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 מוקדמות - 00פרק 

 

 והיקפה תיאור העבודה 00.01

שיקום וחיזוק הבטון במבנה מדרגות החרום של בנין  לעבודותכרז/חוזה זה מתייחס מ

  . במרכז רפואי ברזילי מרפאות החוץ 

 תאור הפרויקט  
כן חיזוק מעקה המסגרות יבוצע שיקום הבטונים ותוספת חיזוקים ובמסגרת הפרויקט 

 .1142והבאתו למצב של עמידה בדרישות תקן 

 

 תנאי עבודה מיוחדים  00.02

 .ומתפקד  בסמוך למבנה פעילהעבודה מתבצעת  א.

באופן מיוחד  קיימות. חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות 

נה ממערכות ההזנה השונות כגון: יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המב

 .מהמפקח בכתבאשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור  מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'

להיעשות בתיאום  לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות ,כל העבודות ב.

רי הן בשטחים הסמוכים לאזו ,לפעילות בית החולים ם המפקח, על מנת שלא להפריעעמלא 

 והן לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים. ,העבודה

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת  ג.

רפואיים תהיה מזערית הומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים 

 ככל האפשר.

כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן  העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה .ד

כדוגת עבודות שבירה  )חיתוך וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'

עבודות אלה תתבצענה בתאום עם מנהל הפרויקט והמפקח מטעם .,חציבות פרוקים 

שישי עד כניסת או בסופ"ש , 07.00ועד למחרת בשעה  16.00המזמין ויחולו החל משעה 

 השבת  ובצאת השבת ולא ישולם תשלום נוסף לקבלן המבנע עבור עבודה השעות אלו.

  

יצטרך לבצע  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר ה.

שבהתארגנות נכונה  כך בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח,

 עבודותיו בנתיבים אחרים.יוכל להמשיך ב

לאלתר רשאי להפסיק מפקח כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי ה 

 , ולדחותן למועד אחר.עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר

 על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן: .ו

לתאם עם  ינים ומספקים, ועליוברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמ .1

בכל מקרה על  כתוצאה מעבודותיו. את הנוהל למקרה שתפרוץ אשהמפקח 

 הקבלן לפעול לפי הנחיות אחראי הבטיחות מטעם בית החולים והמפקח. 

ולהשתמש  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, 

בעיקר אם מדובר  מים בכל מקרה כזה( באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת

 בדליקות של מערכות חשמל.

 בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד  

 אמצעי הכבוי המומלצים.
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על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים, לבניינים, לחדרי  .2

ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי  םונקיימדרגות, לדלתות מילוט פנויים למעבר 

 מילוט.

מעבודה בלתי  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה .ח

 זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.

מראש, או  כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום 

חוקי הבטיחות והגיהות  מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על גרימת נזקים כתוצאה

המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם,  יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את -בעבודה 

המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק  קבלני משנה של הקבלן או של

 הישיר והעקיף.

 חודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.האמור לעיל חל גם על הפעלה מ 

עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב יתכן וחלק ממודגש כי  ט.

 והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום. והלילה,

הנוספות )אם  עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצאות .י

 רי עבודתו.תהיינה לדעתו( במחי

 

 גידור השטח וארגון האתר 00.03

  

גדר יציבה  ,על חשבונו, וההתארגנות שיוקצו לו היקף אזורי העבודההקבלן יקים ב בשטח ההתארגנות 

. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה מפחי איסכורית חדשים מטר לפחות 2.0קשיחה ואטומה בגובה 

 לן במצב תקין כל משך הבניה.ותפורק עם סיום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקב

הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה,  

 שערי כניסה ותואי הגדר.

שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן לקבל אישור  

 ם השונים.מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקני

 

 ביה"ח. איזורי משאר  ו, והפרדתעבודתועל גידור שטח גם הקבלן יהיה אחראי באופן מלא  

 

 ביצוע בשלבים 00.04

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי לקבוע  

 סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

דיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע בשלבים ולפי ע 

 הביצוע.

 

 שמירה 00.05

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה למבנים,  

ל ההפסד, חומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן בכ

 ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

 

 



5 

 

 הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים 00.06

בנוסף לאמור במסמך ב', הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן )כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים  

דויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב וכו'( טעונה אישור המפקח להקמה ולמיקום המ

  אישור בכתב של המזמין.

 

 שלט 00.07

שלט באתר הבניה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם המתכנן או  ,על חשבונו ,הקבלן יתקין 

, המתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות

 ייקבעו בלעדית ע"י המפקח. -צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט 

 

 מים וחשמל 00.08

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות  

 הקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:

קומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל ההתחברויות תעשינה במ א.

 מונים מתאימים.

כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן  ב.

 בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד.

או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת  ג.

באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים )כגון 

 מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית( למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. ד.

זאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב מודגש ב 

 מהמפקח!!!

 

לחודש את צילומי קיראות המונים לחשמל ומים למפקח מטעם  1קריאת מונים: הקבלן המבצי יעביר כל 

 המזמין . אין לפרק מונים ללא אישור המפקח. 

 

 תנועה בשטח המזמין 00.09

ח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח. כלי רכבו של נתיבי התנועה בשט 

 הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל  

נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו  הוראות המזמין בענין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות

 כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב.

 

 דרכי גישה ארעיות 00.10

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

דה. הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו, כולל מערכת ההשקיה גמר העבו

 וגינון. התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן  

 ם אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכי
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 שטח העבודה 00.11

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי  

 התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

  

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.12

: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון, לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון 

 לינה וכיו"ב.

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה. 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.13

בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל, או  

זמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המ

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל  .הכרחית בהחלט

 אשור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.

 תיאום עם המפקח 00.14

אין להתחיל בביצוע עבודה עם המפקח במקום, כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה  

 .כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו

 

 בקורת העבודה 00.15

על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים  ,הקבלן חייב להעמיד א.

של בשביל בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה 

 הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות  ב.

 או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

י עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל ג.

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים  -וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

וע מסויים, אם המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצ ד.

לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא 

 תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  ה.

 ולאופן ביצועה.

בלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר הק ו.

לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 

הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה 

 לן.על חשבון הקב

בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן  ז.

המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה 

 עילה לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.
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אה של הקבלן לביצוע העבודה לפי השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המל ח.

 כל תנאי ההסכם.

 

 הגנה בפני נזקי אקלים 00.16

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה,  

  הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.

ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו -קטו עלכל אמצעי ההגנה יינ 

 המלאה של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן  

 ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

ה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרבות גשמים, לא ייחשבו להסרת ספק, מודגש בז 

 ככוח עליון.

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.17

על  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן 

 כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.  ,חשבונו

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  

 ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא הקבלן, אם יגרום יינקטו צעדים חמורים נגד  

ייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק ש

 חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

  תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.18

נים , שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלללא תמורה נוספתיתן, הקבלן  

מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם 

 אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.

מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צידי הליכה  .ג

 וכו'.

 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ה.

 יפגעו ע"י פועלי הקבלן.הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא י ו.

 עבודה.הניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר  ז.

 

 שרותי קבלן ראשי 00.19

 בנוסף ו/או בניגוד לאמור במפרט הכללי, שרותי הקבלן הראשי יכללו, בין היתר, את הסעיפים הבאים:  

 אמת מראש.כניסה לאתר, גישה ופריקה מתו מתן אפשרות .1
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תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע ועל תחזיות השאלת  .2

 הביצוע, ושילוב הגורמים השוניםהפועלים באתר, בבחינת קבלן ראשי מבצע.

מתן אינפורמציה על הידוע לקבלן על המבנים והמערכות הקיימות במבנים ובסביבתם, בבחינת  .3

 קבלן ראשי מבצע.

אינפורמציה ידוע על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים  מתן .4

 ,הדרכה בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר.

אחריות בלעדית לבטיחות של כל האתרעל כל העבודות הנעשות בו כולל של הקבלנים  .5

בהתאם לנספח הבטיחות הממונים)אם יש(,בהתאם להוראות כל דין, למוגדר בגוף ההסכם ו

 . ברזיליהמצורף או שימסר ע"י המרכז הרפואי 

 הקצאת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי האתר. .6

 ביקורות כניסה ומתן רשות כניסה למורשים בלבד. .7

 מתן שרותי הרמה ושינוע עם מנופים ומעליות במידה ויותקנו ע"י הקבלן באתר.  .8

 זקת השרותים במצב תקין, היגייני ונקי.מתן שימוש בשרותים לכל העובדים בבנין, אח .9

 מתן שימוש בחשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך. .10

ביצוע חריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתוכניות ו/או על פי דרישת המפקח באלמנטים  .11

בכל כמות וגודל וכן יהיה  העשויים מבטון עבור כל קבלני המערכות ו/אוהמלאכות ו/או אחרים

ללא  התיקונים הנובעים מעבודות קבלני נמערכות והמלאכות והקבלנים האחרים אחראי לביצוע

יוצא מהכלל כולל פתיחת חורים , חריצים, מגרעות, פתחים למעברים וצינורות, ביטון מסגרות 

ומעברים אשר יתקבלן מקבלני המערכות וכן יהיה אחראי לסתימה מסביב למעברים ולשרוולים 

אופן מוחלט, עבודת הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינורות לאחר מכן באופן מקצועי וב

 באזור הנדון.

 מתן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים. .12

פיקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים במבנה עפ"י לוח הזמנים ודווח למזמין ולמפקח על  .13

 כל פיגור מבעוד מועד.

תיקונים עד למסירה הסופית  השתתפות במסירת עבודות של קבלנים מאחרים ופיקוח על .14

 הכוללת של המבנה.

אחריות לביצוע תאורה פלואורוצנטית מספיקה לביצוע עבודות כך שקבלני המערכות וקבלנים  .15

על הקבלן להכין באתר מספר  אחרים יוכלו לעבוד באופן חופשי ביום ובלילה ללא הגבלה של אור.

של הקבלנים והזנת חשמל לאתר מספיק של זרקורים ומתן הזנת חשמל לאזור ההתארגנות 

 אמפר כל לוח. 63X3לוחות חשמל זמניים לצרכי העבודה בהספק  8העבודה כולל 

התקנת שרוולים ומכולות לפסולת, כולל אחזקתם ו/או שינוי מיקומם לפי הצורך. למען הסר  .16

ם הספק, באחריות של הקבלן למיין ולהפריד את סוגי הפסולת השונים למכולה המתאימה ולפנות

 בהתאם.

שמירה על ניקיון האתר כולל פינוי פסולת בניין.  פינוי פסולת הבנין לאתר שפך מורשה ולכל  .17

 מרחק כולל תשלום אגרות הטמנה ואחרות.

 שמירה כללית על האתר בכל שעות היממה לרבות בשבתות וחגים. .18
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ביצוע הכנת דרכי גישה למנופי הרמה, למשאיות, לאלמנטים ולציוד שיובאו לאתר, לצורך  .19

 העבודות.

ביצוע כל הסימונים הדרושים לקבלנים אחרים ולגורמים אחרים , סימון מעברים, מיקום  .20

 מחיצות , קווי ריצוף וחיפוי, מפלסים וכו'.

השגחה וביקורת על ביצוע כל עבודות קבלנים אחרים, פיקוח ואחריות על התאמתן למסמכי  .21

 ההסכם שייחתמו לענין ביצוע עבודות אחרות.

 וטיפול בביצוע עבודות בדק ותיקונים בתקופת הבדק בקשר לעבודת קבלנים אחרים. ארגון .22

 

 חילוקי דעות בין הקבלנים 00.20

בכל מקרה של חילוקי דעות בענין מתן שרותם יוכלו הקבלן או הקבלנים החרים או הגורמים האחרים  

ודות וההתחייבויות של המחליט בכל עינין והחלטתו תהיה סופית. העב לפנות למפקח והמפקח יהיה

 הקבלן למתן שרותים אינן גורעות מהתחיבויותיו לפי שאר חלקי ההסכם. 

מוסכם על הקבלן כי כל האמור בנספח זה יובא לידיעת כל הקבלנים והגורמים האחרים ויהיה חלק  

 בכל הסכם שיחתם עימם.

 

 תגבור קצב העבודה 00.21

עמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי ל 

 לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים  -

 המוקצבים.

רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות  

האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת 

 שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ועל במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות 

 חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

 

 

 

 

 משרד למפקח 00.22

 יוקם מבנה למפקח .לא  

 כוח אדם 00.23

 המנהל עבודה מוסמך, מקצועי, מנוסה, ומומח הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע  א.

לעבודות המתוארות במפרט זה. לא יאושר לבצע כל סוג שהוא של עבודה ללא נוכחות רצופה של 

מנהל העבודה מטעם הקבלן. מנהל עבודה יימצא באופן קבוע באתר העבודה )מדי יום, למשך כל 

היום, ובמשך ביצוע כל עבודה שהיא בפרוייקט(. מנהל העבודה יקבל הוראות מהמפקח. המפקח 
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החלפת מנהל עבודה באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו.  רשאי לבקש

 ימים מיום הודעת המפקח. 5במקרה ותידרש החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 

הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על  ב.

. מהנדס המתוארות במפרט וכתב הכמויות זהחה בעבודות העבודה, מהנדס מקצועי, מנוסה ומומ

זה יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן 

. המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או יומיומי וקבוע

 ימים מיום הודעת המפקח. 10 אינו מתאים לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך

הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם,  ג.

פיקוחו, מרותו לאמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים 

והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל 

העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא ייגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם 

 הזמנים. ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח

של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב  שום בעיה הכרוכה בהעסקתם ד.

 העבודה ו/או ככוח עליון וכד'.

 עבור כל העובדים הדרושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו. ה.

 

 

 

 לוח זמנים 00.24

זמנים מפורט שייערך  יוגש ע"י הקבלן לוח ,ם מיום מתן צו התחלת העבודהמיי 10לא יאוחר מאשר  

בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה. הלוח, לאחר 

 שיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.

 לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות, כולל פירוט הזמנים של ייצור והספקות לאתר. 

ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף הלוח יהיה  

השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי. 

בשום העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. ולא ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו. 

מובהר בזאת כי אי הגשת לוח זמנים מעודכן  .ופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודהא

מדי חודש תאפשר למפקח להורות על אי תשלום החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד הנדרש 

 להגשת לוח הזמנים!!

ת העבודות אינו איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמו 

מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה 

 כפי שיורה המפקח.

במקרים בהם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר, יתריע  

לוונטית באמצעות קבלנים אחרים המפקח בכתב בפני הקבלן כי בכוונתו לבצע את ה"עבודה" הר

שיועסקו ישירות ע"י המזמין )הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או לרכישת ציוד כלשהו(. במצב 

ימי עבודה מיום ההתרעה בכתב שיעביר המפקח לקבלן )אשר  7זה, ימתין המפקח עד לאחר חלוף 

הציוד טרם בוצעו במלואם(. לאחר במהלכם יוודא המפקח כי לא חלה התקדמות, והעבודה או רכישת 

תקופת התרעה זו, יוכל המפקח, באופן בלעדי וחד צדדי, וללא קבלת אישור כלשהו מן הקבלן, לבצע את 

העבודה או לרכוש את הציוד באמצעות קבלן/ספק אחר. עלות הביצוע של ה"עבודה", לרבות כל 

ן המצטבר של הקבלן הראשי. נקיטה הוצאות טיפול, ינוכו מהחשבו 15%העלויות הנילוות, ובתוספת 
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בדרך זו לא תזכה את הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן היא תבוצע רק במקרה בו 

 הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים.

  

מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים, יתכן ביצוע בנוסף לנ"ל,  

 י הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.עבודה בקטעים ובשלבים לפ

מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמנים לביצוע העבודה, וכי על  

 הקבלן מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים.

 

 )בכל מקום בו נזכר בחוזה זה(: מחיר יסוד 05...

 

 ושבחירת למוצר / פריט ספיציפייחס יר יסוד" משמעו, מחיר שצוין ברשימת הכמויות המת"מחי 

 .המפקחהסופית תיעשה ע"י 

מחיר היסוד הינו מחיר נטו של החומר ו/או המוצר עצמו בשער המפעל או מחסן  :קביעת מחיר יסוד 

 ת כפל תשלום(. הספק בארץ, והכולל גם את כל המסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד לצורך מניע

האחסנה , ההעברה  ,מהמשאית באתר, המיון הפריטמאידך , ההובלה לאתר וכן עבודות פריקת  

ההתקנה והפיזור למקום העבודות עצמן , השמירה באתר, הפחת הגזורות והשבר , מימון , רווח הקבלן 

יהיו על חשבון  כל אלה –וכד' של הפריט / מוצר כולל כל חומרי העזר והנדרש להתקנה מושלמת , 

ולא ייכללו )הקבלן בלבד וייכללו במסגרת מחירי היחידה אותם נקב לעבודה הנדונה בכתב הצעתו 

 במחיר היסוד( . 

 

מחיר היסוד נתון בשקלים לפי מדד תשומות הבנייה בחודש המהווה את הבסיס לחישוב המדד של  

 הסכם זה .

הכל לפי  –זמין( , ישולם לקבלן )או יופחת אם בוצעה הרכישה על ידי הקבלן בעצמו )בהוראת המ 

המקרה( ההפרש כשהבסיס לחישוב הנו מחיר היסוד המצוין בכתב הכמויות . במקרה דנן , ערכו של 

מחיר היסוד ביום התשלום, יחושב בהתאם למחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות בתוספת הפרשי 

 ההצמדה )מדד תשומות הבנייה( . 

 

ם / יבואנים / ספקים כלשהם )ולאו לנהל מו"מ עם יצרני ,ת ובלא נוכחות הקבלןישירו ,מזמין רשאיה  

ולהורות  הפריט/ המוצר,על מנת לקבוע את מחיר היסוד של  דווקא אלה המומלצים ע"י הקבלן( וכד',

הקבלן לא יוכל להחליף את לקבלן לרכוש אותם עפ"י מחיר הרכישה שנקבע בין המזמין ליצרן. 

לאחר סיכום המזמין על מחיר עימו, ולהתקשר במחיר זה עם ספק אחר. הקבלן אף  היצרן/יבואן/ספק

לא ישנה את התנאים המסחריים של הסיכום עם הספק )לעניין מקדמות, תנאי תשלום, תנאי אספקה 

 וכיו"ב(. 

 

, והחלפת מחיר היסוד במחיר הרכישה הממשי , או ניכוי מחיר היסוד ,נ"להלצורך חישוב התשלומים  

ל לפי המקרה , תהיה המדידה נטו השטח ו/או העבודה שבוצעו למעשה באתר הבנייה. אי לכך יהיו הכ

 יסוד . ההפחת והשבר כלולים במחירי היחידה אותם נקב הקבלן ולא במחיר 
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על ההפרשים הנובעים משינוי מחיר היסוד כנ"ל לא יתווספו ולא יופחתו אחוזי ההוצאות והרווח של  

 הקבלן.

 

)לפי דרישה( כל מסמך, חשבון, קבלות וכד' שיש בהם כדי לאתר את המחיר  פקחיציג בפני המהקבלן  

 המשתלם בפועל ע"י הקבלן . 

 

 מוצר "שווה ערך" 00.26

בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו'  

מוצר. יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם  נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו

 00לא, כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה נערך כמשמעו בפרק מוקדמות 

 במפרט הכללי.

 .הנ"ל לא תקף למקומות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך", מן הטעמים שיפורטו 

 

 ותאישורים לדוגמאות ודגימ 00.27

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת  

יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש לפני  -המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח 

 התאריך שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.

"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות הקבלן יידרש ע 

 הגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים וכתב הכמויות.

בודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן מופיעות החומרים והע 

 בכתב הכמויות והמפרטים.

ומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי הקבלן יזמין את הח 

 העבודות והחומרים האלה.

בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח  ,על חשבונו ,על הקבלן לבצע 

על ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו 

 הקבלן בנוסף לנ"ל.

ייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצוע הכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יח 

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.

לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן, והם  

 ם הרגילים.יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירי

 

 חומרים וציוד 00.24

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, יהיה בהם כדי  

להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות 

יא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להב

הרזרביים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות 

 רציפות של ביצוע.
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חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט  

נקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים ש

 ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים המתאימים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות  

 ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.

 

 עמידה בתקני אש 00.29

 

)בדגש על תקרות תותבות, קירות מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר  

. הקבלן יידרש להעביר (4)חלק  109שיסופקו על ידו למיבנה עומדים בתקן ישראלי וריצופים למיניהם(, 

 אישור על כך )כולל הצגת תעודות מכון התקנים(.

  

  

 

 תתכניו 00.30

נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, המסמך ה' )מערכת התכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות  

מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. 

י הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינו

 מחירי היחידות או ההצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.

עם קבלת . עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות לביצוע 

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן  14צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

 רט ברשימה הנ"ל.וסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפכל תביעה עקב חו

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים.  

בהתאם לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך 

 הביצוע.

 

 

 

 

 הבניןנקוי אתר  00.31

הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי  

מהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין 

  המזמין. את אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של

 קומה יתבצע אך ורק ע"י שרוול לתוך מכולה סגורה ומכוסה באופן קבוע!פינוי הפסולת מה 

לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות  

והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו 

הקבלן יסלק את כל המחסנים עבודות מושלמות ואת הבנין מוכן לשימוש מיידי.. להשאיר את כל ה

 הגינון.ויחזיר את מצב המקום לקדמותו, כולל  ,והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום  בורות וכו'
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לכל מרחק הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות,  

ם מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל לן יהיה אחראי להשגת האישורי. הקבשהוא

נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות ההוצאות , ואגרות וכל 

 כאמור לעיל.

 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 00.33

וזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא ח 

והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת 

זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של  -אלכסונים, קשתות וכדו' 

 הסעיפים בכתב הכמויות.

צרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר מודגש בזאת, שבגין עבודות ומו 

לנקוב בכתב הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. העבודות, שלגביהן 

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(,  -לא תהיה מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

ידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, רואים את מחירי היח

 וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 00.34

בכל אותם הסעיפים בכתבי הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת )דוגמת חיפוי  

תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את קרמיקה, צבע וכדו'( 

עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש )דוגמת בטון, גבס, טיח וכו'( ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב 

  בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 

 הות מחירי כתב הכמויותכלליות וז 00.35

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו  

בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום 

 .פרקים שוניםב מחירים זהים בסעיפים זהים

 המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים. ,קרה של סתירהמבכל  

 

 (14.11.94) 5, 3, 2פרקים:  - 177חוזר משרד הבריאות מס'  600.3

כל נזק לאדם ורכוש  ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת - מבוא 

ן והפעלתן בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקת

 מחדש.

 מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחזקתן. 

 

 ניתוק/חיבור קוים ומערכות - 2פרק  

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח  

 בכתב וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק,  האיסור 2.1

תאורה, קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה 

 בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.
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הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית  2.2

 .החולים ובנוכחותו

הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקווים תכולתם  2.3

 וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

 הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 2.4

 ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. -

תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים )מינהלה, סיעוד( והודעה  -

 לפני הניתוק/החיבור.חוזרת מייד 

 

 עבודות נוספות  00.37

על מחיר  10%בנוסף לאמור בסעיפים אחרים של חוזה זה , עבור סעיפים חריגים תנתן הנחה של  

מחירון מאגר מאוחד של חברת רמדור לפי המהדורה הרלוונטית לזמן הביצוה. לחילופין , ניתן להגיש 

 החוזה )פרורטה למחיר החוזה(. ניתוח מחיר לעבודות חריגות בהתבסס על מחיר 

 

 

איכות ביצוע עבודה ובדיקות  בדיקותל מעבדה מאושרת )כדוגמת "מכון התקנים"(התקשרות עם  00.38

 :איכות ואיפיון חומרים

כללו במחירי סעיפי יי ,קוחיידרשו ע"י הפיובדיקות כל שהן ששנדרשות עפ"י החוק, כל הבדיקות  

 .  בגין ביצוען לא ישולם לקבלן כל תוספת שהיאו ,העבודה הנקובים בכתב הכמויות

 

 נוהל קבלת מתקנים וציוד 900.3
 

 תהליך הקבלה 

 .מועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרוייקט לקבלן      2.1
 

שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכניים הקשורים       2.2
 עיפים לעיל.בסלמתקן. פרוט המסמכים ראה 

 

במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה על      2.3
אלה, יהיה זה תפקידו של מנהל הפרוייקט לרכז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי ההמסמכים 

 המזמין.
 

/רפרנט מקצועי  ברזיליכז הרפואי מח' ההנדסה במרבעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג      2.4
)בהתאם להחלטת מנהל המחלקה(, נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד. בקבלה 

 טרום סופית חלה חובת השתתפות על מנהל המחלקה הרלוונטית.
 
 

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית.     2.5

 
המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך אם נבדק       2.6

לבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, 
 תהווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית.
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 תכולת מחירים 43...

בתנאים הכלליים המיוחדים , בין משרדי שאינו מצורףהבמפרט הכללי  שכל האמור בזאת דגשמו 

( ובתוכניות, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים 2-במפרט המיוחד )מסמך ג', (1-)מסמך ג'

בהצעת הקבלן ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול  ובשאר מסמכי החוזהבמסמכים הנ"ל 

במסמכים הנ"ל. כל הנדרש לא תשולם תוספת עבור ו ,במחירי היחידה שבכתב הכמויותבאופן כללי ו

 מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות. ןעבודות שלגביה אך ורקימדדו י

שכל מחיר שניתן לסעיף בכתב הכמויות כולל עלויות אספקה והתקנה מושלמים של כן, מובהר -כמו 

לוות הישירות והעקיפות באותו סעיף בכתב הכמויות, וכי המחיר כולל את כל העלויות הני הפריט הנדון

לכך )לרבות: הובלה, אחסנה, מיסים, מכסים, הדרכה, אחריות, וכל עלות אחרת הדרושה לביצוע 

  אספקה והתקנה מושלמים של העבודה המוגדרת בכתב הכמויות(.

 

 

 

 

 ______________    ____________________ 

 חתימת הקבלן     תאריך            
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2-ג'סמך מ

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 

 שיקום המבנה  -מדרגות חרום  בנין מרפאות חוץ  

 

 קומות  עשוי בטון גלוי . המדרגות עצמן זיזיות מקיר בטון מרכזי. 5מבנה מדרגות החרום בין 

 
 

 

רוזיה הנגרמת ע"י החלדה של ברזל הזיון , חלק גדול מהמדרגות הזיזיות נמצאות במצב של קו .1

 הגדלת נפחו וקילוף כיסוי הבטון .  
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במספר מדרגות  נמצא סדק בקו החיבור לקיר בצד העליון של המדרגה . מדרגות אלה מסוכנות  .2

לשימוש ויש לתמוך אותן ע"י פרופילי פלדה לפי פרט המצורף לדו"ח זה . קביעת המדרגות 

 מהנדס לפני תחילת העבודות. לחיזוק תעשה ע"י ה
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 כל המדרגות חייבות לעבור שיקום הבטון לפי מפרט שיקום הבטונים המצורף בהמשך דו"ח זה .  .3

בקיר הבטון המרכזי ישנן פינות שבהם קורוזיה וסדקים. יש לשקם את פינות הקיר לפי מפרט  .4

 שיקום הבטונים שבהמשך. 

 
 

 מעקה הקיים אינו תיקני : .5

 

ס"מ מפינת המדרגה . המוט  130יף מוט עליון , לכל אורך המעקה הקיים, בגובה א. יש להוס 

 ס"מ .  120עם עמודי תמיכה מאותו הפרופיל כל   RHS 30/30/3מפרופיל 

 

ב. יש להוסיף מוט תחתון לכל אורך המעקה הקיים להקטנת הרווח הקיים בין מדרגות הבטון לבין 

 די המעקה הקיימים. תחתית המעקה הקיים . המוט ירותך לעמו

 

 ג. יש להשלים קטעי מעקה חסרים במפלסי הקומות בצמוד לבנין . 

 

ד.  יש חדש את הצבע על המעקה הקיים לפי מערכת הצבע להלן  המתאימה לסביבה הקרובה לים 

  (C5)דרגה 

 ניקוי המעקה הקיים מצבע וחלודה ע"י מברשת פלדה  -

 מיקרון 50בעובי   HB55שכבת צבע יסוד אפוקסי  -

 מיקרון  180שכבת צבע אפוקסי מסוג אפוקסיכל  של נירלט בעובי  -

 מיקרון.  60שכבת צבע נירוגלס של נירלט בעובי  -

  הגוונים לפי קביעת המזמין. 
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 להלן מפרט לשיקום בטונים: 

י לחומרים מתוצרת חברת סיקה. הקבלן רשא ס: לשם פשטות המפרט , מפרט זה מתייחהערה

להציע מערכת חומרים שוות ערך מתוצרת יצרן אחר לאישור המהנדס . בכל מקרה לא יורשה 

 לערב חומרים תוצרת יצרנים שונים ויש לפעול לפי הוראות היצרן.

  

 יש לתקן הבטונים  לפי השלבים הבאים:

 

 :שיקום בטונים

פלדה. אין יש לקלף גושי בטון רופפים ולנקות את הזיון הגלוי והמתגלה ע"י מברשת  .1

צורך  לגלות  את כל ההיקף של מוטות זיון שגלויים בחלקם  אלא רק לקלף בטון 

 רופף. 

 אטמוספרות .  150יש לשטוף את הבטון  בכל שטחו במים בלחץ של  .2

מריחת השטחים שנחשפו בקילוף הבטון או שטחים בהם הבטון חסר ע"י חומר מסוג  .3

"ר. החומר נועד להגנה של הברזל קג/מ 2" בכמות של  EC-011"סיקה טופ ארמטק 

 החלוד וכן להדבקה בין בטון חדש לישן.

יש לשחזר את פני הבטון המקוריים של הבנין ע"י טיח פולמרי מסוג "סיקה רפ"   .4

POWER   קג/מ"ר  2.1המיועד לתיקוני בטון. צריכת החומר לפי הוראות היצרן כ

גדול יש לבצע מספר שכבות  מ"מ עובי כיסוי. באזורים בהם נדרש עובי כיסוי 1לכל 

לפי הוראות היצרן .  שיחזור פני הבטון יהיה עד לקבלת חזית  מישורית ישרה . 

 בפינות המדרגות יש לשחזר את קיטום הפינה לפי הקיים  . 

 .  107מריחת שכבת איטום צמנטי מסוג סיקא טופ סיל  .5

 

 

 

 בכבוד רב 

       

    מהנדס ברר נחום       

 


