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 רשימת מסמכים

 מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

 1מסמך א'
חוברת ההזמנה להציע הצעות על 

 נספחיה
 

  הקבלןהצעת  מסמך א'

  חוזה קבלנים מוריה  מסמך ב'

  תנאים כלליים מיוחדים )מוקדמות( 1מסמך ג'

  מפרט טכני )מתכננים ויועצים( 2מסמך ג'

  בקרת איכות עצמית של הקבלן 3'מסמך ג

  4'מסמך ג
במהדורה  -המפרט הכללי לעבודות בניה 

 .העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות

  הכמויותכתב  מסמך ד'

  לדוגמא תכניותמערכת  מסמך ה'

  

כל מסמך נוסף, שלגביו נאמר במפורש 

באחד ממסמכי המכרז/חוזה כי הוא 

 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד   והינ"הספר הכחול"(    –4)מסמך ג'המפרט הכללי לעיל  

הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל. כל 

המסמכים דלעיל לרבות הנספחים שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין 

י הוא מכיר, קרא והבין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז. בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כ

את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם 

 המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז. 

 

 הערות

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

 .הכניסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר

 

כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה, מאפייניה, חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע, ופרטי  המסמך

צוות המתכננים והיועצים. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובחתימתו על 

 על  להוסיףהמסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי המסמך דנן בא  

. בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה  של  הקבלנים  בחוזה  האמור

מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה 

 הקובעת חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן. 
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 חותמת וחתימת הקבלן           

 קדמותוכללי ומ - 00 פרק

של המפרט הכללי הבין משרדי וחוזה  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף על האמור בפרק 

 הקבלנים של מוריה, או לשנותם לפי העניין.

 

 תיאור העבודה והוראות מיוחדות 00.01

 תיאור העבודה .1

"(, בתיאום עם המחלקה מוריהמוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן גם: " .א

לשפר  במטרהמיגון אקוסטי בצע עבודות ל פועלתלאיכות הסביבה בעיריית ירושלים, 

 את אקלים הרעש של התושבים הגרים בדירות הסמוכות לעורקי תחבורה.

 שירותים  ומתן  עבודות  בביצוע  מחויב  הזוכה.  ירושלים  מטרופולין  הינו  העבודות  תחום .ב

 . מחיר תוספת כל ללא, העבודות תחום בכל

 חשופים למפלסי הרעשה קיימים מבני מגורים הזכאים לטיפול אקוסטי הינםככלל,  .ג

הגבוהים מהקריטריון שהוגדר ע"י עיריית ירושלים. קריטריון הרעש שבגינו יוגדרו 

 .בדוחות המיגון אקוסטיהזכאים לטיפול אקוסטי, נקבע על ידי יועץ 

 בפני הזכאים למיגון עומדות שתי אפשרויות לביצוע המיגון: מובהר כי  .ד

 ;לבצע את המיגון על ידי הקבלן שייבחר במכרז זה, מטעם מוריה •

לקבל החזר תשלום לבעל הנכס, בכפוף לכך שהוא ביצע בעבר את המיגון  •

האקוסטי, חלקו או כולו, ובלבד שהמיגון שבוצע עומד בכל הדרישות והמפרטים. 

אישור בנושא זה של עמידה בכל הדרישות והמפרטים יקבע על ידי יועץ 

 ., כהגדרתו להלןהאקוסטיקה של הפרויקט

 הוראות מיוחדות .2

יועץ בזאת שכל העבודות יבוצעו בהתאם להנחיית יועץ האקוסטיקה )להלן: "מודגש   .א

, וכל זאת מבלי לגרוע מהוראה כלשהי ( הכפוף למנהל הפרויקט"האקוסטיקה

 מהוראות החוזה. 

בין את כל העבודות הכרוכות בביצוע המיגון האקוסטי הדירתי, העבודה כוללת  .ב

רוק חלונות ומזגנים קיימים, התקנת חלונות ותריסים, התקנת מזגנים יהיתר, פ

יתכן ובחלק ושדרוג מערכת החשמל בדירה על מנת שתעמוד בעומס תוספת המזגנים.  

כל תוספת  , וללאיהיה צורך בהגדלת חיבור חח"י, על כל המשתמע מכךמהדירות 

לכל דירה תועבר לקבלן תוכנית ספציפית. אין הכרח שבכל דירה יבוצעו כל . מחיר

 העבודות המתוארות בתחילת סעיף זה.

בדירות ובבתים מאוכלסים. על הקבלן תבצע  יהעבודה  שרוב מוחלט של  מודגש בזאת   .ג

לתאם מראש עם בעלי הנכסים בפרויקט את הביקור בנכסים ואת העבודה בהם, 

ד בכפוף ומטעמו שיעב מתאם קהילתי ימנההקבלן יותו ועל חשבונו הבלעדי. באחר



 –לעבודות  הכניסה הראשוניתיתאם בפועל את . המתאם הקהילתי ליועץ האקוסטי

. במידת הצורך ילווה המתאם הקהילתי את התהליך כולו. הקבלן בכל דירה ודירה

שייגרמו לו במידה ולא ביצע את התיאום לא יהיה זכאי לפיצוי עקב עיכובים ונזקים  

 הנדרש באמצעות המתאם הקהילתי.

על הקבלן החובה להסביר לדייר )באמצעות קטלוג ייצרן או כל אמצעי אחר( כיצד  .ד

, ולקבל בכתב את אישור הדייר על כל חלון ועל כל פרט אחריראה החלון המתוכנן, 

 .לפני התקנת אותו פרט

ת ובתים מאוכלסים יש להתייחס להזזת רהיטים מכיוון שהעבודה תתבצע בדירו .ה

ופינוי מקום לפני תחילת העבודה. הזזת הרהיטים ופינוי המקום באחריותו של 

כל פרט המפריע לביצוע הקבלן ועל חשבונו הבלעדי. רהיט לצורך עניין זה הוא 

 בתחום החלקה  -תמונות וכיוצ"ב. הזזת הרהיטים  רהיט,  בין היתר שטיח,    -  העבודה

 התמורה המגיעה לקבלן. , ובהסכמת הדיירבה מתבצעת העבודה ירה / מבנהד /

כיסוי, הרמה   -אמצעי הגנה על הרהיטים שהוזזו לשמירה מפני כל נזק אפשרי    תכולל

 מפני מים וכיוצ"ב לשביעות רצון הדייר והמפקח. 

מודגש בזאת שעל הקבלן לנקוט על חשבונו כל האמצעים לשמירה על כך כי לא יגרם  .ו

 כל נזק לדירה בה הוא עובד, לדירות שכנות ולשטחים משותפים/ציבוריים בבניין

 ומחוצה לו. במידה וייגרם נזק, ישא הקבלן בלעדית בכל עלויות תיקון נזק זה.

תיעוד הכנת תיק לצורך  בכל דירהמודגש בזאת שעל הקבלן לערוך סיור מקדים  .ז

מצב הדירה טרם תחילת העבודה. היה ומצא הקבלן כי נדרשות עבודות שיכלול את 

ידית לאחר יון, יודיע על כך מנוספות בדירה, בנוסף לעבודות המופיעות בתיק המיג

 רו לביצוען. והסיור למפקח ויקבל את איש

מודגש בזו כי כל אריח ריצוף )מסוג כלשהו( ו/או חרסינה ו/או חלק מפרקט ו/או טפט  .ח

שייפגעו במהלך העבודות יוחלפו בחדש )מרוצף או מחופה כנדרש(, ע"י הקבלן ועל 

קיים ולאשר אותו ע"י המפקח. חשבונו. יש להביא פרט קרוב ככל האפשר לדגם ה

במידה ולא יימצא פרט כאמור שאושר ע"י המפקח, חייב הקבלן להחליף את כל 

 . חשבונו האזור שחלק ממנו נפגע, לשביעות רצון המפקח, על

במידה ויידרש שטח התארגנות, שטח ההתארגנות יהיה מצומצם  - שטח התארגנות .ט

אוג לעצמו לשטח זה, לרבות כל ביותר בהתאם לתנאים בשטח. באחריות הקבלן לד

 דרך גישה אליו או חנייה בו על חשבונו, ולא תהא לו כל תביעה או דרישה בנוגע לכך.

 חומרי הגלם והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי מעודכן. .י

הקבלן יכין על חשבונו דוגמא מכל סוג חלון, מערכת מיזוג וכיוצא באלה לאישור יועץ  .יא

 .ותוצג לדיירהאקוסטיקה ו/או המפקח. הדוגמא תוכן 

מבלי לגרוע מחיובי הקבלן לפי החוזה, מודגש כי חובה על הקבלן לדאוג לסילוק כל  .יב

יקיות לגוף או תביעה או דרישה בקשר לביצוע העבודות על ידו, לרבות תביעות נז

התקבל במוריה כתב תביעה או דרישה, תועבר לרכוש ובכלל זה לרהיטים כאמור. 

התביעה או הדרישה לטיפול הקבלן והקבלן יהיה מחוייב לדאוג לסילוק הדרישה 

קול דעתה יכאמור. לא סילק הקבלן את התביעה או הדרישה בתוך זמן סביר, לפי ש

תובע או לדורש, לפי הענין, את הסכום של מוריה, תהיה מוריה רשאית לשלם ל



שהתבקש על ידו, ולנכות סכומים אלה מהכספים המגיעים לקבלן וזאת מבלי לגרוע 

  מכל סעד או תרופה הנתונה למוריה.

 כניסה והרחקת עובדים .3

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המזמין להרחיק ממקום ביצוע העבודות כל אדם  .א

העבודות, אם לדעת המזמין, קיים חשש סביר כי העסקת המועסק על ידו לשם ביצוע  

אותו אדם עלולה לפגוע בביצוע העבודות, או אם התנהג אותו אדם, לדעת המנהל, 

באופן בלתי הולם כלפי דייר ו/או רכוש או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג 

הקבלן  לא יחזור –ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

להעסיקו בביצוע העבודות, בין במישרין ובין בעקיפין ללא אישור, ולקבלן לא תהיה 

 הזכות לפיצוי או תוספת זמן לסיום העבודה ע"פ לוח הזמנים המוגדר.

מנהל הפרויקט רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה לנכס בו  .ב

ר בנכס. משניתנה הוראה כאמור, יבוצעו העבודות, לרבות תיאום הכניסה עם הדיי

חייב הקבלן לנהוג על פיה, ולהמציא למפקח, מעת לעת, את רשימת העובדים שיהיה 

כפי  –זקוק להם לשם ביצוע העבודות, וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

 שידרוש המפקח.

 נזיקין לגוף או לרכוש .4

רת העבודה לקבלן ועד מיום מסימבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מוריה,  .א

שייגרמו תוך כדי ביצוע  בדןוליום השלמתה, יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או א

, שגרמה לנזק, לגופו או המזמיןהעבודות, עקב רשלנותו או בגין הפרת דרישות 

 לרכושו של אדם כלשהו, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

לדייר כתוצאה מביצוע העבודות או בקשר מובהר בזאת, כי נזק שנגרם לנכס או  .ב

אליהן, יתוקן על חשבונו של הקבלן בהקדם האפשרי ובהתאם להוראות החוזה, 

והקבלן מתחייב להביא לכך שעד לתום פרק הזמן שיועד להשלמת העבודה יהיה 

 הנכס במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות   )ב( תחולנה גם על כל-ו  הוראות סעיפים )א( .ג

 תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק.

 גישת המפקח לאתר .5

הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט, למפקח או לכל נציג מטעמו, להיכנס בכל עת סבירה 

לכל מקום שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 החוזה.חומרים כלשהם לביצוע 

 פגיעה בנוחות הציבור  .6

, הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא הקבלנים של מוריה מבלי לגרוע מהוראות חוזה

להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש 

והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

רך כך ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים על מנת ציבורי כלשהו. לצו

 שלא לפגוע בנוחיות הציבור.

 השלמת העבודות .7



ק את והושלמו העבודות בדירה, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבד .א

 העבודות שבוצעו בדירה, וזאת באופן הבא :

הסיור הקבלן )להלן : "ימים ממועד הודעת  5סיור מסירה ראשון ייערך בתוך  .1

ק המפקח, כי העבודות שבוצעו בדירה מתאימות ו(. בסיור הראשון יבדהראשון"

לתוכניות ולדרישות החוזה. אם העבודות שבוצעו אינן מתאימות לתוכניות 

ולדרישות החוזה, ימסור המפקח לקבלן רשימת תיקונים ו/או עבודות השלמה 

 ימים ממועד הסיור הראשון. 7 –נדרשים, הקבלן חייב לבצעם לא יאוחר מ 

ימים ממועד הסיור הראשון, או ממועד ביצוע  7סיור מסירה סופי ייערך בתוך  .2

, וזאת על מנת המוקדם מביניהםהתיקונים והליקויים שנתגלו בסיור הראשון, לפי  

תקלות אשר לא אותרו בסיור הראשון, )להלן:  לוודא כי הליקויים תוקנו וכי אין

. התגלו בסיור הסופי ליקויים ותקלות בביצוע העבודות, חייב "("הסיור הסופי

 ימים ממועד הסיור הסופי. 3הקבלן לתקנם בתוך 

תעודת השלמה תימסר לקבלן לאחר הסיור הסופי, ואם נמצאו ליקויים ותקלות  .ב

 בביצוע העבודות בסיור הסופי, תימסר תעודת השלמה לאחר תיקונם.

את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או  .ג

ידי המפקח, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים, בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. 

הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות ונוספות,  25% תקורה של  הוצאות אלה, בתוספת

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות 

באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות 

 האמורות.

 

 בדק ותיקונים  .8

הוראות חוזה הקבלנים של חברת מוריה. מבלי לגרוע   בכל הנוגע לתקופת הבדק יחולו .א

מיום השלמת  ימנהמניינה של תקופת בדק בכל נכס מהאמור מהוראות בחוזה, 

 .בנפרד דירה לגבי כלהעבודה כמצוין בתעודת ההשלמה, 

נתגלו אי התאמה ו/או פגם כתוצאה מביצוע העבודות  מבלי לגרוע מהוראות החוזה, .ב

חודשים( ממועד תום ביצוע העבודות בדירה, קרי מהמועד בו  12בדירה תוך שנה )

 אשר ליקויים או פגמים אלה נובעים מביצוע העבודותוניתנה תעודת השלמה לקבלן,  

בכך,  , יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוךלדעת המפקח

על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב 

 בתשלום פיצויים למזמין או לדייר, לפי העניין.

 

 ביצוע העבודות 00.02

ולחוזה, וימלא  הקבלן יבצע את העבודות בהתאם למסמכי המכרז, על נספחיהם .א

 לצורך כך אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח. 

 כל תיק מיגון דירתי יהווה חלק מן העבודות.  .ב



מבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה, היה ויסתבר למזמין, כי הקבלן מפר את אחת  .ג

להורות לקבלן להפסיק את ביצועה של העבודה אשר  רשאי המזמין, מהתחייבויותיו

לבטל כל תיק מיגון דירתי ו/או עבודה נוספת שלא הוחל בביצועה,  הוחל בביצועה,

   מיגון לקבלן אחר.הולהעביר ביצועם של תיקי 

המפקח רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוראות לרבות  .ד

ללא כל תוספת   תכניות חדשות או עדכון תכניות קיימות לפי הצורך, לביצוע העבודות

. הוראות אלה מחייבות את הקבלן. הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה, תשלום

 וימלא לצורך כך אחרי כל הוראותיו של המפקח.

 

 תקופת הביצוע 00.03

ביצוע עבודות מיגון ת הביצוע לשם מובהר כי על הקבלן להיות זמין בתקופ .א

ות באותם התנאים אשר ירושלים, ולבצע את העבודמטרופולין  אקוסטי נוספות, ב

 נקבעו במסמכי הליך זה. 

, בהתאם להוראות ולהנחת דעתו דירההקבלן ישלים את ביצוע העבודה בכל  .ב

, מיום קבלת תכנית יום  30-מהמוחלטת של המזמין, היועצים והמפקח, לא יאוחר  

. עבור כל יחידת וצ.ה.ע המיגון של הנכס בכתב שתיקרא "תכנית התחלת עבודה"

הימים יכללו בתוכם את זמן התאום עם בעלי הנכס,  30תכנית בנפרד. דיור תוצא 

אולם משך ביצוע העבודה בנכס עצמו, מדידות, הזמנת החומר והעבודה עצמה. 

במידה  .ימי עבודה בלבד 7יהיה מרגע הכניסה לדירה ועד לסיום העבודה בה, 

ומזמין העבודה מסר לקבלן במועד אחד תוכניות למיגון מספר נכסים, יהיה על 

הקבלן לעבוד במקביל בכל אותן דירות כך שמסגרת הזמן המוגדרת בסעיף זה 

 תישמר.

במידה, ומסיבות חריגות אשר אינן תלויות בקבלן, כגון מלחמה, אסון טבע )רעידת  .ג

וח הזמנים יודיע על כך הקבלן למפקח אדמה, שטפון וכדומה(, יחול עיכוב בל

 ויקבל ממנו הוראות להמשך העבודה. 

מודגש בזאת כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי )שלבי(  .ד

ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים הנדרשים הפרויקט  אחד מעיקרי    ההינהעבודה,  

 .ההליךעל מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט במסמכי 

 

 ים מוסכמיםפיצוי 00.04

אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודות בדירה בתוך התקופה הקבועה כמפורט  .א

עבור כל  לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ,מוריה תהיה רשאית להשית על הקבלןלעיל, 

בין המועד שנקבע להשלמת העבודות בדירה,   או חלק ממנו  יום קלנדארי של איחור

מערך כל עבודות  5%כאמור לעיל, ועד מועד השלמתן בפועל של העבודות, סך של 

הקבלן המפורטות בתיק המיגון לנכס בו נוצר העיכוב, וזאת כפיצויים מוסכמים 

 וקבועים מראש. 

בין  סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד ויוגדל בשיעור עליית המדד .ב

 החודש הבסיסי לבין החודש בו הסתיימו העבודות בפועל.



( מכל סכום אהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן ) .ג

שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט 

בלן ערבויות. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הק

המגיע למוריה   אחרסעד  או  מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות  

 .הקבלנים חוזהלפי 

 קנס לו"ז פעולה

 

 השלמת עבודה

 המיגון.יק יום מיום קבלת ת 30סה"כ 

 ימי עבודה בנכס עצמו. 7סה"כ 

מערך העבודות בתיק מיגון  5%

או חלק  עבור כל יום קלנדארי

 ממנו

 (00.04בסעיף )כמפורט 

  סיור מסירה ראשון

 ימים ממועד הודעת הקבלן 5

 

במידה ולא תוקן כמפורט 

בסעיפי "השלמת עבודה" יהיה 

המזמין רשאי לבצע את 

התיקונים על חשבון הקבלן 

 25%ולהשית על הקבלן בנוסף 

 תוספת הוצאות משרדיות.

 ימים ממועד הסיור הראשון 7 סיור מסירה סופי

ליקויים לאחר סיור 

 סופי

 ימים ממועד הסיור הסופי 3

אספקת אמצעי 

 בטיחות

ולהשית על הקבלן  עלות העבודה עפ"י דרישת פיקוח

 תקורות 22%

 (00.027)כמפורט בסעיף 

 

 

 תשלומים וסילוק שכר החוזה 00.05

עם סיום ביצוע של העבודות בכל נכס יגיש הקבלן למפקח חשבון שיפורטו בו ערך  .א

העבודות שבוצעו בנכס. ערך העבודות ייקבע על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב 

  הכמויות, בכמויות שבוצעו בפועל בדירה.

המפקח יבדוק את החשבון, ובכפוף לאישור המפקח, לאחר הסיור הראשון, כי  .ב

מסך  70%העבודות שבוצעו בדירה מתאימות לדרישות החוזה, ישולם לקבלן סך של 

הנותרים ישולמו לקבלן לאחר מתן תעודת השלמה לנכס, אלא  30%-תיק המיגון, ו

מסך תיק  90%סך של , ואז ישולם לקבלן נספח ד' אם כן הדייר חתם על טופס,

מובהר כי  הנותרים ישולמו לקבלן לאחר מתן תעודת השלמה לנכס. 10%-המיגון, ו

 בפועל יהיו בהתאם לאמור בחוזה הקבלנים של חברת מוריה.  התשלומיםמועדי 

 

 שינויים ותוספות 00.06

לא יהיה רק הוראה של המזמין או המפקח או מי מטעמו תחייב את הקבלן. מובהר, כי 

 לעבודה אשר ביצע הקבלן ללא אישור של המזמין או מי מטעמו. תוקף 

 

 תשלומים 00.07



ובהתאם להוראות חוזה הקבלנים  התשלום יהיה לפי מדידת כמויות שיבוצעו בפועל .א

 של מוריה. 

רואים את הקבלן כמי שכלל במחירי היחידה עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא  .ב

תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים, עבודה לא רציפה, אחסון 

 זמני, הובלות, התארגנות, בטלות מכל סוג וכל סיבה, וכיוצ"ב.

לדעתו אינן חלק מתכולת אשר הוא נדרש לבצע עבודות  מצא הקבלן כישבמידה  .ג

אשר להן אין לדעתו כיסוי בכתב הכמויות עליו לפנות בכתב למפקח  ו/או העבודה

יום טרם המועד המתוכנן לביצוע העבודה או מיד עם עריכת   30ולקבל אישורו מראש  

ך זמן זה ם. במידה ולא פנה הקבלן בכתב תויהמבינ  המוקדם  –הסיור הראשון בדירה  

כאמור לא תתקבלנה תביעותיו ורואים כאילו כלולות העבודות במחירי העבודה 

 השונים.

עילה להארכת משך הביצוע במקרה בו  , בכל מקרה,לא יהווה האמור בסעיף זה .ד

 הקבלן לא פנה למפקח מראש.

 

 קביעת מחירי יחידה לסעיפים חסרים 00.08

בהעדר מחיר יחידה, בכתב הכמויות, לחומרים או לעבודה, יקבע המפקח את מחיר היחידה 

 מובהר   מור בחוזה הקבלניםהא  אף  עלחוזה הקבלנים של מוריה.  ל  60לסעיף  החסר בהתאם  

מחירון דקל לעבודות   יהיה  , המחירון הרלוונטימחירון דקלר לפי  יבמקרה של ניתוח מחכי  

 .המעודכן למועד פרסום המכרז (מחירון דקל שיפוצים) קטנות

 

 הפסקת עבודה 00.09

, הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, הקבלנים מבלי לגרוע מהוראות אחרות בחוזה

לזמן מסוים או לצמיתות, לפי הוראה בכתב מאת מזמין העבודה או בא כוחו, בהתאם לתנאים 

ופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשן אלא אם ניתנה לו הוראה בכתב על כך מאת מזמין העבודה ולתק

 או בא כוחו. 

 

 הוראות לתיאום וביצוע 00.010

אתרי העבודות נמצאים בדירות ובתים מאוכלסים. על הקבלן להביא עובדה זו  .א

בחשבון במסגרת הגשתו הצעתו ובמידה ויזכה, בעת תכנון עבודתו, ולוודא שעבודתו 

תתואם הן עם בעלי הנכס והן עם הדיירים, כל זאת באחריות הקבלן ועל חשבונו. כמו 

רית ככל הניתן לדיירים ולשכניהם. כן יוודא הקבלן כי עבודתו תגרום להפרעה מזע

או על טרם כניסה לעבודה בבית משותף, יתלה הקבלן שלט על לוח המודעות בבניין 

המודיע לדיירים על ביצוע העבודות, תוך התנצלות על אי הנוחות דלתות הדירות 

הזמנית שנגרמת ומשך הזמן להשלמת העבודה, עם ציון איש קשר של הקבלן ופרטי 

 ו.התקשרות עימ

, לרבות השעה המדויקת בה קבע לבצע דירההקבלן ידווח למפקח על זמני עבודתו בכל   .ב

את העבודות בכל דירה. הקבלן ידווח בזמן אמת, למפקח על כל איחור הגדול משעה, 

שחל מלוח הזמנים שתוכנן. מבלי לגרוע מיתר חיובי הקבלן לפי החוזה ולפי מסמך 



שלום בו תחוייב מוריה בשל איחור מצד זה, הקבלן ישא באחריות לכל נזק או ת

לשלם   –למעט הקבלן    –הקבלן בביצוע עבודות בדירה, בשל חיוב מוריה או מי מטעמה  

 .החוק והדין פיצוי בשל איחור, לפי הוראות

הקבלן יתאם את עבודתו עם גורמי הביצוע השונים ועם כל הגורמים האחרים שיפעלו  .ג

 ותה עת בדירות ו/או במבנים ו/או בסביבה.בשטח, לרבות קבלנים אחרים שיעבדו בא

לא תהיה שום פשרה לגבי טיב העבודה והחומרים. ביצוע לקוי יחייב את הקבלן לפרק  .ד

את אשר ביצע ולבנותו מחדש, כאשר כל הנזקים הישירים והעקיפים יהיו על חשבונו 

 של הקבלן. 

 

 מניעת הפרעות 00.011

לות הנובעים מביצוע עבודות הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון את כל האמצעים וההגב .א

 בדירות מאוכלסות ע"י דיירים על כל ההשלכות הנובעות מכך. 

צוע יהקבלן מתחייב לנקיטת אמצעי זהירות תוך כדי ביצוע העבודות, ולהימנע מב .ב

 עבודות אשר יגרמו נזק.

כל נזק שיגרם כאמור במהלך ביצוע העבודות יתוקן מיד על ידי הקבלן ועל חשבונו  .ג

א באחריות לכל נזק שיגרם לדירה, לחברת מוריה ו/או לצד שלישי כלשהו והקבלן יש

 עקב האמור לעיל.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעת מטרדים ו/או הפרעות מבעלי רכוש ודיירים  .ד

כגון: רעש, לכלוך, ויברציות, סיכון בטיחותי וכדומה כתוצאה  סמוכים למקום

)לרבות חוקי עזר עירוניים( והוראה  וקחמביצוע העבודה, ולשם כך ימלא דרישת כל 

 של רשות מוסמכת.

הטיפול בתלונות וסילוק התביעות והדרישות למיניהן של בעלי הרכוש ודיירים כל  .ה

שהם בגין מטרדים האמורים לעיל או דומיהם, יחולו על הקבלן ויעשו על ידו ועל 

 חשבונו.

 

 בדיקות מוקדמות 00.012

היטב את תנאי המקום, דרכי  ויכירבאתרי העבודה  יסיירהקבלן מצהיר בזה כי  .א

כיר יהגישה אליהם ומיקומם של המתקנים הסמוכים. כמו כן, מצהיר בזה הקבלן כי  

כולל כל התשתיות  –את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ביצוע עבודתו 

 האזוריות ובתוך כל נכס.

על בוריים את מהות העבודות הנדרשות ואת בין יולמד יהקבלן מצהיר בזה, כי  .ב

המפרטים, השרטוטים ואת כתבי הכמויות וכי הוא מסוגל לבצע את עבודתו עפ"י 

 דרישותיהם כלשונם ברמה מעולה לשביעות רצונו המלאה של המזמין. 

כמו כן, מצהיר בזה הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה, וכן את כל  .ג

ש, לדעתו, לצורך קבלת המוצר הטוב ביותר, גם אם לדעתו, המפרטים והתכניות הנדר

 אינם נותנים מענה טוב מספיק לצורך כך.

אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאים אשר   לא תוכרנה כל תביעות .ד

קיומם אינו בא לידי ביטוי בתוכניות ו/או בשאר מסמכי חוזה זה. על הקבלן לבדו 

 חובה לבדוק ולוודא את התאמת התוכניות למצב הקיים באתר.מוטלת ה



כל מידע לרבות הימצאות צנרת או אלמנטים אחרים בשטח, תוצאות של בדיקות או  .ה

מדידות, אשר יועמד לרשות הקבלן ע"י המזמין או מטעמו והנוגע למידות הפרטים 

דיעתו של פי י-עלהנדרשים להחלפה, אינו מתיימר להיות שלם ומדויק והוא ניתן 

. לא יהיה במידע כזה, אם ובמידה ויינתן, כדי לשחרר את הקבלן המזמין ומי מטעמו

 מחובותיו ע"פ סעיף זה ולא תוכרנה כל תביעות מצידו בקשר למידע זה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים הקשורים  .ו

ע לאספקת החומרים, הציוד כוח בנוג חוזה הקבלניםלביצוע התחייבויותיו על פי 

 העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה במועדו.

חוסר לאלה. טענה  מ  של אחדכל טענה בדבר חוסר    העבודותלא תישמע במהלך ביצוע  

יהוו צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של לא בחומרים, בציוד או בכוח אדם 

 .ים שנקבעו לכךבמועד העבודותהמבנה כל שלב ושלב או להשלמת 

 

 מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים 00.013

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל  .א

 ל סוג.הקבלן לעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכ

על הקבלן לתכנן, לעדכן ולתאם את עבודותיו כך שיבוצעו בהתאם ללוח הזמנים  .ב

המאושר תוך כדי כך שהקבלן מאפשר תנועת כלי רכב, רכבי שירות וחירום ומעברים 

יות וכן יאשר ביצוע עבודות של קבלנים אחרים וגורמי ולהולכי הרגל ובעלי מוגבל

בודות הקבלן, הנ"ל כלול במחירי תשתיות אחרים באותו תא שטח במקביל לע

היחידה השונים ולא תשולם שום תוספת או הארכת תקופת ביצוע ולוח הזמנים עקב 

 האמור מעלה או עקב כל ההפרעות הנובעות מכך.

 אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.  .ג

 

 יומן העבודה 00.014

לחוזה  2באופן מסודר ע"י הקבלן הכל בהתאם לאמור בסעיף  יומן עבודה ינוהל במקום העבודה

הקבלנים של מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב 

 במערכת מידע שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים 00.015

הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים  

חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הקבלן לתקן לאלתר 

ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות 

כי בכבישי הגישה השונים )כבישי   שהוזמנו, אלא אם המפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש

אספלט או דרכי עפר( קיימות תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק 

 . והכשרת דרכים מיקומי צנרות/כבלים בעת ביצוע עבודותיו

תשומת לב יתרה יש לשים לב לנושא המבנים הסמוכים לפרויקט, באחריות הקבלן לבצע ניטור 

טפת למניעת נזקים למבנים, כל נזק שיגרם יהיה באחריות הקבלן והקבלן ידרש לתקנו ובקרה שו

 באופן מיידי וללא דיחוי.

 



 , תקשורת וביובחשמל, מים 00.016

מובהר כי בכל תקשורת וביוב, חשמל, ן הסדרת חיבורי מים, בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניי

החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, מקרה שנדרשת הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת  

בכל העלויות הנדרשות והנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות 

ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל 

 ורך האמור, יישא בו הקבלן בלבד. , לצ, תקשורת או ביובשנדרש חיבור מים ו/או חשמל

 

 וסילוק פסולת שמירה על נקיון אתר העבודה 00.017

הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו  .א

 כתוצאה מביצוע העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. 

החלקה ו/או  הפסולת כתוצאה מביצוע העבודה תרוכז במקום אחד בתיאום עם בעל .ב

בעל הדירה ו/או ועד הבית, שיאושר על ידי המפקח ע"ג עגלה נגררת או נושא ותסולק 

שעות או בהתאם לדרישת המפקח )לא תעלה על שלושה ימים בכל  24מהאתר תוך 

הנ"ל ללא קשר  –מקרה(. הקבלן מחוייב להוראות פקחים של עיריית ירושלים 

ום אחר כאמור לעיל. לקבלן לא תהא עילה לאישור במידה וניתן ע"י המפקח או תיא

לתשלום בגין הנחיות של פקחי העירייה, גם אם ניתנה הנחיה סותרת של המפקח או 

בעל נכס כאמור לעיל. הפסולת תסולק אל אתרי שפיכה מאושרים ע"י עיריית 

ירושלים וסילוקה )כולל אגרות/היטל הטמנה( יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם 

 –נפרד לקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מקדמה ע"ח ההסכם עם מטמנה על כך ב

 במידה ויידרש להציג הסכם כזה ע"י עיריית ירושלים.

הקבלן יציג תעודות שקילה וכניסת פסולת הבניין אל אתר מורשה לקבלת פסולת  .ג

 .בניין מאושר

ן, ולא השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריות המלאה והבלעדית של הקבל .ד

 ישולם בנפרד עבור עבודה זו.

הקבלן מחוייב להצהיר ולהודיע למפקח על הצורך בפינוי ו/או ביצוע עבודות  .ה

הקשורות באלמנטים או פסולת אסבסט. במידה ויימצא כי יש צורך, ינהג הקבלן עפ"י 

 הוראות משרד העבודה והמשרד להגנת הסביבה.

נדרש מזמין עבודה , 2011-מזיק, התשע"את מפגעי אסבסט ואבק על פי חוק למניע .ו

באסבסט לקבל היתר לכל עבודה המתבצעת באסבסט. כמו כן, עבודת אסבסט חייבת 

 להתבצע על ידי קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים.

הקבלן יבקש והינו האחראי הבלעדי לקבל אישור והנחיות מהוועדה הטכנית לאבק  .ז

 מזיק בעניין ביצוע פירוק ופינוי אסבסט. 

בכל מקרה ועניין יבקש הקבלן והוא האחראי הבלעדי לקבל אישור על "עבודות  .ח

 אסבסט מצומצמת ופינוי מוצר אסבסט" מהוועדה הטכנית לאבק מזיק.

מוקדם מן הרשות המקומית ומשרד להגנת הסביבה לפני על הקבלן לקבל אישור  .ט

 תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה.

יעודי לעבודות האסבסט שיוודא כי כל פסולת האסבסט יהקבלן אחראי למנות מפקח   .י

 פונתה ע"פ תנאי הרשיון. עבור מינוי מפקח זה ועבודתו לא ישולם לקבלן בנפרד.



לא ביצע הקבלן את סילוק הפסולת ועודפי העפר כאמור לעיל, תהא חברת מוריה  .יא

רשאית לסלק את הפסולת על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 

. חברת מוריה תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל 25%בביצוע ההוראה, בתוספת 

 מהקבלן בכל דרך אחרת.סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותן 

 

 Made-Asתכניות עדות  00.018

על הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע  .א

בפועל, כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' 

 כפי שבוצעו )כולל כל השינויים לתכניות המקוריות(.

הנדסאי, יוחתם על ידו )לא בחתימה ממוחשבת( ויכלול את דס/התיעוד יוכן ע"י מהנ .ב

כל המידות המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו 

 בפועל. המערכות השונות תתוארנה בצבעים שונים ויצורף מקרא להבהרת התוכנית.

תכניות תסמנה הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו סט אחד של תכניות אלו. ה .ג

בצורה ברורה את העבודה שבוצעה ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי החשבון הסופי. 

התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על השינויים 

 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

א ישולם בנפרד והתמורה לכך עבור הכנת התכניות ומסירתן למפקח, כמפורט לעיל, ל .ד

 תיחשב ככלולה במחיר היחידה השונים שבכתב הכמויות.

לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני של הוראות סעיף זה  .ה

 לשביעות רצון המפקח.

 

 בדק ותיקונים 00.019

תקופת האחריות  ,ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה הקבלנים של מוריה על אף האמור בכל מקום אחר

חודשים  36תקופה של ל( הינה 15( ומערכות מיזוג האוויר )פרק 12לעבודות האלומיניום )פרק 

  שנים(.3)

 

 תעודת אחריות 00.020

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל 

אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה 

 דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

 הציוד/ /המוצר.תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת 

 

 מחיר חומר או מוצר "שווה ערך" 00.021

שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו אם צוין שם מסחרי או  .א

של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי 

 המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

ות, הסוג, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכ .ב

הטיב, המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות 

מכון התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח. האדריכל ו/או היועץ 



הרלוונטי ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר, המוצר או הציוד הינם שווי 

 במפרטים ובתכניות.ערך לנדרש 

 .העדר אישור בכתב מהמפקח להחלפת שווה ערך יחשב שהמוצר לא אושר כשווה ערך

מובהר כי בכל מקרה הקבלן לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה ערך 

 גם אם הוא יותר יקר מהמוצר הנדרש.

 

 תאומי פתחים ומעברים 00.022

מעברים וכד' של כל המערכות הקשורים לביצוע תיאומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, 

 עבודות השונות יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.ה

 

 עבודה בשלבים ובהפסקות – .25000

על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים באזור 

בעתיד ע"י גורמים אחרים לרבות הפסקות העבודה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או  

 שיידרשו על ידי הרשויות עקב חגים וכדו'.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות 

 רק כשיושלם הטיפול במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.

בהצעתו או ללוח הזמנים ורואים את המחירים כאלו תוספת למחירים שיהיה זכאי להקבלן לא  

 נלקח דבר זה בחשבון בעת מתן הצעתו.

 ועובדים בטלת ציוד - .26000

הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות, קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן. 

 ות כלשהן.לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיב

תשלום ל וכי הוא לא יהיה זכאיעבודה עשויות להיות הפסקות הקבלן מצהיר כי לקח בחשבון ש

 בעבור בטלת ציוד ו/או כח אדם.

 

  בטיחות וגיהות -.72000

 :במסמכי ההליך מובהר בזאתמבלי לגרוע מהאמור 

תחום העבודה הקבלן יהווה קבלן ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל  .א

המוגדר. מצב זה ישאר ללא שינוי גם אם יפעלו במקום קבלנים נוספים בחוזים אחרים. על 

 אחרים. הקבלן לתאם באופן מלא את עבודותיו בממשק עם קבלנים

המפקח ו/או חברת מוריה רשאים להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית  .ב

 דרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים ל

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור הנזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או  .ג

 לעובדים ו/או לאדם כלשהו ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה. 

על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור לאתרי עבודתו בגדרות זמניות תקניות, וכל  .ד

בטיחות אחר שיידרש ע"י המפקח / לצורך ביצוע העבודה, כולל ביצוע ואחזקה של אמצעי 

האלמנטים המבוצעים, לכל זמן העבודות הינן חלק ממחירי היחידה ולא תשולם תוספת 

 כלשהי בגינן.



קיום כל האמור בתת פרק זה הינו על חשבון הקבלן ורואים אותם ככלולים במחירי  .ה

 העבודה השונים של העבודה. 

על פי דרישות הפיקוח, תספק מוריה  במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות .ו

הדבר  אולם 22%בעצמה אמצעי בטיחות ותחייב את הקבלן במחירם לרבות תקורות של 

 הפרויקט.לא ישחרר את הקבלן מאחריותו כלפי כל גורם שהוא או כלפי חובותיו במסגרת  

ה לכל העובדים באתר )שלו ושל כלל הקבלנים הקבלן יידרש להעביר הדרכת בטיחות ראשונ .ז

הפועלים באתר(, טרם תחילת העבודה )ובמהלך העבודה לפי מה שנדרש בחוק(, ע"י ממונה 

 הבטיחות של הקבלן/ מנהל העבודה, ולתעד אותה כנדרש.

 

 כותרות 00.023

להזדקק להן הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין 

 בפירוש תוכן המסמכים.

 

 יחיד ורבים 00.024

 כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

 

 

 

      ___________________ 

 חותמת וחתימת הקבלן      
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 טכני מפרט 
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 עבודות פירוק/הריסה והכנה  - 01פרק 

 כללי  הריסה/  פרוק 01.01

 זהירות אמצעי על הקפדה ותוך דין כל פי על תבוצענההפירוק /ההריסה עבודות .1

 על מנת למנוע פגיעה בנפש ו/או ברכוש. ,מתאימים

באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם של המבנים, חלקי מבני וכו' בתחום  יישא הקבלן .2

לצורך כך, עליו להעסיק על חשבונו מהנדס מבנים בכל מקום בו יתעורר  עבודתו.

 הצורך.

 פי על חשבונו ועל ידו על יתוקנובמישרין או בעקיפין,  הקבלן ידי על שייגרמו נזקים .3

 באם   הקבלן  יוודא  כלשהי  הריסה  ביצוע  נילפ.  המלאה  רצונו  ולשביעות  המפקח  הנחיות

 במידה. , גז או אחריםמים קווי, טלפון, חשמל קווי להריסה המיועד בחלק נמצאים

 .ההריסה ביצוע תחילת לפני לניתוקם המפקח אישור לקבל יש, כאלה וישנם

עבודות הפירוק/ההריסה טעונים אישור מוקדם בכתב של המפקח והדיירים  כל .4

 המפקח ביומן. ללא אישורים כאלה אין לבצע כל עבודות פירוק ו/או הריסה. שירשם

 באישור  זה פרט ציון תוך, הדיירים אישור ללא גםפירוק /הריסה על להורות רשאי

 .העבודה ביומן הרשום ההריסה

 של  במקרה. לכל הפחות מראש ימים 7 המפקח עם ההריסה מועדי את יתאם הקבלן .5

 לאופני באשר ספקות יהיו לקבלן באם. הבלעדי הפוסק יהיה המפקח, דעות חילוקי

 .הנחיות ולקבל המפקח עם להתקשר עליו, ההריסה

מחייבים זאת, יהיה על הקבלן להקים תחילה  התקנה/הפירוק/ההריסה עבודות באם .6

פיגומים מתאימים, ולתמוך חלקי מבנה סמוכים למקום ההריסה, או לתמוך זמנית 

חלקי מבנים שאינם סמוכים למקום עבודתו. כל התמיכות הנ"ל ו/או הפיגומים לא 

 .בכתב הכמויות של מכרז זה מחירי היחידה שארכלולים ב והינםימדדו בנפרד 

 הכמויות  בכתבי  למצויןאו  /ו  בתכניות  למסומן  בהתאם  ייעשוההריסה  /הפירוק  עבודות .7

הינם רכושו של  וקשיפור הפריטים כל .בכתב בלבד – במקום שיינתנו להוראותאו /ו

  .המפקח"י ע אחרת נאמר אם אלא, הנכס בעל

 טעון וההריסה הפירוק לצורך', וכובמכשירים מכניים כגון: פטישי אוויר  השימוש .8

. דין כל פי על לכך הנדרש אישור מכל לגרוע מבלי וזאת, המפקח של מוקדם אישור

לביצוע הפירוק וההריסה  דרישה .יינתן אמנם כזה שאישור מתחייב אינו המפקח

 אם , ספק הסר למען .הקבלן מצד שהיא כל לתביעה כעילה תשמש לא ,יםידיבעבודת 

 במחירי היחידה ולא ישולם עבורן בנפרד. כלולות יםיביד עבודות, אחרת צוין לא

 סילוק את גם ככולליםההריסה /הפירוק יחשבו מקרה בכל - מיוחדים מדידה אופני .9

 העבודות וכל, חוזר לשימוש מיועדים ושאינם שפורקו הפריטים לרבות הפסולת

 :כגוןההריסה /הפירוק עבודות עקב שנגרמו, הפגמים לתיקון הנדרשים והחומרים

, יציקת בטונים בחיבורים, בטון צבע, חיפוי, אלמנטים מתועשים, תיקון טיח, סיוד,

, חשמל וקווי  וביוב  מים  צנרת ניתוק:  כגון,  הנלוות העבודות את  וכן',  וכותיקוני ריצוף  

 –סילוק הפסולת  .המפקח קביעת לפי מיותרים וקווים צינורות וסילוק פירוק לרבות

הכוונה לסילוק סופי לאתר הטמנה כולל תשלום אגרות והיטלים, אך גם עירום ביניים 

במקום שיתיר בעל הנכס ושיאושר ע"י המפקח והפיקוח העירוני. המחיר כולל דילוג 

אחד הגורמים  תבמקום לא מאושר או ע"פ דריש ובוצעמערום הפסולת במידה 

לל תיאומים וכל הפעולות שיידרשו במהלך פירוק המוזכרים לעיל. כ"כ המחיר כו

וחיבור מחדש של מערכות במבנה, כגון גז, חשמל וכיוצ"ב. על הקבלן לוודא מראש את 
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תוואי המערכות ולתכנן את עבודותיו כך שיהיו מתואמות עם נותני השירות הנדרשים. 

 .זו מסיבה ביצוע משך הארכת או בטלות יאושרו לא

ינוי מערכת הגז תתבצע ע"י טכנאי גז מוסמך בלבד, אותו יאשר כל עבודה הכרוכה בש .10

 המפקח בכתב בלבד. הקבלן אינו רשאי לטפל במערכת זו בעצמו.

 

 ריצוף מכל סוג   פירוק 01.02

סמויות בקומת שיפולים )חגורות , פנליםריצוף ייחשב ככולל גם פירוק  פירוקמחיר 

שפורקו, פירוק  האזוריםלאורך  וצבעסילוק חומר המילוי, תיקוני טיח, סיוד הקרקע(, 

 .בבטון סתימות', וכובמידה וקיימת מתחת לריצוף  שהוא סוג מכלצנרת 

 ניקוי חצרות, דירות, גגות, חדרי מדרגות וכיו"ב    01.03

 דלוחין, צנרת הניקוז,  המים  אספקתלנקוט בכל האמצעים כדי למנוע פגיעה במערכת    יש .1

 '.וכוהשופכין, תאי הביקורת הקיימים ו

ע"ח הקבלן, לשביעות  מעת שנתקבל עליה דיווח שעות 6 תוך תתוקן כזאת פגיעה כל .2

 רצונם המלאה של הדיירים והמפקח.

 לאיכות  משרדאו /ו המקומית הרשות"י ע המאושרים לאתרים יעשה פסולת פינוי .3

 .הסביבה

 קרמיקה/חרסינה חיפויי פירוק 01.04

המחיצה /הקיר תשתית לקבלת עד הטיט פירוק את גם כולל"ל הנ החיפויים פירוקמחיר 

לחלוטין נקיה
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 עבודות בנייה – 04 פרק

 חלולים בטון בלוקי 04.01

 30לטיפול בלוקי חלולים. חוזק ללחיצה  5יעמדו בדרישות ת"י  םהחלולי הבטון בלוקי כל

 .איטונגאו /ו קל בלוק"ל כנ, "רגיל"

 .צידםיותר שימוש בשברי בלוקים, בבלוקים מונחים על  לא

 קיימים בקירות פתחים סגירת 04.02

בטון חלולים. סגירת  בבלוקיהפתחים תהיה בעובי בהתאם לעובי הקיר הקיים  סגירת

 בעומק שני בלוק כל( שטרבותוך עשיית חיבור בנאי בין הקיים והחדש )הפתחים תבוצע ת

 – במידה ויש לסגור פתח בקיר בטון, הסגירה תבוצע בבטון בהתאם לעובי הקיר  "מ.ס 20

 כולל קידוח קוצים אל הקיר הקיים, ברזל זיון וביצוע חפיות כנדרש.

 משקופים  וביטון הצבה 04.03

 יבוטן  הנשאר  הרווח  ומילוי  במקומו  המשקוף  יוצב  יצוקים  או  בנויים  קירות  בתוך  בפתחים

. ואנך  מוט  על  מיושרים  שהם  גובה  על  הקפדה  כדי  תוך  תעשה  המשקופים  הצבת.  הקבלן"ח  ע

 .סטייה  או  בליטה  כל  תורשה  ולא  אחיד  בקו  מיושרת  תהיה  אחד  בקיר  משקופים  שני  הצבת

 . בנייה שטחי תיקון 04.04

 המחיר כולל:

 לחלקים להגעה עד וסדוקים רופפים לבנים או בלוקים, בטון חלקי וסילוק פירוק .1

 .יציבים

 .ואבק צבע, ישן טיח שאריות סילוק לרבות, במים ושטיפתו השטח ניקוי .2

 . 9התערובת לפי מפרט בפרק  הרכב "מ.מ 2-4 בעובי צמנטי טיח של הרבצה שכבת .3

. בקיר הפגום הקטע כל למילוי עד 3 סעיף לפי בהרכב צמנטי טיח בשכבות מלוי .4

 .מ"מ15 כ בעובי יהיו השכבות

 .הקיר פני במישור הקיר תיקון של נטו"ר מ לפי מדידהה .5

 מדידה אופני 04.05

מחיר האטימה כולל גם ביצוע שינני הקשר בקירות   -  בבנייה  קיימים  פתחים  אטימת .1

 כלומר מידות הפתח הנדרש לאטימה. -קיימים ובניה בהתאם. המדידה תהיה נטו

 בגודל התחשבות ללא, המבנה קומות ולכל המקומות לכל אחיד יהיה לבניה המחיר .2

 .שיידרש גובה לכל/מחיצות  קירות בנית לרבות, הנבנה השטח
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 אומן  ומסגרות   אומן נגרות  – 06 פרק

 מסגרות פלדה – כללי 06.00

בהוצאתם  11ופרק  06כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק  .1

 המעודכנת, ולתקנים הישראלים המתאמים.

 .וובאחריות הקבלן"י ע יימדדו הפתחים מידות .2

 המפקח באישור אלאאלמנט חדש על גבי אלמנט קיים,  של התקנה תבוצע לא .3

 .תרשימים ומפרטים של "ההלבשות" לצורך אישור למפקח בירעי. הקבלן בלבד

לבצע התקנה של אלמנט חדש על גבי מסגרת אלמנט  אלץיבמקרים בהן הקבלן 

קיים, על הקבלן להמציא אישור הסכמה בכתב מהדייר ולהעבירו לאישור 

 .המפקח

או שווה   "רשפים"משקופי ודלתות הפח תהיינה מתוצרת חברת "רב בריח" או    לכ .4

 ערך.

בכל מידה,  כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים   10%שינויים במידות פריטים של עד   .5

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי  5בגבולות של 

 המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.

 ייצור תחילת לפני לביצוע והוראות העבודה יאורת -מתכת  דלתות 06.01

 דרישות .1

 חייב להיות בעל תו תקן ישראלי בתוקף לתקופת ביצוע הפרויקט. הדלתות קבלן 1.1

תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע  הדלתותהרכבת פריטי  1.2

  עבודות מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

ציוד מדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי בציוותי ההרכבה יהיו מצוידים  1.3

 ואנכי מדויקים של העבודות.

המוצרים והרכיבים השונים אל האתר ואחסנתם  תקבלן יהיה אחראי להובלה 1.4

בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל 

 ויוחלף. לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר.

קבלן, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של קבלנים ה 1.5

בודתו הוא, כגון: חציבה  בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה בחיפוי אחרים, במהלך ע

 אבן ועוד.

חוזק ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו  1.6

 הבלעדית של הקבלן.

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי  1.7

ל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע ההרכבה השונים, יפורקו עם תום העבודה בכ

 סדיר של עבודות אחרות.

 ע"י הקבלן ובאחריותו בלבד. יימדדומידות הפתחים  1.8

 – 921יעמדו בדרישות ת"י  הפתחיםהמשתתפים בבניית מוצרי  החומרים 1.9

 השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה.

 המפקח הורה אם אלא הקיים המצב פי על תהיינהפתיחה של הדלתות  כיווני 1.10

 .אחרת

חלק   1004בהתאם לתקן    2או    1דלתות תהיינה דלתות עם בידוד אקוסטי בדרגה  ה 1.11

הקבלן  באחריות"בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: מכלולי דלתות כניסה".  2

 כנדרש הדרגה סימון עםדלת  או מאושרת מעבדה מאת בדיקה תעודת להמציא

 .קההאקוסטי יועץ, למפקח ו/או לאישור בתקן
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 כשהם  נמדדים,  הכמויות  בכתב  המופיעים  המוצרים  ושאר,  הדלתות,  כולו  המוצר 1.12

, וציפויים  לחומרים  מוגבל  לא  אך  כולל,  במפרט  הנזכר  כל.  המפרט  פי  על  מושלמים

, לחיפוי אלומיניום פחי, ואביזרים פרזול, אטימה חומרי, אטמים, זכוכית

 אל,  אחרים  באמצעים  או  הלבשות  עם,  לגמר פנים  גבס חיפוי,  ולהפרדות  לסגירות

 נכללים, ועוד לקומה קומה בין ועשן לאש חסימות, פנים ומצד חוץ מצד הבניין

 או טכנית דרישה כל. תוספת כל עבורם תשולם ולא האלמנט של היחידה במחיר

 כל עבורן תשולם ולא היחידה במחיר כלולות זה במפרט המופיעות איכותית

 .תוספת

 העבודה  תכולת .2

 .תוספת כל בעדו תשולם ולא היחידה במחירי נכלל להלן המפורט כל

 המוצרים והתקנת)גם ללא מעלית(  קומותה כלל הנפה, לאתר אספקה, ייצור 1.1

 .הכמויות בכתב הכלולים

 אי של במקרה. הדלתות לפרטי התאמתו ולבדיקת המבנה למדידת אחריות 1.2

 .העבודה  להמשך  אישורו  את  ולקבל הפרויקט  למפקח  לדווח הקבלן על  התאמה

 מקרה בכל בשטח הקיים את תואמת שקיבל שהתוכנית לבדוק אחראי הקבלן 1.3

 להמשך אישורו את ולקבל הפרויקט למפקח לדווח הקבלן על התאמה אי של

 .העבודה

 פי  עלמפורק או בפתח חדש,    או  קיים  משקוף  גבי  על  התקנה  כולל  היחידה  מחיר 1.4

המחיר כולל את ביטון  .האקוסטיקה יועץ /המפקחהתכנון ובהתאם להחלטת 

 המשקוף.

 בפרק, כמפורטיועץ האקוסטיקה  /המפקח לאישור דגמים והתקנת ביצוע 1.5

 .הטיפוס ואבי התוכניות, היצרן אישור

 .העבודה במהלך וציוד החומרים על הגנה 1.6

 הכמויות בכתב המופיעים הפרטים ויתר הדלתות ניקוי, העבודה סיום עם 1.7

נקיון כל לכלוך שנגרם  .המפקח של המלאה רצונו לשביעות למזמין ומסירתם

 עקב עבודת הקבלן.

 .והאחריות הבדק בתקופת תיקונים ביצוע 1.8

 ואיטום כלפי הפתח הבנוי. התקנה, הובלה, ייצור כולל המחיר 1.9

והרכבת האלמנט המחיר עבור טיפול בפתח כולל את פירוק האלמנט הקיים  1.10

החדש והחזרת המצב לקדמותו, לרבות גליפים , תיקוני צבע וטיח או כל עבודה 

נוספת אחרת, הנדרשת להחלפת האלמנט באלמנט הנדרש, בצורה מלאה 

 ושלמה. כל המחירים כוללים פירוק והרכבה.

 היצור להתחלת תנאים .3

 יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר שהתקיימו התנאים להלן:  לא

 .באתר למדידותיו הייצור והתאמת הפתחים מדידת .א

 אביזרי על, תכניותיו פרטי עלהאקוסטיקה  יועץאו /ואישור המפקח  קבלת .ב

 .האיטום וחומרי הפרזול

 "ז לו .4

 בעלי ועם המפקח עם והרכבתם הדלתות פרוק זמן את ויאשר יתאם הקבלן 4.1

 .בפרויקט והדיירים הנכסים

 בחשבון שפרוק דלת קיימת והרכבת דלת חדשה יבוצעו ביום אחד. ייקח הקבלן 4.2
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 והתפעול התפקוד דרישות .5

 :הדלת גוף 5.1

 מגולוונים להגנה בפני קורוזיה. לפחות, מ"מ 1.25שני מעטה פלדה בעובי מ מורכב .1

 חמישה אורכני פלדה המרותכים לאורך הדלת. .2

 אקוסטי להפחתת רעשים, חום וקור.-בידוד טרמו .3

 .רעשאטם הקיפי משופר להפחתת  .4

בעת  מתכווננת והופכת לסטטית בכנף או במישור הכנף, תחתונה)סף( שימה  .5

 כולל גומי אטימה. הסגירה,

 הנעילה: 5.2

על בריח אחד איננה  נעילה גיאומטרית שבה כל בריח הינו עצמאי, כך שהפעלת כח .1

 משפיעה על שאר הבריחים.

 מ"מ לחיזוק איזור הנעילה. 13תותב בקוטר  עםבריח עליון  כוללת .2

 מנגנון תיגבור נוסף בריח צד הנכנס למשקוף, למניעת קידוח ברצפה. כוללת .3

 ק"ג לפחות. 400-בלחץ אנכי ובלחץ אופקי של כ יעמדוהבריחים  .4

 ציפוי הדלת: 5.3

 .העבודה תחילת לפני בנכס הקיים פי על ןבגוו P.V.Cציפוי 

 המשקוף: 5.4

 המורכב על גבי משקוף עץ קיים. -הלבשה( משקוף כיסוי )משקוף  .1

 .P.V.C, מצופה לפחות מ"מ 1.25משקוף עשוי פח פלדה בעובי  .2

 .העץ משקוף לרוחב בהתאם, המשקוף פרופיל וזווית .3

 על בריחי הדלת מפני פריצה מבחוץ. המגנהבצורה  יותקןהמשקוף  .4

 תושבות לחיבור צירי הדלת ופתחים לקליטת בריחי המנעול. .5

 מוטות  10אל קיר הבניין לפני התקנת משקוף הכיסוי באמצעות    העץ  משקוף  חיזוק .6

 מ"מ. 9.5מ"מ ובקוטר  130פלדה באורך 

 מכופףמ"מ,  1.5עשוי מפלדה בעובי . ס"מ 14ברוחב  -משקוף בניה )משקוף עיוור(  .7

 בצורה המגנה על בריחי הדלת מבחוץ.

 מנעול )מנגנון(: 5.5

 נקודות נעילה(. 4-בריחים למשקוף )ב 7 מנעול רב בריחי הנועל את הדלת בעזרת .1

 לשון קפיצית המופעלת על ידי הידית או על ידי המפתח. עם מנעול .2

 מעלות. 360נעילה על ידי סיבוב אחד של המפתח ב  .3

 כל חלקי המנעול מוגנים בפני קורוזיה. .4

 צילינדר: 5.6

                                                                                                   מפתחות, אלא אם יש צילינדר משוכלל יותר לפני      5צילינדר סטנדרטי כולל 

 אז יש לספק צילינדר שווה ערך. –תחילת העבודות 

 פרזול: 5.7

שתי לוחיות כיסוי אליהם מחוברים לוחות הגנה בעובי   -פרזול )בגימור חום או לבן(   .1

 נסתרים םברגי 4בעזרת  ביניהםהמתחברות  מ"מ 4

 אל גוף המנעול מתחברהמ"מ  3מגן צילינדר חיצוני מחוסם בעובי  .2

 זוג ידיות מתכת בגוון תואם.  .3
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 סגר ביטחון: 5.8

סגר ביטחון, המאפשר הצצה החוצה ללא פתיחת הדלת במלואה, מורכב על הדלת  .1

 והמשקוף.

 מפנים הבית.כפתור פרפר המורכב על קורת סגר הביטחון מאפשר נעילה  .2

 גימור: תואם לפרזול המוזמן. .3

 עינית טלסקופית: 5.9

 .מעלות 190ראיה רחבה של  זוויתעינית בעלת  .1

כיסוי פלסטי או מתכתי מודולארי מותקן בחלקה הפנימי של הדלת למניעת הצצה  .2

 לפנים הבית.

 צירים: 5.10

עשויים משלושה חלקים הכוללים מייסבי אוקולון לפעולה   HEAVY DUTYמסוג   .1

 חלקה ואריכות ימים.

 לפחות. ק"ג 150בעומס של  נשיאה כושר בעלכל ציר בנפרד  .2

  .כיוון אפשרות בעלי צירים .3

 מעצור עגינה: 5.11

 , עשוי מחומר פלסטי קשיח.הדלת על ותפס הריצוף על מותקן בולם
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 חשמל עבודות – 08 פרק
  
  
  החשמל   לחברת  היא  הכוונה"י,  חחאו  / ו"  החשמל "חברת    נכתב  בו  מקור  בכל:  הבהרה
  המזרח  החשמל חברת או לישראל  החשמל חברת: הנכס באותו  שרות שנותנת

 . ירושלמית
 

 כללי 08.00

 העבודות: תאור .1

 במסגרת. אקוסטי מיגון מביצוע כחלק יבוצעו זה חוזה במסגרת החשמל עבודות

 :תבוצע הכמויות לכתב ובכפוף אלה עבודות

 תלת או פאזי חד לחיבור, קיים פאזי תלת או פאזי חד מחיבור חיבור הגדלת 1.1

 .כמתואר יותר גדול פאזי

 .פאזיים תלת או חד למזגנים חשמל קווי התקנת 1.2

חברת החשמל החל משלב הזמנת הגדלת החיבור ועד להתקנת המונה   עם  תאום 1.3

 .נדרש באם, התלת פאזי החדש

 המותאמת התנגדות בעלת תקלה לולאת קבלת לצורך בדירה הארקה בדיקת 1.4

 . החשמל בחוק כמחויב, החיבור לגודל

הצורך )על פי הזמנה נפרדת ובכפוף למחירי היחידה שבהצעת המחיר(  במידת 1.5

 .במתקן לוחותחדשות של נקודות חשמל ואו  התקנותביצוע תיקונים או 

 מגורים דירת עבור ציבורי במתקן הציבורי בתחום עבודות על חהמפק אישור  1.6

 .פרטית

יעשה תוך תאום  הניתוק. והרכבת לוח חדש מרכיביו כל על הישן הלוח פרוק 1.7

לפרק חיבור קיים  איןמראש עם הדייר וקבלת הסכמתו על מועד הניתוק. 

  .התקנה ללאשעות  3-ולהשאיר את הדייר ליותר מ

"י לגבי תקינות המתקן וקבלת חח או 2÷3בודק מוסמך סוג  /מהנדס בדיקת 1.8

 תעודה, כולל עבודות תיקון.

קרות תותב מונמכות ת חלקיתהעבודה יש ויותקנו בשלמות ו/או  במסגרת 1.9

שתחתיהן יותקנו המזגנים, על קבלן החשמל לבדוק היטב את התקרה או 

הקירות שתמנע הגישה אליהם עקב התקנת התקרה המונמכת. על הקבלן 

ות או כל צללהוציא מתוך החלל הנ"ל את כל קופסאות ההסתעפות/מעבר/התפ

דש בקיר יציאה אחרת של גוף תאורה או שקע או מפסק דוד ולהתקינם מח

להחליף חיווט במובילים ללא צורך   החשוף, על ההתקנה להתבצע כך שניתן יהי

בפרוק התקרה או המזגן, כלולים במסגרת עבודה זו חציבה והזזת יציאות 

מחדש/מחוץ לקיר,  םביטונהחשמל לעיל כגון קופסאות המעבר וההסתעפות, 

מ"מ תקני מוברג לקופסה,  70צביעה ותיקוני טייח סביבן, התקנת מכסה 

החלפת החיווט אליהן ומהן לכל אורכו, חיבור החיווט במהדקי זרם תקניים 

תואמים את חתך החוט ובדיקת הפעלה של כל מעגלי החשמל לאחר גמר 

ות אלה ההתקנה. לא יאושרו התקנת מערכות מיזוג ללא ביצוע העתק

 .הכמויות בכתב קומפלטהמשולמות בסעיף 

 פי על שקועה מאור נקודת תותקן מאור נקודת מכסה התותב ותקרת במידה 1.10

 .הכמויות בכתב המתואר

 נקודת החשמלאי יתקין מתכתית במסגרת תבוצע המונמכת והתקרה במידה 1.11

  .המחיר מהצעת כחלק זו בתקרה החשמל בחוק כמחויב הארקה
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 :החיבור הגדלת ביצוע נוהל .2

 הקשורות הבאות העבודות ביצוע את הכמויות כתב מסעיפי כחלק לתמחר הקבלן על

 (:לעיל המתוארות העבודות עבור בנוסף או בנפרד ישולם)לא  החיבור בהגדלת

 החשמל ללוח ההזנה ניתוק: הכוללת החשמל בחברת עבודה הזמנת לבצע יש 2.1

 של  טכנאיאו    העבודה מנהל"י  ע  החשמל חברת  של הנתיכים  הוצאת"י  ע,  הביתי

יפרק קבלן החשמל את הלוח הישן ויתקין את  הניתוק במהלך, החשמל חברת

 3-עם גמר ההתקנה )לא תותר התקנה הארוכה מ .המפרטיםהלוח החדש על פי 

 את  יבצע  בטרם  עוד  החשמל  חברת"י  ע  הנתיכים  החזרת  לתאם  הקבלן  על(  שעות

 לידיעת  מובא.  ניתוקהשעות מרגע    3-מ  יותר  לא  תחובר  הדירה  כי  ולוודא  החיבור

היות ודיירי המבנה  ,החשמל קבניתו יסוד תנאי הינו זה תנאי כי הקבלן

לתביעות ולנזקים הנגרמים עקב ניתוק  עילהמתגוררים בו והינו עלול להיות 

. המזמיןהפרת תנאי בסיסי זה מהווה הפרה של הסכם ההתקשרות עם    ,ממושך

לעצמו את הזכות לבטל הסכם התקשרות עם קבלן שיותיר את  המזמין שומר

)ועל  במיידיתוכן להפעיל  שעות מסיבה כל שהיא, 3-מהדייר מנותק ליותר 

 את השלמת הלוח/השבת החיבור.  במיידיתחשבון הקבלן( חשמלאי אחר שיבצע  

ובמזומן את עלות ההגדלה לחברת החשמל ולהמציא  מיידיתהקבלן לשלם  על 2.2

ר את ההגדלה שלא על פי חבמידה וחברת החשמל תתמ ,עותק לידי המזמין

א' שהינו שלב הוצאת חשבון  בתעריף הגדלה קבוע יש לבצע נוהל זה לגבי של

 ראשוני וכן עבור שלב ב' שהינו הוצאת החשבון המשלים.

 על. החשמל עותק מהקבלה לקבלן ןהקבל יעביר התשלום בקשת מסירת לאחר 2.3

 כמתואר החשמל חברת איש"י ע לדירה המתח ניתוק הזמנת את לבצע הקבלן

ישנו מצב שבו המתקן  זרםללא דיחוי. לאחר השבת ה  זרםה  השבת את  וכן לעיל

החד פאזי מחובר ללוח תלת פאזי, הקבלן יבצע גישורים מתאימים בלוח 

שמל שהיו לפני כן במתקן )מלבד קווי לאספקה רגילה של החשמל לכל מעגלי הח

 החשמל התלת פאזיים החדשים למזגנים(.

, החיבור  בהגדלת  הקשורות  החשמל  עבודות  את  מבצעת  החשמל  חברת  זה  בשלב 2.4

 יבצע סיומן עם אולםהחשמלאי בעת ביצוע עבודות אלה  תבנוכחו צורך אין

 החשמלאי על הבדיקה הזמנת בעת, החשמל בחברת בדיקה הזמנת מידית

 :הנחוצים לביצוע הביקורת  והם והאישורים הטפסים כל את להמציא

 .במתקן הנשואות עבודות ביצוע רישיון -

"תוכנית  שהותקן הלוח את המתארת החשמלאי ידי על שתוכן לוח תוכנית -

 ".עדות

 .ידרשיו במידה הביתי החשמל מתקן תוכנית -

 לביקורת. תסטנדרטי הזמנה -

 .החשמל לחברת הנחוץ אחר טופס כל -

 בעל /הדייר את ליידע הקבלןקבלת תאריך הבדיקה ממדור הבודקים על  עם 2.5

 הנכס בעל /ולוודא כי הינו בדירה בעת ביצוע הבדיקה וכן לידע את הדייר הנכס

במידה  ,כי עלול להיות ניתוק זמני של החשמל ולוודא את הסכמתו לניתוק

על החשמלאי לוודא תאריך ושעת ניתוק אחרים  ,והדייר אינו מסכים

 המתאימים לדייר.

הבודק כל כלי או עזר לצורך ביצוע  לרשות הקבלןביצוע הבדיקה יעמיד  בעת 2.6

 הקבלןר הבדיקה, יפרק עם גמ '.וכוהבדיקה כגון: סולם, פנס, מכשירי בדיקה 

 חיבור ויאפשר פאזי לחד פאזי התלת הלוח להסבת שבוצעו הגישורים כל את

" תיקני שלאוך" רוולהחדשים ללוח, המוליכים יעטפו בש המוליכים ארבעת
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, במידה והבודק לא מתקין את המונה ראשהלמוליכי חשמל ויחוברו אל מפסק 

החשמלאי את מועד התקנת המונה ויגיע  איתולאחר הבדיקה יתאם  מיידית

בזמן התקנתו כדי לבצע את העבודות לעיל. עם גמר התקנת המונה יפעיל 

את החלוקה  ,החשמלאי את המפסק הראשי ויבדוק את הקווים התלת פאזיים

את כיוון הסיבוב על פי סדר   ,הסימטרית בלוח של העומסים על שלושת הפאזות

אביזרי החשמל בדירה לתקינות  כל אתהחשמל של הפאזות וכן יבדקו חברת 

 הפעלה. 

ואישור  החשמל תוכניתמתקן החשמל על פי    הפעלת וגמר  המונה  מהתקנת  החל

תחל מניית חודשי הבדק כמופיע בהתקשרות החוזית עם הקבלן   "י והמפקח,חח

 חודשים. 12הכללי אך לא פחות מ 

 :תקלות .3

ימסור הקבלן את מספרי הטלפון ופרטיו האישיים לכל דייר  עבודהההתחלת  עם

תיקון תקלה במתקן  לצורך לקבלןלצורך קריאות לתקלות. במידה והדייר מתקשר 

 קבלת מרגעשעות בלילה  2שעות ביום או  3החשמל בדירה על הקבלן להגיע תוך 

ביממה שעות    24על הקבלן להעמיד אמצעי תקשורת זמין    .התקלה  את  ולתקן  הקריאה

 עבודה חודשי 12-מהעבודה ועד לגמר תקופת הבדק אך לא פחות  התחלת החל מרגע

 .לדייר מסירתה מיום

, הקריאה קבלת שעות יפורטו זהח בדו, למפקח התקלה על דווח להמציא הקבלן על

 .החשמלאי"י ע פתירתה ואופן התקלה מהות, לדירה ההגעה שעת

החשמלאי בכל עלות  ישאוהתקלה נובעת מעבודות שבוצעו ע"י החשמלאי  במידה

 .בכתב הסיבות את קבלןה יציין הקבלןהתיקון, במידה והתקלה אינה באחריות 

 בפרויקט  עבודות 08.01

 לעבודות חשמל בפרויקט יצוריותקני  םמפרטי .1

של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאות  08 לפרק בהתאם תבוצענה העבודות כל 

, ימשרד-הביןמשרד הביטחון מהדורה אחרונה, בהתאם לחוזה הסטנדרטי הממשלתי 

של מכון התקנים, לפי חוק החשמל של מדינת   הרלוונטיים  ולתקנים  למפרטים  בהתאם

 ישראל ולפי דרישות חברת החשמל, בזק, חברת הכבלים המפקח, המזמין והמתכנן.

 ותרישיונ .2

משרד  רישיון בעלניסיון בסוג העבודה המוצעת,  בעל, חשמלאי"י ע תבוצע העבודה

 בעל  שיהיה  הקבלן  מטעם  עבודה  מנהל  עת  בכל  יהיה  בשטח.  תוקף  ברומתאים    העבודה

על ידי צוותים מיומנים  יבוצעועבודות ההרכבה  .ראשי חשמלאיאו  הנדסאי רישיון

  ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא בקשה זו.

 של העבודות.  ומושלם  מדויקציוד הנדרש לצורך ביצוע  בציוותי ההרכבה יהיו מצוידים  
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 העבודה ביצוע .3

תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים, לחוקים  העבודהלפועל של  ההוצאה 3.1

של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל   אחרים  ולכללים

"כ, הטלתשי"ד(, לדרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת בזק, חברת 

 תיקונים אלו אי להציע הקבלן ברצון אם .רצונו ולשביעות המפקח ולהוראות

 לפני למפקח הערותיו את להמציא עליו יהא, המתקנים בתכנון הקשורים

 .מעולה מקצועית ברמה ייעשה העבודה ביצוע. המערכת של לפועל הוצאתה

האמור לעיל, לדרישות המפקח, יפרק, יתקין, יחליף הקבלן על חשבונו  למרות 3.2

הוא, כל אביזר או חלק אחר במערכת שלדעת המפקח או המתכנן אינו מתאים 

לפני שנבדקה ע"י  העבודההקבלן לא יכסה שום חלק של  לדרישות הנ"ל.

ולתיקון כל נזק שנגרם על  עבודתוהמפקח, וכן יהא הקבלן אחראי להגנת 

 חשבונו.

 הקייםלבין  דירהאו בין תכניות ה העבודה אורית בין התאמה אי של במקרה 3.3

 ועצלפני בי פקחהמ של ליבו תשומת את כך על להעירו ליידע  הקבלן על, בפועל

 או חלק ממנה. עבודהשל כל 

 לנהוג מתחייב והקבלן המפקח בידי תהיה והטעויות הסתירות לתיקון הזכות 3.4

 במידהלהערות והוראות המפקח, המפקח יהיה הפוסק האחרון  בהתאם

 קיימת מחלוקת.ו

 רשויות אישורי .4

ומתקני ומערכותיו של הקבלן בהתאם לפרק זה כפופים לאישור חברת  מאחר 4.1

 אישור  בקבלת  לטפל  יהיההחשמל, עליו לקחת בחשבון במחירי היחידה, כי עליו  

 החשמל חברתעל הקבלן להיפגש עם נציגי  .מערכותיו כל לגבי"ל הנ מהרשות

 אזורלפני ביצוע מערכותיהם ולקבל מהם הנחיות ביצוע מפורטות הקשורות ל

 על יהא"י, חחכל שינוי ותיקון אשר יידרש על ידי  בו מבוצעת העבודה. והמתקן

 וזאת, הקבלן עבודות לסיום כתנאי"ל הנ האישור לראות יש. הקבלן חשבון

 מסמכי ביתר זה למפרט המוקדמות ופרק, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

 .החוזה

ללא חיבור  והתקבל סופית במסירה כנמסר יחשב לא שהמתקן בזה מודגש 4.2

 למבנה. חשמלבפועל של מערכת ה

במידה והקבלן ביצע שיפוץ   כ"בד  ישנים  מתקנים  הינם  הנשואים  החשמל  מתקני 4.3

חלקי או מלא או כל עבודה אחרת המשנה את מתקן החשמל הקיים, יזמין את 

המכונה בדיקה יזומה שהינה בדיקה עבור  מסגרתבחברת החשמל לבדיקה 

מערכות/מתקני חשמל קיימים על החשמלאי להכין את המתקן לביקורת 

 לביקורת כנהוג בתקנים חדשים. ועמידה

 ובדיקתן מותדגי דוגמאות .5

יכין לאישורו של המפקח דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות  הקבלן

 .במספר ובצורה שייקבע ע"י המפקח ועבודות

 ועבודותהמאושרת תשמר ברשותו של המפקח וכל החומרים, הציוד, המערכות  הדוגמא

 . שרהושא אלדוגמ מלאה בהתאמה חינותשייעשו ויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הב

 תיקון ושינוי כל הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום. ,התקנה ,ספקהא

שיראה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם   והעבודהעל בדיקת החומר    לדרוש  אישר  המפקח

 תשלוםיגיש למפקח ללא כל  בלןקהטובה של החומרים ופרטי הציוד בהתאם לנדרש, וה

 .הקבלן על חלות הבדיקה הוצאות. ובעבודה בחומרים לכך הדרושה העזרה כל את
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 בדיקות והרצה .6

בפרקי המשנה בהתאם  המופעים גם והמערכות המתקנים כל את לבדוק הקבלן על

 להוראות המפקח, לתיאור המפרט להלן, ולתוכניות הלוטות.

 השלמת עם הסופית לבדיקת ועד העבודה להתקדמות ובהתאם חלקיות תהיינה הבדיקות

 .למסירה והכנתו המתקן

 רוהאח האוטומטי הציוד כל את לווסת יש, העבודה כל ובגמר העבודות כל סיום עם

 לפעולה תקינה ולאזן פאזות בכל הלוחות .

, האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות שהינה שנה הוויסות  פעולות

 .העבודהמיום השלמת 

 ביקורות .7

ע"פ  2÷3בודק מוסמך סוג  /מהנדס וביקורת, חשמל חברת ביקורת להעביר הקבלן על

 עשביצ ההביקורת תהיה על כל העבוד המפקח כולל תשלום עבור הביקורות, הנחיות

שלא נעשו על  הקשורות למתקן החשמל שמערכות לדאוג החשמל קבלן באחריות. הקבלן

 ביקורת במסגרת ביקורת החשמל.  עברוי רידו כגון מערכות מיזוג האווי

 חוזרות ביקורות הקבלן רויעב לקוי ביצועאו /ו תכנון עקב תיכשל והביקורת במקרה

 על חשבון הקבלן כולל תשלום ביקורת תקינה ללא הערות, המתקן כל להעברת עד ונשנות

 עבור הביקורות החוזרות לגורם הבודק.

 מתקן ספר .8

הכולל פרוט מלא של כל   ,אחזקהו  תחזוקה  הוראותסיום העבודה    לאחר  לדייריגיש    הקבלן

 הפעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים לביצועם.

 רשימת לרבות ציוד לכל היצרן"י ע שניתנו טיפול והוראות קטלוגים הקבלן יצרף כן כמו

 .לאחזקה רצויה חלפים ורשימת מעודכנת וספקים יצרנים

ל שקיבל ההדרכה ע אותובביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים  הדיירידריך את  הקבלן

 והבינה.

 אחריות .9

יהיה אחראי למתקני החשמל שסיפק וביצע במשך כל תקופת הבדק המתוארת  הקבלן

 ,המזמין"י  ע  המתקן  קבלת  מיום  חודש  12-מבהתקשרות עם הקבלן הכללי ואולם לא פחות  

למעט מערכות שיפורטו בהמשך אשר זמן האחריות עבורם ארוך יותר. במשך תקופה זאת 

אחראי הקבלן לכל קלקול או תקלה אשר נובעים מטיב הציוד וטיב החומרים וטיב העבודה 

 2 של סביר זמן בפרק, חשבונוועליו יהיה לתקן ולהחליף כל חלק או אביזרים פגומים על 

 התקלה. על הההודע קבלת מיום םעסקי ימי
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 נקודות 08.02

 .כללי .1

 תקן 

המעודכן   יהיו חדשים, מתאימים לדרישה ולתקן הישראלי  וגודלם  סוגיהם  כל  על  הצינורות

 ופגיעות כיפופים, חורים, סדקים וללא פגם מכל חופשיים הצינורות יהיו מסוג א' ביותר.

 .שהוא סוג מכל

 כל או פסולת או לכלוך חדירת למניעת הצנרת בקצוות פקקים לקבוע יש העבודה במהלך

 בצינורות יותקנו חבלי משיכה מתאמים לגודל הצינור. .הביצוע במהלך לתוכם חומר

 .ליעוד בהתאם צבע 

 – חברת חשמל, אדום    –  ירוקחשמל,    –הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק    כל

כל הצנרת הנ"ל תהיה  ."ממנ–לבן  מחשבים – צהובבזק,  – כחולפריצה,  –גילוי אש, חום 

 כבה מאליה ותכלול חוטי משיכה.

 בבטונים צנרת 

כל חלקי המבנה העשויים באם לא צוין במפורש בתכניות החשמל, אחראי הקבלן ש גם

בטון כגון: קירות, תקרות, קורות, עמודים, חגורות וכו' תבוצענה עבודות ההכנה לפני 

ופסאות וכל ההכנות הנדרשות למערכות יציקת הבטון ע"י הנחת  צינורות פלסטיים כולל ק

 השונות. והתקשורתהחשמל 

 ובפירים הכפול בתקרה צנרת 

ואו  צנרת, יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון פירישל תקרה אקוסטית או  במקרה

 בנדי"י  ע  הצנרת  תיסמטר )שיכללו במחיר הנקודות( כולל תפ  1כל    סולמות ואו רשתות כבל

', וכד גבס תותב תקרת, אקוסטית תקרה כדוגמת כפולה תקרה של במקרה, בלבד מתכת

לפי התקן סולמות ואו רשתות ואו  שלותהבטון ע"י  לתיקרתצינורות המוליכים יקובעו 

 לפי התקן. רקיםואמסרגלי פח יהיו 

 הריצוף במילוי צנרת

המיועדות  שלותצנרת לבטון ע"י ה לשיש לבצע קשירה  הריצוף במילוי צנרת של במקרה

יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה. לפני הנחת הבטון באחריות  לכך, ומעל

 על,  פגיעה  ותתגלה במידה.  כולל כיפופים בזוויות  הקבלן לבדוק שהצנרת שלמה ולא פגועה

בהנחת  מופותלא יורשו חיבורים בין צנרות ע"י  .אורכה לכל הצנרת את להחליף הקבלן

 צינורות ברצפה.

 "ט עה /"טתה צנרת 

או צלעות  קיימים "ט בקירות בלוקים או בטון, בתקרות בטון מסיביתההצנרת תהיה  כל

הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב. תיקון 

 החציבות לפי החלטת המפקח יחול על הקבלן.

 אישור לקבל יש קיים במתקן או שבוצעו קיימים בקירות לחצוב צורך ויהיה במידה

 המבנה תלקונסטרוקציי הפיך בלתי לנזק לגרום שלא"מ ע החציבה לתוואי מהמפקח

 .ולמערכות אחרות

 הפלטות  דרך  קידוח"י  ע  ויחדור,  בטופינגשל תקרות דרוכות יניח הקבלן את הצנרת    במקרה

. מרירון"ט תהייה קשיחה מסוג  עה. צנרת  והאטימה  החדירה  תיקון  כולל  התקרה  לתחתית

 .והמפקח הנכס בעל אישור דרוש גלויות בנקודות להתקנתה
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 שילוט 

 כמו  באותיות ומספרים בגודל קריא  הנקודות  סוגי  לכל  הקופסאות  כל  את  לשלט  הקבלן  על

 ' חרוט למספר המעגל המזין.סנדוויץ שלט"י ע והגופים האבזרים כל את הקבלן ישלט כן

 הדוגמא"פ  ע  לבצע  האישור  ולאחר  והמתכנן  המפקח  לאישור  לדוגמא  שלט  להכין  הקבלן  על

 .העזרים לכל

 כבלים 

 נקודה  .המפקח"י  ע  מאושר  ויצרן  מתוצרת   FR1 NYYיהיו כבים מאליהם עם בידוד    כבלים

  .הכמויות בכתב במפורש כך צוין לא אם אף מחיר תוספת ללא כבלים או צנרת תכלול

 אך  יעשו  והם,  בלבד  יציאה או  הסתעפות בתיבות  יבוצעוכבלים  /החוטים  של  החיבורים  כל

 /חוטים  וקצוות,  משותפות  הסתעפות  תיבות  דרך  העוברים  חוטים.  תקני  מהדק  בעזרת  ורק

 בלוחות  .מתאימים  שרוולים  או  פלסטיים  בצינורות  אורכם  בכל  יכנסו,  ללוח  בכניסה  כבלים

 פלסטיק דגלוני"י ע (והארקה אפס)הפאזות,  המעגל מוליכי כל את הקבלן יסמן החשמל

 .ללוח כניסתם לפני

ע"י  מאושרבעלי תקן מתוצרת ויצרן  כיםיאך ורק עם חוטים ומול יעבודקבלן החשמל 

 המפקח.

 תיבות 

ויהיו בעלי  שבשימוש הצינור לסוג בהתאם תהיינה' וכו מעבר קופסאות, הסתעפות תיבות

 .תו תקן ותוצרת יצרן מאושר ע"י המפקח

יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו. קוטרי הפתחים  הצינורות

 בתיבות  נוספים  פתחים  ניקוב.  בלבדיתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד  

 יהיו"ט תה לאביזרים הקופסאות כל .נוספות קופסאות יותקנו צורך יש האם. יותר לא

 ירוקות שיהיו מותר בבטונים וקופסאות עומק קופסאות .תקניות קוניות בקופסאות

 האביזר את לחבר הקבלן על, קונית שאינה בקופסא שימוש של במקרה .רגילות תקניות

 החיבורים פרמס, בתקרה שוודית בקופסא שימוש נעשה כאשר .ברגים שני"י ע לקיר

 החיבורים  מספר יעלה לא, בקיר 70 בקופסא שימוש נעשה כאשר .4 על יעלה לא בקופסא

 מכסה  עם  מ"ס  10*10  קופסא  לבצע  יש בקופסא  חיבורים  4  ונדרשים  במידה,  4  על  בקופסא

  .פח

 בקופסת  מותקנות עליו הקיר בצבע יצבעו התקרה או הקיר על לקופסאות המכסים כל

 .ברגים שתי עם המכסה את לחזק יש, מטר 2 לגובה מתחת המותקנות חשמל

 מאור נקודת .2

.וי.סי פי  תעלות  או  לפחות"מ  מ  16  בקוטר  סמויים  או  הגלויים  הצינורות  את  במחירה  תכלול

, דמי  אביזרי,  הסתעפות,  התקנה,  וחיבורים  מעבר  קופסאות  כולל,  נדרש  סוג  מכל  מכסה   עם

וחומרי עזר, הכול מלוח החשמל ועד ליציאה  וצבע סיוד, סתימות, חיצוב, ביציקה הכנות

מוליכים או  4או  3בתקרה או בקיר לאביזר תאורה בהתאם לדרישות התוכנית והתקן, 

מוליכים או כבל בכל אורך   5בכל אורך נדרש במעגל חד פאזי,   ממ"ר לפחות  1.5בחתך    כבל

 נדרש במעגל תלת פאזי.

 תאורה הדלקת. הנקודה במחיר יכללו לחצנים, מפסקים, ההדלקה ואביזרי הירידות כל

ימדד כנקודה רגילה. דגם אביזר קצה בהתאם להחלטת   מצלב, כפול  חילוף  –  נוסף  ממקום

 המזמין.
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 קיר חיבור נקודת .3

 תקע  בית כולל. פאזי חד במעגל"ר ממ 2.5 בחתך כבל או מוליכים עם אך מאור נקודת כמו

 .המזמין להחלטת בהתאם קצה אביזר דגם. מים מוגן או רגיל פיני תלת אמפר 16

 . פאזיות תלת קיר חיבור נקודות .4

 CEEממ"ר. כולל בית תקע                  2.5*5נקודת מאור אך עם מוליכים או כבל תלת פאזי    כמו

 .המפקח להחלטת בהתאם הקצה אביזר דגם, IP-65 אטימות וכולל, פינים 5אמפר  16

 .למזגן פאזית חד קיר חיבור נקודות .5

 :הנקודה במחיר כלול

 ממ"ר או תעלת  4מ"מ לכבל בחתך  23 צינור "ר,ממ 2.5 בחתך לכבל"מ, מ 16 בצנרת יהיו

P.V.C 17 אצבעX33 3 וכבל"מ מ 19 מרירון מוביל או"מ מX2.5, 3 כבלX4  ממ"רFR1 NYY 

אמפר   16או ישראלי    "בריטיש"או גידים מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו בשקע תה"ט מסוג  

 בעל  החשמל בלוח  נפרדבודדות על קו נפרד עם מא"ז    יהיו  הנקודותעל פי הנחיית המפקח.  

מנתק הספק חד פאזי על  יותקן, המפקח וא המיזוג איש הנחיית פי על, מושהה אופיין

בחלל תקרה מונמכת או בצמוד ליחידת  IP 67מים אטיות הטייח או תחת הטייח מוגן 

 אורך  בכלס"מ  P.V.C  6*12העיבוי שתותקן חיצונית על קיר חיצוני של המבנה וכן תעלת

 .הכל מושלם החל מהלוח הדירתי ועד לאביזר הקצה ששידרו חומר עזר כלו שידרוש

וקו הארקה נפרד ליחידה  החיצונית היחידה ליד המותקן מים מוגן מפסק כוללת הנקודה

 .הפנימית והחיצונית של המזגן משולטת ותקנית

 .פאזית תלת קיר חיבור נקודת .6

  :הנקודה במחיר כלול

ממ"ר   5X2.5  כבל"מ,  מ  25  מרירון  מוביל  או"מ  מ  33*17  אצבע  תעלת  או"מ  מ  23  בצנרת  יהיו

PR1 NYY או גידים מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו בשקע תה"ט מסוג סייקון ,CEE 5*16 

 מלוח נפרדעל פי הנחיית המפקח. הנקודות יבוצעו על קו נפרד עם מא"ז  תקני אמפר

 .המפקח או המיזוג איש הנחיית פי על קצה אביזר מיקום. המושה אופיין בעל החשמל

הספק תלת פאזי על הטייח או תחת הטייח מוגן מים בחלל תקרה מונמכת  ימנתק יותקנו

 P.V.C או בצמוד ליחידת העיבוי שתותקן חיצונית על קיר חיצוני של המבנה וכן תעלת 

הנקודה  .הכל מושלם החל מהלוח הדירתי ועד לאביזר הקצה שיידרשמתאים ככל  בחתך

 ת של המזגן משולטת ותקנית.כוללת קו הארקה נפרד ליחידה הפנימית והחיצוני

  מובילים 08.03

 משיכה חוטי .1

 :הבא הפירוט"פ ע משיכה חוטי תכלול הצנרת כל

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  –מ"מ  16עד בקוטר  בצינור -

 "מ .מ 4 בקוטר ניילון חוט"מ מ 29 -23 מ בקוטר בצינור -

 "ממ 8 בקוטר ניילון חוט ומעלה 36 בקוטר בצינור -

 .היחידה במחירי כלולים המשיכה חוטי מחירי

 משוריין שרשורי צינור .2

 המחוברים ולמכונות למכשירים המיועדים החשמל כבלי על להגן מיועדים אלו צינורות

 .המבנה מקיר היוצא הזנה כבל"י ע

הנ"ל מהקיר ועד למכונה כולל  השרשוריתהקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת  על

 עבודה שבזמן ךכהקבלן לדאוג לחיזוק הצינור  על הכנסת קטע הצינור לתוך המכונה.

  .הכבל ייחשף לא תקינה

 "ל.הנ להבטיח מ"ע ולמכונה לקיר הדרושים המחברים כל כלולים"ל הנ הצינורות במחיר
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 חשמלית מבודד מחומר חיצוני ציפוי ויכלול מסולסלת ממתכת יהיה השרשורי ורנהצי

ובעל תו תקן מאושר ע"י המפקח. המחיר של הצינור  .במטבחים המצויים בשומנים ועמיד

 וחיבורו כלול במחיר הנקודה.

 תעלות 08.04

 פח תעלות .1

 .בתוכניות שיסומן כפיהקבלן להתקין תעלות מפח  על

ויכללו מכסה עם ניטים חיזוקים לקיר  מ"מ 1.5מפח פלדה מגולוון בעובי  יהיו התעלות

 וכיו'. קונזולותו/או תקרה, קונסטרוקציות, 

 מטר מקסימום. 3' חרוט ליעודה כל סנדויץ שלט"י ע לטותש התעלה

 .וי.סיפי תעלות .2

 ש"ע. או ישראלוקסגל או -פלוי.סי תוצרת חברת .מפיהפלסטיק יהיו  תעלות

 .קבועה פנימית מחיצה ועם ציר עם מכסה יכללו התעלות

 ואזיקוניתעלה יכללו גם כל אביזרי העזר כגון סופיות, זוויות, מחזיקי כבלים  במחיר

 פלסטיק לבנים למניעת נפילת המכסה.

 .המראה לשיפור לבן סיליקון"י ע הקבלן יסתום תעלות בין חיבורים

 התעלה. יעודחרוט  עליו' סנדויץ שילוט הקבלן יתקין מטר 3 כל

 .מתאימים ברגים"י ע תקרה או לקיר תחוזק התעלה

כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם קדיחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/או  במחיר

 קיר או תקרה, כולל תיקון החדירות.  צידי  2תעלות בין    2תקרות לצורך מעבר הכבלים בין  

 חפירות 08.05

 :באדמה כבלים הנחת עבור חפירות לבצע העבודה במסגרתבהם על הקבלן  במקרים

 אלא  קיימת  קרקע  או  השפה  אבני  גובה  מפני"מ  ס  90  מ  פחות  לא  יהיו  החפירות  כל .1

 לכמות בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות בכתב אחרת צוין לא אם

 .בחפירה זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות

באמצעות עיריית  הקבלן להגיש ולקבל היתר חפירה מכל הגורמים הדרושים על .2

 '.וכו"כ הטל, כגון בזק, משטרה, חברת חשמל, מקורות, חברת ירושלים

 הקרקע שפני כך דוקיוה"מ ס 30 בנות בשכבות כסוי, לכלול יש החפירה במחיר .3

 והחזרת במדרכותאו /ו בכביש הדרוש לפי מצעים,  זמן לאחר ישקעו לא הסופיים

 .לקדמותו המצב

"פ החלטת המפקח במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי ע .4

 .בהמשך התיאור לפי מצעים הקבלן יתקיןוהחפירה יספק 

. המונח  הכבל  או  הצינור  מעלס"מ    20  החפירה  בתוואי  תקני  סימון  סרט  יניח  הקבלן .5

 .החפירה במחיר כלול הסרט מחיר

במקום התעלה במשך שנה מיום  שתתהוונהיהיה אחראי לכל השקיעות  הקבלן .6

 גמר העבודה.

 עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת .7

כל זאת ללא "ו טאשד יימודפ% לפי  98עד לקבלת צפיפות  אופטימאלית הרטבה

 תשלום נוסף.

בדבר צינורות   המפקחלעדכן את  והקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,    על .8

עצים וגזעי עצים, כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים  שורשימים וביוב, ניקוז,  

בתוואי החפירה ולבצע את העבודה כך שלא  אובסיסי עמודים העלולים להימצ

 יגרם שום נזק.
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 נפילה  או  התקלות  למניעת  מתאימים  באמצעים  לנקוט  הקבלן  על  החפירה  בצוע  עם .9

 להיגרם   העלולים  לרכוש או  לנפש  נזק  למניעת  הדרושים האמצעים  כל  וכן  לחפירה

 עקב החפירה או עקב ערימות העפר שהוצאו מהחפירה.

התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, ו הדיפוניםכל  החפירה כולל את מחיר .10

סילוק האדמה הנותרת אל מקום אפשרי אותו יקבע המהנדס, סילוק מי תהום, 

 ,אספלט פירוקמי גשמים, מי ביוב, מי ים, מפולות, צמחים ושורשי עצים, 

 '.וכובמדרכות הרמת אבנים משתלבות 

בכלים או בידיים, כולל חציבות  הקרקעותהחפירה כולל חפירה בכל סוגי  מחיר .11

או כורכר קשה, אספלט במדרכות, או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי  בסלע

 החפירה.

 ניותוכהת כל את לידיו לקבל ביצועה לפני, העבודה בשטח לבקר הקבלן על .12

 או קיימים למגרשים כניסות, חניה מפרצי מבחינת גם החפירה לתוואי העדכניות

 .למפקח לדווח לכך ובהתאם הקשיים כל תא להעריך, עתידיים

 .המזמין מטעם המהנדס או המפקח אישור ללא חפירה לכסות אין: בזאת מודגש .13

 מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל .14

 .הביצוע לשיטת מהמפקח

החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו, ע"פ התוואי  תוואי .15

 .המופיע בתוכניות

 דיסק"י ע לנסר הקבלן על בטון משטח קיים החפירה בתוואיבהם  במקרים .16

 והידוק מילוי ולאחר, החפירה ולבצע לחפירה הדרוש ברוחב המשטח את מתאים

 .חדש בטון משטח לצקת שלעיל הסעיף"פ ע השטח

 ומוליכים כבלים 08.06

 XLPEמעלות  90הכבלים יהיו בעלי מעטפת כבה מעליה ועם בידוד  כל

 ובכניסה הסתעפות ברכת או תיבה בכל הכבלים את לשלט יש בתעלות כבלים בהנחת

 .קימה בר בשילוט חשמל ללוחות

 .וחתכו הזנה מקור, הכבל יעוד יכלול השילוט

 .בעתיד הלוח תחזוקת לצורך טבעת"י ע כבל רזרבת הקבלן ישאיר הלוחות באזור

  הארקות 08.07

  תקנות .1

 הארקות בדבר ותקנותיויבוצעו ע"פ חוק החשמל  ובכל דירה / מתקן בבניין הארקות כל

 יסוד הארקות וכן נמוך במתח הגנות או

 מתכתיים שירותים הארקת .2

הקבלן לוודא כי נקודת החשמל שבוצעה או הנקודה הקיימת )אליה מתחבר  באחריות

 .החשמל חברתהמזגן( מוארקת בהתאם להנחיות 

 יסוד מהארקת יציאות  .3

 לרצפה מתחת או הרצפה ביציקת מונח 40*4 מגולוון מברזל יסוד הארקת טבעת לבצע יש

 הארקת מטבעת מטר 10 עד מרוחקת תהיה נקודה שכל כך הרצפה היקף בכל וערב שתי

 .היסוד מהארקת יוצא לזיז לפחות מקומות 4 ב ומרותך היסוד

 .התקנות"פ ע למבנה מחוץ זיז עבור יציאה לבצע יש לפחות מקומות 4 ב

נוספת יש לחבר לוח חשמל ראשי של המבנה לצורך חיבורו לפס השוואת  יציאה

 .של המבנה לאייםיפוטנצ

 השוואה פסי .4
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 השירותים  כל  .החשמל חוק"פ ע  הנדרש ובאורך 50/5  בחתך  תמנחוש  השוואה  פס  לבצע  יש

ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך  פס יחוברו לפס השוואה בלוח. םהמתכתיי

 גבוה   יהיה  הברגים  מספר.  והברזותעשויים פליז עם דסקיות קפיציות    3/8ויכלול ברגי    50/5

 .נפרד לבורג יחובר שרות כל, לפס המחוברים המתכתיים השרתים פרסממ 2-ב

ל הארקת שיטה בלבד )הארקה המבוססת ע אאל יסוד הארקת אין שבהם פרטיים בבתים

או במקרה ונדרש שטח חתך גדול יותר  ממ"ר 10צנרת המים( יתקין החשמלאי קו בחתך 

כולל שלה מסוג "כבד" תקנית בין צנרת המים אחרי  / בודק על פי הוראות חוק החשמל

המונה הדירתי ועד אל פס ההארקות בלוח דירתי, אין להתקין פס השוואה במצב זה וכן 

 .ממ"ר( 10ליך )יש להגן מכאנית על המוביל והמו

 חשמל ללוחות מנחה מפרט 08.08

 כללי .1

בעלי תו תקן  יהיו ראשי ציבורי ללוח המיועד החשמל לוח או דירתיהחשמל ראשי  לוח

אטומה על או  דלתמאליו כולל  כבהמחומר פלסטי  םייבנו ויבנו ע"פ התקן ללוחות חשמל,

"ע ש  או,  הימל,  לגרנד,  האגר,  פלסט.ד.א  ע  תחת הטיח עם גישה מלפנים, הלוחות מתוצרת:

 .פקחהמ באישור

 :הבאים לקריטריונים בהתאם יהיה הלוחות גודל

מקום שמור בלוח, המקומות   30%וכן    מגענים,  שעונים,  הפחת  ממסרי+  המאז"ים    כמספר

אריים ולא יאפשרו הכנסה מקרית של יד או כלי השמורים יוגנו במכסים פלסטיים מודול

 אל חלל פנימי של הלוח.

 פיזית  חלוקה מבפנים הלוח יחולק, אחד ללוח הזנה קווי יותר או משנית הזנה של במקרה

 יכיל  לוח  כל  .(שונים  לשדות  שונה  במגוון)ושילוט    לנדרש  בהתאם,  השונים  לשדות  חשמלית

 אפס פס, הארקה פס, מהדקים פס יכיל אשר הכבלים או הצינורות לכניסת מיוחד שדה

 בהתאם הלוח של התחתון או העליון בחלקו יורכבו התא, הכבלים לחיזוק מחורץ ופס

 .ובאישור המפקח הכבלים רוב יציאת לכיוון

 הלוחות שילוט .2

 המתקן למצב השלטים כל את ולהתאים המעגלים כל של נכון לשילוט לדאוג הקבלן על

'. פלסטיק חרוט בפוטוגרף ויכללו במספר המעגל גם את יץומסנדו  יעשו  השלטים  .המושלם

תחת פלטת זכוכיות  ויניח ,הלוח של דכנתוסכמה מע יכין הקבלןשם המתקן וסוג המעגל 

  . ASMADEע"י הקבלן    ותוכן  המפקח"י  ע  תאושר  הלוח  של  התכנית  .או בתוך הלוח  על הלוח

 רקע  על  יהיו  חיוני  אזור  ושלטי  אזהרה  שלטי.  שחור  קער  על  לבן  חרוטים  היו  רגילים  שלטים

 .ירוק רקע על יהיו זר מתח שלטי .אדום

 ברגים"י  ע  ללוח  יוצמד  השילוט,  המפקח  להוראות  בהתאם  יהיו  וניסוחו  גודלו,  השלט  צורת

 על( היצרן תוכנית לפי האביזר מספר עם פתקית תוצמד אביזר כל ליד, הלוח בתוך)כאשר 

 .מוזן כבל חתך ובאיזה מוזן כןימה, הלוח שם את הקבלן יציין לוח כל

 קיים  הדלתות  שמאחורי  המציינים  זוהרים  שלטים"י  ע  ישולטו  הלוח  שבתוכו  הארון  דלתות

 ."חשמלי"לוח 

 בלוחות האביזרים .3

 : את יכללו, להלן הכמויות בכתב, השונים בסעיפים המתוארים בלוחות האביזרים

מבטיחים, אביזרים שונים וכו' מורכב  ,זרם מפסקי של ללוחות ,והרכבתם אספקתם

את כל העבודות ועבודות העזר: פסים, חוטים, מהדקים,   כוללים  הלוחותומחובר ללוחות,  

 .ותקניים מושלמים לוחות קבלת עד', וכו, שלטים, ותפסי צבירה, הברג
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 חצי אוטומטיים זעירים.  -"ם  מאזי .4

או ש"ע. כל   K&M ABBהמבטיחים החצי אוטומטיים יהיו מתוצרת מרלן ג'רן או  כל

 בתכניותהמבטיחים יתאימו להגנת המתקן בפני עומס יתר וקצר בהספק הדרוש כמסומן 

או מנועים או כבלים בהתאם לסוגי  תויתאימו למעגלי תאורה רגילה, תאורה פלורוסנטי

ים השונים, אפילו אם לא יודגש ההבדל במיוחד בכתב הכמויות להלן או בתוכניות המעגל

ק"א  6-10המצורפות. המבטיחים יהיו עם הגבלת זרם קצר והיו בעלי כושר ניתוק של 

 לפחות.

 ממסרים מגענים מתנעים .5

המאושרת ע"י  ,אחידה מתוצרת יהיו, והממסרים המגענים, השונים למנועים המתנעים

וולט אלא אם כן נדרש אחרת. כל המתנעים   24או    230מותאמים למתח פיקוד של    המפקח

יכילו מגן ליתרת עומס עם אפשרות כיוון ומגע נוסף לאפשרות להעברת אזעקה. כל 

המתנעים או המגענים יתאימו לעומס העבודה ויכילו את כל מגעי העזר הדרושים לפיקוד. 

 יו מטיפוס לשליפה אלא אם כן נדרש אחרת.כל ממסרי הפיקוד יה

 הזרם מפסיקי .6

וחייבים את  אחרת מסומן לא אם סכינים או" שלטר"פקט  מטיפוס היו םרהז מפסיקי

ויתאימו להפסקת המתח תחת עומס, המפסיקים יורכבו עם גישה מלפנים,   אישור המפקח

 מאחור או עם ידית ומצמד לאופן בניית הלוחות.

 אולם  אלטרנטיבי ציוד להציע ראשי הקבלן עומס מפסיקי יהיו, מפרא 100 מעל מפסיקים

 .שינוי כל על המפקח אישור ויקבל בהצעתו במפורש זאת יציין

 קיימים לוחות פרוק .7

הקבלן את כל המעגלים הפועלים   ויתעד  יאתר  הפירוק  לפני.  קיימים  לוחות  לפרק  הקבלן  על

"פ ע שפורק והלוח הציוד כל. למפקח ויעבירה קיים מצב סקיצת ויכין ולשלטםבלוח 

הקבלן יבודד את המעגלים   .הנכס  לבעל  או  האשפה  לאתר  או  הקבלן  יעביר  המפקח  הוראת

 . מקריתהפעילים כך שלא תהיה אפשרות חישמול 



 

21 

 טיח עבודות – 09 פרק

 כללי 09.01

הטיח במסגרת חוזה זה יבוצעו כחלק מביצוע המיגון האקוסטי. העבודות יבוצעו  עבודות

כחלק מעבודות המיזוג והחשמל )כגון: חציבה( או על מנת לתקן נזקים שנגרמו עקב הביצוע 

של עבודות המיגון השונות ויבוצעו על מנת להחזיר את מצב הדירה לקדמותה )לפני תחילת 

 העבודות(. 

 טיח פנים  תיקון 09.02

 :הבאות העבודות נכללות היחידה במחירי

הטיח הקיים בגרזן ובמרית )שפכטל( עד לגילוי מלא של התשתית )בלוקים,  פירוק .1

 לבנים, בטון וכו'(. 

 .חזק מים בזרם התשתית שטיפת .2

 .בבנייה סדקים תיקון .3

 .לבד גמר כיוונים בשני פנים טיח שכבות 2 .4

 .הרבצה  ושכבת  פגומה  רשת  החלפת  את  גם  כוללת  העבודה  רביץ  טיח  תיקון  של  במקרה .5

 מדידה    אופני 09.03

"י ע שיבוצעועבודות הטיח בפרויקט כולל עבודות הטיח בתיקונים של עבודות הגמר  כל

 הקבלן"י  ע  יבוצעו ושרברבים  חשמלאים, רצפים,  מסגרים,  נגרים:  כגון  שונים  מקצוע  בעלי

 .נוסף תשלום ללא המיגון עבודות במסגרת

 .התיקון מקום ניכר יהיה ולא מישור שינוי שום יהיו שלא בצורה ייעשה כזה תיקון כל
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  ריצוף עבודות -10 פרק

 כללי 10.01

, במקרים בהם הריצוף במסגרת חוזה זה יבוצעו כחלק מביצוע המיגון האקוסטי עבודות

. העבודות יבוצעו כחלק מעבודות המיזוג והחשמל ישנו צורך בהחזרת המצב לקדמותו

)כגון: חציבה( או על מנת לתקן נזקים שנגרמו עקב הביצוע של עבודות המיגון השונות 

 ויבוצעו על מנת להחזיר את מצב הדירה לקדמותה )לפני תחילת העבודות(. 

 . חרסינה אריחי  של השלמהאו /ו החלפת

 .בחרסינה מחופים בקירות מקומיים תיקונים לביצוע מיועד זה סעיף

 החרסינה יהיו מסוג א' .  אריחי -

'( או חרסינה שייפגע במהלך העבודות  ווכ  אבן,  קרמיקה,  וטרצ)כגון:    ריצוףאריח    כל -

 יוחלף בחדש מרוצף או מחופה כנדרש, ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

להביא אריח קרוב ככל האפשר לדגם הקיים. סוג האריח יאושר ע"י המפקח.  יש -

החלפה ו/או השלמה כוללת גם הסרת האריח הפגום והטיט עד לקבלת תשתית קיר 

 ילופין, במקרה של השלמה, רק את הטיט כנ"ל. נקיה לרבות סילוק הפסולת או לח

 מדידה אופני 10.02

 נוסף  תשלום ללא המיגון עבודות במסגרת הקבלן"י ע יבוצעו בפרויקט הריצוף עבודות כל

 .לקדמותו המצב בהחזרת צורך ישנו בהם במקריםוזאת 
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 צבע  עבודות -11 פרק

 כללי 11.01

על מנת להחזיר את מצב   האקוסטי  המיגון  עקב  עבודות  מבוצעות  בהם  קירות  עלהצבע יעשו    עבודות

נכללות בשאר סעיפי  מטה המפורטות עבודותה .והדייר הקיר לקדמותו לשביעות רצון המפקח

 החוזה ולא ישולם עליהם בנפרד.

 פנים טיח"ג ע סיוד חידוש 11.02

 :כדלקמן יעשהשטחי פנים  על סיוד חידוש

 מברשת )שפכטל(,    במרית  ומותגוהפ  הסדוקות,  הרופפות  הסיד  שכבות  כל  וסילוק  גירוד .1

 .לטש ונייר פלדה

 .הלכלוך להסרת לטש בנייר היציבות הסיד שכבות שפשוף .2

 וסילוק שכבות "צבע פלסטי" ו"צבע שמן". גירוד .3

"פוליפיה",  כדוגמאת מילוי בחומרי, בטיח וגומות חורים, קלים סדקים תיקון .4

 .הייבוש לאחר ושפשוף"ע ש או"צלוליט" 

 .מאבק ניקוי .5

 .מים 30%-שכבה ראשונה של פוליסיד תוצרת "טבמור" או ש"ע מדולל ב סיוד .6

 .מים 30%-שכבה שניה של פוליסיד כנ"ל מדולל ב סיוד .7

 שכבה שלישית כמו שכבה שניה. סיוד .8

 .האויר למזג בהתאם ,שעות 1-3ייבוש בין השכבות  זמן .9

 חדש פנים טיח שטחי צביעת 11.03

 של , סופרקריל או פלסטי" אמולזין" :כדוגמת אמולסיה בתחליב יידרש טיח שטחי צביעת

 :כדלקמן תעשה"ע ש או טמבור

 .רופפים ונטפים גרגירים הסרת .1

 .לטש בנייר הטיח פני החלקת .2

 .מאבק ניקוי .3

 מלאה לייבוש והמתנה"ע ש או"טמבור"  של"טמברופיל"  יסוד שכבת צביעת .4

 .מים 20%-10%-ב מדולל סופרקריל או פלסטי של ראשונה שכבה צביעת .5

 .מים 20%-10%-ב מדולל סופרקריל או פלסטי של שניה שכבה צביעת .6

 אחיד כיסוי לקבלת ונדרשת במידה סופרקריל או פלסטי של שלישית שכבה צביעת .7

 .שנייה שכבה כמו

 קיים פנים טיח שטחי"ג ע צבע חידוש 11.04

 סופרקריל או" )פלסטי( ין"אמולז כדוגמת)אמולסיה(  בתחליב יםפנ שטחי"ג ע צבע ידושח

 :כדלקמן יעשה"ע ש או"טמבור"  של

 ,)שפכטל( במרית והפגומות הסדוקות, הרופפות והסיד הצבע שכבות כל וסילוק גירוד .1

 במברשות פלדה ונייר ליטוש.

 .יציבות הן אם אף עבות סיד שכבות כל וסילוק גירוד .2

 ."שמן"צבע  שכבות כל וסילוק גירוד .3

 .הלכלוך והסרת יציבות צבע שכבות לרבות, השטח כל שפשוף .4

" צלוליט" או   ,"פוליפילה"  כדוגמת  מילוי  בחומר,  בטיח,  וגומות  חורים, סדקים  תיקון .5

 .ש"ע ושפשוף לאחר הייבוש

 .מאבק ניקוי .6

"סופרסיל" ו פלסטי עבור"בונדרול"  של בשכבה ישן גלוי וטיח יציב סיד שטחי צביעת .7

שעות  24 שלטרפנטין והמתנה  30%-מדולל ב ,"עש או טמבור תוצרת סופרקריל עבור

 רק ע"ג שטחים יבשים(. ,לייבוש )יישום ה"בנודרול יעשה
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 .במים 20%-15%-ב מדולל, צבע של ראשונה בשכבה צביעה .8

 .במים 20%-15%-בבשכבה שנייה של צבע, מדולל  צביעה .9

 כמו, אחיד וגוון מלא כיסוי לקבלת, ךהצור במידת צבע של שלישית בשכבה צביעה .10

 השניה השכבה

 חוץ קירות צביעת חידוש 11.05

 :כדלהלן יעשה הצביעה חידוש 

 .הקיים הצבע שכבות כל וסילוק גירוד .1

 .חזק מים בזרם השטח שטיפת .2

 .מוחלט לייבוש המתנה .3

טרפנטין והמתנה  30%-מדולל ב ,"עש או טמבור תוצרת" סופרסיל יסוד אחת שכבה .4

 שעות לייבוש. 24במשך 

 .במים 20%-15%-ב מדולל"ע ש או"טמבור"  של"סופרקריל,  צבע שכבות 2 .5

 .אחיד וגוון מלא כיסוי לקבלת הצורך במידת שלישית שכבה .6
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 םעבודות אלומיניו –  12פרק 
 

  כללי 12.01

 מהתקנים מורכב זה בפרויקט האלומיניום עבודות לביצוע המיוחד הטכני המפרט .1

מתקנים זרים המוזכרים במפרט זה והמפרט   ,לעניין  הנוגעים"ם  יכמוהמפ  הישראליים

 להלן ה"מסמכים". –דלהלן, אשר ביחד עם כתב הכמויות מהווים שלמות אחת 

של הפתחים בבניין ואינן  כלליות מידות הן ובמפרט הכמויות בכתב המופיעות מידות .2

 . האלומיניום עבודות של לביצוע ותידמהוות מ

 בבניין התקנתם לטיב, לאתר ויספק שייצר המוצרים לטיב מלא באופן אחראי הקבלן .3

גם אם אינם  לעניין הנוגעים"ם והמפמכי הישראליים התקנים לדרישות ולהתאמתם

הניתנים לפני ובמהלך  ציםהיוע או הפרויקט פקחממוזכרים במפרט זה. אישורי 

 מאחריות זו. גורעיםהעבודה אינם 

התקנים הישראליים והזרים הישימים למפרט זה. תקנים נוספים,   רשימת להלן .4

המוזכרים בגוף אחד או יותר מהתקנים דלהלן, ישימים גם הם למפרט. מקום בו 

 כאמור מיםהישי התקנים באחד או המפרט בגוף תשובה הלתתעורר סוגיה אשר אין 

 ניתן להיעזר בתקן ישראלי או זר אחרים. ,לעיל
 

 .ברזליות למתכות ציפויים – 265"י ת 4.2

 ציפויים אנודיים של אלומיניום. – 325"י ת 4.3

 בבניינים: עומסים קבועים ועומסי שרות . םעומסים אופייניי – 412"י ת 4.4
 .עומס רוח :עומסים אופייני בבניינים – 414"י ת 4.5

 סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מכותנה. – 417"י ת 4.6

 סרטים לתריסי גלילה: סרט פנימי מכותנה. – 418"י ת 4.7

 סרטים לתריסי גלילה: סרט חיצוני מפשתן. – 419"י ת 4.8

 רפפות פולי ווניל כלורי לתריסים. – 599"י ת 4.9

 .צמר מינרלי לבידוד תרמי – 751"י ת 4.10

 .יפהסיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשר – 755"י ת 4.11

 צבעים ולכות. – 785"י ת 4.12

 ידיות מחומר פלסטי לדלתות. – 883"י ת 4.13

דרישות מיוחדות   –בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים    –  900  "ית 4.14
 עבור מערכת הינע לשערים, דלתות וחלונות.

 ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יציקת ברזל. – 918"י ת 4.15

 .השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה – 921"י ת 4.16

 עמידות אש של אלמנטי בניין. – 931"י ת 4.17

 .על כל חלקיו ,זיגוג – 938"י ת 4.18

מפני קול נישא באוויר   דודימדידות באתר של ב  :אקוסטיקה:  5  חלק  –  1034"י  ת 4.19
 .חזית וחזיתות בניינים אלמנטישל 

 .בנייני משרדים :בידוד תרמי של בניינים – 1045"י ת 4.20

 דרישות כלליות ושיטות בדיקה. :חלונות :1חלק  – 1068"י ת 4.21

  .אלומיניום חלונות:חלונות :2חלק  – 1068"י ת 4.22

  .חלקיו כל על, בבניינים זיגוג– 1099"י ת 4.23

 .מעקים ומסעדים – 1142"י ת 4.24

: בדיקת אטימות מעטפת הבנין לחדירת מים: קירות 2חלק  – 1476"י ת 4.25
 חיצוניים ופתחים בקירות חיצוניים.

 על כל חלקיו, תריסים. – 1509"י ת 4.26

 .חומרי איטום לבניינים – 1536"י ת 4.27

 אטמים גמישים לחלונות ולדלתות. :1חלק  – 1542"י ת 4.28
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 דלתות אלומיניום: דלתות מזוגגות שאינן דלתות כניסה ראשיות. – 4001"י ת 4.29

 .חלקיו כל על לחלונות – 4068"י ת 4.30

 .חלקיו כל על, אלומיניום פרופילי– 4402"י ת 4.31

 פרופילים שאינם מוגמרים . :פרופילי אלומיניום :1חלק  – 211"כ מפמ 4.32

4.33 Bs1470 

4.34 B.s 6830-1987 

4.35 astm-a792m-1997 

מקרה של אי התאמה, סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית   בכל .5

רה של חילוקי דעות החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת. במק

 .המפקחאיזה מהדרישות היא החמורה יותר, תקבע דעתו של 

להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו  ישאר הקבלן .6

 .האקוסטיקה יועץאו /ו המפקחלעניין המוצר אשר נקבע במפרט זה, והוא אושר ע"י 
 

 הייצור  תחילת לפני לביצוע הוראותו העבודה תיאור 12.02

 לקבלן דרישות .1

 .לתקופת ביצוע הפרויקט בתוקף ישראלי תקן תו בעל להיות חייב אלומיניום קבלן

על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג  יבוצעו ההרכבה עבודות

  העבודות נשוא בקשה זו.

 של העבודות.  ומושלם  מדויקציוד הנדרש לצורך ביצוע  בציוותי ההרכבה יהיו מצוידים  

 "ז לו .2

 בעלייתאם ויאשר את זמן פרוק החלונות והרכבתם עם המפקח ועם  הקבלן 2.1

  .בפרויקט הדייריםו הנכסים

 .אחד וםיבבחשבון שפרוק חלון קיים והרכבת חלון חדש יבוצעו  ייקח הקבלן 2.2

 העבודה  תכולת .3

 .תוספת כל בעדו תשולם ולא היחידה במחירי נכלל להלן המפורט כל

 המוצרים והתקנת)גם ללא מעלית(  קומותה כלל הנפה, לאתר אספקה, ייצור 3.1

 .הכמויות בכתב הכלולים

 העבודות של מושלם ביצוע לצורך הנחוצות המדידות כל וביצוע אחריות 3.2

 למפקח לדווח הקבלן על התאמה אי של במקרה. האלומיניום לפרטי והתאמתם

 .העבודה להמשך אישורו את ולקבל הפרויקט

 תואמת שקיבל שהתוכנית לבדוק אחראי הקבלן. מפורטת עבודה תכנית קבלת 3.3

 הפרויקט למפקח לדווח הקבלן על התאמה אי של מקרה בכל בשטח הקיים את

 .העבודה להמשך אישורו את ולקבל

כמפורט, בפרק  האקוסטי עץוהיו/או  המפקחוהתקנת דגמים לאישור  ביצוע 3.4

 .הטיפוס ואבי התוכניות, היצרן אישור

 .ועד למסירה הסופית העבודה במהלך והזכוכית האלומיניום עבודות על הגנה 3.5

אחרים בנכס בו   אזוריםוהדלתות, החלונות,   ויטרינותוניקוי ה ,העבודה  סיום  םע 3.6

הפרטים המופיעים בכתב הכמויות  ויתרבוצעו העבודות ושהושפעו מהעבודות 

סיום העבודה משמעותו  .המפקחומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של 

 לא רק עבודות האלומיניום. –ל העבודות בנכס וסביבתו כ

 .והאחריות הבדק בתקופת תיקונים עוביצ 3.7

 .בחלונות שונות ממידות הנובעים משקלים הפרשי וכולל, פחת כולל המחיר 3.8

 ואיטום כלפי הפתח הבנוי. הובלה, ייצור כולל המחיר 3.9
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האלמנט הקיים המחיר עבור טיפול בפתח )חלון, דלת וכו'( כולל את פירוק  3.10

והרכבת האלמנט החדש והחזרת המצב לקדמותו, לרבות פירוק והתקנה מחדש 

או כל  חשמל חיבור, של תריסים , סורגים , רשתות , גליפים , תיקוני צבע וטיח

עבודה נוספת אחרת, הנדרשת להחלפת האלמנט באלמנט הנדרש, בצורה מלאה 

 ושלמה. כל המחירים כוללים פירוק והרכבה.

 ללא( חלוקות, 2, כולל אפשרות לתוספת של עד שתי )אלומיניום אלמנט מחיר 3.11

 .במחיר תוספת

ולא תשולם תוספת מחיר  מחירי היחידה כוללים צביעה בגוון לבחירת המזמין 3.12

 .לצבע ולגוון

 היצור להתחלת תנאים .4

 יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר שהתקיימו התנאים להלן:  לא

 .באתר למדידותיו הייצור והתאמת הפתחים מדידת .1

על פרטי תכניותיו, על אביזרי הפרזול,  האקוסטי עץווהי המפקחאישור  קבלת .2

 הזיגוג וחומרי האיטום.

 הכמויות לכתב מיוחדות והערות הנחיות .5

הדלתות,  ,כולו המוצר כי הצעתו הגשת בעת בחשבון להביא הקבלן על 5.1

, החלונות, ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות, נמדדים כשהם יטרינותוהו

מושלמים על פי המפרט. כל הנזכר במפרט, כולל אך לא מוגבל לחומרים וציפויים, 

אטימה, פרזול ואביזרים, פחי אלומיניום לחיפוי,  חומריזכוכית, אטמים, 

 או הלבשות עם, החלונות, ויטרינותוהלסגירות ולהפרדות, חיפוי גבס פנים לגמר 

 קומה בין ועשן לאש חסימות, פנים ומצד חוץ מצד הבניין אל, אחרים באמצעים

. תוספת כל עבורם תשולם ולא האלמנט של היחידה במחיר נכללים, ועוד לקומה

 ולא היחידה במחיר כלולות זה במפרט המופיעות איכותית או טכנית דרישה לכ

 .תוספת כל עבורן תשולם

קבלן האלומיניום, יהיה אחראי לתקן ליקויים שנגרמו לבנין ו/או לעבודתם של  5.2

קבלנים אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה  בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה 

 בחיפוי אבן ועוד.

ויציבות הפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו באחריותו חוזק  5.3

 הבלעדית של הקבלן.

מערכות העזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק וייצוב הפריטים בשלבי  5.4

ההרכבה השונים, יפורקו עם תום העבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע 

 סדיר של עבודות אחרות.

המוצרים והרכיבים השונים אל האתר ואחסנתם  תאחראי להובלקבלן יהיה ה 5.5

מוצר או חלק פגום ייפסל   בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות.

 לא יתוקן מוצר או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. ויוחלף.

 מידות הפתחים יילקחו ע"י הקבלן ובאחריותו בלבד. 5.6

בכל מידה, כמו כן גם שינוי רוחב המשקופים   10%ל עד  שינויים במידות פריטים ש 5.7

ס"מ כלפי המידות בתוכניות ובפרטים לא מהווה עילה לשינוי  10בגבולות של 

 המחיר ו/או תוספת תשלום כלשהו.
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 .והתפעול  התפקוד דרישות 12.03

 כללי .1

, המפקחמאת מעבדה מאושרת על ידי  הקבדי תעודת להמציא הקבלן באחריות 1.1

 אישור פרק ראה. זה בסעיף המפורטות לדרישות והחלונות הדלתות התאמת על

 התכניות ואבי הטיפוס בהמשך. ,היצרן

 הדרישות. במהדורתו האחרונה 1068לחלונות, יהיו כמפורט בת"י  הדרישות כל 1.2

  .של החלונות למעט הדרישות לאטימות ולאל זהות יהיו לדלתות

 אויר חדירת .2

 תהיה דרכם אזורים יהיו לא. אויר חדירת למניעת יתוכננו השונים הפריטים 2.1

 .מרוכזת אויר חדירת

 1.5לא תעלה על  ,1המוגדר בטבלה  ,המותרת בלחץ הבדיקה האוויר חדירת 2.2

מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלונות  2.0מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלקים הקבועים ועל 

 Qnנפתחים. חדירת האוויר המותרת בלחצים נמוכים יותר לא תעלה על הספיקה  

 :הנוסחה פי על
 2/3)0(Pn/P 0Qn=Q 

 
 :כאשר

0Q 1המותרת בלחץ הבדיקה על פי טבלה  ר= חדירת האווי; 

Pn  =1על פי טבלה  ,הבדיקה לחץ. 

0P  =הביניים לחץ. 

 מים חדירת .3

 אל וכן, תוכו אל המבנה מחוץ מים חדירת למניעת יתכוננו השונים הפריטים 3.1

 .מכך להינזק העלולים והזכוכית האלומיניום מערכות  של אזורים אותם

( העלולים  WEEP SYSTEMניקוז מים, )תכנון מוצרי האלומיניום יאפשר  3.2

 עיבוי.-גשם  ומי-להצטבר בחלקים הפנימיים של המוצרים, כגון מי

 לא.  החלונות  ושל  הויטרינות  של  הפנימי  בעברם  מים  לחדירת  סימנים  כל  יראו  לא 3.3

 .מנוקזים לא באזורים מים של הצטברות תהיה

 הפרטים לאיטום ותהליכים שיטות, והמתכנן המפקח לאישור יביא הקבלן 3.4

 .וניקוזם

 הוראות פי ועל המתאימים התקנים דרישות"פ ע יבוצעו ניקוז וחורי קדחים 3.5

 .הפרופילים ספק ומפרטי

 סטטי בעומס עמידה .4

 הצפויים הסטטיים העומסים את לספוג שיוכלו כך יתוכננו האלומיניום פריטי 4.1

התפקוד שלהם. בעת תכנונם אין להביא בחשבון את  יכולת שתיפגם מבלי

התרומה לחזקם הסטטי הנגרמת על ידי הזכוכית ומילואות אחרות, סרגלי זיגוג, 

 כיסויים דקורטיביים וכו'.

 הן, חלונות ושל הויטרינות של שהוא כל רכיב של סטטי בעומס לעמידה הדרישה 4.2

 :כדלקמן תהיה, 1 בטבלה המוגדר בדיקה בלחץ, שלילי ללחץ והן חיובי ללחץ

מאורך המפתח של הרכיב, בין שתי נקודות עיגון  1/200הכפף לא יעלה על  שיעור 4.3

 .מ"מ 10למבנה. בכל מקרה לא יעלה הכפף על 

 מאורך 1/125 על הכפף שיעור יעלה לא, מונוליתית זכוכית ברכיב מזוגגת כאשר 4.4

  .מ"מ 8ה הכפף על מקרה לא יעל בכל .אחת שמשה של לארכה הנמדד הרכיב
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 מאורך 1/175 על הכפף שיעור יעלה לא, בידודית זכוכית ברכיב מזוגגת כאשר 4.5

 מ"מ. 8מקרה לא יעלה הכפף על  בכל .אחת שמשה של לארכה הנמדד הרכיב

של  1/190פנלים של חיפוי העשויים אלומיניום, לא יעלה שיעור הכפף על  עבור 4.6

 10המפתח בין שתי נקודות תפישה של הפנל אל השלד. ובכל מקרה לא יעלה על 

 "מ.מ

 1068"י  בת  כמפורט  תהיה  הדלתות  ושל  חלונות  של  סטטי  בעומס  מידהעל  הדרישה 4.7

 1 בטבלה כמוגדר הוא הלחץ כאשר חלונות לגבי

 .באש עמידות .5

השימוש  – 921המשתתפים בבניית מוצרי אלומיניום יעמדו בדרישות ת"י  החומרים

 בחומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה.

  .ובדיקתם קריטריונים אקוסטיקה .6

 יהיה רכב כלי של סטנדרטי לרעש שטח בתנאי, ציר חלון של הרעש הפחתת 6.1

 . לפחות R’w = 30 dB בשיעור של 

 בשיעוריהיה    רכב  כלישל    דרטיסטנלרעש    בתנאי שטח   רעש של חלון הזזה  הפחתת 6.2

 לפחות. R’w = 26 dBשל  

 השוואהלבצע בדיקות לצורך  םשאיר יהיו האקוסטיקה יועץו/או  המפקח 6.3

שנקבעו והקבלן יהיה אחראי לספק את תנאי הבדיקה כפי שיגדיר  לקריטריונים

יהיו לשביעות רצון  לא האקוסטיתתוצאות הבדיקה  אם. האקוסטיקה יועץ

 .היועץ של רצונו לשביעות עד העבודה אתעל הקבלן לתקן  ,היועץ

 ,הקבלן"י ע הליקויים תיקון לאחר שתערך חוזרת /נוספת בדיקה ובתום במידה 6.4

 ליועץ, ימציא הקבלן, עץוהיתיקון הליקויים אינו לשביעות רצון  ימצא כי

 המוכיחה מאושרת שטח מעבדתמ אקוסטית בדיקה תעודת האקוסטיקה

הבדיקה תעשה  .שנקבעו האקוסטיים בקריטריונים עומד שהותקן שהאלמנט

בעלות בדיקה  ישאהקבלן  , לרעש כבישים.5חלק  – 1034בהתאם לדרישות ת"י 

 .זאת

 באחריות הקבלן לתקן את הנדרש עד אשר יושגו ערכי הבידוד שהוגדרו. 6.5

 וציפויים חומרים 12.04

 כללי .1

 1068"י בת הנקובות לדרישות יתאימו ובדלתות ויטרינותוב, בחלונות האבזרים

 שאיננה  רגילה  בפלדה  שימוש  יורשה  לא.  אלומיניום  לחלונות  המתייחסים  2-ו  1  חלקים

 .זה במפרט אחרת במפורש בהם שצוין במקומות אלא-מ"פלב

 אלומיניום .2

. הפרופילים יתאימו לדרישות T5 – 6063האלומיניום יהיו מהנתך  פרופילי 2.1

אין להשתמש בחומר גלם ממוחזר בכל שיעור  של מכון התקנים. 211"כ מפמ

 שהוא.

 הפרופילים יהיו חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'. 2.2

ייווצר מגע ישיר, בשום מקרה, בין מוצרים מאלומיניום לבין מתכות אחרות, לא  2.3

, ניאופרן או P.V.Cשטחי המגע יופרדו על ידי  חציצה מחומר פלסטי לא ספוגי )

 .אחרים(
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 האלומיניום  גימור .3

. גוון עהיבצב או/ופרופילי ופחי האלומיניום בפרויקט יבוצע באלגון  גימור 3.1

התאמת הגוון תהייה  .הקיים הגווןהפרופילים וגוון פחי האלומיניום יהיה לפי 

 באישור המפקח.

שכבת האלגון של פרופילי אלומיניום ופחי אלומיניום החשופים לתנאים  עובי 3.2

האלגון יבוצע על  .של ת"י AA 20השוררים מחוץ למעטפת הבניין יתאים לרמה 

 .המפקח ידי על יאושר אשר התקנים וןידי מפעל מוסמך על ידי מכ

שכבת האלגון של פרופילי האלומיניום ופחי אלומיניום הנראים לעין ואשר  עובי 3.3

 20AAאינם חשופים לתנאים השוררים מחוץ למעטפת הבניין יתאים לרמה של 

 ידי על מוסמךו הפרופילים יצרן"י ע מאושר האלגון יבוצע על ידי מפעל .של ת"י

 .ואילגון צביעה עבודות לביצועהתקנים  וןמכ

 שיטת. super durableאלומיניום יצבעו באבקת פוליאסטר מסוג  פרופילי 3.4

 יעמוד הצבע. הצבע יצרן הוראות פי על יבוצעו הצבע שכבת ועובי הצביעה

 תבוצע  הצביעה.(  1.4.2)  סוג  משופרת  עמידות  בעל  לצבע  2  חלק  4402"י  ת  בדרישות

 .המפקח ידי על תאושר אשר התקנים וןמכ ידי על מוסמכת מצבעה"י ע

וע"פ לוחות גוונים  ואו "איירון" RALצביעת פרופילי האלומיניום תהיה מטבלת  3.5

 ויאושרו ע"י הדייר. ע"י המתכנן לאילגון' בגוון שיבחרו

 או משריטות נקיים האלומיניום חלקי יהיואילגון  ו/או הצביע תהליך לאחר 3.6

 התקנת. הפריטים יתר עם ויחד עצמו בפני פריט לכל, אחיד ובגוון אחרים פגמים

 .נוסף תשלום ללא יוחלפו אחרים פגמיםאו /ו משריטות נקיים שאינם חלקים

 מגולוונים פחים .4

 B.S-6830 1978  או  313המגולוונים בהם יעשה שימוש יתאימו לדרישות ת"י  הפחים

 .מיקרון 19 יהי המינימלי הגלוון עובי. ASTM A-792M-1997או 

 ריתוכים יצבעו בצבע עשיר אבץ. 

 סמויים עזר משקופי .5

"מ לפחות, בחתך מ 2 של בעובי מגלוון פלדה מפח יבוצעו סמויים עזר משקופי 5.1

 ולתנאי הסביבה. הבניןהמתאים לדרישות התכנון, לתנאי הסיבולת של 

 וללא התזה ללא אבץ עשיר בצבע מלאים יהיו העזר במשקופי הריתוכים כל 5.2

 .נקודה ריתוכי

 פלדה קונסטרוקציות .6

הקבלן נדרש לאישור המפקח לעצם השימוש בחלקי פלדה, מיקומם וצורת החיבור 

 האלומיניום.לרכיבי 

 וירותכו יוכנו, האלומיניום קבלן ידי על יבוצעו שונים פלדה ורכיבי קונסטרוקציות

בטבילה  יגולונו. לאחר סיום עבודות הריתוך יצבעו בצבעי יסוד או היבמסגרי מראש

 יצבעו ,  שיתוך  מפני  ההגנה  שכבת  יישום  לאחר.  מפקחבאמבט אבץ חם, על פי החלטת ה

הנוספות אשר  העבודות. הנכס בעלי בחירת פי על עליון בצבע החשופים וריםזהא

יבוצעו באתר יהיו עבודות ב"קר" בלבד באמצעות חיבור בברגים. לא יורשו ריתוכים 

 באתר אלא באזורים שאינם חשופים ובאישור בכתב שניתן מראש ע"י המפקח.
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 אטימה וחומרי אטמים .7

או סיליקון. האטמים יעמדו  EPDMבפרויקט כולו יהיו עשויים  האטמים 7.1

 אטמים גמישים לחלונות ודלתות. – 1542בדרישות ת"י 

איטום   .וחומר  חומר  כל  של  היצרן  להוראות  בהתאם  יהיה  המאטי  בחומרי  שימוש 7.2

המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום יאטמו בחומרים אקריליים 

או סיקפלקס. איטום פינות המשקופים יתבצע ע"י אטם לפי מפרטי יצרן או 

למפקח, לאישורו את המפרטים הטכניים   יאלהמצ  הקבלן  עלסיליקון בגוון שקוף.  

 בהם הוא משתמש. םשל חומרי האיטו

 בחומר להשתמש אין. השונים לשימושים מומלצים אטימה ריחומ רשימת להלן 7.3

 .מפקחה  לאישור  הובאו  שלו  הטכני  והמפרט  החומר  שדוגמת  קודם  כלשהו  איטום

 וםניאלומי חלקי בין או בניה חומרי לבין אלומיניום חלקי בין איטום תפר -

 איןאו ש"ע.  ARBOSIL1096נייטרלי מסוג  סיליקוןלבן מלבן סמוי: 

 להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי. 

נייטרלי אשר אינו נספג  סיליקוןבין חלקי אלומיניום לבין אבן:  איטום -

 ומכתים את האבן. 

חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום, כגון חיבור של פינות  איטום -

 .אנאירובי איטום חומרמעלות:  45-מסגרות אלומיניום החתוכות ב

חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום  איטום -

 . צרים לסדקים איטום חומרלבין הבדיד )שפרוץ(: 

ם או בינם לבין חלקי אלומיניום: לבין עצמ EPDMבין אטמי  איטום -

  ARBOSIL1096כדוגמת  EPDMאו סיליקון המתאים לאטמי  פוליסולפיד

    או ש"ע.

 במקומות, איטום לתפרי מצולב מוקצף פוליאתילן עשוי בגב להשתמש יש 7.4

 .לכך המתאימים

מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר   בפריימרלהשתמש    יש 7.5

על ידי יצרן החומר. אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן, ככלל, יש להעדיף 

 .בפריימרחומרי איטום אשר אינם מצריכים שימוש 

 השונים האלומיניום פריטי שבין המישקים לאטימות אחראי האלומיניום קבלן 7.6

 קבלן, ספק הסר למען. המבנה של אחרים כיביםר לבין ובינם עצמם לבין

 כולל מותקן הוא בו הבטון קיר לבין החלון שבין לאיטום אחראי האלומיניום

 .הבטון קיר לבין הסמוי המלבן שבין האיטום

במקרים בהם הוא בא במגע עם פלדה או עם חומרי   אצטילהשתמש בסיליקון    אין 7.7

 בנין כגון אבן או טיח או כאשר ההוא נמצא בקרבה לזכוכית שכבות.

האיטום שבין יחידת האלומיניום לבין המלבן הסמוי ובין המלבן  מישקי רוחב 7.8

 מקוצףמ"מ. למישק יהיה גב עשוי פוליאתילן  6-הסמוי לבין המבנה לא יקטן מ

 מ"מ.-5-למקומו באופן שיבטיח שעומק המישק לא יקטן מ מצולב אשר יוחדר

יישום עיסת האיטום יש לנקות היטב את אזור המישק משאריות אבק, שמן   לפני 7.9

 מתאים על פי הוראות יצרן עיסת האיטום. פריימרוזיהומים אחרים. יש ליישם 

 לאחר. איטום עיסת של ואחיד רציף למילוי לדאוג יש האיטום מישק יישום בעת 7.10

 לנקות  יש.  המישק  חלל  את  מושלם  באופן  שתמלא  מנת  על  העיסה  את  להדק  מילוי

 .האלומיניום חלקי או המבנה של זיהום שימנע כך איטום עיסת עודפי במועד
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  זכוכית .8

 במבנה הזיגוג. 938"י ות 1099תתאים לדרישות ת"י  שימוש יעשה בה הזכוכית 8.1

 sn-70כדוגמת  LOW-Eשקוף עם ציפוי  מסוג רבדים זכוכית באמצעותייעשה 

 מהמין תהיה הזכוכית. לפחות, 4+0.76+5או חלבית בעובי  של חברת גארדיאן

 .אחרים פגמים או שריטותגלים, -אוויר בועות ללא, ביותר המעולה

 .הפריטים בתיאור כמפורט הזיגוג מעובי יפחת לא הזיגוג עובי מקרה בכל 8.2

 .אחרת צוין לא ואם לדרישות בהתאם כהה /חלבית /שקופה תהיה הזכוכית 8.3

 .הפריטים בתיאור וכמפורט המתכנן בחירת לפי יהיו הזכוכית וגוון סוג 8.4

יורכב באמצעות סרגלי זיגוג בתוספת אטמים המותאמים לעובי הזכוכית.  הזיגוג 8.5

שקוף קריסטלי  סיליקוני"י חומר ע נוסף איטום יבוצע לזכוכית האטמים בין

 .יועץ האקוסטיקה ו/או  המפקחובאישור 

במישור המסגרת בה הם מזוגגים בעזרת  –הזכוכית יקובעו במקומם  לוחות 8.6

 אורך. SHORE A 70-90או גומי קשיח בעלי קשיות של  מפלסטיק כסיפים

 כמתואר  מ"מ. מיקומם של הכפיסים אופן הצבתם יהיה  70  -מ  יפחת  לא  הכפיסים

. דגש יושם על כך שהכפיסים לא יפריעו את מהלך הניקוז של מערכת 1099"י בת

 הזיגוג.

 GLAZING PRESSUREכל חלקי הזכוכית יזגגו בשיטה יבשה בלחיצה,  8.7

SYSTEM DRY .על פי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית ועל פי התכנון המפורט 

 וסמתחמ  תהיה,  לא  או  אפקטיבית  שכבת  בעלת  אם  בין(  TINTED)  מגוונת  תזכוכי 8.8

(FULLY TEMPERED )בחום מחוזקת או (HEAT STRENGTHENED). 

 .הזכוכית הזמנת לפני מפקחה לאישור יובא הזכוכית יצרן 8.9

 פירזול .9

"י ע  ומאושרים  מקוריים, הרלוונטיים  התקנים"פ ע  מדגם  יהיו הפרזול  אביזרי  כל 9.1

 הקבלן על מקרה בכלוכנדרש במפרטים ובתיאור הפריטים,  ,הפרופילים יצרן

 של הטכניים המפרטים את לאישור, והמפקח האקוסטי המתכנן בפני להביא

 .משתמש הוא בהם האביזרים

 ובהתאם  מתאימים  תפסים  או  ברגים  באמצעותהפרזול יחוברו לאלומיניום    חלקי 9.2

 .הפרופילים יצרן להנחיות

 מחומרים או אוקולון כדוגמת מחליד בלתי מחומר יהיו', וכו מיסבים, גלגלונים 9.3

 .קורוזיה נגד טיפול לאחר

 .316"מ מפלב יהיו פתוח במצב ולקביעתםלהגבלת פתיחת החלונות  מנגנונים 9.4

 דלתות 12.05

 ציר דלתות מבנה .1

 המעולה  מהסוג  אביזרים  עם,  או ש"ע  קלילדלתות האלומיניום יהיו כדוגמת    אגפי 1.1

 .הדלתות יבוצעו כחלונות בגודל הדלת עם אטימה רצופה ע"י אטם מרכזי. ביותר

למען הסר ספק, המלבן בהיקף האגף הנפתח יהיה אחיד ורציף בכל ארבעת 

 הפאות של הפתח.

יכללו שימה תחתונה בכנף או במישור הכנף, מתכווננת והופכת לסטטית   הדלתות 1.2

 בעת הסגירה, כולל גומי אטימה.
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 הזזה דלתות מבנה .2

 מהסוג  אביזרים  עם  או ש"ע,  קלילההזזה יהיו עשויות מסדרת פרופילים כדוגמת    דלתות

 .4001האטימות של הדלתות הנן על פי ת"י  דרישות. ביותר המעולה

 חלונות 12.06

 כללי .1

קיפ וחלונות   ידר,  קיפ,  צידי  ציר:  פתיחה  חלונות  הינם  בפרוייקט  העיקרים  החלונות  סוגי

  .חלונות המשלבים בתוכם אגפים קבועים הזזה אופקיים ואנכיים. כמו כן יתכנו

 ציריים חלונות .2

 , נעילה נקודות שתי בעל יהיה הנפתח האגף, "מרכזי"אטם  של מטיפוס יהיו החלונות

האזור אשר מהאטם והלאה, כלפי חוץ, ינוקז בעזרת חריצי   .לגודלו  בהתאם,  הפחות  לכל

ניקוז מתאימים. חריצי הניקוז יחופו במכסים מתאימים. אל האזור אשר מצדו הפנימי 

 .1חלק  1068בת"י  201בדגש לסעיף  .של האטם לא תורשה חדירת מים

ורשה רציפה בעלת פינות מגורפות. י  EPDMהמרכזי של החלון יהיה עשוי מסגרת    האטם

 גם שימוש באטם ובפינות יצוקות נפרדות.

, ברגים בפינה שיש במידה. אלומיניום עשויות יהיו והאגף המלבן של החיבור פינות

 .מזק או-מ"פלב עשויים יהיו הם' וכדו פינים, קפיצים, אומים

 ממצבי   אחד  כל.  סיבוב חצי ידי על  הפתיחה למצב  סגור  ממצב  ויופעל  סיבובי  יהיה הסגר

 אל יוברגו האגף פרופיל אל הסגר את המחברים הברגים. קפיצי יהיה הסגר של העצירה

 הברגים ראשי בין תמצא אשר)נירוסטה( -מ"פלב לוחית דרך יחלפו הברגים. הסגר גוף

 האגף. גוון הסגר יהיה בגוון האלומיניום על פי בחירת האדריכל. לפרופי לבין

 מתאימים מוטות בעזרת השונים המנגנון חלקי אל מועברת הסגר יוצר אשר התנועה

 החיתוך מידות דיוק על להקפיד הקבלן על. המנגנון חלקי לבין הסגר בין מקשרים אשר

 .המנגנון יצרן להוראות בהתאם אלא מוטות של

 ונקודת זה בזקף נוספת נעילה נקודות 2 לפחות יכיל החלון של הרגיל הנעילה מנגנון

 בחלונות. העליון לציר מתחת-מ"מ 100-כ, הצירים מותקנים בו בזקף אחת נעילה

 עולה  שרוחבם  בחלונות.  אזן  בכל  נוספת  נעילה  נקודת  תותקן-מ"מ  900  על  עולה  שרוחבם

 ממערכת  מורכבת  נעילה  נקודת  כל.  אזן  בכל  נוספות  נעילה  נקודות  2  יותקנו-מ"מ  1500  על

 אל האגף הידוק את לווסת יהיה שניתן כך עשויים יהיו אלא. לו הנגדי ואבזר פין של

 .המלבן

 תחת  גם,  במקומם  קבועים  יהיו  שהצירים  תבטיח  האלומיניום  פרופילי  אל  הצירים  נעילת

מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים בפרופילים. בחלונות שגובה  ,וזעזועים עומס

מ"מ, הציר העליון בלבד יחוזק עם בורג אל פרופיל המלבן.   1100האגף שלהם עולה על 

הבורג יחדור אל תוך בטנה העשויה לכך. מיסוב פין הציר בתוך התותב יהיה הדוק באופן 

 הציר ביחס לתותב.של פין  ,שיאפשר תנועה סיבובית אך לא צדית

 של  הרגילים  למספריים  בנוסף  יכיל  הנעילה  מנגנון"מ,  מ  1100  על  עולה  שרוחבם  בחלונות

 האגף  את לתמוך ותפקידם החלון של העליונה בפיה הממוקמים עזר מספרי גם המנגנון

 .)קיפ( מטה תלוי אותו שפותחים בעת
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 הזזה  חלונות .3

 . ביותר המעולה מהסוג אביזרים, עם "עשו או קליל מסדרת עשויים יהיו החלונות

 .חוץ כלפי המים ינוקזו דרכו חלול מפרופיל יבוצע החלון סף

 הקבוע  לבין  האגפים  מסילת  בין  המפרידה  הקורה  תבוצע  קבוע  תחתון  חלק  בעלי  בחלונות

 הניקוז חריץ תחתית שבין האנכי המרחק. חוץ כלפי המים ינוקזו דרכו חלול מפרופיל

 חיבורי"מ.  מ  37  לפחות  יהיה  האגף  של  התחתון  הקצה  לבין  המפרידה  הקורה  של  התחתון

 החלון של העליון מהחלק מים מעבר יהיה שלא כך יאטמו החלון מזוזות אל זה פרופיל

 .הקבוע החלק אל

- מ"ס 5-מ יפחת לא וידיות סגרים מותקנים בהם באגף הזקפים של האינרציה מומנט

 ."מס 10.4-מ יפחת לא בזה זה המשתלבים הזקפים שני של האינרציה ומנטמ

 התריס ארגז של התחתון מהפרופיל המורכבת הקורה של האינרציה מומנט כל סך

 זאת  קורה לחזק ניתן 14-וח 12–ח לחלונות-מ"ס 58-מ יפחת לא החלון וממשקוף

 .התריס ארגז בתוך מגולוון פח של בפרופיל

 סף אזוריה דרך ברגים להחדיר אין. יציב באופן הסמוי המלבן אל ירותק החלון סף

 .מים לניקוז המשמשים

 בין איטום יבוצע. חוץ כלפי הזיגוג מערכת תנוקז קבוע תחתון חלק בעלי בחלונות

 .מזוגגת היא בו הפרופיל לבין השמשה

מוקצף אשר   EPDMהמזוזות לבין הסף ובין המזוזות לבין המשקוף תוכנס רפידה של    בין

תפקידה לאטום את המישק שבין הפרופילים. אל תוך קצות פרופיל הסף וקצוות הקורה 

מוקצף  EPDMהמפרידה בין החלק העליון של החלון לחלקו הקבוע, יוחדרו פיסות של 

ות הפנימיות של הפרופיל כך שייווצרו שני אשר יאטמו בעזרת עיסת סיליקון אל הדפנ

 פקקים האוטמים את חלל הפרופיל.

 יותקנו  הזיפים  לגובה  מעל-מ"מ  2  עד  1.5  הבולט  פלסטיק  סנפיר  בעלות,  אטימה  מברשות

 .באגפים

 זיגוג לטבלאות בהתאם ,"ממ 3-מועוביים לא יפחת  EPDMהזיגוג יהיו עשויים  אטמי

 .לאטימה והגומי הזכוכית לעובי מותאמים זיגוג סרגלי ועם היצרן

הנגדי לסגר   .בפתח  הדלת  או  החלון  התקנת  לאחר  גם  לויסות  ניתנת  תהיה  הסגרים  נעילת

בחלונות בלבד יהיו  .והלשונית יהיו ניתנים להחלפה מבלי שיהיה צורך להסיר הסגרים

קפיציים כך שינעלו מעצמם עם טריקת החלון. הסגרים בדלתות יהיו ללא קפיץ כך 

 שטריקת אגף הדלת לא תגרום לנעילתם.

 .חוץ מצד, קבועה, שקועה בידית מצוידים יהיו לתותדב הסגרים

 הגלגילון )גריז(.  סיכה במשחת וממולאים סגורים כדוריים מסבים בעלי היו הגלגלים

 המותקנים  הגלגל בבתי. האגף מסגרת בפירוק צורך ללא ולהחלפה לפירוק ניתן היהי

 באופן הגלגל בית אל בציר המחבר גשר גבי על מותקנים גלגילונים צמד יהיו בדלתות

 בדלתות  הגלגלים  גובה.  עת  בכל  המסילה  עם  הגלגילונים  ארבעת  כל  של  רצוף  מגע  שיבטיח

 .לויסות ניתן יהיה

 מחוזקים  יהיו באגפים הברגים ראשי ואת החריצים את המכסים הפלסטיק כיסויי

 יציב באופן למקומם

 את לנקז תפקידו אשר צינורית בצורת פקק: ניקוז פקקי של סוגים בשני להשתמש יש

 חד שסתום בצורת ניקוז פקק. החלול חלקו תוך אל הסף של העליון מהמשטח המים

אשר יאפשר ניקוז מים מהסף כלפי חוץ אולם לא יאפשר  ,1832 ארפל כדוגמת, כיווני

חדירת אויר. התקנת פקק ניקוז זה על גבי פרופיל האלומיניום תהיה הדוקה כך שמישק 

 בינו לבין הפרופיל יהיה אטום.
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 ותריסים  תריס ארגזי 12.07

 אקוסטי בידוד ללא תריס ארגזי .1

 מכסה אלומיניום.ס"מ +  40 - מונובלוקהתריס יהיו מאלומיניום מסוג  ארגזי

 אקוסטי בידוד עם תריס ארגזי .2

 .ס"מ + מכסה אלומיניום 40 - מונובלוקהתריס יהיו מאלומיניום מסוג  ארגזי 2.1

כדוגמת  מלאמיןהפנימית של דלת/פתח השירות של הארגז תצופה בספוג  הדופן 2.2

מ"מ ואחריו יריעה מבודדת  30בעובי ספוג עם חוצץ כבד של חב' "סונקס", 

 ק"ג/מ"ר. 3.5במשקל של 

 30בעובי   כנ"ל מלאמיןהעליונה והתחתונה של ארגז התריס יצופו בספוגי  הדופן 2.3

 מ"מ לפחות.

 לדלת/פתח השירות בארגז התריס יותקן גומי סיליקון, לאיטום מלא.  הארגזבין    2.4

 .להידוק לחיצה מנגנון באמצעות תהיה למשקוף השירותפתח /דלת סגירת 2.5

 יםתריס .3

יהיה שלבי פלסטיק או שלבי אלומיניום מוקצף או  רפפההאו  גלילהה יתריס סוג 3.1

"י ע מאושר ויצרן מתוצרתהעדכני ביותר,  "ית בעלישלבי אלומיניום משוך  או

 .המפקח

 .המותקן התריס ודגם לסוג ויותאמוהתריס יהיו מתוצרת יצרן החלון  פרופילי 3.2

 ניילון. פיברמסוג  עם רשת הרשתות יהיו מתוצרת יצרן החלון יפרופיל 3.3

 ביצוע 12.08

 ייצור .1

 המתאימים  ומבלטים מכונות, בכלים להשתמש היצרן על השונות היחידות ייצור בעת

 כללי פי על גבוהה איכות ברמת, נכון עיבוד יבטיחו תחזוקתו ואופן הציוד טיב. לייעודם

 .המקצוע

סוגי האביזרים,  ,הנדרשים העיבוד סוגי את המפרטים שרטוטים פי על יתנהל הייצור

 חריצי הניקוז, סוג הברגים וכו'.

 .המאושרות הניקוז לתכניות בהתאם ניקוז חריצי ביצוע על יקפיד הקבלן

 ונקיים חלקים יהיו החריצים. יכורסמו או מתאים במבלט ינוקבו בפרופילים חריצים

 .המקרה פי על מתאימים בפקקים ויכוסו

 התקנה .2

, הבניין למישור ומקבילים אנכיים, ישרים בקווים יותקנו האלומיניום יחידות 2.1

 .המאושרות העבודה בתכניות כמוראה

 .מים לניקוז המשמשים הסף אזורי דרך ברגים להחדיר אין 2.2

על סטיות  המפקחיבצע מדידות במבנה לפני תחילת הביצוע וירתיע בפני  הקבלן 2.3

 חריגות.

 ההתקנה שרטוטי את ברשותו יחזיק ההתקנה עבודות על האחראי העבודה מנהל 2.4

 סוגי, העיגון מרחקי, והאטימה העיגון אופן, בפתח החלון מיקום את המפרטים

 .נכונה להתקנה חשיבות בעל אחר פרט וכל והמיתדים הברגים

החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים ויהיה בכל  2.5

מקרה חיבור יציב שיבוצע באורח מקצועי ונכון. כל הברגים ושאר אמצעי החיבור 

פינות יהיו חיבורים פנימיים שלא מקבלים קורוזיה ללמיניהם יהיו מנירוסטה ו

 שמתאימים לפרופיל הספציפי.
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 יוחדרו,  הבניין  אל  סמויים  מלבנים  או  אלומיניום  מערכות  חלקי  המחברים  יםהברג 2.6

 יפחת לא הברגים של הנומינלי הקוטר"מ. מ 35 לפחות של לעומק הבטון תוך אל

 ."ממ 4.8-מ

-מבמרחק שאינו קטן  יקדחו )דיבלים( מיתדים להחדרת המיועדים בבטון חורים 2.7

או המלבן הסמוי המותקן אל  האלומיניום שרכיב במידה. הבטון משולי מ"מ 30

הבניין אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובין הקיר, בנקודת העיגון, פיסת מרווח 

מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר. פיסת המרווח תהיה עשוי 

מחומר יציב אשר איננו נרקב ומתערער עם הזמן. חור המעבר לבורג יהיה הדוק על 

 .ביניהם תזוזות למנוע מנת על גרקנה הבו

 או לרעידות הנתונים האלומיניום מערכות של רכיבים הבניין אל העוגנים מיתדים 2.8

 .תוברעיד העומד מתאים מסוג יהיו, הרוח מכוחות הנובעים זעזועים

חלקים של המלבנים הסמויים גלויים לעין. על  ישארוגמר ההתקנה לא  לאחר 2.9

 .מפקחמתאימות על פי הוראות ה םהקבלן להתקין על חשבונו הלבשות אלומיניו

 יאפשרו אשר מתאימות מרחיקות עם תבוצע הסמוי המלבן גבי על החלון התקנת 2.10

 אל החלון  את  המחברים  ברגים  שני  בין  המרחק.  בפתח החלון של  מקימו  ויסות  את

 בכל, מהפינה הקיצוני הבורג מרחק"מ. מ 500 על יעלה לא מותקן הוא בו הפתח

 חיבור בורג ימוקם נטוי סב או צירים בחלון"מ. מ 150 על יעלה לא, החלון של צלע

 .ציר כל בקרבת הסמוי המלבן אל

 להתרכבויותיוהצורך תבוצע תוספת הקשחה בין ארגז תריס למלבן  במידת 2.11

 הצפויות על הפתח. 

 ללוח בהתאם בעבודה ולהשתבץ המזמין עם עבודתו את לתאם הקבלן על יהיה 2.12

 .עבודה פיצול בגין תפתוס כל תשולם לא. ביניהם שיותאם הזמנים

סיר רק עם המסירה האלומיניום יש לה  פרופיליכיסויי המגן של פחי החיפוי ושל    את 2.13

 סופית של העבודה לידי המזמין.

. בלבד  המפקח  באישור  אלאאלמנט חדש על גבי אלמנט קיים,    של  התקנה  תבוצע  לא 2.14

 ליועץלמתכנן תרשימים ומפרטים של "ההלבשות" לצורך אישור,  בירעיהקבלן ו

לבצע התקנה של אלמנט חדש על   לאלץבמקרים בהן הקבלן    .ולמפקח  האקוסטיקה

גבי מסגרת אלמנט קיים, על הקבלן להמציא אישור הסכמה בכתב מהדייר 

 והמפקח. האקוסטיקה יועץולהעבירו לאישור 

 איכות אבטחת 12.09

  מפקחהימציא למפקח הפרויקט תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת על ידי  הקבלן .1

 הטיפוס של החלונות עמדו בדרישות מפרט זה. ותשאב המוכיחה

 לבקר לו ויאפשר השונות היחידות של הייצור בהתקדמות המפקח את יעדכן הקבלן .2

 .הייצור מתהליך ולהתרשם במפעל

יום בזמן העבודה, לאחרי סיומה ועד על הקבלן חובה להגן על עבודות האלומינ חלה .3

 למסירתה למזמין. 

 הייצור מקו רכיביהן או אלומיניום יחידות של אקראי מדגם ליטול ראשי יהיה מפקחה .4

 שיתגלה במידה .התקנים במכון לבדיקות ולשלחן, באתר האחסון ממקום או במפעל

על מהות התיקון הנדרש במנה ממנה נלקח  מפקחה יחליט, המעבדה בבדיקת כשל

המדגם. הקבלן ידאג לבצע תיקון זה בהקדם, מבלי לעכב את לוח הזמנים לביצוע 

 במכון לבדיקה וישלחו נוסף מדגם המפקחהפרויקט. לאחרי ביצוע התיקון ייטול 

 .זאת בדיקה בעלות ישא הקבלן. התקנים
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, המטרהבדיקת  חלוןסיום ההתקנה של  לאחרו במהלך ,להזמין ראשי יהיה המפקח .5

 זו  בדיקה  .1  חלק  4068  "יובת  2חלק    1476"י  תבהבדיקה תבוצע בהתאם לנוהל המתואר  

. העבודה ביצוע כדי תוך תיקונן את לאפשר מנת ועל בהתקנה טעויות לגילוי מיועדת

"י ע יתוקנו בבדיקה שנכשלו רכיבים .בשטח המפקח לדרישת בהתאם תתבצע בדיקהה

ובתום בדיקה נוספת/ חוזרת שתערך לאחר תיקון  במידה .מחדש ויבדקו הקבלן

 בדיקת  תעודת, ימציא הקבלן, החלון ברכיבי כשלים עדיין ישנםהליקויים, ימצא כי 

 "ל.הנ התקנים בדרישותמאושרת המוכיחה שהאלמנט שהותקן עומד  הממעבד המטרה

 הקבלן ישא בעלות בדיקה זאת.

 .תקינותבדיקה  תוצאות תושגנהבאחריות הקבלן לתקן את הנדרש עד אשר  .6

 תחזוקה 12.10

 כל  של  מלא  פרוט  הכולל,  ואחזקה  תחזוקה  הוראות  העבודה  סיום  לאחר  לדייר  יגיש  הקבלן

 .לביצועם הזמנים לוחות כולל לבצע שיש אחזקה הפעולות

 רשימת לרבות ציוד לכל היצרן"י ע שניתנו טיפול והוראות קטלוגים הקבלן יצרף כן כמו

 .לאחזקה רצויה חלפים ורשימת מעודכנת וספקים יצרנים

 ההדרכה שקיבל על אותו ויחתים, והאחזקה התפעול בביצוע הדייר את ידריך הקבלן

 .והבינה

  אחריות 12.11

 תקופה אורך, מספק הוא אותם החומרים ולטיב עבודתו לטיב אחראי יהיה הקבלן .1

כמוגדר  האלומיניום עבודות לכלל באחריות ישא הקבלן. שנים שלוש יהיה האחריות

בחוקי מדינת ישראל ביחס לאחריות קבלנים. בכל מקרה, לא תפחת תקופת אחריותו 

כי למרות האישורים  ,בזה מודגש ספק הסר למען. שנים 10-משל הקבלן לחדירות מים 

 ולתפקוד לביצוע שיקבל הקבלן במהלך התכנון והביצוע, נשארת האחריות המוחלטת

 .עליו באתר האלומיניום עבודות

 על המשפיע פגום רכיב כל חשבונו על להחליף או לתקן הקבלן על האחריות בתקופה .2

 קנת המתו המערכת תתפקד התיקון לאחר. הארכיטקטוני המראה טיב על או התפקוד

 .המאושרים העבודה ושרטוטי מפקחה תכניות, המפרט להגדרות בהתאם
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 מיוחדים  מחירים 12.12
 

אופן חישוב מחיר האלמנט בפרק האלומיניום בוצע מתוך הנחה כי קיים הבדל  מסוימים במקרים

במחיר רוחב האלמנט לגובהו. על כן הוחלט כי לכל סעיף תינתן מידת בסיס אולם מחירו הסופי 

ס"מ. כאשר ההפחתה   20יהיה מבוסס על מידותיו בפועל. דרך חישוב המחיר תעשה לפי מדרגות של  

 ס"מ.  10 -מחיר תבוצע במידה והשינוי גדול מלתוספת ה /

 האלמנט  מידת  כאשר  גם  מחיר  הורדת  תחושב  ולא  לתמחור  המינימום  מידת  היאס"מ,    100כי    יודגש

 .ממנה קטנה בפועל

 115-ו רוחב"מ ס 80: הן בפועל ומידותיו"מ ס 100X100: הן שלו הבסיס שמידות אלמנט, כלומר

 .בגובה אחת מחיר תוספת ועם ברוחב מחיר שינוי ללא יתומחר גובה"מ ס

 לתמחור אלמנטים:  דוגמאות

 סעיף

 שהן)כפי  בסיס מידות
 תוספת/  הפחתה כמות בפועל מידות (הכמויות בכתב מופיעות

 למחיר

 רוחב גובה רוחב גובה רוחב גובה

 +1 0 "מס 115 "מס 80 "מס 100 "מס 100 12.01

 0 0 "מס 110 "מס 110 "מס 100 "מס 100 12.01

 -1 +2 "מס 245 "מס 195 ס"מ  260 "מס 160 12.16
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 אבן עבודות -41 פרק

 כללי 14.01

במסגרת חוזה זה יבוצעו כחלק מביצוע המיגון האקוסטי. העבודות יבוצעו  האבן עבודות

על מנת לתקן נזקים שנגרמו עקב הביצוע של עבודות המיגון השונות ויבוצעו על מנת 

 להחזיר את מצב הדירה לקדמותה )לפני תחילת העבודות(. 

 .אבן אריחי  של השלמהאו /ו החלפת

 .באבן מחופיםחוץ ו/או פנים  ורצפות בקירות מקומיים תיקונים לביצוע מיועד זה סעיף

 יהיו מסוג א' .  האבן אריחי -

שייפגע במהלך העבודות  יוחלף בחדש מרוצף או  ו/או חיפוי ריצוף אבן אריח כל -

 חופה כנדרש, ע"י הקבלן ועל חשבונו. י

יאושר ע"י  האבן קרוב ככל האפשר לדגם הקיים. סוג האריחאבן להביא אריח  יש -

 הפגום והטיט האבן המפקח. החלפה ו/או השלמה כוללת גם הסרת האריח

עד לקבלת תשתית קיר נקיה לרבות סילוק הפסולת או לחילופין, במקרה  והבטונים

במידה ולא ניתן יהיה למצוא אריח זהה לזה שנפגע, של השלמה, רק את הטיט כנ"ל.  

 ותו אריח.על הקבלן להחליף את כל האריחים בסמיכות לא

חיפוי אבן על קיר יבוצע ע"פ התקנים הישראליים ופרטים שיימרו לקבלן ע"י  -

המפקח, וכוללים בין היתר רשת מגולבנת, מוטות אלומיניום וקידוחים באבן לצורך 

 עיגונה לרשת.

 מדידה אופני 14.02

 ללא המיגון עבודות במסגרת הקבלן"י ע יבוצעו בפרויקט והחיפוי הריצוף עבודות כל

 וזאת במקרים בהם נדרשת החזרת המצב לקדמותו. נוסף תשלום
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 ערכת מיזוג אווירמ - 15 פרק

 כללי 15.01

הנחיות אלו הינן כלליות. בכל מקרה יש להתקין את המזגן על פי הוראות ההתקנה  .1

המצורפות לכל מזגן ועל ידי מתקין שעבר את ההשתלמויות המתאימות והינו בעל 

 .4חלק  994המזגנים תעשה על פי התקן תעודה בתוקף. התקנת 

תעודות בתוקף שעבר השתלמות בהתקנת  מקצוע מוסמך עםעל המתקין להיות בעל  .2

 מזגנים.

 , כולל המפעל המייצר. 1חלק  994בעלי תו תקן עפ"י ת"י  יהיו שיתקנו המזגנים כל .3

מאושר ועומד בסטנדרטים,  R407,R410המזגנים שיותקנו יופעלו על ידי גז  כל .4

   והמתקין יהיה מוסמך לעבוד עם הגזים הנ"ל. 

המתלים והבסיסים עליהם מורכבים הן המעבים יהיו לאחר גלוון חם, כאמור בתקן  .5

 (.4חלק  994הישראלי להתקנות )

מנע מהתקנת היחידה הפנימית ו/או החיצונית מעל דברי ערך, מערכות ייש לה .6

 ה או כל מערכת אחרת  הרגישה למים ולרטיבות. תקשורת חשמל, אלקטרוניק

 .ויועץ האקוסטיקה בתאום עם המפקח ייקבעמזגן המיקום מנוע  .7

הקבלן לדאוג שבעת פעולת מערכת מיזוג האוויר לא ייגרמו רעשים ורעידות מעל  על .8

הרעש  למפלס מפורשאין ציון  כאשרלתקנות הרעש השונות.  בהתאםלרמה המותרת 

הנדרש עפ"י התקנות, כי אז לא יעלה הרעש על רמה סבירה ולא יגרום לשינוי ברעש 

ך, ישתמש הקבלן ביסודות מופרדים הקיים לפני התקנת יחידות מיזוג האוויר. לשם כ

רעידות קפיציים, במתלים קפיציים ובכל דרך שתמנע העברת רעידות   בבולמיאו צפים,  

 ורעשים.

'( כולל את פירוק האלמנט וכד פנים, חוץ יחידה)כולל  המזגן ציוד כלהמחיר עבור  .9

ש הקיים והרכבת האלמנט החדש והחזרת המצב לקדמותו, לרבות פירוק והתקנה מחד

 סילוק בלוקים, /בטון השלמות, של תריסים , סורגים , רשתות , תיקוני צבע וטיח

או כל עבודה נוספת אחרת, הנדרשת   הישן  האלמנט  של  מאושר  הטמנה לאתר  מהאתר

הנדרש, בצורה מלאה ושלמה. כל  במזגן ישן מזגןלהתקנת מזגן חדש או להחלפת 

 המחירים כוללים פירוק והרכבה.

 קידוחים  15.02

מעלות לפחות, כלפי חוץ, ולהכניס בקדח שרוול  5ורים בקיר יש לקדוח בשיפוע של ח .1

אשר בתוכו תעבור הצנרת. המרווח שבין הצינורות לשרוול ובין השרוול לקיר, ימולא 

החור בקיר שפחות חשוף לגשם. במקרים בהם בחומר אטימה מתאים. רצוי לקדוח את  

 לא מותקן השרוול, יש להפקיד על שיפוע הקידוח ועל האיטום.

 עברי צנרת דרך גג יש לבצע בשיטת "מקל סבא".מ .2

 מערכת חשמל 15.03

 מערכת החשמל להזנת המזגן חייבת להתאים לדרישות בחוק החשמל ותקנותיו.
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 התקנת מעבה 15.04

המסוגל לשאת את העומס שלהם )עובי קיר יש להתקין את חלקי המזגן במקום  .1

 ס"מ לתליית מעבה(. 20בלוקים מינימלי יהיה 

 בקביעת מיקום המעבה יש לשים לב שלא יגרם מטרד עקב זריקת האוויר ממנו. .2

 במקרה של הנחת המעבה על גג המבנה על הקבלן לבצע הגנה על איטום הגג. .3

 יש לוודא עיגון המעבה כך שלא יתהפך. .4

 בה על הקבלן לאפשר גישה נוחה למתן שירות.בעת התקנת מע .5

הקבלן יתקין את המעבה במקום המוגן, ככל שניתן, מפני קרינה ישירה של השמש על  .6

 הסוללה.

 .וחצרות ותסמפול קומות, בגגות תעשה בפרויקטהמעבים  התקנת .7

 צנרת גז, חשמל ותקשורת  15.05

הצנרת תבודד על ידי שרוול צנרת הגז תהיה בקטרים המומלצים על ידי ספק המזגנים.   .1

בידוד שקוטרו הפנימי צמוד לצינור הנחושת ועובי דופן הבידוד לא יקטן בכל מקרה 

 מ"מ. כל צינור יבודד בשרוול לחוד. 6 -מ

מטרים.   3  -הקבלן יתקין מלכודות שמן במקרים בהם המעבה גבוה מהמאדה לפחות ב .2

בוצע מצינור הזהה בקטרו מטרים. המלכודת ת 3המרחק בין מלכודת למלכודת יהיה 

פעמים הקוטר של צינור היניקה  4לזה של צינור היניקה, היא תהיה בעלת כיפוף של 

 הנ"ל, ותותקן רק על קו היניקה. כיפופי צנרת יש לבצע באמצעות מכשיר המיועד לכך.  

את הצנרת המבודדת יש לעטוף בסרט ליפוף )לפלף( במקרה הצורך ויש להגן עליה מפני  .3

מכניות במקומות בהם יש סכנה כזו, כגון: צנרת המונחת בתוך קיר או מתחת  פגיעות

 לריצוף.

כבל החשמל בין היחידות המוגדר לכל מזגן  )מספר הגידים וקוטר כל גיד( יהיה מסוג  .4

NYYכן, יש לשים לב כי אם המזגן בעל פיקוד אלקטרוני דרוש גם כבל תקשורת -. כמו

 דו גידי בין המאדה למעבה. עבור רגש סוללת מעבה. 

במקרה של התקנת מזגן בו הוכנה הצנרת מראש, יש לוודא כי קוטרי הצינורות וכבל  .5

גז מתאים כן, יש לשטוף את הצנרת ב-החשמל מתאימים וכן לגבי הכבל הדו גידי. כמו

 )כגון: גז הקירור או חנקן( ולוודא כי הצנרת אטומה וללא פגיעות מכניות.

 ניקוז 15.06

 מ"מ לפחות.  16לפחות ויבוצע מצינור בקוטר    2%ניקוז המאדה יהיה בשיפוע רציף של   .1

במקרים בהם קיים חשש להזעת צינור הניקוז, יש לבודד אותו כפי שמבודדים את  .2

ניקוז שרשורי אשר אינו מתקבל בתוואי המכיל  צנרת הגז. מומלץ שימוש בצינור

 כיפופים.

ביצוע העבודה הקבלן יוודא כי יש בידו אישור בכתב מהמפקח ומנציגות הדיירים   לפני .3

 לפני, הנקזים. הקבלן יתאם עם המפקח את מיקום הנקזיםבמבנה, לביצוע והתקנת 

 .אישורו את ויקבל העבודה ביצוע

לפי מידת האפשר  ובסביבתולא תפגע מבחינה ארכיטקטונית במבנה  הנקזים התקנת .4

 בתנאים הנתונים.
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 לנזק  לגרום  העלולים  למקומות  או  אנשים  למעבר  המיועדים  למקומות  ניקוז  לבצע  אין .5

 .לרכוש ואו לאנשים

יעשה באמצעות ברגים ויהיה  לקירושל כל יתר חלקי המוצר,  הנקזיםמערכת  חיבור .6

ב שיבוצע באורח מקצועי ונכון. כל הברגים ושאר אמצעי החיבור בכל מקרה חיבור יצי

שמתאימים וחיבורים פנימיים שלא מקבלים קורוזיה  עםלמיניהם יהיו מנירוסטה 

 .הספציפיים לתנאים

 .לפחות 4% בשיפוע הצנרת תותקן, אופקית בצורה העיבוי מי עוברים בהם בחלקים .7

 .מרוצפים משטחים על ניקוז ואו דליפה שימנע כך ינותב הצינור .8

 .הבניןהצורך ובהתאם לדרישות נציגות המבנה יועברו מי העיבוי לגינת  במידת .9

 .הקרקע או המים בפני במגע יהיה שלא כך ינותב הצינור קצה .10

 .במקומם מהודקים הניקוז חלקי שכל לוודא יש העבודה בסיום .11

 סיום העבודה.יאפשר גישה נוחה לטיפול ותיקונים גם לאחר  הנקזים מיקום .12

 על הקבלן לאטום את אזור חיבור הניקוז למניעת דליפת מים. .13

בעת הביצוע יוודא הקבלן  שאין בצינור כיפופים חדים מעיכות ואף לא "סיפונים"  .14

 "(U)כיפופי "

בסיום הביצוע יש לבצע כיסוי לניקוז ע"י מילוי האמבט שמתחת לסוללת היחידה  .15

 זרימתם החופשית החוצה.הפנימית במים ומעקב אחר 

, בחזית  בגג,  הנקזיםהעבודה יתוקנו כל הפגמים שנוצרו תוך כדי עבודת התקנת    בסיום .16

 '.וכד בקרקע

 מחיבורי חשמל קיימים.  במרחק מקובלו באופן בטיחותי תותקן הנקזים צנרת .17

במידת  .למבנה או הרטבה מים לחדירת שתגרום פגיעה תהיה לא ההתקנה בתום .18

 .הקרקעניקוז עד הצורך יבוצע ה

 .הנקזיםההתקנה תבוצע לפחות בדיקה אחת, לתקינות מערכת  בסיום .19

 התקנת מאדה 15.07

יש לבחור מקום שיאפשר פיזור אוויר באופן שיתאים לתכנון וכמו כן, יאפשר יניקת  .1

 אוויר חוזר באופן חופשי.

 לניקוי.כמו כן, יש לבחור מקום שיאפשר מתן למאדה וגם הוצאת והכנסת הפילטרים   .2

 זגנים עילייםמ 15.08

 לליכ .1

שעבר השתלמות בהתקנת   עם תעודות בתוקף  על המתקין להיות בעל מקצוע מוסמך 1.1

 מזגנים.

המזגן חייב להיות מותקן בהתאם למפרט ספק הציוד תוך שימוש בצנרת, כבלי  1.2

 חשמל ואביזרי התקנה תקניים.

 דרישות חשמליות .2

 על הקבלן לתאם את החיבור למקור מתח מתאים. 2.1

 ההזנה יהיה שלם לכל אורכו, ללא תוספות. כבל 2.2
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 היחידה החיצונית .3

 יש לשמור מרחב מינימלי ליחידה החיצונית בהתאם להוראות ספק הציוד. 3.1

 מיקום ההתקנה חייב להיות נוח לשרות ותחזוקת המזגן. 3.2

 יש למקם את היחידה כך שרעש המעבה לא יפריע.  3.3

ש  ישירות או ממקור חום כלשהו.ש להגן על היחידה ככל שניתן מקרני שמש י 3.4

 מנע מהתקנה במקום חשוף לרוח חזקה או לאבק רב.ילה

במיקום ההתקנה( יש  בפעולת חימום נוצרים מים במעבה. במידת הצורך )תלוי 3.5

 הניקוז.לחבר את פיית 

 היחידה הפנימית .4

היחידה תמוקם כך שיתאפשר יניקת אוויר, פיזור וזרימת אוויר בצורה חופשית  4.1

 . וןשיתאים לתכנבאופן 

הוצאת והכנסת הפילטרים ויש לבחור מקום שיאפשר מתן גישה נוחה למאדה  4.2

 לניקוי בצורה נוחה.

יש למקם את השקע קרוב כבל החשמל המסופק עם המזגן הינו באורך מוגבל.  4.3

 המתאים  של המאדה.למזגן מהצד 

שמש ישירות, מנע ממיקום היחידה הפנימית בסמוך למקור חום, כגון: קרני  ייש לה 4.4

 אדים חמים או להבה.

יש למקם את היחידה הפנימית כך שחיבורי צנרת הגז יהיו במקום נוח לתחזוקה  4.5

 ולשירות.

ידי הפעלת היחידה, יש -על הקבלן לדאוג לניקוז תקין ולבצע בדיקת ניקוז על 4.6

להרכיב קו ניקוז ישר וללא פיתולים למניעת הצטברות אוויר בקו )עם שיפוע כלפי 

 .הקצה(

 התקנת משטח ההרכבה .5

 ל הקבלן למקם את משטח ההרכבה על גבי הקיר ולאזן אותו בעזרת פלס מים.ע 5.1

 על הקבלן לסמן על הקיר את מיקום חורי ההרכבה ולהתאים את הקידוחים. 5.2

 .התקנתו טרם ההרכבה משטח למיקום המפקח אישור את לקבל הקבלן על 5.3

 מעבר צנרת דרך קיר .6

 וס קידוח מתאים.כ באמצעותעל הקבלן לבצע קידוחים בקירות  6.1

 על הקבלן  לסמן את הקדח הרצוי )ימין או שמאל( במיקום. 6.2

 (, עבור צנרת הגז, צינור הניקוז וכבל החשמל.3מ"מ )" 70יש לבצע קדח של  6.3

וית כלפי המעבה, כך שיהיה ויש לוודא שהקידוח יעשה בזווית החוצה כלפי מטה ובז 6.4

 מ"מ בין הצד הפנימי לצד החיצוני. 10מלי של הפרש מיני

 על הקבלן לוודא שצינור  הניקוז נמצא בתחתית הצנרת שבקיר. 6.5

 על הקבלן לבצע אטום של הקדחים למניעת כניסת מים. 6.6

 רחוק-מתלה לשלט .7

 ל הקבלן לקבע את המתלה בהתאם לבקשת הלקוח.ע

 התקנת היחידה החיצונית .8

 ס"מ מעליו.  5חייבת להיות על גבי משטח מוצק ולפחות  התקנת היחידה החיצונית  8.1

 על הקבלן לוודא שהיחידה מאוזנת. 8.2

ש להדק ולקבוע את רגלי היחידה החיצונית. למניעת רעידות יש להכניס רפידות י 8.3

 מתחת לרגלי היחידה . הרפידות יהיו אורגינליות של ספק הציוד.

 חיבור צנרת הגז .9
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 . צנרת מסוג אחר אסורה בשימוש. Lדגם  הקבלן ישתמש בצנרת גז מסוג נחושת 9.1

מנע, ככל הניתן, מכיפופים מיותרים וחדים. במידה יבהתקנת הצנרת יש לה 9.2

 ונדרשים כיפופים יש לבצעם אך ורק באמצעות מכשיר כיפוף מתאים.

על הקבלן לדאוג שהצנרת תהיה נקייה מלכלוך, חול ולחות אשר עלולים לפגוע  9.3

 בפעולת המזגן.

 .  ARMSTRONG ARMFLEXיש לבודד את הצינורות בבידוד  9.4

 ניקוז אוויר וטעינת נוזל קירור .10

 לאחר חיבור כל המחברים על הקבלן  לבצע ניקוז אוויר. 10.1

 על הקבלן לבדוק את כל החיבורים בעזרת מכשיר לגילוי נזילות. 10.2

 עבודות גמר בסיום ההתקנה .11

 חבויה ככל האפשר.על הקבלן למקם את צנרת הגז כך שתהיה  11.1

 וית ירידה כלפי חוץ ועל הקבלן לוודא שצנרת הניקוז לכל אורכה תהיה בז 11.2

 המבנה. 11.3

 על הקבלן לדאוג להדוק הצנרת לקיר החיצוני. 11.4

 על הקבלן לוודא: -בקרת היחידה הפנימית  11.5

 האם לחצני השלט פועלים כראוי והמזגן מתפקד בהתאם? -

 האם הנוריות בלוח בקרה פועלים כראוי? -

 מדפי הטיית האוויר פועלים כראוי? האם -

 ?ואינו מהווה הפרעה לסביבה האם הניקוז תקין -

 על הקבלן לוודא: - בקרת היחידה החיצונית 11.6

 האם קיים רעש חריג או ויברציות בזמן פעולת המזגן? -

 אם הרעש, ניקוז מי העיבוי או זרימת אוויר מפעולת המזגן מפריעה לסביבה?  ה -

 האם ישנה בריחת גז? -

 :הדרכה כדלקמן לדיירים על הקבלן לתת -הדרכה  11.7

יצד מפעילים/מנתקים, כיצד בוחרים מצבי קירור וחימום, כיוון טמפרטורות כ -

 רחוק. -השלטרצויות, תכנות זמן הפעלה, ושאר פעולות הלחצנים שעל המזגן ו

 כיצד להוציא ולנקות את מסנן האוויר ואין לכוון את מדפי הטיית האוויר. -

 את חוברת ההפעלה ואת דף ההתקנה. דייריםלמסור ל -

 מזגנים מיני מרכזיים  15.09

 התקנת יחידת המאדה .1

היחידה הפנימית חייבת להיות מותקנת כך שפתח יניקת האוויר יהיה מרוחק  1.1

 לאפשר כניסה חופשית של האוויר החוזר.ס"מ מקיר כלשהו כדי  20לפחות 

 מומלץ למקם גריל אוויר חוזר במקום נמוך )עם תעלה(. 1.2

ל הקבלן לבצע פתח שירות ליחידת המאדה, גישה לניקוי המסנן וטיפול במנוע ע 1.3

ינתן דרך פתח טיפול אשר בתקרה הפריקה מתחת למזגן. יהמאוורר. השירות 

דרך פתח גריל אוויר חוזר שימוקם בצד ס"מ או  42/65מידות נטו מינימליות 

 המאפשר גישה.

ידי הפעלת היחידה, הוספת -על הקבלן לדאוג לניקוז תקין ולבצע בדיקת ניקוז על 1.4

מים לבריכת הניקוז של היחידה )לוודא זרימה חופשית של מים(. מומלץ להתקין 

תולים ס"מ מיציאת הניקוז שבמאדה. יש להרכיב קו ניקוז ישר וללא פי 20 -נשם כ

למניעת הצטברות אוויר בקו )עם שיפוע כלפי הקצה(, במידה וקו הניקוז עובר דרך 
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מקום שאיננו ממוזג יש לבודדו בבידוד ארמופלקס )במקומות בהן יש לבצע הכנות 

 (.2% -ס"מ מהתקרה ובשיפוע שלא קטן מ 45גובה מומלץ 

יר החוזר )או באזור מרכזי בבית( וחדר באזור האו RCיש למקם את טרמוסטט  1.5

 .מהרצפהמטר  1.5בגובה 

 יש לוודא הארקה תקינה של מערכת מיזוג האוויר )כולל תעלות הפח(. 1.6

 מערך פיזור האוויר וגרילים אספקה/אוויר חוזר יבוצעו בהתאמה לטבלת חישוב. 1.7

 כללי .2

ם דרך פעולתו של המזגן בהתאעל  הסבר  לדייריםבתום ההתקנה ימסור הקבלן  2.1

 להוראות ההפעלה המצורפות לכל מזגן.

על מיקום מסנן האוויר, אופן הניקוי כולל ביצוע ,הדגמה בשטח יחד   דייריםסבר לה 2.2

 עם הלקוח.

 דרישות חשמליות .3

 תלת פאזי להזנת המעבה. –המזגן חייב להתחבר למקור מתח מתאים  3.1

 בלבד בגודל מתאים עבור כל מזגן. Cאו  Gמסוג  ךיש לחבר נתי 3.2

 כבל ההזנה יהיה שלם לכל אורכו, ללא תוספות. 3.3

 גידים. 10הכבל בין יחידות יהיה   –תלת פאזי  3.4

בעת מיקום היחידות, יש להתחשב בשיקולים , מיקום היחידה הפנימית והחיצונית 3.5

 הבאים:

 שניתן אחת לשנייה.יש להתקין את היחידה החיצונית והיחידה הפנימית קרוב ככל 

 אין לחרוג מעבר למידות.

 היחידה החיצונית .4

 שמור מרחב מינימלי ליחידה החיצונית.לעל הקבלן  4.1

 מיקום ההתקנה חייב להיות נוח לשירות ולתחזוקת המזגן. 4.2

 יש להגן על היחידה עד כמה שניתן מקרני שמש ישירות או ממקור חום כלשהו. 4.3

 חזקה נושבת או במקום מאובק.מנע מהתקנה במקום שרוח ייש לה 4.4

 יש למקם את היחידה החיצונית כך שהרעש מהמנוע לא יפריע ללקוח או לשכניו.    4.5

 חיבורי חשמל ליחידה הפנימית של המאדה .5

על הקבלן  למקם את קופסת הפיקוד על דלת היחידה הפנימית, או במרחק עד מטר 

לגישה לטכנאי השירות. וחצי מהיחידה הפנימית. מיקום  הקופסה יהיה במקום נוח 

 הקופסה והחיבורים חייבים להיות מוגנים מפני מים ולחות.

 מטר מקופסת הפיקוד  של   8הקבלן ימקם את יחידת פיקוד החדר במרחק של עד 

 המאדה ויבחר מקום בו ניתן לקלוט את פקודות השלט הרחוק מכל פינות החדר  

 קוד החדר(.)חייב להיות קשר עין בין השלט רחוק' ליחידת פי

 התקנת היחידה החיצונית .6

 ס"מ מעליו. 5תקנת היחידה החיצונית חייבת להיות על גבי משטח מוצק ולפחות ה 6.1

 על הקבלן לוודא שהיחידה מאוזנת. 6.2

ל הקבלן לקבע את רגלי היחידה החיצונית ולהכניס רפידות מתחת לרגלי היחידה ע 6.3

 אורגינליות ויסופקו ע"י ספק הציוד.כדי למנוע רעידות. הרפידות יהיו 
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 מיקום והתקנת היחידה הפנימית .7

 ומיקומה בנקודות הבאות:על הקבלן להתחשב בעת ביצוע התקנת היחידה הפנימית 

 אפשרות גישה נוחה לפתחי השירות של המאדה, מסנן האוויר וקופסת הפיקוד. .1

לפחות לכל האורך ללא  2%תכנון קפדני של מעבר צינור הניקוז בשיפוע יורד של  .2

 יצירת סיפונים ומלכודות.

 מיקום .8

)בטון  ניתן להרכיב את היחידה הפנימית כשהיא תלויה  לתקרה או מונחת על משטח

 או אחר(. התחשב במידות היחידה הפנימית.

 התקנת היחידה הפנימית  לתקרה )ללא סרגלים( .9

פדה על ההנחיות על הקבלן לקבוע את מקום היחידה הפנימית לפי התכנון תוך הק

 לעיל.
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 רכיבים מתועשים בבניין –  22 פרק

 . חלון למזגן גבס והרכבה של תותב  יצור ,תכנון 22.01
התותב למנוע מעבר רעש מהחוץ לפנים במקומות בהם מותקן מזגן חלון. כל זאת  מטרת

ע"י אטימה מוחלטת בתותב עשוי לוחות גבס המותקן בחזית המזגן ומחובר לקיר בצורה 

 שאינה מאפשרת לרעש לחדור מבעד לפתח המזגן. 

 ויצור  תכנון .1

 וו/או חיבור וואופן תליית התותב יהקבלן יתכנן ע"י מהנדס מטעמו ועל חשבונו את פרט

. התותב יתוכנן לפי תשריט דוגמא. תכונותיו התותב יעמדו בדרישות האקוסטיות של לקיר

. תליית ועל כל מרכיבי התותב. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לטיב האקוסטיקה מהנדס

 מפלדה מגולוונת. ם"י אביזריעתיעשה  האלמנט

ע"י מהנדס רשוי  ןוחיזוקיו מתוכנ התותב על הקבלן להציג למפקח תכנית עקרונית של

. פרטי והתקנתו התותב איכותמטעם הקבלן לפני תחילת העבודות. תכנון זה יבטיח את 

המתכנן של הבניין יהיו בהתאם לתכניות  לקיר וואופן תלייתה ו/או חיבור התותב

, ותבהתובאישורו, אולם אין באישור זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב  

 בשילוב תקן תו הנושאות ירוק גבס מלוחות יורכב התותב. ועל כל מרכיבי וויציבות וחוזק

, צבוע בצבע זהה לצבע הקיר עליו הוא מותקן. מספר הלוחות מגולוונת מפלדה אביזרים

 יצרן התותבהנחיות    ההתקנה תבוצע ע"פ.  יהיה על פי הנחיות המתכנן  וכיוון חיבור הלוחות

  מהנדס מטעם הקבלן. ותאושר ע"יבלבד 

 והתאמה מיקום .2

על הקבלן לקחת בחשבון שנקודות התליה של התותב יותאמו במיקומים וגדלים שונים 

 לפי המערכות השונות שמורכבות באתר ע"י אחרים.

 ובדיקתן דוגמאות .3

 המפקח"י ע שייקבע ובצורה במספר, תותב של דוגמא המפקח של לאישורו יכין הקבלן

 ומלאכות המערכות, הציוד, החומרים וכל המפקח של ברשותו תשמר המאושרת הדוגמא

, שרהושא לדוגמא מלאה בהתאמה הבחינות מכל יתאימו הקבלן"י ע ויסופקו שייעשו

 .תשלום כל ללא הקבלן"י ע תעשה הדוגמאות כל ושינוי תיקון, הספקה

 איכותם את להבטיח כדי כנחוצה שיראה ומלאכה החומר בדיקת על לדווח רשאי המפקח

 תשלום כל ללא למפקח יגיש והקבלן, לנדרש בהתאם הציוד ופרטי החומרים של הטובה

 .הקבלן על חלות הבדיקה הוצאות. ובעבודה בחומרים לכך הדרושה העזרה כל את

 בדיקות והרצה .4

 אישורו  או  הערותיו  את  ויקבל  המפקח"י  ע  שתיקבע  לדוגמא  בדירה  סופי  פרט  יתקין  הקבלן

. המפקח"י ע לאישור עד הבדיקה על הקבלן יחזור הערות של במקרה, המפקח של הסופי

 .תשלום כל ללא הקבלן"י ע יעשו והליקויים ההערות תיקון
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 תקרות תותב והתקנת יצור ,תכנון 22.02

 הקבלן"י ע עבודה תכניות .1

 אופן לרבות, הדרוש המידע כל את שתכלול מפורטת תכנית המפקח לאישור יכין הקבלן

, ופתחים מפזרים, לאלמנטים מסביב עיבוד, חיבורים, השונים האלמנטים של ההרכבה

או /ו המתכנן ידי על כנדרש הכל, וכדומה הנושאות המסגרות, מהתקרות התליה אופן

 .הקבלן ידי על לביצוע המיועדת התקרה אישור לצורך המפקח

שינויים בתכניות והקבלן ו/או מבצע התקרות מחויבים לבצע  לדרושראשי  יהיה המפקח

 לאישור סופי. למפקחאת השינויים על גבי התכניות ולהעבירם 

 נושאת קונסטרוקציה .2

של הבנין   הקונסטרוקטיביים  לאלמנטים  שתתחבר  נושאת  מערכת  גבי  על  תותקנה  התקרות

)תקרות וכ'(. הקבלן יתכנן את המערכת הנושאת ואת מערכת התליה על ידי מהנדס רשוי 

מטעמו ועל חשבונו, אולם אין בתכנון זה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן לטיב 

 התקרה ויציבותה על כל מרכביה.

. כלשהם  םמסמרי"י  ע  במבנה  לאלמנטים  הקונסטרוקציה  מערכת  את  לחבר  אין  מקרה  בכל

 מחלידים בלתי וברגים'( וכד מיתדים)"פיליפס",  עוגן של מבנה בעלי יהיו החיבור אמצעי

 ובהתאם התקרה למשקל מתאים נשיאה כושר בעלי, למטרתם מתאימים ובצורה באורך

 .הכללי המפרט להנחיות

 גמר ליד קירות, מסביב לפחים וכד' פרופילי .3

אלומיניום משוכים   פרופיליהתקרות למיניהן יכללו גם אספקה והרכבה של    עבודות 3.1

 '.כדובגמר לאורך קירות, מחיצות, מסביב לפתחים 

הגמר מסביב לתקרות, לארך קירות, מחיצות וכד' יכלול את כל הפרופילים  פרט 3.2

כמצוין בתכניות ובמפרטים. יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים )אחד 

 בהחלט מדויקים( גרונגיהיו חתוכים ומחוברים בזויות ) זויתלמשנהו(. כל חיבורי 

 .הפרופיל לחיזוק פינתי עיבוי עם יהיו וכן

 .המפקחאו /ו המתכנן"י ע יקבעו הפרופילים של הצבע גווני 3.3

 'וכו ברגים, חיבור אמצעי .4

, לרבות אמצעי המפקח  שלאמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של    כל 4.1

עזר אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית 

אם הם נראים לעין. מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל את אישור המתכנן 

ו/או המפקח לגבי כל פרטי החיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוון הקבלן לבצע, 

 '.וכורות לרבות צורת השימוש בברגים, מסמ

להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות הגבס לקירות ו/או  אין 4.2

 הבורג יהיה', וכותקרות. בעיגון פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרה 

 .בהברגה)דיבל(  מיתד לתוך"מ מ 25 לפחות מוכנס המחבר

 .דקים או כפיפים פח סרטי על גבס תקרות לתלות אין 4.3
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 בתקרות וחורים פתחים .5

)לתאורה,  הנדרש ככל אחרים טיםנואלמ חורים, פתחים ביצוע תכלולנה התותב תקרות עבודות

 .וישנן במידה המערכות כל ויתר אש כיבוי, תקשורת, אוויר מיזוג

 העיבודים לרבות"ל, כנ וחורים פתחים לביצוע הדרושים העזר חומרי כל את גם תכלול העבודה

 של מושלם לביצוע כנדרש הכל' וכו אלומיניום בפרופילי והשלמות חיזוקים, לפתחים מסביב

 .העבודות

 לעבודות מורשה קבלן"י ע תתבצע החשמליות המערכות וכל, עצמם התאורה גופי והרכבת חיבור

 .חשמל

 החשמלית המערכת להתקנת כהכנות התאורה בתעלות ופתחים חורים חורים יכין התקרות קבלן

 .עצמם התאורה גופי והרכבת
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 עבודות יומיות שונות התארגנות ו –  99פרק 

 התארגנות  99.01

 כללי 99.01.01

ביצוע עבודות התארגנות, מרגע הגעת הקבלן לדירה ועד שלב השיפוץ בפועל )לפני הזמנת  .1

עבודת המיגון הדירתיתתמוחר האלמנטים הנדרשים לביצוע העבודה( עקב סירוב בעל הנכס לביצוע  

 העבודה כמפורט בכתב הכמויות.

 כח אדם 99.02

 כללי 01299.0.

פרק זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות  .1

למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת 

 יס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.)סעיף חריג( אלא לבצען על בס

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על  .2

דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר 

 הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה.

הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה ע"י המפקח ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע  .3

שעות עבודה לפי סעיף זה אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח ונרשמו באותו היום ביומן 

 העבודה, עם פרוט איזה עבודות בוצעו לפי שעות עבודה.

 הגדרת ההיקף 02299.0.

דה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. הוצאות שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבו .1

כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מפעילים חומר קטן, כלי 

עבודה, שימוש במחסן ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות 

 שפורט בכתב הכמויות. קיץ וכו', רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי סוג כפי

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כלי עבודה וכל הדרוש  .2

 לביצועה התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.

באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו די יעיל בהתאם  .3

ם משימוש והקבלן יצטרך להחליף אותם על חשבונו לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אות

 וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

 חלוקה לסוגים 03299.0.

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע היחידי לגבי 

 הכמויות.הסווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל, בהתאם לסעיפי כתב 

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י 04299.0.

 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:

 שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר. .1

 כל ההיטלים, המסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות. .2

 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו. . 3

 (.זמני נסיעה )לעבודה ומהעבודה . 4

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו(. .5
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 הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה. .6

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. . 7

 רווחי הקבלן. . 8

 

 

 ציוד מכני 99.03

 טכנימחירים לעבודות ציוד  01399.0.

 המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו כוללים:

שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת הציוד, הובלתו למקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן 

 ורווחיו.

 התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספת כל שהיא.

 ודות כח אדם ברג'יאופני המדידה לעב 02399.0.

המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים עבור  .1

הפועלים לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את נושא 

 החוזה, ורק בהוראה בכתב של המהנדס.

ועסק האנשים ותוגשנה באותו יום שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום העבודה בו ה .2

לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות 

 הפועלים ומקום העבודה המדוייק.

 עבור שעות נוספות לא תנתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.   .3
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 החוזה   לתנאי' ד נספח
 

 הדייר  לחתימת  טופס
 

 
 , הח"מ, ____________________, המחזיק הבלעדי כדין של נכס בכתובת )עיר/רחוב/מספר אני

 
 מספר דירה/קומה( __________________________________________________ /בית

 
 "(, מאשר בזאת כי הושלמו בדירתי, לשביעות רצוני, עבודות של מיגון אקוסטי הדייר)להלן: "

 
 .לדירה שנקבע למפרט בהתאם דירתי

 
 :החתום על באתי כך ועל

 
 

____________________     ____________________ 
 הדייר וחתימת שם        תאריך
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 בקרת איכות עצמית של הקבלן   – ' 3מסמך ג
 

 (QA- ( והבטחת איכות )ה"א   QC- בקרת איכות )ב"א .1

 
1.1 

בקרת איכות 
 כללי -)ב"א(

נאמר אחרת, במפורש, במפרט המיוחד, הקבלן יפעיל בפרויקט, מטעמו, במימונו  אם לא  
 איכות עצמית )להלן בקרת איכות(.   ועל חשבונו, משך כל תקופת הביצוע, מערכת בקרת

 
מערכת בקרת האיכות, הינה מערכת ארגונית מקצועית עצמאית, אשר תבצע את ניהול 

האיכות תבדוק, תבקר, תנטר, תאשר  האיכות בפרויקט. במסגרת זו, מערכת בקרת
ותתעד את כל פעילויות הקבלן וקבלני המשנה, הספקים והיצרנים מטעמו, הקשורים 

 לפרויקט.
 

ניהול האיכות בפרויקט, באמצעות מערכת בקרת איכות עצמית, מטיל על הקבלן את 
יו האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות ופעולות בקרה למיניהן, שהעבודות שעל

לבצע בפרויקט לרבות: חומרים, מוצרים, מבנים, מלאכות והתקנות, ישיגו את האיכות 
 המוכתבת ויעמדו בדרישות ובמדדים המוגדרים במסמכי ההסכם. 

 
 הפעלת מערכת בקרת האיכות הינה תנאי הכרחי ויסודי בהסכם.

  
המפורטות  האיכות כול דרישות ישמשו מערכת בקרת האיכות לפעילות כבסיס

המיוחד כולל פרק המוקדמות, ובמפרטים והתקנים הקשורים אליו  תוכניות, במפרטב
 וביתר מסמכי ההסכם.

 
 הזמנים לוח במסגרת הקבלן יבצע הקשור לבקרת האיכות כמפורט במסמך זה, כל את

הבדיקות,  ביצוע המדגמים, הבקרה, נטילת פעילויות של הפרויקט ובאופן שמועדי
 של הזמנים בלוח כלשהו לפיגור יגרמו ולא העבודה שלבי את יעכבו והדיווח לא התיעוד

 הפרויקט.
 

1.2 
הבטחת איכות 

 כללי -)ה"א(

הבטחת האיכות הינה באחריות  חברת "מוריה" ותופעל על ידה. הבטחת האיכות תבוצע 
באמצעות מערך ניהול הפרויקט, מטעם המזמין או באמצעות מערכת ארגונית מקצועית 

 נפרדת, אשר תופעל למטרה זו ע"י המזמין, לצד מערך ניהול הפרויקט. 
טור פעילות מערך בקרת האיכות,  תפקיד הבטחת האיכות הינו ליווי, בחינה, בקרה וני

 על מנת לוודא את תקינות תפקודה.
עם מתן צו התחלת העבודה, ימסרו לקבלן פרטי הגורם שיבצע את הבטחת האיכות 

 בפרויקט. 
 

1.3 
תחומי הפעילות 
של מערך בקרת 

 האיכות

מערכת בקרת האיכות תכלול לכל הפחות את תחומי הביצוע כמפורט להלן, בכפוף 
 העבודה הנכללים בהסכם:לתחומי 

 תחום עבודות מבנים ובטון •

 תחום עבודות חשמל, תאורה, מערכות ותקשורת •

 כל תחום נוסף במסגרת עבודות ההסכם, אשר לא נכלל בתחומים שלעיל. •

 ידי הקבלן.-על שיוצעו בתחומים שינוי או/ו הוספה לדרוש שמורה הזכות  למזמין
 

1.4 
הגורמים 
 המבצעים

 

האיכות בפרויקט תנוהל, תופעל ותבוצע באמצעות חברה חיצונית עצמאית, בקרת 
שאינה קשורה ארגונית לקבלן, המתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה 
ו/או גישור ומבנים, עמה יתקשר הקבלן  לצורך הבקרה בפרויקט. החברה תהיה בעלת 

ע בקרת איכות בפרויקטים בעלי שנים, לכול הפחות,  בביצו 4ניסיון מצטבר מוכח  של 
 אופי  והקף כספי דומה לעבודות הכלולות בפרויקט.

מערכת בקרת האיכות בפרויקט וכל עובדיה יהיו ארגון נפרד מהמערך הקבלן העוסק 
 בביצוע של הפרויקט.

 
 

 .כלשהי בדרך הביצוע מצוות חלק יהיה לא איכות-בקרת צוות 1.5
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צוות בקרת 
האיכות ומבנה 

 אירגוני

 צוות בקרת האיכות יכלול את בעלי התפקידים והמרכיבים הבאים:
 

בראש מערכת בקרת האיכות יעמוד מנהל בקרת  -(מנהל בקרת איכות )מב"א •

האיכות. מנהל בקרת האיכות  יהיה מהנדס אזרחי רשוי, בעל וותק וניסיון 

וותק שנים לפחות בתחום עבודות  נשוא ההסכם ובעל  7מקצועי מוכח של 

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות. 3וניסיון מקצועי מוכח של 

בכפוף למנהל בקרת האיכות ובראש  -(ממונה בקרת איכות תחומי )מבא"ת •

תחומי העבודה השונים יעמדו ממוני בקרת האיכות התחומיים. ממונה בקרת 

האיכות התחומי יהיה מהנדס רשוי, בהתאם לתחום הבקרה המתאים, בעל 

שנים לפחות בתחום עבודות נשוא ההסכם,   5סיון מקצועי מוכח של וותק וני

שנים לפחות בתחום  2עליהן הוא ממונה, ובעל וותק וניסיון מקצועי מוכח של 

 בקרת האיכות.  

בכפוף לממונה בקרת האיכות התחומי, יעבדו בתחומי הבקרה  –בקרי איכות  •

השונים, בקרי איכות נוספים, שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או 

היקפי מטלות מערכת בקרת האיכות. בקרי האיכות יהיו מהנדסים או 

שנים לפחות בתחום העבודות   3הנדסאים, בעלי וותק וניסיון מקצועי מוכח של  

ם,  בהם הם עוסקים, ובעלי וותק וניסיון מקצועי מוכחים של שנה נשוא ההסכ

 אחת לפחות בתחום בקרת האיכות.  

אשר יעבוד  ,ראשי" יכלול "מודד האיכות בקרת מערכת של הצוות  -מודד ראשי •

המודד יהיה אחראי על בקרת המדידות. מודד זה  בכפוף למנהל בקרת האיכות.

י מוכח בעבודות דומות לנשוא הפרויקט יהיה מודד מוסמך בעל ניסיון מקצוע

 שנים לכל הפחות.  5של 

בכפוף למודד הראשי, יעבדו לצורך בקרת המדידות צוותי מדידה,  -מודדים •

שכמותם תיגזר מדרישות מסמכי ההסכם ו/או היקף מטלות בקרת המדידות. 

שנים לכול הפחות  2צוותי המדידה יכללו מודדים בעלי ניסיון מקצועי של 

 ות דומות לנשוא ההסכם.בעבוד

 
 מספרם המזערי  של עובדי מערכת בקרת האיכות יהיה כמוגדר במפרט המיוחד. 

 
גודל צוות מערכת בקרת האיכות, היקף הנוכחות הנדרשת בפרויקט ,המבנה האירגוני 
והכפיפויות במערכת, יפורטו בתוכנית בקרת האיכות שיוכן ע"י הקבלן בתחילת  

 הנדסיים/האנוש המקצועיים משאבי של הכולל מזמין. ההיקףפרויקט ויוגש לאישור ה
בקרת האיכות והיקף נוכחותם בפרויקט דורש את אישור מנהל הבטחת האיכות  בצוות

 ומנהל הפרויקט.
 

בנוסף לאמור לעייל, במידת הצורך וע"פ דרישת מנהל הבטחת האיכות ו/או מנהל 
תאם לנגזר מהיקפי העבודה הפרויקט יוגדל צוות הבקרה במהלך תקופת הביצוע בה

 והמטלות הנדרשות מבקרת האיכות בכל שלב ושלב, ללא תשלום תוספת לקבלן.
 

כל עובד בצוות בקרת האיכות )לרבות שינויים במהלך הפרויקט( טעון אישור מנהל 
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט. גורמים אלה רשאים לפסול מועמדים, גם אם הם 

ר לעייל, לפי שיקול דעתם הבלעדית. ניתנה הוראה כזו, עומדים בדרישות הסף כמתוא
 ירחיק הקבלן את המועמד/ים ויציע במקומם אחרים.
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 ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפופה תהיה האיכות בקרת מנהל של האיכות מערכת
 .עימו ובתיאום הקבלן של הביצוע לאגף הקבלן במקביל של

 
הקבלן  של ביותר הבכירה להנהלה ישירות כפוף בפרויקט יהיה  האיכות בקרת מנהל

 והן למנהל האיכות הראשי של הקבלן.
 

1.6 
מטלות מערכת 

 בקרת האיכות

מערכת בקרת האיכות מהווה אמצעי להבטחת מילוי דרישות מסמכי ההסכם בהיבטי 
האיכות הנדרשת. המערכת תבצע בקרת איכות לגבי כל העבודות המבוצעות באתר 

 המוצרים והחומרים המסופקים לאתר.ו
 

 הבקרה תכלול גם את כל הספקים, יצרנים וקבלני המשנה מטעם הקבלן. 
 

 הבקרה תבוצע במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט לרבות בתקופת הבדק. 
 

מערכת בקרת האיכות תבצע את כל הפעילויות, המבדקים, הבדיקות והמדידות 
רות מהדרישות הנ"ל. כמות הבדיקות המזערית הנדרשות על פי מסמכי ההסכם או הנגז

 תהיה בהתאם לנדרש במסמכי ההסכם. 
 

מערכת בקרת האיכות אמורה בין היתר, להבטיח את ביצוע המטלות הראשיות 
 הבאות:

הקמת תכנית ברורה של פיקוח, בקרה, ניטור ובדיקות, כולל שיטות לזיהוי  •

לים והתוצר הסופי יעמוד והבטחת עקיבות על מנת לוודא שתהליכי העבודה יעי

בדרישות מסמכי ההסכם, כולל לגבי קבלני המשנה, היצרנים והספקים 

הקשורים לפרויקט. תכנית זו חייבת לקבל את אישור מנהל הבטחת האיכות 

ומנהל הפרויקט, אשר רשאים לדרוש ביטול/תוספת/שינויים בנושאים 

 והסעיפים השונים.

 

משנה ו/או ספקים אחרים מתאימים וכן בניית תהליכי בחירה של קבלני  •

תהליכים המוודאים שתוצריהם עמודים בדרישות מסמכי ההסכם לפני 

 שילובם בעבודות.

יישום תהליכי זיהוי, טיפול ותיקון ליקויים ואי התאמות בתוכניות, בתהליכי  •

העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר וכן קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה 

 נע מחזרה על אי התאמות.על מנת להימ

שמירת רישום מסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הבקרה,  •

הפיקוח והבדיקות המעבדתיות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של רמות 

 האיכות שהושגו.

I.  

 מטלות מערכת בקרת האיכות יכללו בין היתר:
 

 הכנת תוכנית בקרת איכות לפרויקט לרבות נוהלי בקרה •

דוח בקרת איכות חודשי, הכולל את תאור העבודות שבוצעו בחודש הכנת  •

 האמור באתר ואת פעילות בקרת האיכות בהתאם.

 קריאה ולימוד של דרישות מסמכי ההסכם. •
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בדיקת תכניות ווידוא עבודה ע"פ תכניות עדכניות , וניהול רשימת תוכניות  •

 ועדכונה באופן שוטף.

רנים לאספקת חומרים אישור התאמת מפעלים/מחצבות/ספקים/יצ •

 ומוצרים לפרויקט ובקרת החומרים והמוצרים הנ"ל.

 אישור קבלני משנה. •

 עבודה. -אישור ציוד ייעודי וצוותי •

 בדיקת איכויות וזמינות של חומרים וציוד, כולל אישורם •

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע עבודות ופעילויות שונות  •

 המוקדמים לביצוע העבודה הנ"ל.והבטחת הסידורים 

 תכנון, ליווי ובקרת ביצוע קטעי דוגמא. •

בקרה שוטפת של העבודות ושלבי הביצוע השונים לרבות: פיקוח, בדיקות  •

 מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה.

 בדיקות קבלה של שלבי העבודה והמוצר המוגמר •

 תאמות וסגירתן.בקרה, ניהול, מעקב ותיעוד אי ה •

 ניהול ישיבות איכות שבועיות. •

 ניהול יומן בקרת איכות יומי. •

 תיעוד מסמכי האיכות ומסמכי הבקרה לרבות הכנת דו"חות בקרה חודשיים. •

 דיווח למזמין העבודה. •

 מסירת העבודה בהתאם לדרישות המזמין ועיריית ירושלים. •

 
1.7 

תכנית בקרת 
 האיכות

החברה שתבצע את בקרת האיכות בפרויקט תכין עבור הקבלן ותגיש לאישור מנהל 
הבטחת האיכות ומנהל הפרויקט תכנית בקרת איכות לפרויקט, תוך שבועיים ממועד 

 מתן צו התחלת העבודה. 
 

תוכנית בקרת האיכות תפרט את הנושאים השונים הקשורים לניהול האיכות בפרויקט 
תהליכים והאמצעים שנועדו להבטיח שתהליכי העבודה תוך פירוט הפעילויות ה

והתוצר הסופי יעמדו בדרישות מסמכי ההסכם. התכנית תספק הנחיה והדרכה לצוות 
 בקרת האיכות ביישום נושא בקרת האיכות בפרויקט בקשר עם כל היבטי העבודה.

 
 תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר התייחסות לנושאים הבאים:

 

ארגוני של מערכת בקרת איכות ושל גורמי הביצוע של הקבלן תיאור מבנה  •

לרבות כפיפויות וקשרי הגומלין בין גורמי הבקרה לבין גורמי הביצוע, 

 הבטחת האיכות וניהול הפרויקט.
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והכשרתם,  עובדים, מיומנותם האיכות, רשימת בקרת צוות הרכב של פרוט •

 תחומי אחריותם וסמכויותיהם.

 המודד הראשי וצוותי המדידה שיופעלו בפרויקט.פירוט נתוני  •

 אנשי וספקים, אשר יועסקו בפרויקט, כולל קבלני המשנה, יצרנים רשימות •

והכשרתם )פרק זה יושלם במהלך  ואישורי  עיסוקם שלהם האיכות

לפני  הפרויקט, כאשר לא יתחיל קבלן משנה /ספק/יצרן בעבודה בפרויקט

 .שאושר ע"י מערכת בקרת האיכות(

פרוט תוכנית בדיקות ושכיחותן, הן בדיקות המבוצעות באתר והן בדיקות  •

 המבוצעות במעבדות מחוץ לאתר ובדיקות אצל יצרנים/ספקים חיצוניים.

תוכנית פיקוח, בדיקה, בקרה ומעקב מפורטת לסוגי העבודה השונים  •

הכלולים בפרויקט. לכול סוג עבודה יוכן נוהל בקרה מתאים אשר ייפרט את 

הבקרה במקביל לשלבי הביצוע השונים, כולל תרשימי תהליכים, מעקב   שלבי

וטיפול באי התאמות, רשימות תיוג, טבלאות ריכוז וטפסים נוספים עפ"י 

 הצורך.

פירוט השיטה והאמצעים לזיהוי, טיפול ותיקון פגמים ואי התאמות איכות  •

ת התוכניות, המוצרים והעבודות לדרישות מסמכי ההסכם ודרכים למניע

 הישנות מקרים דומים.

פירוט שיטת עיבוד הנתונים והתיעוד של פעילות מערכת בקרת האיכות  •

לרבות תהליכי העבודה ותוצאות פעולות הפיקוח, הבקרה, בדיקות המעבדה 

והמדידות על מנת לאפשר הצגת רמות האיכות שהושגו. כמוכן תתואר 

 תוכנות   המחשב בהן יעשה שימוש.

 בקרה.נוהל לביצוע מדידות  •

נוהל לדיווח והעברת מידע מבקרת האיכות לגורמי הפרויקט האחרים לרבות  •

 פירוט הדו"חות התקופתיים ותכולתם.

 דוגמת יומן בקרת איכות יומית בה יעשה שימוש בפרויקט. •

 
 

1.8 
דוחות בקרת 

איכות הנדרשים 
להגשה יחד עם 

מסמכי 
החשבונות 
החלקיים 

 והחשבון הסופי

את דוחות בקרת האיכות הבאים לחשבונות החלקיים והחשבון הקבלן נדרש לצרף 
 הסופי.

 
מנהל הפרויקט רשאי להוסיף דרישה לדוחות נוספים ואו הצגה אחרת של המידע 

 הנדרש.
 מודגש בזה  כי עם הגשת החשבון הסופי, יש לוודא כי אי ההתאמות כולן נסגרו.

 
 להלן הדוחות הנדרשים:

 

ור העבודות שבוצעו בחודש עבורו מוגש דוח בקרת איכות חודשי ובו תא •

 החשבון, ופעילות בקרת האיכות בהתאם.
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טבלת ריכוז מצטברת, מפורטת, של אי התאמות בפרויקט, עדכנית למועד  •

החשבון. )כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט, מתחילתו ועד למועד ההגשה, 

 לרבות הסגורות והפתוחות(.

 יקט, עדכנית למועד החשבון.טבלת ריכוז של אי התאמות פתוחות בפרו •

טבלת ריכוז ניכויים )"קנסות"( מפורטת ומצטברת, בגין ליקויים בעבודות  •

 .השונות, בהתבסס על הדרישות החוזיות, מפרטיות וכד'
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  ד מסמך 

 מאגר המחירים וסעיפי העבודות 

 2020/27המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 

 תנאים כלליים 

 

 התחשבות עם תנאי החוזה 01

 כתב הכמויות מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים והדרישות 
המפורטים והמתוארים בחוזה, בתכניות במפרטים ובאופני המדידה 

 והתשלום.

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות 
במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי 

התחשבות בו, לא תוכר על ידי המנהל כסיבה מספקת לשינוי -כלשהו, או אי
 וא.מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שה

 

 מחירי היחידה 02

 מחירי היחידה המוצגים בפרטי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: 

כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים  02.01
 בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם.

כל העבודה הדרושה באתר לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה,  02.02
ת במפרטים ובמפרט לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרו

המיוחד והמשתמעות מהם במידה ואין עבודות אלו נמדדות 
 בפריטים נפרדים.

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  02.03
 דרכים זמניות וכו', הרכבתם ופירוקם.

הובלת והסעת כל הנ"ל לאתר וממנו, העמסתם ופירוקם,  02.04
 תר וממנו.אחסנתם ושמירתם וכן הובלת עובדים לא

הוצאותיו הכלליות של הקבלן, הן הישירות והן העקיפות,  02.05
 ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.

 רווח הקבלן. 02.06

בדיקות מוקדמות ובדיקות סופיות של החומרים וטיב  02.07
 המלאכה.

 עבודות סימון ומדידה. 02.08

 המסים, והאגרות למיניהן, דמי ביטוח לעובדים וכו'. 02.09
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 כמויות 03

הכמויות הרשומות להלן הן באומדנא בלבד. התשלום יהיה לפי הכמות כל 
שבוצעה ממש לאחר מדידה בשטח, ובכפיפות לאופני המדידה והתשלום 

  הכלולים במפרטים ובכתב הכמויות.
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   המסמך  

 מערכת תכניות לדוגמא 

 

  27/2020המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 

 מכרז מסגרת למיגון אקוסטי דירתי –רשימת תכניות 

 תכנית מס'  שם התכנית  תחום 
תאריך עדכון  

 אחרון 
 קנ"מ 

 מיגון אקוסטי

 1 כותרת 

2020-7-7  

 ללא 

 ללא  2-6 מבוא כללי + תאור הפרוייקט 

 ללא  7 נספח א' 

 ללא  8 תאור כללי למיגון 

 1:100 9 אלומניום  – תוכנית הדירה 

 1:100 10 מיזוג  – תוכנית דירה 

 1:25 11 מפרט אלומניום 

 ללא  12 כתב כמויות 

 
 


