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הספר -: כל העבודות בחוזה זה כפופות להנחיות "המפרט הכללי לעבודות הבנין" )הערה כללית

 הכחול, במהדורותו המעודכנת ביותר, כל עוד אין סתירה לכך בהנחיות המפרט המיוחד. 
 המפרט הכללי לעבודות הבנין  

 פרקים

  

 מס' 

 שנת ההוצאה המפרט 

 2003 תומוקדמ 00  

 1993 פרבודות עע 01  

 1998 עבודות בטון יצוק באתר  02  

 1990 מוצרי בטון טרום 03  

 1995 עבודות בניה 04  

 1992 עבודות איטום  05  

 1982 נגרות אומן ומסגרות פלדה 06  

 1990 מתקני תברואה  07  

 2001 מתקני חשמל  08  

 2005 עבודות טיח  09  

 2001 וחיפוי ףעבודות ריצו 10 

 2005 צביעה  דותעבו 11 

 2003 מסגרות אומן )אלומיניום( 12 

 2006 עבודות בטון דרוך  13 

 1991 עבודות אבן 14 

 1996 מתקני מיזוג אויר 15  

 1992 מתקני הסקה וקיטור  16  

 2002 מעליות 17  

 2005 תשתיות תקשורת  18  

 2000 מסגרות חרש  19  

 1985 נגרות חרש  20  

 1995 םן טרומייני בטובני 21  

 1995 )מחיצות, תקרות, רצפות(  רכיבים מתועשים בבניין 22  

 2000 כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר  23  

 2005 עוגני קרקע  26  

 1995 מערכות גילוי וכיבוי אש 34  

 1990 מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה  37  

 1993 פיתוח האתר   40  

 1993 גינון והשקייה  41  

 2001 גינון והשקיה: אחזקת גנים  41.5  

 2005 קירות תמך מקרקע משוריינת  43  

 1993 משטחי בטון  50  

 1998 סלילת  מסלולים בשדות תעופה  כבישים ורחבות  51  

 1997 עבודות כרייה תת קרקעית  54  

 2000 אספקת חומרי תשתית ובנייה 55  

 1990 לוב ותיעויבקווי מים,  57  

 1994 מקלטים 58  

 1994 מרחבים מוגנים  59  

 :הנחיות משרד הבריאותתקנים ישראלים ו  

 מערכת מתזים.  – 1חלק   1596ת"י   .א

 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .ב

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם.  1205ת"י   .ג

 של משרד הבריאות: מערכות גזים רפואיים. G-01 .ד

 ם. ומיכלי וי צנרתזיהת, סימון וואשל משרד הבריL -70  .ה

 של משרד הבריאות למערכות חשמל.   E-01 .ו

 חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה של רעידות אדמה. .ז

 מערכות מיזוג אויר.AC-01     .ח

 מערכות חום.  H-01 .ט

 מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים במוסדות רפואה.  W-01 .י

 ת. מוסדות בריאו ןותקנות פיקוד העורף למיג .יא

 ילוט משרד הבריאות. ות שהנחי .יב

 " לביצוע מערכות מגבס, כולל תמיכות וחיזוקים.  ORBONDמפרטי " .יג
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 ם הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות  יכל המפרטים הכללי 

 
 ון. הבינוי והשיכ  דרמ.ע.צ. ומש -טחון, המשרד לתשתיות לאומיותימשרד הב

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

 שאינם מצורפים. 
 
 

 הצהרת הקבלן 
 

 הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה,  
 

 קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע  
 

 ות בהם. המוגדר  לדרישותדתו בכפיפות  ובעאת 
 
 

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 
 
 
 

 הערה
 

 המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן  
 

 אביב. -, הקריה, תל 24ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     הקבלן  םש
 
 
     בלן  תימת הקח
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 תנאים כלליים מיוחדים  - 1-מסמך ג'
 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(
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 מוקדמות  - 00פרק 

 

   תאור כללי של העבודה 00.01

לצורך    הינה  ובינוי  פרויקט  העבודה  בניין נפרולוגיה בביה"ח  אגף חדש של  שיפוץ 
 באשקלון. ברזילי

 

 בנים: מ 3כתב הכמויות מכיל  

 נפרולוגיה מכון  – 01מבנה  

 רופאים  הנהלה ואגף  – 02מבנה  

 מים חדר  – 03מבנה  

 

 תבוצע. המזמין לא מתחייב שתקציב !!!  תלויית  ההינו אופצי 02מובהר כי מבנה  

 , לרבות מבנה האופציה.  חירה בקבלן הזוכה תהיה לפי הצעת המחיר לכל המבנים במצטברהב 

 

 

 דריים, מיום הוצאת צו התחלת עבודה.חודשי ביצוע קלנ 12העבודה תושלם בתוך  

 

 ם  תנאי עבודה מיוחדי 00.02

ח מתפקד, ועל הקבלן להימנע מיצירת כל פגיעה בפעילות השוטפת של בית  בתוך בי" מתבצעת  העבודה   

לו. הסמוכות  והמחלקות  ייגר  החולים  ם  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר 
כתוצא לנפש  או  א  הלרכוש  זהירה  בלתי  זהירומעבודה  אמצעי  נקיטת  ת  ו 

 . ומניעה

  

 .ההיתר  ת בקבל ית מותנ תעבודות ל יחת . א התקבל היתר בניהלעדיין 
 

  

 דגשים נוספים: 

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

לצורך כך,   .כל האפשרזערית כה מהית  לפעילות ביה"ח הפרעה תשומת לב מיוחדת על מנת שה

ייתכן שלעיתים יורה המפקח על הפסקת עבודה, או הפסקת עבודה  
להפריע   לא  כדי  נדרשת,  קצובה  אחרת  הפסקה  כל  או  מרעישה, 

 למהלך העבודה התקין בשאר המבנה. 
רעש, רעידות, עשן  העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת   .ב

ור)חית מכוך  שינוע  וכו'.יתוך(,  צנרת  ואביזרי  צנרת  התקנת  כןונות,  על  חייבת    על  העבודה 

הדוק, בתיאום  להמשך  המפקחבאישור    להעשות  אפשרות  ומתן  השקט  על  הקפדה  תוך   ,

 הפעילות השוטפת. 
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לבצע  רך  יצט   על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר .ג

שבהתארגנות נכונה יוכל   כך ף, ובתיאום עם הפיקוח,בהפסקות וללא רצלות, בשעות לא מקוב

 להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים. 

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

 , ולדחותן למועד אחר.עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר

בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים    ותרשו כי יהיו בגם  לעיל  בנוסף לאמור  ן להקפיד  על הקבל  .ד

על    כתוצאה מעבודותיו.   את הנוהל למקרה שתפרוץ אשהמפקח  לתאם עם    ומספקים, ועליו

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

)ולאו דווקא בהתזת מים בכל  ות  בדליקות של מערכדובר  בעיקר אם מ  מקרה כזה(  הנכונים 

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

 הכבוי המומלצים. 

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

 ר לעיל. זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתוא

לר  הנזקים  אכל  מכוש  כתוצאה  לגוף  תיאוםו  ללא  הפסקות  או  ניתוקים  או    ביצוע  מראש, 

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

, קבלני משנה  צד ג' כלשהוהמזמין, עובדיו,    יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את  -בעבודה  

 במלוא הנזק הישיר והעקיף.  ם וצדדים אחרים,וספקיהמזמין, נותני שירות  של הקבלן או של 

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

זמניות   ו. מחיצות  להתקין  עליו  יהא  העבודות  ביצוע  במהלך  כי  לקבלן  מודגש 

העבודה  אזורי  של  מושלמת  להפרדה  ושלב,  שלב  בכל  קרומי,  חד    מגבס 

אחרים פעילים  ב  מאזורים  ההפרשל  החולים.  ידי  ית  על  תושג  המושלמת  דה 

וכל הנדרש לאיטום   ניילונים, מרק  ביצוע המחיצה הזמנית, ואטימתה בעזרת 

 מושלם למניעת העברת אבק וזיהומים שונים מתחום העבודה. 

 

ההגנות  הקבלן    כל  את  להקים  לשמחוייב  כדי  על  המכניות  בטוחה מור  כניסה 

ושלשו  ם,למיתח העוברים  על  ממור  פגיבים  הקמת  פני  ידי  על  אם  )בין  כלשהי  עה 

, יםבטוחכניסה    ימוגנים להסדרת שביל  , פיגומיםבגובה  "מצחיה" על היקף המבנה

בטוחהסד "מעבר  גבוהותקשיח  רת  הפרדה  מחיצות  למיתחם,  כניסה  בכל  וכל "   ,

 .הנדרש

הקבל  מטעם  קונסטרוקטור  אישור  לקבל  צריכות  ההגנות  לאישוכל  ויועבר  ר ן, 

 ואישור הקונסטרוקטור על כך.   נההשלמת תכנון ההגחר ין לאהמזמ

 

אלו המופיעות  לרבות    הטכני   יםכל הדרישות המופיעות במפרט  יודגש כי   .        ז
ועל חשבונו המלא.  ן  הקבל  יבוצעו ע"  קר העציםובסד,  ח הקרקעבדו

 .ותירי עבודת במחלכלול זא  בלן תוספת, ועליו לא תשולם לק
 

 

 העבודה  גידור שטחי .0300
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ב  יקים  לו,  הקבלן  שיוקצו  וההתארגנות  העבודה  אזורי  חשבונוהיקף  יצי   ,על  קשיחהגדר  ואטומה    בה 

. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה ותפורק  מפחי איסכורית ו/או לוחות עץ חדשים  מטר לפחות   2.0בגובה  

 יה. משך הבנ  עם סיום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל

יג  לאישוהקבלן  גישה,  יש  דרכי  מוצעים,  מבנים  קיימים,  מבנים  הכולל  האתר  ארגון  תרשים  המפקח  ר 

 ערי כניסה ותואי הגדר. ש

שעקב    אפשרות  קיימת  כי  העבודהמודגש  ת אופי  האתר  י,  בתחום  אשר  העזר  מבני  או  הגדר  הזזת  דרש 

 נוסף. ללא כל תשלום  ימים ו 10תוך י הקבלן עבודה זו תעשה על יד  ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.

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

 ם השונים. מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקני

 

  גם על הקבלן יהיה אחראי באופן מלא  מוזכר כי העבודה תתבצע בתוך מבנה שמרביתו ימשיך לתפקד,   

שגידו המחלקהר  והפרדתניתהנב   טח  חלקי    ה,  הגישה   .  המבנהמשאר  את  יסגור  הקבלן  כך,  לצורך 

 אש, ויתקין דלת אש תקנית בכניסה לקומה זו. למחלקה בגבס חסין 

 

 שמירה  .4000

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

י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד,  " חו עשהונ ומכשירים  ד, כלים  חומרים, ציו

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

 

 איוורור שטח העבודה בעת ביצוע עבודות ריתוך .0500

ף /  שיו  וך צנרת / רית  בודתכל עהפרוייקט הינו בתוך קומה מאוכלסת בבית חולים. לאור זאת,   
תבוצע רק תחת מפוח יניקה בספיקה גדולה מאד, שיוכל    ,וכד'ריצפה  יטוש  ל

. תעלות שרשוריות  אבק / כל הפרעה אחרת אל מחוץ למבנה  כל העשן / לינוק את  

ייפרסו משטח הקומה המשופצת ועד לפתח חיצוני של המבנה. נושא זה קריטי ביותר ולא יאושר לבצע  

ק את כל הציוד )מפוח, תעלות, חשמל, וכד'( כדי להפעיל את  פן לסהקבלהנ"ל. על  בתנאים    עבודה שלא

 מערכת היניקה הזו.

 

 שלט 60.00

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

אותיות,  הודל  ו, גדלו, צורתיעשה, גוהמתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו י

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

 

 

 מים וחשמל  .7000

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

 : ים הבאיםהקיימות של החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנא 

כולל  ות  ברויההתח א. ידו  על  שיקבעו  ולפי התנאים  המפקח  ידי  על  שיקבעו  תעשינה במקומות 

 מים.מונים מתאי
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וצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן  ל ההכ ב.

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

לא   ג. היהיה אחרהמזמין  עבור  או תקלות    י בלת  ספקהאי  הפסקות  בלתי סדירה,  או  מספקת 

מ לעשות  הקבלן  על  והחשמל.  המים  חבאספקת  על  )כגון  ראש,  מתאימים  סידורים  שבונו, 

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

 לן. הקב  לשהיא מצדלתביעה כ תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ו  ד.

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

 פקח!!! מהמ

   

היותו    )מתוקף  בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  הבינוי  קבלן  כי  מודגש 

הקבלן הראשי בפרוייקט( על ביצוע מיתקן החשמל הזמני בפרוייקט.  

לוודא הבינוי  קבלן  ז  על  בהמשך  לכל    ת מניתאורה  החדרים    כלבניה 

הזנות   מתן  כולל  תקניים,  זמני  חשמל  לוח  התקנת  כולל  בפרוייקט, 

ו/או תלת פאזיות( לכל קבלני המערכות, לפי כל )חד פאזי   חשמל ות, 

, וכל פעולה או התקנה אחרת הנדרשת לנושא מיתקן  הצרכים שלהם

 . החשמל הזמני

 

 

 דרכי גישה ארעיות  .8000

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם    -  עיות ה ארדרכי גיש  רשוה שידבמיד 

ה  העבודה.  יחזיגמר  ההשקיה  קבלן  מערכת  כולל  לקדמותו,  אלה  דרכים  הועברו  בו  המקום  מצב  את  ר 

 גישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.וגינון. התווית דרכי ה

ות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש  י הנח  לפי  ונות השנהים בכל עהקבלן ישמור על עבירות הדרכ 

 אחר ללא תמורה.  לכל גורם  הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו

 

 הגנה על חלקי מבנה  00.09

במפרט הכללי ובכל מקום אחר בחוזה יובהרו כאן מספר   0046סעיף  00בנוסף על האמור בפרק  א. 

 נה. ל חלקי מבם הגנה עהוראות מחייבות בקשר ע

 ן באמצעותכל חלקי ריהוט, נגרות אומן ו/או נגרות חרש שיותקנו במבנה יוגנו ע"י הקבל - עץ .1  

 , לכלוך ו/או כל פגיעה אחרת.תיריעות פוליאטילן בצורה שתבטיח אותו מפני פגיעות מכאניו 

ני פיו מן עלידאג להג ןת. הקבלויטרינוקיר מסך , חלונות ובחזיתות הקומה מורכבות  - אלומיניום .2  

 ו/או פגיעה של סיד, טיח, צבע וכו'.  תפגיעות מכאניו

 בסעיף זה. 1ן כמתואר בס"ק יום וזכוכית שיורכבו על ידי הקבלים אלומינ יש להגן על כל המוצר   
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הקבלן יקפיד מפני פגיעה במרצפות, במהלך העבודה מסוג כלשהו גם אם  - PVC, רמיריצוף ק  .3  

המרצפות יגונו בלוחות קרטון + ניילון מחוזקים   העבודה, הלך. במידי אחריםרכבו על הם יו

 היטב. 

גם לחלקי בניין קיים ו/או לאלמנטים שהורכבו על ידי   תמתייחסו ל סעיף זהכל הדרישות ש .4  

 קבלנים אחרים. 

 רים למעלהנה המוזכאין בביצוע הנ"ל כדי לפטרו את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשלמות כל חלקי המב ב. 

 נם מוזכרים. יו שאואל

 ן מיידי. חדשה באופבמידה ובמהלך העבודה תוסר ההגנה מכל סיבה שהיא, ידאג הקבלן ל ג. 

ו/או יתקלקלו חלקי המבנה ו/או אביזרים כלשהם יתקנם הקבלן ו/או  ובמידה ומהלך העבודה יינזק ד. 

 יחליפם על חשבונו לשביעות רצון המפקח.

ל ההגנות על חלקי למעט הגנה על ריהוט וציוד באתר, המבנה ששלם ע מוכות בביצואות הכרוכל ההוצ ה. 

 חלות על הקבלן. 

 

 מחיצות ון סימ     000.1

כל    את  לסמן  הראשי  הקבלן  של  הבלעדית  אחריותו  זו  תהא  בפרוייקט,  העבודות  תחילת  עם  מייד 

יצוף סוג  רות העבודני תחילת  )עוד לפ  המיקומים של המחיצות בפרוייקט. הסימון יבוצע על גבי הקיים

מערכותי את  כשורה  להתקין  המערכות  לקבלני  לאפשר  מנת  על  בפרוייקט(,  בריצפהב'    ובתקרה.  כם 

הסימון יבוצע גם על הריצפה )ע"י מסלולי גבס( וגם על התקרה )בעזרת מסלולים, או סימון בצבע בלתי  

 מחיק(.  

, יסומנו שוב ה  ב'  כדי לאפשר המשך עבודת קבלני    הזה,צוף  ל גבי הרימחיצות ע לאחר ביצוע ריצוף סוג 

 מערכות והקמת מחיצות גבס.
        

 לינת פועלים באתר ו מהמזמין שירותים  .1100

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

 לינה וכיו"ב. 

 רה.באתר אסומודגש בזאת כי לינת פועלים  

 

 ה בשעות היום בימי חולודעב .2100

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

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

כך   .בהחלט על  הקבלן  יודיע  כזה,  ה  במקרה  ועלי לנציג  לקמפקח  או  אשור    תבל  כל  המוקדם.  אישורו 

 י הקבלן. שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על יד 

 

 תיאום עם המפקח  .1300

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

 . כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח, ואישורו

 

 ודה בקורת העב  .1400
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להעמיד א. חייב  והמכשירים    ,הקבלן  הכלים  הפועלים  כל  את  המפקח  לרשות  חשבונו,  על 

בשבילהנחו למקום    צים  או  למבנה,  להכנס  הרשות  תמיד  תהיה  למפקח  העבודות,  בחינת 

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

לדר ב. רשאי  מהקבלהמפקח  תיקון,  וש  וה שינון  בהתאם  רי  בוצעה  לא  אשר  עבודה,  של  יסה 

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

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

ובח בדיקה  לדרוש  רשאי  יהיה  כן  וכמו  כבמבנה.  של  חומר  ינה  הקבועות  ילבד  נוסף  -ל  קות 

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

מפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים,  ה ד.

המפ הוראות  או  הטכני  המפרט  לתכניות,  בהתאם  נעשית  העבודה  אין  דעתו  לפי  קח.  אם 

 ביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה. ת לה לה עיקה לא תהיבהפס

היחידי   ה. הקובע  יהיה  בהמפקח  לוהאחרון  החומרים,  לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  טיב  כל 

 העבודה ולאופן ביצועה. 

עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי   ו. לפני שהוא  יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב  הקבלן 

ל   לו לבקרהלאפשר   יה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה  יכיסו פני  ולקבוע 

ות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס  מפקח להור שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי ה

 כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן. 

ידי המפקח. למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף א ז. ת  בחירת קבלני המשנה תאושר על 

לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא    ובודתה שעמשנה במקרקבלן ה

 תשלום כלשהו. עבודה או תהיה עילה לעכוב כלשהו ב

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה   ח.

 לפי כל תנאי ההסכם.

 

 הגנה בפני נזקי אקלים  .1500

זמן  במהלך    העבו ב כל  להגנת המבנה/העבודה,  והשונדות  יצוע  בכל האמצעים הדרושים  ינקוט הקבלן  ת 

  פעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.ם בפני השהציוד, הכלים והחומרי

על  יינקטו  ההגנה  אמצעי  רצונו  -כל  לשביעות  שיהיו  ובהיקף  באופן  והכל  הוא,  חשבונו  על  הקבלן,  ידי 

 המפקח. המלאה של 

דות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י  ולעב   יגרםכל נזק שי  

 בונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה. לן ועל חשהקב

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

 ון. ככוח עלי

 

 ם ומתקנים קיימים נילמב אחריות  .1600

וב  העבודה  באתר  קיימים  ומתקנים  מבנים  לשלמות  אחראי  יהיה  הגישהקבלן  ויתקןדרכי  אליו  על    ,ה 

 כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.   ,חשבונו

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

 ת מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.ואחרי שא ב תכולתם ויוב
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הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל    הודיע עליו.מבלי ל  זקלנהקבלן, אם יגרום  יינקטו צעדים חמורים נגד   

חשבונו   על  לתקנם  ומתחייב  קיימים  ומתקנים  מבנים  לאותם  שייגרם  לנזק  מלאה  אחריות  עצמו  על 

 יפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. קוהע  ירותוצאות הישת בכל הה לשביעות רצון המפקח ולשא 

 

  

 

 ממונה בטיחות  .51600

ימנה    מטעטיב  ממונההקבלן  תחיחות  לפני  ומקיף, מו  מקצועי  סיכונים  סקר  יבצע  אשר  העבודות,  לת 

כל העבודות הכלולות בפרויקט. סקר הסיכונים יועבר לידיעת המזמין, ועל הקבלן למלא אחר כל  לגבי  

 ההנחיות בסקר זה.  

מ   ממונהף,  וסבנ  פעם בשבוע סטעם ההבטיחות  לפחות  יבצע  דוח מפורט  קבלן  ויוציא  מדי  יור בשטח, 

 לן יהיה למלא אחר כל ההנחיות בדוח זה.בכתב, עם העתק לקבלן ולמפקח, ועל הקב שבוע,

 

  תיאום ושירותים לגורמים אחרים   .1700

נוספתא  לליתן,  הקבלן    שרותים  תמורה  א,  כגון:  לגורמים  למערכות,  בקחרים  מישנה  בזק,  לני  חברת 

עובדי    נן כלולות במכרז/חוזה זה,נה אשר אימטעם המזמין לעבודות במבנוספים  חברת החשמל, קבלנים  

מזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו  זוקה של התח

 ן: כדלקמ

 ותאורת עזר.אספקת מים, חשמל  א.

 על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.נפורמציה  מתן אי  ב.

ה  צידי הליכארעיות,    המבנה וזכות שימוש בדרכיםשה למקום  מתן אפשרות כניסה לאתר, גי ג.

 וכו'. 

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

 ינוע.צעי הרמה ושמראש בכל אמימוש מתואם אפשרות ש ה.

 סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. גנה  ה ו.

 ל שבוע ולאחר גמר העבודה. פעם אחת כדה לפחות  ת במשך העבוי וסילוק פסולן כלליקיונ ז.

 

 כוח אדם  .1800

מתוארות  דות ה לעבו  מוסמךמנהל עבודה    הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע א.

זה באופן  .  במפרט  ימצא  עבודה  ומנהל  באתר  יומיומי  קבוע 
באתר ללא נוכחות  דה  עבוכל  צע  , למשך כל שעות הפעילות. לא תתבהעבודה

רשאי   מפקח. ה מפקחויקבל הוראות המ הוא יפקח על העבודה  .העבודהשל מנהל  צמודה

כי ימצא  באם  עבודה  מנהל  החלפת  א  לבקש  או  כראוי  מתנהג  לתפקידואינו  מתאים  .  ינו 

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

יעהקבל ב. ב ן  בקסיק  העבודה  ובמשךאתר  תקופת  ביעות  ל  כל  צרכי  הביצוע 
העבודה,   על  והפיקוח  מנוסההתאום  במרפאות בעבודות    מהנדס 

המהנמקצועיות   בפנקס  והאדריכלים,ורשום  שר  א  דסים 
.  ומיומי וקבוע ת הביצוע, באופן יבאתר במשך כל תקופשהה  י
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כראוי או אינו מתאים   ינו מתנהג המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס הנ"ל, באם ימצא כי א 

 ימים.   7וצע ההחלפה תוך רה זה, תבקידו. במקלתפ

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

אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו,  האתר וכל דבר    , אמצעי תחבורה, ניהולעליהם

ב או  במישרין  והשגחתו  באמרותו  י אמצעות  הקבלן  המוסמכים.  כוחו  בכל  י  הצעדים  נקוט 

בקצב הא פיגור  שום  יגרם  שלא  ובלבד  מחו"ל  זרים  פועלים  של  העסקתם  כולל  פשריים 

 ם של לוח הזמנים.יהפרוייקט ושלבי הביני ה בהתאם ללוח הזמנים שלהתקדמות העבוד 

ל ד. כעילה  תתקבל  לא  השונים  הפועלים  של  בהעסקתם  הכרוכה  בעיה  ושום  לפיגור  עיכובים 

 וכד'.  כוח עליוןבקצב העבודה ו/או 

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

 עליו. 

 

 ה תגבור קצב העבוד .1900

לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות    וקה אינה מספיקה כדייחליט המפקח כי התפ 

 צוע העבודה ע"י: ביר קצב בלקבלן להג

 גים לפי קביעת המפקח. בכמות וסו יוד נוסף הבאת צ -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים.  -

מנוחה - וימי  בלילות  שהתנאיעבודה  דבר  כל  ולעשות  י,  חרם  למנוע  כדי  מהזמנים  חייבו  יגה 

 ים. המוקצב

וד בלוח הזמנים, לרבות  ש כדי לעמרואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרו 

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

 יו"ב. בלילות ובימי מנוחה וכ  שעות נוספות

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

להשגתחשב לע  ונו  בקשר  הדרושים  בשעוההיתרים  מיוחדותבודה  כל  כנ"ל  ת  מול  טיפול  לרבות   ,

,  על חשבונוטרה, וכיו"ב(, ולהציג להן את כל האישורים הנדרשים, הכל  רשויות הנדרשות )עיריה, משה

 ו.לוטיפוהכל ב

 

 משרד למפקח  .2000

מבנה    במיקום שיורה המפקח,  להקים  ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, על הקבלן  7  לא יאוחר מחלוף 

והוא יכלול: דלת  ובנוסף חדר ישיבות,  , מחולק לשני חדרים, אשר ישמש כמשרד למפקח  מ"ר  25בשטח  

לפתיחה    2ס"מ,    90/210כניסה   לס"מ    100/100חלונות  פלואורצנטיים    9,  נ"לוסורגים  שני    ,W36X2ג.ת. 

שולחנות עם מגירות לנעילה    2ניתנים לנעילה,  הס"מ כ"א לאכסון מסמכים    90/200ארונות פח במידות  

ארוך,  כסאות,    12ס"מ,    150X70ת  במידו ישיבות  טלפוןשולחן  וטלפון  מכשיר  מכונה סלולארי,    קווי, 

ל בהדפ )  רק()פקס+צילום+סו  חדשה  שולבתמ לספק    .(!!דבלב   ייזר סת  גם  הקבלן  כולל  על  חדש  מחשב 

לני אלחוטי  חיבור   התכנות  וכל  מהיר,  משרדה לאינטרנט  שרותים    ול  חדר  ייבנה  הנ"ל  לחדרים  בצמוד 

החשמל,   הוצאות  החשמל.  ולרשת  הטלפונים  לרשת  התברואה,  למערכת  יהיה מחובר  המבנה  ומטבחון. 

)שימוש שוטף+אחזקהמים   ונקיונם  , השרדהחזקת המ  ה+ביטוח(,והטלפון  והמטבחון  ישולמו    -שרותים 

הביצוע. במשרד   ידי הקבלן במשך כל תקופת  הקיר    מזגן חדשקן  תיועל  על  וקירור.  לוח  י לחמום  יתלה 
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ר, הקבלן יספק אספקה שוטפת של כל צרכי משרד המפקח כמו: ניי  מ' לתליית תכניות.    1.0X3.0במידות  

 .  הלייזר מכשיר פקסטונר למכונת הצילום ול

ל מחיר  ", כלול במחיר הסעיפים השונים שבכתב הכמויות. כנעל כל המפורט לעיליר המשרד למפקח,  חמ 

, כולל אספקה שוטפת של טונר למכונת הצילום כולל אחזקה ותיפעול תקין של כל הציוד הנ"ל,  אחזקתו

ו באתר וקמימ  ניים האלהמבנים הזמ(. כל האחד לפחות בכל עת  ולמכשיר פקס הלייזר )כולל טונר רזרבי

 העבודה בהתאם להוראות המפקח במקום. 

 

 לוח זמנים .2100

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

למכרז"(   הזמנים  ל"לוח  ובהתאמה  עם המפקח  פעולה  בשיתוף  כפי שנקשייערך  סיום העבודה  בע  מועד 

, יחליף לוח זמנים הנ"ל את "לוח הזמנים למכרז" אחר שיאושר על ידי המפקח, ללוחהחוזה. ה  במסמכי

 רד מהחוזה עם הקבלן. בלתי נפ קיהיה חלו

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

 הנדרשות. והמשאבים ילויות  ויכלול את כל הפע הלוח יהיה ממוחשב 

וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיול  ה כלשהי.  בח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש 

העדכון יהיה אך ורק  השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח ולא ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו.  

ביניהן.   והקשר  העבודות  סדר  עדכוניש בלגבי  יגרמו  לא  אופן  למוום  אלה  לסם  חדש    . בודההע  יוםעד 

הגשת   י הינו חלק ממסמכי החשבון, א מובהר בזאת כי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי חודש 

מעודכן   זמנים  למפקח  לוח  וגם  תאפשר  מסמכים  השלמת  לשם  החשבון  את  להחזיר 

הנדרש   למועד  עד  לקבלן  המאושרים  החשבונות  תשלום  אי  על  לוח  להורות  להגשת 

 !! הזמנים 

לואיחו  לגבי  הזמנים  ר  אינו    שוןהראח  העבודות  התקדמות  קצב  כי  הוכחה  ישמש  הקבלן  ע"י  שהוגש 

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

 כפי שיורה המפקח. 

בעבו   מתקדם  אינו  הקבלן  כי  המפקח  יווכח  בהם  הזמנים  במקרים  לוח  פי  על  דותיו 

ית ה  המפקח מאושר,  ה תב  בכ   ריע  את  לבצע  בכוונתו  כי  הקבלן  הרלוונטית  עבודה " בפני   "

ב   ו באמצעות קבלנים אחרים שיועסק  )הכוונה  זה הינה לביצוע  ישירות ע"י המזמין  סעיף 

ימי עבודה    7עבודות או לרכישת ציוד כלשהו(. במצב זה, ימתין המפקח עד לאחר חלוף  

הה  ל מיום  המפקח  שיעביר  בכתב  )אשר תרעה  חלה  א  יווד במהלכם    קבלן  לא  כי  המפקח 

  התרעה זו, יוכל  (. לאחר תקופת במלואם  התקדמות, והעבודה או רכישת הציוד טרם בוצעו 

לבצע את העבודה    , מן הקבלן כלשהו  , וללא קבלת אישור  וחד צדדי   באופן בלעדי   המפקח, 

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

ינוכו   15%בתוספת  ו ,  ת לוו הני העלויות   טיפול,  הקבלן    הוצאות  של  המצטבר  מהחשבון 

ת הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן היא  זו לא תזכה א  נקיטה בדרך  הראשי. 

 תבוצע רק במקרה בו הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים.

  

עילים, יתכן ביצוע עבודה  ם פבניבסמוך למ  דה מבוצעתלאור העובדה שהעבוזאת כי  מודגש בבנוסף לנ"ל,   

 זמנים בהתאם.הבקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח 
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על    וכי  העבודה,  לביצוע  הזמנים  לוח  את  המפקח  לאישור  להגיש  הקבלן  על  כי  בזאת  ומודגש  מובהר 

את לוח   , ולעדכן,  יםוסדר השלבהמפקח באשר לקצב העבודה    הקבלן מוטלת חובה להיענות לדרישות

 .הזמנים בהתאם לדרישת המפקח

 

 : )בכל מקום בו נזכר בחוזה זה(  מחיר יסוד  .2200

 

הסופית    ושבחירת  למוצר / פריט ספציפייחס  י"מחיר יסוד" משמעו, מחיר שצוין ברשימת הכמויות המת 

 . המפקחתיעשה ע"י 

יסוד  נטו של ההיסוד  מחיר    :קביעת מחיר  ו/אוהינו מחיר  עצ  חומר  ר המפעל או מחסן  בשע מו  המוצר 

 ך מניעת כפל תשלום(. רהספק בארץ, והכולל גם את כל המסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד לצו

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

ההתקנה של הפריט  קבלן ח הרוומימון ,  ת והשבר ,השמירה באתר, הפחת הגזורולמקום העבודות עצמן , 

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

 ולא ייכללו במחיר היסוד( . )וייכללו במסגרת מחירי היחידה אותם נקב לעבודה הנדונה בכתב הצעתו 

 

וה את הבסיס לחישוב המדד של הסכם מהו ש הנייה בחודתשומות הבן בשקלים לפי מדד  סוד נתומחיר הי 

 זה . 

)בה  בעצמו  הקבלן  ידי  על  הרכישה  בוצעה  יופחת  ואם  )או  לקבלן  ישולם   , המזמין(  לפי  ה  –ראת  כל 

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

הנקוב בכתב הכמויות בתוספת הפרשי ההצמדה )מדד וד היסאם למחיר יחושב בהתהיסוד ביום התשלום, 

 תשומות הבנייה( .  

 

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

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

ל ליצרן.  אות  רכושלקבלן  המזמין  בין  שנקבע  הרכישה  מחיר  עפ"י  את  ם  להחליף  יוכל  לא  הקבלן 

עימו, ולהתקשר במחיר זה עם ספק אחר. הקבלן אף לא אן/ספק לאחר סיכום המזמין על מחיר  והיצרן/יב 

מ )לעניין  הספק  עם  הסיכום  של  המסחריים  התנאים  את  תנאי  ישנה  תשלום,  תנאי  אספקה קדמות, 

 ו"ב(.  וכי

 

הכל  ,  ודסוהחלפת מחיר היסוד במחיר הרכישה הממשי , או ניכוי מחיר הי  ,נ"להחישוב התשלומים  רך  לצו 

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

  יסוד .ההקבלן ולא במחיר  והשבר כלולים במחירי היחידה אותם נקב

 

הה  והרווח של  ם משינוהנובעי  פרשים על  יופחתו אחוזי ההוצאות  ולא  יתווספו  לא  כנ"ל  היסוד  י מחיר 

 הקבלן. 

 

בפני המ  יציג  כדי לאתר את המחיר    פקחהקבלן  וכד' שיש בהם  )לפי דרישה( כל מסמך, חשבון, קבלות 

 המשתלם בפועל ע"י הקבלן . 
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 ימות וגמאות ודגאישורים לד 300.2

נקבע כי יבוצעו לפי בחירת  גמאדו  , תכניות,ים, הציודכל הפריט   ות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם 

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

 לת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא. התאריך שנקבע להתח

המפקה  הנחית  ע"פ  יידרש  להביא  בלן  מספרקח  מעבודות  ימודג  לאתר  דוגמאות  ולהכין  מהחומרים  ת 

 תב הכמויות. כהגמר בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המפרטים ו

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

 בכתב הכמויות והמפרטים. 

ויתחיל   יזמין  הקבלן  החומרים  שבעבודות    את  לאחר  לגבי  קח  המפרק  העבודה  ביומן  בכתב  לו  אישר 

 העבודות והחומרים האלה. 

בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור    , נוו על חשב  ,על הקבלן לבצע 

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

 סף לנ"ל. בנו

הדוגמא   ואספקתן,  הכנת  יחות  לא  האלטרנטיבות,  הביצוע  כולל  תקופת  את  להאריך  המזמין  את  ייבו 

 מעבר למה שנקבע בחוזה.  תהמקורי 

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

 ויות והמחירים הרגילים. יכללו ביתר סעיפי הכמ 

 

 וציוד   ריםחומ 400.2

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

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

את בחשבון  להביא  יש  וסדיר,  תקין  במצב  ויוחזק  יסופק  הציוד  הכל  החילוףחלקי    מעולה.  ים  ו/או 

מחייבות רציפות  ים הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות ההרזרבי

 של ביצוע. 

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

ם העבודה  תקין, יסולקו ממקו  ב מכניאו קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצ

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

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

 ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח. 

 

 

 עמידה בתקני אש  .2500

הגמר  מובהר  חומרי  שכל  לוודא  האחריות  מוטלת  הקבלן  שעל  אחרים בזאת  וחמרים  מקבעים  כולל   , 

וריצוקרות תותבו)בדגש על ת קירות  ופת,  ידו למיבנה עומדים בתקן  (,  לונותי ים למיניהם,  שיסופקו על 

פריט    לכל  יםעל כך )כולל הצגת תעודות מכון התקנ  ים. הקבלן יידרש להעביר אישור(4)חלק    921ישראלי  

 (. אשר יסופק על ידו
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ת  דועבושבאחריות הקבלן להשיג, ולהציג למפקח עם תום  )חלקית(  בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים   

 (: כתנאי לאיכלוס הפרוייקט, ולקבלתו הבניה בפרוייקט ) 
 . 1220עפ"י תקן  ועשן אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש  -

 . 1597ת כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל עפ"י תקן  ות מערכונעל תקיאישור מעבדה מוסמכת  -

. האישור הנ"ל יוגש  931/    755  /  921ת"י    –תגובות בשריפה של חומרי בניה    –התקנים  אישור מכון   -

מתאימים   שהם  להראות  כדי  במיבנה,  שיותקנו  וכיסויים(  ציפויים  )לרבות  הגמר  חומרי  לכל  ביחס 

 ון. לשימוש בסוג המיבנה הנד

 מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן.  – 1001התאמה לתקן  –שור מכון התקנים יא -

 . 1596תקן  י אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במיבנה עפ" -

 .  1212אישור מכון התקנים שדלתות אש )על כל המכלולים שלהן( הותקנו כנדרש בתקן ישראלי  -

 שמל ותקנותיו.  חחוק ה תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח, עפ"י -

 2.22חלק  20פ"י תקן אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר, ע -

 של משטרת ישראל.  160י מפרט לפאישור התקנת מערכת הכריזה  -

  5103אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם לתקן ישראלי   -

 (.  1,2,3)חלקים 

 ן מערכות חרום. ירציה באישור אינטג -

 האנרגיה(.אישור תקינות גנרטור חירום )ע"י בודק מוסמך של משרד  -

בוצעו הפרדות אש ואטימת מעברים למעבר אש ועשן  ש  אישור של מהנדס החברה של הקבלן על כך -

 בהתאם לנדרש בתכנית הבטיחות המאושרת ע"י כיבוי אש.

 

הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות הבודקים    ן, ועלתעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שה 

 קת. בדאת המערכת הנ וללא הערות רת באופן מושלם ומוחלט השונים, עד להשגת תעודה המאש

 

ל   תנאי  הינה  לעיל,  המפורטת  במתכונת  הנ"ל,  התעודות  כל  הפרוייקט  הגשת  קבלת 

ייחש  תשלום חשבון סופי לקבלן! מהקבלן, ותנאי מוקדם ל  ם עד להצגת לב כמושהפרוייקט לא 

  כל האישורים הנ"ל כנדרש לעיל. 

 

בב   הפרויקט,  להכין  אחריות  תום  גם  הכבאות הקבלן  הוראות  לפי  שטח"  ולה "תיק  לכבאות  ,  אותו  גיש 

 מר. ותעודת ג  4ופס  לת ט לצורך קב לצורך קבלת אישורם עם תום הפרויקט, ו 

 

 תכניות  600.2

עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק    נות יחדנותה תכניות    הניות של מכרז/חוזה זה מכילמערכת התכ  

לוח זמנים לבצוע.להצגת מחירי יחידות בכתב הכמ ולהכנת  הקבלן המציע    ויות, לקביעת סכום ההצעה 

מידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות  תו, שהמאשר, בעצם הגשת הצע

 שלמות.צעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מואו הה
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עם קבלת  .  נה לו תכניות לביצועעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסר  

והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן  כניות  יום של התו  14יש הקבלן רשימה תוך  צו התחלת העבודה יג

 רט ברשימה הנ"ל.והחומר החסר, לפי המפכל תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת 

מוה  בתכנקבלן  שינויים  יתכנו  הביצוע  בזמן  שתתגלה  למציאות  שבהתאם  לכך  התחומים.  דע  בכל  ון 

שינויי התכנון.  יעודכן  לכך  לשינובהתאם  עילה  יהוו  לא  אלו  אפשריים  מחירם  משך  י  להארכת  ו/או  ים 

 הביצוע. 

לקבל  יהיה  הקבלן    תוכניות    3זכאי  של  מהמזמיןסטים  ירצה  .  לביצוע  אם 
 וא יבצע העתקות נוספות על חשבונו!ה, וספיםהקבלן העתקים נ

 

 (ADEAS Mתוכניות עדות ) .2700

עבודתו,    סיום  עם  להגיש,  הקבלן  של  שלושה סטיעל  עדותם  מעודAS MADE)  תוכניות  ל(  פי  כנות 

ת חשמל,  התברואה,  מערכות  של  וכו'  קטלוגים  הפעלה,  הוראות  וכן  אש,  הביצוע  וכיבוי  גילוי  קשורת, 

או מסמכים    ניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה, עליו להגיש תוכניות עדותל חלק ב יזוג אוויר וכמ

   אחרים.

ממוחשבעדות  התוכניות    המקורי,  תהיינה  לקובץ  ביחס  ומעודכנות  פיוות  העבודה.    על  הגשת  בוצעה 

תנאי   היא  האלה  תשולם    להשלמת התוכניות  לא  לא  העבודה.  והן  אלה  תוכניות  עבור  מחיר  תוספת 

ושרו ע"י המפקח בעת  ש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אלנה לשמתוכ

 .  גבי דיסק התוכניות תוגשנה על(  הביצוע. 

של כל    AS MADEקח קבצים ממוחשבים ומעודכנים  יש למפעל הקבלן להגבנוסף,   
 . התוכניות שנמסרו לו לביצוע

 

 נקוי אתר הבנין  .2800

וי  יבצע  בהוצהקבלן  ל שא  הוראה  מקבלת  יומיים  בתוך  ו/או  שבוע  מדי  הבנין  אתר  לנקוי  ניקוי  אות 

זמין את  סור למ, אדמה וחומרים מיותרים אחרים ויממהמפקח, ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה

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

וינ, הקבלן ישלפני מסירת הפרויקט למזמין  כל הרצפות והמרצפות,  פשף  המשטחים, האסלות,  קה את 

ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות  ינקה את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע    וכד'. בנוסף, הוא

,  ן לשימוש מיידיאחרים מחלקי העבודה. עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבנין מוכלכלוך  

והריהוט  ככאשר   הציוד  לאיכלוסוהחומריל  ומוכנים  נקיים  יהיו  שהותקנו  כל  .  ם  את  יסלק  הקבלן 

והצריהמחס ויסתום  נים  העבודה  בגמר  הארעיים  ובפים  ו.  כו'ורות  הקבלן  ידי  על  תסולק  על  הפסולת 

ם ביומן העבודה כל  . הקבלן ירשו לכל מרחק שהואונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות,  חשב

יצא   אשר  פסולת  שפיכת  מהאתר,  משאית  אתר  שם  אתר  יצאה,  שעת  משאית,  מספר  יכלול  הרישום 

 הפסולת 

  פסולתלגבי שפיכת ה  והצגתם למפקח   וסמכות ם מן הרשויות המהקבלן  יהיה אחראי להשגת האישורי 

 של כל משאית ומשאית  

נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפס  הקבלן  ידי הרשויות כאמווישא בכל  על  ר  ולת במקום שלא אושר 

 לעיל. 
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כל    על  המיבנה,  את  ינקה  הקבלן  למזמין,  הפרוייקט  מסירת  המיבנה  לפני  להבאת  עד  וקומותיו,  חלקיו 

יבוצע ביסודיות, למצב מוכן לאיכל  ינוקה, עד להגעה למצב חדש,  וכל א  וס מיידי. הנקיון  למנט במיבנה 

 מבריק ונקי ביותר! 

 

 

 וע בקשתות, שיפועים וכדומה ביצ .2900

בודות והמוצרים  ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל הע  ה, אותםמחירי היחיד 

מת אלכסונים, קשתות  דת דוג ים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחשיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופע

 יות. רות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמו זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכ -וכדו' 

לאמ  כנ"ל  אופי  ו/או  צורה  בעלי  ומוצרים  עבודות  שבגין  בזאת,  מעבר    ודגש  כספית  תוספת  כל  תשולם 

בכתב הכמויות. העבודות, שלגביהן  נפרד    ן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיףלנקוב בכתב הצעת הקבל

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

ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזאת  רואים את מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו,  

 וספת כספית לקבלן.ללא כל ת 

 

 תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' בודות ביצוע ע 000.3

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

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

ח וכו'( ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב  בס, טי ר על כל רקע כנדרש )דוגמת בטון, געבודת התגמי

  במפורש. זכר כך ג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוהצעתו, וזאת אפילו אם סו

 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות  100.3

  דות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמניםה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבומחירי היחיד 

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

 . וניםפרקים שב זהים בסעיפים זהים

 המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.   ,קרה של סתירהמבכל  

 

 (14.11.94) 5,  3, 2פרקים:  - 177חוזר משרד הבריאות מס'  .2300

והנהלי  -  מבוא  המפוההנחיות  ורכוש  ם  לאדם  נזק  כל  למניעת  מיועדים  זה,  חוזר  במסגרת  להלן,  רטים 

ש   בעבודות  ביצוע  פעילות,  מערכות  בניתוק  והפעלתן  ינויים  הכרוכות  אחזקתן  אליהן,  התחברות  בהן, 

 מחדש.

 זקתן. סף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן, בדיקתן ואחמסמך זה מפרט, בנו 

 

 ות ומערכ ניתוק/חיבור קוים - 2פרק  

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

 טיחות הנדרשים.רות והבבכתב וללא נקיטת כל אמצעי הזהי
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חמצן   2.1 ופיקוד,  חשמל  למערכות  מתייחס  דלק,  האיסור  ביוב,  מים,  אחרים,  וגזים 

יבורה בצורה בלתי  ה או חג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקתאורה, קיטור, מיזו

 מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש. 

והחי 2.2 ממונה הניתוק  אישור  קבלת  לאחר  ורק  אך  ייעשו  בית  מוסמך    בור  מטעם 

 החולים ובנוכחותו. 

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

 של ניתוקם/חיבורם.וההשלכות 

 עשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: בור ייהניתוק/החי 2.4

 ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי.  -

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

 חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור. 

 

 :"מעבדה מאושרת"עם  התקשרות .3300

ת  בדיקו או  / ו ו/או שנדרשות במסמכי מכרז זה,  פ"י החוק,  שנדרשות ע המעבדה    בדיקות כל   

ש נוספות   שהן  הפ יכל  ע"י  במ י י   , קוח י ידרשו  בכתב  כללו  הנקובים  העבודה  סעיפי  חירי 

 .   בגין ביצוען   תוספת שהיא לקבלן כל    ולא ישולם   , הכמויות 

 נוהל קבלת מתקנים וציוד .3400
 

 תהליך הקבלה  

 .הפרוייקט לקבלן מתקן יקבע בין מנהלקבלת המועד       2.1
 

 קבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכניים שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר ה 2.2
 הקשורים למתקן.       

 

נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה על  יה הטכנית  במקרים שחלק מהאינפורמצ     2.3
ז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי  מנהל הפרוייקט לרכ ידו שלאלה, יהיה זה תפקההמסמכים 

 המזמין.
 

קה הרלוונטית במינהל/רפרנט מקצועי ת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג המחלבע     2.4
, נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד.  הל המחלקה()בהתאם להחלטת מנ

 לוונטית.על מנהל המחלקה הר שתתפותבקבלה טרום סופית חלה חובת ה
 
 

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

התיקונים ותאריך  ועד להשלמתק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מאם נבד      2.6
בהתאם לדרישות,  יקוניםלבדיקה נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי בוצעו הת

 ווה הבדיקה הנוספת את הקבלה הסופית. תה
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 (: as made)תיק  יםמסמכים טכני

 ה תיקים זהים בשפה העברית  .המסמכים הטכניים יכילו  שלוש

  כל תיקכיל:
 

 עם הסבר פעולתם. רכת והציודתאור המע -

 אשר תכלולנה: מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" ליום המסירה,  -

זתר .1 השימי  של  עקרוניים  וזיהוי           רימה  תהליכים  של  הבנה  המאפשרים              מערכות 

קויים חד  יהיו  התרשימים  הפריטים.  היסודי                  כל  החיוני  המידע  כל  את         ויכללו 

 ת המתקנים,המערכות,התהליכים וכו'.להבנ

 תוכניות הבצוע של פרטי הציוד השונים.  .2

               י הציוד,הצינורות,החיבורים,החוטים                 רכבה בפועל של פריטקנה והתוכניות הת .3

 מתאים. כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים ע"י מספר קטלוגי   וכו',                           

 וטים אחרים הדרושים להבנת המערכת ופעולת הציוד.שרט .4

 

 העבודה יוד,עם ציון נקודת פרטי צדיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ו -

וכן כל חומר טכני שהיצרן חייב  ספרי ציוד,מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד,   -

 וד. עם הצילמסור יחד 

הוראות יכללו הסבר  למערכות. ההוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ו  -

תקלות כיול,איתור  בטיחות,הפעלה,הדממה,פרוק,הרכבה,  על  ומשלים    ואופן  מלא 

 הטיפול בהן. 

ולמעהורא  - ליחידות הציוד הבודדות   ומפרטי אחזקה  רכות ההוראות ות אחזקה 

 יהיו   

מדוי פירוט  ויכללו  כפי שהומלצו ע"י מודפסות             יק של הפעולות עם תדירויות הבצוע 

 הציוד. צרני י

 תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן :  -

 מוסמכות או חברת ים מוסמכים,מעבדות י בודקתעודות על בדיקות שנעשו ע" .1

ת     בר מתחייב מהחוק,דרישות המפרט,תנאי החוזה הוראוהחשמל, במקרים בהם הד            

 מנהל הפרויקט. 
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ודות )או דפי יומן( בדיקות חלקיות  שנעשו  אביזרים,תעתעודות על בדיקות של החלקים וה .2

  בזמן הבצוע.

 .במפורש ע"י המזמין שנדרשותעדות בדיקה בנושאים שונים  .3

טוטים ופריטים מזהים המאפשרים  רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים,שר .4

 חלק לצורך הזמנתו מהיצרן.זיהוי כל פריט ו

 רן לשמירה במלאי המזמין עבור הציוד המותקן.ים ע"י היצרשימת חלקי החילוף המומלצ .5

 רות. ל תקלה או דרישה לשמקרה שכתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות ב .6

 י וגילוי אש,דלתות אש,מתקן מ"א,  אישורי מכון התקנים לתקרות תותבות, מערכת כיבו .7

 באחריותם.אישורי פיקוד העורף למתקנים  תברואה,איטום גג וכד'.מתקני        

 דוחות מסירה סופיים של המתכננים. .8

 
 בחדרי מכונות   מסמכים טכניים          

 ות חלק בלתי נפרד מהאינפורמציה הטכנית שחייב הקבלן  המפורטות להלן מהו דרישותה         

 למסור לידי המזמין.           

 

 ת הציוד,ים יכלול אתרשימי זרימה עבור הציוד הנמצא בחדר המכונות, התרש 4.1          

 יות תוצמדנה על התוכנ צנרת,אביזריה,כווני זרימה,מכשירי בקרה,וסתים,מנועים וכו'.                

 יתלנה בחדר המכונות. גבי לוח עץ מסגרת וכיסוי של זכוכית ות                

  

 וך ה שלהציוד. ההוראות תהיינה מודפסות במכונת כתיבה בתהוראות הפעלה והדממ  4.2 

 מסגרת קשיחה עם כסוי זכוכית.                

 

 השילוט יקיף את  נים,הציוד והצנרת. ל המתקשילוט מלא וברור,בהתאם למפרט, ע  4.3         

  הפעלה,הכוונה,אינפורמציה טכנית וכל הנדרש להבנתהנושאים של בטיחות,              

 ת.המערכות להפעלתן ולזיהויין בתוכניו              

 

 קבלת המערכת והציוד        

 ות לשביעות ות הבאקבלת המערכות והציוד תחשב כמושלמת רק לאחר השלמת הפעול  5.1    

 רצונו של המפקח.           

 ים" ים בהדממה ובהפעלה בעזרת טפסי "דו"ח בחינת מתקנבדיקת המתקנ 5.2               

                        

 ם הטכניים לידי המזמין  ירת המסמכימס  5.3              

 

 ונות  התקנת תוכניות, הוראות שילוט בחדרי המכ  5.4             
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 ה שוטפת של  הדרכת צוות האחזקה של המזמין בהפעלה,הדממה ואחזק    5.5             

 נהל  יוד. מנהל הפרויקט באישור מנהל המחלקה המתייחסת במיהמערכת והצ                       

 קבלן  תשתיות ובינוי )על סמך שיקוליו המקצועיים( יהיה ראשי לשחרר את ה                       

 ת.מחובת הגשת חלק מהמסמכים או עריכת חלק מהבדיקו                       

 

וזאת    5.1המערכות והציוד כמפורט לעיל בסעיף  תקופת הבדק תיכנס לתוקפה רק לאחר קבלת    5.6

תיים חלקים שונים מהמערכת לשרות המזמין. למרות האמור  לעיל רשאי המפקח  הופעלו בינ למרות ש

ך הקבלה הראשונה, בכפוף לכך שהליקויים שנמצאו אינם  חריות מתחילה בתאריופת האלקבוע כי תק

הקב  וכי  המיתקן,  של  התקינה  לפעולתו  משמעות  זמן  בעלי  פרק  בתוך  הליקויים  לתקן  יתחייב  לן 

מראש   יעמושייקבע  אחריות  ואמנם  תעודת  הפרויקט  מנהל  לידי  הקבלן  ימסור  מקרה  בכל  בכך.  ד 

 ומועד סיומה.  מועד תחילת אחריות במפורשלתקופת הבדק המציינת 

 

  חיזוקים לרעידות אדמה  .3000

 

ת אדמה בהתאם ל"הנחיות לטיפול במערכות לא הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים כנגד רעידו על א.

ולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת משרד הבריאות, המנהל יות בבתי ח סטרוקטורל 

 הדורה המעודכנת.י מוסדות רפואה, במובינו לתכנון, פיתוח

 

ת כל ההסברים אשר  צאים ההנחיות הנ"ל, קרא והבין את תוכנו, קיבל אהקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו נמ ב.

 שות המוגדרות בה. פיפות לדריביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכ

 הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 

ירי היחידה ולא  כנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות, כלול במחהחיזוקים, לרבות ת לות כלע ג.

 פורש במפרטים להלן.ישולם בנפרד, גם אם לא מפורט במ

 

 

  חיבור חשמל ומים למבנה .3100

 

מוטל לבצע את כל הנדרש על מנת לפנות לחברת החשמל ולרשות המים, על מנת   על הקבלן .א

 למבנה. וע וסופי קבזמני, וגם ומים    ר חשמללהזמין חיבו

יות  בור הקבוע. אם נדרש תשלום לחיבור זמני, כל העלוהמזמין ישלם את האגרה של עלות החי .ב

 לום יחולו על הקבלן.של התש
 

 
 

 י המשנהבחירת קבלנ .3500
קבלני  ל   ע"י  עבודות  ביצוע  בעניין  מאוחרת  התדיינות  כל  למנוע  וכדי  ספק,  הסר  מען 

והחד    מודגש   מישנה,  הברור  כי  באופן  לבצע  ביותר  יורשה  לא  הראשי  הקבלן 
  ויר, גילוי )לרבות: תברואה, חשמל, מיזוג א   ל מערכות במיבנה בעצמו עבודות ש 

עבודות המערכות במיבנה )לרבות אלה  כד'(. לכל  ו גזים רפואיים,  אש, כריזה, ספרינקלרים,  

 : וד בכל התנאים הר"מ יו לעמ המוזכרות בתאור הנ"ל( ימונה קבלן מישנה, שיהא על 
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, לפי רשימה שיגיש  א לאשר( קבלני משנהכי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר )או למודגש   .1

 המפקח.שי לאישור  הקבלן הרא

 הליך אישור קבלן מישנה:  .2

 להלן: בתנאי הסףה חייבים לעמוד קבלני המשנכל  א. 

רשום .1 הינו    קבלן  אשר  הקבלנים,  הסיווגבפנקס  לביצוע  הנדרש    בעל 

ף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה  עבודות בהיק

 באותם מקצועות החייבים ברישום.  זה

עשיר   .2 של  רקורד  דומות    10לפחות  ונסיון  או  זהות  בעבודות  שנים, 

 .מבקש הקבלן לבצע באמצעותם בודות אותןלע

להלן, לגבי כל ורטים  לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפ .ב

 משנה בנפרד: קבלן

 פרופיל חברה. .1

שב  .2 פרוייקטים  ובמורכבותם שמות  בהיקפם  זהים  אשר  הקבלן,  יצע 

 כרז זה. המפורטת במלעבודה 

ן, שנת התכנון והביצוע,  ת שם המתכנלגבי פרוייקטים אלה, יש לציין א 

המלצות  ולצרף  טלפון(,  מספר  )בצרוף  לאחזקה  הראשי  האחראי  שם 

"ל ביחס לתיפקוד המערכות בפרוייקטים  מבעלי התפקידים הנ  כתובות

 אלה.

א .ג להלפני  הזכות  את  לעצמו  שומר  המפקח  המשנה,  קבלן  קבישור  עם  לני יפגש 

ל מנת  על  הקבלן,  ידי  על  שיוצעו  מהנסהמשנה  של  התרשם  והמקצועיות  יון 

 הקבלנים המוצעים.

הביצו ד.  שמהנדס  בכך  מותנה  המישנה  קבלן  ומנהאישור  קבלן ע  מטעם  העבודה    ל 

יתן להסתפק בכך שהקבלן  המישנה יעמדו בכל התנאים הנדרשים לעיל, ולא יהיה נ

פרויקטים  בעבר  ביצע  ב  עצמו  בתנאים  שעומדים  עומדים  לא  עובדיו  תנאים, אבל 

 למשל.  אלה,

מסורה  .3 לעיל,  המפורטים  הסף  בתנאי  מסויים  קבלן  של  עמידתו  בדבר  ההחלטה  כי  יצויין 

 ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז  ו הבלעדי של המפקח,ול דעתלשיק

 זה. 

ה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר  קבלני המשנ מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות   .4

 .ת אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצויין לעילושר לעבודוהקבלן המא

אם    כי  בזאת  ממובהר  חודש  קבבתוך  עבודה,יום  התחלת  צו  המפקח    לת  לאישור  יוגש  לא 

ות עם  תנאי הסף הנ"ל, יוכל המזמין לבצע התקשרכל  בדית  הבלעקבלן מישנה שעומד לדעתו  

הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם במקרה זה,  מישנה אחר, לבחירתו הבלעדית של המזמין.    קבלן

ש  דתו יופחתו מדי חודוע עבוהמזמין בתוך שטח העבודה, וכל עלויות העסקתו ועלויות ביצ

 הוצאות משרדיות.  15%וספת זה, בת מן החשבונות השוטפים של הקבלן הזוכה במכרז
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  לב רבה להוראות סעיף זה   לתת תשומת   מודגש כי על הקבלן  
יקפיד לבצע באופן דקדקני את    שכן המפקח   , על כל האמור בו 

 הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל. 
 

 

 קטנה של היקף החוזה ו/או ה הגדלה   .3600

העבודות השונות עפ"י שיקול  המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות בסעיפי

 קבלן לא תהיה כל תביעה בגין זאת. קף שהוא ולדעתו הבלעדי בכל הי

  ן "דקל" וספות )חריגים( יהיו על בסיס מחירו העבודות הנ מחירי  

עיפי חוזה דומים  ל פי ס , או ע 15%לעבודות בהיקף גדול, בהנחה של  

 .  תב הכמויות, לפי שיקול דעת המפקחבכ

 

 

 קבלני על עבודה חריגה רווח     .3700

הרווח הקבלני הכולל את  ודה נוספת,  הקבלן לעב   בעת הגשת ניתוח מחירים של 

 , ולא מעבר לכך!!! 12%הן של הקבלן יעמוד על  צאות למיני כל ההו 

 

 תאום מערכות בתקרה    .3800

זה סופרפוזיציה  ת  הורפ צ  למכרז  ממנהראשונית  וכנית  ללמוד  ניתן  אשר  על    עקרונית 

ואי זה או  לן בגין תובר המערכות בתקרה. לא תשולם כל תוספת תשלום לקבמורכבות מע

יריד כולל  אנכי,  או  אופקי  / עליותאחר,  הנדרש למעבר המערכות בחלל התקרה, ות  וכל   ,

וכד'. זויות,  ספחים,  באביזרים,  שימוש  תיאובאחרי  לרבות  לבצע  הקבלן  הכולל  ות  מלא  ם 

ת  שימוש אדריכלות,  מערכבתוכניות  התקנת  וכניות  טרם  סופרפוזיציה,  ותוכניות  ות 

הזזה לשינוי או  ולם תוספת תשלום לקבלן בגין דרישת המפקח  קרה. לא תשהתשתיות בת

 של קווים או תשתיות שבוצעו על ידי הקבלן. 

 

   הליך מסירת הפרוייקט   00.39

 :  בשני שלביםיתבצע             

רה המונמכת, לפני מכניות בחלל התק-מסירת עבודות מערכות אלקטרו – אשוןשלב ר 

 מסירות מהווה תנאי מוקדם לכיסוי התקרות. ם שיתגלו בסגירת תקרה. השלמת כל הליקויי

 מסירה סופית, לאחר השלמת כל העבודות בפרויקט.  – שלב שני
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ל המינהל,  ים במחלקת ההנדסה שם השונמסירת העבודה תתבצע בנוכחות הרפרנטי

 כחות המתכננים הרלוונטיים. בנו

ולל הוראות  מסודרים, כרות הסופיות, על הקבלן למסור שלושה תיקי מיתקן לקראת המסי

יות עדות", כולל תוכניות במדיה מגנטית ים של "תכנתפעול ואחזקה, לרבות שלושה סט

 ה. מסמך ז ב 30)בתוכנת "אוטוקאד" עדכנית(, על פי סעיף 

 

 תיקונים ושירותים בדק      .4000

המבוצעות   העבודות  לכל  הבדק  זה תקופת  חוזה  במסגרת 

בת   מיו   חודשים  12תהיה  ויקט ם קבלת הפרקלנדריים 

ן כל ים את תיקוהסופית ע"י המפקח, ולאחר שהקבלן השל

הקבלות  של  בפרוטוקולים  המפורטים  הליקויים 

 הראשוניות!!. 

 

 מוגנים דרך קירות מרחבים    תעלות   מעברי צנרת /     .4100

גנים באשר הם ייעשו רק דרך  כל מעברי הצנרת / תעלות דרך קירות מרחבים מו 

מודלור  איטום  )בלבד,מערכות  ידי    יות  על  ולא מערכות משחתיות( המאושרות 

העורף. פי  בהצעתו    קוד  אותם  לכלול  הקבלן  ועל  אלה,  אביזרים  בגין  בנפרד  ישולם  לא 

 באופן כללי. 

 

 היתר בניה    .51400

בניהיינתן  לפרויקט    לבצע    . היתר  חובה  מוטלת  הקבלן  כלעל  ידי   את  על  בהיתר  המוכתבות    המטלות 

)כללי על   ביקורתאחראי ל מהנדסצוע, ית, כולל כל הדיווחים הנדרשים, מינוי אחראי לביומת המקהרשו

וכל שאר החתימות הנדרשות לעיריה לצורך  דיווחים של מודד מוסמך בכל השבלים הנדרשים,  ,  הכל(

 .ועל חשבונו קבלןעם הים מטכל החתימות האלה יבוצעו ע"י מהנדסת הביצוע. תחיל

דרישות ילוי כל  לאחר קבלת ההיתר, על הקבלן לפנות לעיריה, לפתוח תיק במחלקת הפיקוח, ולדאוג למ 

ומודדים מוסמכים  על כל המסמכים, מינוי מהנדסים  לצורך תחילת העבודות, לרבות חתימה  העיריה 

כדי הנדרש  מחלקת    וכל  מול  תיאום  לרבות  העבודות,  תחילת  את  הגידור,  לאפשר  נושא  של  הפיקוח 

 שמירה על בטיחות וכל דרישות העיריה.  

גם  הקבלן  ב  על  עבודות לביצו  רישיון"בלת  קלטפל  דרי  "ע  לפי  ההיתר,  תנאי  כל  הרשות לפי  שת 

בכ טיפול  כולל  הנהמקומית,  והתנאים  המסמכים  )לרבות  ל  לכך  תכנידרשים  ההכנת  תנועהת    סדרי 
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ה  ביצוע  כל  למשך  על  זמניים  של כפרויקט  אם  ביול  אחר  הסדר  וכל  הרשויות,  מול  משטרה, נדרש   ,

 .(וכיו"ב

ה  בכל  יטפל  מנדרישות  הקבלן  על  לאשיש  תת  את  העבפשר  לפי  חילת  למלא  כודות  וידאג  הדרישות  ל 

 אורך כל תקופת הביצוע, עד להשלמת העבודות. אחר כל זאת ל 

 ון הקבלן ללא תשלום נוסף.  שבעל ח כל הנ"ל 
  

תעודות /  הסכם /    / שור  אי להגיש לעיריה כל  של הקבלן    באחריותו הבלעדית  

קשורות לרכיב  ו   פרויקט היתר הבניה של ה הנדרשות לצורך  ,  צהרות / חתימות ה

 הביצוע. 

אי על  "אחרקורת",  על הבי כללי  "אחראי  ",  השלד  ביצוע"אחראי על  מטעמו  לצורך מטלה זו ימנה הקבלן   

תוקף, והסכם  כמובן יציג תעודת קבלן רשום ב  וכן  הרשויות.וכו', במועד הנדרש ע"י    דד מדווחדיווח", מו

 הנדרש ע"י הרשויות.   יקות ככלכם עם מעבדה לבדהתקשרות עם מטמנה מורשית, והס

כיבים  היתר הבניה בכל האמור לר  יה לצורךאחראי לביצוע כל החתימות הנדרשות ע"י העירהקבלן יהיה   

 הנ"ל. 

על כך  ריה  של העימחלקת הפיקוח  ה אחראי לקבל את אישור  יהיגם  הקבלן    :יתר הבניהר קבלת הלאח 

פג שני ולקיים  בעבודה,  להתחיל  הפתן  מחלקת  עם  וישה  הפיקוח  ליקוח,  דרישות  כל  שהושלמו  וודא 

בעבודות.   וניתן להתחיל  דרישות המופיעות בהיתר  הקבלן יהיה מחוייב לכל ההעירוני 

רוול ממוגן  ידי "שעל  נית  מכהגנה  לביצוע,  ל נושא ההיערכות  , בדגש על כהבניה

בכל    / בטוח"  למבנההמעבר  להגנה  ,  כניסות  המבנה  בהיקף  "מצחיה"  בניית 

נפי חמפני  נוסף(רבות  )ל  ים פצלת  תשלום  ללא  שלה  וביצוע  כל    וכיו"ב,  תכנון 

 ות.  דרישות הרשוי 

  

 מר ת ג ותעוד ,  5, טופס    4ופס  ט     240.0

בפרוייקט  עבודותיו  השלמת  הבלע   , לאחר  להשיג  באחריותו  הקבלן  של  דית 

שור אחר שיידרש לצורך אכלוס המבנה  וכל אי   , מרג ותעודת  ,  5טופס    4טופס  

 רשות אחרת.   מית ומכל קו מהרשות המ 

על  כללי  "אחראי  "אחראי על הקמת השלד",  "אחראי על הביצוע",  מטעמו  לצורך מטלה זו ימנה הקבלן   

כל החתימות האלה יבוצעו  נדרש ע"י הרשויות."אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', במועד ה רת",קויהב

 .ועל חשבונו קבלן עם הים מטע"י מהנדס

יהיה    ל הקבלן  שיהיה  ולמ יר  עב האחראי  כדי  ניתן להעביר  נות אנשים מטעמו, 

גמר,  5, טופס  4טופס    יה לצורך תימות הנדרשות ע"י העיר כל הח   את  , תעודת 

     וכיו"ב. 
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/ מסמכים, ולהשלים את    תעודות   על הקבלן להגיש לעיריה את כל הטפסים /  

זה,  הדרישות שבענין  שי   כל  טופס  צי מ עד  טופס  4א למפקח  גמר,  5,  ,  ותעודת 

 . הערות  לא ל 

דרש, ללא  כנ   4לא יוגש למפקח טופס  עד ש   הבנין לא ייחשב כנמסר / מושלם לפי החוזה,  

 לקבלן רק לאחר שימציא תעודת גמר.   חשבון סופי ישולם   כל הערות. 

הקבלן  האישורים לפעול    באחריות  כל  את  להשיג  כדי  ברשויות  מועד  ם  י הדרוש   מבעוד 

 קט. וי לאפשר אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפר 

 ת הקבלן. בור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצע ע  

 

 

 וחישוב כמויות   , סופיים חשבונות חלקיים ו   00.43

 

 כללי  .1 

 

  לניהול חשבונות. כל הנאמר בסעיף זה בא להוסיףמיועדת החשבונות יערכו ויחושבו במחשב בתוכנה ה  

 הנדרש בגוף החוזה.  על ולפרט

 

 ללי( )כחישוב כמויות  .2 

 

מדידות   .א דפי  תכניות,  על  מבוסס  יהיה  הכמויות  להוראות חישוב  בהתאם  יומן  דפי  ו/או 

 חים לחישוב הכמויות. להנחיות המפקח, והם יצורפו כנספ

 

 הנספחים יהיו ממוספרים. .ב

 

 ויות ייעשה בדף נפרד לכל סעיף וסעיף. שוב הכמחי .ג

דף   .ד חישבכל  תכניתב  ושל  )מספר  החישוב  כמקור  יצוין  ד ,  כמויות  או  מספר  מדידות  ף 

 מספר דף יומן(. 

 

 ידה, סקיצות וכו' המשמשים כבסיס לחישוב הכמויות יהיו מאושריםכל התכניות, דפי המד .ה

 וחתומים ע"י המפקח. 

 

ע" .ו חתומים  יהיו  הכמויות  מגישםדפי  לאחר   י  המפקח,  וע"י  החתימה(  תאריך  )בציון 

 תם. בדיק

 

 חישוב כמויות לחשבונות חלקיים  .3 

באותו חודש תוך התבססות  בונות החלקיים יכללו את הכמויות אשר בוצעו בפועל לחש ותויהכמ א.  

 על הנתונים שהוזכרו לעיל.

וב הכמויות  דפי חישכמויות של החשבונות החלקיים יהיו חלק בלתי נפרד מדפי ה ב.  

 הסופיים.
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 י ן הסופחישוב כמויות לחשבו .4 

יא    יצולמו,  הסופי  לחשבון  הכמויות  ויאוספדפי  מהחשבונות ו  בנפרד  גדו 

 יווי דפי הכמויות:החלקיים, המסמכים הנדרשים לל

ג מתייחסים לסעיפי הכמויות הסופיים החתומים ע"י נצישבתוכו כל דפי המדידה ה –תיק מדידות  א.  

 והמפקח. הקבלן

 

או  מתכנן ה מדודות בפועל או סקיצות )של –מעודכנות ת ועם מידבתיק תהיינה תכניות  –תכניות  ב.  

הים ומידות( של המבנה מאושרות ע"י של הפיקוח( הכוללות נתוני קבלה לאחר ביצוע )גב

 הפיקוח.

 

כמויות. דפי היומנים  יחסות לבתיק זה ירוכזו אך ורק דפי היומנים שבהם יש התי –תיק יומנים  ג.  

יודגש צילום  ל הצורך יצולמו אותם דפים מספר פעמים ובכת דת. במי ירוכזו לפי סעיפי הכמויו

 החלק הנדרש לסעיף הרלוונטי. 

 

ספר דפי הכמויות בראש תיק הכמויות יוכן דף ריכוז שיכלול את מספר הסעיף ומ –ז דפי ריכו ד.  

 הסופי בהתאם לפריטי התשלום וכן ריכוז ניתוחי  הכמויותהמתייחסים לאותו סעיף ואת ריכוז 

 . םמחירי

 

ם ממוחשבים באוטוקד על התכניות להיות קבצי –ת תיק תכניות לאחר ביצוע של התכניו ה.  

 היועץ הרלוונטי. מאושרות ע"י

  

 תיק הוראות הפעלה + תעודות אחריות.  ו.  

 הגשת חשבונות  .5 

 : חשבונות חלקיים .א

 

ך ורק לאחר א חן/המפקלקיים יוגשו ע"י הקבלן בתאריך שיקבע ע"י מזמיבונות חכאמור, חש ( 1

 ח.ביצוע מדידה משותפת עם המפק
 חשבון יצורפו המסמכים הבאים:ל ( 2

 לעיל. 4וס"ק  3מפורט בס"ק חישוב הכמויות כ ( 3

 דפי המדידה המשותפת.  ( 4

 זמנים מעודכן לתאריך הגשת החשבון.לוח  ( 5

 ודות נוספות.רים לעבניתוחי מחי ( 6

ת החשבון ייחשב אך ורק תאריך קבלת כל  בלקתאריך תאריך קבלת החשבון החלקי: כ  (7

 דרושים הנ"ל. מכים המסה
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 :חשבון סופי ב.    

 

ופי יוגש ע"י הקבלן לאחר מסירת העבודה )כולל מידות משותפות(  החשבון הס (1  

 וקבלתה ע"י המזמין.

 

 הסופי ועל חשבונו:  לחשבון המסמכים שעל הקבלן לצרף (2  

 תיק כמויות.  א( 

 . מדידות תיק ב( 

 תיק יומנים.  ג( 

 תיק ניתוח מחירים.  ד( 

 ובה תכנית תאום מערכות סופית.  AS MADEות תכני (ה 

 י מתקן )בעברית( עבור כל הציוד והמתקנים שבמסגרת העבודה.ספר ו( 

 תעודות אחריות למוצרים והמתקנים השונים. ז( 

 עבור התקפה המוגדרת בהסכם.  מי שרותהסכ ח( 

ים( )מושלמם המסמכי הקבלן ייחשב אך ורק תאריך קבלת  ע" החשבוןת בתאריך מסיר (3

 כנ"ל. 

 :  תשלום .6   

שוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון הסופי וכל  המדידות, השרטוט, חי    

 ונו.ועל חשבם ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן יתר השירותי 
הנתונים, הדרישות    כל בון אתחשמזמין רואה את הקבלן כאילו לקח בה    

 תו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.שת הצעהג וההגבלות שלעיל בעת 

 ל תשלום עבורם.לא ישולם כ    

 

 הערה כללית לכל עבודות הריצוף  00.43

כל   ', למשךחוייב להגן על הריצופים שהותקנו בלוחות גבס סוג בהקבלן מ
 הפרוייקט, על כל שלביו.

ולם  ש לא וגם בחדרים ובגם בלובי, ובכל מקום!!ת סדרונובמ  ההגנה תהיה גם 
בסעיפי הצעת המחיר   פרד על הגנה זו, ועל הקבלן לכלול אותה באופן כלליבנ

 שלו.
 הנושא ייבדק בקפדנות !!! 

 

 
 כולת מחירים ת  .5400

 

ד   במפרט המיוח ו ,  בתנאים הכלליים המיוחדים ו   , במפרט הכללי   שכל האמור   בזאת   דגש מו  

  וזה הח י  ר מסמכ ובשא נ"ל  פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים ה בות כל  ובתוכניות, לר 
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הכמויות,  בכתב  נפרד  בסעיף  נמדדו  ו כלול    ושלא  כללי  באופן  הקבלן  במחירי  בהצעת 

אך  ימדדו  י במסמכים הנ"ל.  כל הנדרש  ולא תשולם תוספת עבור    ,ת ויו היחידה שבכתב הכמ 

 ות. נפרד בכתב הכמוי   מופיע סעיף   ן עבודות שלגביה   ורק 

 

מובהר  -מוכ  לסעיף שכל  כן,  שניתן  הכמ   מחיר  כ בכתב  והתקנה  ל  ול ויות  אספקה  עלויות 

ת  ויו ותו סעיף בכתב הכמויות, וכי המחיר כולל את כל העל בא   דוןט הנ י מושלמים של הפר 

הדרכה,   מכסים,  מיסים,  אחסנה,  הובלה,  )לרבות:  לכך  והעקיפות  הישירות  הנילוות 

וכל   הדרושהאחריות,  אחרת  העבודה   לביצוע  עלות  של  מושלמים  והתקנה  אספקה 

 (. ות ויתב הכמ וגדרת בכהמ

 

ין המערכות והמלאכות השונות, המבוצעות  יבור בבנוסף, מובהר כי עלות כל עבודות הח 

 ללת בהצעת הקבלן, ולא ישולם בגין כך בנפרד. נכ ע"י הקבלן,

 

  ______________        ____________________ 

 חתימת הקבלן               יך תאר            


