים =
של רוחבי המהלכים =המצרפיות כסיכום המידותמשטח הביניים 

=="עין"המוליכים אליו בתוספת מידת ה המשטח רוחב שביניהם.
=לפחות או כרוחב=1.2יהיה  =לפי המידה =ומ' הפנוי של המהלך,

 הגדולה מבין השתיים.

6.2.16= או זה לזה המדרגות בין קומה לקומה מקבילים =מהלכיאם =
=מהלךרוחב הביניים מאורך משטח =לא יפחת=,ניצבים זה לזה
=אם  לא יפחת =מדרגות נמשכים לכיוון אחד,מהלכי ההמדרגות.

 =מ'.=1.2-האופקי שביניהם ממשטח ה=אורך

6.2.17= משני צדי כל דלת ו/או גרם מדרגות במוסד החינוכי יהיה משטח =
 מ'.==1.2-אופקי שרוחבו לא יפחת מ

6.2.18= =שאינה חלק יפוע המרבי של רמפה שה= (שיפוע המחליף מדרגות)
המרבי של מהלך =ואורכו=,10=%=יהיהנגישות מדרך נגישה==לנכים 

=רמפה ארוכה יותר תחולק =16אחד שלה יהיה  =מהלכים=לשנימ'.
===משטח אופקי.=שביניהם
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6.2.19= =שרוחבם ועומקם תתחיל ותהרמפה = סתיים במשטחים אופקיים,
==הפנוי של מהלך הרמפה.=מרוחבו=חותיםאינם פהפנויים 

6.2.20= =משטח ביניים = בהתאם לתקנות התכנון והבנייה יהיו כל מדרגה,
=למעט החיפוי לרכיבים  או כבש בבניין מחומרים לא דליקים,

מ"מ ולמעט שלח,=רום,=פודסט או =16אלה שעוביו אינו עולה על 
==סנטימטרים לפחות.=4.5כבש עשויים עץ שהעובי שלהם הוא 

6.2.21= בהתאם לתקנות התכנון והבנייה יופרד חדר מדרגות המשמש =
מוצא בטוח משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות 

 דקות לפחות.=60אש למשך 
6.2.22=  עמידות האש של המבנה =

=א. רכיבי השלד והבנייה יתאימו לתקנות התכנון והבנייה =
ו בדרישות ולתקנים רלוונטיים.=חומרי השלד והבנייה יעמד

=חלק 921התקן הישראלי  =התקן הישראלי 4, והתקן =931,
 .755הישראלי 

=ב. עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין תהיה בהתאם לסיווג =
==השלד ולהנחיות בתקנות התכנון והבנייה.

=ג. יש לחלק את המבנה לכמה אזורי משנה,=ולכל אזור תוגדר =
=לאחר הגדרת אזורי סיכון האש =דרגת סיכון האש שלו.

=אגפי האש שיופרדו בקירות או  =במידת הצורך, יוגדרו,
מלא ועמיד בפני אש לפרק זמן.==ץבדלתות אש כדי ליצור חי

 עמידות המחיצות תיקבע לפי דרגת הסיכון של כל אזור.=
=ד. בפירים אנכיים תותקן מעטפת חיצונית עמידה בפני אש =

=העמידות תהיה למשך  בהתאם לתקנות הבטיחות באש.
=יש =שעתיים =הפירים ייאטמו במעבר בין הקומות. לפחות.

להתקין בכל הפתחים המחברים בין הפיר לבין קומות 
 דקות לפחות.=30המבנה דלת עמידה בפני אש למשך 

=ה. =חדר = =חדר מיזוג אוויר, =חדר מכונות, =חדר אשפה, מחסן,
יופרדו מחלקי המבנה =רחשמל,=חדר דוודים או חדר גנראטו

ת ותקרות עמידים בפני אש למשך הסמוכים באמצעות קירו
=30שעתיים לפחות ויצוידו בדלתות עמידות בפני אש למשך 

 .1212דקות לפחות על פי התקן הישראלי 
=ו. =בין קומות ובין = כדי למנוע מעבר של אש ועשן בין חללים,

אזורים בתוך המבנה יש לאטום אותם ולבצע הפרדות 
=שיש באלמנטי ם השוניםלמעברי צנרת ולכבלי חשמל וכד'
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= באמצעות חומרי אטימה עמידים בפני מעבר אש ועשן,==
==.931כמוגדר בתקן הישראלי 

==

  חומרי בנייה וגימור  6.3

6.3.1= ==במבנים חדשים.=צמנט-אזבסטאין להשתמש ב=

6.3.2= =ובפרט סדקים במבנה,== לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות,
 לויות.רצפות שקועות וסימני רפיון=(כגון="בטן")=בתקרות ת

6.3.3= =קירות = =(תקרות ותקרות משנה, כל האלמנטים של הבניין
דרישות =העונים עלמחומרים עשויים ומחיצות,=רצפות וכו')=יהיו 

 אש.=עמידותהתקן הישראלי הנוגעות ל

6.3.4= כל החללים יכוסו בחומרי גימור,=ציפוי ובידוד העונים על דרישות =
 .ות לעמידות אשהנוגע=755-ו=4חלק =921תקנים הישראליים ה

6.3.5=  .931=האלמנטים במבנה יעמדו בתקן הישראלי=

6.3.6= כל חומרי הבנייה והגימור בתוך הבניין ומחוצה לו יהיו עמידים =
=שחיקה ורטיבותיבליבפני  בהתאם לדרישות התקנים =,ה,

 הישראליים העדכניים.

6.3.7= =כגון = =יהיו מחומר עמיד בפני ניפוץ, =לרבות מראות, הזגוגיות,
 וכית מחוסמת וזכוכית משוריינת,=או יוגנו מפני התנפצות.זכ

6.3.8= יותקנו באופן שלא תהיה כל ציפוי או אלמנטים על הקירות =
 השתחררות או נפילה.=אפשרות של

6.3.9= העלולים לפצוע =,אלמנטים חדים=אין לבנות או להתקין=
מ'=מהרצפה =2=שאינו עולה על=גובהבבקירות חוץ ופנים =,תלמידים

==.הקרקעאו מ

6.3.10= אם נעשה שימוש בקירות מסך,=יש להבטיח מראש פתרון לניקוי =
 מסודר ובטיחותי שלהם.

==

 ריצוף  6.4
6.4.1= =ללא שקעים= והפרשי בליטות =,מישור הרצפה יהיה ישר ואחיד,

 תנועתם.בעת תלמידים לנפילת העלולים לגרום גובה 

6.4.2= הגדרת מ=נמוכהיהיה בדרגת התנגדות להחלקה שאינה =הריצוף=
  .2279=ישראליה=בתקןהדרגה==
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  חלונות  6.5

6.5.1=  המבנה=

=א. על =1068החלונות ייבנו בהתאם לדרישות התקן הישראלי =
==חלקיו.

=ב. החלון מפני =אגףהחלונות יהיו מדגמים המבטיחים את =
==נפילה חופשית,=וזאת גם לאחר שימוש ממושך.

=ג.  .אנכיתאין להתקין חלונות גרירה =

=ד. ==לא יבלטו לתוך המבנה ואף לא כלפי חוץ.כנפי החלונות =

=ה. מלבן החלון ותריסיו יהיו מחומרים בלתי דליקים בהתאם =
=רכיבים מזוגגים יתאמו את 755ישראלי הלתקן  תקן ה.

 .1099ישראלי ה

=ו. החלונות יזוגגו בחומר שאינו מתנפץ או יגנו מפני התנפצות.==
ם,=הזיגוג יעמוד בדרישות התקנים הישראליים הרלוונטיי

==לרבות עמידות אש.

=ז. אפשר ניקוי משני הצדדים והחלפת זגוגית י=תכנון החלון=
 מתוך המבנה.

=ח. מומלץ להתקין בחלונות רשתות למניעת כניסת חרקים =
 וזוחלים כאשר החלון פתוח.

=ט.  חלונות החילוץ יעמדו בדרישות המפורטות להלן:==

1(= =נות החילוץ יתוכננו לפי הגדרתם ב"תקנות התכנוןחלו=
= =חלק ג' =תנאיו ואגרות), =(בקשה להיתר, =–והבנייה

וך לרחבת גם בסמ=,בכל קומה=בטיחות אש בבניינים".
שמש וגם בכל חדר המ=ההיערכות של רכב החירום

===.פחות,=יותקן חלון חילוץמ"ר ל=23תלמידים ושטחו 

2(= ==פחות.ל=מ'=0.8רוחבו של הפתח החופשי יהיה =

3(=  ת.פחול=מ'=1.0גובהו של הפתח יהיה =

4(=  פחות.מ"ר ל=0.8שטח החלון יהיה===

5(=  מ'=לכל היותר.=0.5עומק הפתח יהיה =

6(= ולא יפחת ='מ=1.6גובה אגף החלון הנפתח לא יעלה על =
==ממפלס הרצפה הסמוכה.='מ=1.5-מ

==
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7(= ==חלון צירי או חלון הזזה.=,החלון יהיה חלון צד=

8(= ה פתיחה ופריציאפשר פתיחה מצדו הפנימי והחלון =
==יצוני.דו החמצ

9(= ==החלון יהיה מסומן במילים="חלון חילוץ".=

10(= המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לחלון החילוץ =
=מ'=50לא יעלה על  המדידה תתבצע בקו אלכסוני בין .

כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ של 
= שיתקיים מעבר בין כל חלקי =בתנאיאותה קומה,

=לרבות מעבר דרך דלתות הקומה לבין חלון החילוץ ,
==חדרים אחרים.

11(= =אך חל על מבנים = פרט זה אינו חל על קומת הקרקע,
 יבילים שאינם עמידי אש.

=י. לא חלה הדרישה להתקין =הבנייהתכנון והבהתאם לתקנות =
או בחדרים =חילוץ במבנים שמותקנים בהם מתזיםחלון 

 שיש בהם דלת החוצה או בחדרים בקומה הרביעית.
6.5.2=   מניעת נפילה=

=א. במוסדות חינוך,=פרט לחדרי =כל החלונותסעיף זה מתייחס ל=
=ומעלה מעל =2שגובה הסף שלהם הוא =הנהלה ומשרדים מ'
 =.פני הקרקע בחוץ

=ב. ס"מ,==4רוחבו של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על =
(ראו =וזאת כדי למנוע אפשרות של ישיבה או עמידה עליו

==.=)9תרשים 

=ג. =לפחות =1.5יהיה בגובה של =חלק הנפתח של החלוןהסף = מ'
 מעל הרצפה.

=ד. מ'=מגובה =2-בהתקנת חלונות מסוג="קיפ"=אשר ִספם נמוך מ=
=יותקן ציר הסיבוב בחלקו התחתון של ה אגף רצפת החדר,

 .)8(ראו תרשים 
=ה. מ'=ומעלה יכול =2כל חלון אשר גובה הסף התחתון שלו הוא =

 =.זזהאו בה=להיפתח פנימה והחוצה
=ו. =אפשר =1.5-במקרים שבהם סף החלון לפתיחה נמוך מ= מ'

למנוע נפילה באמצעות התקנת מעקה מעל אדן החלון 
=1.5יוגבה לגובה של חלק הנפתח שספו התחתון של ה=באופן

= =לפחות מעל הרצפה. המעקה יעמוד בדרישות התקן מ'
==.1142=הישראלי
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=ז. י הנחיות בחדר ממ"ד יש לפעול על פבכל הקשור לחלונות =
 פיקוד העורף.

=ח. אם מניעת הנפילה מתבצעת על ידי סירוג החלונות יש =
ט -6.5.1-לפעול בהתאם להנחיות לגבי חלונות חילוץ=(ראו ב

 לעיל).

==

  חלון עם סורג אנכי:=7=תרשים

 

==

==

==

==

==
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          חלון מסוג "קיפ":=8תרשים 

  

  
==

  

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

===רוחב אדן החלון:=9תרשים 

==

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

==

= =
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 הדלתות  6.6
6.6.1= =תנאיו = =(בקשה להיתר, ="תקנות תכנון ובנייה דלתות יתוכננו לפי

= =חלק ג' ="חלק ח=–ואגרות), =וכן לפי =–=1בטיחות אש בבניינים"
 נגישות"=ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן.

6.6.2= =לא = =רחבה וכד') =(פרוזדור, דלתות הנפתחות אל מקום תנועה
ך מקום התנועה כדי שפתיחתם לא יבלטו במצב הפתיחה לתו

=דלת הנפתחת כלפי  תפגע בעוברים ובשבים הנעים במסדרונות.
=באופן שבסוף  =(נישה), חוץ לכיוון המעבר תהיה שקועה בגומחה

 ).=10מהלך הפתיחה היא לא תבלוט לתוך המעבר=(ראו תרשים 

==

==(מעבר)=דלתות הנפתחות אל מקום תנועה:=10תרשים 

 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

6.6.3= ס"מ לתוך =18-לך פתיחת הדלת לא יבלוט אגף הדלת יותר מבמה=
==המסדרון.

6.6.4= ==רק הדלתות שלהלן יכולות להיפתח הן כלפי פנים והן כלפי חוץ:=

=א. ==איש;=10דלת של חדר המיועד לשמש עד =

=ב. הדלת הראשית של חדר השירותים או הרחצה של =
==התלמידים;
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=ג. מידים הדלתות המצויות בתוך חדר השירותים של התל=
=בתנאי שאורכו של  והמובילות אל תאי השירותים עצמם,

=לפחות או שהוא בנוי באופן שאפשר =1.6כל תא הוא  מ'
=גובה הדלת בכניסה לתא  לטפס ולחדור לתוכו מבחוץ.

 מ'.==2.1השירותים לא יעלה על 

6.6.5= =בתנאי שיהיו מזכוכית שאינה = אפשר להתקין דלתות מזוגגות,
 מתנפצת.

6.6.6= של תאי השירותים יצוידו בסגרים המאפשרים פתיחה =הדלתות=
=בין הדלתות לרצפה יהיה מרווח  בשעת חירום גם מבחוץ.

 .ס"מ=20-(כאופציה למילוט בעת הצורך)=וגובהו לא יפחת מ

6.6.7= כיוון הפתיחה של דלת מסתובבת יהיה כלפי חוץ ביחס למרחב.==
תקובע =.=זווית הדלתº90-זווית הפתיחה של דלת כזו לא תפחת מ

 בסוף מהלך הפתיחה בתפס קפיצי.

6.6.8= =מותר -בחדרי לימוד אין להתקין דלת דו= כיוונית או דלת הזזה.
=אך לא בין חדר למסדרון או  להתקין דלת הזזה בין שני חדרים,
=בדלת הזזה יש להתקין מגן אצבעות  כחלק מדרך מילוט.

 במשקוף שהדלת נסגרת אליו.

6.6.9= =6בחללים שתפוסתם אינה עולה על אפשר להתקין דלתות הזזה =
 איש.

6.6.10= הדלתות יחוברו בזוג אחד לפחות של צירים שאינם מתרוממים =
 וששומרים על מרווח מזערי.

6.6.11= =1.5תסומן בסימון ברור על גבי הדלת עצמה בגובה =מזוגגתדלת =
=דלתהזיהוי -מנע פגיעה כלשהי הנובעת מאיבאופן שת=מ'
 .שקופהה

6.6.12= מנעולים או החיפויים יהיו חלקים וחופשיים מבליטות הידיות,=ה=
 ברגים,=פינים או חלקי פרזול אחרים.

6.6.13= כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה באצבעות.=ההגנה תכלול את =
 שלושת המרכיבים האלה:

=א. =אגףוזה לבין מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין המז=
דה לקיר במצב כאשר הדלת צמו(הדלת בשני צדי הצירים 

לוותר על =אפשר,=°100וית הפתיחה אינה עולה על ווז=,פתוח
 )11ראו תרשים =;מגן אצבעות בצד החיצוני של הצירים
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=ב. שיכלול את אחד המנגנונים האלה:==אגףרכיב להאטת ה=
הדלת =אגףמחזיר שמן הידראולי לדלת,=גלגל להאטת תנועת 

=אגףההמאט את תנועת =בולם במשקוף=בזמן תנועתה או
 )12(ראו תרשים =לקראת סוף סגירתה

=ג. =(מעצור דלת)= = הדלת בסוף תנועת =אגףהתופס את =תפס
לא ימוקם רצוי שהתפס (=לקיר=ומצמיד אותה=והפתיחה של

==).13על הרצפה;=ראו תרשים 

6.6.14= על אף האמור לעיל,=בדלתות קלות של תאי השירותים אין חובה =
=אך גם בדללהלהתקין רכיב  תות אלה נדרשת הגנה אטת האגף,

 מפני פגיעה באצבעות.

6.6.15= אפשר להתקין פתרון חלופי שיענה על דרישות הגנה אלו,==
וכשייכתב תקן הגנה מפגיעות אצבעות ודלתות יש לעמוד בתקן 

 זה.=

 

      מגן אצבעות:=11ם רשית
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===האטת האגף :12תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

  תפס קפיצי לדלת :=13תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

  מבט על הדלת מלמעלה 
  (מבט על)

 

  מבט אחורי
 

  חלק תחתון של הדלת
 

  חלק עליון של הדלת
 

  חלק תחתון של הדלת
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6.6.16= =.פתיחה מבפנים ומבחוץ=בעלי אפשרותכל המנעולים יהיו =
יהיו בעלי כפתור פתיחה מיוחד המנעולים בחדרי השירותים 

 .מבפנים

6.6.17= לפי הנדרש ב"תקנות תכנון ובנייה בהלה =ייש להתקין מנעול=
.=בטיחות אש בבניינים"=–(בקשה להיתר,=תנאיו ואגרות),=חלק ג'=

אין =.אחת מהןבכל מנעול בהלה יותקן =גפים,אאם יש לדלת כמה 
להוסיף מנעולים וסידורי נעילה נוספים כגון שרשראות או 

 ).14מנעולי תלייה=(ראו תרשים 

==

  בהלה דלת עם מנעול:=14תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

6.6.18= =יש להתקין דלתות אלה לפי = אם נדרשת התקנת דלתות אש,
=(בקשה להית =תנאיו ואגרות),=הנדרש ב"תקנות תכנון ובנייה ר,

==בטיחות אש בבניינים".==–חלק ג'=

 

 המעקים והמסעדים  6.7
= =(בקשה להיתר,== ="תקנות תכנון ובנייה המעקים והמסעדים יתוכננו לפי

= =חלק ג' ="חלק ח=–תנאיו ואגרות), =וכן לפי =–=1בטיחות אש בבניינים"
==נגישות"=ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן:
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6.7.1= הפרשי הגובה =שבו או בחצר=בבנייןמקום בכל =מעקה=להתקין=יש=
(אלא אם כן נמצא פתרון =מ"ס=50בין מפלסים סמוכים עולים על 

בכל מקום שבו מספר וכן =)3.6להפרשים בהתאם לסעיף 
 .ומעלה=3הוא המדרגות 

6.7.2=  .1142המעקים יעמדו בדרישות התקן הישראלי =

6.7.3= שבהם הפרש מ'.=במקומות =1.1גובהם המזערי של המעקים יהיה =
=מ  = =יהיה=2.5הגובה בין מפלסים סמוכים גדול =המעקה=גובה=מ'

רוחבם של המעקים לא מ'=לפחות.==1.2-כנדרש בתקן ולא יפחת מ
 .ס"מ (כדי למנוע ישיבה על גבי המעקה) 5יעלה על 

6.7.4=  ס''מ.=10המרווח בין הסורגים לא יעלה על===

6.7.5= יהיה צד המעקה ל=היד המותקנים על הקיר או=גובהם של מסעדי=
=ללא הבחנה בין בית ספר יסודי לבית ספר על=90 יסודי או -ס"מ,

 מקצה="אף"=המדרגה).==דלגן=(גובה זה יימד

6.7.6=  ס"מ.==4-המרווח עד הקיר לא יפחת מ=

6.7.7= וללא הפסקה לאורך כל =ברציפותהיד ייבנו =ומסעדי=המעקה=
 מהלך המדרגות.

==

 ומערכות ציוד    .7
  ולחנותהכיסאות והש  7.1

==.2-ו=1,=חלקים 709והשולחנות יעמדו בתקן הישראלי =תהכיסאו

==

 בטיחות אש ומניעת דלקות  7.2
הוראות בטיחות האש ומניעת הדלקות למוסדות חינוך מפורטות במסגרת 

=אפשר למצוא =523הוראות מכ"ר  של נציבות הכבאות וההצלה הראשית.
  ישור הזה:הוראות אלו באתר האינטרנט של הנציבות באמצעות הק

http:LLwwwK1MOKcoKilLagalleryBOMpresentationLcPUQ1JiORKphp==

==

 סידורי שליטה בעשן  7.3
=(בקשה להיתר,= ="תקנות תכנון ובנייה סידורי שליטה בעשן יתוכננו לפי

= =חלק ג' =וכן לפי ההנחיות ב=–תנאיו ואגרות), טיחות אש בבניינים"
==הנוספות שלהלן:
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7.3.1= אפשר להתקין פתחי פליטת עשן הפתוחים בכל עת או פתחים =
בעלי מנגנון פתיחה אוטומטי המבוקרים באמצעות מערכת גילוי 

 מכנית.=-אש ועשן.=נדרשת אפשרות פתיחה ידנית

7.3.2= =באמצעות = מפוח אפשר להשלים שחרור עשן בדרך מלאכותית,
=באודיטוריום יהיה מפוח =ןהמתוכנ לשש החלפות אוויר בשעה.

 המתוכנן לשמונה החלפות בשעה.

7.3.3= פליטת עשן טבעית תתבצע רק באזורים שיש בהם פתח יציאה =
==ישירות אל מחוץ למבנה.

==

   רעשים למניעת מערכות  7.4

חינוך מפורטות =למוסדותרעשים =עתיומנבנושא אקוסטיקה =נחיותהה
החוברת="הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך"=בהוצאת מינהל במסגרת 

==הפיתוח של משרד החינוך.=

==

 מערכות הנפט, הסולר והגז  7.5
7.5.1= =אם -לצורכי הסקה יהיה תת=הסולר=אוהנפט =מכל= קרקעי,

=מכל קטן יותרליטר=500עולה על ו תקיבול =עלמגם =להיותיכול =.
=במקרה כזה הואקרקעה =10ישר המוגבה =סבסייותקן על גבי =.

מ',==1.8=שגובההמעל פני הקרקע ויגודר ברשת יציבה וחזקה =מס"
איגום =יש לבנות קירות=כמו כן=.עם פשפש ועם מנעול מתאימים

==.10%+==המכלשל =בנפח=(מעצרה)

7.5.2= הפעילות של התלמידים =מאזורייותקן רחוק ככל האפשר =המכל=
=מכליתומבחוץ =למלאו=שאפשר יהיה=באופן וקרוב לגבול המגרש,

בין המכל לבניין המרחק המזערי לחצר.==לא תיאלץ להיכנסהדלק 
 מ'.=5יהיה 

7.5.3= לצורכי המשמשים דלק ונוזלים דליקים או רעילים אחרים =
=יאוחסנו =המוסדאחזקת  =(מחסן) בעל דלתות באגף אש נפרד

 .המצוידות במנעול תלייה ובעל חלונות מסורגים

7.5.4=  מערכת הגז=

=א. לתקן ו=158ת לתקן הישראלי גז תותקן בכפיפומערכת ה=
 .462הישראלי 

=ב. ==השימוש.=לפנימערכת הגז תיבדק בידי מעבדה מאושרת =
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=ג. בחלקם התחתון של חדר הגז ושל תעלות צנרת הגז יותקנו =
==.פתחי ניקוז המאפשרים דליפת גז אל האוויר הפתוח

=ד. =מאזורי=גז לבישול תותקן רחוק ככל האפשרה=מכלי=סוללת=
==והתנועה של התלמידים.=הפעילות

=ה. על גבי משטח בטון =,ומאוורריותקנו במקום פתוח =מכלי הגז=
=מגודר ברשת מעל =מס"=10-ישר המוגבה כ פני הקרקע,

=עם פשפש לנעילה במנעול תלייה.==יציבה ומקורה בגגון,
או בידי אב =החינוךבמזכירות מוסד =יימצאו=המפתחות

 הבית.

=ו.  קרקעי.-במכל תת=תותקןהסקה הגז למתקני ה=מרכזיית=

=ז. לפחות,=='מ=1.8שגובהה רשת =גדר=תותקןמקום המכל =סביב=
ככל האפשר רחוק יותקן =עם פשפש ועם מנעול תלייה.=המכל

לגדר =וקרובמאזורי הפעילות והתנועה של התלמידים 
לא מכלית הגז ו=מבחוץ=שאפשר יהיה למלאוהמגרש,=באופן 
==לחצר.=תיאלץ להיכנס

=ח. ==מרכזיהגז החדר =

1(= =ההפרדה תהיה באמצעות = חדר זה יוגדר כאגף אש.

דלתות =קירות עמידי אש למשך שלוש שעות ובאמצעות

תקן הלמשך חצי שעה על פי הפרדה עמידות אש 

 .1212ישראלי ה

2(= על שלטים =.אזהרה בכניסה לחדר הגזיש לתלות שלטי =

==".סכנה,=גז מתלקח!=אסור לעשן!אלה ייכתב="

3(= כדי =,יותקן על צנרת הגז במקום נגיש=ראשיהגז הברז =

ליד הברז =.ו במקרה הצורךאות=רושאפשר יהיה לסג

כדי ="ברז גז ראשי"=ייכתב עליויש להציב שלט ש

 .שאפשר יהיה לזהותו

4(= צנרת הגז המותקנת מחדר הגז ועד למתקני החימום =

תיצבע בצבע צהוב ותסומן לכל אורכה בשלטי סימון 

 .="זהירות,=צנרת גז!"

5(= יש לסמן חצים המצביעים על כיוון הזרימה של גז,=של =

==נוזל ושל אוויר דחוס.

55



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò43  êåúî94 íéãåîò      /âò ì"ëðî øæåç6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1 áôá øàåø2013 
 

    

47

=ט. ==חינוךהבתוך מוסד גז צוברי =

1(= =ישראליהתקן הבהתאם לדרישות צוברים יותקנו ה=

158. 

2(= ==כל צובר יהיה בעל מתקן המונע מילוי יתר.=

3(= הצוברים יהיו נעולים כדי למנוע גישה לאבזרים מכסי =

 ולברזים שלהם.

4(= ==מ'=לפחות.=2=יגודר בגדר שגובההשטח הצוברים =

5(= תהיה נעולה כל הזמן דלת זו =.בגדר תהיה דלת רשת=

ביקורת לצורך או הצוברים מילוי =לצורךותיפתח רק 

אדם אחר שהוסמך של אב הבית של המוסד או =של

==הנהלת המוסד.=מטעםלכך 

6(= השטח שמסביב לצוברים יישמר נקי וללא צמחייה או =

==העלולים להידלק.=חפצים

=י. ==חינוךהמוסד גז בקרבת צוברי =

1(= מ'==15במרחק =ימוקמוחינוך הצוברים שכנים למוסד =

==לפחות מהמבנה הקרוב של המוסד.

2(= חברות הגז יתקינו בצוברים אלה מתקנים למניעת =

 מילוי יתר.

3(= השטח שמסביב לצוברים יישמר נקי וללא צמחייה או =

==חפצים העלולים להידלק.

4(= בהם לוי הצוברים ייעשה בימים ובשעות שאין מי=

=בתיאום עם ךפעילות במוסד החינו על ממונה ה,

==הבעלות.של הבטיחות של הרשות המקומית או 

5(= מ'==15=תעמוד במרחק שלהמכלית שתמלא את הגז =

 .ממוסד החינוך=לפחות

6(= =.אנשים=במקום שנייהיו נוכחים הצוברים בעת מילוי =

==יד הצובר.ל=והאחרליד המכלית יעמוד אחד ה
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 והחימום הסקההמערכת   7.6
7.6.1= ==הנחיות כלליות=

=א. בדרישות =יעמדוכל אמצעי החימום ושיטות החימום =
אישור =.התקנים והמפרטים הרלוונטיים של בודק מוסמך

==.המוסדעל כך יימצא בתיק 

=ב. ידי אנשי מקצוע באמצעי החימום ומערכות החימום יותקנו =
==מיומנים.

=ג. =בדיקה תקופתית לפני תפעולןייבדקו ימום מערכות הח=
==).לפחות=(פעם בשנה

7.6.2=   מרכזיתההסקה ה=

=א. של ההסקה הוראות הפעלה במוסד החינוך יימצאו =
של הכוללות הוראות בטיחות מאת היצרן או מאת המרכיב 

 .לפעול לפי ההוראותלהקפיד יש =.המערכת

=ב. לה עובד מוסד החינוך המטפל בהסקה יעבור השתלמות הפע=
השתלמות זו תכלול =אצל היצרן או אצל המרכיב.

 התייחסות לנושא הבטיחות.

7.6.3= תנורי חימום ומערכות חימום הניזונים מגפ"ם (גז פחמני =
  מעובה)

=א. של התקנתם והפעלתם חלקיהם וכן תנורי החימום על =
טעונים אישור מטעם מכון התקנים הישראלי התנורים 

=158=יםישראליה=ניםתקהעל פי =,לחימום של כיתות לימוד
==.462-ו

=ב. ==ליים.יאין להשתמש במקרני גז ע=

=ג. אלקטרי המאפשר -התנורים יהיו בעלי מנגנון הצתה פיזו=
==ללא שימוש באש.=,על כפתורהדלקה באמצעות לחיצת 

=ד. =השסתום =יהיובכל תנור = ברז מפסק ושסתום לבקרת אש.
=כיבוישניות לאחר =15-מ=יאוחריפסיק את זרימת הגז לא 

מכון התקנים הישראלי,=של .=השסתום טעון אישור הלהבה
==יחובר בברז חיבור מהיר.תנור וה

=ה. =ב= =על הצנרת שלו, ="מריח"שסתום יותקן סמוך לכל תנור,
=המפסיק את זרימת הגז במקרה של  =(גלאי גז) אוטומטי

=הפסקת זרימת הגז תתבצע  ברז חשמלי =באמצעותדליפה.
=כדי שבמקרה של מנגנון ניתוק המחובר לגלאי =בעל הגז,
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= דליפה ייסגר הברז החשמלי באופן אוטומטי וימנע את =
 זרימת הגז לתנור.

=ו. מחוברים לברז חשמלי ראשי המותקן על יהיו גלאי הגז =כל=
=(הברז יותקן מחוץ  צנרת הגז המובילה לכיתה מסוימת
לכיתה).=במקרה של דליפת גז באותה כיתה תופסק זרימת 

 ומטית של הברז הראשי.סגירה אוט=באמצעותהגז 

=ז. מתחת לפני המצוי במפלס לחימום להשתמש בתנורי גז =אין=
=(גם אם רק חלקו נמצא מתחת לפני הקרקע)הקרקע 

 ובמקלטים בכל מפלס שהוא.

=ח. חברת =מטעםידי עובד שהוסמך לכך בהרכבת התנור תיעשה =
 הגז.=הוא הדין לגבי החלפת מקום התנור.

=ט. =תשאינו מפריע לתנוע=התנור במקוםיש להציב את =
==התלמידים והמורים בזמן הלימודים ובזמן ההפסקות.

=י. גידור ב=וסמוך לרצפת החדר ולגדרבאת התנור =להציביש =
בחזית =מטר אחדהיקפי תוך השארת מרווח חופשי של 

==התנור ומאחוריו.

=יא. =מרחק הברז =יש להתקיןעל צנרת הגז = ברז מפסק ראשי.
רך הצינור הגמיש לא יעלה על מ'=לפחות.=או=2מהתנור יהיה 

(סדקים,==2 =יש לבדוק מדי פעם את תקינות הצינור= מ'.
==פגמים וכד').

=יב. מומלץ להתקין מכשיר המפסיק את זרימת הגז במקרה =
)=עולה על המותר ומתריע Clהפחמן=(-תחמוצת-שכמות חד

==על כך.

=יג. בו תנור גז יש לדאוג לפתחי אוורור.==שמותקןבכל חדר =
=בגובה =הפתחים יהיו גם ליד תקרת החדר וגם ליד רצפתו,

 .הרצפהס"מ מ=10שאינו עולה על 

=יד. בחומר עמיד בחום בקרבת =יש לצפותקירות של מבנה דליק =
 התנור.

=טו. =מהתנור לא יימצאו =1.5במרחק של יש להקפיד כי = מ'
=מדפי עץ וכל  =ארונות, =כרזות מקרטון או מנייר, וילונות,

==חומר בעיר אחר.

=טז.  .התנורשל פעילות הוג לבערה שלמה בזמן יש לדא=
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=יז. הופסקה זרימת הגז לכיתה מסוימת כתוצאה במקרה ש=
שיתקן טכנאי מוסמך מחברת הגז =להזמיןמדליפת גז יש 

==התנורים.כל =ויפעיל אתהדליפה =את

7.6.4= ==מכשירי חימום חשמליים=

=א. =במקום = =בפינות החדר, מכשירי החימום יוצבו על הרצפה,
=באופן שאין בו תנו =ויהיו מוגנים בשבכה, עת תלמידים,

==שילדים לא יוכלו להתקרב אליהם.

=ב. מ'.==2מכשירי חימום תלויים ייקבעו על הקירות,=בגובה של =
הישג מחוץ ליהיו =יםמכשירהחוטי החשמל המזינים את 

==ידם של הילדים.

=ג. מקור הזרם מנותק יהיה =וקביעתםהמכשירים בזמן הצבת =
 השקע).=מנותק מןיהיה (התקע 

=ד. פעם בשנה לפחות ייבדק טיב הארקתם של כל מכשירי =
==החימום.=

=ה. ==ידי מבוגר בלבד.ייעשו ב=וכיבויםהפעלת המכשירים =

=ו. עם יציאתו של המורה להפסקה תנותק אספקת הזרם =
==למכשיר.

  

  מערכת מיזוג האוויר  7.7

7.7.1=  כללי=

=א.  .3-ו=1חלקים =,994=יישראלהימו לתקן המזגנים יתא=

=ב. מזגנים יותקנו בצורה שאינה מסכנת את התלמידים ה=
 בתנועתם בתוך הכיתה.

=ג. =ידי מתקין מוסמךב=יותקנו=ניםמזגה= בהתאם למפרטי ,
 .4חלק =,994ישראלי התקן ובהתאם ל=החברה

=ד. =את יש למנוע = באמצעות כלוב =זאתהגישה אל המזגנים.
 למזגן שיהיה סגור ונעול או באמצעות נעילת הגישה לגג.

7.7.2=   מיקום המעבה (היחידה החיצונית)=

=א. פגיעה בתלמידים עקב =שימנעבאופן בטיחותי יותקן =המעבה=
==פליטת אוויר או טפטוף מים מן החלק החיצוני.
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=ב. נוחות -גרום למינימום הפרעות ואייש=יותקן במקום=המעבה=
 למשתמש או לכיתות שכנות.

=ג.  יש לאפשר גישה נוחה לטכנאי השירות.=

7.7.3= ==חשמלה יחיבור=

=א. =בהתאם בכל חיבורי החשמל יבוצעו = ידי חשמלאי מוסמך,
 להנחיות חברת החשמל.

=ב.  .להתקין מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה=יש=

 
  המאווררים  7.8

7.8.1= על התקרה או על הקירות,==קבעובמוסדות החינוך יימאווררים ה=
=לפחות=2בגובה של  ו בהם א=ייתקלושהתלמידים לא =כדי=,מ'

 בחוטי ההזנה שלהם.

7.8.2= מותר להתקין מאווררי תקרה בתנאי שגובה כנפי המאוורר יהיה =
 .מהרצפהלפחות מ'==3

7.8.3= יהיו מוגנים ברשת מתכת שתמנע הכנסת אצבעות או =המאווררים=
 ידיים.

7.8.4=  .מבוגרידי באך ורק =ויופעל=יםמאווררה=

7.8.5= =)= ף כאשר הוא למדח="לעזור"=איןמאוורר מקולקל יש להחליף
==ההתנעה).=אינו מסתובב לאחר

 

 מערכת החשמל  7.9
7.9.1= הנחיות חוק החשמל ותקנותיו הן הקובעות, ובמקרה שהן =

 ישתנו יש לפעול על פי השינויים.

7.9.2=   הגדרות=

=א. חומר שיפסיק לבעור אם יורחק ממקומו בעת =כבה מאליו:=
 בעירתו.

=ב.  אדמה.חיבור במתכוון אל המסה הכללית של ה=הארקה:=

=ג. מוליך הנמצא במגע טוב עם המסה =אלקטרודת הארקה:=
=במישרין =בין שהוא בודד  הכללית של האדמה, או בעקיפין,

==המחוברים ביניהם. שהוא מורכב מכמה גופים ובין
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=ד. מוליך המחבר במישרין או בעקיפין =מוליך הארקה:=
החייבים בהארקת הגנה  אלקטרודת הארקה אל גופי מתכת

בפני  ב"תקנות הארקות ואמצעי הגנה=על פי הנדרש
 .1991-חשמול",=התשנ"א

=ה. מוליך המחבר את השירותים המתכתיים =מוליך חיבור:=
=צנרת  שאינם חשמליים במבנה  (כגון תעלת מיזוג אוויר,

=אל פס השוואת פוטנציאלים או אל פס (=  מים ממתכת
 הארקה.

=ו. לוח הניזון במישרין ממקור אספקה ומיועד =לוח ראשי:=
 להזין את המתקן החשמלי כולו.

=ז. ==לוח הניזון מלוח אחר במתקן.=לוח משנה:=

=ח. תנאים או תהליכי עבודה המגדילים באופן =סכנה מוגברת:=
=התפוצצות ופגיעות  את הסכנה של ניכר =שרפה, חשמול,

                  מכאניות או כימיות למתקן.=

=ט. אות דרגות הגנה לקופס=:ImÎÎדרגות הגנה לקופסאות =
=כמשמעותן בתקן הישראלי  ולמעטפות של ציוד חשמלי,

981. 

=י. =50מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על =מתח נמוך מאוד:=
 וולט בין המוליכים.

=יא.  וולט.=1000מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על =מתח נמוך:=

=יב. אמצעי הגנה מפני חשמול =הפרד מגן (שנאי מבדל):=
בזמן של -שיטה וזינה בו קתידי העדר האר-המאופיין על

 מכשיר אחד בלבד.

=יג. =(בדרך =בידוד מוגבר (בידוד כפול):= בידוד של ציוד חשמלי
 כלל מיטלטל המוחזק ביד)=המספק דרגת הגנה נוספת.===

=יד. מעגל שתחילתו במבטח הקרוב ביותר למכשיר =מעגל סופי:=
 תקע.-במכשיר או בבית תקע וסיומו-או לבית

=טו. מש לניתוק אוטומטי של זרם יתר אבזר המש=מבטח:=
 במתקן=(הוא יכול להיות נתיך או מפסק אוטומטי).

=טז. =המגן על כבלים =מובילים:= =(מפלסטיק או מברזל) צינור
==המוליכים חשמל.
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7.9.3= ==הנחיות כלליות=

=א. מתקני החשמל במוסד חינוכי יתוכננו על ידי מהנדסי חשמל =
=התוספות והשינויים במתקמורשים =התחזוקה, ן החשמל .

==.בלבד=על ידי חשמלאים מורשים=ייעשו

=ב. =לפני חיבורו לראשונה לרשת = חברת מוסד חינוכי חדש,
=דייל יבדק עהגדלת חיבור,=י או כזה שהתבצעה בו,=החשמל

=חברת החשמלמטעם =בודק מוסמך בדיקה לא תכלול ה.
==תקע.=-מיטלטל המחובר לבתי ציוד

=ג. קבועים או יבילים,=מוסד חינוכי קיים אשר נוספו לו מבנים =
=ייבדקו טרם  או מבנה שהוסב לשימוש כמוסד חינוכי,

==רישיון מתאים. השימוש בהם על ידי="חשמלאי בודק"=בעל

=ד. ו שייעשו לאחר הקמת המוסד יהיכל עבודות החשמל =
==.תקנותיוו=1954-החשמל התשי"ד חוקב =בהתאם לנדרש

=ה. והציוד החשמלי במוסד יהיו תקניים =מכשירי החשמל=
יש לשים לב =תו שווה ערך.או  יישאו תו תקן ישראליו

באופן  לתקעים לא תקניים המחוברים במכשירים ניידים
==שאינו מאפשר חיבור פין הארקה.

=ו. =2משימוש בכבלים מאריכים שאורכם עולה על =עיש להימנ=
==מ'=ובמפצלים העלולים להישלף החוצה מבתי התקע.

=ז. ו את תחום חצר קווי חשמל או טלפון עיליים לא יחצ=
-=יחוברו למבנים באמצעות רשת תת המוסד החינוכי,=אלא 

 קרקעית.

=ח. ==חיבור לרשת החשמל=

1(= קרקעי.=רק במקרים -החיבור ייעשה באמצעות כבל תת=
מיוחדים יּותר לבצע את החיבור באמצעות כבל עילי 

==אמפר.=63u3הנושא את עצמו בחיבורים של עד 

2(= ה למבנה ובמקום בכניס=תקןמפסק החשמל הראשי יו=
 לתלמידים.ש שלא יהיה נגי

=ט.   הארקות=

1(= ==הקדמה=

=א) פני בכל מתקן חשמלי קיימת הגנה אחת לפחות מ=
=במבנים  להם יסודות באדמה =שישחשמול.

="הארקת=1982הוקמו לאחר שנת שו הוסדרה
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= =כאלקטרוד= =במבנים שהוקמו יסוד" ת הארקה.
=להיות=ההארקה יכולהאלקטרודת =קודם לכן

או =ל צנרת מים קרים עשויה מתכתססת עמבו
אלקטרודה מלאכותית שצריכה להיות בהם 

 ======אחת לפחות.

=ב)= =המותקן הארקה הראשי המוליך = מנחושת,
=באדמה בנפרד מיתר מוליכי המעגל יהיה בעל ,

==.לפחות=ממ"ר 25שטח חתך של 

=ג) =ראשי אלההארקה ההחיבור של מוליך =
ה ייעש=אלקטרודה מלאכותית הטמונה באדמה

=יש להקפיד בתוך ברֵ  כה תקנית לצורך זה.
כסה לאחר הסרת מ שהחיבור יהיה גלוי לעין

==כה.הבר

=ד) מוליך ההארקה הראשי יחובר לאלקטרודת =
פירוקה בידי  הארקה בצורה שלא תאפשר את

==התלמידים.

=ה) במתקנים שמשולבים בהם חשמל ומים יש לבצע =
==הארקת גוף נפרדת.

=ו) =כהגנה "שיטת קיימת בהם שבמתקנים = איפוס"
="מוליכייש =בפני חשמול =בין  לחבר חיבור"

השירותים המתכתיים במבנה לבין="פס השוואת 
==הפוטנציאלים".

=ז) שאין לו כל מבנה אחר בהארקה במבנה יביל או =
באמצעות אלקטרודה  עשהית=יסודות באדמה

==מלאכותית.

=ח) ההארקה במתקן חשמלי לוודא כי מערכת =כדי=
יש לבצע מדידה =חזותית;תקינה אין די בבדיקה 

==באמצעות מכשיר מתאים.

2(=   לוחות החשמל במתקן=

=א)   הלוח הראשי=

)1(= יבנו לפי יכל לוחות החשמל במתקן =
=1419=קן הישראליההנחיות המחייבות בת

==.2009מחודש מאי  החל
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)2(= יותקן קרוב לאזור הראשי לוח החשמל =
בחדר =נהלה,=בגומחה,=במעבר ציבורי אויהמ

של =יול זאת על פי הנחיותכ=;שנועד לכך
==.מהנדס החשמל

)3(= יאפשר גישה נוחה לכל של הלוח מיקומו =
=מקום  =למטרות תפעול ותחזוקה. חלק בו,
התקנתו יהיה מואר ומאוורר בצורה 

==נאותה.

)4(= =ליד = כל ארונות החשמל יצוידו במנעול.
=180 בגובה שלהארון תותקן קופסה מזוגגת 

ארון.=חירום לפתיחת המפתח =ובתוכהס"מ 
ואצל מנהל  מפתח נוסף יימצא במזכירות 

==הבית.

)5(= גבי דלת ארון החשמל יוצמד שלט -על=
==".!לוח חשמל=,"זהירות

)6(= בארון החשמל ובסביבתו הקרובה לא =
==ימצאו חומרים דליקים.י

)7(= ש ארון החשמל ישמהחשמל/חדר שאסור =
מובנה  לאחסון חפצים כלשהם,=שאינם חלק

==שייכים אליו.הבו או 

)8(= הלוח תכנית =וימצאי=בארון החשמל=
=מומלץ שעותק ותרשים של המתקן  כולו.

ימצא בתיק מסודר ישל התכנית והתרשים 
 במשרד ההנהלה.

=ב) ==לוחות המשנה=

)1(= לוחות יהיו עשויים מפח שעבר צביעה ה=
מחומר פלסטי  סטטי או -בתהליך אלקטרו

===אליו".כבה מ"

)2(= ף לזרם דללוחות המשנה יכללו מפסקי מגן =
==מילי אמפר.=30ברגישות של 

)3(= הלוח בכל לוח משנה יימצאו תכנית =
 ותרשים של המתקן שלוח המשנה מזין

מומלץ שעותק מכל תכנית ותרשים =אותו.
==ימצא בתיק מסודר במשרד==ההנהלה.י
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)4(= לוחות המשנה יותקנו בארונות העשויים =
==.היטב מחומרים בלתי דליקים סגורים

)5(= =/=מבנה=/=אגף=/=ומהכל לוח משנה יזין ק=
==לי אחד בלבד.אאו מערך פונקציונ=אזור

)6(= מספר המעגלים בכל לוח משנה יהיה גדול =
תקינה דיו כדי להבטיח את הפעלתו ה

==של המתקן.=והנוחה

)7(= כל המעגלים יהיו מוגנים באמצעות =
=מסוג התואם את=אוטומטיים=מפסקים חצי

==.מפסקים אוטומטייםבאמצעות או =םייעוד

)8(= שיהיה בו מקום עודף =באופןלוח יתוכנן כל =
==אחוז לתוספת עתידית.==25של 

)9(= כל המעגלים ומפסקי הזרם הראשיים =
==קיימא.-ברברור ויסומנו בסימון 

=ארון החשמלעל או =על דלת לוח החשמל==)10(
="זהירות, לוח  יוצמד שילוט גדול וברור

==ן לוח זה מוזן.אי".=חשוב לציין גם מ!חשמל

=ג)   תיול שבהםמובילים וה=

)1(= ל שאינו עמיד בפני פגיעות מכאניות ימוב=
ם שבו קיימת סכנה של יוגן כראוי בכל מקו

==.פגיעה כאמור

)2(= מתכת המשמשת =תמערכת צינורואסור ש=
====תשמש מוליך הארקה.=מוביל

)3(=  תקע,=מבטחים-אבזרים כגון מפסקים,=בתי=
מחוץ =בקרה יותקנולואמצעים לפיקוד ו

אפשרות  תהיהפן שבאו=לתעלה או בתוכה
לתפעל אותם בלא צורך בהסרת מכסה 

==.התעלה

)4(= =שישלים המותקנים במקומות ימוב=
"כבה  בסביבתם חומרים דליקים יהיו מסוג

= ="כבה מאליו"=מאליו". הצבע של מוביל
==יהיה צינור בצבע ירוק.
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=ד) ====מעגלים סופיים=

)1(= בדיקתו =מעגל סופי,=תכנון והתקנה של=
יעשו אך ורק על ידי י=והשגחה על התקנתו

==בעל רישיון מתאים.=חשמלאי

)2(= מפסקים ו=32התקן הישראלי תקע לפי -בתי=
יחוזקו =33התקן הישראלי ולחצנים לפי 

=ולא באמצעות שני ברגי לתיבות ם לפחות,
==.==באמצעות תפסנים

)3(= זערי של מוליכי נחושת במעגל החתך המ=
==.ממ"ר=1.5יהיה =סופי

)4(= יצוידו במוליך תקע -נקודות מאור ובתי=
==הארקה.

)5(= תקע -הגובה המזערי של מפסק או בית=
==פני הרצפה. ס"מ מעל=25במתקן יהיה 

)6(= המיועדים לילדים עד גיל =גן ילדים בחדרי=
=יותקנו בתי תקע בעלי תריסי -חינוך חובה,

=(אינטגראליי או בעלי =)םהגנה מובנים
==מכסה.

=)7(= יהיה =תקע מוגנים-הגובה המזערי של בתי=
==לפחות מעל פני הרצפה.=חדמטר א

)8(= תקע בלתי מוגנים יותקנו בגובה מזערי -בתי=
==מ'=מעל פני הרצפה.=1.8של 

)9(= מקלחת יהיה ציוד חשמלי המותקן בחדר =
המתאימה לאזור בתוך חלל =בעל דרגת הגנה
=גופי  ="מוגן ההחדר. תאורה יהיו מסוג

==מים".

אין להתקין גופי תאורה ובתי נורה ישירות ==)10(
==י חומרים דליקים.על גב

כל תנור חימום או מזגן אוויר יוזן ממעגל ==)11(
==נפרד בלוח החשמל.

מים יהיו של קירור למכשירים לחימום ו==)12(
=הם   יצוידו במפסקיציבים ומקובעים.

למנוע =כדי המאפשר נעילה במצב מופסק
==י התלמידים.ל ידהפעלה ע
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עוצמת האור שתימדד על שולחן תלמיד ==)13(
התאם לנדרש בתקן ב=בכיתה תהיה

==.8995ישראלי ה

=ה)   מתקני חשמל לתנורים חשמליים ומזגני אוויר=

)1(= =בעל = =(משטח) בכל לוח יותקן שדה רזרבי
מעגלים  תכונות זהות לאלה של שדה 

=בשדה יותקן מפסק זרם ראשי  כלליים.
==שיתאים לעומס של מערכת החימום.

)2(= מתאים תקע -כל תנור או מזגן יותקן ביתל=
מ'==1.8בגובה של ממעגל סופי נפרד)==(המוזן

==לפחות.מהרצפה 

=ו)   מתקני חשמל לתנורי חימום אוגרים=

בכל לוח יותקן שדה בעל תכונות זהות לאלה של 
בשדה זה יותקן מפסק  .שדה מעגלים כלליים

להוצאת =זרם ראשי המתאים למעגל המניפות
=מעגל זה יכול להיות מופעל  חום שנאגר בלילה.

המפעיל אותו  ת בעל קפיץבאמצעות שעון שב
==שעות במקרה של הפסקת חשמל.=24במשך 

=ז)   םמתקנים ייחודיי=

)1(= ==ספורטאולם =

=(א) באחד מחדרי =צביוהחשמל רצוי כי לוח =
ובסביבתו =בלוח=הספח שמחוץ לאולם.

=והוא ילא  ימצאו חומרים דליקים,
==יהיה נגיש בכל עת.

=(ב) על גבי ארון החשמל יוצמד שלט =
=כמו כן יוצמד !מללוח חש=,"זהירות ."

==הלוח.=שיצוין בו מקום הזנת שלט

=(ג) =בכל = כל אבזרי החשמל באולם עצמו,
=יהיו   מוגנים בפני פגיעות גובה,

==.מכאניות

=(ד) רצוי כי גופי התאורה יותקנו בתוך =
==.מטרה זונועדו לשגומחות או שקעים 
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=(ה) =יהיו -בתי= =(בתוך האולם) תקע לשירות
שאפשר  מותקנים בתוך תיבה מתכתית

==לנעול אותה.

=(ו) =מתקן לשתיית מים קרים יהיה מוגן על=
==לזרם דלף.נפרד ידי מפסק מגן 

=(ז) או /ציוד החשמל בחדרי מקלחת ו=
יעשה כמפורט בתקנות יאמבטיה 

,=1984–התשמ"ה=,סופיים" "מעגלים
==.19סקה פ

=(ח) מים וכן מכשיר חימום =דוד לחימום=
 מעגלים=שנייוזנו ב=לחדר מקלחת

=המוליכים יהיו בחתך נפר סופיים דים.
==ממ"ר.=2.5של 

=(ט) ירום תותקן בנקודת לשעת ח=תאורה=
==היציאה מהמבנה.

=(י) עוצמת האור שתימדד על משטח רצפת =
בהתאם לנדרש בתקן האולם תהיה 

==.8995=ישראליה

)2(= ==חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות=

=(א) דלת המפסק הראשי יותקן בקרבת =
הכניסה ותתאפשר נעילתו במצב 

==.= ElccF"מופסק"=

=(ב) =במרווחים שאינם = לאורך הקירות,
=יותקנו לחצני חירום מ'=5עולים על  ,

לביצוע הפסקת חשמל יזומה  בולטים
ום ליד יריהיה לחצן ח בנוסף=.רוםיבח

לחצני החירום לא =המדריך. עמדת
==יכבו את מעגלי התאורה.

=(ג) יותקנו הקבוע ולציוד מכונות ל=
-ם חדקוטביים לצרכני-וד=יםמפסק

קוטביים לצרכנים -ארבעה או=פאזיים
עמוד על גבי קיר או =פאזיים על=-תלת

למפסקים הנמצאים  זאת בנוסף=סמוך.
==במכונות עצמן.
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=(ד) =כל מכונה או ציוד קבוע אחר יוזנו=
==.ממעגל נפרד בלוח החשמל

=(ה) מעגלי התאורה יהיו בנפרד מהמעגלים =
==תקע או מכונות.-המזינים בתי

=(ו) שתימדד על שולחן עוצמת האור =
בהתאם לנדרש בתקן העבודה תהיה 

==.8995ישראלי ה

)3(= ==חדרי מדעים - מעבדות=

=(א) מעגלי התאורה יהיו בנפרד מהמעגלים =
==.תקע-המזינים בתי

=(ב) לכל =רוםילחצן להפסקת חיש להתקין =
 מערכת הכוח של חדר המדעים בסמוך 

==לשולחן המורה.

=(ג) ד לוח החשמל של המעבדה יותקן לי=
==ובקרבת עמדת המורה.=הכניסה=דלת

=(ד) המפסק ו=הגישה אל הלוח תהיה נוחה,=
-מ'=ל=1.4יותקן בגובה שבין =והראשי ב

==מ'=מהרצפה.======================2

=(ה) =25=מזערי שלתקע ימוקמו בגובה -בתי=
=ס"מ  =העבודה=שולחןלמעל מהרצפה,

==.יואו מתחת

=(ו) תקע בחזית -להתקין בתי=אפשר=
=ימתחת לפנ=לוח=השולחן או על גבי

בתנאי שיהיו מוגנים בתריס =,השולחן
= =החל=הוראה זומגן פנימי או במכסה.

==על שולחנות קבועים בלבד.

=(ז) =התקנות החשמל בין שולחנות העבודה=
יהיו קבועות ובנויות לפי הנדרש 
=אסור בשום אופן לחבר  בתקנות.
חשמל לשולחנות העבודה באמצעות 

==או מפצלים.מאריכים  כבלים 

=)(ח בתי תקע של מעגלים בעלי מתחים =
שונים יותקנו באופן שלא יאפשרו 
טעות בחיבור המכשירים החשמליים 

==.קיימא-ובת=ויסומנו בצורה ברורה
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=(ט) מערכות השירות של אקווריום =
=יוזנו  =גופי חימום ותאורה) (משאבות,

==וולט.==24או =12במתח של 

=(י) רצוי להשתמש במכשירים חשמליים =
=בעלי בידוד כפול ו=24במתח של  ולט,

 מוזנים באמצעות שנאי מבדל.הו
=(טרנספור==(יא) ="שנאי מבדל" -במקום שיש

= הגנה מפני השיטת תהיה מטור),
=כלומר"התחשמלות  =הפרד מגן",

==.============ניתזמ-יזין צרכן אחד בלבד בוהשנאי 

מערכת התאורה במחסני הכימיקלים ==(יב)
תהיה עמידה בפני התפוצצות 

==וקורוזיה.

עבודה =מתקן החשמל במקום==(יג)
בו חומרים דליקים העלולים נמצאים ש

רכיבים ממזרים ויבנה מאבי להתפוצץ
גני התפוצצות כנדרש בתקנות מו

==תאורת מנדף.==לרבות=החשמל,

=מפסקים ותקע-בתי==(יד) =לחצני פיקוד,
במקום שלא יהיו =יותקנו=בקרהו

 .=ל"סכנה מוגברת" בו חשופים
)4(= ==חדרי מחשבים=

=(א) או =שולחנותלהתקע יותקנו מעל -בתי=
=אפשרמתחתיהם  להתקין בתי תקע .

מתחת =לוחבחזית השולחן או על גבי 
שיבואו  בתנאי שאין חשש=,שולחןל

במגע עם מים וכן שיהיו מוגנים בתריס 
==או במכסה. מגן פנימי

=(ב) שולחנות שלא יותקנו לאורך הקירות =
=ומערכת החשמל  יקובעו לרצפה,

יפה מתחת לרצפת תותקן בצנרת רצ
=ליד כל שולחן כזה יהיה לוח  החדר.

ברצפה ובו יותקנו בתי התקע,= המקובע
 והזרם ינותב אליהם.=גובה בתי התקע

רצפה למעל ס"מ =25המקובעים יהיה 
       = לפחות.
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=(ג) ממעגל נפרד =תוזןת מחשבים קבוצכל =
שיכלול בין השאר מפסק מגן לזרם 

 =.מיליאמפר=30דלף בעל רגישות של 

7.9.4=    התאורה מערכת=

=א.  .ליבון=נורות=על=המבוססת=תאורה=להתקין=אין=

=ב. או =miלהשתמש בנורות חסכוניות כדוגמת פלורוסנטים,==יש=
bi=,משימוש בנורות ליבון=(אגס)=או הלוגן.=ולהימנע         ==

=ג. ==.=תקן=תו=הנושאהנורות יותקנו בבית מנורה =

=ד. ==".מים"מוגן =מסוגגופי תאורה בחצר יהיו =

=ה. שאפשר יהיה להחליפם =באופןהתקנת גופי התאורה תיעשה =
==בצורה בטיחותית.

=ו. תאורת "יש להתקין =התכנסויותבמקומות המשמשים ל=
=(במפלס  לאורך המעברים שבין גושי="אפלה המושבים

=שתאפשר התמצאות וגישה גם בזמן שהאולם  הרצפה)
==מואפל.

=ז. =המעבדות= =עוצמות ההארה בכל חדרי הלימוד, חדרי ,
והאחות  ההנהלה  חדרי המורים,והספורט =אולםהמלאכה,=

 .8995ישראלי היהיו בהתאם לנדרש בתקן 
=ח. ,=והחצר=הלימוד=בחדרי=לרבות,=החינוך=במוסד=התאורה=גופי=

 .והתנפצות=שבירה=מפני=מוגנים=יהיו
=ט. הנורות יותקנו בבית מנורה תקני שאינו דליק.=נורות הלוגן =

 ן כדי למנוע את חשיפתן.=יהיו נתונות בתוך מג
=י. גופי התאורה בחדרי לימוד יהיו מוגנים מפני שבירה =

=לרבות בחדרי =והתנפצות. גופי התאורה במוסד החינוך,
 הלימוד והחצר,=יהיו מוגנים מפני שבירה והתנפצות.

=יא.  גופי תאורה בחצר יהיו מוגנים מפני מים.=
=יב. להחליפם התקנת גופי התאורה תיעשה באופן שאפשר יהיה =

 בצורה בטיחותית.
=יג. במקומות המשמשים לאספות יש להתקין="תאורת אפלה"==

=(במפלס הרצפה),= לאורך המעברים שבין גושי המושבים
 שתאפשר התמצאות וגישה גם בזמן שהאולם מואפל.

=יד. של =להנחיות=בהתאם=תותקןוההתמצאות =חירוםה=תאורת=
==:בנייההו=תכנוןה=תקנות
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1(= אחד =לוקס=תהיהורת החירום האור של תא=צמתוע=
==בכל אזור המיועד לכיסוי.=הרצפה=בגובה=בממוצע

2(= הסימון של גוף תאורת החירום יענה על דרישות התקן =
 .2.22,=חלק 20הישראלי 

3(= הסוללה הנטענת של תאורת החירום תהיה מסוג =
=המתאימה לתקן  =ללא טיפול, =fbC=60285אטום,

רטורות ומיועדת לטעינה רצופה ולעבודה בטמפ
).=אורך החיים של הסוללה בטמפרטורת º700גבוהות=(

 שנים לפחות.=4)=יהיה º500עבודה=(עד 
=טו.  תאורת התמצאות =

1(= תאורת ההתמצאות היא חלק מתאורת החירום =
ותפקידה לסייע לאנשים העוזבים את השטח או 
העוסקים בניתוק תהליך מסוכן לפני עזיבת השטח 

=תאורת ההתמצ אות כוללת חצים למצוא את דרכם.
=סימון פתחי מילוט,= לכיוון התנועה בשעת חירום,

 דלתות יציאה וכד'.

2(= גופי תאורת ההתמצאות יותקנו לאורך דרכי המילוט =
=בחדרי =– =במסדרונות, מעל פתחי היציאה והדלתות,

=גופי התאורה  מדרגות ובמערכות מדרגות חיצוניות.
נה הללו יאירו את דרך המילוט וכן את שלטי ההכוו

 להלן).=7.10-לאורך הדרך=(ראה ב

3(= במקומות המשמשים לאספות תותקן תאורת =
התמצאות גם בקרבת לוח החשמל הראשי של הבניין 

 ושל הבמה.

4(= גופי תאורת ההתמצאות יפעלו גם בזמן הפסקה =
 באספקת החשמל הרגילה.=

5(= ,=20גופי תאורת ההתמצאות יתאימו לתקן הישראלי =
 .2.22חלק 

6(= ורת ההתמצאות יהיו גופים אינדיבידואליים,=גופי תא=
בעלי עוצמה של לוקס אחד הנמדדת על הקרקע,=
נטענים ומופעלים אוטומטית ומחוברים לרשת 

 החשמל של הבניין ללא מתג המאפשר ניתוק.

7(= כל גוף תאורת התמצאות יצויד בנורית ביקורת =
שתאפשר את אבחון מצבו התקין כאשר הבודק עומד 

==על הרצפה.
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8(= משך זמן הפעולה של גופי תאורת ההתמצאות =
 דקות.=60-כתוצאה מטעינה אוטומטית לא יפחת מ

9(= תאורת ההתמצאות תידלק כעבור לא יותר מחצי =
 שנייה מרגע הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה.

  

 השילוט  7.10
7.10.1=   שילוט אזהרה=

=א. על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט =
 .מל!"חש=;"סכנה

=ב. על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט =
=="הסנקת מים לצורכי כיבוי".

=ג. על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט="מגוף =
 ראשי של מי כיבוי אש".=

=ד. אסור =;על פתח שחרור העשן יותקן שלט="פתח שחרור עשן=
 לחסום!"

=ה. פסק זרם ראשי"=(עם על לוח החשמל הראשי יותקן שלט="מ=
 סימון בצורת ברק).=

=ו. ="מפסק זרם קומתי"== על לוח החשמל הקומתי יותקן שלט
 .(עם סימון בצורת ברק)

=ז.  על הארגז לכיבוי אש יוצב שלט="אש".=

=ח. ="ברז דלק= סגור את הברז =;על ברז הדלק יותקן שלט
 ".=!במקרה של שרפה

=ט. =וכן יצוי= ="דלק" נו כמות על מכסה מכל הדלק יותקן שלט
 הדלק וסוגו.=

=י.  אסור לעשן!"=;ליד מכלי גז יש להציב שלט="גז=

7.10.2=  שילוט הכוונה=

=א. תקנות תכנון ובנייה "אמצעי שילוט והכוונה יתוכננו לפי =
=תנאיו ואגרות) ==,(בקשה להיתר, בטיחות אש =–חלק ג'

 ."נגישות=–=1חלק ח"וכן =",בבניינים

=ב. ום שכיוון היציאה יש להתקין שלטי הכוונה גם בכל מק=
בירור.=(דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה ב=נראה=אינוממנו 
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=חדרי מדרגות  =מסדרונות מקשרים, =מסדרונות, וכן דלתות,
=באולמי אספות ובמתקני  ומערכות מדרגות חיצוניות.
ספורט הן כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל המושבים,=

 )ההמתנה.=ספורט ומחדרמהיציעים,=מחלל הבמה,=ממגרש ה

=ג. וייכתב עליהם =,שלטי ההכוונה יהיו בעלי רקע ירוק=
=.באותיות לבנות="יציאה"=או="ליציאה"=או="יציאת חירום"

במקרה הצורך יסומן על השלטים גם חץ המורה על כיוון 
 היציאה.

=ד. בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות מדרך =
=בכניסה (בכניסה למסדרונות ללא מוצא=ממנוהיציאה  ,

=יש להתקין  =בירידות למרתפים וכד') לאגפים ללא מוצא,
=רקע השלט הזה יהיה לבן ="אין יציאה". והכיתוב =,שלט

 אדום.ביהיה 

=ה. י תקנות התכנון והבנייה יהיה גובה האותיות בכל ל פע=
מ"מ לפחות,==15ס"מ לפחות ועוביין =15השלטים הללו 

בזמן =בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותםו
==מילוט,=לרבות מקור חשמל חלופי אמין.

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

==עצמם.

=ז. יש להתקין שלטים על דלתות האש המותקנות במעברים =
 בנייה.=התכנון והשבין אגפי האש,=בהתאם לנדרש בתקנות 

7.10.3=  מערכת כריזה=

=.א =לרבות = מערכת כריזה כללית תכסה את שטח המוסד,
החצר.=המערכת תופעל מנקודה אחת ותשמש לצורך העברת 

 הודעות בשעת חירום.=

=ב.  מרכיבי המערכת ייבדקו באופן שוטף.==

=ג. יש להקפיד כי המערכת לא תופעל בזמן ההפסקות בעוצמה =
 הסביר.משעלולה לפגוע ובתדרים גבוהים מהמקובל ו

=ד. =כדי שבעת =המערכת= =(מתח נמוך) תצויד בספק כוח עצמאי
חירום אפשר יהיה להפעיל את המערכת גם ללא אספקת 

==זרם חשמל מהרשת העירונית.
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  קרינה מאנטנות סלולאריות   7.11

7.11.1= אין להתקין אנטנות סלולאריות על מבנה של מוסד חינוך או =
==בשטחו.=

7.11.2= בסמיכות למוסד מומלץ להימנע מהתקנת אנטנות סלולאריות =
=אם מותקן אתר סמוך יש לוודא כי רמות הקרינה  החינוך.
הצפויות בכל שטח מוסד החינוך אינן עולות על אחוז אחד מהסף 
הבריאותי כפי שהוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה בישראל 

==בהתאם לסקר התיאורטי שבוצע לאתר.

7.11.3= סלולאריות,=אם מותקנות בקרבת מוסד חינוך או בשטחו אנטנות =
יש לוודא כי לאתר הסלולארי קיימים כל ההיתרים הנדרשים 
=כמו כן יש לבצע  בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
לפחות פעם בחצי שנה בדיקה מעשית של רמות הקרינה,=בהתאם 

ם של המשרד להגנת הסביבה.=על הגורם שיבצע ילהוראות ולנהל
המדידות עם החברות את הבדיקות יחול איסור על תיאום ביצוע 

 הסלולאריות.

  

 חללים ייעודיים    . 8
  כללי   8.1

ההנחיות שלהלן בנושא הן בנוסף להנחיות בחוזרי המנכ"ל של משרד 
==החינוך הרלוונטיים לסוג המוסד.=

==

  חדרי השירותים  8.2

8.2.1= =(בקשה יתוכננו לפי =חדרי השירותים= "תקנות תכנון ובנייה
)",=וכן הל"תת למתקני תברואה=(הוראו=–להיתר,=תנאיו ואגרות)=

 נגישות".==–=1לפי="חלק ח

8.2.2= =עם 1%-כ=בשיפוע של=יהיוהשירותים והרחצה =יהרצפה בחדר= ,
 .מחסום רצפה

8.2.3= =oJ1M-הריצוף יהיה בדרגת התנגדות להחלקה שאינה נמוכה מ=
==גם כאשר הרצפה רטובה.=2279לפי התקן הישראלי 
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  כושר ושל"חמגרשים, אולמות ספורט, חדרי   8.3

8.3.1=  כללי=

=א. ="תקנות תכנון מגרשי ספורט ואולמות ספורט = יתוכננו לפי
בטיחות אש =–ובנייה=(בקשה להיתר,=תנאיו ואגרות)=חלק ג'=

 ."נגישות=–=1בבניינים",=וכן="חלק ח

=ב. =,רישוי עסקיםלתקנות החוק והמומלץ להתייחס להנחיות =
קהילתי =ובמיוחד להנחיות המשטרה לגבי החללים לשימוש

 המצריך ברישיון עסק.

=ג. תכנון המגרשים והאולמות יאושר בידי יועץ בטיחות =
ייתן את דעתו הן על התכנון =היועץ=המלווה את הפרויקט.

 .קביעתםעל הכולל של האתר והן על מיקום המתקנים ו

=ד. ואבטחת הספורט באולמות ובמגרשים אחזקת מתקני =
הקיימים =םהרלוונטייבהתאם לתקנים =יהיואמינותם 

של הרשות =הבפיקוחוידי היצרנים בולהוראות שפורסמו 
 המקומית.

=ה. ידי הפיקוח על במתקני של"ח יעמדו בתקנים שנקבעו =
 של"ח.ההוראת 

=ו. י מהנדס או הנדסאי מבנים,=ל ידמתקני הספורט יתוכננו ע=
 ועל פי הנחיות חוזר זה.=5515ישראלי התקן ההנחיות =על פי

=ז.  רטוטים.סון מפורט,=לרבות חישובים והמתכנן יערוך תכנ=

=ח. המתכנן יוודא כי ההתקנה מתבצעת בהתאם לתכנון =
 שביצע.

=ט.  בתום ההתקנה ייתן המתכנן אישור לשימוש במתקן.=

=י.  י בעלי מקצוע מוסמכים.ל ידהתקנת המתקנים תיעשה ע=

=יא. =את שיקשה =באופןהמתקנים ייבנו = אין הטיפוס עליהם.
=נים="רוסיים"=ואין להשתמש בהםסלים המכולבנות מתקני 
 .=)15(ראו תרשים 
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  בשימושמתקן סל מדגם "רוסיים" האסור :=15תרשים 

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

 

 

=יב. ות האולמות רצפ=בנייה ייבנוהתכנון והבהתאם לתקנות =
תקן ה=על פי הנחיות=החלקהומונעי =גמישיםמחומרים 

==.2279ישראלי ה

=יג. ו מחומרים בלתי ספורט יהיהמעל מגרשי שגופי התאורה =
 .מהתנפצותמוגנים ומים בעמידים ,=שבירים

=יד. התקנות חשמל ארעיות באולם ההתעמלות לצרכים שונים =
= =מסיבות וכד') =יבוצעו בידי חשמלאי המוסמך לכך(הצגות,

==אותם.=יסכנולפעילות התלמידים ולא =יפריעובאופן שלא 

=טו. =סביב המשטח המיועד למשחקי ספורט תהיה רצועה פנויה=
==מכל מכשול שמידותיה כמפורט להלן:

  (מקו הסימון לכל הכיוונים)המרחק הפנוי   המשחק

=כדורגל,=קטרגל =מ'=3= =

=כדורעף =מ'=3= =

=כדורסל =מ'=2= =

=כדוריד =מ'=לאורך האולם =1מ'=לרוחב האולם,==2= =
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=טז. מספר פתחי היציאה והכניסה באולם ובמגרש לא יפחת =
 .'מ=1.1-משניים ורוחבם לא יפחת מ

=יז. =ר= = =ויהיו=אולםבקירות הנגדיים של ה=יותקנו=הדלתותשצוי
=בכיוון =זורחוקות  מזו ככל האפשר ופתחיהן כלפי חוץ,
 =המילוט.

=יח. בעומס =ותעמידומחומר בלתי דליק =הדלתות יהיו עשויות=
 =ק"ג לפחות.=700של =אופקי

=יט. צופים =1000-ספורט המיועד ליותר מה=מגרשבבאולם/=
כל מוביל יהיה =אורכו שלח כניסה.=לכל פת=יותקנו מובילים

המובילים יהיו מתוחמים =ס"מ.=55לפחות ורוחבו ='מ=5
=באמצעותקיר מצד אחד ומעקה מצד שני או =באמצעות

=גובה המעקה יהיה =יםמעק =.ס"מ=90משני הצדדים.
 ליציאה.=יפריעושלא =באופןהמובילים יותקנו 

=כ. יה יהספורט ה=מגרש/ממאולםמספר פתחי היציאה תכנון =
==על פי תקנות התכנון והבנייה.

=כא. יוביל לשטח שאין מגרש הספורט ממאולם/=כל פתח יציאה=
לא יהיה כל שינוי =.בו כדי לסכן את בטיחותם של היוצאים

 בסמוך ליציאה.=המשטח בגובה מפלס 
=כב. =אין לנעולספורט פתוח למבקרים ה=שאולם/מגרשבכל עת =

=את  ריחים או בבהדלתות של פתחי היציאה במנעולים,
 .מתקני חיזוק וסגירה אחרים,=פרט למנעולי בהלהב

=כג. ספורט ישמשו כל פתחי הכניסה גם כפתחי ה=מגרשבבאולם/=
=וההוראות  לפתחי היציאה יחולו גם על =הנוגעותיציאה,

 =פתחי הכניסה.
=כד. פתח ספורט לבין באולם הבין כל נקודה מרחק ההליכה =

יה בהתאם לנדרש יה=החוצהחדר מדרגות המוביל יציאה או 
 =.בנייההתכנון והבתקנות 

=כה. =פנויות בכל עת=מגרש הספורט יהיובבאולם/דרכי המילוט =
 .יםמכשולמ

=כו. =מגרשבבאולם/כל הדלתות הנמצאות בדרכי המילוט =
=אגףכל =.ייפתחו בכיוון המילוטוספורט יהיו ללא מפתנים ה
 שצוינו לעיל.צויד במנעול בהלה שיעמוד בדרישות י

=כז. ==.נטו=של פתח הדלת יהיה הרוחב הפנוי=וב רוחב המעברחיש=

==
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8.3.2=   אולמות ספורט=

=א. =תקרת המשנה והציפויים = התקרה הקונסטרוקטיבית,
==אש לפי=עמידיייבנו מחומרים של האולם האקוסטיים 

 .921=ישראליהתקן ה
=ב. =תקרת המשנה=התקרה= =הקונסטרוקטיבית, הציפויים ,

או =יהיו עמידים=םאולהשל וגופי התאורה האקוסטיים 
 .כדורי הספורטשל פגיעות הבפני =מוגנים

=ג. =חלקים וללא בליטות עד=יהיוהאולם וחומרי הגימור =קירות=
 מ'=מהרצפה.=2לגובה של 

=ד. חומרים עמידים בפני מ=יהיו עשויותהחלונות שמשות =
 זכוכית ביטחון.או התנפצות,=כגון זכוכית מחוסמת 

=ה. אמצעות מנגנון המאפשר תיעשה בגבוהים פתיחת חלונות =
פתיחה וסגירה מרחוק או באמצעות מוט המשמש למטרה 

==זו.

=ו.  משוריין.=מסוגומפסקי החשמל יהיו =השקעים=

=ז. הספח =יותקן באחד מחדרי=אולםהחשמל של ה=לוחרצוי ש=
 .שמחוץ לאולם

=ח. חלקים ונקיים מכל =יהיוחלקי העץ במתקני ההתעמלות =כל=
שקופה,=מצופים לכה ווגלים מע=קצוותבליטה,=בעלי חספוס ו
=כל חלקי המתכתבהירה ו =לרבות במתקנים=קשה במיוחד. ,

=יהיו חלקים =ועשוייםשקועים במבנה העץ ו=הברגים,
 .או מגולוונת=ממתכת בלתי מחלידה

=ט. בשום לא יאפשרו מתקן למתקן =בין=המרחקיםיש להקפיד ש=
 .המתקניםחפיפה בין המתעמלים על ==ואופןפנים 

=י. =(טבעות,==לתרגיליתעמלות המיועדים הה=מכשירי= תנופה
=יותקנו באופן שכיוון התנופה שלהם  =חבלים וכו') מוטות,

=מ'=2.5יהיה =האורך=מקירמרחקם והאולם =לאורךיהיה 
 .מ'=8-6מרחקם מקיר הרוחב יהיה רצוי ש=לפחות.

=יא. ======תיבדק באופן יזום פעם בחמש שנים.האולם =תתקר=

8.3.3=  גרשים חיצונייםמתקני ספורט ושל"ח במ=
=א. הנגישים המתקנים ייבנו מחומר חזק ובלתי שביר.=החלקים =

==.תלמידים יהיו חלקים ומעוגלים במידת האפשרל

79



   

  äôìçä– 52–5.1         òá÷ úåàøåä  
    

  'îò67  êåúî94 íéãåîò      /âò ì"ëðî øæåç6 ,â"òùúä èáùá à"ë ,(à)1  øàåøáôá2013 
 

    

71

=ב. =מתקנים העשויים פלדה או צינורות מחלידים יהיו צבועים.=
כל מתקן ספורט בחצר יאושר תחילה בידי המפקח על 

 החינוך הגופני בתיאום עם הרשות המקומית.
=ג. תקנים ימוקמו במרחק מתאים מעצמים בולטים המ=

 בהתאם לסוג המתקן.
=ד.  המתקנים לא יוצבו תחת חוטי חשמל או בקרבתם.=
=ה. =הידרנטים ולוחות חשמל= =כגון ברזים, =,עצמים בולטים,

 יורחקו משולי מגרשי הספורט.
=ו.  פרטי החיבור של עמודי החשמל יהיו מוגנים.=
=ז.  ים היטב לקרקע.יד יהיו מעוגנוכדורשערי כדורגל =
=ח. במגרשים חיצוניים לא נדרש להתקין ריפוד ללוח ולמבנה =

==התומך בסלים.

=ט. השיפועים במגרש הספורט יהיו מותאמים כדי למנוע =
אפשרות להיווצרות אזורים של מים עומדים סביבם וכדי 

 ו מפגע.ישלא יה

=י. == יהיה אם מגרש הספורט גובל בבניין מגורים או בכביש,
==מ'.=4גובלת באזורים אלה גובה הגדר ה

=יא. בקרבת מגרשי הספורט ומתקני הספורט יש לדאוג למיקום =
שלא ייווצרו שלוליות =באופןברזיות.=יש למקם את הברזיות 

=בחצר תהיה יותר יהי=מים עומדים סביבן ושלא ו מפגע.
 מברזייה אחת בהתאמה לפיזור הפעילות.

8.3.4=  חדרי כושר=

=א. מפולס וישר אשר איננו =,מישהרצפה תהיה עשויה מחומר ג=
 .2279ישראלי הבהתאם לתקן =,מחליק

=ב.  פחות.ל=ס"מ=280גובה התקרה יהיה =

=ג. =חדר הכושר יהיה מאוורר על ידי חלונות או מאווררים/=
 החלפות אוויר לשעה).=8מזגנים=(

=ד  במתחם חדר הכושר יימצא מתקן מים לשתייה חופשית.=

=ה.  ין.בחדר הכושר יימצא טלפון פועל וזמ=

=ו. תיק עזרה ראשונה מסודר ומאובזר יימצא בהישג יד בתוך =
 חדר הכושר.
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=ז. ==שילוט=

1(= בכניסה לחדר הכושר יוצבו הוראות בטיחות =
 .ספציפיות למתעמל וכללי התנהגות בחדר הכושר

2(= לכל מכונה יוצמדו הוראות בטיחות רלוונטיות לסוג =
==בו.=המכשיר שמדובר

=ח. ד מאזור המשקולות אזור מכונות ההתעמלות יופר=
 החופשיים.

=ט. ==.חומרים עמידים בפני התנפצותמ=עשויות=יהיוהמראות =

=י. =והלפחות=ס"מ=60יהיה עבר בין מכונה למכונה המ= מעבר ,
 .לפחות=ס"מ=120ברוחב יהיה ראשי ה

=יא.  קירות חדר הכושר יהיו נקיים מבליטות מסוכנות.=

=יב. מצאו לא יי=מתקנים יהיו מקובעים כהלכה לרצפה.כל ה=
 ברגים משוחררים ומתקנים מתנדנדים.

=יג.  =הליכון=

1(= לחיצה או =–יש לבדוק הימצאות של בלם חירום =
==משיכה.

2(= ==על הבלם להיות בולט וצבוע בצבע אדום או צהוב.=

3(= בשני צדי המסילה של ההליכון יהיו אזורים לא =
==ס"מ כל אחד.=8מחליקים להנחת הרגליים ברוחב 

==

4(= דית אחת מלפנים או שתי ידיות י=יהיובכל הליכון =
==ס"מ.=5ס"מ וברוחב =95-80בצדדים בגובה 

5(= מאחורי כל הליכון יימצא שטח סטרילי בממדים של =
 ס"מ אורך.=200-ס"מ רוחב ו=100
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=יד.   להלן דוגמה לשילוט תקני בכניסה לחדר כושר:=

  היזהר!

יש לנקוט  ציוד ההתעמלות שבמכון זה עלול להיות מסוכן.    .1
 הירות כדי למנוע פציעה חמורה או פציעה קטלנית.אמצעי ז

2.= וראות הלפני השימוש בציוד קרא את תוויות האזהרה ואת   =
 השימוש שעל כל מכשיר.

3.= אם אינך בטוח איך להשתמש במכשיר, היעזר באיש הצוות ===
אותך האחראי על המתקנים בחדר הכושר. נשמח להדריך 

 .נכון במתקנים כיצד להשתמש
4.= ייד לאיש הצוות על כל מכשיר או חלק ממכשיר דווח מ  =

 .טיפול ראוי בו שיבוצע כדי שאינו פועל כהלכה
5.=  אל תשתמש בציוד שאינו תקין.  =
6.=   אל תנסה לתקן ציוד שאינו תקין.===

  
 מקלט ומרחב מוגן  8.4

דלת =המרחב המוגן ייבנה בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעת התכנון.

=ותיסגר על ידי המורה האחראי.=וו לקי=עזרתב=מקובעת הממ"ד תהיה  ר,

הבטיחות במרחבים שלהלן מציגים נקודות לשיפור =24-16תרשימים 

==המוגנים.
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  המעידסף כניסה למרחב מוגן מוסדי למניעת היתקלות ו:=16תרשים 

  

==
==

===סורג מתקפל –סגירת פתח מילוט :=17תרשים 
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==חתך צד –סולם עלייה לפתח מילוט במרחב מוגן :=18תרשים 
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==מבט פנים –סולם וסורג בחלון מילוט :=19תרשים 
==
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==מבט פנים –סולם מילוט מוגן וסורג לחלון מילוט :=20תרשים 
==
==

  
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
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  חתך צד –סולם מוגן וחלון מילוט :=21תרשים 
==
==

  
  
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
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  (כיסוי)ובלי הגנה תרשים ידית סגירת דלת עם :=22תרשים 
 
 
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==
==

==פתחי אוורור עם כיסוי ובלי כיסוי:=23תרשים 
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  קיבוע של חלון מרחב מוגן:=24תרשים 
==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

==

-מעבדות ומוקדים לוגיסטיים למדעים בבתי הספר העל  8.5
  סודייםי

 המתחם  8.5.1

=א. מכל נקודה בחדר תתאפשר גישה נוחה ומהירה לפתח =

 היציאה.

=ב. דרישות המתאימה להריצוף יהיה בדרגת התנגדות להחלקה =

 .=2279ישראלי התקן ה

=ג. בהתאם =.מטר אחדרוחבם של המעברים העיקריים יהיה =

דלתות המעבדות והמוקדים יהיו =הבנייהתכנון והלתקנות 

==אש.=דלתותהלוגיסטיים 
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 האוורור==8.5.2

=א.  תאוורר בקביעות.====רים מסוכניםמעבדה שיש בה שימוש בחומ=

=ב. =בה שימוש בחומ"סעושים שבאזורים המאוישים במעבדה =

יהיה תהיה החלפת אוויר שמונה פעמים בשעה לפחות או 

 משטח הרצפה.==2%-באוורור טבעי 

=ג. ם בשעה באזורים לא מאוישים תהיה החלפת אוויר שש פעמי=

 לפחות.=

=ד. פתחי רצוי להפנות את =הכימיקלים=אוורור מחסןלצורך =

לגג הבניין או לאזור שאין בו תלמידים או יניקות האוויר 

==בנייני מגורים.

=ה. בהתאם =ייפתחו פתחי יציאת עשן=הכימיקליםבמחסן =

=ובהתאם לתקנות  = להנחיות שחרור וניהול עשן בחוזר זה

 התכנון והבנייה.

=ו. מכללי הרצפה או התקרה פתחים לצנרת אוורור,=הם ביש אם =

 .=1חלק =,1001ישראלי התקן היוגנו על פי דרישות 

 הציוד==8.5.3

=א. שהגישה אליהם =באופןהציוד הקבוע והציוד הארעי ימוקמו =

 תהיה נוחה.

=ב. שלא יפריעו למהלך העבודה,==באופן=החומרים יאוחסנו=

 התנועה והלימוד.

=ג.  .בהתאם לצורך=מנדף=יימצאלכימיה =במעבדות=

=ד.  .ארון העזרה הראשונה יימצא במקום גלוי ובולט=

=ה. אחסון ציוד וחומרים יותקנו באופן ומדפי מדפים בארונות =
יש כמו כן שתימנע נפילת הציוד והחומרים המונחים עליהם.=

==ה.)=למניעת נפיל"קנט"להתקין בקצה המדף פס מגן=(

=ו. דופנו העליונה הכימיקלים ובארון בדופן התחתונה של =
 אוורור מתאים ופליטת גזים.=המאפשרים=פתחים=יימצאו

=ז. ארונות הכימיקלים ימוקמו במקום מאוורר ולא יחסמו =
מעברים,=דלתות,=יציאות חירום,=חלונות,=ציוד כיבוי אש,=ציוד 

==חירום.=ומקלחותעיניים =מתקנים לשטיפתנטרול,=
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=ח.  מפרט של ארון כימיקלים לדוגמה:להלן =

1(=  בת מתכת כפולהשכ=

2(=  שכבה כפולה של ציפוי אפוקסי=

3(= עת נזילה במקרים של מגרעת תחתונה מוגבהת למני=
 דליפת נוזלים

4(=  ן בבסיס הארוניתארבע נקודות הגבהה וכיוו=

5(=  מדף אחסון ממתכת מגלוונת=

6(=  פתחי אוורור כולאי רשף=שני=

7(=  דלת סגירה שקועה=

8(=  שילוט בטיחות.==

  אינסטלציה==8.5.4

יותקנו מתקן =,או לפחות באחת מן המעבדות=,עבדה לכימיהבמ
==.מקלחת חירוםולשטיפת עיניים 

 מנדפים קבועים==8.5.5

=א. ,=העוסק 1839ישראלי התקן היש להקפיד למלא אחר דרישות =
 .במנדפים

=ב. =ייבנו = =החל בשולחן ועד לכיפת היניקה, המנדפים ורכיביהם,
=במחיצות השקופות י ש להתקין מחומרים בלתי בעירים.

שכבתית לפחות או לוחות פלסטיים עמידי -זכוכית ביטחון דו
 ניפוץ.

=ג. יהיו מוגנים ויאפשרו גישה =,לרבות המפוחים=,חלקי המנדף=
 נוחה לתחזוקה.

=ד. מנדפי המעבדה יצוידו באמצעים שיאפשרו קליטת כמויות =
==קטנות של נוזלים שנשפכו.

=ה. הגנה לנוכחים הוא יהיה מחומר המספק =,אם יש למנדף חלון=
 במעבדה.

=ו. =סגירתו חייבת = חלון מתרומם יובטח מפני נפילה מקרית.
ס"מ בין מסגרת החלון לשולחן העבודה.==2להשאיר מרווח של 

==נורית אדומה תצביע על מצב עבודה.
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=ז. המנדף יגביל סיכונים אפשריים ויגן על הנוכחים כל זמן שיש =
 בו חומ"ס.

=ח. =רמעבדה וכמות האווי=במנדפי=רמהירות כניסת האווי=
אל מחוץ לבניין =להיפלטמזהמים ל=יגרמוהנפלטת מהם 

 כניסה חוזרת.ימנעו ו

=ט. פתחי המנדף יוגנו בסבכה או בלוח שיעצרו או יטו זכוכיות =
 עפות או עצמים בוערים במקרה של תגובה בלתי נשלטת.

=י. =מומלץ סמוך למעבר הכרחי ליציהמנדפים לא ימוקמו = אה.
 מועטה.בהם תנועה ים שהלהתקינם באזור

=יא. ויצוינו בהם =,כל מנדף יסומן במדבקה או בספר ניהול=
 הפרטים האלה:

1(=  תדירות הבחינה=

2(=  האחרונהבחינה התאריך =

3(=  מהירות כניסת אוויר מוצעת=

4(=  מיקום המפוח המשרת את המנדף=

5(=  שם הבוחן.=

=יב. יש להקפיד לנקות את המנדפים ולשמור על כשירותם =
 פינוי אדים.באמצעות 

=יג  השילוט=

במעבדה יימצא שלט המורה על תכנית הפינוי והמילוט  )1
 בשעת חירום.

עובדים ה=ובו רשימתבכניסה למעבדה יימצא שלט  )2

חיוניים בבית הספר וברשות המקומית ומספרי טלפון ה

 לשעת חירום.

הכניסות לאזורי העבודה במעבדה ולאזורי האחסון  )3

י הכיבוי וההצלה ישולטו בשלטים המזהירים את צוות

 פה.שרמסיכונים שאינם קשורים ישירות לסיכון ה

=;עמדת פינוי"תשולט בשלט חומ"ס =לפינוי=העמדה )4

עליו כל חומר יסומן בשמו ויירשמו ="חומרים מסוכנים!

)= ="הסיכונים הטמונים בו ,="פסולת דליקהלמשל,

 ).ד'וכ="פסולת רעילה"

92



               äôìçä– 52–5.1                       òá÷ úåàøåä  
    

                'îò80  êåúî94 íéãåîò     /âò ì"ëðî øæåç6,(à)   ,â"òùúä èáùá à"ë1  øàåøáôá2013 
    

 

84

 משולט.=יהיה=חירוםהארון ציוד  )5

תאוחסן והיא שילוט מתאים מרים יהיה לכל קבוצת חו )6

 במדפים או בארונות נפרדים=(בהתאם לכמות הקיימת).

=מקפיא או מצנן יסומן בסימון ברור המציין  )7 כל מקרר,

אם הוא מתאים או אינו מתאים לאחסון בטיחותי של 

 חומרים דליקים.

8( "= פליטה של =זהירות,מערכת הפליטה תסומן בשלט

 .מעבדה!"

="סמוך לפתח שחרור  )9 פתח שחרור העשן יותקן השלט

 .אסור לחסום!"=עשן;

=נוזל או אוויר דחוס יסומן  )10 כיוון הזרימה של גז,

 באמצעות חצים.

=יוצב בכניסה  )11 ="חובה להשתמש בכפפות מגן" השלט

 למעבדה.

 :=להלןמתקני ההצלה ישולטו בשילוט ש )12

 

  

  

  

  

  

==עשר נקודות לעבודה בטוחה במעבדה==8.5.6

ת הוראות הבטיחות החשובות במעבדה,=נקודות אלו,=המדגישות א

ייתלו בכניסה למעבדה.=התלמידים יופנו אל נקודות אלה בתחילת 

==השנה ובכל עת,=ככל שיידרש:

=א.  אין להיכנס למעבדה ללא הוראת המורה.=

=ב.  יש להיכנס למעבדה רק בלבוש מסודר ובֵשיער אסוף.=

=ג. ==יש להישמע להוראות המורה או טכנאי המעבדה.=
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=ד. הכוללות את הסיכונים הקיימים =כי הוראות הניסוי=ודאיש לו=

 .בו הובנו היטב

=ה.  אין לטעום או להריח חומרים,=גם לא בפיפטה.=

=ו.  אין לשחק בחומרים ובכלים העומדים על השולחן.=

=ז.  משקפי מגן,=חלוק וכפפות.=–יש להשתמש באמצעי המיגון =

=ח.  ורה.יש לדווח על כך למ=–אם זוהתה סכנה בכלי הזכוכית =

=ט.  יש לקרוא מיד למורה.=–אם נשפך חומר כלשהו =

=י.  יש לרחוץ את הידיים לאחר העבודה במעבדה.=

==

  חדרי מלאכה וסדנאות טכנולוגיות  8.6

8.6.1= אש =סיכוניסדנאות טכנולוגיות שקיימים בהם =אומלאכה =חדרי=
 .אש=כאגפי=ויוגדרו=יופרדו

8.6.2= =הקירות= =לרבו=והרצפות=המחיצות, =יםת הציפוישל החדרים,
בועים בצבע בלתי צ=או=בעירים=בלתי=מחומרים=יהיו,=הגמר=וחומרי
 דליק.=

8.6.3= =מטר אחדמרכזי ברוחב =מעבר=יהיה=כו של חדר המלאכהלאור=
===שיסתיים בפתח היציאה.

8.6.4= ברמה העלולה להזיק יוצב שילוט רעש =בהם=קייםשבמקומות =
 =.מורה להשתמש באמצעי מגן מתאימיםהמתריע על כך ו

8.6.5= =ה= ובסדנאות חדרי המלאכה במכשירים הכלים והמכונות,
מכון התקנים =על ידייהיו מן הסוגים המאושרים הטכנולוגיות 

משרד החינוך ויצוידו בכל אמצעי הבטיחות בהתאם =ועל ידי
 גורמי הבטיחות.של לדרישות 

8.6.6= דרישות המכונות יוצבו במרחק מקירות וממתקנים אחרים על פי =
כמו כן יישמר סביב המכונה משטח עבודה ובטיחות פנוי =ן.היצר

 =.מ"ס=90-שלא יקטן מ
8.6.7= הארוכים המובאים לעיבוד =שהפריטיםבאופן =ימוקמו=המכונות=

המעבר.==לתוךלא יפריעו לפעולתן של מכונות אחרות ולא יבלטו 
=)מקצועוסיגים=(כגון משחזת,=כרסומת ומכונות המתיזות שבבים 

וכיוון =,יר מן המעברים ומשולחנות העבודהבמרחק סב=ימוקמו
==הקיר.=כלפייהיה =ההתזה
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8.6.8=  מבנה.בבאופן שימנע רעידות =יותקנוכל המכונות =
8.6.9=  .ויציבותלמבנה מעוגנות =יהיוכל המכונות =

===.יהיו מוגניםהחלקים הנעים והסובבים של המכונות ==8.6.10

ת העיניים או את א=נתמסכשהעבודה עמם מכונות או ציוד =ליד==8.6.11
 יוצב שילוט מתאים הכולל הוראות הפעלה.=הפנים 

בעת הפעלת מכונה או ציוד המסכנים את העיניים או את הפנים ==8.6.12
===חבוש מסכת מגן לפי ההנחיות.למשקפי מגן או יש להרכיב 

במצב ירותקו מתגיו או ברזיו שאו =ויינעל,=יגודרמסוכן =ציוד==8.6.13
 הפעלה בלתי מבוקרת.=די למנועכ="סגור"=או="מופסק"

בחדרים נפרדים שיש בהם סידורי אוורור תנורי קרמיקה יותקנו ==8.6.14
= בחדרי ספח מיוחדים או באגף נפרד בחדרי המלאכה מתאימים,

==או בחדרי הטכנולוגיה.=

 

  מחסנים כלליים ומחסנים לחומרים מסוכנים  8.7

8.7.1= הנבנים בבתי ספר סעיף זה מכיל הנחיות בטיחות לתכנון מחסנים =
==לאחסון ציוד,=חומרי ניקוי,=חומרים מסוכנים וכד'.

8.7.2= במחסן המכיל חומרים המשחררים אדים דליקים תהיה המערכת =
 החשמלית מסוג המוגן מפני התפוצצות.=

8.7.3= אחסון ציוד וחומרים יותקנו באופן ומדפי מדפים בארונות =
להתקין =רצוי =שתימנע נפילת הציוד והחומרים המונחים עליהם.

 .ה)=למניעת נפיל"קנט"בקצה המדף פס מגן=(

8.7.4= =הכימיקלים ובדופנו העליונה יימצאוארון בדופן התחתונה של =
 אוורור מתאים ופליטת גזים.=המאפשרים=פתחים

8.7.5= ארונות הכימיקלים ימוקמו במקום מאוורר ולא יחסמו מעברים,==
=ציוד כיבוי  =חלונות, =יציאות חירום, =ציוד נטרול,=דלתות, אש,

 חירום.=ומקלחותעיניים =מתקנים לשטיפת

8.7.6= =1.0שממדיו===במקום מאוורר ונגיש=חומ"ס=לפינוי=עמדהיש למקם =
==מ"ר.=
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  הספרייה   8.8

8.8.1= לעומסים מתאימים רצפת הספרייה והקירות יש לבדוק אם =
 ==.עליהם=הספריםכשהמדפים =יישאוש

8.8.2= במקרה של פגיעה =ופן שתימנעייבנו באמדפים להנחת ספרים ה=
 התמוטטות.

8.8.3= =ויהיה אפשרו את עומס משקל הספרים יישאהמדפים בספרייה =
 .בכל מדף בפני עצמו=להתאימם לגובה הספרים

8.8.4= משני צדיהם של המדפים יהיו עמודים העומדים על הרצפה =
 .יציבהויוצרים יחד כוננית 

8.8.5= =כיפוף כלפי =כל מדף חייב לכלול מצדו האחד=(שאינו= צמוד לקיר)
 מעלה למניעת נפילתם של הספרים.

8.8.6=  ס"מ עד מטר אחד.=90המרווח בין שורות המדפים יהיה =

8.8.7= ==מ'=לכל היותר.==1.60בבית ספר יסודי יהיה גובה המדפים עד =

8.8.8=  מ'=לכל היותר.=1.80יסודי יהיה גובה המדפים עד -בבית ספר על=

==

 המטבח  8.9
8.9.1= ורך תאושר תכנית המטבח על ידי משרד הבריאות במידת הצ=

==בהתאם לנדרש על פי התקנות לרישוי עסקים לבתי אוכל.

8.9.2= ==,=למעט מטבח לימודי.מטבח יופרד מחדר הלימודה=

8.9.3= מתקני הבישול והחימום והכבלים החשמליים המזינים אותם =
 מצאו במקום גבוה,=מעבר להישג ידו של הילד.יי

8.9.4= ייעשו בכיריים חשמליים או בכיריים ילדים =ניול בגחימום וביש=
מצא מחוץ ישל גז=(אין להשתמש במכשיר גז מיטלטל).=מכל הגז י

 רשת נעולה.בלגן ויהיה מוקף 

8.9.5=  .158התקנות הגז,=כאמור,=יהיו בהתאם לתקן הישראלי =

8.9.6=  במטבח מקרר,=תהיה בו אפשרות של פתיחה מבפנים.=אם יש=

8.9.7= עם ויסות =םמטבח יסופקו מים חמים לרחיצת ידייבכיורים שב=
==מעלות צלסיוס.=35-טמפרטורה ל

8.9.8= =מתקן לייבוש = מטבחון חדר המורים יכלול כיור עם מים חמים,
==לאחסון ומקרר.=הולאחסון כלים,=משטח עבודה וארונות פורמייק
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 גן הילדים   8.10

ת להנחיות ההנחיות שלהלן הן הנחיות ייחודיות לגני ילדים המתווספו
==שפורטו לעיל.

אין לשתול בגן הילדים עצים וצמחייה רעילה וקוצנית.=יש להימנע ==8.10.1
=(ראו בנספח  משתילת צמחייה הגורמת לתופעות אלרגיות במגע

==להלן).

 אפשר למקם==גן ילדים במבנה ציבור או מגורים בתנאים האלה:==8.10.2

=א. גורים חייב מיקומו של גן ילדים במבנה ציבורי או במבנה מ=

=–=להיות נפרד לחלוטין מכל מערכת התנועה של הבניין

=יציאות  החל מדרך הגישה הציבורית =-=דרכי גישהוכניסות,

 ועד לכניסה לגן.

=ב. == =יהיה יחידה אחת, =על כל מרכיביו, פרדת מומבנה הגן,

 מהמבנה הציבורי או ממבנה המגורים.תפקודית 

=ג. יימצאו מתחת =גן הילדים או חצר המשחקים של הגן לא=

=לרמפות  לגגות של מבנה כלשהו או מתחת לכל ולמרפסות,

מערכת אחרת שתאפשר נפילת גופים מגבוה על הגן או על 

.=במקרים חריגים,=כאשר אי אפשר לעמוד בדרישה זו,=חצרו

 .יוגנו הגן וחצרו בגגון בכל שטחם

=ד.  את הגגון יבדקו מהנדס או הנדסאי מבנים ויועץ בטיחות.=

=ה. סומסום או =פני הקרקע בגן הילדים לא יהיה מסוג=כיסוי=

==.חצץ דק

כל חומרי הניקוי יותקן ארון מיוחד בעל מנעול נעילה להחזקת ==8.10.3
 .והחיטוי

מהקירות כל =יבלטולא =או מהקרקע=מ'=מהרצפה=1.5גובה של =עד==8.10.4
=כל==עצמים שהם,=אלא אם כן הם יותקנו בתוך גומחות מיוחדות.

,=חלקיםהבניין ומחוצה לו יהיו =בתוךוהגימור חומרי הבנייה 
חוץ =הטיח על קירות=.ישרים וחופשיים מכל בליטה וחספוס

==או לחוץ.=חלק בתחום הגובה הזה יהיה

מ'.=אם הגובה שלהם יהיה =1.50-מתלי מעילים לא יהיו נמוכים מ==8.10.5
==מ'=יש להתקין מגן.=1.50-נמוך מ
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 שערים ודלתות==8.10.6

=א. =לפחות ו ילחצר הגן יה= =הראשי=שער השרצוי שני שערים.

=לפחות=מ'=1.20רוחבו יהיה =.ייפתח כלפי חוץ השער השני .

רצוי למקמו בריחוק מן השער =.ישמש למצבי חירום בלבד

יהיה נעול.=השימוש בשער השני=(שער החירום)==הראשי,=והוא

ייעשה בעת אירוע המחייב פינוי ויציאה מתוך הגן שלא דרך 

ית.=מפתחות השער יתאימו גם לשער הכניסה,=הכניסה הראש

=מפתחות נוספים יהיו כלומר  ="מסטר". יימצאו מפתחות

=המפתח ייתלה על וו  =סמוך לדלת היציאה לחצר. בתוך הגן,

 בתוך קופסה.

=ב. ==השערים יהיו מצוידים במנגנוני סגירה ונעילה אלו:=

1(= ==מבפנים ומבחוץ=ולילהפע=שאפשרמנגנון סגירה =

2(=  מבפנים ומבחוץ=ולילהפע=שאפשרלה מנגנון נעי=

3(= מנגנון להצמדת השער במצב פתוח,=לשם מניעת תנועה =

 רצויה של השער.=בלתי

8.10.7=  בכל כיתת גן ילדים יהיו לפחות שתי דלתות.=

8.10.8= מחלקת ההנדסה של הרשות המקומית חייבת להבטיח,=בתיאום =
=התקנת מערכת שילוט  עם מחלקת התנועה של המשטרה,

 לבטיחות התנועה של הולכי הרגל לעבר הגן.=ותמרור

8.10.9=  בתוך מתחם הגן השבילים=

=א.  .יהיו סלולים או מרוצפיםהשבילים =

=ב. ==מ'=לפחות.=1.10יהיה =השבילים=רוחב=

=ג.  .יהיו בלי שברים,=בליטות,=מהמורות וכד'השבילים =

=ד. ==.=יהיו מחוספסים למניעת החלקה=השבילים=פני=

יה לכל כיתת גן דרך יציאה בטוחה ונפרדת,=קומתי תה-בגן דו==8.10.10
 לא דרך הכיתות הסמוכות.ש

מ'=המרחק מכל =30בהתאם לתקנות התכנון והבנייה לא יעלה על ==8.10.11
דלת יציאה של החדר המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח עד 

==לכניסה למוצא בטוח או עד לדלת היציאה החיצונית.
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מ'=המרחק מכל =35ה לא יעלה על בהתאם לתקנות התכנון והבניי==8.10.12
==נקודה בחדר עד למוצא בטוח.

מ'=המרחק מכל =15בהתאם לתקנות התכנון והבנייה לא יעלה על ==8.10.13
==נקודה בחדר המשמש לשינה עד לדלת של אותו חדר.

=על אף האמור בסעיפים ==8.10.14 בהתאם לתקנות התכנון והבנייה,
=אם המבנה מוגן במערכת מתזים א פשר להגדיל את הקודמים,

==מ'.=25-מרחקי ההליכה הנדרשים ב

-מדרגות ולא יותר מ=3-במהלך מדרגות אחד תהיינה לא פחות מ==8.10.15
==מדרגות.=11

= 

 מבנים יבילים (קרוונים)  8.11
8.11.1= מפרט מכון התקנים מס'==תעמוד בדרישותהתקנת מבנים יבילים =

 או תקן עדכני כשיפורסם.=412
8.11.2= =(סוג הבסיס =המבנה יותקן על= לפי יהיה בסיס מוגבה מהקרקע

 מהנדס קונסטרוקציה).של תכנון 
8.11.3=  מצד הכניסה.=ס"מ=60=בסיס המבנה לא יעלה עלגובה =
8.11.4= =(בלוקים המרווח בין המבנה לקרקע ייאטם = בחומר בנייה תקני

 כדי למנוע כניסת תלמידים מתחת למבנה.=או איסכורית)

8.11.5= לפי חוק יבוצעו אליו הצנרת המובילה ועבודת החשמל במבנה =
 החשמל=(חיבור מתחת לאדמה).

8.11.6= מפסק זרם =באמצעותמערכת החשמל של מבנה יביל תהיה מוגנת =
 מיליאמפר.=30פחת ברגישות של 

8.11.7= ממנו מועבר ניין שהחשמל מבטח חצי אוטומטי נפרד יותקן בב=
===למבנה.

==
 הצבת מוצג  8.12

8.12.1= =המוסדמחייבת אישור של מנהל =ךחינוה=התקנת מוצג במוסד=
 .הבטיחות ברשותמנהל תיאום עם והרשות המקומית ושל 

8.12.2=  תכנון המוצג והתקנתו יאושרו בידי מהנדס מבנים.=

8.12.3= מתקן המשלב שימוש בחשמל ובמים מחייב אישור מהנדס חשמל =
=ויימצא תחת  ואינסטלציה נוסף על אישור מהנדס מבנים,

פיקוחם.
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8.12.4= על =שתתבססלפני הכנסת המוצג למוסד יש להכין תכנית התקנה =
= =ועל קריטריוניםהחומר שהוא בנוי ממנו על מבנה המוצג,

תכלול את =מבניםידי מהנדס כאמור בתאושר ש.=התכנית נוספים
 הפרטים האלה:

=א.  מקום התקנת המוצג=

=ב.  הדרישות להתקנת המוצג=

=ג.  האישורים הנדרשים להתקנה=

=ד.  לאחזקה שוטפת ותקופתית של המוצגהדרישות =

=ה.  .)הצורך=(לפיהערות/הנחיות נוספות =

8.12.5= =ופני הקרקע יהיו בעלי = למוצג לא יהיו פינות או בליטות חדות,
מצעים מרופדים.=המוצג יהיה="ידידותי"=מבחינת המגע אתו ולא 

או לגרום לסריטות ולחבלות.==ריהיו בו חלקים העלולים להישב
יבו יטופלו בהתאמה לסוג המוצג=(אם עשויים פני הקרקע שמסב

 לטפס על המוצג יש לנהוג בו כבמתקן משחקים).

8.12.6= מ'=ורוחב צלעות הבסיס לא יעלה על =2.5על =יעלההמוצג לא =גובה=
==מ'.=3

8.12.7= מ'=לפחות =3במרחק של =יוצב=למוסדכניסה ל=בסמוךשיותקן =מוצג=
=באופן  בעת =אולמוסד כניסה בעת המפגע =יהיהלא שמהכניסה,

==יציאה ממנו.ה

8.12.8= מחלונות לפחות מ'==3במרחק של =יוצבשיותקן בחצר המוסד =מוצג=
 המבנה.

8.12.9=  .לטפס עליו=האוסרמוצג יתוחם וישולט בשלט =כל=

יש לקחת בחשבון לשעשועים או =למשחקים=בתכנון מוצג המשמש==8.12.10
פגיעה מניעת סיכונים כמו היצבטות האצבעות,=הילכדות הראש ו

=מתחת למתקן כזה יונח מצע לבלימת  מברגים ומאבזרי חיבור.
 נפילות.
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    שיפוצים במוסד החינוכי    . 9

  כללי   9.1

שינויים =תיקונים,מוסדות החינוך נדרשים מעת לעת לבצע עבודות של 
להיות סיכון בטיחותי לתלמידים הלומדים =יםותוספות בנייה העלול

=העקרונות המפורטים להלן הם במוסדות החינוך והשוהים בתחומי הם.
=לתקנים ולהוראות מחייבות אחרות =לתקנות, כמו חוק =,תוספת לחוקים,

==ועוד.התכנון והבנייה,=חוקי עזר עירוניים 

==

 קווים מנחים  9.2
9.2.1= במהלך החופשות בשנת  העדפת ביצוע עבודות שיפוץ קצרות=

===הלימודים

תבוצענה עבודות המחייבות פעילות מקצועית קצרה במבנה 
=במקרים אלו יש להיוועץ =בשנת החופשות =מהלךב הלימודים.

באחראים על הבטיחות ברשות/בבעלות ולנהוג על פי 
==הנחיותיהם.

9.2.2= ===העדפת ביצוע עבודות ממושכות בפגרת הקיץ ובחופשות ארוכות=

בפגרת תתחלנה ותסתיימנה עבודות המחייבות פעילות ממושכת 
=אם הדבר איננו הקיץ =באופןהעבודות יש לתכנן את =אפשרי.

=המרעישות יותר והמלכלכות יותר =שהפעולות המסוכנות יותר,
לתוך שנת =יגלשווהעבודות ש=אוגוסט-ים יוליבחודש=יסתיימו

==.שקטות ונקיות יחסית=יהיוהלימודים 

9.2.3=   ניעת הפרעות ורעשמ=

=א. =(או = מחלקות החינוך וההנדסה של הרשות המקומית
= צוען של עבודות הבנייה או את בי=יתכננוהבעלות)

השיפוצים לפי לוח זמנים ובשיטות עבודה וארגון שימנעו 
==הפרעות,=מטרדי בטיחות ורעש.

=ב. =–אין לבצע עבודות הכרוכות במטרדי רעש גדולים במיוחד =
פעמיים=(כגון פיצוצים)=או ממושכים=(כגון הפעלת מדחס -חד

==בעת שילדים נמצאים במקום.=–=אוויר)

9.2.4=   ביצוע של מהנדס הרשות/הבעלות הוראות=

בכל מקרה של בנייה בזמן לימודים יש לקבל הנחיות ממהנדס 
וממנהל הבטיחות במוסדות חינוך של הרשות/=הרשות/הבעלות 

=בעלות.ה
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9.2.5=   בידוד אזור העבודה=

=א. יש להתקין סידורי גישה נפרדים לעובדים לצורך הכנסה =
=כלים וציוד מדרכי הג ישה של והוצאה של חומרים,

==תלמידים אל המוסד.

=ב. בין שטח המוסד לאתר הבנייה תיבנה גדר הפרדה קשיחה,==
=מלוחות עץ או מחומרים דומים.= אטומה ויציבה מלבנים,

=והיא תבטיח =2גדר ההפרדה תהיה בגובה של  =לפחות, מ'
הפרדה מוחלטת בין אתר הבנייה לשטחי משחק או פעילות;=

ילדים ואנשים לא =זאת כדי למנוע כל אפשרות של כניסת
==מורשים לאתר הבנייה עד גמר עבודות הבנייה.

=ג. הצד הפונה אל אזור משחק הילדים ופעילות מוסד החינוך =
=חוטי ברזל ומפגעים  יהיה חלק וללא בליטות ומסמרים,

==דומים אחרים.

=ד. אין להתקין גדר רשת או למתוח בדי יוטה ודומיהם,=וכן אין =
ין אתר הבנייה ובין שטח להשתמש בפח גלי כגדר הפרדה ב

==המשחק של המוסד החינוכי.

=ה. ייתלה שילוט="סכנה!=כאן בונים!=אין =ותעל הגדרות המפריד=
==כניסה!".

=ו. =שקע או מקום שקיימת סכנה לנפילה לתוכו או = כל בור,
==כדי למנוע סכנה של נפילת תלמידים.לבטח ממנו יגודר 

9.2.6=   גידור וסימון שטח סכנה=

=א. =אבזרי קיימת סכנה של יה אם במהלך הבני= נפילת חפצים,
ר המוסד החינוכי,=יוגדר לתוך שטח המצוי בחצ=בנייה וכלים

 "שטח סכנה"=ותימנע כניסת תלמידים לתוכו.שטח זה כ

=ב. מניעת כניסת תלמידים לשטח הסכנה תבוצע באחת =
 מהדרכים האלו:

1(= שטח הסכנה על פי המפורט בסעיף =אפשר לגדר את=
=ותליית שלטי אבידוד אזור העבו" זהרה דה"

 מתאימים.

2(= =שיש=שטח הסכנה.=גודל השטחמעל גגון =אפשר להתקין=
=3.5לקרות יהיה שטח הסכנה ועוד רצועה ברוחב של 

=(לא נפילת שתבטיח מניעה של =מ' חפצים באלכסון
 בנפילה חופשית).
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בנה יוהוא י=,צע על ידי מהנדס אזרחיויתוכנן ויבהגגון 
ת את המשקל של אבזרים קשיח ויוכל לשאמחומר 

 וחומרי בנייה העלולים ליפול בנפילה חופשית.

9.2.7= ==מניעת סיכוני רטיבות בעונת הגשמים -עבודה על גגות =

=א. למערכות למנוע חדירה של מי גשמים למערכות חשמל ו=כדי =
==אחרות הכיסוי יותקן כיסוי מבודד מעל אזור העבודה.

==המבודד יושלם לפני תחילת עונת גשמים.

=ב. הכיסוי המבודד מפני חדירת גשמים לא יוסר בתקופת =
הגשמים כדי למנוע חדירת מים אל מערכות החשמל 

==ורטיבויות.

9.2.8=   אטימת חלונות ופתחים בבנייה פנימית=

הושלמה בנייה חיצונית של המבנה ונמשכת הבנייה הפנימית,=
ייאטמו החלונות הפונים אל חצר המשחקים בלוחות עץ,=בלבנים 

==כדי למנוע נפילת חפצים וחדירת מי גשמים למבנה.=וכד',

9.2.9= ==שמירה על הניקיון ופינוי פסולת=

בסוף כל יום עבודה של הקבלן במבנה עליו לאסוף את האבזרים 
ואת פסולת הבנייה שנפלו על הגגון או לחצר ולבדוק את יציבות 

==הגגון,=ובמידת הצורך לבצע בו תיקונים.

9.2.10=   ן צריחשימוש בעגורהגבלות =

=א. ==.סמוך לשטח מוסדות החינוךלא יוצב עגורן צריח =ככלל=

=ב. =יש ליישם ואם צ= רכי העבודה מחייבים הצבת עגורן צריח,
 כללים אלה:=

1(= להעביר את הזרוע של =ןאין לבצע הנפה כלשהי ואי=
 העגורן מעל שטח המוסד החינוכי.

2(= בודק יותקנו גובלים בפיקוחו של =כדי להבטיח זאת=
==.עגורן צריחמוסמך ל

9.2.11= ==בקרה ומעקב=

חינוך וגננות שבשטח מוסד החינוך שלהם מתבצע =מוסדותמנהלי 
=גדרות,= =שערים, =מתקני משחקים, שיפוץ בתחומים של מבנה,
=ידווחו לממונה הבטיחות ברשות/בבעלות לצורך  חצרות וכד'
מעקב על ידי יועצי הבטיחות כדי לוודא עמידה בתקנים 

==ובהוראות הבטיחות.
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9.2.12= ==ביקורת הרשות (הבעלות) לפני מסירה=

=א. לפני שיימסר המבנה או המתקן לשימוש המוסד החינוכי =
תבוצע בו ביקורת יסודית על ידי מחלקת ההנדסה של 
=בשיתוף עם מנהל מוסד  =(או הבעלות), הרשות המקומית
=נקיים ופנויים  =כולל החצר, =כדי לוודא שהמקום, החינוך,

 או מטרד בטיחות כלשהו.מכל חפץ,=פסולת בנייה 

=ב. הבטיחות =מנהללביקורת כזו מומלץ להזמין את =
==או יועץ בטיחות מטעמה.=ברשות/בבעלות
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  רשימת צמחי נוי ובר המומלצים לשתילה במוסדות   נספח  . 10
  *החינוך         

ת אנו מדגישים כי חל איסור לכרות עצים במדינת ישראל ללא אישור הרשו
==המקומית ופקיד היערות מעודד שתילת עצים ושיחים החינוך משרד האזורי.

הרשימה =גננים ואדריכלי נוף.=–אנשי מקצוע =עםבחצרות מוסדות חינוך בתיאום 
ול בחצרות משמשת המלצה לאנשי אחזקה וגינון העוסקים בטיפשלהלן 

=הרשימה =ואדריכלי גן או גננים הרואים לנכון המלא=האינ=במוסדות חינוך. ,
=ובלבדרשא=עליהלהוסיף  ,=שיקפידו על העקרונות הרשומים בה=ים לעשות זאת,

==תוך שימת לב מיוחדת לאיסור השימוש בצמחים רעילים.

  המקרא

=מתאים=מ': ==מתאים באופן חלקי=ח':=

  
  

  אזורה
==

  שם הצמח
= =

  צפון  מרכז  דרום
  עבריהשם ה

שם ה
מדבר   מדעיה

  יהודה
ערבה 
  נגב  מרכז

נגב 
  שפלה  הר  עמקים  שפלה  הר  מערב

= = = = = = = = = = = = = = = = = =  עצים
=מ = =מ = = = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = -אלמוגן רחב

=עלים  =
brythrina 

corallodendrum= =
= = = = = = = = = = = = =מ = =מ = =מ = =אדר סורי = Acer obtusifolium= =
= = = = = = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלון הגלעין = nuercus ilex= =
= = = = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלון התבור = nuercus ithaburensis= =
=ח = =ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלון השעם = nuercus suber= =
= = = = = = = = =מ = = = =מ = =מ = =מ = =פורץאלון מ = nuercus frainetto= =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלון מצוי = nuercus calliprinos= =
=מ = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלה אטלנטית = mistacia atlantica= =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = -אלה ארץ

=ישראלית =
mistacia palaestina= =

= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אורן הגלעין = minus pinea= =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלבציה ורודה = Albizzia julibrissin= =
= = = = = = = = =ח = =מ = =מ = =ח = =מ = -בוקיצה קטנת

=עלים =
rlmus parvifolia= =

= = = = = = =ח = =מ = =ח = =מ = =מ = =מ = =ארז הימלאי = Cedrus deodara= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = אנטרולוביום 

=פרי-כפוף =
bnterolobium 

contortosiliqum= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = = = =אלבציה צהובה = Albizzia lebbeck= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = =ברכיכטון אדרי = Brachychiton 

acerifolius= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = -ברכיכיטון דו

=גוני =
Brachychiton discolor= =

= = = = =מ = = = =מ = =מ = =מ = = = =מ = בוהייניה 
=מגוונת =

Bauhinia variegata= =

=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = = = = = =מ =  בומבק צייבה
=(=בומבק הודי) =

Bombax ceiba 
= =

= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = -סיגלון חד
=עלים =

gacaranda mimosifolia= =

                                                
* == ,=תל אביב,=המכון למחקר הספר: הנחיות והמלצות-תכנון חצר בית),=1999לפי:=ווינדזור א'=(עורכת)=(=

==.116-115ולפיתוח מוסדות חינוך ורווחה,=עמ'=
==
==
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==

= =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מזרחידולב  = mlatanus orientalis= =

= = = = =ח = = = = = =מ = =מ = = = =מ = =הדר החושחש = Citrus aurantium= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = = = = = = = =טבבויה איפה = qabebuia impetiginosa= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = = = = = = = =ינבוט לבן = mrosopis alba= =
=ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מילה ירוקת עד = craxinus uhdei= =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מילה סורית = craxinus syriaca= =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ספיון השעווה = papium sebiferum= =
= = = = =ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =כליל החורש = Cercis siliquastrum= =
=ח = =ח = =מ = =מ = =ח = =מ = =ח = = = =מ = =סיסם הודי = aalbergia sissoo= =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ער אציל = iaurus nobilis= =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = =פיקוס חלוד = cicus rubiginosa= =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = -פנסית דו

=נוצתית =
hoelreuteria bipinnata= =

= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = צפצפה 
=מכסיפה =

mopulus alba= =

= = = = =מ = =מ = =ח = =מ = =מ = = = =מ = קליסטמון 
=הנצרים =

Callistemon viminalis= =

=מ = =ח = =ח = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = קתרוסית 
=מרובע =

Citharexylum spinosum= =

= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = שלטית 
=מסופקת =

meltophorum dubium= =

=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =תמר מצוי = mhoenix dactylifera= =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =תמר קנרי = mhoenix canariensis= =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = ==
  שיחים ובני שיחים

= =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אבליה גדולת פחי = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אגפנטוס = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אוג הרוק = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אזובין משונן = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אלת המסטיק = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =מ = =בוגווילאה חלקה = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ברבריב = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =עוזרר סוככני-בן = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =ח = =גרבילאה ברכיסטיכה = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =ח = = = = = = = =גרבילאה טלמני מכסיף = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =דק פרי זקוף = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =הדס מצוי = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =היביסקוס סיני = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ורד אייסברד = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ורד וסטמונד = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =חבושית אופקית = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =חבושית פרנשט = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =חיצית הטיפין = = =
=ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =חרצית לבנת פרחים = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =ח = = = = = = = =כסיה לענתית = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =לגסטרמיה הודית = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = = = = = = = =לוקופיליום שמני =  
=מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =מ = =מ = = = =מ = =לנטנה לילכית = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =יוריאה מרבדית = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מורן החורש = = =
=ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מללויקה קטנה עלים = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ננדינה מתורבתת = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אהרון קשה עלים = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =מ = =אלנום סגול = = =
= = = = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ציפור גן עדן=–אטרליציה  = = =
= = = = = = = = =מ = =ח = =מ = =מ = =מ = =ספיראה קנטונית = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =עצבונית החורש = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ערער אהדורה קועפקטה = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ערער גולד קוסט = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ערער גריאול = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ערער מינט ג'וליה = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =ח = = = = = = = =טלמני מכסיףגרבילאה  = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =דק פרי זקוף = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =הדס מצוי = = =
=ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ערער סבינה = = =
=ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =פיטוספורום גלוני = = =

106



               äôìçä– 52–5.1                       òá÷ úåàøåä  
    

                'îò94  êåúî94 íéãåîò     /âò ì"ëðî øæåç6,(à)   ,â"òùúä èáùá à"ë1  øàåøáôá2013 
    

 

98

= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =פיטוספורום יפני מגוון = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =פיטוספורום ננסי = = =
= = = = = = = = = = = = =מ = =מ = =מ = =פריש יפני = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = = = = = = = = = =אפריקני=צמרר = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =צסטרום אמרגני = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =קורנית מקורקפת = = =
=ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =קליסטמון="קפטן קוק" = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =קניאורן תלת זרעי = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =רוזמרין="בלו לגון" = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =רוזמנרין רפואי = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =טיתרוסליה שבטב = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = = = = = = = =רותם המדבר = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =שיח אברהם מצוי = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =שיח אברהם תלתני = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =מטפסים =
= = = = = = =מ = = = =מ = = = = = = = =אברון מגסקרי = = =
= = = = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = =אורנית לוהבת = = =
= = =ח = =מ = =מ = =ח = =מ = =מ = =ח = =מ = =אלמון הודי = = =
= = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אנטיגנון דק עוקצני = = =
=ח = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =בוגונווילאה נאה = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =גפנית מחומשת = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =גפנית משולשת = = =
= = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =הרדנברגיה==תלתנית = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ויסטריה סינית = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ורד מטפס = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =טרכלוספרמון יסמיני = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =יסמין גדול פרחים = = =
= = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =גרבילאה זיתנית = = =
=מ = =מ = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =יערה יפנית = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =סביון מטפס = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =סולונום מטפס = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =פנדוריאה יסמינית = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =קיסוס החורש = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = = = =מ = =מ = = = =מ = =קליאנדרה סורינמית = = =
= = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =שעונית תכולה = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =תונברגיה גדולת פרחים = = =
=מ = =מ = =מ = =ח = = = = = = = = = = = =לפופית רגל העז = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =כיסויי קרקע =
= = = = = = =ח = = = =מ = =מ = = = =מ = =אגרטון מקסיקני = = =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אוזן הדב = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ארכובית מקורקפת = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =גזניה אשונה = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =ח = =ח = = = = = = = =גזניה ניבאה = = =
= = =ח = =מ = =ח = =מ = =מ = =מ = =ח = =מ = =לנלטנה לילכית = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =נדיף ורוד = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =סטקריאסיה ארגמנית = = =
= = =ח = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =פלרגוניום חריף = = =
= = = = = = =מ = = = =מ = = = = = = = =הלילה החופי-נר = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =צמחי כיסוי =
= = = = =ח = =מ = =מ = =מ = =ח = = = =ח = =סביון מלבין = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ירקה מפוספסת = = =
= = = = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =עותכיליין הפק = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =אפטניה לבבית = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =ח = = = =ח = =צילקנית החרבות = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = = = = = = = = = =אוכם אמיתי = = =
=מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = = = = = = = =וידיליה ביצתית = = =
=מ = =מ = =מ = =ח = = = = = = = = = = = =לפופית רגל העז = = =
= = = = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =מ = =רוזמרין רפואי זוחל = = =
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 הוצאה לאור:=גף הפרסומים,=משרד החינוך
= =ודליה לאופר=עריכה:=דליה הלוי =  

 עריכה לשונית:=דליה לאופר
=תיי,=נעמה ברגר וטל אהפקה:=שרה גמליאלהת ומרכז  

 עיצוב:=סטודיו="שחר שושנה"
 הודפס במדפיס הממשלתי,=ירושלים

www.education.gov.il/mankal : כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  
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