
 מפרט טכני מיוחד 3-מסמך ג'

 תיאור כללי של העבודות

 היקף ואופי העבודה:.  1

 :העבודה המפורטת במפרט זה כוללת

י, לחוץ של בית החולים ברזיהבמרפאות  קומפלקס לצורך התקנת תא שמיעהבניית 

 ון.לאשק

 העבודהתיאור . 2

 עבודות שיפוץ מבנה קיים כוללות עבודות פירוק והריסה, בינוי חדש, החלפת דלתות  2.1

עבודות אינסטלציה סניטרית, עבודות מתח נמוך וביטחון, , ריצוף וחיפוי, וחלונות

לוח  תקנתעבודות צבע ותיקונים , תשתית חדשה לתקשורת מחשבים וטלפוניה, ה

ועוד כמפורט בתוכניות  ות מיזוג אוויר, עבודח קייםוחשמל וביצוע תוספת למתקן כ

 עבודה ובכתבי הכמויות.

בית החולים ממשיך את עבודתו השוטפת במבנה למעט באותו המתחם בו יבוצעו   2.2

 השיפוצים מעת לעת.

הקבלן מודע כי עבודות השיפוץ יבוצעו במהלך העבודה השוטפת של בית החולים, כך   

 לעובדים במשרדים/מכונים השונים.שייגרמו מינימום הפרעות ונזקים 

לאור זאת, לשם קידום העבודות, הקבלן מודע לכך כי חלק מעבודות שיבוצעו על ידו   

 יבוצעו מעבר לשעות העבודה הרגילות של המשרדים/מכונים, ללא תוספת מחיר.

 :שלבי העבודה. 00.02

שמיעה והמשך עבודות השיפוץ יבוצעו בשלבים: הכשרת השטח, יציקת שלד, בניית תא 

 עבודות נדרשות.

 אופי הדרישות באפיון  00.03

מושלם וראוי לתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק  פרויקטמודגש שהמזמין מזמין 

יעודו (פרט אם צוין אחרת), ואפילו חלק זה או אחר לא נדרשו במפורש יממלא את 

לק מפלדה שאינו לא תהיה דלת ללא ידית, ח -חוזה זה. (לדוגמה  / במסמכי מכרז

 פרויקט). מודגש שעל הוכיו"ביעודו יהמתאים ל תגמירמגולבן או צבוע, קטע קיר ללא 

"), בהתאם CUSTOM MADEלתת מענה מלא לדרישות המזמין והמשתמש ("

 למפורט להלן, למפורט באפיון המשלים וביתר מסמכי ההתקשרות.

  



 ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים  00.04

המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל ביצוע 

ית המבנה נשוא התקשרות זו, ומורשים ירשם הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבנ

 של המזמין, במקרה הצורך. ממונה על הביטחוןבהיבט בטחון ע"י ה

 לבד.ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים / עובדים בעלי ת.ז ישראלית ב

 העסקת עובדי קבלן מותנית באישור קב"ט בית החולים.

  הכרת המבנה ותנאיו  .00.05

, להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו,  אתרעל הקבלן לבקר לפני הגשת הצעתו ב

האישורים שבהם יצטרך לבצע את העבודה לשלביה השונים, את דרכי הגישה  את

רגנות וכדומה. על הקבלן להכיר את המערכות השטחים הפנויים, אזורי ההתא לאתר, 

, ולברר את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד  של אתר בנייה ותנאי אתרהקיימות ב

העבודה המיוחדים של עבודתו כולל עבודה בשלבים, במשמרות, התקנת פיגומים 

ת תביעה לתוספ מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל 

האתר, ולא  תשלום, פיצוי, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי

 המיוחדות. יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו

  סתירה בין המסמכים   00.06

משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא -התאמה, דו-בכל מקרה של סתירה, אי .1

ת חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח באלה בין האמור בהוראו

ין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר ילנספח, בענ

 העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י המזמין:

 החוזה .א

 אפיון הנדסי כללי זה. .ב

 מכרז.תכניות  .ג

 המפרט הכללי. .ד

 תנאים כלליים לביצוע העבודה. .ה

 ישראליים.תקנים  .ו

 תקנים זרים. .ז

 

הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן 

 המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.

בין מסמך מן המסמכים  וכיו"בבנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה  .2

 פקחהפרויקט, ומ פקחלפנות אל מ קבלןיב ההנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חי

 תן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.יהפרויקט י



בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות  .3

פקח לפירוש שונה וכיוצא באלה בין המפרטים הטכניים לבין עצמם, יכריע מ

 ינהג על פי הוראותיו. קבלןעדיפות, וההפרויקט לפי שיקול דעתו בשאלת ה

 )MADE-ASתכניות עדות (   07.00

 תיק המתקנים והציוד:

עותקים של תיק המתקנים והציוד הרלבנטיים  4 קבלן, יכין ההפרויקטלקראת מסירת 

 , אשר יכלול בין היתר:פרויקטלתפעול ולאחזקת ה

תיעוד עותקים של  3עם מסירת המערכת לידי המזמין, יגיש הקבלן  .א

 תיעוד זה יכלול: למזמין). 2-המערכת (עותק אחד למתכנן ו

תיאור המערכת ועקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות  .1

 טכניות).

מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה  -הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א'  .2

(בליווי הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוני של מרכיבי הציוד 

  .מם הסופי, הצילום יבוצע בתיאום עם המתכנן / מזמיןבמיקו

 MADE-ASתוכניות  .3

הביצוע, מערכת התוכניות של כל  עם גמר העבודות, יכין הקבלן לפי תוכניות 

העבודות של המתקנים והמערכות, עליהן יסמן וישרטט בפרוטרוט את 

העבודות שבוצעו למעשה ואת חלקי המתקנים כפי שהוצבו סופית. כל הפרטים 

שיסמן הקבלן בתוכניות הנ"ל יהיו טעונים בדיקה ואישור המתכנן. התוכניות 

 .חותלפ 2000יבוצעו בתכנת שרטוט אוטוקד 

הקבלן ישמור על כל תוכנית שינוי ותיקון שייעשה תוך ביצוע העבודה. 

עותקים בתיק  4-בהתוכניות כפי שבוצעו בצירוף תוכניות שינוי ותיקון יימסרו 

פלסטי קשיח למתכנן לפני ביצוע התשלום הסופי. עבור הכנת התוכניות הנ"ל 

 יכלול עוד: התיעוד לא ישולם בנפרד ותמורתן כלולה במחירי היחידה.

 ,ניות ואלקטרוניותאתוכניות מכ.  1 

 .תוכניות חיווט .  2

פרוספקטים טכניים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר .  3

 הופעתם בספרות התפעולית והטכנית.

נוהלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג הטכני, כולל התייחסות מיוחדת .  4

 ייכתבו כתרשימי זרימה.לתקופת ההרצה. נהלים אלו 

 

 



 

 הדרכה .ב

יום לפני מסירת המערכת למזמין.  30הקבלן יקיים על חשבונו הדרכה,  .1

ההדרכה תהיה עיונית ומעשית מסודרת למפעילים של המזמין, כדי להכשירם 

 לביצוע פעילויות תפעול ותחזוקה של המערכת.

, כולל הקבלן יבצע את כל פעילות העזר הדרושה לצורך העברת השתלמויות .2

 הכנת ספרות הדרכה שתאושר ע"י המתכנן/המזמין.

עבור הכנת תכניות כנ"ל לא ישולם בנפרד ותמורתם כלולה במחירי היחידה של 

 העבודות השונות הנקובים בכתבי הכמויות.

 :מכרזים נוספים  00.08

 המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכרזים נפרדים לעבודות מסוימות לפי
בחירתו. הקבלן ישתף פעולה עם הקבלים שייבחרו ועליו תהיה מוטלת האחריות 

המלאה לתיאום עבודתם ולוח הזמנים עימם. התיאום בין המערכות השונות ביצוע 

הנובעים מעבודות קבלני המשנה ואספקת פיגומים ואמצעי הרמה, כולל  תיקונים 

שטחי אחסנה ומקום להקמת שימוש במנופים, חשמל ומים לכל העבודות לפי הצורך, 

מחסנים זמניים. פרט לסיכומים הרשומים בסעיפי החוזה לא תשולם לקבלן כל תוספת 

בעד טיפול בקבלנים אלה. הוצאות שהיו לו בקשר לעבודתם או בעד עבודות תיקון 

קיון בשטח הבניין והמגרש על ציוד לעבודות שלה יהוצאות השמירה והנ אחריהם.

 ו על הקבלן הראשי.קבלני המערכות, יחול

 אופי המדידה והתשלום:  .00.09

בתנאים כלליים מיוחדים ובמפרט הטכני המיוחד אופני המדידה והתשלום המצויינים 

והפירוש בכתב הכמויות, עדיפים בכל מקרה על אופני המדידה והתשלום של המפרט 

סיף, הטכני הכללי. כתב הכמויות הוא בהערכה בלבד. המזמין רשאי להפחית, להו

פיצוי לקבלן הכל ללא שום הגבלה  לבטל, לשנות כל סעיף וסעיף מן הפריטים, ללא שום

 בכמות.

מזמין רשאי לבטל גם פרק שלם ללא שום פיצוי לקבלן. בכל מקרה של סתירה או אי 

ביצוע  לפניתאמה בין המסמכים השונים יסב הקבלן את תשומת ליבו של המפקח 

ן זה מן ההכרח שהעבודות שיפורטו בכתב הכמויות או עבודה ויקבל ממנו הוראות. איה

 בתכניות אכן ימסרו לביצוע. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף העבודה,
 חלוקתה או גודלה כאמור לעיל. המזמין רשאי גם לבטל סעיף או פרק או חלק מפרק

 להוציא עבורו מכרז נפרד.ו

  



 חומרים: .00.10

מרים וכל שאר הדברים הדרושים להוצאת העבודה לפועל על הקבלן לספק את החו

 כראוי ולבצע את העבודות מתוך התאמה גמורה לתכליתן הנכונה ומבנם האמיתי של
התכניות העיקריות, התרשימים, השרטוטים והמפרטים הנוספים במפרט הטכני 

 מחירי היחידה, גם אם הושמטה איזו עבודה מאחד המסמכים הנ"ל כל עוד ורשימת 

ניתן להסיק באופן הגיוני את העבודה המושמטת, על סמך הכמויות הדרושות ועד סמך 

 הכמויות.  הכמויות בכתב

כל החומרים, המוצרים והמערכות אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ממין משובח 

 ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקן הישראלי העדכני, ובהעדר תקנים כנ"ל יחייבו
נים או הבריטים המתאימים. הם יתאימו כמו כן לכל הדרישות התקנים האמריק

במסמכי החוזה. כל הציוד א/שר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה טעון אישור 

 המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם כן ויתר המפקח בכתב על בדיקתו ואישורו).

חלף בציוד אחר מסוג ציוד אשר לא יאושר יסולק מן המקום ע"י הקבלן על חשבונו, ויו

 מאושר. כל בדיקות התקן תבוצענה על חשבון הקבלן.

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה באורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות
התקנים ולשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות 

דות חשמל, השלטונות וכדומה של רשות מוסמכת (כגון חב' החשמל, לגבי עבו

תבוצענה בהתאם לאותן  -המתאימים לגבי עבודות אינסטלציה וביוב וכד')  הסניטריים

תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על  דרישות,

העבודות לדרישות תקנות וכד' של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא  התאמת

 זה. למפקח אישור

 כפיפות וחלות  00.11

התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, 

 והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:

 חוזה. .1

 ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. .2

 נהל ההנדסה.ות והנחיות הועדה המקומית ו/או מהורא .3

הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות (כגון: פיקוד העורף,  .4

רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלויזיה בכבלים, 

 .)איכות הסביבה, רשות עירונית, וכיו"במשטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, 

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו. .5

 ה תשכ"ה, ותקנות הבניה.חוק התכנון והבני .6



 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. .7

 חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. .8

כל  -משהב"ט/ההוצאה לאור  -פרט הכללי לעבודות בנין (הספר הכחול) המ .9
 הפרקים.

פרטי מכון (מפמ"כ). בהיעדר תקנים מ -כון התקנים הישראלי, ובהעדרם תקני מ .10

תקנים של ארה"ב, בריטניה, צרפת או  - םרלוונטייפרטי מכון ישראליים ו/או מ

 גרמניה, באישור המנהל.

 המוסד לבטיחות וגהות. -פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש)  .11

 המוסד לבטיחות וגהות. -חוק החשמל  .12

 תקנות הבטיחות בעבודה. .13

וההנחיות  פרטים הסטנדרטייםים, התקנות, התקנים, ההוראות, המכל החוק

 יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין 

 שאינם מצורפים.

מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי  קבלןה

י הוא קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכ

 מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, 

, הקריה, 16ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 

 ת"א.

 מערכת בקרת טיב   00.12

ת ויזואלית ממוחשבת במהלך לקיים מערכת בקרה פנימי קבלןבאחריות ה .א

ביצוע העבודה ולבצע את הבקרה הדרושה בהתאם למפורט במפרט הכללי. 

סיון בשטח ימערכת הבקרה הנ"ל תנוהל ע"י מהנדס או טכנאי מוסמך בעל נ

. התאמת מנהל מערכת קבלןהנדון. מנהל מערכת הבקרה יהיה כפוף ישירות ל

תכונת מערכת הבקרה הפרויקט. מ פקחהבקרה לתפקידו תהיה באישור מ

 הפרויקט.פקח ומידת הפרוט שלה טעונות אישור מוקדם של מ

כל ההוצאות הכרוכות בהקמה, אחזקה ותפעול מערכת הבקרה וביצוע  .ב

 .קבלןהבדיקות הדרושות תהיינה על חשבון ה

המפקח זכאי לערוך בדיקת כל החומרים או מלאכה שתראה כנחוצה כדי  .ג

לחוזה. הקבלן יגיש למפקח את כל העזרה להבטיח איכותם הטובה בהתאם 

 הדרושה לכך בחומרים ובעבודה.

 



הוצאות בדיקת צמנט, בדיקות לשם קביעת המתכונות, אגרגטים של בטון  .ד

ובדיקות קוביות הנלקחות ממקום העבודה וכל יתר הבדיקות לפי סעיף א' 

 יחולו על הקבלן, כמו כן בדיקות כל החומרים השונים. 

כלים הדרושים למשלוח הדוגמאות מאתר הבניין למעבדה הקבלן יספק את ה .ה

 של מכון התקנים. הוא יטפל באריזה ובמשלוח. הוצאות אלו חלות על הקבלן.

 הפרויקט שומר לעצמו את הזכות:פקח מ  .ו

 לקבוע את המעבדות שתבצענה את הבדיקות. .א

 להזמין את ביצוע הבדיקות. .ב

 קבלת המבנה ומבדקי קבלה  

בנה מקצועי של המזמין בחינות קבלה למיבצע הצוות ה בתום עבודות ההתאמה,

 , תוכניות המכרז והמפרט הטכני.בהתאם לתכניות העבודה 

 במפעל הקבלן -בדיקת קדם  .1

הקבלן יבצע בדיקת קדם לפני ההתקנה בשטח. בבדיקת קדם זו תחובר  

מערכת באופן מדגמי ובצורה שתאפשר לבדוק את האינטגרציה בין המערכות 

פעל. המזמין והמפקח יאשרו את תוכנית בדיקת הקדם לפני השונות במ

 הביצוע.

 ביקורת לפני קבלת המערכת מהקבלן .2

שבועיים לפני מועד המסירה החזוי או המאושר לפי לוח זמנים מעודכן של 

המערכת, יחל הקבלן בשיתוף עם המפקח, בבדיקות מוקדמות לקראת 

והקבלן, בשיתוף בא כוח מסירה בשטח.  הקבלן הראשי, המתכנן, המפקח, 

המזמין, יבדקו את כל המערכות מבחינת איכות ושלמות הביצוע, בהשוואה 

למפורט בתוכניות ובמפרטים. הבדיקה תכלול הפעלת כל יחידת קצה ורישום 

טבלה בה יצוינו כל הפרמטרים שנקודת הקצה צריכה להפעיל בתוכנה 

 ובשטח.

פורט בסעיף א' דלעיל, והכנת עם השלמת תיקון כל הליקויים והתיקונים כמ

המסמכים ותוכניות התיעוד כמפורט , ייערך סיור קבלה סופית בנוכחות 

 הקבלן הראשי, המפקח, המתכנן, הקבלן ונציג המזמין.

מודגש כאן שוב כי תאריך סיום החוזה ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך 

עדות  הפרוטוקול של המסירה הסופית, כולל מסירת המסמכים ותוכניות

 וערבות לתיקונים השנתיים.

 

 



 קבלה והרצה .3

 הקבלן יבצע בדיקות קבלה בהשתתפות המתכנן. ציוד בדיקה, אביזרים וכלי

 עבודה הנדרשים לביצוע הבדיקות יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 באתר ההתקנה עד תום עבודות ההתקנה..    א

שלבי הייצור המזמין רשאי לבקר ולפקח במעבדות הקבלן לאורך כל  ב.

 בכל עת וזאת לאחר תיאום עם הקבלן.

ניות ותבוצענה אבדיקות הקבלה תהיינה ויזואליות, חשמליות ומכ

בהתאם לדרישות במפרט זה ובהתאם למערך בדיקה שיוכנו ע"י הקבלן. 

כל הבדיקות לכל אחת מן המערכות כולל מערכים אשר יוגשו לאישור. 

שיוגשו לאישורו ע"י הקבלן  המתכנן רשאי לשנות את מערכי הבדיקות

וכן להוסיף עליהם בדיקות נוספות על המוצע, במטרה להבטיח בדיקה 

 מלאה, עמידות ברמת פריט בודד והמערכת  כולה בדרישות.

 הרצת המערכת .4

תחל תקופת הרצה. עם קבלה ראשונית של המערכת ע"י המפקח והמתכנן, 

ערכת (נציגי המזמין) בזמן זה מפעילי המ יום. 60תקופה זו תימשך לפחות 

 יתפעלו את המערכת, ילמדו את תכונותיה ויסיקו מסקנות.

ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י 

המזמין/המתכנן יועברו לידיעת הקבלן. באחריותו לתקנם באותו תהליך 

ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום התיקונים תבוצע קבלה נוספת של 

 המערכת.

 תום קבלה זו תיחשב המערכת כגמורה ותחל שנת האחריות.ב

 הגדרת סיום העבודה .א

במידה ויישארו יחידות קצה לא מחוברות, מסיבות אשר לא תלויות בקבלן, 

 והם בלבד, יחליטו/יודיעו על מועד סיום העבודה. -המפקח המזמין 

במקרה זה סיום העבודה יהיה רק לאחר שהקבלן יבצע בעזרת סימולציה  .ב

התחברות ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו לקליטה עתידית של 

 היחידות שטרם חוברו. לנושא זה תהיה קבלה נפרדת.

במידה ובמשך תקופת ההרצה שנת האחריות ניתן יהיה לחבר את המערכות  .ג

החסרות, הקבלן  יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגר חובותיו בשנת 

 האחריות.

ך יהיה לאחר קבלתה, הרצה והדרכה כפי שמפורט סיום העבודה בנוסף לכ .ד

 במפרט זה.

 



 

 אחריותהשירות ורק הפ 00.14

 חודשים 12הקבלן מתחייב למתן שירותי אחזקה ותיקונים ללא תמורה למשך  .1

ע"י  האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות תומיום גמר  ההתקנה וקבלת המערכ

 תומערכהחודשים מיום מסירת  6המזמין. כמו כן יבצע טיפול מונע מידי 

 טיפולים מונעים). 2(האלקטרו מכאניות והאלקטרוניות 

שעות מרגע  24מתן שירותי החזקה והתיקונים במשך שנת האחרות תתבצע תוך  .2

שעות מצאת  18השירות והודעה במשרדי הקבלן. בשבתות וחגים תוך  קריאת

 .השבת/החג

 

 אומיםית  00.15

ביצוע העבודות בשטחים ובאתר הקיים ובמקום העבודה, חייבות תיאום מלא עם  .1

המזמין כשהעבודות עצמן מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים. ללא הפרעות, ביעילות 

ובצורה שקטה תוך התחשבות בקבלנים האחרים הפועלים בשטח. על הקבלן 

 לעבוד בתיאום מלא עם הפיקוח.

לתאם באופן מלא וקפדני את התכנון והביצוע עם הרשות  קבלןבאחריות ה .2

לפני תחילת  –המקומית, עפ"י כל נהליה בקשר עם בקורת באתר הבניה ודיווחים 

 העבודה, עם התקדמות הבניה, ועם סיום הבניה.

לתאם באופן מלא וקפדני את הביצוע עם כל גורמי המזמין  קבלןבאחריות ה .3

 עם כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר.הרלבנטיים, עם המשתמשים, ו

באחריות הקבלן המבצע לבדוק ולתאם את כל התשתיות הקימות ו / או העוברות  .4

 באזור עבודתו.

 כל נזק שייגרם לתשתיות אלו יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

על הקבלן לתאם ולטפל על חשבונו באישור העירייה לעקירת עצים במידה  .5
 עבודתו.וקיימים באזור 

במידה ובמהלך עבודתו, הקבלן יפגע במדרכות ציבוריות הוא ידאג לתקנם על  .6

 חשבונו בתום עבודתו.

 שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין   00.16

עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו  מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע במיבנה .1

 (להלן: קבלני מערכת), בתחומים כפי שיפורטו במסמך האפיון המשלים.

, ובהסתמך קבלןביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות ה .2

תן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני יי קבלן עליהן. ה

המערכת המועסקים על ידי המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה 



על ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף 

ויתאם פעולה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בשירותים 

 במתקנים שהותקנו על ידיו.ו

על מנת לאפשר עבודתם של קבלני המערכת  פקחיפעל לפי הוראות המ קבלןה .3

כאמור, לרבות על ידי שינוי סדרי עבודתו, שינוי עדיפויות בביצוע חלקים מן 

העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות 

 המזמין.

לבין כל אדם  קבלןלבין קבלני המערכת או בין ה קבלןן החילוקי דעות כלשהם בי .4

או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המזמין 

 והכרעתו תהיה סופית.

לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור  קבלןל .5

תם של קבלני בסעיף זה, לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבוד

המערכת, ולא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל ענין הקשור בה, 

משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידו או 

 אי מילוי הוראות המזמין, או הוראות החוזה.

 החזקת מסמכים באתר   00.17

ועותקים מכל מסמך המהווה חלק  עותקים מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז

באתר. נציגי המזמין ומלווה הפרויקט יהיו  קבלןממסמכי העבודה, יוחזקו ע"י ה

 רשאים לבדוק אותם ולהשתמש בהם, בכל עת סבירה.

 חיבורים לתשתיות   00.18

הטיפול בקבלת אישורים ובהזמנת  קבלןבהיעדר הגדרה אחרת, יחול על ה .1

, כולל אישור העירייה לעקירת ינות ההנדסיותחיבורים לתשתיות בכל הדיספל

 עצים בתוואי עבודתו, במידה ונידרש.

הזמנת   .ועל חשבונו קבלןלמקורות הזנת החשמל יהיה בטיפול ה פרויקטחיבור ה .2

 , ועל חשבונו.קבלןחח"י לבדיקות, לביקורת ולאישור תהיה באחריות ה

 מונח "שווה ערך"  00.19

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתכניות    

למוצר מסויים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר  כאלטרנטיבה 

ערך מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב, טיבו, איכותו,  חייב להיות שווה 

עונים אישורם המוקדם והבלעדי של המוצר "שווה ערך" ט סוגו, צורתו ואופיו של 

 האדריכל והמפקח.



 סיונותידוגמאות ונ  00.20

האדריכל ו/או המפקח רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות נסיוניות  .א

חדר בו/או דוגמאות. כמו כן רשאי האדריכל לדרוש להכין חדר או איזור מסויים 

 ונות לעיל לא תשולם לקבלן כלכדוגמא על כל מרכיביו. עבור דוגמאות ו/או נסי
 תוספת מחיר מעל מחירי היחידה כפי שנקבעו בכתב הכמויות.

בין היתר יידרש הקבלן להכין דוגמאות של: בניית לבנים, קירות גבס, חיפוי  .ב

מכל סוג שהם, צבע וכדומה. אם הדוגמא תשביע רצון היא תשאר, אם  וריצוף

 עות רצון האדריכל והמפקח.לאו, היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשבי

חירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים (כגון מט, סאטין) תהיה ב .ג

בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' 

 הוראותיו המדוייקות של האדריכל באמצעות המפקח.  לפני שיקבל

 הודעות  00.21

 מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזה חלק שהואעל הקבלן לתת למפקח הודעה 
 מן העבודות, בכדי לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני הכיסוי את אופן ההוצאה לפועל הנכון

של העבודה הנידונה. במקרה והודעה כזו מצד הקבלן לא תתקבל, רשאי המפקח 

ון הקבלן להסיר את הכיסוי מעל לעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשב להורות 

 לבקרה. אפשרות אם אין

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח:  00.22

המפקח רשאי לבדוק את המבנה ולהשגיח על ביצועו וכן לבדוק את טיב  .א

 החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה.

כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין 

 ואת הוראותיו הוא.

 ניהול יומן: .ב

פרטים  ינהל יומן עבודה (להלן "היומן") וירשום בו מידי יום ביומו  קבלןה .1

 בדבר:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע  .א
 המבנה.

המובאים  כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום המבנה או .ב

 ממנו.

 בביצוע המבנה. כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן .ג

 הציוד המכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו. .ד

 שימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.ה .ה



 תנאי מזג האוויר השוררים במשך היום. .ו

 תקלות והפרעות בביצוע המבנה. .ז

 התקדמות ביצוע המבנה במשך היום. .ח

 הוראות שניתנו לקבלן ע"י המזמין או ע"י המפקח. .ט

  הערות המזמין או המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  .י
 הלך ביצוע המבנה.במ

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם     .2

 רישומים אלה לא יחייבו את המזמין.

רישומים ביומן פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף  .3

צדדים על העובדות הכלולות בהן, אולם לא ) ישמשו כראייה בין ה3(    קטן

 ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

 מנהל עבודה:  00.23

על הקבלן להחזיק במשך כל תקופת הביצוע של העבודה ועד למסירה של הפרוייקט 

מנהל עבודה מוסמך, האחראי על האתר וכבא כוחו של הקבלן באתר. כל הוראה 

המתכנן, המפקח או בא כוחם למנהל העבודה האחראי הנ"ל נחשבת שתינתן על ידי 

 לקבלן עצמו ומחייבת את הקבלן. כאילו ניתנה

על הקבלן להודיע למפקח בכתב את שמו וכתובתו של מנהל העבודה האחראי הנ"ל לפני 

 תחילת העבודה. הרשות בידי המפקח לדרוש את הרחקתו והחלפתו של מנהל העבודה 
 ל אינו מסוגל לנהל את העבודה כראוי.באם יימצא שהנ"

 רשימת תביעות:  00.24

הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים  .א

נוספים שלא הותנה עליהם ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה 

 במשך החודש החולף.

ואים את ביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (א'), רת .ב

כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא כל תנאי. אולם המנהל יהיה רשאי  הקבלן

לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות 

הנקוב בסעיף קטן (א') בתנאי שהקבלן ייתן טעם  אלו הוגשו לאחר המועד

נו של סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת תביעותיו, לשביעות רצו

 המפקח.

 

 



 הוראות בטיחות   

הוראות אלה באות להבהיר מספר כללי בטיחות בעבודתם של הקבלנים  .א

 ועובדיהם באתר הבנייה.

להלן פירוט ההנחיות: בטרם ביצוע העבודה, על הקבלן המבצע ועובדיו  .ב

 לעמוד בדרישות הבאות:

מבצע העבודה יתקין שלט במקום בולט -בטרם תחילת העבודה הקבלן .1

באתר העבודה ובו יפורט: שם הקבלן, כתובתו, מס' הטלפון שלו, את 

את מס' . שם קבלני המשנה אם ישנם כולל כתובתם ומס' הטלפון

הרישוי והרשיון הרשמיים. הגודל והצורה בהתאם למופיע בנספח  

המצורף. כל העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן ועל חשבונו (ראה דף 

 בהמשך).

חה את איזור העבודה ויוודא שלא תהיה גישה ר בצורה בטוייגד .2

לאנשים שאינם צריכים להימצא במקום (בעזרת גדרות שרשראות 

 וכד').

הקבלן המבצע יוודא הדרכה בטיחותית של עובדיו לגבי העבודות  .3

 במקום.

 כל כלי העבודה של הקבלן/מבצע העבודה יהיו תקינים ותקניים. .4

צעי הרמה, שינוע ימצאו לכל הציוד החייב בבדיקה כחוק: כגון אמ .5

בידי  הקבלן או נציגו תעודות בדיקה ברות תוקף חתומות ע"י בודק 

 מאשרות את תקינות הציוד.המוסמך 

כל עובדי הקבלן יצוידו בכל אמצעי ציוד מגן אישי הנחוצים לעבודות  .6

במקומות במקום כגון: כובע מגן, נעלי בטיחות, מסכות אבק, חגורות 

 וד.בטיחות, כובעי שמש וע

 הקבלן יהיה מצויד בציוד עזרה ראשונה תקין ושלם במקום העבודה. .7

כל עבודה בגובה תבוצע בעזרת פיגומים תקינים או בעזרת  -עבודה בגובה  .8

במה הידראולית בעלת אישור תקף של בודק מוסמך. ניתן להעזר בסולם 

 .151EN-תקין ותקני העומד בדרישות התקן האירופאי 

ובדיו להשתמש בכלי עבודה מאולתרים או חל איסור על הקבלן וע .9

 באמצעים לא תקניים ולא שלמים.

עובדי הקבלן יבצעו בדיקה של הימצאות קווי חשמל גלויים בכל שטח  .10

עבודתם ויוודאו בהפסקת זינה בכל מקרה שבו התגלה קו חשמל אשר 



עלול להוות סיכון וכ"כ לא יותירו בשטח/באזור נגיש למעבר קווי חשמל 

 גלויים. 

כל הציוד החשמלי וכלי העבודה של הקבלן יהיו תקינים ושלמים. הציוד  .11

וכמו כן כבלי  MA30החשמלי המיטלטל יוזן באמצעות ממסרי זרם פחת 

 החשמל יהיו תקינים ותקניים.

 הקבלן יוודא אי פגיעה בכל אדם הנמצא בסביבת העבודה בעת עבודתו .12

 במקום (כולל גידור ושילוט אזהרה).

הקבלן יוודא אי השארת פסולת או כל מכשול במעברים ובכל מקרה יוודא  .13

 פינויים אל מחוץ לאתר עבודתו למקום בטוח במיכלים מתאימים.

 יש לוודא חסימת מעבר האבק לעובדים במתקן. -בעבודות המעלות אבק  .14

באים במקום כל הוראות חוק, פקודה, תקנה או    2.14 - 2.1אין סעיפים  .15

 חרת בנושא בטיחות וגהות, כגון: פקודת בטיחות בעבודההוראת דין א

, חוק החשמל 1954, חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד 1960תש"ל 

 ותקנותיו. 1954התשי"ד 

מנהלי הפרויקט אשר יבחינו כי העבודה מתבצעת בניגוד להוראות הבטיחות יהיו  .ג

ההוצאות שאים להפסיק מיידית ולאלתר את העבודה, והקבלן יישא בכל ר

 הכרוכות בכך.

 קיון בגמר העבודות:ינ  00.26

בגמר העבודות (או בשלבים מסויימים בעבודות לפי קביעת המפקח) כל יום  .א

 על הקבלן לנקות היטב את השטח בו עבד ע"י סילוק כל הפסולת בבניין.

 .לכלוך, חומרים עודפים, כלים ואמצעי עזר לעבודה וכו' 

הקבלן למזמין את העבודות בעצמו (כגון ריצופים, בנוסף לאמור לעיל, ימסור  .ב

קירות צבועים, תקרות מכל הסוגים, נגרות בניין, ארונות וכדומה), כשהן 

 נקיות מכל לכלוך, כתמים וכד'.

פוסק הבלעדי בכל הנוגע לנקיון השטח והעבודות יהיה המפקח. וכל קביעה ה .ג

 שלו  תחייב את הקבלן.

ופית שלכל שלב ושלב, ינקה הקבלן באופן עם גמר העבודה ולפני מסירתו הס .ד

יסודי את האיזור, רצפות, החיפויים והחלונות ויבצע שטיפה פוליש ווקס. 

 עבודה זו כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.

וף לפני הבאת הריהוט מודגש שעל הקבלן לבצע נקיון כללי וליטוש הריצ .ה

 והציוד האחר



 ולכלוך (ראה מפרט הריסות מפורט):סילוק פסולת בניין   00.27

פסולת בניין ועודפי חומר, יורחקו ללא דיחוי מאתר הבנייה על ידי הקבלן, למקום 

המותר לצורך כל על ידי הרשות המקומית. האחריות לטיפול בקבלת אישורי שפיכת 

הפסולת תהיה במלואה על הקבלן. התדירות בה יסולקו הפסולת והלכלוך תיקבע 

ידי המפקח. הפינוי יהיה יום יומי לפחות ובמידת הצורך יותר מפעם אחת בלעדית על 

 ביום. כל ההוצאות בגין הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן בלעדית.

 ודרכי גישה: פיגומי הגנה  00.28

במקומות בהן תבוצענה עבודות בנייה ו/או לפי הוראת המפקח על הקבלן יהיה להתקין 

על תנועת העוברים והשבים  נהשתג, מערכת פיגומים או דרכי גישה סביב העמודים

לרגלי הבניינים ובחצרות. מערכת זו חייבת להיות אטומה ולהבטיח ששום חפץ ופסולת 

ו/או חומרי בניין לא יפלו מטה. מערכת פיגומי ההגנה תבוצע בהתאם לכל הוראות 

העבודה. הבטיחות ותתוחזק באופן שוטף ע"י הקבלן עד לפירוקה בשלב המתאים של 

העבודה הנ"ל הינה באחריות הקבלן. כל ההוצאות בגין תכנון, התקנת ואחזקת הוראות 

 סעיף זה תחולנה על הקבלן בלעדית. פיגומי הגנה לא ימדדו.

 התארגנות, מחסנים, תנועת חומרים ופועלים ומחיצות זמניות:  00.29

שטח לצורך התארגנות הקבלן לביצוע התחייבויותיו לפי מכרז/חוזה זה יהיה בשטח 

 שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמזמין. קביעת המזמין תהיה סופית. 

 הקבלן יקים לעצמו מחסן זמני במידות ובמיקום אשר יאושר ע"י המפקח.

 הקבלן יכשיר ויגדר את השטח ויקים בו מחסן. 

בנייה ופסולת תיעשה במסלולי גישה מיוחדים שיכשיר הקבלן בין תנועת פועלים, חומרי 

שטח ההתארגנות והקומה בה תבוצע העבודה. צורתם הסופית של דרכי הגישה תיקבע 

בתיאום עם המפקח. לא תורשה תנועת פועלים וחומרי בנייה וסילוק פסולת 

 במסדרונות, ובמעליות. כל השינוי יהיה חיצוני.

יד הקבלן, מהווה בין השאר ערבות לפינוי שטח ההתארגנות הערבות הבנקאית שיפק

בתום העבודה. כמו כן יספק הקבלן למזמין התחייבויות מתאימות, עפ"י קביעת היועץ 

המשפטי של המזמין, שתמנע כל אפשרות מצד הקבלן לתבוע כל זכות על השטח 

 ותאפשרנה למזמין לפנות את המגרש בכל זמן שימצא לנחוץ.

הציוד יסולקו על ידי הקבלן עד ליום מסירת העבודה. כמו כן יוכל המזמין כל המבנים ו

לדרוש פינוי השטח בשלב מוקדם אחר, כפי שימצא לנכון, ויוכל להקצות לקבלן שטחים 

 אחרים להתארגנות וניהול שיתאימו לדרכי העבודה באותו השלב.



המזמין לפנות במידה שהקבלן לא יפנה את כל השטח בהתאם להוראות המפקח, יוכל 

 את כל הציוד של הקבלן על חשבונו ולחלק את הערבויות הבנקאיות.

 הקבלן יעביר חומרים ועובדים אך ורק דרך חלקי בניין שבתחום העבודה.

הקבלן יקים על חשבונו מערכת פיגומים, מדרגות ומתקני הרמה לחומרים, לפריטים 

חלקי בניין שאינם בתחום ולעובדים, אשר יאפשרו עבודה בבניין בלא כל שימוש ב

העבודה. בשלבים מסויימים של העבודה, לפי הוראות המפקח, תהיה הגישה היחידה 

 לשטחי עבודה מסויימים דרך הפיגומים, כולל עובדים, פיקוח וכדומה. 

 מים וחשמל:  00.30

הקבלן יניח לפני תחילת העבודה ויפרק אחר סיומה צנרת לאספקת מים וחשמל 

העבודה. ההוצאות להנחת הצנרת ופירוקה, התקנות מונים וכל  הדרושים לביצוע

הוצאה או פחת חומר שיחולו עקב כך, יהיו על חשבון הקבלן. התשלום עבור מים 

 וחשמל על חשבון המזמין.

 סיווג המתקן והעסקת עובדים:  00.31

 "שמור" –סיווג המתקן הוא 

עם קבלת הודעה לזכיית הקבלן בעבודה יגיש הקבלן שאלונים ממולאים של כל 

העובדים הכוללים את מס' הזיהוי, שם האב והכתובת של כל העובדים אותם הוא 

מתכנן להעסיק בפרוייקט, לאישור קצין הבטחון של המזמין לצורך בדיקה בטחונית. 

עבוד בפרוייקט. לא תורשה רק עובדים שיאושרו ע"י קצין הביטחון יהיו רשאים ל

 כניסת עובדים לא מורשים לבניין.

הקבלן חייב להעסיק מנהלי עבודה ברמה מעולה וכן בעלי מקצוע ופועלים מאומנים 

במלאכתם. הרשות בידי המפקח או בא כוחו להורות לקבלן לסלק ממקום העבודה 

לן להרחיק מנהל עבודה, בעל מלאכה או כל פועל מבלי לנמק הוראות אלו. על הקב

אדם זה ממלאכתו ולהביא אחר במקומו. הוראה כזו תינתן בכתב או  באופן מיידי

 תרשם ביומן העבודה.

 סדרי עבודה:  00.32

כניסה לאיזור עבודה חדש, הזכות לשנות סדרי עבודה וניתוק מערכות חשמל, מים 

דאג בכל וטלפון וכד' יהיה רק באישור המפקח בכתב ובנוכחות נציג המזמין. הקבלן י

שלב שהוא, שכל איזור קיים או חדש, בו עובדים עובדי המזמין, יופעל ללא הפסקה עם 

כולל כל החיבורים הזמניים הנדרשים. במידת הצורך יתכנן הקבלן את  -כל המערכות 

המערכות הזמניות, כולל לוחות חשמל זמניים וחיבורי תקשורת זמניים לצורך הפעלת 

 המערכות האלה. 



הזמניים של המערכות כמפורט לעיל לא ימדדו ותמורתם כלולה במחירי החיבורים 

 היחידה של העבודות.

לא תהיה כל הפסקה וכל ניתוק של מערכות מתפקדות בכל שלבי העבודה באופן שיפריע 

 במידה כל שהיא לעבודות במתקן.

 במידה ויידרש ביצוע עבודה בשעה בלתי שגרתית, כולל עבודה אחה"צ ועבודות לילה,

 לא תשולם כל תוספת על העבודות בשעות אלו.

 אישורים חלקיים: 00.33

ביצוע כל שלב או חלק של העבודות טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם 

מוסכם במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

יתפרש בקבלת אותו  (בהתאם לחוזה) לכל חלק מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק ולא

 חלק מהעבודה כמושלם וראי שימוש.

 מידות וסטיות אפשריות:  00.34

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם 

ניתנים בכתבי הכמויות ו/או בתכניות ובכל מקום אחר, הינן תאורטיות ועל הקבלן 

יות ולבצע את העבודות ו/או לספק את לקחת מראש בחשבון את הסטיות האפשר

 המוצרים על סמך מדידות מדוייקות שיעשה הוא עצמו באתר.

ביצוע הוראות סעיף זה הינן בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל 

דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקוייה שביצע או מוצר לקוי 

 ל אי התאמות במידות כאמור לעיל. שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה ש

 התחשבות עם תנאי החוזה:  00.35

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים במפרט 

 זה על כל מסמכיו.

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי 

פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו או אי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל 

התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות 

 ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה:  00.36

 מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:

סוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם כל החומרים (ובכלל זה מוצרים ל .א

נכללים בה) והפחת שלהם: "מחיר יסוד" של מוצר המופיע בכתב כמויות זה, הוא 

 המחיר ששולם עבורו במקום רכישתו.



,  המפרט וכתבי כמויות כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה .ב

זרת המצב לקדמותו וכולל למשל פינוי צמחיה, חפירה, השלמת אדמת גן והח

 באזור עבודת הקבלן.

 השימוש בכלי העבודה: מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים זמניות וכו'. .ג

הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכו', המפורטים בסעיפים א' וג' אל מקום  .ד

 העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.

 המכונות וכד' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.אחסנת החומרים, הכלים,  .ה

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח וכדומה. .ו

הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו  .ז

 המוקדמות והמקוריות.

 ההוצאות האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. .ח

 רווחי הקבלן. .ט

 אינם כוללים מע"מ. המחירים

 הוצאות כלליות לעבודות נוספות:  00.37

סכום כתב הכמויות כדלקמן ייחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות והמוקדמות 

של עבודות נוספות כלשהן אשר המפקח רשאי להזמינן בתוקף זכות למתן "פקודות 

 שינויים".

 כמויות:  00.38

 בלבד). כל הכמויות ניתנות באומדנה (בהערכה

 מדידה:  00.39

כל עבודה נוספת תמדד מדידות נטו (אלא אם כן צויין אחרת להלן), בהתאם לפרטי 

התכנית שהיא גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור פחת וכו' 

ומחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים 

 חומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים.ממנו, במידה ואותם ה

 תוספות עבודה:  00.40

מנהל הפרוייקט רשאי להוסיף להיקף החוזה עבודות נוספות הדרושות לביצוע 

 הפרוייקט, גם אם אינן מופיעות בכתב הכמויות.

מחיר היחידה במקרה זה מחיר מחירון "דקל מאגר מחירי שיפוצים ובנייה בהיקפים 

.קטנים"



 מדידות לצרכי חישוב כמויות:  00.41

לצורך מדידת כמויות העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות וברמה מספקת 

לפי דרישות המפקח. יש להודיע למפקח מראש על הכוונה לערוך מדידות כדי לאפשר לו 

 להיות נוכח במקום.

 ני תחילת ההתקנה.על הקבלן לבצע תיאום עם החברה המתקינה את מזגני האוויר לפ
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 שם, חתימה וחותמת הקבלן       תאריך, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק 

נין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות להערות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות ב

 המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 כללי 02.01

הוראות פרק זה חלות על כל העבודות של בטון יצוק באתר, אשר תבוצענה  

 במפרט הכללי. 02בכפיפות לדרישות פרק 

 כל הבטונים יוכנו בתנאי בקרה טובים. 

מר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט ג 

 .0208בסעיף  20המיוחד בפרק  

 תנאי בקרה, סוג הבטון והפלדה 02.02

 תנאי הבקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לגבי כל סוגי הבטון. 

כתב , מלבד אם צוין סוג אחר של בטון בסעיפי 30-כל הבטונים יהיו מסוג ב 

 הכמויות או בתכניות.

 .4466הזיון מצולע לפי ת"י  

 כל פינות הבטונים יהיו קטומות. 

 תיקוני בטונים 02.03

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים בבטונים כגון שקעים ו/או כיסוי חצץ או  

 כל ליקוי אחר שיתגלה על פני הבטון ויאושר ע"י המפקח לתיקון.

 שיטת התיקון הנדרשת.המפקח יבדוק ויאשר בכתב את  

 מעברים ביציקות 02.04

במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני 

 סוגים:

מעברים אלו יבוצעו באמצעות תבניות מוכנות  -מעברים "נקיים"  א.

 מראש בזמן הכנת טפסנות הקירות או קורות.

 .שרוולים         ב.

תאם למסומן בתכניות היועצים מיקום המעברים השונים יהיה בה

 השונים למקצועותיהם.

על הקבלן לבצע את השרוולים והמעברים עפ"י תכניות המערכות גם 

ולא סומנו בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה, על  אם לא סומנו בהן

 הקבלן חלה האחריות לביצועם.

 

  



 בטונים חשופים 02.05

 תבניות א.

במפרט הכללי בחלקן מלוחות  התבניות יהיו בשתי שכבות כמפורט 

קנטים והצד הפונה החוצה), בעלי  2חדשים מהוקצעים משלושה צדדים (

עובי ורוחב אחיד, ובחלקן מלבידים חדשים חלקים ונקיים. יש להניח את 

התבניות באופן שתתקבל הטקסטורה הנדרשת בתכניות האדריכלות 

 בשלמותה ובצורה רציפה.

ין ולרוחב ירוגין ועם חפיפה אחידה לכל הבניחיבור הלוחות לאורך יהיה לס 

ים ישרים בהתאם לאשור המפקח. כל הפינות תהיינה קטומות ויהיה בקו

  ס"מ, או בהתאם לפרטי האדריכל.  1.5X1.5 במידות

יש לשים לב ולבצע בהתאם להערות ושרטוטים המופיעים בתכניות  

גלים, האדריכלות והקונסטרוקציה והמתייחסות לנושאים הבאים: סר

 שקעים, חריצים, אפי מים, כיווני לוחות וכו'.

על הקבלן לתאם אופן יציקת האלמנטים וסומך הבטון, לקבלת אופי שווה  

 של האלמנטים.

בטון גלוי המחיר  רות ובתקרות היצוקים בתבניות לבידים לצורך קבלתובק

 יכלול גם את השחזת התפרים שבין הלוחות וסתימת חורי אויר ביציקה.

 שלבי יציקה ב.

 יש לצקת בהתאם להפסקות היציקה המוכתבות בתכניות הקונסטרוקציה.

 כל הצעה אחרת טעונה אישור המתכנן והמפקח.

קשירת התבניות תהיה ע"י מחברי "פטנט", ולא באמצעות חוטי קשירה.  ג.

ין (עבור כל כוון וכוון) ובשורות יהמרחק בין הקונוסים יהיה קבוע לכל הבנ

 ל באישור האדריכל והמפקח.ודרות, הכאופקיות ומסו

 מ"מ (עדש). 12הגודל המרבי של האגרגט הגס בבטונים החשופים יהיה  ד.

 יציקת התקרות תעשה לאחר בנית קירות חוץ מאיטונג או בלוקים. ה.

 בטונים רגילים (לא חשופים) 02.06

 שיטויחו תעשינה מלוחות עץ לבידים, לפי בחירת הקבלן. התבניות לבטונים א.

כל התבניות (פנים וחוץ) של הבטונים שלא יטויחו (מלבד היסודות), ייעשו  ב.

צביעה ו/או  -מלבידים חדשים לשם קבלת שטחים מתאימים לעבודות גמר 

 עבודות איטום.

 נורות ואביזרים שונים בבטונים.יקביעת צ ג.

שרוולים, צנרת אינסטלציה וכו', יורכבו בבטונים בזמן  נורות למי גשם,יהצ 

 היציקה בהתאם למסומן בתכניות.

על הקבלן לקרוא בעיון ולמלא את כל ההוראות והדרישות שיש להן השלכות על  ד.

 ביצוע יציקת הבטונים.

 פרוק תבניות והפסקות יציקה (מתייחס לכל סוגי הבטון) ה.

 מפורש על כך מהמפקח. לא יפורקו שום תבניות בלי אישור 

 יש לבצע את היציקות בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתכניות. 



תבוצע ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף  -קביעת צנרת ואביזרים, פלטקות ברזל וכו'  ו.

 ומחירם יהיה כלול במחיר עבודות הבטון.

 הפסקות יציקה 02.07

תעשינה במקומות לפי הפסקות יציקה, באם תורשינה ע"י האדריכל והמהנדס 

  .הוראות המפקח

 בטון  02.08

 אלה אם יוגדר אחרת. 30-כל הבטון בפרויקט הינו מסוג ב 

 הבטון יוצק בתבניות ע"ג שכבת בטון רזה המונח על קרקע מהודק.

 דיפון חפירות   0.2.09

. לא קבלןדיפון חפירות והשמירה על יציבותן יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של ה

תוכרנה שום תביעות הנוגעות לתאום ביצוע הדיפון עם המגרשים הגובלים, בהיבטים 

 סטטוטוריים, הנדסיים, כספיים, או כל היבט אחר.

  אופני מדידה לצורך פקודת שינויים   0.2.10

 עבודות הבטונים לא יימדדו בנפרד, כלולים בכתבי הכמויות של הגדר.

בניות (הטפסים), כפי שנדרש במפרט כל הבטון כולל את מחירי הת – תבניות .1

 המיוחד (הן לבטונים חשופים והן לבטונים רגילים).

מחירי הבטונים החשופים (והלא חשופים), כוללים  - דרישות ופרטים מיוחדים .2

את כל הנדרש במפרט הדרוש בהתאם לתכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה 

רים, חריצים, אפי מים, והמפרט המיוחד מבחינת קיטומים, סרגלים, שקעים, חו

הפסקות יציקה, עצרי מים, הנחת פלטקות, אביזרים וכו' לחיבור ולחיזוק חלקי 

 בנין לבטון.

קביעת אביזרים שונים בבטון בזמן היציקה, כגון  - קביעת אביזרים שונים בבטון .3

שרוולים, צנרת, מעברים, תושבות, מסגרות עץ, מסגרות מתכת וכדומה וביטונם 

 ולא ישולם עבורם בנפרד. הגדררי כלולים במחי

 .כלולה במחירי העבודה של הגדר ציקת הכלונסי - כלונסים .4

  



 עבודות בניה - 04פרק 

 בנייה בבלוקי בטון חלולים  04.01

 ס"מ לקירות, עפ"י הדרישות במסמכי התקשרות אלה. 20יהיו 

 חורים. 4הבלוקים יהיו חלולים בעלי 

 ובפינות, ישולבו עמודים מבטון.בקצוות חופשיים של קירות בניה, 

 מתחת ומעל לאשנבים, לצהרים ולחלונות ישולבו חגורות מבטון.

הבניה, חגורות הבטון האנכיות והאופקיות על כל פרטי חיבוריהם למבנה, יבוצעו על פי 

 תכניות קונסטרוקציה מפורטות לכל קיר.

 חיבורי בטון ובנייה  04.02

במפרט הכללי. יש להקפיד על ביצוע  0404חיבורי בטון ובנייה יבוצעו לפי סעיף 

 הבטון. אלמנטהשטרבות והקוצים לחיבור 

 

 

 מתקני תברואה - 07פרק 

 תאור העבודה 07.01

העבודה המפורטת במפרט זה מתייחסת להתקנת מערכות אינסטלציה סניטרית במבנה 

 בירושלים.משרד הפנים  קיים             של 

 העבודה כוללת:

 מערכת מים חמים וקרים לצריכה פנימית. .1

 מערכת שופכין, דלוחין וכלים סניטריים. .2

 מערכת ניקוז מיזוג אויר. .3

 מפרטים 07.02

 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

מתקני תברואה  - 57, 07, 34פרקים  -המפרט הכללי של הועדה הבינמשרדית  .1

 מים חיצוניים וכיבוי אש.וקווי ביוב ו

 הוראות למתקני תברואה. -הל"ת  .2

 מערכות שרברבות ובדיקתן. - 1205 -מפרט ת"י  .3

 כל התקנים הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. .4

  



 הוראות כלליות 07.04

המים. ולפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודות ההתחברות לרשתות הביוב  .א

  לתאם עם המפקח בשטח את מועדי בצוע ההתחברות.על הקבלן 

לפני התחלת עבודות הביוב על הקבלן לבצע מדידות מדויקות לגובה ומיקום 

 חיבור לקווי שופכין ,דלוחין הקיימים.

אין לחצוב חורים או חריצים בבטונים מבלי לקבל את אשור המפקח. הקבלן  .ב

וע עבודות אינסטלציה. ריצים ופתחים הדרושים לבצחיהיה אחראי על סימון 

 חציבת פתחים בבטונים תבוצע אך ורק באישור המפקח.

ר שרוולים בכל מעבר צנרת דרך קירות, תקרות, מחיצות, רצפות וכו' יש לסד  .ג

ומעוגנים  P.V.Cודלוחין). השרוולים יהיו מצינורות (פרט לצינורות שופכין 

ובידודם באופן העברת הצינורות  במבנה בקוטר מספיק גדול על מנת לאפשר

 -הסופיים ב חופשי. שרוולים להעברת צינורות דרך רצפות יובלטו מפני הרצפה

 ס"מ על מנת למנוע חדירת מים. 0.5

הקבלן יבצע איטום מעברי צנרת דרך קירות או רצפות בחומרי אטימה מאושרים 

 במקומות הדרושים.  SVT/KS1+KS3 כדוגמת 4105ע"י תקן דין 

 ל במחיר הצינור.מחיר עבודה הנ"ל כול

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם הגורמים  .ד

הנוגעים בדבר ובכללם קבלני המשנה האחרים, על מנת למנוע תקלות והפרעות 

 מכל סוג שהוא.

במקומות בהם עוברת צנרת בחלל תקרות כפולות, העבודה תבוצע תוך תאום   .ה

שמל, ובצורה שתבטיח גישה נוחה לטיפול בצנרת ויר וחאוזוג ימלא עם תוכניות מ

 הנ"ל.

 
 

 

 רשת אספקת מים קרים וחמים. 07.05

יהיו צינורות פלדה  3" -ל 1צינורות אספקת מים בתוך המבנה בקוטרים בין "  .א

", מחוברים בהברגה. עם ציפוי חרושתי בסרטי 40 "סקדיול מגולוונים ללא תפר 

פלסטיק לצנרת עוברת בתוך חריצים בקירות או במילוי ריצפה וצביעה לצנרת 

 עוברת גלויה.

אביזרים וספחים לצינורות יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצמם, הם יהיו  

 חרושתיים, לא יורשה לייצר ספחים ואביזרים באתר.



וקרים    תהיי צנרת פלסטיק "פקסגול"  עוברת במילוי ריצפה   צנרת מים חמים  .ב

 בתוך שרוול  מתעל בשיטת "מרכזיה". 

התברגות בצינורות המחוברים בהברגה, תהיינה קונית, האורכים של התברגות  

הברגת צינורות וספחיהם וכן הברגת שסתומים, ברזים  5.3לפי המצויין בת"י 

 ורך  התבריג.ושאר האביזרים תהיה מלאה לכל א

צינורות מים קרים פנימיים לצריכה וכבוי אש ע"י עמדות כיבוי עוברים גלויים  

עם ציפוי פנימי  5/32ומעלה יהיו צינורות פלדה שחורים בעובי דופן " 3בקוטר "

 חיצונית. עיבמלט. עם צב

הברגים והאומים לחיבוריהם של המגופים, האוגנים והאביזרים השונים, יהיו  

 ים.מגולוונ

בדיקת הלחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, תכלול את כל ההסתעפויות, 

 חייבים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת. האביזרים והמגופים וכולם 

עבודות ההתחברות כוללות את כל החתוכים של הרשתות הקיימות, התקנת   .ג

וך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י ת בור מתאימים יאביזרי ח

בהתאם לצנרת הקיימת. כמו כן כולל המחיר את כל עבודות החפירה,  המהנדס

 מילוי חוזר והידוק הדרושים.

 אין להשתמש בהברגות ארוכות וברקורדים שלא לצורך. .ד

 לא יורשה כיפוף צינורות. .ה

בגמר הרכבת הצנרת יש לסתום מיד את כל הקצוות החופשיים בפקקים  .ו

ארמטורות. בגמר העבודה ולפני מתאימים  אשר  יושארו במקומם עד להרכבת ה

 הקווים ולבצע חיטוי כנדרש. הרכבת הארמטורות יש לשטוף היטב את כל 

ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר, ויחוזקו  2ים יקבעו במרחק של יהצינורות הגלו  .ז

באמצעות ווי קולר עשויים מברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות 

 פתיחה לפרוק.

ס"מ לפחות.  2רים בקירות יותקנו כך, שיישאר כסוי טיח בעובי הצינורות העוב .ח

את החריצים יש לסתום בטיט צמנט נקי ללא סיד, אשר מחירו כלול במחיר 

 הצינור.

 
 ניקוז מיזוג אוירו שופכין, דלוחין מערכת 07.06

ויחוברו לקו מי  מ''מ 32בקוטר  PVCצינורות ניקוז מערכות מיזוג אוויר יהיו  .א

 . דלוחין ו/או ניקוז מי גשם

כל צינורות הפלדה העוברים על הקירות יקבעו במקום ע"י חיזוקים מתאימים   .ב

ו/או באמצעות ווי  קולר העשויים ברזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם 

אפשרות של פתיחה לשם הוצאת הצינור בעת הצורך. החיזוקים ייקבעו 



מ' . צינורות אופקיים העוברים מתחת לתקרות יחוזקו  1.80במרחקים שלא יעלו 

ע"י מתלים מתאימים הניתנים להתאמה וויסות לשם קבלת שיפוע אחיד. 

מ', ונוסף על  1.80המתלים יינתנו  כמפורט לעיל במרחקים של לא יותר מאשר 

 וההסתעפויות. כך בהתאם למקום החבורים, האביזרים 

, מחסומי תופי, מאספים וכו' (אלא אם צוין  4"/ 2כל הספחים, מחסומי רצפה " .ג

 אחרת) יהיו מפוליפרופילן תוצרת "ליפסקי" או שווה ערך מאושר.

מכסאות למאספים ומחסומי תופי יהיו מכסאות פליז מתברגים בתוך מסגרת  

 HDPEיהיו מצנרת  8/  4מרובעת עם שתי טבעות איטום. מחסומי רצפה "

ך ומכסה מפליז מתוברג בתוך מסגרת תוצרת חרושתית מאושרת עם מארי

 מרובעת. מכסים למחסומי רצפה יהיו מחורצים.

יש להתאים לכוון הריצוף ולקבל אשור על  -מחסומי רצפה בתוך ריצוף קרמיקה  .ד

 המיקום.

 דוד וצבעיב 

 כללי   .א

כל קווי הצינורות לסוגיהם יבודדו ו/או יצבעו כמפורט להלן. מחיר הצביעה יכלל  

ת השונים, אלא אם כן פורט אחרת בכתב הכמויות. את הצביעה במחיר הצינורו

והבידוד של הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת סיד 

 ושמן.

 צנרת מים קרים, חמים, שופכין  ודלוחין  .ב

כל קווי הצינורות, האביזרים והחיזוקים למים קרים עשויים מפלדה, דלוחין  

יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכן בשתי שכבות צבע ושופכין הגלויים לעין 

 סופרלק.

קווי צינורות כנ"ל העוברים בתוך מלוי אשר מתחת לרצוף בבניין ימרחו בשתי  

 שכבות לקה אספלטית, לאחר ניקוי מושלם, ויכוסו בבטון בין סרגלים.

בידוד לצנרת מים חמים עוברת גלויה יהיה מתרמילי גומי סינתטי תוצרת  

 מ"מ עם ליפוף בסרט פלסטי בחפיפה. 19" בעובי דופן "ענביד

בידוד לצנרת מים חמים בתוך חריצים בקירות או במילוי רצפה יהיה מבידוד  

מ"מ עם ליפוף בסרט פלסטי בחיבורים  4מוקצף תוצרת "רונדופלסט" בעובי דופן 

 ם.יבין התרמיל

 גווני צינורות גלויים  .ג

 .86סופרלק טמבור  -ירוק  -קווי מים לצריכה  .1

 .96אדום טמבור סופרלק  -קווי כבוי אש  .2

 .202, 86טמבור סופרלק  -ירוק, שחור ירוק  -קווי שופכין (ממתכת)  .3

 
  



 בדיקות לחץ ושטיפת צנרת 07.09

ערך יאטמ'. הבדיקה ת 12מערכת הספקת המים תעבור בדיקת לחץ הידראולי של  .א

הצינורות בפקקים טרם  לאחר שחרור כל כיסי האוויר מהרשת וסגירת כל קצוות

 שעות רצופות ללא כל נפילת לחץ. 24ערך יהרכבת הארמטורות. הבדיקה ת

בדיקת לחץ, בדיקת רציפות וכן בדיקת קבלה של  -כל הבדיקות תבוצענה לרבות   .ב

סוי הצינורות. במקרה שתתגלנה נזילות או ליקוי בדוד, יתקן יהמתכנן לפני כ

יבדקו שנית. על הקבלן לספק על  הקבלן את המקומות הפגומים והקווים 

 חשבונו את כל החומרים, המכשירים והכלים הדרושים לביצוע הבדיקות. 

בדיקת קווי ביוב תיעשה על ידי איטום הצינורות בתוך תאי הבקרה, כל קטע   .ג

ייאטם בנפרד על ידי פקקים, בתוך הפקקים יותקנו צינורות עומד בגבהים 

מ' לפחות מעל רום קודקוד הצינור בנקודה  1.20מתאימים ובכל מקרה בגובה של 

הגבוהה ביותר. מילוי הקטע במים ייעשה באופן איטי מהנקודה הנמוכה. בעת 

ביצוע הבדיקה, בוחנים חזותית אם הופיעו נזילות מהצינורות ומהמחברים. קו 

הצינורות יעמוד בבדיקת האטימות אם מפלס המים בצינורות העומד לא ירד  

 ות. שעה לפח 1במשך 

בגמר הרכבת צנרת מים חמים וקרים וצנרת ראשית טמונה בקרקע על הקבלן   .ד

 לבצע שטיפה וחיטוי מערכת מים לפי דרישת משרד הבריאות והל"ת.

 כלל במחיר הצנרת.ימחיר שטיפה וחיטוי י 

 
 כלים סניטריים וארמטורות 07.10

ובכתב הכמויות  כל הכלים הסניטרים יהיו לבנים, מסוג מעולה, מדגם כמפורט במפרט

 ו/או בתכנית.

היו ידגש בזאת שכלים  סניטרים ומ. לפני הרכבתם  מזמיןכל הכלים יאושרו על ידי ה

 מתוצרת הארץ ובהתאם לכתב כמויות.

לפני התחלת הרכבת כלים סניטרים על הקבלן לבצע תצוגת מדגמים בשטח ולקבל את 

 אישורו של המזמין.

 

 אופני מדידה 07.11

למדידה לפי אורך בפועל לרבות כל האביזרים וספחים הכלולים  -צנרת מים  .א

במחיר הצינור. כמו כן כלולות במחיר עבודות חפירה או חציבה, מילוי והידוק 

 ועטיפת בטון כמפורט ועטיפת חול על צנרת.

מגופים ימדדו בנפרד לפי כמות בפועל יוכללו במחירם רקורדים ואוגנים עם   .ב

 אוגנים נגדיים.



שופכין דלוחין וניקוז למדידה לפי אורך בפועל לרבות כל האביזרים, צינורות   .ג

ילוי חול ואדמה, הידוק, עטיפת בטון מזוין כמפורט וכל מחפירות או חציבות, 

 עבודות הנלוות הכללות במחיר הצינור.

מאספים ומחסומי רצפה ימדדו בנפרד ויכללו במחיר מכסים, מסגרות, מאריכים   .ד

 וכל הנדרש.

ריים ימדדו לפי יחידות המורכבות בפועל על כל האביזרים הנלווים כלים סניט .ה

 כפי שמפורט בכתב כמויות.

ארמטורות ימדדו לפי יחידות המורכבות בפועל ויכללו ברזים זויתיים כפי   .ו

 שנדרש.

התחברות לקולטנים בקוטרים שונים קיימים לפי יחידות הכוללות את כל חומרי  .ז

ם הכנסת אביזר התחברות מתאים וכל הנדרש קיי העזר הדרושים, חיתוך קולטן

 קומפלט. -לחיבור מושלם 

 

 חשמלעבודות  - 08פרק 

חשמל, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות 

 להערות המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 כללי :  08.01
 

המפרט מתייחס לתכנון וביצוע עבודות חשמל למתחם בדיקת שמיעה הכולל תא שקוע, חדר 
 טכנאי וחדר המתנה, במרכז רפואי ע"ש ברזילי באשקלון. 

החשמל,  העבודות יבוצעו ע"י חשמלאים בעלי רישיון ממשלתי מתאים להיקף העבודה ע"פ חוק
מקרה שאינו מכוסה ע"י הוראות התקנים והתקנות העדכניים וע"פ הוראות מפרט זה. בכל 

 .08המפרט, תבוצע העבודה ע"פ הוראות המפרט הכללי הבין משרדי פרק 
 

 היקף העבודה :    8.02
 

 במסגרת החוזה יבצע הקבלן את העבודות הבאות : 
הכנת תוכניות מפורטות של כל המערכות לאישור המזמין. התכנון יבוצע ע"י מהנדס חשמל  .א

 רישוי. 
 המתקנים הבאים :  תכנון וביצוע .ב

 לוח חשמל מקומי. -
 שקע הזנה לתא כולל הארקה לתא שמיעה. -
 אינסטלציה חשמלית מושלמת לחדר טכנאי וחדר המתנה. -
 קווי טלפון. -
 מערכת גילוי אש. -
 צנרת עבור נק' תקשורת (מחשבים). -

 
 
 
 
 
 
 



 
 תאור העבודה :   8.03

 
 הזנה : יא. קוו

  

 קו הזנה מלוח חשמל קרוב -
 מפילר טלפוניה קרובקווי טלפון  -
 התחברות למערכת גילוי אש קיימת -

 
 ב.  הארקות :

 ביצוע הארקה לתא שמיעה עפ''י הנחיות היועץ. -
 

 . אינסטלציה חשמלית :ג
 כל הקווים יבוצעו בהתקנה סמויה במחיצות, בחלל התקרה האקוסטית ומתחת לריצוף.  -  
 אש בלבד בצבעים שונים לכל אחד מהשימושים :  ייעשה שימוש בצינורות מריכב חסיני  -  
 ירוק .   -חשמל     
 כחול.  -טלפונים  
 אדום .  -גילוי אש  
 צהוב. -תקשורת   
 לבן  -   מיגון  

 .נקודות מחשב  4-2נקודות טלפון  2שקעי חשמל  6-8לכל עמדת עבודה יותקנו  -
לשקעי חשמל בעמדת שקעי חשמל בכל המתחם לשימושים שונים מעבר  5יותקנו כ  -

 העבודה .
 יחידות קצה יהיו מסוג גויס.  -
 הכנת צנרת עם חוט משיכה לנקודות מחשב. -

   
 

 תאורה : 8.04
 

לייט, ימקסדגם   ,ס"מ 60*60במידות   ledגופי תאורה בחדר טכנאי וחדר המתנה יהיו מסוג  -
 "אורעד מהנדסים" שקוע.תוצרת 

 מחליף. שליטה על התאורה בחדר טכנאי עם מפסק -
 

 מחשבים :  8.05
 

 ביה"ח באמצעות קבלן הבית, יספק ויתקין את הכבילה בין ארון תקשורת ליחידות הקצה. 
 על הקבלן להכין : 

 עם חוט השחלה מכל נקודת מחשב לחלל בתקרה.  Ø23צינור מריכב  .א

 צנרת מתאימה מחלל התקרה לארון תקשורת, להעברת כל הכבילה לארון תקשורת . .ב
 

 גילוי אש : 8.06
 
. המערכת תחובר למערכת גילוי 1220ע"פ תקן  סוילקו  תבוצע מערכת גילוי אש במתחם תוצרת -

 .בלבדאש קיימת, המערכת תחובר ע''י חברת "סוילקו" 
 
 

 לוח חשמל :  8.07
 

 מקום יבנה עפ"י כל התקנים הנדרשים.  24לוח חשמל מקומי תקני עם דלת ל  .א

  IEC 898לפחות לפי תקן  KA 10ניתוק של כל המאמתים יהיו בעלי כושר  .ב
 הציוד יהיה מתוצרת שניידר או ש"ע.  .ג
כל האביזרים בלוח ישולטו ע"י שלטים פלסטיים חרוטים "סנדביץ" ,כולל סימון כל  .ד

 המהדקים והמוליכים. 
 



 
מפורטות של מתקן החשמל לאישור לפני ביצוע. אין להתחיל בביצוע  על הקבלן להגיש תוכניות

 מתקן החשמל לפני קבלת אישור ביה"ח.
 עותקים . 3 –בסוף העבודה יגיש הקבלן תוכניות עדות למתקן שבוצע ב 

 
 עבודות טיח - 09פרק 

 כללי:   09.00

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

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

והבליטות המיותרות תסותתנה, לאחר הרכבת  1:3ייסתמו במלט צמנט 

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

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

בכל המקומות המועדים לפגיעה, תונח שכבת מגן וכיסוי מפוליאטילן או חומר 

 אחר שייקבע ע"י המפקח.

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

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

 המחמירה יותר.דרישות תקבע הדרישה הגבוהה ו

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

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

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

מ"מ ועובי  12ס"מ, גודל העין  20לולים מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת 

  מ"מ. 0.7החוט 

 ויכוסו עד לפני השטח.  1:3ריצים לצנרת סמויה ייסתמו במלט צמנט ח

ס"מ החריץ יכוסה ברשת לולים כנ"ל ברוחב  15במקום שרוחב החריץ עולה על  

 ס"מ מכל צד החריץ בכל כיוון. 10

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

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

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

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

 בסרגל ופלס מכל צד של הפינה.

ור בין אלמנטי בטון ובנייה, הן אופקיים והן אנכיים, תבוצע חבישה ע"י בחיב  .ו

ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנט עם  15הנחת רצועת פיברגלס ברוחב מזערי של 

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

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

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



. סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו 2

 כדלהלן:

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

 ויבוצע צבע על גבי התיקון.

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

 הטיח.

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

מ"מ. בין קירות  10מ"מ ובעומק  3-5מאלמנטים שונים יש לבצע חריץ בעובי 

 מ"מ. 10מ"מ ובעומק  5-10לתקרה יש לבצע חריץ בעובי 

 

 

 טיח פנים:  09.01

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

 ק"ג למ"ק מלט מוכן. 100עם תכולת צמנט של 

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

 ימים לפחות. 3הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך 

 1:2.5שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס  עם קירות בנייה מבלוקי בטון תהיה

של "שחל" עפ"י  413מ"מ עם מוסף משפר עבידות מסוג סולן  6בעובי מזערי של 

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

 הבטון. 

ק"ג למ"ק מלט מוכן והוא  150במקרה של בלוקי איטונג תהיה תכולת הצמנט 

של "שחל" עפ"י  413מ"מ לפחות עם מוסף של סולן  4ובי ייושם בשכבה בע

 הנחיות היצרן. 

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

 מ"מ. 3-4מ"מ וברוחב  10ותכלולנה חריץ בעומק 

 החיתוך בעזרת משור טייחים.

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

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

ק"ג למ"ק מלט מוכן. טיח פנים ע"ג קירות  100אמור עם תכולת צמנט של 

מ"מ לפחות עם מוסף סולן  4איטונג, אם יהיו, ייושם בשכבות במריחות בעובי 

 של "שחל" עפ"י הנחיות היצרן. 413

ל שטחי הקירות המיועדים לחיפוי בקרמיקה/חרסינה, צבע אפוקסי או טיח בכ .ד

. לתערובת זו לא יהיה רשאי הקבלן 1:3מיוחד, תבוצע שכבת טיח צמנט ביחס של 

 להוסיף סיד בכל מקרה שהוא. הטיח יוחלק בכף.

 



 עבודות הטיח כוללות בין היתר גם:  09.02

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

 בבניין.

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

 שייקבע ע"י המפקח.

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

 המפקח.

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

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

 אמצעי אחר הדרוש לשם הידבקות הטיח לרקע שמתחתיו.

הכל עפ"י      -חיתוך פינות, סרגלים להפרדת שטחים או חירוץ בשטחי טיח שונים  .ה

 הוראות האדריכל.

 טיח צמנט באיזורים המיועדים לחיפוי.  .ו

  רת טיח רופף או בלתי מישורי, טיוח מחדש ותיקוני טיח למיניהם.הס  .ז

 פינות רשת אקספנדד בכל פינה שאינה מוגנת ע"י משקוף.  .ח

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

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

 תוך בין קיר ותקרה.וחי

ס"מ במפגשים בין בטון ובנייה  40 -ברוחב שלא יפחת מ M.P.Xיצוע רשת .ב .י

  ובמקומות אחרים שיורה עליהם האדריכל.

שכבות עיבוי, הרבצה, שפכטל, או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח לתיקון  .יא

 מישוריותם או פגמיהם של אלמנטים שונים.

 

 עבודות ריצוף וחיפוי: 10פרק 

ריצוף, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות 

 להערות המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 

 כללי: 10.00

את דוגמת החומר,      מזמיןאין להתחיל עבודות חיפוי, כלשהן, בטרם אישר ה .א

 התשתית וצורת ההנחה.

 יום לפני עבודות הריצוף או החיפוי.   30 -דוגמאות יומצאו לאישור לא יאוחר מ 



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

 המאושרות.

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

 החומר. האריזה מצויין שם היצרן ואיכות

הן הריצוף והן החיפויים למיניהם חייבים להיות אטומים למים. חומר   .ג

 התערובת  של תשתית הריצוף והמישקים יכיל ערבים משפרי אטימות.

 חיתוך מרצפות ואריחים ייעשה בניסור בלבד.  .ד

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

 אינסטלציה, החשמל וכד'.והגימורים עם מערכות ה

 שנים. 10 -אחריות הקבלן לעבודות חיפוי וריצוף תהיה ל .ו

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

 מאושר אחר.

 בכל עבודות הריצוף תיכלל גם מדה מתפלסת מאליה.  .ח

נה הן לקיר והן לרצפה,      בכל מקום בו מופיע "חיפוי, ריצוף או ציפוי" הכוונה הי .ט

 ובכל חומר (טרצו, קרמיקה, גרניט פורצלן,  חרסינה וכיו"ב).

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

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

 המזמין.עפ"י קביעת 

ס"מ תבוצע מדה מבטון או  7רש מילוי מתחת לריצוף העולה על בכל מקום בו נד .יא

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

ק"ג/מ"ק לפחות  150הקבלן, לפי דרישת המפקח, תערובת חול במלט בשיעור של 

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

 בעבודה, או עפ"י הוראות האדריכל 

 

 

      ויומכסי קופסאות ביקורת ומחסומים למיניהם יהיו ריבועיים מותאמים לק  .יב

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

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

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

 חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של החומרים.

לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ודינוג חם (ווקס ופוליש) על כל  .יד

 שטחי ריצוף הטרצו.



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

 

 

 :וסטיותגימור   10.01

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

 שטיפה, של כל חלקי הריצוף והחיפוי משאריות טיט וצבע.

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

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

 תאור העבודה

(במ"מ) סטיה 

במישוריות 

 מ' 3.0לאורך 

סטיה (במ"מ) 

 במפלס המתוכנן

הפרש גובה 

(מ"מ) בין 

 אריחים

סטיה (במ"מ 

מהניצב בקוים של 

 מ' 3קירות לאורך 

 5 0.5 3+ 3 אריחי רצפה (ריצוף)

 5 0.5 3 3 אריחי קרמיים (ריצוף)

 

 :ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה  10.02

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

 .המזמיןבהתאם לקביעת  או במידות אחרות. כל הדגמים והמידות 60*60

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

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

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

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

מישקי הרצפה והקיר יהיו המשכיים במידת האפשר וגודל הפוגות בכל הכיוונים 

 מזמין.כ לפי קביעת ה6 -ל 2זהה. גודל הפוגות יהיה בין 

ק"ג/סמ"ר לכפיפה, ספיגות למים לא   500ים יעמדו בדרישות הבאות: האריח .ב

, 0.5מקדם א' החלקה  IV, התנגדות לשפשוף (לפי פ.א.י.) דרגה 0.05%יותר 

, עמידות לשריטות (סולם 1עמידות בהלם טרמי. עמידות בפני כתמים סוג 

 .7 -מהוס), לא פחות מ

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

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

 לסדר העבודה ונקודות ההתחלה.

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

ס"מ בהתאמה. במחיר השיפולים כלול גם  10שיפולים מאותו חומר בגובה 

), או לחילופין, עפ"י בחירת L )BULLNOSEהשימוש בשיפולים בחתך 

 האדריכל.



גל הגמר העליון ומפגש המקצועות האנכיים וכן גמר השיפולים יהיה מעו .ה

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

 המפקח רשאי לדרוש עיבוד פינות חיצוניות ב"גרונג".

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

 היטב לפני תחילת עבודות החיפוי.

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

 בי.גי.בונד.

ק"ג צמנט      150הקרמיקה ברצפות תבוצע על גבי מדה מבטון מזוין, בשיעור של  .ח

ס"מ. המדה תהיה שלמה, נקייה משומנים  5 -למ"ק. עובי המדה לא יפחת מ

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

 אליה עפ"י קביעת המפקח.המדה תהיה רגילה או מתפלסת מ

" או "נגב בונד" מהול 255הדבקת קרמיקה ע"ג המדה ע"י "שחל פיקס   .ט

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

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

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

 לתכונות המיוחדות של האריח, עפ"י הנחיות היצרן.

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

 מ"מ.  4 -בחירת האדריכל. גודל המישק בשני הכיוונים לא יפחת מ

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

הקרמיקה כאמור במישקים עובדים ובקווים המשכיים בקיר וברצפה. כל 

 המישקים ינוקו מעודפי החומר תוך החדרת הרובה.

 לאחר מילוי הרובה יש לנקות את שאריות החומר באותו יום.

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

מ"ר. התפר יבוצע ע"י חיתוך הטיט בקו  5יעלה על שטח השדה בין התפרים לא 

הפוגה עדג לתשתית הקונסטרוקטיבית ומילתוי ברובה סילוקנית כגון: "רובה 

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

" משווק ע"י       K2עפ"י דרישת המפקח יבוצע מילוי תפרי הרפיה ע"י "קודיפלקס 

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

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

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

 (משווק ע"י COMPOUND 718 PL/E JOINT(משווק ע"י "נגב קרמיקה") או 

 "טכנו קוט").

מ"מ מפני הריצוף הגובל  5-10ה הריצוף באיזורים רטובים יהיה כאמור נמוך בכ: גוב .יג

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



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

 במפרט המיוחד. 05פרק איטום רצפות איזורים רטובים יבוצע בהתאם למופיע ב .טו

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

 בגוון זהה לאריחים ומותאמים לקווי הריצוף. 

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

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

 

 עבודות צבע - 11פרק 

 כללי:    11.00

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

הדוגמאות, המקומות והגימורים השונים. גווני הצבעים וגימוריהם יבחרו ויאושרו 

 ע"י האדריכל.

ו/או הגוונים מ"ר) של מערות הצבע  5 -על הקבלן יהיה לבצע דוגמאות (בשטח של כ .ב

 השונים.

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

 לגמר העבודה.

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

 האדריכל.

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

קבלן אחריות בלעדית לטיב הצבע ועמידותו בתנאי  על אף האמור לעיל חלה על ה

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

 לביצוע העבודה הספציפית בטיב מעולה ולקבל את אישור היצרן.

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

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

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

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

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

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

 .מזמיןדוגמאות הצבעים ייבחרו ויאושרו ע"י ה .ח

 .מזמיןהתיחום בין הגוונים ייעשה בקו ישר או אחר עפ"י קביעת ה .ט

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



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

 לצביעה וכן את כל התיקונים הנדרשים.

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

 המוצרים.

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

 וחלק לדעת האדריכל.

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

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

 יותר.

 

 חומרי הצביעה:   11.01

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

 ויעורבבו במערבל מכני לפני השימוש.

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

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

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

 הנדרשת במכרז/חוזה זה.

 עבודות הצביעה:   11.02

 קיון השטח והתאמתו לצביעה.יח על נלפני ביצוע העבודה יש לקבל אישור המפק  .א

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

 מיועדים לצביעה.

 .מזמיןכאמור שיטת הצביעה או השילוב בין השיטות תהיה בהתאם לקביעת ה .ג

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

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

 המפקח) יהיה ניתן לתקן בחומר מיוחד שאושר לכך.

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

 את הפריט ולהעבירו לצביעה חוזרת.

 

 :צביעת חלקי המבנה   11.03

צביעת חלקי בנייה כגון תקרות, עמודים, קירות ועד' בסיד סינטטי, "אמולזין",      .א

"סופרקריל", "טמבורטקס" וכד' כוללת, בין היתר, גם גירוד, הסרה ושפשוף, סתימות 

 ותיקונים.



צביעת חלקי מבנה כגון טיח, בטון, "איתנית", גבס וכד' תבוצע עפ"י המפרט הכללי פרק  .ב

היצרן ומפרט מע"צ (אין לצבוע משטחי גבס, לוחות או בלוקים ביסוד מפרטי  1103

 סינטטי.

 הצביעה בסיד סינטטי תהיה באמצעות "פוליסיד" או ש"ע. .ג

 34במפרט הכללי. שכבה ראשונה סיד כבוי ואח"כ לפחות   11031ההכנה עפ"י סעיף 

 שלישית).  15% -שנייה ו 30%שכבות סיד סינטטי (ראשונה דילול במים, 

 שכבות. 2 -עבודה כוללת גם "בונדרול" בה

 ושלוש שכבות גמר נוספות לפחות. A.V.P 30%-40%בצביעה בצבעי  .ד

 שכבות "בונדרול" והכנת השטח פי.וי.אי או קומפלימר אקרילי. 2העבודה כוללת גם 

שכבות "בונדרול", שכבת "טמבורפיל"  2ביעה בצבע "סופרקריל" כגוללת, בין היתר, גם צ .ה

 .")2000מיקרון לפחות כ"א (מסוג "סופרקריל  25ת "סופרקריל" בעובי ושלוש שכבו

לדרוש ללא תוספת מחיר צבע סוג  אחר  מזמיןבכל מקום בו נרשם "סופרלק" רשאי ה .ו

 , "טמבורלקס" וכד'.77כגון "איתן" "אקריל עץ" מ.ד. 

שטח שכבות, לפחות, עד לקבלת   2 -גם אם לא צוין במפורש נכלל בעבודה ביצוע מרק ב

 ישיר וחלק לשביעות רצון האדריכל.

 

 עבודות מיזוג אוויר – 15פרק 

מיזוג אויר, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות 

 להערות המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 

 היקף העבודה:    15.01

ויפעיל באופן מושלם מערכות מזוג אויר מרכזית על בסיס גז קירור הקבלן יספק יתקין  א.
בהתפשטות ישירה, יחידת מדחס מרכזית או מספר יחידות מדחס מרכזיות, מאיידים 

המותקנים בחללים הממוזגים, מערכת צנרת גז קירור, מערכת תקשורת אלקטרונית בין 
אם לדרישות הקירור או ) בהתVRFשתנות (כיבי המערכת, וכמויות גז קירור מכל מר

 החימום של כל אחת מיחידות הקצה והדרישה הכללית.
 

 המערכת תהיה לקירור ולחימום ("משאבת חום") ותפעל או לקירור או לחימום. ב.
 
כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין (לרבות כל מערכות הצנרת,  

 והקירבה לאזור החוף. האביזרים החשמל והבקרה) מפני השפעות מזג האויר
עמידות צלעות המעבים תהיינה עם צפוי אפוקסי מיוחד למטרה זו, או מאלומיניום ימי,  

 בתנאי המקום. לחלוטין
 

רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצרנים  ג.
 המופיעים בקטלוג הטכני.

 
 " יהיה כנדרש בתקנותה COPדם היעילות "ומק A410גז הקירור יהיה ירוק  ד.

 לרבות ת"י  1.1.05עדכון מיום  1חלק  994החוק העדכניות, הכל לפי ת"י 
 לציוד.



 
 ".חברת "מיצובישי אלקטריק תוצרתהמערכת תהיה  ה.

 
ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה המקורית  ו.

על  פיקוח שוטףכימות צנרת, סכימות פיקוד, נתונים הנדסיים, (היצרן בחו"ל) לרבות ס
 שנים לפחות. 3אופן הביצוע וההפעלה, ומתן תעודת אחריות למערכת לתקופה של 

 
מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר פועלות  הקבלן המבצע יהיה בעל נסיון ז.

בהצלחה וללא תקלות, והוא מתחייב לבצע את המערכת באופן מקצועי, נכון ומדויק על 
 פי הנחיות היצרן ונציגו המוסמך.

 
" במוטות קשיחים עם אביזרים מקוריים להלחמה Lצנרת גז הקירור תהיה מנחושת " ח.

מערכת תכלול "מחלקים ראשיים" במקום מרכזי תהיה ורק באישור מיוחד ובמידה וה
 צנרת הגז בין המחלקים למאיידים, בצנורות נחושת רכה.

 
. כל חיבורי הצנרת B-280 ASTM" לפי תקן Lצנרת הגז תבוצע מצנרת נחושת דרג " ט.

משחת  וללאכסף, ללא ניקוי מוקדם  5%ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע"י "סילפוס" עם 
או חמרים אחרים. טרם ביצוע ההלחמות, יוודא הקבלן נקיון פנימי של ) FLUXהלחמה (

הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים. במקרה של לכלוך או גופים זרים בצנרת, הצנרת תנוקה 
בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה, אשר תועבר בתוך הצנור (עם חוטר). במהלך כל 

, דרך הצנרת PSI 6 (BAR 0.4ך (בלחץ נמו 99.95%הלחמת הצנרת, יוזרם חנקן נקי 
באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה, תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא 

מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרק. החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. 
פתח יציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת ההלחמה. בסיום 

ה, יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים. הזרמת החנקן בצנרת תהליך ההלחמ
 תופסק רק לאחר קרור מלא של הקטע המולחם.

 
במהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומים, למעט נקודות בהן מתבצעת 

 עבודת הלחמה ו/או חיבור.
  
 זויות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבד. 
 צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד, ויצור עצמאי לא  מחלקים או מפצלי 

 יתקבל בשום אופן.
קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים והנחיות ספק 

 הציוד באתר.
 

יחידות איוד פנימיות מערכת הצנרת תתבסס על מחלקים מקוריים בלבד, הן  8עבור עד 
על קצה צנור היניקה הראשי. המחלקים יבודדו באופן  בקצה צנור הנוזל הראשי, והן

מושלם דוגמת הצנרת, עם תיבת בידוד מקורית של היצרן ורק באישור מיוחד, עם 
   סופר".-מ"מ ושכבה אחת של תחבושות ו "אקרילפז 19תרמילי "ענביד" 

 
ע הצנרת הקשיחה או הרכה תותקן בקוים ישרים, אנכיים או אופקיים לחלוטין או בשיפו

 הנדרש ע"י היצרן, ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך.
 

קטרי הצנרת, אביזרי חיבור מיוחדים וכו' יהיו על פי הנחיות היצרן וסכימות הצנרת אשר 
                                                                                יגיש כחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור המתכנן ו/או המפקח. 

 
 מ"מ 19בעובי הצנרת לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת "ענביד"  י.

 באופן גלוי, ללא עטיפה. הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת.
עד לאחר  חשופים ללא בידודכל נקודות החיבור, זויות, מפצלים, מחלקים וכו' ישארו 

 כמפורט בהמשך. דיקותגמר הב
 יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר זה. -מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים 

 
בדיקת לחץ תעשה בסיום כל עבודות הצנרת. ניתן לבצע בדיקה עם יחידות מורכבות או  יא.

לחילופין, עם קצוות צנרת סגורים ע"י מחברי פלר ו/או מולחמים. לחץ הבדיקה יהיה 
)PSI 400 (BAR 28 הצנרת תושאר 99.95% -, והבדיקה תבוצע ע"י החדרת חנקן נקי .



שעות. בזמן שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור  48תחת לחץ זה לפחות 
 והלחמה בצנרת.

 
בכל מקרה של ספק ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/או איכותה ו/או איכות העבודה, 

 ש החלפת קטע ו/או את כל הצנרת בשלמותה.שמורה למזמין הזכות לדרו
 

לאחר קבלת אישור המזמין (בהמשך לאישור נציג היצרן) על סיום הליך בדיקת הנזילות, 
 יסיים הקבלן את עבודות הבידוד. 

 
 -מונמכת בחללי תקרה צנרת גז קירור קשיחה או רכה וכן צנרת וחווט תקשורת  יב.

מ"מ לפחות, או  60X100 מסוג רשת במידות  תותקן אך ורק בתעלות חשמל מגולבנות
נרת וחווט תקשורת במלוי צנרת גז קירור קשיחה או רכה וכן צ כנדרש עפ"י קטרי הצנרת והבידוד.

מ"מ מכופף  1.25ותקבל כסוי מגן מפח מגולבן בעובי תותקנה בקוים ישרים וקצרים,  -הריצוף
נה חיצונית (כלפי החלל) עם כסוי פח הצנרת תקבל הג -ס"מ. בקירות X 10 5כ"אומגה" במידות 

 .כנ"ל, והטיח יבוצע (עם רשת) מעל לתעלה
 
 בתוך תעלות  תמידצנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית גלויה תותקן  

 מפח מגולבן בצבע לבן מקורי ואין להתקין צנרת גלויה. 
 רק לעודפי צנרת קצרים, תאושר עטיפה בשתי שכבות של תחבושות ומריחת  
 סופר".-חומר עמיד בקרינה מסוג "אקרילפז 
  
 כל התעלות תהיינה מפולסות, ישרות, ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה. 
 על הגגות ו/או בחצר ציוד, יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג  

 שיאושר ע"י המפקח והמתכנן או על מעקות הגג.
 

, או כנדרש ע"י NYY XLPוץ יהיו מכבלי כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים והח יג.
נציג היצרן מותקנים בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין 

 כבל חשמל לצינור גז חם.
  

לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים, כך שניתן יהיה לשלוף 
 את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך.

 ממ"ר. 0.75יהיו בחתך מינמלי של גידיים -כבלים דו 
 

ליד כל יחידת מדחס חיצונית יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי. המפסק יהיה אטום  יד.
במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון. חיבורי החשמל  IP 65למים ברמה של 

 יהיו עם מחברי "אנטיגרון" בלבד.
 

 שכבות כפולות של בולמי רעידות כל יחידת מדחס תותקן על בסיס בטון עם  טו.
 פד" תוצרת "מייסון".-W-מסוג "סופר 
 
 בשום מקרה אין להניח את היחידות ע"ג אדמת הגן, או ישירות על הקרקע, 
 בתוך הערסל או על בסיס בטון או משטח קשיח אחר. 
 
 יחידות עבוי להתקנה על קיר חוץ תותקנה אך ורק בערסלים מפרופילים 
 פד" תוצרת "מייסון", -W-(לאחר הייצור) עם בולמי רעידות "סופר מגולבנים 

 לפחות בשש נקודות של שטח התמיכה התחתון, וכפי שיאושר ע"י נציג היצרן.
 
 בכל מקרה כזה יסופק סורג כבד ומגולבן בטבילה, עם נעילה לערסל כולל  
 מנעול לתליה ומפתחות אשר ימסרו למזמין. 
 
 גים יהיו תוצרת חב' "שחקים" בלבד ושום תוצרתהמתלים, הערסלים והסור 
 אחרת לא תאושר. 
 

כל היחידות הפנימיות (המאיידים) תהיינה עם לוח הפעלה/טרמוסטט מקורי, קבוע  טז.
 ומחובר באופן חוטי ליחידה, ומכשיר אחד יפקוד על יחידה אחת או יותר על פי התכנון.

 
 מרחוק לכל היחידות  רק במידה וידרש במפורש יסופקו מכשירי הפעלה 



 (שלט רחוק).
 במידה ויידרש תופעלנה היחידות ע"י שעוני שבת באופן שיעמדו בדרישות 
 המזמין וההלכה לענין זה, כולל "מפתח שבת" או מפסק מיוחד. 
  

 .מקוריותכל היחידות הפנימיות (המאיידים) תכלולנה משאבות ניקוז 
    
     כחלק  מתח נפילות מתח או חוסר פאזה, ויכל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינ 

 הכל באחריותו הבלעדית של קבלן -אינטגרלי של היחידה או בנפרד               
 המערכות ו/או הקבלן הראשי, ללא תוספת מחיר. 
 

 מאיכות מעולה, נקי מאדי מים וכמיוצר ע"י  C410גז הקירור יהיה ירוק  יז.
 פונט", או ש"ע כמומלץ ע"י יצרן הציוד. חיבורי צנרת הקירור בין -"דו

 היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים למטרה זו בלבד, במדה וצנרת הגז  
 אינה מהסוג המסופק עם מלוי גז. 
 
 במידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות יסתימו כנדרש ויתקבל אישור נציג  
 לחץ -פה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתתהיצרן לכך, יש לבצע שטי 
 שעות. 24מיקרון למשך  500של  
 
 רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ"ל, ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא  
 הצנרת בגז יבש ונקי, ובכמות השמן הנדרשת. 
 מומלץ להתקין מיבשים לנקוי נוסף וייבוש המערכת. 
 

הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים והחוץ ומכל הסוגים,  מגשי הניקוז וצנורות יח.
 -יחוברו עם צנורות הניקוז המקוריים עד לצינור הניקוז הראשי. או אם נדרשת הארכה 

 היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד, מבודד.
 

 קבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד  יט.
 עבוי החיצונית המפורטים לעיל. הקבלן יספק ויתקין את הפנימיות ויחידת ה 
 צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין כל היחידות וכן את כל יתר הציוד  
 האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים לפעולה תקינה  
 ומשביעת רצון והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא,  
 רמוסטטים והתקנתם.                                        ולרבות הט 
 

 במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך כ.
 תקרות, רצפות, קירות חוץ או מחיצות ע"מ להעביר דרכם את צנרת הגז 

אשר והחשמל. הקידוחים יעשו במקדחי וידיה מתאימים, ובקוטר הנחוץ בלבד, כל פתח 
יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע"י קבלן המערכות על פי המצב הקיים או 

 המתוכנן.
 חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין, ע"י העברת הצנרת בשרוול 
 . השרוול יכלול לוח עיגון 3"העשוי צנור מגולבן עם קשתות מרותכות בקוטר  

לאיטום, וכל יתר הנדרש על פי הפרט. לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין 
 מתוצרת RTVהצינורות לשרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון 

 מעולה. 
 

 פיקוח על הביצוע ע"י נציג יצרן הציוד. כא.
 
 במהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אחד משלבי ההתקנה       .1 

 וצאת דו"ח ביקור, הערות ו/או אישור לקבלן המבצע ובמקביל לרבות ה
 גם למזמין.

 
 להלן רשימת השלבים המינימליים:      .2       

 
צנרת גז הקירור, תקשורת חשמל וניקוזים  -שלב הכנת התשתיות למאיידים  א.

לרבות שלב התקנת הצנרת האנכית, בקומות, המחלקים, הצנרת המישנית, 
 על הגג.הצנרת הראשית 

 שלב התקנת הציוד הראשי והמשני, חיבורי הציוד וכל ההכנות ב.      



 לקראת ההפעלה, לרבות בקר הניהול והשליטה.  
 שלב ביצוע כל הבדיקות המקדימות לרבות התקשורת, פעולת בקר  ג.     
 השליטה והניהול, בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות הפעלתו,   

מגשי הניקוז ומשאבות הניקוז, בדיקת פעולת המהירות, רמת רעש, בדיקת 
 היחידות המרכזיות, סימולציה של תקלות ויתר הנחיות היצרן.

 שלב התיכנות ובדיקתו. ד.    
 

 כב.    כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ"א להתקנת המערכת המושלמת, על הקבלן 
 לבצע לקראת ההפעלה את תהליך התיכנות של המערכות, באמצעות בקר  
 הניהול והשליטה. 

 כל המאיידים במבנה יחולקו לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים (שעות עבודה,         
 ניתוקים יזומים וכו'). מספר הקבוצות ומשטרי הפעלתם יהיו על פי הנחיות  
 המזמין ו/או נציגו, וחלק זה של העבודה כלול במחיר הכולל ויעשה במלואו על  
 חשבון הקבלן המבצע. 

 
 לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן, וכן לבודקן בתנאי ג.כ

פעולה ממשיים לקירור וחימום. המסננים ינוקו, הכיסויים יותקנו ויושלמו כל העבודות 
 הנדרשות ע"מ לקבל מתקנים ומערכות שלמות ומושלמות.

 
 והתכניות.כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ"י המפרט  כד.

הציוד יהיה מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים, בנוי בשלמותו במפעל 
 ואין לבצע באתר עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג.

 
המחיר לבצוע המערכות יכלול את כל האמור לעיל וכן את כל יתר הנדרש, לרבות הפיקוח  כה.

 הכמויות.ע"י נציג יצרן הציוד וכמפורט בכתב 
 יחידות הפנים (מאיידים) תשולמנה על פי גודלן והסוג אשר יקבע לרבות  

הטרמוסטט וחיבורו, היחידות החיצוניות (יחידות המדחס) תשולמנה בנפרד כולל את כל 
או לפי האורך  כמכלולהנדרש להתקנתן, וצנרת גז הקירור והתקשורת לכל מעגל תשולם 

כל הנדרש להתקנתה לרבות הרשתות בבנין והתעלות כולל את כמפורט בכתבי הכמויות, 
הבידוד, הואקום, מלוי גז ושמן,  ההגנה על הצנרת בתחום המלוי או בקירות, על הגג,

שילוט לכל האורך, הפעלה ויסות ואחריות. מס הקניה כלול במחירי הציוד ולא ישולם 
 בנפרד.

 
מקורית של נציג יצרן הציוד בגמר העבודה וההפעלות, הקבלן ימציא תעודת בדיקה  כו.

 שנים מיום המסירה. 3לתקינות המערכת ואישור לביצועה והפעלתה, ולאחריות של 
 

 

 רכיבים מתועשים בבניין: - 22פרק 

 כללי:   22.00

כל הנאמר בפרקים אחרים של המפרט המיוחד, כוחו יפה גם במפרט זה ובמקרה של  .א

ו/או יתר מסמכי מכרז/חוזה זה, סתירה בין המפרט הכללי, המפרטים המיוחדים, 

 תקבע ההוראה הגבוהה ו/או המחמירה ביותר.

שנים בהרכבת   10 -בלן משנה יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון מוכח שלא יפחת מק .ב

ו/או ביצוע אלמנטים הנדרשים. עובדי הקבלן יהיו מיומנים, בעלי  ניסיון שלא יפחת 

 משנה בעבודות מסוג זה.

ר המזמין דוגמאות  מהמוצרים (ללא יוצא מן הכלל) בצירוף על המציע להגיש לאישו .ג

תעודות בדיקה. רק לאחר אישור הדוגמא המזמין יהיה המציע רשאי להזמין את 

 המוצר עפ"י הכמות הדרושה.



נושא הוראות הייצור, שינוע הובלה ואחסנה והציוד עפ"י המפורט במפרט הכללי   .ד

 .22004-22006בסעיפים 

יוני להדגמה של כל אחד מטיפוסי האלמנטים בגודל במיקום, המציע יכין קטע ניס .ה

בצורה שתקבע ע"י המזמין. הקטע יוצג כשהוא כולל את הגימור הסופי. המציע לא 

 יתחיל בביצוע השוטף טרם אישור הקטע הניסיוני.

 במפרט הכללי. 22008הוראות ההחזקה עפ"י סעיף  .ו

 תכנון (תכן):   22.01

במפרט  22.01מפורט לכ"א מהאלמנטים עפ"י סעיף  המציע מתחייב להגיש תכנון .א

הכללי. התכניות יוגשו לאישור המזמין והמציע לא יתחיל בעבודה לפני שהתכניות 

מוסמכים  עפ"י  יאושרו. יחד עם התכניות יעביר המציע מפרט מיוחד ואישורים 

 דרישות המזמין של המוצרים והאלמנטים השונים.

 שיטת הביצוע שאושרה ע"י המזמין.התכנון המפורט ייעשה בהתאם ל .ב

אישור תכנון מפורט,  למען הסר ספק שלבי העבודה בנושא האישורים יהיו כדלקמן: .ג

שלב  אחד למשנהו ללא מ  אישור דוגמאות ואישור קטע ניסיוני. המציע לא יעבור

 אישור כל השלבים הנ"ל. אישור השלב הקודם וכאמור לא יתחיל בביצוע טרם

  



 מתועשות: מחיצות   22.02

אלו, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות להערות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות 

 המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 

 כללי:   22.02.01

פרק זה מתייחס לכל סוגי המחיצות המתועשות הבלתי נושאות. סוגי  .א

 220201, 220202ה עפ"י סעיפים המחיצות,  החומרים, הקיים והאחזק

 הכללי (בכפוף לסעיפי  המפרט המיוחד).

נוסף ובהשלמה לגבי תכונות המחיצות, הבידוד האקוסטי והעמידות ב  .ב

במפרט הכלל (בכפוף  220283 -ו 220105באש,     המפורטים בסעיפים 

לסעיפי המפרט המיוחד) יצוין שבכל המחיצות נדרש מעבר לצנרת 

תברואה, חשמל, תקשורת ומ/א, כמו כן נדרשת עמידות מים לכל הגובה 

זאת עפ"י    קביעת המזמין חומר הבידוד התרמי  באיזורים "רטובים" כל

 -ומשקל מרחבי שלא יפחת מ 2יהיה מצמר זכוכית בעובי שלא יפחת מ "

 ק"ג למ"ק. או כל חומר אחר עפ"י בחירת המזמין.  80

עמידות האש תהיה בהתאם לקביעת המזמין וכן עפ"י דרישות התקנים     

 התקנות והרשויות המוסמכות.

עמסים, כיפוף, רעידות אדמה, נגיפה וטריקה כפי המחיצה תעמוד ב .ג

במפרט הכללי (בכפוף לסעיפים  220211 220215שמצויין    בסעיפים 

במפרט המיוחד) בנוסף לכך יעמדו המחיצות וחלקי המחיצות המצויים 

באיזורי סכנת נפילה עפ"י    קביעת  המזמין בכל הקריטריונים המפורטים 

 בתקן לגבי מעקים ומסעדים.

ימור המחיצות לרבות פני השטח, מישקים אנכיים מישקים מתחת לגג ג .ד

במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט  220211 220223יהיו    עפ"י סעיפים 

 המיוחד).

במפרט הכללי  220230 220232הרכבת המחיצות תהיה בהתאם לסעיפים  .ה

 (בכפוף  לסעיפי המפרט המיוחד).

בכפוף  22024כללי בסעיף הסבילות תהיה בהתאם למצוין במפרט ה .ו

 לסעיפי   המפרט המיוחד.

 
  



 מחיצות גבס קלות:   22.02.02

אלו, יבוצעו העבודות כמפורט להלן ויהיו כפופות להערות בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות 

 המופיעות בתוכנית המנחה של "כללית הנדסה רפואית בע''מ".

 

,      2202551תחומי התיאור, לוחות גבס והמחיצות עפ"י המפרט הכללי בסעיפים  .א

בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד. אם לא צויין אחרת יהיו כל המחיצות דו   220250

לוחות מכל עבר בתוספת מזרוני צמר זכוכית כפי שפורט בסעיפים   2קרומיות 

 הקודמים.

  -בדגם עפ"י בחירת המזמין ובעובי שלא יפחת מ G.S.Uלוחות גבס יהיו מתוצרת 

"1/2. 

לוחות יהיו דוחי מים באזורים "יבשים" ועמידי מים באזורים רטובים. בקירות 

אש ובאיזורים אחרים יהיו לוחות בעלי עמידות מיוחדות באש ולוחות ציפוי חוץ 

 .עם רדיד אלומיניום כל הנ"ל עפ"י קביעת המזמין וללא תוספת מחיר כלשהי

במפרט  220252 - 220251השינוע האחסנה, איכות, התיקון עפ"י סעיפים  .ב

 הכללי    (ובכפוף לסעיפי המפרט המיוחד).

במפרט הכללי (ובכפוף  220251 - 220256השלד וההקמה עפ"י סעיפים  .ג

לסעיפי    המפרט המיוחד) בנוסף לכך יצוין כדלקמן: המרחק בין הניצבים 

יצות יחוזקו ללא תוספת תשלום לתקרות ס"מ. המח  40לא יעלה על    

ופילי פלדה ולאלמנטים  קונסטרוקטיביים אחרים ע"י הארכה ותוספת פר

 קביעת הקונסטרוקטור והמפקח.מעוגנים הכל עפ"י 

במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי      220257התקנת המערכות תיעשה עפ"י סעיף  .ד

    בנפרד "צווארוני המפרט המיוחד) בנוסף לכך יותקנו במחיצות ללא מדידה

 מעבר לצנרת עשויים פח מגולוון בכמות ובמיקום שייקבעו ע"י המפקח.

במפרט  220258איחוי, החלקה וגימור המחיצות עפ"י המפורט בסעיף  .ה

 הכללי     (בכפוף למפרט המיוחד).

 כללי:   22.03

-22030בנוסף לדרישות הכלליות, מיון התקרות ותכונותיהם המופיעות בסעיפים  .א

במפרט הכללי (בכפוף לסעיפי המפרט המיוחד) תתבצע בליעת הרעש       22031

 80משקל מרחבי  2בתקרות מורכבות ע"י מזרוני צמר סלעים מוקשה בעובי "

) בתוספת חוסם אדים מפויל אלומיניום שיעטוף את הבידוד 750ק"ג/מ"ק (עפ"י ת"י 

 וגמר סיגמון שחור בחלק התחתון.

מזרוני צמר הסלעים. במקומות בהם עוברות מערכות התקרות כוללות גם את 

 רטובות מעל התקרה יש לבצע טיפול מתאים עפ"י הנחיות המזמין.



במפרט הכללי (בכפוף  22.032בנוסף לדרישות ביצוע התקרות המפורטות בסעיף  .ב

החיבור למישור  Z  +Lלסעיפי המפרט המיוחד) יצויין שגמר התקרות יהיה בפרופיל 

מ"מ  6ס"מ. התלייה ע"י מוטות הברגה מוגולוונים מתכוונים קוטר   30אנכי כל 

ס"מ   לתקרה  120/120מ"מ במשבצות שלא יעלו על  20/0.8מעוגנים או בנדים בחתך 

 הקונסטרקטיבית כמפורט במפרט הכללי .

 כל האריחים יהיו ניתנים לפירוק אלא אם צויין אחרת. .ג

 מפרט כללי (בנוסף לסעיפי המפרט המיוחד). 22033למופיע בסעיף  סיבולת בהתאםה .ד

האמבטיות והתעלות השקעות לגופי התאורה תהיינה מודולריות מפח דקופירט,   .ה

   1הפח, ללא צבע, יהיה צבועים בצבע קלוי בתנור בגוונים עפ"י בחירת המזמין. עובי 

ה מוכסף, רוחב הפח יכופף בהתאם לפרט מאושר ויכלול רפלקטור  מרא מ"מ.

ס"מ אלא אם צויין אחרת. האמבטיות והתעלות יכללו מאחזים  30התעלות יהיה 

 מאושרים ומתואמים להתקנת הלוברים.

 הלוברים יהיו פרבולים מונעי סינוור, דגם, גמר וציפיות עפ"י בחירת המזמין.  .ו

 .י תפסים לתעלותההרכבה ע"

 

 

 

 

 עבודות רג'י ושונות : - 92פרק 

רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם  פרוט  תיאור עבודות 

העבודה. סוג העבודה פירושו סוג מקצועי כפי שנקבע ע"י הארגון  המקצועי  המתאים המעסיק 

 את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו המקצוע.

 אדם בתנאי רג"י –מחירים לעבודות כח     92.01

 עבודה ייחשבו ככלולים : המחירים לשעת

 שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר. .א

 כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח, וההטבות הסוציאליות. .ב

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. .ג

 זמני נסיעה (לעבודה ומהעבודה). .ד

           דמי שימוש בכלי העבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום      .ה

 העבודה וממנו).

 הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה,  .ו



 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .ז

 מדידה וסימון וכל שיידרש ע"י המפקח לביצוע העבודה. .ח

 רווח הקבלן. .ט

   אדם ברג'י -אופני המדידה לעבודות כח   92.02

אדם בתנאי רג'י נכונים                  -המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח  .א

לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ                  -עבור הפועלים 

 המשמשים את נושא החוזה.

                 שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה  .ב

באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול  את הפרטים הבאים : תאריך,                 

 שעות עבודה, שמות הפועלים ומקום עבודה מדויק.

 עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך שתלום הן תחושבנה כשעות  רגילות. .ג

      ריאליות או תוספות אחרות   התשלום יהיה עבור  שעות העבודה הממשיות נטו, .ד
 כלשהן.            

 דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום. .ה

 

 

 

 עבודות ציוד מכני  92.03

 מחירי שעות עבודה

מחירי שעות העבודה של הציוד המכני, הניתן להלן, כוללים בין היתר את ההשכרה  .א

 של הציוד, את ההובלה לשטח ממנו, את ההעמסה הפריקה והאחסון 

כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הציוד (חומרי דלק, חומרי סיכה, אביזרים וכו')                .ב

 ו (לרבות ביטוח צד שלישי) וכו'.החזקתו, שירותו, הטיפול בו,  התיקונים וביטוח

את המפעילים לגבי מכשיר ריתוך, כולל רתך וכל ההוצאות הקשורות בהם, לרבות  .ג

הסעתם למקום ביצוע העבודה וממנו   ובחזרה, תנאים סוציאליים, אש"ל וכל 

 ההוצאות האחרות.

 כל המיסים וההיטלים מאיזה סוג שהוא. .ד

והן העקיפות) ובכלל זה הוצאותיו               ההוצאות הכלליות של הקבלן (הן ישירות  .ה

 המוקדמות והמקוריות.

 הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. .ו

 המחירים כוללים את ההוצאות הכלליות ורווח הקבלן.



הקבלן מתחייב לספק את הציוד, להובילו, להחזיקו ולהפעילו לפי המחירים  

 וגי העבודה ולכל תקופה שתידרש בהזמנה.המוסכמים בחוזה בכל ס

ללא  עבור הציוד ברג'י ישולם לפי שעות עבודה ממשיות נטו של הציוד בשטח העבודה,

 תוספת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספות כלשהן.

            חומרים לעבודות רגי'   92.04

המפקח.  ורו שלכמויות החומרים שהושקעו בעבודה, לרבות הפחת שלהם, טעונים איש

בדקנה ותאושרנה ע"י המפקח יההוצאות לאספקת ולהובלת החומרים למקום המבנה ת

לפי מחירי השוק. אם יידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות 

 חשבוניות מס וקבלות חתומות ע"י הספקים.

 פיגומים ודרכים  92.05

ותקנו י רכים וכיו"ב , אלא אם כןהקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום בתמורת פיגומים, ד

 אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצרכי העבודה היומית.

 


	גמר הבטונים הגלויים לעיין יהיו בגמר בטון חשוף רגיל,לפי האמור במפרט המיוחד בפרק  20 בסעיף 0208.

