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שתחול על כל במכרז זה מצוינים מחירי היחידות בכתב הכמויות. על הקבלן לתת הנחה כללית 

 . 10%במקום המצוין לכך בכתב הכמויות. שיעור ההנחה לא יעלה על אחד מסעיפי כתב הכמויות 
 
 

 העבודה תאור
 
 

מכרז חוזה זה מתייחס לאספקה והתקנת מעלון בפיר קיים לרבות עבודות בטון ,בניה , חיפוי אבן 
. העבודות יתבצעו בתחום מבנה פעיל . הקבלן ,חשמל ותקשורת במבנה קיים במט"ש רעננה 

מחויב לתאם ולהתאים עבודותיו לפעילות במבנה ולצמצם ההפרעות לפעילות השוטפת . היה 
לק מהעבודות לאחר שעות הפעילות במבנה . כמוכן , יקפיד בסוף כל יום , לנקות וידרש , יבצע ח

את שטחי העבודה ולהחזירם לקדמותם . האמור הינו חלק בלתי נפרד מעבודות המכרז , נכלל 
 יחייב בתשלום של תוספת כספית .במחירי היחידה ולא 

 
 תכולת העבודה כוללת 

 
 . עבודות הכנה ופירוק.1
 . אספקה והתקנת מעלון בפיר קיים 2
 חשמל ותקשורת . עבודות  3
 . עבודות בטון, בניה ותגמירים4
 נושאים שונים נוספים לצורך השלמת כל העבודות. . 5
 
 

 במקביל אך לא במסגרת מכרז זה יבוצעו בתחום העבודה עבודות נוספות שונות.
המזמין או מטעם הרשויות המתאימות, י קבלנים מטעם ל ידע נהבוצעתהעבודות הנוספות הנ"ל 

 כאשר הביצוע ולוח הזמנים יתואמו וישתלבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה.
הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים באמצעות המפקח. המפקח 

לם רשאי להורות לקבלן היכן תבוצענה עבודותיו בהתחשב בעבודות הקבלנים האחרים. לא תשו
כמו כן לא תוכר כל תביעה שהיא מצד הקבלן בגין  כל תוספת עבור התאום עם הקבלנים האחרים.

 עבודת הקבלנים האחרים.
 

, טל"כ, "בזק", י חח"יל ידלא תהיה לקבלן כל תביעה מסוג כל שהוא, בגין ביצוע עבודות עבור ו/או ע
 י קבלני חוץ. ל ידאחרות עי קבלן אחר ונוסף והן עבור ביצוע עבודות ל ידע ן"סלקום" וכ

 
 
 
 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה  
 

 הקבלן מצהיר כי סייר באתר והכיר היטב את תנאי המקום, דרכי הגישה אליו, מיקומם            
 של מתקנים שכנים, תנאי וטיב הקרקע במקום, וכן הכיר את תנאי העבודה באתר וכל            
 לגבי בצוע עבודתו. הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את המשתמע מכך            
 וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונם המפרטים, השרטוטים וכתבי הכמויות            
 וכרוחם. הקבלן מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה וכי לא            
 תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר, לרבות תנאי השטח            
 המיוחדים אשר קיומם אינו מתבטא בתוכניות או פרטים אחרים.           

 
  



 ם יעניינים כללי .1

   
יבצע את העבודה תוך קיצור מקסימלי של ובלוח הזמנים הנדרש ממנו,  יעמוד הקבלן 

 .נוחות לתושביםה - תקופת אי
 

  
כל החומר שצורף למכרז וחומרים נוספים אשר הקבלן מחויב לעבוד על פיהם )כגון  

המפרט הבינמשרדי וכו'(, מחייבים את הקבלנים, כלולים במחירי היחידה שיצוינו 
 בהצעת הקבלן ולא יזכו בתוספת כספית.

 
אין בהכרח מיספור הסעיפים שבכתב הכמויות זהה למספור אותם סעיפים במפרט  

 המיוחד. 
 
 ם ימפרטים טכני .2

 
העבודה תבוצע לפי המפרט לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית )להלן "המפרט  

הכללי"( על כל הפרקים שבו במהדורתם המעודכנת. המפרט המיוחד מהווה תוספת 
כניות. אין זה מן ההכרח שכל עבודה וכללי, לכתב הכמויות ולתהוהשלמה למיפרט 

 המתוארת בתוכניות ובכתב הכמויות תמצא את בטויה הנוסף במפרט מיוחד. 

 
המפרט הכללי אינו מצורף למסמכי המכרז והקבלן יכול לרכשו על חשבונו במשרדי  

 או באתר האינטרנט של משרד הביטחון בכתובת: הקריה תל אביב ,ההוצאה לאור
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 סתירה בין מסמכים  .3 

 
  עדיפות לצורכי ביצוע  13. 

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

באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח 
לנספח, בעניין הנוגע לביצוע עבודה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר 

 העדיפויות הבא: 

 
 כניות. והת א.  
 . המפרטים המיוחדים ב.  
 כתב כמויות למדידה.  ג.  
 המפרט הכללי.  ד.  
 תנאים כללים לביצוע העבודה )ההסכם(.  ה.  
 מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות )המכרז(. ו.  
 תקנים ישראליים.  .ז  
 תקנים זרים.  .ח  

 
 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   

 
 עדיפות לצורכי תשלום  4.2 

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

באלה, בין האמור בהוראות ההסכם זה לבין האמור באחד בנספחיו, או בין נספח 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx


לנספח, בעניין הנוגע לתשלומים, אופני מדידה או תכולת מחירים, והכל בקשר 
 דיפויות הבא: לעבודה למדידה, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר הע

 
 התנאים התמציתיים שבכתב הכמויות.  א.  
 אופני המדידה המיוחדים.  ב.  
 התכניות.  ג.  
 המפרטים המיוחדים.  ד.  
 המפרטים הכללים.  ה.  
 תנאים כללים לביצוע העבודה )ההסכם(.  ו.  
 מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות )המכרז(. ז.  
 תקנים ישראליים.  .ח  
 תקנים זרים.  .ט  

 
 הקודם עדיף על הבאים אחריו.   

 
 

התאמה וכיוצ"ב בין מסמך מן -בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי 4.3 
המסמכים הנזכרים לעיל לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח 

 והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו. 

 
 

משמעות, אפשרות -התאמה, דו-מור לעיל, בכל מקרה של סתירה, איבנוסף לא 4.4 
לפירוש שונה וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם, יכריע המפקח לפי 

) גם בסוגיות בעלי פי הוראותיו-שיקול דעתו, בשאלת העדיפות והקבלן ינהג על
 . משמעות כספית (

 
 
 
 
 אישורי עבודה, פיקוח והשגחה  .5

 
לתאם עם כל  מחויב הקבלןלמרות שהעבודה מתבצעת בתחום פארק רעננה , א. 

, רשות HOTחב'  "סלקום",, חב' ת הכבליםוהגורמים כגון חברת חשמל, בזק, חבר
ולקבל אישורי חפירה כחוק. אישורים אלו הם באחריות  ,מקורות  וכו' , העתיקות

המזמין  הקבלן ועל חשבונו. תוכניות לשם קבלת האישורים יסופקו על ידי מהנדס
)מובהר, כי בכל מקום בו נכתב במסגרת מפרט זה "המהנדס" הכוונה הינה: ביחס 

יחס למהנדס הראשי של חברת מי רעננה בע"מ ואילו ב –לעבודות מים ו/או ביוב 
 לסגנית מהנדס עיריית רעננה. –לכל יתר העבודות נשוא מכרז ומפרט זה 

 
 על ידילביצוע העבודות השונות, על הקבלן ובאחריותו להזמין פיקוח והשגחה  ב. 

" , רשות  HOT , ", "סלקום"הגורמים המוסמכים כגון: חברת חשמל, בזק, טל"כ
 מזמיןגורמי העיריה ,המחלקות השונות ב, משטרת ישראל מקורות,,העתיקות

ההוצאות הנלוות ,הזמנת הפיקוח, ההשגחה , וכו'. תאום עם הגורמים הנ"ל
 וע"ח הקבלן בלבד.  על ידיוהתשלום עבורם יהיה 

 
 , ", "סלקום"על הקבלן לקחת בחשבון את קיומם של כבלי בזק, טל"כ, חח"י ג. 

HOT  "[ ,וכן מערכות אחרות בתוואי העבודה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים
לרבות גישוש וגילוי מוקדם, כך שלא יגרמו נזקים לכבלים אלו. תשומת ליבו של 

שהקבלן הינו האחראי והקבלן לכך שפגיעה בכבלים אלו הינה עבירה פלילית 
 הבלעדי לפגיעה ולתוצאותיה השונות. 

 
 
 הכמויות -ם וכתבהמפרטי ,התאמת התכניות .6

 



על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת תכניות לביצוע ומסמכי המכרז, הנתונים והאינפורמציה  
המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני 

 כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.  הכמויות, עליו להודיע על ובכתב

 
ידי הקבלן לידיעת  דות שמסומנים בתוכניות יובאו מיד עלערעורים על הגבהים ועל המי 

המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה 
 התאמות. ה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי

 
ם סתירה למפקח, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקיהלא הביא הקבלן את הטעות/ 

עילה כלשהי לעיכוב  תשמשמילוי הוראה זו. טעות או סתירה זאת לא  שיגרמו עקב אי
 העבודה. 

 
כל פניה או שאלה של הקבלן אל המתכננים השונים תעשה אך ורק באמצעות המפקח  

 ובידיעתו. תשובת המתכננים תועבר אל המפקח וממנו אל הקבלן. 

 
על הקבלן  ,הנקוב בצו התחלת העבודהתאריך המ שבועלמען הסר ספק מודגש, כי תוך  

לוודא שהן תואמות את תוכניות המדידה  ,ונציגיו לבצע מדידות של המצב הקיים
להכיר וללמוד היטב את כל התוכניות, הפרטים, וכן  ,והתוכניות האחרות לביצוע העבודה

הבהרות  ,הקבלן תוספות על ידידרשו יוי היההקשורים לביצוע העבודה.  ומההמפרטים וכד
עבודה הבמועד הנקוב דלעיל. מזמין  בכתב ועדכוני תוכניות ופרטי ביצוע, עליו לדרוש זאת

ישלים את הנדרש תוך שבועיים. לאחר מועד זה לא תוכר כל תביעה מכל סוג שהוא עקב 
 . ומהמפרטים וכד ,עדר תוכניות, פרטיםיאי הכרת התוכניות וה

התאמתן ו המופיעות בתוכניות השונות ידותכמו כן, הקבלן אחראי בלעדי לבדיקת המ 
 למפקח ומיד.  כך להודיע על הקבלן וקיימת אי התאמה על היה .במקום

 
 
 
 דוגמאות  .7

 
מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות שונות במסגרת הסכם זה,  א. 

מודגש שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה 
 הכל לפי הוראות והנחיות האדריכל ו/או המפקח.  -רטים ובפ

 
הדוגמאות תכלולנה את כל הדרישות כפי שהתבטאו בתוכניות, במפרטים ו/או לפי  ב. 

פה ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. -ההנחיות בעל
אין להתחיל בביצוע העבודה, אלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר ולקבלת אישורו 

תושארנה במקומן באתר,  הסופי של האדריכל לגבי כל דוגמא ודוגמא. הדוגמאות
 עד תום העבודות לצורך השוואה. 

ם עבור ביצוע דוגמאות. אי לכך, כל הוצאותיו של ושלהקבלן לא יהיה זכאי לת ג. 
בלבד,  הקבלן על נהחולתהקבלן בגין הוראות סעיף זה וכן עבור פירוק הדוגמאות 

 כל תוספת עבור ביצוע הדוגמאות כאמור. לקבלן לא תוכר ולא תשולם ו

 
 
  – תקופת ביצוע .8

 
) קלנדריים  חודשים3 תקופת הביצוע להשלמת כל העבודות נשוא הסכם זה תהיה

חודשים לאספקה , התקנה והפעלת  10-להשלמת כל עבודות ההנדסה האזרחית (ו
ך צו התחלת עבודה. תקופה זו כוללת בתוכה את משהנקוב ביום המהמעלון ,

ההתארגנות של הקבלן. נמנע מהקבלן להשלים את העבודה או חלק ממנה שלא 
באשמתו ואין באפשרותו לבצע עבודות אחרות, רשאי הקבלן להגיש בקשה להארכת 

לאחר ששוכנע כי אכן , תקופת הביצוע. אישר המפקח את בקשת הקבלן או חלק ממנה
תתווסף  ,על העיכוביםוהקבלן עשה ויעשה ככל יכולתו להתגבר  ,מוצדקת הארכה

 הארכה זו לתקופת הביצוע.
 .לעיל מובהר בזאת כי לא תוכר כל תביעה כספית בגין הארכת תקופת הביצוע כאמור 

 
 לוח זמנים  .9



 
מתחייב הקבלן להכין על  ,הנקוב בצו התחלת העבודהימים מתאריך ( 10) עשרה תוך 

חשבונו ולהגיש לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע כל העבודות נשוא הסכם זה. 
 ותהיינה.  היהעליו לעדכן את לוח הזמנים על פי הערות המפקח 

המהנדס. כל הנזקים  על ידיהקבלן לא יתחיל בביצוע בטרם יאושר לוח הזמנים הנ"ל 
 נים הנ"ל יחולו על הקבלן. כתוצאה מאי שמירה על לוח הזמ

שינוי סדר העבודה שנקבע מראש והעברת צוותים עקב דרישת המהנדס או היתקלות  
 במכשול כלשהו לא יהווה עילה לתביעה כספית כלשהיא. 

המהנדס רשאי לשנות את עדיפויות העבודות המצוינות בלוח הזמנים של הקבלן וזאת ללא  
 שינוי במחירי היחידה ו/או תביעות לתשלום נוסף. 

 
לוח הזמנים. מעת לעת עליו לעדכן את לוח  ון ראשון לקבלן אם לא הוגשלא ישולם חשב

 הויהיו שינויים או עיכובים כל שהם. לוח הזמנים יהי היה, הזמנים ליתרת ביצוע העבודות
MS PROJECTאת , מפורט לסעיפי העבודה לפי סדר העדיפויות. לוח הזמנים יקח בחשבון 

בסביבת יופרע מהלך העבודה השוטף במשרדי המכון לטיהור שפכיםשלבי העבודה כך שלא 
 )מים, חשמל, טלפון, ביוב וכו'(.  העבודות

 
עם הגשת כל חשבון חלקי בחוזה,  -)כולל( למסמך ג' 8-11וראות סעיפים מבלי לגרוע מה 

, מעודכן ומותאם לביצוע בפועל בהתאם למועד עריכתו יצרף הקבלן לוח זמנים ממוחשב
ופירוט כל הכלים וכוח האדם המוקצב לביצוע יתרת העבודה עד לסיומה לפי לוח הזמנים 

והקטעים השונים הרלוונטיים. בנוסף יראה המקורי. לוח הזמנים יכלול את סוגי העבודה 
ידוע לקבלן נוצרו. היה והקבלן כיצד ובאילו אמצעים הוא מתכוון להתגבר על פיגורים 

לא לתשלום החשבון החלקי וללא הגשת לו"ז מעודכן  תנאישהגשת לו"ז מעודכן הוא 
 החשבון החלקי.  יטופל

 
  הציוד לאספקת זמנים לוח

 ועד עבודה התחלת צו מתן שממועד הזמן לפרק מתייחס להלן שיפורט הזמנים לוח

 . והתקנתו העבודות לאתר הציוד אספקת מועד

 ספקה י"ע לבצוע הנדרשות הפעולות כל את כוללים להלן שיפורטו הזמן פרקי

, היבוא ברשיונות טיפול, היצרן אצל הציוד הזמנת: זאת ובכלל הציוד עם בקשר

 ויאשר יבדוק המזמין) המזמין י"ע התכניות אישור, ופרטים הרכבה תכניות הכנת

(, היותר לכל המפרטים הטכניים ושרטוטי ההרכבה של היצרן בתוך שבועיים את

 פרקי .'וכו החשמל, ההנדסה, הבינוי, עבודות העבודות לאתר הובלתו, הציוד ייצור

 . ליים עליו מתחייב הספקאהמפורטים להלן הינם פרקי הזמן המקסימ הזמן

 

 )שבוע( זמן פעולה

העברת מפרטים טכניים 
 לאישור המתכנן

 שבועות 3

שבוע מקבלת אישור  1 העברת שרטוטי הרכבה
על המפרטים  המתכנן

 הטכניים

  



 זמן )שבוע( פעולה

משלוח  המעלון וייצור 
ואספקת למזמין הובלה 

 הציוד לאתר

שבועות מהוצאת  28
 הוראת  אספקה 

המעלון לאחר הרכבת *
עבודות השלמת כלל 

החשמל, ההנדסה, הבינוי 
 וכו'

מהגעת הציוד  שבועות 5
 לשטח.

 שבועות 2 הפעלות ניסיון והרצה*

 

 



 קרקעיים -שמירה על מתקנים תת .01

 
מבלי לגרוע מכל יתר הוראות המכרז והסכם ולרבות נספחיו המצורפים אליו ואילו שאינם  

הקבלן מודע לכך כי בתחום העבודה , 29מצורפים אליו, בחוזה מסמך ג' פרק ב' סעיף 
 וקווי תקשורת קיימת צנרת תת קרקעית כגון מים, ביוב, ניקוז, טלויזיה, חשמל, טלפון

וכו'. על הקבלן לקחת בחשבון כי חלק מעבודותיו תבוצענה בקרבת ו/או מעל ו/או מתחת 
ן לנקוט . על הקבלאשר ייתכן ויוחלפו לאחר ביצוע הקווים החדשים לקוי מערכות פעילים

לרבות משאבות, ביוביות, חיבורים זמניים וכל אמצעים אחרים שיקבעו,  ,בכל האמצעים
לא להפריע לפעולת קוי המערכות הקיימים. כמו כן במקומות בהם הצנרת ש הכל במטרה

לתמוך ,על הקבלן לעבוד בזהירות -עבודה לפני החלפתה  לא תוחלף או בשלב ביניים של
בכלים שונים, ולשמור עליה תקינה  , להשתמש בעבודות ידיים  לחפור ולהגן על הצנרת ,

 ופועלת. 
 

, וייתכן כי התכניות אינן מראות את כל התשתיות ב בלבדבקרוסימון הצנרת בתכניות הינו 
המדוייק על ידי חפירות גישוש בכלים מכניים  ןמיקומאת על הקבלן לברר הקיימות בשטח. 
בחשבון כי חלק מהשוחות הקיימות מכוסות ואין על הקבלן לקחת , ובידיים. כמו כן

על תנו לו יאפשרות לגלותן עתה. הקבלן יבצע גישוש וחיפוש לשוחות אלו על פי נתונים שינ
 המהנדס.  ידי

 
  

 
 ומשטחים קיימים  יםתנועה ועבודה על פני הכביש .11

 
פסולת וחומרים  פינוי  , לרבות לצורכיעל פני הכבישים והמשטחים הקיימים כל התנועות 

אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצויידים 
כלים עם שרשראות יוכלו לנוע אך ורק בשטח לא סלול. תנועת כלים בגלגלים פניאומטיים. 

בעלי שרשראות תתבצע אך ורק על גבי מובילים.בתום כל יום עבודה הקבלן יידרש לנקות 
המיסעה והמדרכות שבתחום האתר ובסמוך לו על ידי מטאטא מכני ועבודות את כל שטחי 

 ידיים.
כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל  

למסמך  24, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח
 . תנאים כלליים -ד'

 
 

 ה דרכי גיש .12

 
דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית ובהתאם לכללי התנועה  

הקבלן יכין תכנית תנועה והתארגנות המראה את דרכי הגישה ותקנות התעבורה. 
והכניסות לאתר, שטחי התארגנות, מחסן, צריף לו ולמפקח, חניה וכ"ו. על הקבלן לסמן 

על הקבלן להמציא אישור חומר אל האתר וממנו. ע"ג התכנית את צירי פינוי והובלת 
תנועה, משטרת ישראל, המפקח על  ועדת מח' כבישים, מהרשויות המוסמכות )כגון:

בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה  ,התעבורה(
למגבלות כנ"ל באשר מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות.

הקבלן יכשיר דרכי גישה מתאימות ממערכת הדרכים לתחום האתר  באשר לשעות העבודה.
לא ו/או מגבלת העבודה בשעות מסוימות ,ובתוך תחום האתר לצורך פעילותו. הכשרה זו 

 תמדד ולא תשולם בנפרד. 

 
 

 אי הפרעה לתנועה בשטח בזמן העבודה  .13

 
באחריות הקבלן יהיה להציע את השלבים , 32סעיף  מבלי לגרוע מהוראות מסמך ג' פרק ב' 

)היה ויחליט המזמין שלא לעבוד ע"פ השלבים שיקבעו וצורפו  השונים בהעתקת התנועה
ולהביאם  ,בהתחשב בעבודותיו הוא, ובעבודות הקבלנים האחרים באתר לחומר המכרז( 

ת ישראל, תנועה, משטראגף הנדסה והשורו מראש של המפקח, ואחר כך לתאם עם ילא
 ולקבל אישורם. 



באחריות הקבלן להציע את השלבים והסדרי התנועה ע"ג תוכניות תנועה ונספחים נוספים  
לצורך הבהרות. כאמור, לפני תיאום עם משטרת ישראל יש לקבל את אישור יועץ התנועה 

 . מזמיןשל ה

 
יועץ  על ידיניות דכנה בתוכניות עד אישורן של התוכוכל דרישות יועץ התנועה והמהנדס תע 

 התנועה והמהנדס של העירייה. 
שילוט  ,האמצעים יהיו גדרות בטיחות, גשרים, משטחים, מעקותבאחריות הקבלן לספק ,  

ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, תשלום למשטרת ישראל עבור הצבת שוטרים בשכר, 
התאם לדרישת ב -וכיו"ב  מיני גארדביצוע מעקפים זמניים, פנסים מהבהבים, מחסומי 

לאורך כל תקופת הביצוע , שטחי כפוף לאישורו של המפקח. בהרשויות הנוגעות בדבר ו
מ' בכל היקף  2העבודה יבודדו לחלוטין על ידי גידור קשיח ופריק ) ע"ג סטנדים ( בגובה 

השטח  , כולל בד יוטה / ברזנט לבן וחדש שיותקן ע"ג הגידור ושלטי אזהרה  . כמוכן , 
רים לטובת צרכי העבודה ודרישת המזמין .בכל האזורים שתתבצע עבודה יותקנו שע

עם תוספת גדר מתוחה ובד   t3weבסמוך לכבישים קימים , יוצבו מעקות מסוג אולטרה 
 מ' שתותקן ע"ג המעקות . 1יוטה / ברזנט ) לבן או ירוק עלפי החלטת המזמין (  בגובה של 

העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תכלל במחיר הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור  
 אם צויין אחרת. אהיחידה של הסעיפים השונים, אל

 
מועדים הערך באופן שהפרעות לפעילויות הנזכרות לעיל תהיינה מינימליות. יעל הקבלן לה 

שטחים אשר יסגרו לתנועה לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה, יתואמו הומשך הזמן של 
 מראש עם המזמין ועם משטרת ישראל. 

 
פני העיר בפינוי  לסייע לאגף חזותמודגש בזאת, כי במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן יהיה  

גון: וכן לעזור לתנועת כלי רכב לשעת חרום כ ,פסולת וגזם, ו/או לפנות את הפסולת והגזם
הכל על , ן יכשיר הקבלן מגרשי חניה זמנייםמד"א, מכבי אש, עזרה לקשישים ונכים. כמו כ

 פי הנחיות המפקח. לא תשולם ותוכר כל  דרישה כספית וכל תביעה אחרת בגין פעילות זו. 

 
 

 שוטרים בשכר  

 
או המשטרה ו/ על ידיבמקרה וידרש  ע"פ הצורךשוטרים בשכר על חשבונו  הקבלן יעסיק  

 ו/או המפקח באתר.  המזמין

 
 

  - בדיקות לטיב העבודה והחומרים .14

 
כל ההוצאות הכרוכות בנטילת בחוזה  50-51מבלי לגרוע מהוראת מסמך ג' פרק ה' סעיפים  

בדיקות ינה על חשבון הקבלן. ימדגמים ובדיקות טיב במעבדה )להלן "דמי בדיקות"( תה
ובדיקות נוספות שידרשו  שליפה לעבודות האבן , בדיקות לתקינות המעלון  קרקע, בטונים,

למכון הבדיקות.  המזמיןבאמצעות המפקח, בהתקשרות ישירה בין  המזמין על ידייוזמנו ,
דמי הקבלן. ות מחשבונות קיזוז דמי בדיק על ידיהקבלן  בוןחל ע תבוצענהגם בדיקות אלו 

עבודות )ללא מ.ע.מ( ויקוזזו מהיתרה לתשלום על כל מערך כל ה 2%הבדיקות יהיו בשיעור 
 חשבון של הקבלן באחוז הנקוב לעיל. 

 
בוצעו בדיקות בסכום גבוה מהערך הנקוב לעיל יהיה הפרש דמי הבדיקות מול  א. 

. בוצעו הבדיקות בערך הנמוך מהערך המזמיןעל חשבון  (%2הערך הנקוב לעיל )
 לא תוחזר היתרה לקבלן.  (%2הנקוב לעיל )

 
המהנדס יקבע את המעבדה לביצוע הבדיקות ויקבע את מחירי היחידה של  ב. 

 הבדיקות ויזמין את המעבדה לצורך ביצוע הבדיקות. 
בדיקות אשר לא תעמודנה בדרישות המפרט לא תכללנה בהחזרים כאמור לעיל   

 ותהיינה על חשבון הקבלן. 
 

במפורש יוזמנו וישולמו על ידי  ת שאינן מוזכרות לעילמען הסר ספק, הבדיקול  ג.  
 הקבלן. ועל חשבון

 



 
  ואיחסון אדמה לשימוש חוזר סילוק פסולת ועודפי אדמה .15

 :55מבלי לגרוע מהוראת בחוזה מסמך ג' פרק ה' סעיף  

 
 ,כל עודף אדמה ו/או פסולת שיווצרו עקב ביצוע העבודות ו/או יתגלו במהלך העבודות 15.1

על ידי המשרד לאיכות  הקבלן וישפכו לאתר שפיכה מאושרועל חשבון  על ידייסולקו 
 בהתאם להוראות המפקח.  ,רעננהת יעירי של שיפוטהתחום ל מחוץהסביבה, 

 .אתר פסולת מאושר רעננה עיריית מובהר בזאת לקבלן, כי אין בתחום שיפוט 
 

 כולל תשלום כל אמרחק שהוכל ב המזמיןמאושר על ידי שפיכה השפיכה תהא לאתר   15.2
. הקבלן יתקשר עם אתר פסולת מורשה ויציג את החוזה כתנאי הנדרשות  אגרותה

 הפינוי.  לתחילת עבודות 
 

על הקבלן המבצע להמציא ולהגיש למפקח אישורים מאתר שפיכת הפסולת המאושר   15.3
כניסתן וכל נתון בדבר כמות הפסולת שהוכנסה, מספרי המשאיות הנכנסות כולל תאריך 

 אחר שיתבקש לספק על ידי המפקח בנוגע לפינוי הפסולת לרבות ובעיקר תעודות שקילה.
 

15.4    
 

 שילוט  .16

 
מ' )כל  2/1.5הנחיות הפיקוח ובגודל מינימלי של על פי  שלטים 2באתר  הקבלן יספק ויקים 

 שלט(, כולל הדמיה 
              

והמפקח.  המזמיןלפני הביצוע יעביר הקבלן סקיצה ממוחשבת עם כיתוב כפי שידרש על ידי  
עלפי הצורך וככל שיידרש על ידי המזמין יזמין הקבלן את השלטים. בכתברק לאחר אישור 

 ו/או נציגיו )במהלך הפרויקט(, יעתיק הקבלן את השילוט ללא כל תמורה .  
 

בגמר ביצוע הפרוייקט יפרק הקבלן בפירוק זהיר את השלטים ויעבירם למקום שיורה              
, או יסלקם מהאתר, על פי הנחייה מפורשת בכתב של רעננההמפקח, בתחום שיפוט העיר 

 המפקח. כמו כן יתקן וישלים הקבלן את מקום עיגון השלט.
 

 יחידה ולא תשולם בנפרד.ייצור, אספקה והתקנת השלטים כלולה במחירי ה             

 
 

 התארגנות ותחום עבודה  .17

 
הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות , 57מבלי לגרוע מהוראות בחוזה מסמך ג' פרק ו' סעיף  

יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי  .למפקח משרדאחד או יותר, שבו יוקם בין השאר 
אין כאמור לעיל.  –ג תכנית ע" ,מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח

המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו ואת מימדיהם. שטח 
הגידור יבוצע מפח איסכורית חדש ההתארגנות יגודר ויוקמו בו שער או שערים מתאימים. 

ועם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, ייעשה  בגוון לבן, היה
הקמת שטח ההתארגנות תתבצע על חשבון הקבלן. )לרבות ביצוע ר על חשבונו הוא. הדב

עבודות עפר, פרוקים וכל עבודה שתידרש להכשרת השטח לרבות בדיקה ואישור של אנשי 
 מקצוע לטיב העבודות והתאמתן לדרישות התקנים והחוקים(.

 
  

 מים וחשמל לצורכי עבודה  .81

 
 חל איסור על הקבלן להשתמש לצרכי עבודתו במים וחשמל מצרכנים פרטיים.  

 
והמהנדס ימצא שיש מקום לתביעה  היההמהנדס  על ידיכל תביעה בגין שימוש כנ"ל תבדק  

 יקוזז סכום התביעה מחשבון הקבלן. 

 



ת על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים כגון מיכלי מים, גנרטור לאספק 
, כדי שעבודתו לא תפסק. כל ההוצאות בהתחברות וכד' זרם עצמי למקרה של תקלות

 למקורות האספקה והוצאות שימוש במים וחשמל יחולו על הקבלן. 

 
 

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה .19

 
הקבלן יהיה אחראי על אחזקת  ,35מבלי לגרוע מהוראות בחוזה מסמך ג' פרק ב' סעיף  

ועד למסירתו לידי המזמין ידאג לתחזק ולהסדיר  ,תקופת הביצועהאתר במשך כל 
 :לרבות אספקת ואחזקת אמצעים כגון ,עבודותיו כך שלא תפגע כל פעילות שהיא בשטח

 גשרים, מעקות, משטחים זמניים לנוחיות ההליכה וכו'. 

 
 בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמות פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו 

 לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע. 

 
 הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו באופן שוטף.  
על הקבלן לדאוג במהלך ביצוע העבודה להסדרת כניסות זמניות לרכב ולהולכי רגל, לרבות  

 המזמיןכ מדרגות זמניות, גשרים וכל אמצעי אחר נוסף, בתחום העבודה, ע"פ דרישות ב"
 והמפקח. 

 
 ויש לראות אותה כלולה במחירי היחידה השונים.  ,עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן בנפרד 

 
 
 עבודות ניקוז זמני  .02
 

משך כל זמן העבודה יפעיל הקבלן ויתחזק מערכת ניקוז מקומית במטרה לשמור על אתר  
 ,מגשמים או מקור מים אחרהעבודה ועל המבנה בביצוע מפני שטפונות וגריפה, כתוצאה 

כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת 
 הגשמים והסדרת מעברים להולכי רגל. 

 
 על הקבלן לדאוג למוצא נאות של הניקוז בכפוף לאישור המפקח והרשות המתאימה.  

 
 האתר לתחומו. הסדרי הניקוז הזמני יתנו מענה גם לנגר עילי שיגיע מסביבת 

 
 במקומות בהם אין ניקוז ידאג הקבלן לשאיבת המים.  

 
לא תמדדנה לתשלום  ,כאמור לעיל ,כל עבודות העזר להגנה על העבודה ולהתנקזות זמנית 

ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט 
תוקנו על ידי הקבלן ללא דיחוי על חשבונו באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, י

 ולשביעות רצון המפקח. 
 
 
 בטיחות וגיהות  .12

  
 ,38בחוזה מסמך ג' פרק ג' סעיף מבלי לגרוע מהוראות  

 
הקבלן ימנה אחראי בטיחות לצוות עובדיו הנמצאים בשטח או בשטחים בעיר ו/או בבית  .א

חלק ממנה לה אחראי הקבלן  מלאכה/ מתקני עירייה שבו מתבצעת העבודה או כל
)להלן:"אתר העבודה"( שישמש כנאמן בטיחות, ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות 

 וגהות עובדי הקבלן באתר העבודה )להלן: "נאמן הבטיחות"(.
נאמן הבטיחות ישמש כאיש קשר בין עובדי הקבלן לממונה הבטיחות של העירייה ובין מנהל  

י מטעמו. הקבלן ונאמן הבטיחות ינהגו עפ"י כל כללי הבטיחות המחלקה הרלוונטית או מ
המעוגנים בחוקים, ובתקנות הבטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל )אסבסט, אש 

 גלויה, מקום מוקף,עבודה בגובה, גגות שבירים, חשמל, וכו'(.  
 



צוע נהלים והוראות נאמן הבטיחות יפקח על עובדי הקבלן במהלך כל שעות העבודה ויוודא בי .ב
הבטיחות. בנוסף יהיה נאמן הבטיחות אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור 

 לבטיחות וגהות עובדי הקבלן על פי חוק.
 
הקבלן יהיה אחראי לספק כל ציוד בטיחות וגהות לעובדיו כפי שיידרש, לביצוע עבודתו, או  .ג

ור לעיל יספק הקבלן: אביזרי בטיחות, כלי כפי שנדרש עפ"י החוק. מבלי לפגוע בכלליות האמ
בטיחות, ציוד מגן לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, וכל ציוד אחר בנוסף, על 

ממונה הבטיחות מטעמו או  ממונה הבטיחות מטעם עיריית  על ידיהאמור בסעיף זה, שיומלץ 
 רעננה .

 
בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד  על ידיהקבלן ידאג לבדיקה  .ד

שבשימושו כולל: מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני הרמה, ציוד  הרמה 
ואביזריו,עגורנים, סולמות, פיגומים וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה 

 בודק מוסמך. על ידיחובת בדיקה 
 
ספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה הקבלן י .ה

מטעם מד"א להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקצה רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן 
 רפואי או בי"ח בשעת חרום.

 
הרה אז-הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן .ו

עפ"י החוק כגון: מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או 
 אביזרי בטיחות אחרים .

 
נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד, עגורנים מלגזות  .ז

רוע מהאמור לעיל, או כל ציוד אחר תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל. מבלי לג
ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם, נלווה כגון:מאותתים 

אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים  על ידילעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד' וכל זאת 
 עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

 
מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים  הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים, או מסוכנים .ח

באתר העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג להצבת ציוד 
 כיבוי אש באתר העבודה.

 
הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש עפ"י החוק והוראות מכבי אש כולל זרנוקי מים,  .ט

ה ויוודא תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית צינורות, מטפים וכד' שיהיו באתר העבוד
  וקבלת רישיון מכבי אש.

 
הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד כיבוי אש  .י

לעיל וטיפול בו. כמו כן יחתים את עובדיו שקבלו והבינו את הנאמר בהדרכה  10כאמור בסעיף 
 מגן אישי.וכן חובתם בשימוש בציוד 

 
הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה,  .יא

תנאי בטיחות וגהות לעובדים ו/או על פי הסכם  -)מתקנים נוספים עפ"י הנדרש בחוק 
 ההתקשרות עימו, וידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.

 
ל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק, או לטפל קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמ .יב

 ברשת החשמל, או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך.
 
הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של   .יג

 עיריית רעננה או מכל אדם אחר המוסמך מטעם עיריית רעננה.
 

בלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, מיידית לממונה הבטיחות של הק .יד
עיריית רעננה  ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור להנחיות, לטיפול, תדרוך, המשך או עצירת 

 העבודה.
 

 ימים על התרחשות כל תאונת עבודה בטופס מתאים. 3הקבלן ידווח למשרד העבודה תוך  .טו
 



ן יוודא תקינות כלי עבודה אביזרים וציוד נלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג הקבל .טז
 להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

 
אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים במידת הצורך, וכל הקשור לרפואה תעסוקתית  .יז

 תחול על הקבלן.
 

קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם, בדיקה עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר  .יח
 ואישור מנהל המחלקה הרלוונטי בעיריית רעננה או מי מטעמו.

 
הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר  .יט

 העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
 
יריית רעננה  יהיה מוסמך ורשאי להפסיק כל עבודה המתבצעת באתר ממונה הבטיחות של ע .כ

העבודה אשר תעשה בניגוד לחוקי תקנות ונוהלי הבטיחות, ואשר לא תמלא אחר ההוראות 
והנהלים המפורטים במסמך זה או כל נוהל אחר שלא הוזכר כאן או המהווה מכשול לקיום 

 בטיחות וגהות עפ"י הנדרש עפ"י דין.
 

בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה  ו/או  מובהר .כא
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי עיריית רעננה   או על ידי ממונה הבטיחות של עיריית רעננה  
או מטעמו, לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על 

 ל פי דין, מנהג, נוהג בטיחות ואחר.כל חובה המוטלת עליו ע
 

לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של עיריית רעננה כדי להסיר מהקבלן או  .כב
להטיל אחריות על עיריית רעננה אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן ו/או על פי כל דין 

 מוטלת על הקבלן.
 

 והתקנות . 1953ע"פ חוק עבודת נוער תשי"ג  תעשה 18.        העסקת נערים מתחת לגיל כג
 

.       יש לשמור על ניקיון שטח העבודה בכל עת ולאסוף כל כלי עבודה וכל חומר עם סיום העבודה כד
. 

 
 .       אין להשתמש ללא רשות ממנהל המחלקה / רא"ג  בציוד השייך לעירייה .   כה

 
 יש לדווח מיד לאחראי במקום..      על כל נזק לציוד בתחומי העיר ורכוש כו
 

 .      אין לעשן בתחום המשרדים והמחסנים אלא במקומות שהוגדרו לכך .   כז
 

 כל אחריות ביטוחית מכל סוג שהוא לגבי עובדיו של הקבלן תחול על הקבלן .
 

כל עבודה תתחיל לאחר קבלת תדרוך בטיחות של עובדי הקבלן  אצל המנהל האחראי מטעם כט. 
 המחלקה .    

 
הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה, מספר מספיק של  ל.

עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע 

 וידאג להכשירם עפ"י צורך .העבודות 

 

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר  לא.

 שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י דין .

 

הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח העירייה /  לב.

ות , לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי הסכם זה או הממונה על הבטיח

 בשל קיום סיכון אחר לנפש ו/או לרכוש .



 

הקבלן ימסור , לפי דרישת בא כח העירייה / הממונה על הבטיחות , את רשימת כל העובדים  לג.

ר השייך לציוד, מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון , תעודה וכל היתר אח

כלי רכב או מפעיליהם . הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת 

 העירייה .

 

הקבלן מסכים כי  –הקבלן  על ידינגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות בטיחות  לד.

כום זה מפקח מטעם העירייה תחייב את הקבלן וס על ידיהערכת שווי הנזק כפי שנעשתה 

 יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו .

 
 
 

 
 השגחה מטעם הקבלן  .22

  
בא כוחו של הקבלן יהיה מהנדס רשוי בעל וותק מקצועי וניסיון מספיק לדעת  א. 

 5-ואשר בכל מקרה לא יפחת מ המפקח בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה
ויימצא בכל שעות העבודה באתר, לאורך כל תקופת  ,שנות ניסיון קודם ומוכח

הביצוע. מינוי המהנדס טעון אישור מראש של המפקח, והוא רשאי לפסול כל מינוי 
 ללא מתן הסברים או נימוקים. 

 
בעל נסיון  במשך כל תקופת הביצוע יעמוד לרשות הפרויקט והמפקח מודד מוסמך ב. 

קבוצת מדידה וציוד מלא, כולל עם  שנות נסיון קודם ומוכח 5-לא יפחת מ
 דיסטומט, בכל עת שיידרש. 

דרש, בכל זמן, לצורך יהקבוצה תעמוד לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שת  
 ביצוע העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף. 

 
 עבודה בלילה ובשעות נוספות  .32

 
 לתשומת לב הקבלן  

של מערכות החשמל )מתח גבוה ו/או היה ותנאי הפרויקט ידרשו הפסקות חשמל יזומות 
נמוך(, באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים מול ח"ח וכל גורם אחר ולשאת בתשלום. 

 הנ"ל יכלל במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.
 נתמל אום עם קבלנים ועבודות אחרות, או עילצורך השלמת העבודה במועד, או עקב ת 

, י רגל ייתכן ויחוייב הקבלן לבצע חלק מעבודותיולקיים תנועה שוטפת לכלי רכב ולהולכ
 דהיינו במהלך הערב והלילה.  -מחוץ לשעות הפעילות  מקצתן או כולן,

 
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי  

ויידרש לכך על ידי הרשויות המוסמכות וכד', יהיה עליו לעבוד  היההביצוע לחוזה זה, או 
ביותר מאשר במשמרת אחת של פועלים ליום, או יהיה עליו לעבוד בלילה. יש לראות כאילו 

 הכליל הקבלן את עבודות הלילה הנדרשות במחירי היחידה השונים. 

 
 .אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה 

 
 
 
 
 
 מדידות ואיזון  ,התוואיסימון  .42

 
  



לקבלן ימסרו בשטח נקודות קבע לביצוע העבודה וכן נקודות להתוויה. על הקבלן לסמן  
בשטח את המתווים, לדאוג לאבטחת הציר לעצמים קבועים ולבדוק את מרחקי הגדרות 
ביחס לציר המסומן על ידו, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש הסימון בכל 

 המפקח לפני התחלת ביצוע העבודה.  על ידישיידרש. הסימון יאושר עת 

 
 כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך.  

 
תבוצע  -והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין  היה 

בביצוע שלב כלשהו של כל עיכוב  ,העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו כן
ולא  ,העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה, ינוכה מלוח הזמנים של הקבלן

 יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות. 

 
זון וחידושם, שידרשו במשך כל זמן העבודה, ייעשו על ידי יכל המדידות, הסימון, הא 

 הקבלן ועל חשבונו. 

 
ו כן יידרש הקבלן מעת לעת למדוד קטעים הנדרשים להשלמת נתונים כגון: גדרות, כמ 

שלהם ועוד. נתונים אלה יוגשו ע"ג  I.L - כניסות, עמודים, גובהי בתים, שוחות בחצר ו
 תוכנית בקנ"מ שידרוש המפקח. 

 למילוי דרישות אלה יחזיק הקבלן מודד צמוד בשטח, במשך כל תקופת הביצוע ובכל שעות 
העבודה, לסימון ושרותי ביצוע. עליו להשתמש בעבודה בציוד אלקטרואופטי ועיבוד נתוני 

 מאזנות, סרטים וכו'.  :מדידה במחשב בנוסף לציוד הרגיל כגון

 
נוי בתוכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי איזה צד יקון במדידה כתוצאה משיכל ת 

 יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. ,שהוא
 

רשת הסימון תעשה על ידי יתדות עץ ו/או ברזל מחודד מאוזנים וחוטי בנאים לשביעות  
רצון המהנדס, היתדות ינתנו בנקודות הגובה שנקבעו בתכניות ובמקומות נוספים שיקבע 

 המהנדס. הקבלן יפרק ויחדש את הסימון בכל עת שידרש על ידי המהנדס. 

 
 קודות השבר. על הקבלן לדאוג להבטחות לשמירת הציר בנ 

 
וי הציר ונקודות הגובה לפי וצוע העבודה, עליו לבדוק תחילה את קיטרם יתחיל הקבלן בב 

המספרים והממדים שנקבעו בתכניות ובהוראות של המהנדס, לאחר הבדיקה יסמן הקבלן 
יעילה ומדויקת של העבודות בהתאם לתכניות  ,את כל הסימונים הדרושים להוצל"פ מלאה

זון לא אושרו על ידי יאין להתחיל בכל עבודה כל זמן שהסימון והא .נדסולדרישות המה
וכל תקלה מסימון  ,שור זה אינו משחרר את הקבלן מהאחריות לדיוק הסימוןיא .המהנדס

 תארע או תתגלה. לכשבלתי נכון או מדויק, תתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו 

 
 :דה לצורך ביקורת על העבודה, כגוןהקבלן ידרש על פי הוראות המפקח למדוד חלקי עבו 

גבהי שכבות, עומקי תעלות, שוחות, מיקומים של מתקנים וכו' במהלך כל העבודה. עליו 
יהיה להגיש למפקח מדידה לגמר שלב בטרם המשיך בשלב הבא, עליו יהיה להגיש למפקח 

ע"ג סקיצה, כמו כן, הקבלן יעביר למפקח נתוני מדידות  תכנית גבהים, מידות ודפי מדידה. 
 לכל אלמנט שיידרש במהלך העבודות תוך פרק זמן קצר וסביר.

 
לא יאוחר משבועיים ימים מהתחלת ערעורים על גבהים קיימים המסומנים בתכניות ייעשו  

 . טענות שיובאו לאחר מכן לא תלקחנה בחשבון. העבודה

 
 סימון התוואי לעבודות צנרת  

 
מ' בציר  20יתדות עץ שינעצו כל  על ידיהקבלן. העבודה תעשה  על ידיסימון התוואי יעשה  

מ' ובכל פינה ינעץ יתד ברזל. כמו כן יסומנו בשטח נקודות  100 להתעלה המתוכננת. כ
הבטחה ונקודות קבע לגבהים. העברת סימון התוואי מציר התעלה המתוכננת לצידה 

התוואי, יעשה על חשבון בצורה שהמהנדס יוכל בכל נקודה לוודא את עומקי התעלה ו
 הקבלן. 

 



 
  חפירות באתר .52

 
בל מופיעות כל ההפרעות שבתוואי שעל הקבלן לחפור, לפי מיטב יבתכנית שהקבלן ק 

ידיעותיו של המהנדס, אולם בכל מקרה ומקרה על הקבלן לוודא במוסדות המוסמכים 
 ופיעים בתכנית. באם הקווים הם בהתאם למסומן ובאם לא נוספו קווים חדשים אשר לא מ

 
קרקעיים בין אם -נורות והכבלים התתיעל הקבלן ובאחריותו לבצע חפירות לגילוי הצ 

השימוש במכשירים רגילים, מיוחדים, לרבות עבודת ידיים  .סומנו בתוכניות ובין אם לא
יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות  ,לצורך גילויים

הם. אם, תוך כדי העבודה, יפגעו שרותים כלשהם, כל נזק בהמתקנים הנ"ל ומניעת נזקים 
 שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן ועל ידו. 

 
יש לתאם את החצייה עם משטרת התנועה ולקבל אישורים  בכתב,   - כנ"ל בחציית כבישים 

 פני סגירת הכביש לתנועה.ל
 

יש  , או כבלי תקשורת אחרים,במקרה של חציית כבלי חשמל או טלפון, או כבלי טלויזיה 
ם ,חב' חברת סלקו,  HOTלקבל אישור מתאים מחברת החשמל, משרד התקשורת, חברת

  וכל חב' תקשורת אחרת אשר בבעלותה תשתיות קיימות. 1 -פרטנר ,חב' מד 

 
ויתקן על חשבונו  ,כניתומקרה לשלמות הקווים גם אם לא הופיעו בת הקבלן אחראי בכל 

 כל נזק שיגרם לקווים אלה. 

 
הם יאטמו בבטון מסוג  ,ובתחום החפירה יחתכו צינורות ו/או שרוולים מכל סוג שהוא היה 

 ס"מ בתוך הצינור בכל קצוותיו. לא תשולם תוספת בגין ביצוע הנ"ל.  20לעומק של  15 -ב

 
קווי טלפון,  :קרקעיים, כגון-יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התתהקבלן  

וכד'. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל )כלול  , "סלקום"חשמל, טל"כ
 כנ"ל באשר תמיכת המערכת במהלך העבודות ושמירה על שלמותם.היחידה(.  יבמחיר

 
על  ו/או כבלי תקשורת אחרים, כבלי טלוויזיה במקרה של כבלי חשמל ו/או טלפון ו/או 

 שעות לפני תחילת העבודה.  48הקבלן להזמין משגיח 

 
לפחות יומיים לפני התחלת כל עבודת חפירה, חייב הקבלן להודיע למהנדס. המהנדס יחד  

והקבלן יסיירו בשטח ויתריעו על המצאות אפשרית של מכשולים ומתקנים  המזמיןעם ב"כ 
הקבלן יהיה אחראי לכך שכל אנשיו העוסקים  .רות, כבלים ואלמנטים אחריםנויכגון : צ

 במלאכת החפירה יהיו מודעים לאינפורמציה שתמסר כנ"ל. 

 
 : לתשומת לב הקבלן 

 
ינים, קירות תומכים, גדרות וכד', ילאורך החזית של מבנים קיימים ובקרבתם כגון: בנ 

ם או בעבודות ידיים, על מנת למנוע ובכלים מתאימי מירבית תעשה החפירה בזהירות
 ערעור יציבותם. לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ביצוע כנ"ל. 

 הקבלן ישלם כל תביעה כספית מצד גורם שלישי עבור פגיעה ברכוש לא לו.  

 
על הקבלן לדאוג בלעדית לבטיחות הולכי הרגל במדרכות אשר חפר ולבטיחות  ,נוסף על כך 

בכבישים אשר פתח. הוא ידאג להקמת גשרים זמניים להולכי רגל במקומות  כלי הרכב
ולהסדרת מעברים להולכי  ,להסדרת כניסות זמניות ממצע מהודק ,חציה לבתים ולעסקים

 רגל מצד רחוב אחד לשני בצמתים. 
 כמו כן ידאג לפנסים וגידור בלילה שיסמנו את מקומות חפירת התעלות.  

 
 כיר בשום תביעה נוספת. ילא  מזמיןיכללו במחירי היחידה השונים והכל הדרישות הנ"ל  

 
 
 דיוק וטיב העבודה  .62



 
  
כל העבודות תבוצענה בדייקנות מלאה כמפורט במפרטים הכלליים ובהתאם  א. 

פועים המתוכננים, אלא אם כן צויין בסעיף המתאים כי תורשה ילגבהים והש
ם פנים סטיה כזו לא תהיה מצטברת סטיה בגבולות מסוימים, בתנאי כי בשו

 משכבה לשכבה. 

 
דרישות החוזה ביחס לטיב החומרים והעבודות הן מינימליות ולא תנתן כל תוספת  ב. 

 עבור טיב העולה על המינימום הדרוש. 

 
לא יקחו בחשבון טיב העולה על המינימום הדרוש כתמורה כל שהיא עבור ממדים   

 שמתחת לדרוש. 

 
 לא תשולם כל תוספת עבור ממדים העולים על הדרוש לפי התוכניות ו/או המפרט.  ג. 

 
 
 סוי העבודות ישלבי ביצוע העבודות וכ .72

  
לפני שהקבלן יתחיל בבצוע העבודות או איזה חלק מהן או איזה שלב מהן או איזה  א. 

 מהן, יהיה עליו להודיע על כך למהנדס בזמן המתקבל על הדעת. 

 
בודה אשר ביצועה נעשה ביותר מתהליך אחד, תהיה טעונה בדיקה מיוחדת כל ע ב. 

ולפני התחלת התהליך  ,על ידי המהנדס. עם סיום כל אחד ואחד מתהליכי העבודה
הבא, הקבלן יודיע למהנדס על סיום תהליך עבודה כזה בעוד מועד, ועל כל פנים 

מצד המהנדס ואף בטרם שהקבלן יתחיל בתהליך העבודה הבא אחריו. אי בדיקה 
דו, לא תשחרר את הקבלן מאיזה מהתחייבויותיו לפי הסכם זה, ובכלל יבדיקה מצ

 זה מאחריות לטיב העבודה ו/או החומרים. 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן להודיע למהנדס בעוד מועד,  ג. 

אפשר בכל מקרה שהקבלן יטפל באיזה עבודה שיהיה צורך לכסותה. הקבלן י
צוע יולעמוד על טיב הב ,למהנדס לפני הכיסוי לבדוק את העבודה לפרטיה

והחמרים, כמו כן לערוך ביקורת המדידות וכל ביקורת אחרת שהמהנדס ימצא 
לנכון. במקרה שהקבלן יכסה איזו עבודה שהיא מבלי להודיע למהנדס על רצונו 

ת מיד את אותו החלק לכסות חלק מן העבודה, יהיה הקבלן חייב לחשוף ו/או לגלו
 על חשבונו של הקבלן, בהתאם להוראות המהנדס מזמן לזמן. 

 
 

 
 חומרים:  .28

 
לעבודה  למ"ר במקרים בהם ידרש הקבלן לבצע עבודות ללא רכישת החומרים, יכלול מחירו 

 את ההתחיבויות הבאות : 

 
חבור וכו'( בדיקת הובלה, פריקה, פזור במקום, מלאכה כולל חומרי עזר )גומיות, משחת  

 .המערכת, אחריות לטיב המערכת וכל הנדרש מעבודה גמורה
 
 

כל האמור בחומר המכרז )מוקדמות מפרטים מיוחדים, תוכניות וכו'( נכלל במחירי היחידה .    29
 של סעיפי החוזה ולא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

 
 
 
 
 
 
 



 

 מפרט טכני מיוחד  –' 2ו
 

 בטון יצוק באתרעבודות  - 20 פרק
 

 עבודות בטון יצוק באתר. 02השלמה לנאמר בפרק מהווה פרק זה 

 

 סוג הבטונים ותנאי הבקרה 02.01

 

אלא אם צוין אחרת  3דרגת חשיפה  30 -הבטון בעבודה זו, פרט אם צוין אחרת, יהיה מסוג ב

 בתכניות, בתנאי בקרה טובים.

 

 פלדת הזיון 02.02

 

  או ממוטות  893ות"י  31לפי ת"י  רתיכים מצולעיםהזיון תהיה ממוטות עגולים פלדת

בהתאם למפורט בתוכניות. הזיון במרצפי הבטון ו/או בקירות  739מצולעים לפי ת"י 

יבוצע מרשתות מרותכות עשויות ממוטות מצולעים משוכים בקר ו/או ממוטות בודדים 

 בהתאם לתוכניות.

  המרחק יובטח באמצעות ס"מ מינימום, אם לא צויין אחרת.  3כיסוי בטון לזיון יהיה

 שומרי מרחק מפלסטיק בלבד.

 .שום אלמנט מתכתי לא ייגע בפני התבניות, כולל מסמרים 
  ס"מ ולמלא 1כל הברזלים )חוטי קשירה, קוצים( שיבלטו מהבטון יש לחתוך לעומק של 

 " או שווי ערך.  "GILAR" של SIKA TOP 107במלט אטימה מסוג  "

 

 אשפרת הבטון והגנתו 02.03
 

לן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשות, ע"י פריסת יריעות יוטה בשתי שכבות על הקב

ימים. מחיר האשפרה הנ"ל כלול במחירי הרצפה  7ולהחזיק את משטח הבטון הרטוב למשך 

 ואלמנטים.

 אשפרת עמודים תבוצע באמצעות ניילון נצמד וכך גם קירות.

 

 בדיקת הבטון 02.04
 

של בטון טרי להכנת קוביות. שיטות לקיחת המדגמים, כמותם לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים 

. כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות 26ובדיקתם יהיו לפי ת"י 

 המפקח.

 

 תיקוני בטון 02.05
 

שיטת תיקון הבטונים תתואם עם מפקח, תאושר על ידו ועל ידי המהנדס המתכנן. תיקון בטונים 

שיאושר יבוצע ללא תשלום נוסף. במידה ועל דעתו של המהנדס המתכנן לא ניתן לתקן את 



הבטונים בצורה משביעת רצון, על הקבלן להרוס את הבטונים הלקויים ולצקת אותם מחדש 

   ללא שום תשלום נוסף.

 

 

 תבניות  02.06

 

  עבודות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים, הפתחים ומעברי צנרת, בכל

קביעת אביזרי מערכות, כגון: אינסטלציה, חשמל, תקשורת ובטיחות וכו'. קביעת ברגים, 

עוגנים, ביצוע זיזים, בליטות, חריצים, קיטום פינות, מגרעות, שקעים, אפי מים וכד'. גם 

ע פתחים וחורים שלא צוינו ו/או שלא נכללו בתוכניות בשלבי המכרז לא עבור ביצו

 תשולם כל תוספת. 
  'ולמפרט הטכני  904התבניות, התמיכות החיזוקים וכד' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס

 הכללי, ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 
 גמר   לתתבניות ליציקת אלמנטים חשופים תבוצענה באמצעות טספות מתועשות לקב

 בטון חשוף.
 

 מניעת סגרגציה 02.07

 

יציקת אלמנטים גבוהים ו/או  במרחק ממקום פריקת הבטון תעשה דרך צינור ארוך או דרך 

פתחים בטפסנות שיבטיחו נפילת הבטון בגובה שלא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי 

 הבטון. 
 

 אופני מדידה מיוחדים 02.08

 

הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספת  מחירי

 למחיר היחידה:

  סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים, הכנה וביטון שרוולים בכל

 גודל ומכל סוג.

 .סידור שקעים, וקיטום פינות 
 ( .עבור הפלטקות והפרופילים עיגון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר

 והברגים ישולם בנפרד(.
 .)הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד 
 קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע כוללים הכנת פני הקירות לקבלת איטום. מחיר 
 
 
 

 

 



 איטום גג חדר מעלית וגגון  05פרק 
 

 .במפרט הכללי 05השלמה שנאמר בפרק מהווה פרק זה 

 איטום הגגות יבוצע בהתאם לשלבים הבאים:

 מדה שכבת יציקתו, ס"מ 3 בעובי P-30 קלקר לוחות הדבקת ידי על בידוד תרמי של הגגות .1  

ומוחלק  4#@20/20 מרותכת פלדה רשת כולל, לפחות מ"ס 5 בעובי בשיפועים בטון

 .בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז

 

 ויבוש, ר"למ גרם -300-כ של בכמות" 101 פריימקוט" מסוג ביטומני פריימר מריחת .2  

 .שעות 3-5 למשך

 

 ללא הראשית היריעה לסוג זהה מסוג מ"ס 30 של ברוחב חיזוק יריעת תולחם ברולקות .3  

 .בגג ובהגבהות המרזבים בפרטי נתןיי דומה טיפול. אגרגט

 

עם אגרגט מולבן מןטבע על פני  5M מסוג מ"מ 5 בעובי תוביטומני היריע  הלחמת .4 

 .היריעה

 

 מים אף קיים לא בהם במקומות המעקה פני או) המים מאף החל תולחם חיפוי יריעת .5  

 תהיה החיפוי יריעת. האופקיים האיטום פני על מ"ס 15 עד ותרד( אלומיניום סרגל או

 .העיקרית האיטום שכבת את המשמש מהסוג

 

. סופי לאיטום" 244 אלסטיק" שמתחתיו היריעה בקצה למרוח יש, מים אף ויש במידה .6  

 מעליו ולמרוח ברולקה היריעה בקצה אלומיניום סרגל לקבע יש מים אף ואין במידה

 מ"ס 5 עד ותגיע המעקה פני על תעלה היריעה נמוך מעקה של במקרה". 244 אלסטיק"

 .היריעה בקצה" 244 אלסטיק" למרוח יש מכן לאחר, החיצוני מקצהו

 

   

 

 אטימות בדיקת 05.11

בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על   

ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך  5ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון  48

מחסום  הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת

 למים בשיפולי התקרות ואטימות המרזבים.

אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחויב הקבלן לתקנם   

על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה 

 תהיה לשביעות רצונו של המפקח.

 

 

 

 

 



 

 

 

 מפרט טכני לעבודות חשמל – 08פרק 

 

 עבודותתיאור ה .1

 

 בין היתר: כוללותובהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות שבמכרז יבוצעו  העבודות

 ייצור והתקנת לוח חשמל חדש עבור הזנות למעלון -

 הקיים בקומה א' של מבנה המשרדיםחשמל הלוח שינויים ותוספות ל -

 אספקה, הנחה או השחלת וחיבור כבלי החשמל -

 אספקה והתקנת מובילים עבור כבלי החשמל -

 מנתק מקט ליד לוח החשמל החדש עבור הזנות להזנת המעלוןאספקה והתקנת  -

 הוספת גופי תאורה ושינויים במיקום מפסקי התאורה הקיימים -

 

 לוח חשמל .2

 

 כללי .2.1

 

 לוח החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הוא: 

 וולט. 1000למתח של עד  לוח כוח 

 

 תנאי אקלים .2.2

 

 תנאי האקלים ודרגות האטימות: 

 70%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  45טמפרטורה מקסימלית:  -

 100%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  5-טמפרטורה מינימלית:  -

 

 יצרן הלוח .2.3

 

הלוח ייוצר ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות חשמל הנמצאים  

אלי ידו לאבטחת איכות בהתאם לתקן הישר-בפיקוח מכון התקנים הישראלי ואשר הוסמכו על

 . 61439ת"י 

על הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין, בכתב, לגבי יצרן  

 הלוח.



 

 ציוד להתקנה בלוח .2.4

 

כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות והתקנים  

 המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

 ותקנותיו 1954 –חוק החשמל התשי"ד  -

 התקן הישראלי -

-  International Electrotechnical Commission Recommendations (IEC) 

- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית .2.5

 

 .IEC 947כל המאמת"ים יתאימו לתקן  

 לפחות. ק"א 25מאמת"ים יהיו קבועים ולזרם קצר של  

 

 מבנה הלוח .2.6

 

 .IP54לפחות  -דרגת האטימות ללוח 

מבנה הלוח יאפשר גישה נוחה ובטוחה, תפעול נוח ואפשרות טיפול באלמנט מסוים מבלי  

 שיהיה צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.

 .בהתאם לנדרשגובה הלוח יהיה  

 

 הרכבת ציוד בלוח .2.7

 

 ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי.כל ציוד המותקן על הדלתות  

 ציוד, לפחות. 30%הלוח יכלול הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של  

כל האבזרים, כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק חיווט של אבזר  

תאם אחר. כל מאמ"ת יחובר בנפרד, באמצעות מוליך מתאים לפסי הצבירה או למא"ז, בה

 לתוכניות.

מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של תחום כוונון ממסרי  

 ההגנה התרמיים של המאמ"ת.

 1.60הפעלה ידנית או לקריאה יש להרכיב באופן כזה שיתאים גם לאדם שגובהו  ציוד שדורש 

 מטר.



ס"מ מעל למפלס  40להימצא לפחות פסי צבירה, פסי הארקה ומהדקים לכבלים בלוח צריכים  

 הרצפה.

 1.5-בחתך לא קטן מ PVCכל האבזרים החשמליים יחובר ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי  

 וולט. 1000ממ"ר, מתאימים למתח של 

חיבור מכשירים אלקטרוניים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות כבל  

 מתאימות.

 ., ללא לפלףעל גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה חיווט הציוד המורכב 

חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות בעלות שפה סגורה, כך שיישאר בהן  

 מקום פנוי. 30%לפחות 

המושחלים ע"ג יות, ע"י סימונים פלסטיים כל המוליכים יסומנו, בשני הקצוות, בהתאם לתוכנ 

 .מושחלים בלחיצההגיד בעלי טבעת סגורה ולא 

 למניעת נגיעה מקרית בחלקים חיים.FINGER PROOF כל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  

 כל המקומות החשופים למתח, כגון פסי צבירה, יכוסו ע"י כיסויים שקופים מתפרקים. 

בתחתית הלוח יש להתקין פרופיל מחורץ, לכל אורך הלוח, לחיבור הכבלים היוצאים  

 והנכנסים.

 

 י צבירהפס .2.8

 

פסי הצבירה, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת אלקטרוליטית, ובמקומות הדרושים,  

יצופו פסי הצבירה בכסף, אבץ, בדיל, צבע, או יבודדו ע"י שרוולי בידוד מתאימים. חתך פסי 

 הצבירה יהיה בדרגה אחת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה וזרם הקצר.

ותקנו לכל אורך הלוח. חתך פס ההארקה יהיה חצי חתך הפזה. פס ההארקה פס ההארקה י 

 יותקנו קרוב לחזית הלוח, בחלקו התחתון, על מנת לאפשר גישה נוחה לטיפול.

 חתך פס האפס בלוח יהיו כחתך פסי הצבירה. 

 חורים נוספים לחיבורים עתידיים. 25%בפסי הצבירה יש להכין  

 

 מהדקים .2.9

 

ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק בנפרד  35עד לכבלים בחתך של  

ואשר חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ 

 נקודתי באמצעות בורג. כל המהדקים יצוידו בתוויות סימון פלסטיות  מתאימות.

 כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות. 



או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח )פרט למקרים שיאושרו ע"י \כל מהדקי הכניסה ו 

 המזמין(.

ס"מ. אם יש להתקין יותר משורת מהדקים  40למהדקים הוא  מתחתית הלוחהגובה המינימלי 

 אחת יש להתקין את שורות המהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.

 ס"מ יש להתקינם בזווית. 80-הדקים בגובה פחות מאם יש להתקין מ

הכבלים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, מותאמים לסוג  

 המוליכים נחושת או אלומיניום.

 נעלי הכבל יחוברו אל הכבל באמצעות כלי ייעודי ובקוטר המתאים. 

האבזרים הנלווים כגון מעצורים, מגשרים, מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל  

 סופיות, סימניות, אביזר לסימון קבוצת מהדקים, שלטים מודפסים וכדומה.

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל  

 מ"א, וכדומה. 20 - 4 -פונקציות מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל

 צבעי המהדקים והמוליכים יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם כמפורט מעלה. 

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%יש להשאיר בלוח  

 

 שילוט וסימון .2.10

 

על  כהותכל שדה של הלוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט "סנדביץ'" באותיות  

בדל מיתר הסימונים שיופיעו על גבי הלוח. סימון כל . סימון השדה יהיה גדול יותר ונבהיררקע 

 שדה יכלול את הפונקציה של אותו שדה. 

כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו למבנה הדלת ע"י  

הדבקה וסמרור בניטים פלסטיים. כל הציוד שיורכב בתוך הלוח ועל גבי הדלתות יסומן בסימון 

ות מדבקות בד. כל האבזרים הנשלפים יסומנו פעמיים: סימון על גבי הבסיס וסימון על באמצע

 גבי המכשיר הנשלף.

סימון כל המוליכים המתחברים למהדקים יבוצע ע"י סימונים פלסטיים מודפסים מולבשים על  

 גבי המוליכים. סימון המוליכים יהיה זהה לסימונם בתוכניות.

פיים בו יתבצע רק לאחר קבלת אישור מן המזמין לרשימת תוכן שילוט הלוח והמעגלים הסו 

 השלטים, גודלם וצבעם.

 

 בדיקת לוח בבית המלאכה .2.11

 

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו. 



ת נציג לפני משלוח הלוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחו 

 המזמין. הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הביצוע. -

בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים לסטנדרטים  -

 המקובלים ובמיוחד לתקן.

 ביצוע בדיקות בהתאם לתקן. -

 ויזואלית ובהתאם לתקן. -בדיקת צביעה  -

 .בדיקות הפעלה עם מתח עבור כל המעגלים של הלוח -

 בדיקות לאימות חיוויים עבור הכניסות והיציאות של הבקר המתוכנת. -

הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת  

 בחתימתו.

 

 בדיקת הלוח באתר .2.12

 

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו. 

 ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.הלוח ייבדק שוב בעת  

 

 תיעוד .2.13

 

 יום מיום זכייתו במכרז: 15תוכניות העבודה הבאות יוגשו למזמין ע"י הקבלן בתוך  

 שרטוטים מפורטים של הלוח, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה. -

 שרטוט בקו יחיד של הלוח. -

 תכנית חיווט. -

 חתכים אופייניים של מבנה הלוח. -

 מראה פני הדלתות. -

 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו. -

 רשימת חלקים מכניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים. -

 קטלוגים של יצרני הציוד. -

 פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה. -

 הוראות אחזקה והפעלה -

ל גבי תוכנית המבנה, חתכים, תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמין בשלשה עותקים וע 

 .A3בגודל   AutoCad-דיסקט, כשהם משורטטים ב

 



 כבלים .3

 

 כללי .3.1

 

, יושחלו בתוך צינורות או באופנים אחרים בהתאם מוביליםכל כבלי הכוח והפיקוד יונחו בתוך  

 להנחיות המזמין.

מספר המוליכים בתוך כל כבל  N2XY וולט יהיו מטיפוס 1000מתח של עד כל כבלי ההזנה ל 

 והחתך בהתאם למפורט בכתב הכמויות.

 

 סימון הכבלים .3.2

 

מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י סימונים פלסטיים מודפסים  

 שיושחלו על מוליכי כל כבל.

וטבעו מספרי כל כבל יסומן בשני קצותיו. סימון הכבלים יבוצע ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם י 

הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י אזיקונים שחורים. 

 בנוסף יסומן ייעודו של כל כבל בשני קצותיו בשלט סנדביץ חרוט.

 

 כפוף כבלים .3.3

 

 רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן. 

 

 אורך הכבלים .3.4

 

יצוינו במסמכי החוזה אך על הקבלן להביא בחשבון שהמידות מידות האורך של הכבלים  

שצוינו משוערות בלבד. על הקבלן להביא בחשבון קטעי כבלים נוספים הדרושים לשם הנחה 

 רפויה של הכבלים וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם חיבור נוח לציוד.

 

 חיבור הכבלים .3.5

 

עלי כבל תקניים שילחצו בכלי ייעודי ובקוטר חיבור הכבל בשני קצוותיו יבוצע בעזרת נ 

 מתאים, שרוולים מתכווצים על המוליכים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים.

ממ"ר יש להוסיף כפפות מתכווצות על קצה המעטה  10עבור כבלי הכוח בחתך הגיד מעל  

 החיצוני של הכבל ועל המוליכים החשופים.



 

 בדיקת כבלים .3.6

 

ובגמר לים: את רציפות המוליכים והתנגדות הבידוד, לפני הנחתם על הקבלן לבדוק את הכב 

 .ההנחה

על הקבלן למסור, בכתב, למזמין לאישור את תוצאות הבדיקות. המזמין רשאי לדרוש בדיקה  

 חוזרת בנוכחותו.

 

 הארקות .4

 

 כללי .4.1

 

 מערכת ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי. 

 החשמלי והאחר אשר יותקן במקום. יש להאריק את כל הציוד 

 אוהם. 5ההתנגדות הכללית, של כל מתקן, כלפי המסה של האדמה לא תעלה על  

 

 הארקת קונסטרוקציות מתכתיות .4.2

 

, יש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת, כגון לוחות חשמל, תמיכות לחיבורי כבלים 

וכדומה. נקודת חיבור של הארקה כוללת הספקה והתקנה של  תמיכות להתקנת גופי התאורה

מוליכי נחושת בחתכים המתאימים, נעלי כבל מתאימים, ריתוך ברגים לחיבור ההארקות, 

 ניקוי, הכנה לצבע וצביעה של מקומות כגון ריתוכים וכל הדרוש להשלמת ההארקה.

 

 בקורת סופית וסיום העבודות .5

 

לפני ביצוע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכין הקבלן תכניות של המתקן כפי שבוצע 

" עם כל DWGבפורמת " 2000גרסה ) Autocadלמעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג 

הקבצים הנלווים( ויסמן בהם את כל השנויים והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות 

 המקוריות, כפי שאושרו לבצוע.

 רטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.כל הפ 

הכוללים את המידע  CDאת התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט  

הרלוונטי. תכניות אלו יתוקנו, במידת הצורך, במידה ויהיו שנויים בתהליך ההפעלה והמסירה 

 של המתקן.



 התיעוד יכלול את המסמכים הבאים: 

 וראות הפעלה ואחזקה.ה -

 רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כל פריט. -

 קטלוגים של כל הציוד שסופק. -

 רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד, כולל כמויות מומלצות ומלאי מינימלי. -

הכנת התכניות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צוותי המזמין הם תנאים  

 מים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע העבודות.מוקד

תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע, תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם תוספת כל 

 שהיא בנפרד.

 כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתואמנה עם המזמין. 

 כל הבדיקות תעשנה אך ורק בנוכחות המזמין. 

 יהיה לאחר: סיום העבודות 

 .צת המתקן בעומסהר -

 מסירת התוכניות המעודכנות והספרות הטכנית. -

דרישות שימסרו בכתב ע"י ב"כ להערות ובהתאם לכל הנדרשות ההשלמות ביצוע כל ה -

 המזמין ו/או המתכנן.

 

 

 מפרט טכני למעלון – 17פרק 

המעלית ועבודות בנית הפיר יותקנו בפיר קיים במבנה המשרדים במתחם הטיפול בשפכים     

 ברעננה. 

 על פי המפרט והתוכניות :    
   

 כל העבודות ואספקת הציוד והחומרים יבוצעו על פי המפרט והתוכניות שיאושרו ע"י היועץ. 
 

 ו בהסכם ההספקה לוח הזמנים יקבע בנפרד מול המזמין  על פי המועדים שיקבע    

 ועל פי התקדמות הבניה.    

עבודות הבניה וההתקנה יתבצעו בבניין פעיל המשמש את הדיירים, כך שיש לדאוג שמשך זמן 

העבודה באתר יהיה מינימאלי כ"כ יש לדאוג כי בכל שלב של העבודה ינקטו כל אמצעי 

פי העבודה יתכן מצב הבטיחות וההגנה על  המשתמשים במסדרונות במדרגות ובכניסות. מאו

בו ילוכלך אתר העבודה. באחריות הספק לנקות כל יום את אתר ההתקנה, לבצע את עבודתו 

                      בשקט, על מנת לא להפריע לפעולה הסדירה של המבנה ולשמור על כול כללי הבטיחות.

 וההכרחי אך  העבודות כפי שהם מפורטות הינם כלליות ומתארות את הציוד העיקרי     

 אינן מכסות את כל הפרטים הנדרשים בתכנון המפורט, בעבודות ההרכבה והתאום שיהיו      

 .באחריות הספק     

 על הספק  לציין את פרטי הציוד המוצע ולמלא בכתב הכמויות את המחירים המוצעים על ידו  



 למעלית, לחלופות השונות ולשרות הנדרש.

 הספק יציג בפני המזמין ו/או היועץ את הדגמים על פי קטלוג  היצרן  לאפשרויות העיצוב      

 של התאים, פרטי הטבלות הלחצנים, משקופים דלתות וכד'.     

על הספק להציג את הציוד והעיצוב המוצע על ידו בטרם קבלת אישור המזמין והיועץ בכתב      

 על הוראת אספקה.

 שקיים רישום של מעלית או פריט או חלק או מכלול בלשון יחיד, בכל מקרה      

 הרישום מתייחס לכל המעליות, לכל פריטים ולכל החלקים ומכלולים      

 כפי שיידרש לצורך ביצוע עבודה מושלמת ע"י הספק.     

כמו כן המזמין ראשי להזמין את כל העבודות המפורטות, או חלקן  במחיר המופיע בכתב 

 ות.הכמוי
 

1  

 התאמות לתקנים שונים.  1.2

 .תקן ישראלי למעלונים על כל חלקיו 

  1004תקן רעש ממעליות. 

   .חוקי תכנון הבניה 

  חוק החשמל , כל עבודות הספק בנושא חשמל יתאימו למהדורה המעודכנת ביותר של חוק

 החשמל. 

  עבודה ראשי תקנות ממשלתיות , הספק ידאג לביצוע כל המתקנים לפי הוראות יועץ

המעודכנות ביותר.  כל המתקנים יעמדו בדרישות פקודות "בטיחות בעבודה" ו"תקנות תכנון 

 בנייה" .

  דרישות המפרט,  כל העבודה, החומרים, הציוד והמכלולים אשר יסופקו ע"י הספק יהיו

 חדשים ומאיכות גבוהה ויתאימו לתקנים לפי סעיף זה.
 

 

 יות .התאמה למפרט המעלון ולתוכנ  1.3

כל העבודות שיבצע הספק באתר יהיו בהתאמה מלאה לתכניות, פרטי הגמר של המעלון ועבודות 

הבניה,  המפרט ולחוזה.  כל שינוי חייב לקבל את אישור היועץ והמזמין בכתב.  התכניות שמקבל 

הספק הינן כלליות לאינפורמציה בלבד וקיימת אפשרות של סטייה במידות.  על הספק להוציא 

 דות מעודכנות מאתר הבנייה ויבדוק ויתאים בין התכניות לבין המצב הקיים.מי

המציע מאשר בזאת כי ביקר בבניין וידועים לו כל הנתונים הדרושים לצורך הגשת הצעה ולצורך 

ביצוע העבודה וכן המחיר כולל את כל העבודות שידרשו עד קבלת מעלון פועלת ומושלמת וכוללת את 

 דרשים ממכון התקנים והרשויות.כל אישורי הגמר הנ

 על המציע לציין תוצרת וארץ המוצא של הציוד שיסופק.

 בכתב הכמויות יש לרשום את המחירים, ואת המחיר לדמי השרות בתקופת האחריות ולאחריה.

באחריות הספק להגיש גאנט מסודר להשלמת הפרויקט בטרם תחילת ביצוע העבודה תוך קביעת 

 קט. לוח זמנים יהיה מחייב וסופי.  אבני דרך למהלך הפרוי
 

 תכניות ואישורים .

 מתאריך קבלת הזמנה הספק יגיש לאישור את:תוך שבועיים 



 תוכניות עבודות מוקדמות וכלליות של המעלון. 

 תוכניות מפורטות כולל רשימת חלקים ותוכניות חשמל. 

 תכניות פרטי תא ופרטי הגמר,  

 תוכנית סיגנליזציה. 

 ציון ספקי האביזרים השונים. 
  

כל התוכניות חייבות לקבל את אישור המזמין, האדריכל והיועץ,  התוכניות  המאושרות ישמשו   

לביצוע. כל החלקים אשר ישמשו במעלון חייבים לקבל אישור בכתב מאת המזמין ו/או היועץ 

 לפני הרכבתם. 
 

 דו"ח מהלך עבודה .  1.4

על מהלך העבודה בהתאם לדרישה. הספק ינהל יומן עבודה ובו  הספק  ימציא למזמין מידע

 תירשמנה כל העבודות שביצע. ב"כ המזמין רשאי בכל עת לעיין ביומן הנ"ל.

 

 

 הכרת האתר   1.5

על הספק, לבדוק את כל המידות הדרושות במקום, בהתאם למציאות ולא להסתמך על תכניות 

 ליידע את היועץ והמזמין מידית.הבניין בלבד, ובאם קיימות סטיות יש 

 על הספק ללמוד את האתר , דרכי הגישה , האחסון ואופן ההרמה.

ויהיה צורך  1.5מובהר בזאת שאם ידרשו שינויים או לא הגישו תכניות בזמן הנדרש לפי סעיף 

 בהריסות ובנייה , תבוצע עבודה זו ע"י הספק ועל חשבונו.

 

 מחסן  1.6

ומרים , ציוד ומכשירים הדרושים לו לביצוע העבודה. המחסן ימצא הספק יסדיר מחסן עבור ח

 בקרבת מקום העבודה של הספק. שטח הערכות זה יתבצע בתאום עם מזמין העבודה.

 

 שילוט . 1.7

 על הספק להתקין את כל השלטים הדרושים בתא המעלון, בכניסות, שילוט העומס המותר,

וחילוץ בהתאם לתקן. יש לצבוע את כל האביזרים בכניסה לחדר המכונות והוראות לשימוש 

 הקשורים לפעולת החילוץ בצבע צהוב ) ידית חילוץ, גלגל חילוץ, מפסק ראשי וכו' (.

 

  טיב העבודה, ביצוע וחומרים 1.8

הספק מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, חוקים ותקנים הקיימים 

 בעלי אישור עבודה בגובהובדים מאומנים ומנוסים והמקובלים. כל העבודות תבוצענה ע"י ע

 של מומחה בעל רישיון מעליתן או אישור ממשלתי אחר בהשגחתו המתמדתבעבודות מסוג זה , 

ותוך שימוש בחומרים שאושרו ע"י היועץ.  החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר.  אחסנת כל 

 החומרים הינה באחריות הספק.

קבלן משנה, אלא באישור מוקדם ובכתב ע"י היועץ והמזמין. היועץ או אין למסור עבודה כלשהי ל

 המזמין רשאי לפסול בכול שלב קבלן משנה באם לדעתו הוא אינו מבצע כראוי את העבודה.



בזמן ההרכבה יהיה במקום מנהל עבודה מטעם הספק ,האחראי על העבודה ועל הבטיחות באתר. 

 ת הספק.כל הוראה שתימסר למנהל העבודה תחייב א

היועץ יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של הספק שלדעת היועץ הינו 

 בלתי מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית או שהתנהגותו אינה כשרה בעיני היועץ.

כל התשלומים של שכר עבודה וכל התשלומים הסוציאליים למועסקים על ידי הספק ישולמו על 

ו ושום דבר בהסכם זה אינו יוצר יחסי עובד ומעביד בין המזמין למבצע או לעובד מעובדיו. הספק יד

יש לנו יועץ ביטוח , אך אבקש את  –יבטח את עובדיו כנגד כל הסיכונים איזה ביטוחים לדעתך 

 המלצתך.

 

ם הספק מתחייב בכל מקרה וללא יוצא מהכלל לדאוג להוראות וכללי הזהירות ולנהוג בהתא

 להוראות חוקי המדינה ובכללם פקודת הבטיחות בעבודה.

על הספק לספק את החומרים, המתקנים והמכשירים הדרושים לעבודה. כל החומרים יהיו 

 חדשים ומטיב משובח. 

 

 

 נזקים שונים  1.9

הספק אחראי לכל נזק שיגרם לבניין, למכונות, למתקנים ולבני האדם, על ידו או ע"י עובדיו או 

 ע"י נזק 

שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו ואו כתוצאה מעבודה בלתי מקצועית או לקויה, הן 

 במישרין והן בעקיפין. הספק יהיה חייב לפצות על הנזקים הנ"ל בשלמותם.

ודות או פעולות חציבות במבנה, בקורות, בעמודים או בתקרות ללא אישור מוקדם אין לבצע עב

 בכתב מהקונסטרוקטור ומנציג המזמין והיועץ.

הספק חייב להוציא ביטוחים מתאימים המהווים כיסוי מלא לנזקים שיגרמו לבני אדם ,לחומרים, 

קצר או זרם חשמלי וכו' למתקנים ולמכשירים מסיבות כלשהן כולל רעידת אדמה, שיטפון, אש, 

 בתחום 

עבודתו. כמו כן עליו להוציא ביטוחים לגבי עובדיו ולצד שלישי כלשהו. על הספק להמציא עותק 

 1.9מהפוליסות למזמין. הערה בסעיף 

 הספק אחראי על כל חלקי ציוד המעלון עד למסירת המעלון למזמין.
 

 מסירת המתקן  1.10

  על חשבונו את הבדיקות הנדרשות בסיום הרכבת המעלון, יזמין הספק 

וימסור אישורים על הבדיקות. אם בבדיקה כלשהי תגלה ליקוי, פגם יהיה על הספק 

 לתקן את הליקוי ולמלא את הדרישה על חשבונו.

 הבדיקות הנדרשות:

 בודק מוסמך למעליות ו/או מעלונים.  א.

 מחלקת בקרת איכות של הספק.  ב.

 מכון התקנים .  ג.
 

  עותקים למזמין. -3ביצוע הבדיקה, ימסור הספק את המסמכים הבאים ב לאחר 



 תוצאות ואישורי הבדיקות.  א.

" הכוללות ספר מתקן אשר יכיל תכניות AS MADE" תכניות .ב

קונסטרוקציה של השינויים בבניין תכניות הרכבה של המעלון 

, תכניות   חשמל, תכניות פיקוד מפורטות, הוראות אחזקה, 

או  CDי חילוף.התכניות יכללו מדיה מגנטית )רשימת חלק

( של DWGהתקן נייד( שתכיל את הקבצים המקוריים )

 התכניות.

 

לאחר הגשת המסמכים הנ"ל תיערך מסירת המעלון בהשתתפות היועץ, ונציג המזמין 

שיבדקו התאמת המתקן למפרט הטכני, הספק יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי 

יבצעם  -ם לביצוע הבדיקות. יתגלו אי התאמות, או ליקויים העזר וכוח האדם הדרושי

 הספק מידית. לאחר ביצועם תיערך מסירה סופית של המתקן.
 

  הדרכה  1.11

במסגרת מסירת המתקן ידריך הספק את משתמשי המעלון בשימוש נכון ובמתן עזרה בזמן חילוץ 

נים , יימסר המעלון לשימוש. אנשים מן המעלון. בתום ההדרכה ולאחר ביצוע בדיקת מכון התק

 ההדרכה תעשה על חשבונו של הספק.

 

 

 אחריות ושרות 1.12

הספק יהיה אחראי למתקן על כל חלקיו כל תקופת עבודתו עד למסירה הסופית של 

המתקן, ויישא בכל ההוצאות הכספיות בשל נזק ,קלקול , אבדה או גניבה שייעשו 

שייגרם על ידי עובדיו לכל עבודה אחרת בתקופה זו. כמו כן הספק יהיה אחראי לכל נזק 

 הנעשית בשטח.

הספק אחראי למעלית לכל עבודות הבניה והשינויים שבוצעו במבנה עפ"י כל החוקים 

והתקנות, הספק אחראי לכל החלקים, החומרים, המתקנים המכשירים והאביזרים על טיב 

ות בניה שבוצעו אחריות למבנה הפיר  ועבוד חודשים. 24 העבודה שבוצעה לתקופה של

 במבנה לתקופה המוגדרת בחוק. 

תחילת מנין תקופת האחריות הנ"ל תהיה מתאריך קבלתה הסופית ע"י היועץ או נציגו או 

 תחילת השימוש הסדיר במעלית, ע"פ המאוחר ביניהם.

לאחר מתן "תעודת השלמה" ע"י היועץ שהמתקן עבר את ביקורתו, יחתום המזמין על חוזה 

יג חוזה שרות עם הגשת ההצעה( עם הספק בנוסח כפי שאושר ע"י המועצה שירות )יש להצ

 לצרכנות ותמורת הסכום המופיע בכתב הכמויות. 

הספק יבצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים ההתאמות 

ם וכד' במשך תקופת האחריות בהתאם לדרישות היועץ או המזמין ובזמן הקצר ביותר וביו

קבלת הקריאה. הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים, על מנת לעמוד 

 בתנאי אחריות אלה לפי החוק.



בתום תקופת האחריות רשאי המזמין לבצע בדיקת הקבלה שנייה, והספק חייב לבצע 

לתוצאות הבדיקה הנ"ל את התיקונים, השינויים והחלפת החלקים הליקויים  בהתאם

 שהתגלו.והפגומים 

לאחר ביצוע התיקונים רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספת ועבור החלקים שהוחלפו תחול 

 חודשים ממועד ביצוע התיקון המושלם. 12  אחריות נוספת של

אישור התכניות או קבלת המעלית ע"י המזמין אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י 

 סעיף זה.

את שירות המעלית השוטף. בנוסף הספק  בתקופת האחריות הנ"ל חייב הספק לספק

יספק שירות החל מתחילת השימוש במתקן ועד לתחילת תקופת האחריות . מחיר שירות 

 אינו כלול במחיר המעלית אולם ירשם בכתב הכמויות.  

העובדה שהספק ביצע את עבודתו בהתאם למפרט ולתכניות , אינה מורידה ממנו את 

ל המתקנים. הספק בלבד אחראי עבור כל תקלה האחריות עבור פעולתם התקינה ש

הנובעת משגיאות התכניות שהספק הוא בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן. אישור היועץ 

על בחירת הציוד של הספק אינו משחרר את הספק מאחריותו, במידה ויתגלו פגמים או 

לתקן ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ בתקופת האחריות לדרוש מהספק 

 או להחליף את הציוד הפגום. 

 מהשנה השלישיתדמי השרות בתקופת האחריות יחלו החל 

 דמי השירות לשתי שנות האחריות כלולים במחיר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאור טכני  .2

 תיאור טכני מקוצר  2.1

 

 סוג המתקן מעלון הידראולי  

 עומס נומינלי ק"ג   500 

 מהירות מ/ש   0.1.5

 2.5 Kw   מכונה + מנוע 

 שיטת ההינע הידראולית בוכנה צידית

 דיוק עצירה מ"מ 5 -+



 גובה הרמה מטר לערך  6.50  –כ 

 בוכנה צדית

 מס' תחנות 3

 מס' כניסות 3

 מיקום ארון טכני מ' מהפיר 3.00 -מרוחק כ –בקומת תחתונה 

 מידות פנים הפיר בהתאם לתכניות הרצ"ב

 פנים התא מידות בהתאם לתכניות הרצ"ב

 דלתות פיר אוטומטיות טלסקופיות

 דלתות תא  אוטומטיות טלסקופיות

 רוחב פתח ס"מ 0.90

 סוג פיקוד אוניברסלי

 תילוי   2:2

 חשמל הרץ 50וולט  230הרץ /  50וולט     400

   

  המתקן המכאני  2.2

 יחידת ההנעה א(
בתוך המיכל וכל שסתומי הלחץ היחידה כוללת מנוע חשמלי, משאבת שמן, טבולים בשמן 

והווסתים הדרושים. היחידה בכללותה מיוחדת למעליות מסוג זה, ומהווה יחידה אחת של אותו 

. יש 10%±היצרן. היחידה יכולה לעמוד בשינויי עומס מלא, ללא שינוי מהירות בגבולות של 

יות גומי, לצרף להצעה פרוספקט ומפרט של היחידה. כל יחידת ההנעה תורכב על גבי כר

שיסופקו על ידי הספק. היחידה כוללת משאבת יד להרמת התא במקרה של הפעלה קשה של 

התקן בטחון. המנוע יוגן נגד עומס יתר והתחממות יתר. המנוע יצויד באמצעי התנעה בכוכב 

שסתומים בטור. יחידת  2משולש או מתנע רך מתאים.  לירידה יותקנו לשם בטחון המערכת 

 בפילוס אוטומטי, בשני הכוונים, שעה שהדלתות פתוחות. ההנעה תצויד 
 

 

 יחידת ההרמה ב(

היחידה כוללת בוכנה מלוטשת מיחידה אחת ובראשה  גלגל להרכבת כבלי הרמה. גלגל הבוכנה 

גלגל בעל קוטר  בתוך מסגרת על גבי מסילות מיוחדות . הכבלים בעלי מקדם ביטחון לפי התקן,

חוזר -כבל. על הבוכנה בנקודת התחברות הצנרת יותקן שסתום אלמקוטר כל   40של לפחות פי 

להגנה בפני פיצוץ בקו השמן. היחידה כולה תהיה לאחר בדיקות תקניות כנגד נזילות, ותכלול 

את כל האביזרים הדרושים להפעלה. היחידה בשלמותה תהיה מתוצרת החברה המספקת את 

מוצא והתקן הישראלי. הספק יצרף להצעתו המעליות מחו"ל, ותעמוד בדרישות התקן של ארץ ה

פרוספקט או מפרט טכני של היחידה. היחידה כוללת מתקן המאפשר הורדה ידנית של התא 

בשעת חירום. נזילות שמן מהשרוול העליון ינוקזו בעזרת צינורית מיוחדת למיכל חיצוני שקוף 

 בבור הפיר.
 

 

 הערות ג(



 את התא לתחנה התחתונה )ללא פתיחת  היחידה כוללת אמצעי אשר מוריד אוטומטית

 .דקות ללא שימוש 10דלתות( לאחר שחנה 

  ובמידת הצורך להזמינה מ  -לפני הזמנת הבוכנה על הספק לוודא אפשרויות הכנסתה לפיר

 .ללא תוספת במחיריחידות   2-

  בעת הפסקת חשמל, יבוצע חילוץ אוטומטי או חילוץ באמצעות לחצן מואר בתא )ללא לחיצה

דת( שיביא את התא לתחנה הקרובה. מערכת החילוץ תופעל ע"י מצבר עם מטען מתמ

 אוטומטי. 
 

 הקונסטרוקציה (ד

המזמין יבנה בבור הפיר את היסוד הדרוש להרכבת הצילינדר. יתר האביזרים, החיזוקים 

 והקורות

 יסופקו  כאשר הם חדשים, ישרים וצבועים פעמיים בצבע יסוד. 

 
 

 מובילי התא  (ה

מובילים במבנה פלדה עם מילוי פלסטי מתאים עם משמנות. בנוסף לכך  4התא יובל בעזרת 

  4יותקנו 

 נעלי גלגלים גדולים עם ציפוי פלסטי לספיגת כוחות צד שמפעיל התא. 

 

 

 
 

 אינסטלציה הידראולית ו(

ם תבוצע בפיר ובחדר מכונות, בצורה מקצועית ומושלמת. כל חלקי האינסטלציה יהיו מתאימי

 לעבודה 

בלחץ לפחות כפול מזה של המערכת. כל צינורות המתכת יהיו ללא  תפר. במקרה של צנרת 

 מתכת היא 

 תחובר עם פרקי גומי גמישים למניעת העברת רעידות. 
 

 

 מתקני בטיחות הידראוליים (ז

 המערכת ההידראולית תצויד במנגנוני הבטיחות הבאים:       

 מהעומס הנומינלי(. 120% -שסתום בטיחות ללחץ יתר )פועל ב 

 .שסתום ניקוז אויר מהמערכת בנקודה  עליונה 

 .שעון לחץ קבוע 

 למקרה של ירידה בלחץ בקו מסיבה כלשהי.-שסתום אל חוזר 

 .מתקן רפיון לכבלי הרמה 

  מ.”מ 35פילוס מחדש בתחום 
 

 

 תא המעלון  2.3



התא מבודד ממסגרת  התא יבנה בתוך מסגרת מקורות פלדה המתאימה לעומס ולגודל התא.

על המסגרת וגג התא יורכבו  התליה ע"י כריות גומי או חומר בידוד אחר  למניעת העברת זעזועים.

מתקן לתילוי כבלי ההרמה, נעלי התא מיציקת ברזל עם מילוי פלסטי, משמנות לנעלי התא, התקן 

 התא בשלמותו יהיה מוארק.   ביטחון, מנועים להפעלת הדלתות .
 

 

 התאקירות  (א

מ"מ  ויצופו בנירוסטה דקורטיבית או מוברשת , או חומר ש"ע לפי  2.0הקירות יבנו מפח בעובי 

 בחירת ואישור המזמין. 

 החלק התחתון של הקירות יוגן עם סרגל נירוסטה נגד פגיעות.

 מעקה בתא מפרופיל אלומיניום או נירוסטה מותקן על אחת מקירות הצד.

 קן מראה.מעל המעקב לכל רוחב הקיר תות

 מגן רגל אלומיניום או נירוסטה מסביב לרצפת התא.

 
 

 רצפת התאב(  

הרצפה על מסבך קונסטרוקטיבי, עשויה מפח מלא ומצופה באריחי שיש סינטטי מתוך קטלוג 

 היצרן או חומר שווה ערך הכול בתאום ובאישור המזמין והאדריכל.  

 
 

 תקרת התאג(  

או   L.Pתקרת התא עשויה מפח פלדה צבוע בצבע לבן מט. בתוך התקרה תאורה אוטומטית  

LED      לפי בחירת המזמין והאדריכל( בעוצמה נאותה, תאורת חירום עם מצבר ומטען(

 שמאירה את לוח הלחצנים והכניסה בצורה ברורה. 

 מ' לפחות.  2.10גובה התא נטו 

 כל עיצוב התא והחומרים והגוונים טעונים אישור המזמין והאדריכל בכתב. 
 

 מנגנון הפתיחה ודלתות התאד(   

התא יצויד  בדלתות אוטומטיות  נגררות על ידי מנוע מיוחד. דלתות התא יבנו מפח ויצופו 

ות בנירוסטה דקורטיבית בגוון טבעי או מלוטשת כפי שייקבע ע"י המזמין או האדריכל הדלת

יהיו  ועם חיזוקים מתאימים. כל כנף מוסעת על גבי מסילות מעובדות בעזרת גלגלי פלסטיק או 

מתכת ממוסבים. החלק התחתון של כל כנף מוסע בתוך מסילת אלומיניום מיוחדת ומצויד 

 מובילים. המובילים מחומר בעל שחיקה נמוכה ולא מושפע מרטיבות.  2 -לפחות ב

בהיתקלה בהתנגדות. קצה מסלול הדלת מצויד בגומיות לשיכוך  הדלת צריכה להיפתח חזרה

אינפרה אדום הגורם לפתיחה מחדש  -הסגירה.  במשקופי הדלתות יותקנו סרגלי טור תאים 

של הדלת כאשר הקרן נחתכת בכל נקודה מתחתית הדלת ולכל גובה הפתח. בזמן הפסקת חשמל 

התא, ללא מאמץ מיוחד. במקרה שהרווח בין ניתן לפתוח את הדלת ידנית מ -או קלקול המנגנון 

 תנעל דלת התא בנעילה  מכאנית. -הדלת לפיר גדול מהמותר 
 

 

 דלתות פיר (ה

 



 אוטומטיות פתיחה טלסקופית: -כדוגמת דלתות הפיר 

 הדלתות יבנו מפח פלדה עם ציפוי נירוסטה דקורטיבית או מוברשת.

 פגיעותהמשקופים יסופקו לבניין עם ציפוי הגנה מפני 

הדלתות עם חיזוקים מתאימים. הן תוסענה על ידי גלגלים עם מסבים כדורים על גבי מסילה 

מלוטשת מעוגנת לפיר.  סף הדלתות יהיה  מאלומיניום וישען על גבי פרופיל שיסופק ויחובר 

 לבניין על ידי הספק.

 צדם הפנימי של הדלתות יצופה בשרף מיוחד למניעת רעש בעת הנסיעה.

הפתיחה של דלת התא גורם לשחרור מנעול דלת הפיר ולפתיחתה. כל דלת תצויד במנעול  מנגנון

מכני, כפי שיתואר להלן. כל כנף תצויד במשקולת או אמצעי דומה לסגירה עצמית.  כל -אלקטרו

דלת ניתנת לפתיחת חרום ידנית על ידי ידית מיוחדת.  הדלתות תסופקנה לבניין מוגנות נגד 

 על כל חלקיו.  2481כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י.  פגיעה .   נעילת

הספק יספק את כל הפחים הדרושים לפי התקן עבור החלק העליון והתחתון של הדלתות. 

 על כל חלקיו. 2481נעילת כנפי הדלתות תבוצע בהתאם לאמור בת.י. 

 

 
 

 משקופי הכניסה (ו

מ"מ.                                   2.0בעובי של  סביב הדלת יורכב משקוף מלבני או סמוי מפח נירוסטה.

המשקופים יסופקו לבניין עם ציפוי הגנה מפני פגיעות. צורת המשקוף וגוונים טעונים אישור 

 המזמין.
 

 מערכת הפיקוד .  2.4

 בתוך ארון הטכני. – לוח הפיקודא(  

לוח הפיקוד בנוי בתוך ארון פלדה )משולב בארון הטכני( בעל דלתות על צירים עם  חריצי אוורור 

והמאפשר גישה נוחה לכל חלקי הלוח. כל הממסרים  והקונטקטורים פועלים על זרם ישר 

. יותקן ממסר פחת נגד התחשמלות על קו תאורה ומאוורר בתא. כל חלקי לוח V125במתח עד 

אביזרים החדשים והמשוכללים ביותר, אותם מספק יצרן הלוח. כל המערכות הפיקוד יהיו מה

יהיו מדולריות ע"ג לוחות מודפסים מקוריים.  המעגלים המודפסים יהיו סטנדרטיים הניתנים 

לשליפה והחלפה בקלות. לכל כרטיס יהיה מחבר שונה למנוע בחיבורים. פעולת מערכת  

מעבד את כל האינפורמציה של קריאות ומצב המעליות הפיקוד תעשה בעזרת  מיקרופרוססור  ה

 בהתאם לתוכנית הפיקוד. 

לוח הפיקוד יכלול בתוכו אינדיקאטורים ויזואליים המצביעים על כל תקלה שכיחה במעלון כגון 

עומס יתר, דלתות, תקלה במנוע וכו'. לוח הפיקוד יכלול גם את האינפורמציה על מיקום 

חיווט הלוח יעשה בתעלות מיוחדות. הטרנספורמטורים בלוח יהיו המעלון. )מראה קומות(. כל 

מוגנים, בעלי כוונון בצד הראשוני והמשני ובנויים לעבודה ממושכת ומאומצת.  בלוח סלקטור 

אלקטרוני המופעל ע"י אינדיקאטורים בפיר. הלוח כולל כל ההגנות נגד עומס יתר, היפוך או 

 חסר פזה.

כל סימון בלוח יהיה זהה לזה שבתוכניות הפיקוד. תוכניות הלוח והפיקוד תמצאנה בחדר 

 המכונות. 



במידה ויידרש יתקין הספק מערכת קבלים מתאימה שתשפר את מקדם כופל ההספק מעל 

0.92 . 

יותקן בלוח סידור להפעלת חירום , מגע יבש לחווי תקלות,  לתקשורת חיצונית, לחבור למערכת 

 עשן ואש. המגעים הראשיים יורכבו ע"ג גומיות להקטנת הרעש.  גילוי

 
 

 אינסטלציה חשמליתב(  

הספק יבצע את כל החווט החשמלי שלאחר המפסקים הראשיים של חדר המכונות. כל 

האינסטלציה בחדר מכונות תעשה בתוך תעלות פח.  האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות פח או 

C.V.Pפסת הסתעפות וכל החוטים יהיו מוגנים בתוך צנרת. כל . כל הסתעפות תעשה עם קו

 החיווט של האינסטלציה יהיה מסומן בהתאם לתוכנית שתוגש בסיום העבודה. 
 

 

 

 הכבל הכפיףג(  

מיוחד למעליות. הכבל יחוזק בצורה יציבה לתחתית התא  -כבל חשמל מוגן בעל גמישות גבוהה 

חוטים  10%חוטי החשמל. הכבל יכלול לפחות ולאמצע הפיר. בשעת תילוי לא יועבר העומס ל

  חוטים בכל כבל. 3 -אך לא פחות מ -מעל הנדרש לפי המפרט 

 
          

 פיקוד ואיתות בתא (ד

 :לוח לחצנים בתא כולל

  מוארים. -לחצני נסיעה לקומות 

  "עם מגע יבש נוסף.  -מואר בהפסקת חשמל  -לחצן "אזעקה 

 .לחצן עצור 
 

 :בטבלת הלחתצנים יותקןמעל דלת התא או משולב 

  ס"מ(. 5.0מראה קומות דיגיטלי )גודל אות 

 
 

 פיקוד ואיתות בקומות (ה

  .לחצנים מוארים לקריאת המעלון 

 .מתג מפתח לביטול הפיקוד בתחנה ראשית 

 . מראה קומות וחיצי כיוון דיגיטלי בכל הקומות 

 

  מ"מ לפחות.  4כל המכסים יהיו מאלומיניום או נירוסטה מלוטש בעובי 

 ונדלי מתוצרת מאושרת. -מהלך מטיפוס אנטי-כל לחצני תא וכניסות יהיו מדגם מיקרו 

  .כל עיצוב האביזרים, המכסים והגוונים טעון אישור המזמין והיועץ בכתב 

  .המזמין רשאי לבחור שחלק מהלחצנים יוחלפו למתגי במפתח ללא תוספת במחיר 

 
 

 אוניברסלי -פיקוד המעלון  (ו

 הפיקוד אוניברסלי עם רישום קריאה בלחצנים, בעת קריאה תדלק הנורה בלחצן ובזמן נסיעת 

 המעלון הנורה תהבהב. הפיקוד בעל השהיה מתאימה לכניסת ויציאת נוסעים. 



 

 )בהתאם לנדרש במעלונים( . מתקני בטחון 2.5

 וסת מהירותא(  

יותקן בפיר ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הירידה של התא עולה מעל המהירות 

 . הווסת ניתן לבדיקה תוך כדי פעולתו.  2481הרגילה בהתאם למהירות המעלון והתקן ת.י 

 

 התקן הביטחוןב(  

יותקן בהתאם לעומס ומהירות התא. מתקן התפיסה פועל במקרה שמהירות הירידה עלתה מעל 

 . המתקן הנ"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. 2481ותר לפי האמור בתקן ת.י המ

 מתקן התפיסה מדגם מיידי או הדרגתי בהתאם למהירות המעלון והתקן. 

 

 גובל סופיג(  

מפסק זה יופעל בזמן שהתא אינו נעצר בתחנה העליונה או התחתונה. הזרם ייפסק על ידי 

 . 2481ת.י.  -מערכת הפיקוד כמפורט ב 
 

 מערכת אזעקהד(   

 במעלון יותקן פעמון אזעקה המופעל מתוך התא על ידי לחצן מיוחד.

 ומכשיר טלפון קווי. )קו טלפון יסופק ללוח הפיקוד ע"י המזמין(. 

 זרם להפעלת הפעמון יסופק מסוללה מיוחדת בעלת טעינה אוטומטית, 

 

 מנעולי דלתות הפיר  (ו
המנעולים האלקטרומכניים בעלי עצירה מוקדמת בנויים קונסטרוקציה המבטיחה בטחון 

מקסימאלי. הלשונות מפלדה. המגעים מוגנים היטב כנגד לכלוך ואבק. רק דלת שמאחוריה 
חונה התא ניתנת לפתיחה. המנעולים מופעלים על ידי מנוע דלת התא עם עקומה נעה. כל דלת 

 על ידי מפתח מיוחד. ניתנת לפתיחה  בשעת חרום 
 
 
 
3 

 
 

 ע"י הספק. -החשמל    3.2

הספק יתחבר ללוח קומתי קיים. יתקין את החיווט הנדרש בהתאם לצורך ויבצע את כל 

 הנדרש עד לסיום סופי ואישור חברת החשמל או בודק חשמל מאושר. 

 230 הרץ וכן הארקה אפס וקו חד פאזי 50וולט,  400הספק יספק קו חשמל חד/תלת פאזי 

וולט מלוח החשמל עד לחדר המכונות עבור הכוח והמאור עבור המעלית. כן יספק הספק את 

 המפסקים החצי אוטומטיים המתאימים לאספקות הנ"ל.

כל החיבורים והמכשירים שאחרי המפסיקים הנ"ל, יבוצעו גם הם ע"י ספק המעלית. 

 בהתאם לתקן ולדרישות חברת החשמל.

 לפיר המעלית .הספק יתקין הארקה תקנית 
 

 כל עבודות החשמל )למעט בחדר המכונות( יותקנו בצנרת סמויה .



המזמין יספק זרם חשמל חד פאזי לצרכי עבודת הספק בנקודה כלשהי באתר. ההתחברות 

 למקור זרם זה ע"י הספק ובאחריותו.

 

 לביצוע ע"י המזמין. – 1חדר מדרגות , לובי המעלית בתחנת הכניסה ותחנה   3.1.1

לאפשר מסדרון  1דלת וקיר מבניה קלה בצד שמאל )מבט חוץ המעלית( בתחנה פירוק  .א

 מעבר נגיש.

מ"מ מקיר החזית של המעלית בקומת  1500שינוי מיקום לוח תקשורת למרחק של  .ב

                 הכניסה

 
 פרוט תוצרת המתקן . .4

היצרנים הספק מתבקש למלא את הטבלה להלן במלואה ולצרף פרוספקטים וטבלאות של 

תיפסל. על הספק לקבל את אישור היועץ לגבי התוצרת  –השונים. הצעה שתוגש ללא פירוט ודיוק 

 לפני תחילת העבודה.

 

 סעיף סוג החלק ספק וארץ ייצור

 מכונה ומנוע  

 בוכנה  

 דלתות חוץ  

 לוח פיקוד  

 וסת מהירות  

 התקן תפיסה  

 פגושות  

 נעלי תא  

 סרגל אלקטרוני  

 תא   

 לחצנים  

 מפסקי פיר  

 אינדוקטורים  

 אינטרקום  

                                                                                                

__________________________ 

 חתימת הספק )ספק המעלון(          

 
 
 



 מעלון –זמן אספקה  .7

 עבודה.חודשים מיום קבלת צו התחלת  10זמן האספקה למסירת המעלון לאחר כל האישורים = 

 

 נספח בטיחות -נספח ג'  . 8

נספח בטיחות להסכם ביצוע עבודות בניין, בגובה, אחזקה, חשמל, תיקונים, 

 תאגיד מי רעננה בע"מ -שיפוצים וכדומה 

 (166.12 -)דר

 

"הקבלן"( יפעל לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה החתום על ההסכם )להלן:  .1

ובתקנות שהותקנו מכוחה  1970 -הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 

וכן מתחייב הקבלן להדריך את  1997 -)להלן: "החוק"(, תקנות הבטיחות לציוד מגן, התשנ"ז 

ת תקנות ארגון הפיקוח על העבודה עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישו

 והוראות כל דין. 1984בדבר מסירת מידע והדרכת עובדים )תיקון התשמ"ד( 

מטר יועסקו  2מטר ו/או שגובה הסולם מעל  2הקבלן מתחייב שבכל עבודה בגובה מעל  .2

: עובדים שהודרכו והוסמכו לבצע עבודות בגובה. הקבלן מתחייב לספק לעובדים ציוד מגן, כגון

רתמה, קו חיים, מע' מיקום ותמיכה כובע מגן וכל יתר הציוד הנדרש, הקבלן מתחייב לבצע 

 .  2008 -עבודות בגובה בהתאם לתקנות בטיחות לעבודה בגובה, התשס"ז 

הקבלן יפעל להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים  .3

הסוג המתאים לעבודות בהן הוא עוסק, ציוד כנדרש שידועים ככאלה בעבודות אותן הוא מבצע ומ

 .1997 -בהוראות כל דין ובכלל זה בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז 

מובהר בזאת כי הקבלן יהא אחראי על עבודת כל קבלני המשנה העובדים מטעמו גם  .4

יחס לאישור המזמין את לעניין נספח זה, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר הוראות ההסכם ובפרט ב

 קבלני המשנה והיעדר אחריות המזמין בקשר לעבודות קבלני משנה אלו.

ציוד כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכד' יהיו תקינים עם אישור תקף ע"י בודק  .5

מוסמך ובעלי רישוי תקף. הקבלן יפעל לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם לתאגיד מי רעננה 

 עקוב אחר חידוש הרישוי בזמן. בע"מ וכן ל

טרם קבלת אישור גמר העבודות בתאגיד מי רעננה בע"מ, הקבלן ימשיך להיות אחראי   .6

לבטיחות העבודה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו, בין שהם עובדי הקבלן ובין שהם 

 עובדי המזמין, או כל אחד אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה בוצעה.

, ויפעל 1954 -הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד  .7

 בהתאם לחוק האמור, מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם בנוגע להעסקת נוער.

הקבלן יפעל לנקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי למנוע סיכונים בסביבת עבודתו  .8

 ם השוהים באתר, כוללנזק כלשהו לציוד ולסביבה.העשויה לגרום לפגיעה בעוברי אורח או עובדי

הקבלן יפעל לספק כלי עבודה תקינים וכלי עבודה ידניים מיטלטלים המופעלים  .9

בחשמל, העומדים בתקנים הן לעניין בידוד כפול, כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה 

 שהוא נייד.           מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק פחת(, בין שהלוח קבוע ובין



הקבלן יפעל להבטיח שכל עבודות החשמל יתבצעו בהתאם לדרישות חוק   החשמל  .10

, בדגש לעבודה ותיקון במערכות החשמל רק ע"י חשמלאים מוסמכים 1954ותקנותיו תשי"ד 

 כמפורט בחוק החשמל.

ויפורסמו מעת הקבלן יפעל לעבוד עפ"י הנחיות המשרד לאיכות הסביבה שפורסמו  .11

 לעת, וכן הנחיות הרשויות המוסמכות האחרות בקשר לאופי וסוג עבודתו.

היה והקבלן נדרש לבצע עבודה במאגר, בלגונה וכד', יש לעדכן את מנהל המכון לטיהור  .12

שפכים על כניסת עובד למים ולוודא כניסה רק עם חגורת הצלה, עובד נוסף שנמצא מחוץ למים 

וך אליו נמצא גלגל הצלה. סעיף זה חל ביחס לעבודות המבוצעות במסגרת לטובת השגחה ובסמ

 מתחם הטיפול בשפכים.

כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של הקבלן לכל  .13

האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות, הקבלן יפעל כפי שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת 

 לעבודה המוזמנת.אופי דומה 

הקבלן מאשר בזאת כי אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ו/או הוראות  .14

 הדין, וכן מאשר שקרא  את כל ההנחיות שבנספח ובחתימתו הוא מתחייב לפעול כאמור לעיל.

 

 הצהרת  הקבלן :

 עות זו,הקבלן מצהיר בזאת  כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים  בבקשה לקבלת הצ

קראם  והבין  את תוכנם ,  קיבל  את  כל  ההסברים אשר ביקש לדעת , ביקר באתר המיועד, 

בדק את אפשרויות הגישה,  המכשולים ואת כל הפרטים היכולים להשפיע על מחיר, צורת 

 הביצוע ולוחות זמנים לביצוע  וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות  לה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 הסכם

 לשרות מקיף )כולל חלפים ועבודה(

 
 

 __________שנערך ונחתם ............  בתאריך  
 
 ב   י   ן  

 
 ..................... בע"מ  )להלן הספק( מצד אחד.

 
 
 ל  ב  י  ן  

 
 )להלן המזמין( מצד שני.    

 
 

 של מעליות.והספק עוסק בהתקנת מעליות וכן בעבודות אחזקה ותיקונים  הואיל 
 

 המעלון(והספק התקין עבור המזמין מעלון אנכי  במט"ש .)להלן:  והואיל
 

והבניין מחייב  מתן שירות אחזקה, תיקונים וקריאות שרות מיוחדים למעלון אשר  והואיל
 הותקן בבניין.

 
והספק מצהיר כי ברשותו צוות עובדים מאומנים ברמה מקצועית גבוהה לביצוע  והואיל 

 חזקה ותיקונים ומתן אחריות למעליות האמורות.עבודות א
 

 והספק מציע למזמין שרות אחזקה ותיקונים )להלן השרות( ל מעלון .   והואיל 
 ) 
 

והמזמין מסכים להצעת הספק למסור לו את השרות במעלון, והספק מקבל על  והואיל 
 עצמו את השרות במעלון, בנוסף לאחריות שנתן הספק למעלון  על פי הסכם

 ההתקנה שלהן והכל בהתאם לתנאי הסכם זה.
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 א. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

(. הצדדים היועץ הצדדים ממנים בזאת את מר יהודה כהן להיות יועץ . )להלן :  .ב
להוסיף יועץ/ים ראשים לשנות בכל עת בהסכמה משותפת את זהות היועץ ו/או 

 אחר/ים

 המזמין מתחייב למסור לספק והספק מתחייב לבצע את השרות החל מיום: .   א. 2

 ..............  עד ליום _______..                

 )להלן התקופה המקורית(               

 אם לא יודיע אחד הצדדים למשנהו, בכתב ובדואר רשום לפחות חודשיים לפני תום ב.   
התקופה המקורית על ביטול ההסכם, יחול  הסכם זה על כל תנאיו ובשינויים המחויבים 

 לתקופה נוספת של שנה אחת וחוזר חלילה.

עת  ב' לסעיף זה, רשאי המזמין לבטל  הסכם זה בכל -ג.   על אף האמור בסעיפים קטנים א' ו
                       90לפחות על פי שיקול דעתו הבלעדי באמצעות מתן הודעה בדואר רשום לספק 

יום מראש ומבלי שביטול כאמור יהווה עילה לדרישה, טענה או תביעה כל שהן של הספק                       
 כלפי כל גורם שהוא .



החליט המזמין להפסיק ההתקשרות עם הספק על פי הסכם זה ולעבור לחברה אחרת  ד.
ספק למזמין כל מידע הנחוץ להפעלת המעליות לקבלת שירות ואחזקה למעליות, יעביר ה

באופן תקין, רגיל והולם וכן כל מידע הנחוץ לאחזקתן והטיפול בכל תקלה מכל סוג שהוא 
 לרבות מידע בדבר טיפול מונע.

השרות במעלון  אשר הספק מתחייב לבצע על פי הסכם זה יבטיח כי המעלון  יהיה  בכל עת  .3
 גרוע מכלליות האמור, יכלול השרות בין היתר:במצב פעילות תקין וסדיר ומבלי ל

א.  עריכת בדיקה וטיפול מונע בצורה שוטפת של המעלון  שיארכו לפחות שעה אחת כל          
 פעם בתדירות של פעם בחודש . הבדיקה תכלול את המערכות החשמליות והמכניות 

 כמפורט להלן :             
 קומות.וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה ב (1
 בדיקת כל הפרטים של המעלון  לרבות הדלתות לשימוש ועבודה נאותה. (2
 ניקוי שימון וגירוז הפסים, הציוד המכני, החשמלי, מנגנוני הביטחון וכל יתר החלקים (3

 הדורשים ניקוי ושימון.
 חיזוק ברגים. (4

 טיפול מונע שוטףלהלן : 
בכל חודש, בראשון לכל  הטיפול המונע השוטף, יערך במשך שעה אחת לפחות, פעם אחת

חודש, וזאת בנוסף לכל טיפול שוטף אחר ובנוסף לכל קריאות שרות ו/או בנוסף לתיקון 
כל תקלה אחרת. בכל ראשון לחודש ישלח הספק הודעת מייל. למזמין ובו יודיע למזמין 

 על הגעתם של הטכנאים לביצוע הטיפול המונע השוטף.
ק את הטיפול המונע שעל פי הוראת בנוסף לטיפול המונע השוטף יבצע הספ  .ב

 היצרן.
 סילוק תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעלון . .ג
ביצוע כל התיקונים הנדרשים כולל החלפת החלקים שיידרשו בחלקים מקוריים לרבות  .ד

 אלה שנדרשו ע"י הבודק המוסמך והם בתחום טיפולו של הספק.
 שעות ביממה. 24קיום תורנות והענות לקריאות שרות וחילוץ במשך  .ה

 א.  הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך מפעם לפעם   .4
 בהתאם לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה אשר יוזמן      
 ע"י המזמין ועל חשבונו.     

 המזמין.הספק מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות שיערכו ע"י נציג  .ב
הספק מתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך  .ג

הנ"ל ונציג המזמין יצביעו עליהם, וזאת מיד לאחר קבלת  הודעה על כך ללא כל הפסקה 
ובצוות המכסימלי האפשרי, על מנת להבטיח ניצול המעלון  בהתאם לחוק. במידה 

לום או הספק או המזמין, לפי המקרה, בהתאם והתיקון חייב בתשלום, יישאו בתש
 להלן.  8להוראות שבסעיף 

 מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים.
 

 :עמידה בהתחייבות הסכם האספקה וההתקנה המעלון  שלהלן     . 5
  אחריות ושרות        

החומרים, המתקנים המכשירים  הספק מעניק בזאת אחריות מלאה למעליות ולכל החלקים,
תחילת מנין תקופת האחריות   חודשים. 24 והאביזרים ועל טיב העבודה שבוצעה לתקופה של
 הנ"ל תהיה מתאריך: מיום ..........)ועד ..........( 

הספק יבצע מיד ועל חשבונו, עם קריאה ראשונה של המזמין את כל התיקונים ההתאמות וכד' 
בהתאם לדרישות היועץ או המזמין ובזמן הקצר ביותר וביום קבלת במשך תקופת האחריות 

הקריאה. הספק חייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף מקוריים, על מנת לעמוד בתנאי 
 אחריות אלה ובתנאי האחריות שעל פי החוק.

לתוצאות  בתום תקופת האחריות ראשי המזמין לבצע בדיקת בדק, והספק חייב לבצע בהתאם
 ה הנ"ל את התיקונים, השינויים והחלפת החלקים הליקויים והפגומים שהתגלו.הבדיק

לאחר ביצוע התיקונים רשאי המזמין לערוך בדיקה נוספת ועבור החלקים שהוחלפו תחול 
 חודשים ממועד ביצוע התיקון המושלם. 12  אחריות נוספת של

 הספק ינהל רישום קריאות ממוחשב לתקלות במשרדו.
ת או קבלת המעלון  ע"י המזמין אינם משחררים את הספק מאחריותו עפ"י אישור התכניו

 הסכם זה.



בתקופת האחריות הנ"ל חייב הספק לספק את שירות המעלון השוטף. בנוסף הספק יספק 
 שירות החל מתחילת השימוש במתקן ועד לתחילת תקופת האחריות .

 ת שהספק בעל ידע מקצועי  הספק בלבד אחראי עבור כל תקלה הנובעת משגיאות בתכניו  
 מסוגל לגלותן. במידה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, או בטיב העבודה רשאי היועץ   
 בתקופת האחריות לדרוש מהספק לתקן או להחליף את הנחוץ לרבות ציוד פגום.   

 

א.       מחירי השרות לאחר תקופת האחריות )כולל כל החלפים מכל סוג שהוא   .6
 שנים, מתום תקופת האחריות. 10 -וכן כולל עבודה( מוגנים וקבועים מראש  ל

שעות  24במהלך  שעההענות לחילוץ ממעלית תתבצע תוך        .ג
 ביממה, ולא תחויב בתשלום חריג.

הענות לקריאות ,מעבר לשעות העבודה, או בשעות העבודה  הרגילות, כאשר  .ד
ולא תחויב בתשלום חריג. היה ולא עמד  שעהבמצב תקלה תענה תוך   המעלון 

עבור כל ₪  1000הספק בזמנים האמורים בסעיף זה הוא ישלם למזמין סך של 
 יל .         או יותר מהזמנים האמורים לע 10%קריאת שרות שנענתה בחריגה של 

יתבצע כאמור  הטיפול המונע השוטףהתחזוקה השוטפת של המעלון ובמיוחד         .ו
 שלעיל  בנוסף לטיפול שוטף/מונע על פי הוראות היצרן  3בסעיף 

 פעמים בשנה. 12ולפחות 

הינו סעיף עיקרי בהסכם זה, בטיפול המונע השוטף נושא התחזוקה ובמיוחד        .ז
חודשי שרות  3ת תגרור קנס מוסכם שיעמוד על סכום של אי עמידה ברמה הנדרש

 עבור כל חודש של פיגור בטיפול המונע. 

 יש לרשום בטבלת הטיפולים של היצרן את תאריכי הטפול שבוצעו בפועל       .ח
בהתאם להוראות, וכן לשלוח מייל למזמין בכל ראשון לחודש בדבר משלוח              

הטיפול המונע כמוהו כאי משלוח הטכנאים לביצוע הטכנאים . אי משלוח המייל 
 .השוטף

במסגרת הסכם זה אין הספק אחראי לקלקולים הנובעים מתקלה שנגרמה על ידי שימוש  .7
לא נכון במעלית או בפגיעה מכוונת בה, או על ידי טיפול בה מטעם אנשים מחוץ לנציגי 

אחר מכן לדון בתשלום הספק, בכל מקרה מתחייב הספק לבצע מיד את התיקון ורק ל
 עבורו.

 .    א.   מוסכם בין הצדדים כי השרות כולל הספקת והתקנת חלפים. אספקת והתקנת 8
 החלקים תהיה על חשבון הספק.              

הספק מתחייב להחליף מיד, הכל על חשבונו בלבד, כל חלק חילוף שסופק על ידו אשר   .ב
 נפגם ו/או התבלה.

כן מתחייב הספק להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק של המעלון אשר נפגם ו/או התבלה,   .ג
בעקיפין או במישרין, כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הספק 

 במסגרת השרות אף לאחר סיום תקופת האחריות הנ"ל.
ם ו/או חלקי החילוף בכל אחד מהמקרים שצוינו בסעיף זה, יחליף מיד הספק את החלקי .ד

האמורים באותם הסעיפים ובמקרה של מחלוקת לגבי הצד אשר עליו לשאת בהוצאות 
הכרוכות בהחלפות הנ"ל, יובא העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ונציג הספק, 

 ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.
ולהעבירו לליפוף במקרה של שריפת מנוע חשמלי מתחייב הספק לפרק את המנוע ממקומו  .ה

ו/או להתקין חדש במקומו וזאת גם לפני שידון נושא התשלום עבור התיקון, כך שניתן 
 7יהיה להפעיל מחדש את המעלון תוך זמן קצר ככל שניתן ובכל מקרה לא יותר מאשר 

ימים מיום הקריאה. במקרה של מחלוקת לגבי הצד האמור לשאת בהוצאות הכרוכות 
ראות ההסכם, יובא העניין לדיון והחלטה של נציג המזמין ושל בתיקון זה, בהתאם להו

 נציג הספק, ובהעדר הסכמה יכריע במחלוקת היועץ.

 במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום יש לקבל אישור המזמין. .ו

                                         .    הספק מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, בכל עת, את כל חלקי החילוף הנדרשים באופן         9
סביר לשם הבטחת פעולתה התקינה של המעלון משך תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה 

בו לא נמצא בידי הספק חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הספק מתחייב  להפעיל המעלון בכל 
כל הוראות הדין  דרך שהיא תוך ביצוע תיקון זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על

 ולרבות פקודות הבטיחות בעבודה.



 . א.      הספק יהיה אחראי לכל נזק שייגרם, לגוף או לרכוש שלו ו/או של עובדיו ו/או של 10
 כתוצאה מכל מעשה או מחדל של  -המזמין ו/או של עובדיו ו/או של צד ג' כלשהו                 
 פעילותה  התקינה -תיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה מאיהספק בבצוע התחייבויו                
 פעילותה התקינה נובעת משימוש בניגוד ליעודה.-של המעלון, אלא אם אי                

הספק יפצה את המזמין מיידית עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או  .ב
שיישא בהם ואשר האחריות לגביהם חלה על הספק. הספק ישפה את 

ין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בגין השימוש במעלון ובתנאי שהמזמין המזמ
הודיע לספק על תביעה שהוגשה נגדו מיד עם קבלתה כדי לאפשר לספק 

 להתגונן כנגד תביעה כזו.
בלי לגרוע מהאחריות הנ"ל של הספק מתחייב הספק לדאוג, על חשבונו     .ג

ם כאמור  בסעיף קטן בלבד, להוצאת פוליסות ביטוח אשר תכסינה כל הנזקי
א' לסעיף זה להנחת דעתו של המזמין, לטובתה ולטובת המזמין יחדיו עם 

סעיף אחריות צולבת. הספק מתחייב להציג בפני המזמין, מיד עם דרישתו, 
העתקי פוליסות הביטוח הנ"ל, וכן העתקי הקבלות המעידות על תשלומי 

ל יהיו תקפות משך הפרמיות, וכן מתחייב הספק כי פוליסות הביטוח הנ"
 תוקפו של הסכם זה.

 בכל מקרה של הפרעות במעלון, ובייחוד של קלקול במנגנון הביטחון, .ד
 מתחייב  המזמין להפסיק תיכף ומיד את פעולת המעלון ולהודיע מיד לספק 

 על ההפרעה או הקלקול. מיד עם קבלת ההודעה מתחייב הספק להגיע לבניין ולתקן                           
 לאלתר את התקלה.   

 
 . א.    בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה, לא ישלם המזמין לספק 11

 היחידה . לאחר תקופת האחריות  יתמורה בתקופת האחריות. התמורה נכללת במחיר              
 ישולם בגין השרות סך של .......

תשלומים תקופתיים רצופים מידי שלושה חדשים מראש ולא  4 -התמורה תשולם לספק ב .ב
 לחודש של החודש הראשון ברבעון . 30 -יאוחר מה

 התמורה האמורה בס"ק א' לסעיף זה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. .ג
מדד  -הבסיס עליו מחושבת התמורה הנ"ל הינו מדד חודש ........ )להלן נקבע כי מדד  .ד

 הבסיס(.
דמי השרות אינם כוללים שום מס, היטל או תשלום חובה שמוטל במישרין על השרות  .ה

 הוא ישולם ע"י המזמין במועד הקבוע בחוק. -ולכן, באם יוטל מס, היטל או תשלום כנ"ל 

עם פקיעה או ביטול הסכם זה הרי לא תפגענה זכויות כל צד לתבוע דבר או לעמוד על   .12
זכות מוענקת לו בהסכם זה אשר מימושו או ביצוען תחולנה לאחר פקיעת או ביטול 

 ההסכם.

מעביד בין -למען מנוע ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי לא ישררו כל יחסי עובד  .13
מזמין לבין כל מי מעובדי ו/או מנציגי הספק ללא יוצא הספק לבין המזמין ו/או בין ה

 מהכלל.
 

במקרה שהמזמין יפגר בתשלומים המגיעים לספק, יהיה הספק רשאי לתבוע מהמזמין  .14
תשלום ריבית פיגורים בשיעור כפי שנקבע באותה עת, אך פיגור בתשלום ע"י המזמין לא 

 יהווה עילה לאי מתן שרות כפי שמוגדר בחוזה זה.
 

ודעה שתשלח מצד אחד למשנהו בדואר לפי הכתובת אשר בכותרת להסכם זה יראו כל ה .15
 שעות לאחר מועד שיגורה. 48אותה כנתקבלה 

 ולראייה באו הצדדים על החתום  
 
 
 
 
 
             

 
 המזמין    הספק     



 

 עבודות הכנה פירוק והריסה - 24רק פ

 
 אחריות הקבלן 24.01

 

תחילת לפני  ולהריסה , לניסור ולבדוק את כל האלמנטים לפרוקבאחריות הקבלן לסייר במקום 

 העבודות

המבנה של ניתוק לבצע  האם נדרשלפני תחילת עבודות הפרוק וההריסה על הקבלן לבדוק 

יעשה באופן הדרגתי בחלקי  החשמלממערכות המים, החשמל והתקשורת. במידת הצורך ניתוק 

  .יןיבנהואחראי ין תוך תאום עם גורמי המשק יהבנ

 כל ניתוק באם יאושר ייעשה ע"י בעלי מקצוע שיאושרו ע"י אחראי על הבטיחות.

 עבודות פירוק והריסה, על הקבלן להתקין תמיכות סימונים גידור  ביצוע לפני התחלת כל 

 להתחיל בעבודות ההריסה.  בשטח העבודה. רק לאחר אישור המפקח ניתן יהיה ושילוט

 

 אמצעים לביצוע העבודות 24.02

 

 לעובדים במבנההקיים ללא הפרעה והמבנה על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להגנה על הציוד 

בעת ביצוע עבודות הריסה ופירוק שונות, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא 

 הוראות משרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ופירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכנה אחר

 דים, וללא פגיעות  ונזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה.לעוברים ושבים, לעוב

 ענים עליו ולתמוך אותםנשעל הקבלן לבדוק את כל חלקי המבנה הסמוכים לתחום ההריסה או 

לאורך כל תקופת עבודות ההריסה, הכל בהתאם להוראות המפקח. למרות כל ההוראות 

ונים, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לגבי שיטות הפירוק וההריסה של האלמנטים הש וההנחיות

 למתקנים הקיימים, לחומרים, לציוד ו/או לצד שלישי.או שיגרם למבנה 

לגידור, תיחום, אמצעי להריסה ולפירוק ולתימוך זמני, הדרוש על הקבלן לקחת בחשבון את כל 

הכל הגנה, זהירות ובטיחות ואמצעי שינוע מהאתר ואל האתר של פסולת וכל חומר נדרש. 

 ככלול בסעיפי היחידה השונים. 

  

 אמצעי בטיחות 24.03

 

שחל איסור לערום פסולת בצורה מרוכזת במקום אחד, אלא בכמות ובאישור מודגש בזאת, 

המפקח רשאי בכל עת וככל שימצא לנכון, להפסיק את עבודות הבניה באתר, )ועל  המפקח.

 קים או שאינם מתאימים.הקבלן למלא הוראה זו( באם ימצא שאמצעי הבטיחות אינם מספי
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