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 :רשימת נספחים
 
 

 הזמנה לקבלת הצעות נספח 

 מצורף לא –המפרט הטכני הכללי לעבודות בניה )הספר הכחול(  נספח א'

 המפרט הטכני המיוחד  1נספח א'

 הסכם התקשרות נספח ב'

 תיק מתקן 1נספח ב'

 / בהסכםבהליך לקבלת הצעותתנאים מיוחדים  2נספח ב'

 אישור עריכת ביטוחים 3נספח ב'

 לביצוע העבודות -ערבות בנקאית אוטונומית  4נספח ב'

 לתקופת הבדק -ערבות בנקאית אוטונומית  5נספח ב'

 (מצורף, יצורף בהמשך לאלוח זמנים לביצוע העבודה ) 6נספח ב'

 1776-תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 7נספח ב'

 (יצורף בהמשךפרוטוקול סיור קבלנים ) 8נספח ב'

 מבוטל נספח ג'

 ומחיריםכתב כמויות  1נספח ג'

 )כולל רשימת יועצים/ מתכננים( ותוכניות רשימת תוכניות 2נספח ג'

 טופס פרטי המציע נספח ד'

 מבוטל נספח ה'

 תצהיר המציע נספח ו'

 הנדסאיתצהיר מהנדס/ 1נספח ו'

 מבוטל נספח ז'

  אמות מידה  נספח ח'
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    118.882.17  

 3.7  -בנג    –מ      
 לכבוד

__________________ 
 
 

 שלום רב, 
 

אינסטלציה וגזים  הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות בינוי ומערכות -קבלן ראשי הנדון:  
 שיפוץ מרפאת בריאות האישה ומרפאת אחיות בסניף מכבי אשקלון הגבורהבפרויקט רפואיים 

 
 כללי 18

", ההצעות" ו/או "ההצעהמזמינה בזאת להציע הצעה )להלן: ""( מכבימכבי שירותי בריאות )להלן: "
עבודות בינוי ומערכות אינסטלציה וגזים רפואיים בפרויקט שיפוץ מרפאת לפי העניין( לביצוע 

 ,  כמפורט להלן: בריאות האישה ומרפאת אחיות בסניף מכבי אשקלון הגבורה
 קלנדאריים8ימים   .7תקופת הביצוע שנקבעה לביצוע העבודה היא למשך  8א
יום מיום אישור החשבון ע"י מנהל הפרויקט,  במידה ולו"ז  65תנאי התשלום יהיו שוטף +  8ב

 יום יועבר חשבון סופי בלבד, ללא חשבונות חלקיים8 45 -לביצוע הינו קצר מ 
 תשלומי התמורה  לא יהיה צמודים לכל מדד שהוא8  8ג
 על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים8  8ד

 
 להשתתפות בהזמנה לקבלת ההצעות ורשימת מסמכים שיש לצרף להצעה: תנאים מוקדמים 00

 רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל הדרישות שלהלן ויצרף להצעתו:
 17768-אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 001
  2.15-2.178דו"חות כספיים מבוקרים לשנים  000
אישור כחוק בדבר רישומו כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות  002

, והעתק על רישום מעודכן של הסיווגים המקצועיים והכספיים 1767 -הנדסה בנאיות, התשכ"ט 
 לפחות8 1סוג  131-או א ..1סיווג   1-קבוצה  ג'המתאימים לחוזה זה, 

( כשהוא חתום ע"י מהנדס/אדריכל ומאושר 1ב כנספח ו')בנוסח המצ" הנדסאיתצהיר מהנדס/ 002
 כדין בפני עו"ד, ואליו מצורף צילום רישיונו של המצהיר8

 38אישור עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח בנוסח המצורף בנספח ב' 007
 השתתף בסיור קבלנים8  002
האחרונות8 יש יוכל להגיש הצעה רק קבלן/ספק שהתנסה בעבודות דומות במבנה ציבור בשנתיים  005

 נספח ד'8 -להמציא רשימה הכוללת פירוט של סוג העבודה שההיקף הכספי ורשימת ממליצים
 עמד בציון האיכות המזערי הנדרש8 008
עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה8 מציע שלא יעמוד באחד  009

 הצעתו תפסל8 –מהתנאים 
 1פח גנס –כתב כמויות ומחירים מודפס וחתום  .001
 נספח ו'  –תצהיר עשוי בפני עורך דין  0011

                                             
 הגשת ההצעות 20

 המסמכים בהם מפורטים תיאור העבודה, אופן ביצועה ותנאיה יהיו מפורסמים באתר האינטרנט .א

www.maccabi4u.co.il  .וניתנים לעיון והורדה 

 yakov@kuras.co.ilל מיי 0969096-60, טל' יעקב קורסמנהל  הפרויקט, ל שאלות ניתן להפנות .ב

 )להלן: "מנהל הפרויקט"( 60/60/69החל מתאריך  
עם הגשת הצעתו יחזיר המציע את כל המסמכים שקיבל מאת מנהל הפרויקט )לרבות מכתב זה(  8ג

כשהם חתומים על ידו כדין, בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע8 במידה והמדובר בחברה יש 
 לצרף את חותמת החברה8  

 את ההצעות )במעטפות סגורות( יש להגיש בתיבת הצעות הנמצאת במשרדי אגף  8ד
ת"א, בקומה   4נכסים ולוגיסטיקה של מכבי שירותי בריאות המצויים בבית שרבט, ברח' קויפמן 

2-C בצהרים8  ..:12עד השעה   58.7817., לא יאוחר מתאריך 

http://www.maccabi4u.co.il/
http://www.maccabi4u.co.il/
mailto:yakov@kuras.co.il


   

הגשתה בכל עת, מכל סיבה שתמצא מכבי תהא רשאית לבטל את ההזמנה או לדחות את מועד  8ה
 לנכון8 אין בעצם מכתב זה התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו להתקשרות עמו8

 
 הוראות למציעים ולהכנת ההצעה 20

 המחיר אשר יוצעו על ידי המציע יכלול את כל המסים ותשלומי החובה, כולל מס ערך מוסף8   
 מובהר כי הכמויות בכתב הכמויות הן בקירוב8 8א
שינוי או תוספת שייעשו במסמכים שקיבל המציע, לרבות בהצעת המציע או בתנאי החוזה, או ל כ 8ב

כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 
 ייחשבו לפי בחירת מכבי:

   ( כאילו לא נכתבו 1) 
 תה8( לחילופין, עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמו2) 

יום קלנדאריים מהמועד האחרון   .7כל הצעה שתוגש, תהיה בלתי חוזרת, ותישאר בתוקף למשך  8ג
 שנקבע להגשת ההצעות8

 
 סיור קבלנים, בירורים ופניות 70

 בסניף מכבי אשקלון הגבורה0 ..:12בשעה  071.8119 סיור קבלנים הינו חובה וייערך ביום 0א
רק קבלן 0 001.8119ליום רישום לסיור קבלנים יעשה באמצעות דוא"ל למנהל הפרויקט עד  0ב

 שירשם לסיור מראש יוכל לקבל סט תכניות ולהשתתף בסיור0
באם נדרשות הבהרות נוספות על מנת להגיש הצעה, נא לפנות במייל/פקס  למנהל הפרויקט,  0ג

 תשובות יועברו במייל/פקס לכל המציעים8
 

 מכבי בעניין ההצעההחלטת  20
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים או עם חלקם בלבד, או לבחור כל  8א

 ספק או מציע אחר אף אם לא השתתף במסגרת בקשה זו8
כבי שומרת לעצמה את הזכות לקבל חלק מההצעה או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן8 מ 8ב

 -לפי שיקול דעת מכבי  -לה להידחות כל הצעה שאיננה מבלי להגביל כלליות האמור לעיל, עלו
שלמה, או ברורה, או שהינה ערוכה שלא עפ"י הוראות כל המסמכים, או אשר מחירי היחידה 

 הנקובים בה הם בלתי סבירים8
אין מכבי מתחייבת למסור את העבודה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר או לבעל כל הצעה שהיא  8ג

 תה כאמור לעיל8והיא תפעל עפ"י שיקול דע
הרשות בידי מכבי לבצע באמצעות המציע הזוכה חלק מהעבודה בלבד8 המציע לא יהיה זכאי לכל  8ד

תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה או שינוי כמויות בסעיפים כלשהם, יתר תנאי 
 ההתקשרות יחולו בשינויים הרלבנטיים8

אשר יבצעו, כל אחד, חלק מהעבודה, לפי  הרשות בידי מכבי לפצל את העבודה בין מספר מציעים
 שיקול דעתה הבלעדי של מכבי8

ובהר כי רק חוזה חתום על ידי מורשי החתימה מטעם מכבי מהווה קיבול ההצעה על ידי מכבי8 מ
כל מסמך אחר, לרבות מכתב ו/או הודעה, בכתב או בעל פה, אינם מהווים קיבול ההצעה, ומכבי 

 לפי כל מציע, אפילו היה זה המציע הזוכה8  תהא משוחררת מכל התחייבות כ
אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים המפורטים להלן: מחיר  8ה

והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי שלמכבי, ובאופן שתיבחר ההצעה  %.2 –ואיכות  %.8 –
 המעניקה למכבי את מירב היתרונות8

 ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ח'8 ציון האיכות:
', ביחס ליתר 1נספח ג –ציון המחיר ייקבע על פי הצעתו הכוללת והסופית של המציע  ציון המחיר:

 ההצעות8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 חתימת החוזה 50

, לא יאוחר משבוע מהיום שבו נמסר לו ימסור את החוזה החתום בנוסח  מכבי הזוכה המציע 8א
החוזה לחתימתו8 המציעים רשאים ומוזמנים לעיין בנוסח החוזה במשרדי מחלקת הבינוי של 

 מכבי8
 %.1ערבות ביצוע על סכום של במועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה, ימציא המציע  8ב

 8לפי דרישת מכבי 2בנוסח ב'מהצעתו )כולל מע"מ( 
לבד בסיום העבודה לא תדרש ערבות בעבודות בהיקפים כספיים קטנים בהם ישולם חשבון אחד ב 8ג

 ביצוע8
                                                                          

                                                           
        

 
 
 

 
                                                           

  : העתק
 מחוז דרום –ב. ענבר מנהלת יחידת נכסים בינוי ואחזקה גב' 

 סגן מנהל יחידת נכסים בינוי ואחזקה   –מר י. גבע 
 מנהל הפרויקט -מר י. קורס   

------------------------------------------------------------------------------ 
 לכבוד מכבי שירותי בריאות

 
את האמור לעיל במסמך זה, ואני מקבל את התנאים המפורטים במסמך, מגיש אני הח"מ מאשר כי קראתי 

בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים המהווים חלק בלתי נפרד 
 מהצעתי0

               
 בכבוד רב,    

                                                                                                                                         ___________________
      _________________ 

 ח ת י מ ה                          תאריך        
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

 
  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המפרט הטכני הכללי לעבודות בניה )הספר הכחול( –נספח א' 
 לא מצורף

  



   

 
 

 המפרט הטכני המיוחד – 1נספח א'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפרט מכבי כללי



   

 מוקדמות – ..פרק 

, הפרטים, וכל מפרט , התכניותהוראות משרד הבריאות תכנון ובצוע העבודות יהיה עפ"י החוקים והתקנות, 

והנחיה אשר יינתנו ו/או יאושרו ע"י יועצי מכבי וכפי שנדרש "בבניין ציבורי חדש" ומותאם לאנשים עם 

מוגבלויות, והמפורט בפרוגרמת מכבי לנגישות המרפאה8 כל עבודה, פריט, אביזר וכיו"ב, יהיו חייבים באישור 

משרדי -יו"ב יהיו מסוג משובח וכפופים למפרט הביןהמפקח8 ביצוע העבודות, שיטות הביצוע, החומרים וכ

 לתקן מקביל אשר יציין היועץ(8 –)הספר הכחול( ולתקנים הישראליים המתאימים )בהעדר תקן ישראלי 

הגדרות: במפרט זה במקומות בהם מצוין: "המפקח ו/או האדריכל" ו/או "היועץ" ו/או "המתכנן" ו/או 

כוח אחר מטעם "מכבי", או המייצג את -/או יועץ ו/או מתכנן או כל בא"מכבי" פירושו מפקח ו/או אדריכל ו

 "מכבי" ולא מטעם אף גוף או גורם אחר8

העבודות ו/או הכמויות המצוינות במפרט הן להפחתה או לתוספת לשיקול דעתה של מכבי8 אם ישתנו 

יצוע, תחויב/תזוכה העבודות ו/או הכמויות מעבר לרשום ו/או המופיע בתוכניות המקוריות שאושרו לב

 או לפי מחירון החוזה לבחירת "מכבי"8  %.1"מכבי" לפי מחירון "דקל" בהנחה של  

 המפרט הטכני והנחיות התכנון משלימים האחד את השני8

 בגמר התכנון יוגשו התוכניות למחלקת בינוי של מכבי שרותי בריאות לבדיקה ואישור8

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/Electromec

hanical_systems.aspx 

 חניות:

ייה למכבי באופן יחסי לשטח הנרכש מסה"כ השטח הבנוי ולא פחות מתקן החנייה הנדרש יוקצו מקומות חנ

 למרפאות, ובהתייחס ל"בנין ציבורי חדש" ומתאים לאנשים עם מוגבלויות8

 

 מממי"ם:

הממ"מ יתוכנן ויותאם לשימוש דו תכליתי )יסופק אישור הג"א לשימוש דו תכליתי לממ"מ( כך שיוכל לשמש 

 או אחר על פי הפרוגראמה ועל פי הוראות הג"א8גם כחדר רופא 

 

 מרחב מוגן ייעודי:

יתוכנן ויבוצע מרחב מוגן ייעודי בתוך המרפאה או במקום ייעודי אחר במבנה ע"פ הוראות משרד הבריאות 

 מ"ר  .3-משטח העיקרי של המרפאה ולא פחות מ 6%ולפי הוראות הג"א8 שטח מרחב המוגן הייעודי יהווה 

 לבניית מפרטים האזרחית ההתגוננות יות מעודכנות של פיקוד העורף כפי שפורסמו ב"תקנותבהתאם להנח

מרחב מוגן ייעודי במוסדות בריאות כמקשה אחת8 המרחב המוגן הייעודי יחובר -2013 ג"מקלטים" מהתשע

 לגנראטור חירום/חיוני מוגן ותתוכנן מערכת מיזוג עצמאית מוגנת כנדרש ע"י הוראות הג"א8

 

 דגשים:

 בכל מקום שבו מוזכר במפרט זה "יזם" הכוונה ליזם הבונה או1ו מתכנן עבור מכבי0

 רשימת חומרי הגמר גוברת על המפרט0 –בכל סתירה בין המפרט לרשימת חומרי הגמר 

 8הכוונה ל"דקל מאגר מחירי בנייה ותשתיות" עדכני –בכל מקום בו רשום "מחירון דקל" 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/Electromechanical_systems.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HRS/Construction/Planning_guidance/Pages/Electromechanical_systems.aspx


   

 

 שלדעבודות  – 0.פרק 

 

 יבוצע עפ"י התכניות בכפוף להוראות "מכבי" ובפיקוח "מכבי"8 

מ' לפחות8 כאמור, תחתית  .385גובה קומה נידרש מפני רצפה קונסטרוקטיבית ועד תקרה קונסטרוקטיבית 

 מ' לפחות8 .385הקורות לא תירד מגובה 

ן: שטחי אחסנה, מכון רנטגן, ק"ג/מ"ר לפחות8 אזורים לעומסים מיוחדים, כגו ..5 –עומס שימושי בקומות 

חדרי שמע ועוד, יבוצע חיזוק קונסטרוקטיבי על פי תכנון ואישור הקונסטרוקטור8 כמו כן, יתוכננו ע"י 

הקונסטרוקטור ויבוצעו בסיסים או בסיסים צפים למערכות מיזוג אויר, משאבות, קומפרסורים, ציוד רנטגן 

 וכדומה, ע"פ דרישות המתכננים8

 ראה מפרט בתי מרקחת בהמשך8 –דרש לבית מרקחת או חדר תרופות עומס שימושי נ

 קירות בטון שאינם נושאים יבוצעו ע"פ דרישות ביטחון מכבי כאמצעי בטחון8

 ביצוע בסיסי בטון לעיגון כספות בשטח המרפאות ובית המרקחת8

 תכנון וביצוע מרחב מוגן יעודי כנדרש ע"י משרד הבריאות והג"א8

טרוקטור ויבוצעו קירות מיגון למערכת המיזוג ולגנראטור של המרחב המוגן היעודי כנדרש יתוכננו ע"י קונס

 ע"י הג"א ומשרד הבריאות8 

 בנוסף, יש לוודא עמידות השלד לרעידות אדמה8

 

  



   

 עבודות בניה – 2.פרק 

 

 מבוא .20

  –עבודות הבניה תבוצענה לפי אחת משתי החלופות הבאות )או שילוב של השתיים( כפי שיבחר ע"י מכבי 

 אלמנטים  – 22בניה מבלוקי בטון חלולים )ראה פרק להלן( ו/או בניית מחיצות מגבס )ראה פרק 

 מתועשים בבניה(8

 

 בנייה בבלוקי בטון  201

ס"מ )ובכל מידה אחרת בהתאם  .15/2/.1עובי בניית מחיצות מבלוקי בטון חלולים ב  48181

לתוכניות(, כולל  חגורות ועמודוני בטון מזוין בפינות, בחיבורים ומשני צידי פתחים לדלתות 

 )להתקנת משקופי פח מבוטנים(8

ס"מ   .2קירות בהיקף המרפאה או הגובלים עם גורמים אחרים ייבנו מבלוק מלא בבטון בעובי   48182

ס"מ, יידרש חיפוי הקיר בלוחות פח בעובי  .2 –או מיציקת בטון8 בקירות כנ"ל בעובי פחות מ

 מ"מ בהתאם להנחיות ממונה הביטחון של "מכבי"8  3מ"מ ועד  1בין  

 מפני רצפת הבטון ועד תקרת בטון8המחיצות תבוצענה   48183

בקירות יבוצעו פתחים למעבר צנרות, תעלות מיזוג אוויר, תעלות חשמל ותעלות תקשורת   48184

 שיאטמו אקוסטית ונגד אש8 

 

 

 

  



   

 עבודות איטום – 7.פרק 

 

 איטום רצפות חדרים רטובים  701

ס"מ מעל גובה הריצוף8 איטום  .1גובה תיבנה חגורת בטון בהיקף חדרים רטובים, מפני רצפת הבטון עד 

רצפות בטון יבוצע בחדרים רטובים הכולל בין היתר מקלחות, חדרי אמבטיות, חדר פסולת, חדרי 

" או "סיקה טופ FX -שירותים וחדרי ניקיון וכד'8 האיטום יבוצע בטיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל

יות היצרן8 האיטום יבוצע לאחר הכנת רולקה ק"ג למ"ר, בשתי שכבות ולפי הנח 4" בכמות של 1.7

 מבטון8

 שעות רצופות8 24ביצוע האיטום כולל בדיקת האיטום שבוצעה באמצעות בדיקת הצפה למשך 

 איטום גגות ומעברי צנרת1תעלות בגג  700

הגג יהיה אטום באופן מלא מפני חדירת גשם, רוח וחרקים/חיות ויבוצעו ע"פ תכנון אדריכל או/ו יועץ 

 טום8אי

 כל הפתחים בגג להעברת צנרת ו/או תעלות יהיו סגורים ואטומים באופן מלא8

 1.458איטום הגג יכלול בידוד תרמי כנדרש בתקן ישראל 

 איטום מעברי אש:  702

 ויקבלו אישור יועץ הבטיחות של הפרויקט8 731חומרי האיטום, פרטי ושיטות האיטום יתאימו לתקן 

 יטופלו בין היתר:

  אש רצפת או בקיר אש מעבריאיטום 

 חשמל ארון/תקשורות או חשמל כבלי תעלת איטום 

 לשלד המבנה8 מסך קיר בין אנכי אש מעבר 

 

 

  



   

 נגרות אומן ומסגרות פלדה  – 2.פרק 

 כללי:  .68

למבנה  הדלתות יעמודו בתקנות התכנון והבניה הכולל בין היתר תקנות הבטיחות ותקנות הנגשות

 ציבור חדש ומוסדות בריאות8

 מישור שבין ,ביותר הקטן האופקי יימדד המרחק ,למעבר הפנוי רוחבה כל סוגי הדלתות, לקביעת 

 ,הפתוח האגף ביותר כלפי הבולטת ,המלבן מזוזת פאת ובין מרבית בפתיחה הפתוח לגמרי הדלת אגף

 בתרשימים מטה8   כמתואר

ס"מ  .7ים טיפול או שירות לקהל, הרוחב המינימלי לדלת יהיה  לחדר רופא וכל החדרים בהם נותנ

)רוחב מעבר חופשי נטו(8 ליתר החדרים לעובדים שאינם משמשים את הציבור, הרוחב המינמלי יהיה 

 הנפתח האגף רותב לפחות ,אגפים שני בעלת בדלת ,מקרה ס"מ )רוחב מעבר חופשי נטו(8 בכל .8

 .ס"מ  .7של רוחב חופשי מינמלי נטו  לדרישה יתאים ראשון

 1.7ס"מ נדרש פתח בניה  .9לצורך קבלת פתח מעבר נטו  לדלת נגרות עם משקוף פח -יש לשים לב

 ס"מ0 97ס"מ נדרש פתח בניה  .8ס"מ   ולפתח מעבר נטו 

ס״מ לפחות מעבר לפאת המזוזה  30 ברוחב חופשי קיר שטח יישמר אוטומטית נפתחת שאינה בדלת

 נעול כמתואר בפרט מטה8מצד המ

 

 

 דלת מבוקרת כדוגמת חדר רופא נשים בה נדרשת ידית קבועה, הידית תתאים לנכים למשיכה 8

מחזיר שמן  –מ"מ8 מחזיר שמן  5 -המרווח בין הדלת לריצוף יהיה מינימלי ע"פ דרישות התקן ולא יותר מ

עלות8 מהירות סגירה עד אפס וניתנת מ 15עליון עם השהיית סגירה, וזווית סגירה מדורגת אפשרית עד 

או שוו"ע מאושר ע"י מכבי  מותאם למיקום, רוחב ומשקל   YALEאו  DORMAלכיוון ע"י בורג, תוצרת 

ניוטון בדלת כניסה  .3-ניוטון בדלתות פנים ו 22הכנף8 יש לכוון את מחזיר השמן לכוח מקסימלי של 

 ראשית והכל בהתאם לתקנות הנגישות8 

אשר נמצאות במרפאות או/ו מכונים שהטיפול העיקרי הוא לילדים )לדוגמא טיפת חלב, בכל הדלתות 

התפתחות הילד וכד'(  תותקן  הגנה מפני פגיעה באצבעות באמצעות מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח 

 שבין המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי הצירים8

 

 

 

 דלתות נגרות   201

 משקוף:    68181

או  11.1מ"מ, מותאם לסוג ועובי הקיר8 כדוגמת  תוצרת רינגל מס'   2פח מגולוון, מכופף, עובי 

8 גמר   ATHMERאו שוו"ע מאושר ע"י מכבי הכולל חריץ עם אטם גומי היקפי תוצרת  12.2



   

, הגוון יהיה נגודי על מנת לעמוד בדרישות הנגישות  RALהמשקופים צבע פוליאור או 

 המשקופים ימולאו ע"פ פרט אדריכלי לטיפול אקוסטי8 ולבחירת "מכבי"8

 התקנת משקוף : 

 המשקוף יבוטן באופן מלא בשלושה כיוונים8  –בקיר בלוקים 

מ"מ בצד של צירי הדלתות  עם זווית  .R.H.S. 7.X7המשקוף יחוזק ע"י פרופילי  –בקיר גבס 

 מ"מ8 2ע"י פרופיל חיזוק מפח עיגון לרצפת הבטון ולתקרת הבטון ובצד הנגדי המשקוף יחוזק 

 מ"מ משתי צדדיהR.H.S. 7.X7. 8בדלתות כבדות במיוחד המשקוף יחוזק ע"י פרופילי 

 ראה פרק נפרד במפרט זה8 –התיחסות לחדרי רנטגן 

בחדרים מיוחדים בהם נדרשת אטימה אקוסטית משופרת כגון חדרי שמע יש להשתמש בסף 

 נספח ט' – M_Athmer-12/35דלת כדומת אטמר פנימי  

 כנף :    68182

  42 -מ"מ מכל צד8 עובי הכנף  לא יקטן מ 6"פלקסבורד", עם חיפוי דיקט בעובי  %..1מלאה 

 מ"מ לפחות8   .1מ"מ סביב הכנף, מסגרת עץ גושני אלון או בוק, חבוי בעובי 

ן ותק  5.7הכנף מצופה פורמייקה משני הצדדים8 לוחות הפורמייקה מתאימים לתקן ישראלי 

 מ"מ, גמר טאפ, גוון ע"פ רשימית חומרים מצ"ב8 87., עובי מינימאלי  EN-438אירופאי

כנף דלת  -לתאי שירותים, דלת כנ"ל או דלת טרספה גוון ע"פ רשמית חומרי גמר מצ"ב 

 השירותים תקוצר לפי הנחיות היועץ,  לחילופין, תבוצע רפפה מנגרות לאוורור מובנה בדלת8 

החלטת מכבי, יותקנו דלתות כדוגמת חב' פנדור עם ציפוי פורמאיקה במשרדי הנהלה, ע"פ 

 ומשקוף עמיד מים8

 ביצוע דלתות עם עופרת8 ראה פרק נפרד8 –בחדרדי רנטגן 

יבוצעו דלתות מסוג סקריניו או שווה ערך8 המשקוף יהיה מעץ גושני צבוע בתנור  -דלתות הזזה

מ"מ לפחות, מסגרת מעץ גושני ומילוי  .4בגוון לבחירת האדריכל8 כנף הזזה תהיה בעובי 

 פלקסבורד, מצופה פורמאיקה8  %..1

 פרזול:   68183

 צירי חוליות עם דסקיות אוקולון8                             3לכל כנף יהיו   -צירים 

 לפי רשימת חומרי גמר מצ"ב8 -ידיות 

 ראה פרק נפרד8 -בדלתות חדרי רנטגן

 8 או שוו"ע מאושר ע"י מכבי 1.1של חב' "פלד" מס'   -מנעול 

  YALEבדלתות הזזה יבוצע מנעול שיאפשר נעילת הדלת מפנים וחוץ החדר כדוגמת חברת 

 8 בנוסף יבוצע מוט אנכי למשיכת הדלת עבור אנשים עם מוגבלויותSDYAL51408דגם 

ם "פרפר" מהצד הפנימי, בדלתות בדלתות חדרי רופאים וחדרי טיפול יהיה מנעול צילינדר ע

 מנעול תפוס/פנוי8 –חדרי שירותים 

8 הסידרה תאושר מראש ע"י   grand master keyנעילה כפולה, כחלק ממערכת –צילינדר 

               מכבי8    

 ככל הניתן יבוצע מעצור קירי8 –מעצור  דלת 

 על ראש גומי8יהיה מעצור נירוסטה  על הקיר, ב –בדלתות עם חיתוך תחתון 

 צוהר:   68184

הגודל, סוג זכוכית ופרט מסגרת לפי פרטי  -בדלתות מבואות לשירותים ודלתות בנתיבי מילוט 

 אדריכל8

 רפפות עץ:  68185

 בדלתות מבואות שירותים, רפפות מעץ אלון או בוק לפי פרטי אדריכל8   

 דלתות מסגרות  200

 דלתות אש:  68281



   

, מחזירי שמן מותאמים עם השהיית 1212ישראלי לעמידות נגד אש ת"י יהיו בעלות תו תקן 

 סגירה8

 ידיות ומנעולים על פי התקן8 שילוב  צוהר זכוכית חסינת אש  בדלתות בנתיבי מילוט8  

דלתות אש מבוקרות ע"פ דרישות מכבי ודרישות הבטחון/בטיחות יהיו בעלי מנעול 

8 המנעולים יחוברו למערכת גילוי אש  .561/56אלקטרומכני נטרק/ננעל כדוגמאת מולטילוק 

 ויקבלו הזנה חשמלית8 להלן העקרונות של כל מנעול:

  ניתנת חשמלית חיצונית ידית .עת בכל לפתיחה ניתנת מכאנית פנימית ידית - .56מנעול 

 .מבחוץ לפתיחה גיבוי צלינדר .הכניסה בקרת מערכת באישור רק לפתיחה

  הכניסה8  בקרת מערכת באישור רק לפתיחה ניתנת מליתחש פנימית ידית - 561מנעול

 גיבוי צלינדר .הכניסה מערכת בקרת באישור רק לפתיחה ניתנת חשמלית חיצונית ידית

 .מבחוץ או מבפנים לפתיחה

 )נטרק/ננעל(  abloy 160יותקנו מנעולים מסוג  –בדלתות אש בהם נדרשת נעילה 

 עם מנעול מובנה8 1212 או שו"ע על הדלת לעמוד מראש בת"י

יבוצעו אלקטרו מגנטים לדלתות אש שיחוברו למערכת גילוי אש אשר יחזיקו את הדלתות 

 ע"פ הנדרש לפי התכנון ותפעול המקום8  במצב פתוח

בדלתות ראשיות למרפאות וכניסות לאגפים בהן הדלתות נדרשות להיות דלתות אש, יבוצעו 

 8דלתות אש מזוגגות בכפוף לאישור מכבי

 דלתות בטחון:   68282

 פתחי כניסה למבנה:

 8)פלדלת או שו"ע )בריחי נעילה אופקיים/אנכיים 

  מ"מ )אישור בהתאם ליעוד המתקן(8 8-12דלתות זכוכית 

  דקות פריצה קרה )מיועד בעיקר לבי"מ( כדוגמאת הרמטיקס/עב דור  5דלת בטחון 

 ארבע כוכבים8 5.44חברת עולם הבטחון ע"פ ת"י  של

  דלת אש בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות בעלת אמצעי נעילה  –אש מוגנת פריצה דלת

 חברת רב 4.8דגם  1חלק  1212בהתאם    לדרישות ממונה הבטחון והעומדת ע"פ תקן 

 ( או שו"ע421738בריח )היתר מת"י מס' 

  מפרט דלת לחדר בטחון כולל מילוט מיועדת להתקנה בפתחים כאשר נדרשת רמת מיגון

ומילוט מהיר והנותנת פיתרון משולב לדרישות הבטיחות והבטחון במכלול אחד גבוהה 

תוצרת א8 רינגל בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות ומנהל  2216 1.כדוגמאת דלת חד כנפית 

 מחלקת הבטחון8

  ,מנגנון הנעילה בדלת יבטיח נעילה אוטומטית מלאה כולל כל הבריחים, בכל טריקה

 להבטחה לעמידות בכל עת8

 לא דלת חדרי תקשורת וחדרים נוספים ע"פ דרישת יועץ בטחון, יבוצעו דלתות בטחון, )ב

, אלא אם קיימת הנחיה אחרת של יועץ הבטיחות(, פלדלת או שוו"ע מאושר ע"י מכבי אש

 כולל מחזיר שמן8 

 צילינדרים בדלתות:   68283

        8 הסידרה תאושר מראש ע"י מכביgrand master key    8נעילה כפולה, כחלק ממערכת

 יהיו בעלי תו תקן8  -דלתות ומשקופי מתכת לארונות מערכות חשמל, כיבוי אש תקשורת   68284

 כל הדלתות ישולטו ע"פ דרישות הבטיחות8

 לבן  Ral-signal white 9003בריח מוט לכל גובה הכנף8  –בדלתות כפולות/זוגיות 

 מאחזי יד  202



   

 בחלקי המבנה השונים יהיו בהתאם לחוק8 

" או שוו"ע מאושר ע"י PRESALITבשרותי נכים, סט מאחזים יהיה ממתכת בציפוי פלסטי תוצרת "

 מכבי8 התקנת המאחזים  וחיזוקם ע"פ הוראות יצרן8 

 סורגים:  202

 כללי:  68481

 הפתחים כגון מטרת התקנת הסורגים הינה מניעת פריצה אל תוך המבנה על ידי הגנה על 8א

 פתחי אוורור,  חלונות, דלתות וויטרינות8

התקנת הסורגים תתבצע במקומות אשר יש גישה אליהם מצידו החיצוני של המבנה  8ב

חלונות קומת מרתף, קומת קרקע וקומה עליונה, ובמקומות שייקבעו על ידי   כדוגמת   

 ממונה הביטחון8

קע החלון העלולים לשמש לטיפוס לקומות יש להמנע ככל הניתן מביצוע סורגים הבולטים מש 8ג

 גבוהות יותר8

הדרישות לסורג כפי שמופיעות בהמשך מותאמות לצרכי הביטחון8 ניתן לתכנן ולבצע  8ד

 דקורטיביים, ובתנאי שיעמדו בדרישות הביטחון8  סורגים  

 של מכון התקנים8 .42הסורג יהיה שווה ערך לדרישות מפרט טכני  8ה

   אחריות ושירות )תחזוקה שוטפת( ע"פ "הסכם שירותי תיקונים למערכות לסורגים ינתנו  8ו

 8חודש לפחות, מיום המסירה, אלא אם צוין אחרת ע"ג מפרט 36סורג" של מכבי, למשך 

   תקנים רלוונטיים:  68482

 רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון8 – 4חלק  4466ת"י  8א

 16358ת"י  8ב

 הביטחון:משרדית של משרד -מפרטי הועדה הבין 8ג

 מפרט כללי למסגרות חרש וסיכוך8 – 17( פרק 1

 מפרט כללי למסגרות פלדה8 – 6.( פרק 2

 

  מפרט הסורגים:8 68483

 הסורג יבנה מפרופילי פלדה מגולוונת אנכיים בעלי חיזוק אופקי8 8א

מ"מ,  15פרופילי פלדה אנכיים ייעשו ממוטות פלדה עגולים ומלאים בקוטר מינימאלי של  8ב

 או  

 מ"מ8 14מפרופיל מרובע מלא בעל צלע מינימאלית של 

 ס"מ8 12המרחק בין המוטות האנכיים לא יעלה על  8ג

 מפרופילי פלדה  –חיזוקים אופקיים יבוצעו ממוטות כמוזכר בפסקה ב' לעיל, או לחילופין  8ד

 מ"מ מינימום, אשר ירותכו אל כל המוטות האנכיים בריתוך מלא בכל היקף  .X 3 .1בעובי 

 המגע של הפרופילים8שטח 

 ס"מ8 15המרחק בין שני חיזוקים אופקיים סמוכים לא יעלה על  8ה

עיגון הסורג יתבצע באמצעות ביטון כל קצות המוטות האופקיים אל תוך המשקוף, משני  8ו

 צידי 

 ס"מ8 קצה המוט אשר משמש לעיגון ינוסר ויכופף לצורך   .1הסורג, ולעומק שלא יפחת מ 

 V8תרותך אליו תוספת מוט אשר תיצור   –, או לחילופין Vיצירת 

 ס"מ, יבוצעו העיגון והביטון גם למשקוף עליון ותחתון8  ..1בחלונות אשר רוחבם עולה על  8ז

 ס"מ8 24המרחק בין המוטות האנכיים המבוטנים לא יעלה על 

 וף לאישורהסורג יהיה כדוגמאת חב' אלטרון או מסגרית הכפר או שווה ערך, בכפח8 ביצוע 

 המזמין ומפרט מכבי8

 סורג חוליות נגרר אנכית )לחלון ראוה או דלת(:  6848381



   

 185מ"מ , עובי דופן  14-15הסורג יהיה מיוצר מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר  18

 מ"מ 8

 הצינורות מכופפים בצורת גל וע"י חיבורם זה לזה נוצרת צורת "עיניים" 8 28

מ"מ  2ע"י חוליה מיוחדת מפלדה מגולוונת בעובי חיבור הצינורות זה לזה ייעשה  38

 לפחות8

מ"מ  2 -צידי הפתח יותקנו מסילות מפלדה מגולוונת בעובי שאינו פחות מ 2 -מ 48

 מ"מ 8    .4 -ובעומק שאינו פחות מ

בתחתית הסורג יותקן שלב תחתון הבנוי מפחים המחוברים בניהם  אשר במרכזו  58

 זרועות נעילה לתוך המסילות8יותקן מנעול צילינדר דו צדדי הכולל 

הסורג יכלול מערכת הפעלה ידנית מהצד הפנימי של הסורג למקרה חירום ומתג  68

 מפתח בהתאם למיקום שייקבע בשטח8 

ס"מ, שיותקנו  .1ובעומק  מ"מ .1עוגנים בקוטר  8כל מסילה תעוגן למשקוף על ידי  78

  במרחקים שווים8

 

 

 

 

 
 

 סורג חוליות נגלל אופקית 6848382

מ"מ שישמש כאלמנטים נצבים )אנכיים, ואילו  5X25סורג זה יבנה מברזל שטוח  8א

המפגש8  מ"מ במקומות 7מ"מ עם פינים בקוטר  4X25האלכסונים יבנו מברזל 

 ס"מ8 .1המרווח המקסימלי בין המוטות האנכיים לא יעלה על 

 אחת למטה, ואחת למעלה8 -לסורג זה יהיה שתי מסילות אופקיות בהם הוא נע  8ב

  4מ"מ, עומק ורוחב המסילה  4-5והעובי בין   Uברזל המסילות יהיה בצורת 8ג

 ס"מ8 



   

    מנעולי צילנדר עם לשון מתרחבת אל המשקוף,   2נעילת הסורג תבוצע בעזרת  8ד

 ס"מ ביניהם8 .5ובמרחק של  

 סורג נגרר אנכית8 – 6848381חיזוק המסילות יבוצע כמפורט בסעיף  8ה

ים את הסורג צריכים להיות מאחורי הדלפק מחוץ להישג יד מתגים המורידים ומעל 68485

 של

 סורג הגלילה יהיה פנימי8  –הקהל ,אם הויטרינה בחזית החיצונית של המבנה   

 על ידי ממונה בטחון במכבי8    –הנחיות סופיות לתכנון מיגון  68486

 מיגון פוייל בחלונות זכוכית/וטרינות : 68487

במידה ותינתן הנחיה של מנהל מחלקת הבטחון/בטיחות יבוצע מיגון באמצעות פוייל  

 מיקרון אשר יודבק בצידה הפנימי של הוטרינה כדוגמאת אל סורג8 .35בעובי 

  

 

 

 

 ריהוט רטוב:  207

 הריהוט "הרטוב" כולל, בין היתר, ארונות בחדרי רופאים עם כיורים, מעבדה, מטבחונים, חדרי צוות 

וכד'8 למען הסר ספק ארון רטוב כולל הארון התחתון והעליון8 הארון הרטוב יהיה מושלם ובכל 

 המידות 

 ידרש לאורך הקירות ע"פ תכניות האדריכל8

 האלמנטים העיקריים של הריהוט יהיו בנויים כדלקמן:  68581

  18גוף הארונות כולל מדפים, יבנה מלוחות סנדביץ בעלי תקן ישראלי בלבד, עובי  8א

הכל לפי המתואר לגבי  –מ"מ או אחר, על פי המצוין בתכניות8 מצופים בפורמאיקה 

 כל פריט בנפרד8

מ"מ נושאי תו  .2עובי  MDFדלתות נגרות אטומות לארונות יהיו עשויות לוחות  8ב

 תקן8

כל הריהוט יצופה משני הצדדים כולל במקומות נסתרים שאינם נראים לעין8 אופי  8ג

 החומר ואופן הגימור יקבעו ע"פ הגדרות הפריטים8 הלוחות, עוביים, סוג

 182מ"מ  ם, או  185קשיח, עובי   C8V8Pכל הקנטים )אלא אם נדרש אחרת ( יהיו 

 מ"מ באישור מכבי, גווני קנטים יותאמו לגווני רשימת החומרים  

מ"מ   18אלא אם כן מוגדר אחרת בתוכנית, גב הארונות יהיה מלוחות דיקט עובי   8ד

 ותאם לציפוי פנים הארון, ציפוי מ

 הכל לפי המצוין בתוכניות8

ס"מ פנימה  2צוקל לארונות יהיה בנוי בנפרד מכל היחידה8 יש להכניס את הצוקל   8ה

 בחזית ומאחור בלבד8 הצוקל יבוצע מלביד בלבד וגובהו בהתאמה לגובה הפנל8 

יקה מ"מ מצופות פורמא 12דפנות המגרות בחלק מהארונות, יהיו מדיקט שכבות  8ו

 פנים8

דפנות מגרות אחרות עפ"י המסומן בתכניות ובפרטים יהיו מתועשות כולל מסילות  8ז

 מטבוקס תוצרת בלום או ש"ע 8  מסדרת 

לפי רשימת חומרי גמר  –ציפוי חוץ הארונות, גופים, דלתות בפורמיקה  -פורמיקה 8ח

 מצ"ב8

 פרזול:  68582



   

דוגמאות לאישור האדריכל לפני המבצע ישתמש בפרזול מהסוג המעולה ביותר ויגיש 

 תחילת

 העבודה8

 צירי הדלתות יהיו מסוג קליפ אקסצנטריים קפיציים, תוצרת גראס, או בלום8 

לדלתות זכוכית צירים עם כיסוי דקורטיבי8 תושבות הצירים מוכנסות לדפנות  בשתילה 

 עם

 מעלות8 .11או  .7דיבל פנימי8 פתיחה בזווית 

 מעלות8 .18וט בתכניות יהיו צירים בפתיחה של במקומות שהדבר יצויין בפר

במקומות  מסילות המגרות העשויות עץ תהיינה טלסקופיות מתוצרת גראס או בלום8

 בהם

 תוצרת   metaboxמצוין בתכנית יהיו דפנות צד מתועשות הכוללות מסילות, סדרת 

ה8 בלום  או שוו"ע מאושר ע"י מכבי8 תושבות המסילות מוכנסות לדפנות בשתיל

 במקומות

 בהם יצוין תהיינה המסילות הטלסקופיות לשליפה כפולה8

ניקל מוברש, או  3.-11.54-128ידיות הדלתות והמגירות יהיו תוצרת דומיסיל, מדגם 

 שו"ע

 עפ"י רשימת גמרים ואישור מכבי8

 לכל המדפים אפשרות לשינוי גובה8 בארונות משרדים עם מדפים יבוצע חירור לכל גובה

 מ"מ8 תומכי מדף מתכתיים עגוליים, למדפי זכוכית  תומכים עם 32במרווחים של הדופן 

 כרית ואקום8

 מתואמים למערכת מפתח אחוד ומאסטר    Armstrongלארונות ולמגרות מנעולים 

לריהוט הכללי לפי הנחיית מחוז8  הארונות יחולקו לקבוצות עפ"י המכונים השונים8 

 הגדרה

 ום גם עם הריהוט שיסופק ע"י אחרים8סופית למנעולים תעשה בתא

 

  



   

 מתקני תברואה – 5.פרק 

 כללי  .50

 מערכות התברואה במבנה יתוכננו ויבוצעו ע"פ התקנים והתקנות למבנה ציבור ולמרפאות ובכללן

 הנחיות משרד הבריאות והל"ת8

 עירונית הכוללבמרפאות שיש להן יחידות סמך שונות יתוכנן כך, שיהיה חיבור מים עצמאי לרשת 

 יחידת מניה בכל יחידת סמך8

 יתוכננו ויותקנו מז"חים ע"פ הנחיות משרד הבריאות, הנחיות היועץ ודרישות הבטיחות8 בסיום

 העבודות תמסר אישור בודק מז"ח מוסמך על העבודות8

 בסיום העבודות יבוצע חיטוי של המערכת ע"י מעבדה מוסמכת8

 צנרת מים קרים וחמים  501 

צנרת המים חמים וקרים ראשית תותקן במעברים ראשיים בחלל התקרה האקוסטית   78181

 ותתבצע מצינורות כדלקמן:

  תפר מגולוונת בתוספת הגנה נגד גימום וצבועה,  ללא .4צנרת פלדה מגולוונת סקדיול

או שוו"ע חדשים סוג א'  צנרת מים חמים תהיה  PAC GALעם ציפויים תלת שכבתי

 מ"מ עם דבק וליפוף פלסטי חיצוני8 17בעובי מבודדת בארמפלקס 

  ירידות בקירות מצנרת ראשית  לקבועות,  יהיו באמצעות מחלק או ירידה בודדת לקבוע

או שוו"ע מאושר ע"י     PEXאו מולטיגול או  SPאחת בלבד עם צנרת פלסטית דוגמת 

 מכבי8 

 לפי הנחיות היצרן8 ע"י קבלן מוסמך  לחילופין צנרת ראשית ומשנית מצנורות פולירול

 של החברה8

כל האביזרים והמחברים יהיו תקניים, מגולוונים או עשויים מחומר ע"פ הנחיות היצרן  78182

 והמתכנן8

כל ירידה או מחלק או קבוצת כיורים ילווה בברז ניתוק כדורי כדוגמאת שגיב או שוו"ע עם  78183

בלת אישור מקצועי של היצרן8 הברז רקורד שיאפשר פירוק בקלות ביצוע הצנרת בכפוף לק

 ימוקם במקום נגיש ויסומן מיקומו על התקרה האקוסטית8

 בקצה כך נקודת מים בקירות יבוצע ברז ניתוק של חברת "ניל" או  78184

 שווי ערך8 הקרזים יחוזקו בקירות הגבס באמצעות פרופילים חרושתיים8 

גה תוך שימוש בשמן ופשתן או חיבור צינור לצינור או אביזר לצינור יעשה באמצעות הבר 78185

 ע"פ הוראות היצרן וקבלת אישור היצרן לעבודה באתר8 -צבע מיניום8  בצנרת פלסטית

חיבור צנרת אספקת המים למרפאה מהצנרת הראשית )הציבורית( יהיה בהתאם  78186

   הבריאות ויועץ התברואה8 והנחיות משרד  לפרטים

 BELIMOבכניסה למרפאה, ובכל קומה יותקן ברז חשמלי מחברת אקוואטק תוצרת חברת  78187

או שוו"ע המאושר ע"י מכבי,  על הענף הראשי של צנרת   LEAK LOCk, או תוצרת חברת 

המים בקומה שיאפשר ניתוק המים בשעות סגירת המרפאה8 הברז יהיה מחובר למערכת 

כללית8 לברז החשמלי הנ"ל יבוצע מעקף כולל שני הפריצה ככל שניתן, או למפסק התאורה ה

ברזים כדוריים בכל צד כמענה למקרה של תקלה בברז החשמלי8 הברז החשמלי יגיע עם מגע 

יבש לסגירה או פתיחת הברז ומגע יבש נוסף לאינדיקציה על מצבו )פתוח או סגור(8 יבוצעו 

 מנורות סימון במרפאה שיציינו את מצב הברז8         

-W ,W-2.פי תקנות משרד הבריאות )-מערכת מים חמים תהיה מסוחררת לפי אזורים על  78187

( והנחיות "מכבי"8 במקומות ציבוריים במרפאה יותקנו ברזי ערבול כנדרש בהוראות 01

 משרד הבריאות8 משאבת הסחרור תחובר לשעון שבת8           



   

שנים לפי אישור המפקח,  4 -ואחריות לליטר עם תו תקו  .12/.6/ .15דודי מים בנפח   78188

עמידה8 הדוודים יחוברו לשעון שבת8 יותקנו קולטני שמש לחסכון בארגיה  ימוקמו במצב

 בכל אתר שהנ"ל יתאפשר8

חם )שמסופקים ע"י מכבי( יבוצעו הכנות לאספקות מים, חשמל -קר/ מי-למתקני מים מי  .78181

 וניקוז כולל סיפון לניקוז8

  יותקנו אביזרי חסכון במים, בעלי תו כחול, מאושרים בהתאם לחוק המים  )תיקון במבנה  781811

 2.1.8( התש"ע 26מס' 

 המערכת תותאם לדרישות בקרת מבנה שתתוכנן במבנה8  781812

 קבועות תברואיות ואביזריהן  502

 ן לבן8 "הכלים הלבנים" יהיו תוצרת "חרסה" או שוו"ע מאושר על ידי מכבי מאושר בגוו  78381

 כמות תאי השירותים תהיה לפי התקנות בחוק8 78382

 בכל חדר מכל סוג  וחדר פעולות יותקן כיור8   78383

כיור יכלול אספקת מים חמים וקרים, סוללה מטיפוס "פרח" תוצרת "חמת" סדרת  78384

"EVEREST:גמר כרום ניקל בדגמים לפי הפירוט הבא " 

  3.2841קבועה8 מק"ט  פיה קצרה –ברז היוצא מכיור רחצה 

  3.2843פיה בינונית קבועה8 מק"ט  –ברז היוצא ממשטח שיש לכיור רחצה 

  3.2853פיה ארוכה מסתובבת8 מק"ט  –ברז לכיורי מטבח היוצא ממשטח שיש 

  ע"פ דרישות התקנות והתקנים8 –ברז לכיור בשרותי נכים 

 S8מחסום בקבוק או מחסום   78385

להחלטת  –"פלמה" או "נופר", או "מיני נופר" בחדרי רופאים  כיורי הרחצה מטיפוס  78386

 המזמין8

 כיור נירוסטה עם סיפון מפריד גבס8  – .2/.4/.6כיור לחדרי גבס לאורטופד במידות   78387

מתוצרת  2ס"מ עם סיפון מטבח " .2/.4/.6כיורי מטבח וכיורי מעבדה, יהיו במידות   78388

 האדריכל8 די מכבי לפי בחירת"ליפסקי" או שוו"ע מאושר על י

רגליים  4בכל קומה יהיה חדר ניקיון שיכיל כיור מטבח בהתקנה נמוכה על גבי מסגרת עם   78387

 דלי נוסף8 מנירוסטה וברז

 בחדר ריכוז בדיקות והכנת משלוחים בתחנת איסוף יותקן כיור מטבח מחרס8 סוללה  .78381

של "חמת" או  3.1414ית מרפק, מק"ט "מיקסמת" מהמשטח, פיה ארוכה מסתובבת, יד 

 שוו"ע מאושר על ידי מכבי8

 " או שוו"ע מאושר על ידי מכבי + מנגנון גבריט דו כמותי8 337אסלות תלויות דגם "פטרה    783812

של חברת חרסה או שוו"ע מאושר על ידי מכבי , ברז  377מונובלוק ברקת נכים  –אסלת נכים    783813

T "½ ס"מ8 ניתן להתקין אסלת נכים תלויה באישור מראש של  45, ממתכת    חיבור גמיש

 מכבי8

 מכסה האסלה מטיב מעולה קשיח טיפוס כבד סוג א' עם צירים8   783814

פרט  האסלות והכיורים יקובעו לקירות בתומכות חרושתיות מתכתיות תוצרת אורבונד לפי  783815

 מאושר על ידי "מכבי"8

 יצוקות בבטון לפי פרט מאושר על ידי "מכבי"8  -לויות מעמדי אסלות ת   783816

בשירותי גברים תותקן משתנה עם ברז אלקטרוני הכמות לפי החלטת מכבי8 גובה המשתנה   783817

  תותקן בגובה הנדרש בתקנות הנגישות8

 ביוב, תיעול, מתקני סילוק   502



   

בריתוך תקני כולל   HDPEה מצינורות  צנרת הדלוחין לביוב, ניקוז מ"א, צמ"ג וכיורים תהי   78481

כל האביזרים הדרושים: מאספים, תאי ביקורת, סיפונים וכיו"ב כנדרש ע"י משרד הבריאות 

 ויועץ התברואה8

מהלכי צנרת אופקיים יהיו מסוג "גבריט" סיילנט )מושטקים כולל ספחים וקשתות וכולל   78482

 תבודד בתוך קיר8 בידוד רעשים על ידי יריעה מקורית8 צנרת אנכית

קופסאות הביקורת תהיינה נגישות ומטיפוס "ליפסקי" בתוספת מכסה פליז או אלומיניום  78483

עם מסגרת ריבועית שיותאם לגובה הריצוף8 אין לתכנן ולבצע קוספאות ביקורת מתחת 

 לריהוט8 מיקום הקוסאות יהיו במקומות נגישים ואסטטים לעין8

 ומונובלוק יבוצעו עיני ביקורת לטיפול, שטיפה ותפעול8לאסלות תלויות   78484

 איטום מעברי אש   507

אנכיים בין קומות, או אופקיים החודרים לקיר אש, יאטמו בקולר מתכווץ עמיד אש   PVCמעברי צנרת 

 לשעתיים, על פי פרט איטום שיאושר על ידי יועץ הבטיחות8 

 מערכת כיבוי אש וציוד כבוי אש  502

מערכת מושלמת )כולל צנרת, מתזים, גלגלונים, הידראנטים וכיו"ב( בתוספת כל הציוד והאביזרים  

 תקניים,

 הכול לפי הוראות מכבי האש ויועץ הבטיחות ובאישור מכון התקנים8

 מ"ר( תבוצע "מערכת מתזים יבשה" ...2בחדר תקשורת )ראשי בלבד במתקנים מעל 

(preactionכחלק מהמערכת הכולל  ) ת, או מערכת כיבוי בגז8 

 



   



   

 מתקני חשמל  – 80פרק 

מתקן החשמל יתוכנן ע"י מהנדס החשמל בהתאם לחוק החשמל, תקנות החשמל באתרים רפואיים, הוראות 

ללוחות    06419-9 ולתקנים המתאימים ודרישות חברת החשמל ובזק, לרבות ת"י  E-66משרד הבריאות 

חשמל, סיווג השימוש בכל אתר רפואי יקבע באחריות המשתמש באתר, ככלל יתוכנן מתקן המוגדר כאתר 

 רפואי במכבי בדרגת שימוש " אחד". 

( 9669למעט המקומות בהם תוגדר דרגת שימוש אחרת, בהתאם לתקנות החשמל באתרים רפואיים )תשע"ב  

 )ג(.  9תוספת שניה תקנה  –

ון יכלול בשלמות את כל המערכות: כוח, תאורה, הארקה, הכנות לתשתיות להתקנה וגודל ההספק התכנ

פסק. כמו כן,  הכנת תשתיות עבור מערכות תקשורת ומתח נמוך מאוד לרבות: -לגנראטור ומערכות אל

ת תקשורת מחשבים,  מערכת כריזת חירום ומוסיקת רקע, מערכת פריצה, בקרת כניסה, אינטרקום, "אחו

חולה", תורמט, מערכת ניהול תורים, מערכת מצוקה, מערכות בטיחות, מערכת מולטימדיה, בקרת מבנה, 

טמ"ס ומערכות נוספות אשר יידרשו ע"י "מכבי". מתקן החשמל על מכלוליו יותאם לדרישות מערכת בקרת 

 במפרט זה.  61מבנה עפ"י פרק 

של מכבי, יותקן חיבור חשמל נפרד הכולל מונה חשמל לכל יחידת סמך או גוף נוסף, שיתוכנן במערך המתקן 

 עצמאי.  

"ככל שהמתקן יחובר למתח גבוה, תבוצע הסדרת מונים פנימיים לצרכני המתקן, באופן שכל הצרכנים במתקן 

 ישלמו תעריף זהה".

 חיבור חשמל    0.8

 אמפר לפחות X 06 1 -מ"ר יהיה כ  666 -חיבור החשמל בשטח של כ 

 אמפר לפחות. X 966 1 -מ"ר יהיה כ  066 -חיבור החשמל בשטח של כ 

 אמפר לפחות. X 161 1מ"ר יהיה   6,666 –חיבור החשמל לשטח של כ 

 מ"ר יהיה בחיבור שנאי למתח גבוה. 1666חיבור החשמל לשטח של מעל 

מרבית מצריכת החשמל ה 666%לפחות גודל החיבור הנדרש ייקבע ע"ב התכנון המפורט, ייספק

 המתוכננת,

 ויאושר  ע"י מהנדס החשמל של מכבי. 

 לוח חשמל  0.8

 לוחות החשמל הקומתיים, המחלקתיים ולוח החשמל הראשי הכולל מונים של חברת החשמל, יהיו

מעלות,  606 -מותקנים בתוך נישות מתאימות עם דלתות מגובה פנל, ומאפשר את פתיחת הדלתות ב

 ובמפרט

 . לוחות החשמל יהיו בדרגת06419-9ודרישות כיבוי אש וחברת  החשמל לרבות ת"י   תואם את התקנות 

 לפחות.  14IPאטימות של 

 ויותאמו לבקרת מבנה ע"פ הצורך.  6.99לוחות החשמל יתוכננו למערכת עם מקדם הספק מעל 

צרת בלוחות החשמל הראשיים הקומתיים ובלוח החשמל הראשי של המבנה, יותקנו רבי מודדים מתו

SAT EC  דגםPM EH  .לפחות או שווה ערך לפי אישור מכבי 

על לוח החשמל ובצמוד למפסק הראשי יותקן שילוט המציין את גודל הזרם הראשי בלוח החשמל וכן 

 יצויין על השלט מיקום המפסק המזין. 

 מאושר על ידי מכבי .  , מילר או שוו"עABBכל הציוד החשמלי בלוחות יהיה דוגמת שניידר, 

 לכל מערכת מיזוג עצמאית יותקן לוח חשמל נפרד.

 כל הציוד יותקן בלוח בהתקנה אנכית בלבד )הפעלה מלמטה למעלה(.

לוח קבלים נפרד לשיפור כופל ההספק יותקן בצמוד ללוח. בלוח הקבלים יותקן בקר  אוטומאטי להחלפת 

 בל הפעיל.סד"פ הקבלים ורב מודד להצגת מקדם ההספק והק



   

 כל הכבילים והמוליכים בלוח החשמל יהיו מנחושת לרבות כבילי ההזנה ללוח החשמל.

תתוכנן ותבוצע הגנה מפני קרנה ללוחות החשמל הצמודים לחדרי טיפול או/ו לפי הנחיות  יועץ החשמל 

 ומכבי.

לים "שמורים" מהחיבור הנדרש  למעג 66%בנוסף למעגלים המתוכננים הנדרשים, בכל לוח חשמל יוקצה 

מסך הלוח למקום פנוי פיזי למקרה שידרשו הרחבות עתידיות.)יש  96%לשימוש עתידי ובנוסף יוקצה 

 לתכנן מקום שמור ע"ג פסי הצבירה לפס מהדקי השורות(. 

 מהדקי החיבור יותקנו בחלקו העליון של לוח החשמל.

, ובהתאם להוראות 9660התשס"ו לוחות החשמל ימוקמו בהתאם להוראות חוק הקרינה הבלתי מייננת, 

 העדכניות של המשרד להגנת הסביבה. כמו כן יבוצעו מיגוני קרינה כנדרש באמעות יועץ ובודק קרינה.

Lגופי תאורה    0.8 ED  עוצמת תאורה/ 

Lגופי תאורת  ED :אשר יעמדו בדרישות 

 וה יתרון(.אישור בדיקה ממכון התקנים הישראלי, )תו תקן של מכון התקנים הישראלי יהו

I  09426תקן  EC  בטיחות פוטוביולוגית למערכות תאורה 

PAS 09299תקן  I EC  למודוליL ED 

 כל גופי התאורה יהיו ע"פ רשימת גופי התאורה המצורפת בנספח במפרט זה.

המערכות יהיו מסוג גופי תאורה גומחה )שקועים בתקרה(, או חיצוני )על הטיח(, בעלי   0.1.6 

מודול 

    L ED ע"י מתוצרת אוסרם, פיליפס, טרידוניק או שוו"ע מאושר על ידי מכבי מאושר

 מכבי.

דרייבר באיכות גבוהה ביותר, מתוצרת אוסרם, פיליפס, טרידוניק או שוו"ע מאושר על   0.1.9

 ידי

 מכבי מאושר ע"י מכבי.         

L -מודול ה  0.1.1 ED .והדרייבר יהיו מאותו מותג יצרן 

  חלונות הארה, ויהיה מסוג אלומיניום טהור, עם טקסטורה  1או  9-ר יעודי ברפלקטו 0.1.4

 לפחות. 90%המאפשרת החזרה מקבילית של קרני האור.   בעל החזר הארה גבוהה          

כיסוי  הלדים מחומר פולימרי אקרילי, המאפשר מעבר אור גבוה, ללא סינוור וללא  0.1.1

 נראות  

L -ה          ED. 

 מכבי.קלווין לפי בחירת 1666קלווין או  4666בגוון  CRI 06מסירות צבע מינימאלית  0.1.0

16Bשעות  16,666אורך חיים של  0.1.2 L  . 

 מיום   חודש(, החל 06שנים ) 1 -אחריות למערכות ומרכיביהם, לתקופה שלא תפחת מ 0.1.0

 התקנת והפעלת המערכות.         

  



   

 ה ממוצעת:תאורה בעוצמ  0.1.9

ס"מ. )פער בין קצוות  21הערה: עוצמת התאורה ימדדו בגובה פני השולחן בגובה 

לוקס(. גופי תאורה סטנדרטיים תואמים   166עוצמות התאורה לממוצע לא יעלה על 

 לתקרה האקוסטית

 לוקס  066בחדרי הרופאים ומשרדים

 לוקס 066 במעבדות, חדרי אחיות, מכונים ומכבי פארם

 לוקס 416 במסדרונות ובלובי המתנה

 לוקס 166 בחדרי אחסון

 

סוגי תאורה:  9במכוני דימות, בחדרי הבדיקה עצמם, )רנטגן ואולטרסאונד(, יש לבצע  0.1.66

Lתאורה רגילה וכן תאורה מעומעמת )דימר( על גופי תאורת  ED   .ע"פ תכנון האדריכל

L  991גופי תאורה כולל עמעם )דימר( פיקסלד  m 6106k K לבן 

גופי תאורה חד תכליתיים יסופקו  למתקנים רפואיים )אתרים וחצרים( ויעמדו  0.1.66

 לגופי התאורה. 9.69חלק  96ישראלי(  בדרישות ת"י )תקן 

 מסך כל גופי התאורה, יהיו תאורת לד תוצרת געש עגולה מסוג  דגם פיקסלד 61%עד  0.1.69

 וולט, ע"פ הנחיות היועץ ובאישור מכבי. 916 -תוצרת געש המתאימים לחיבור ישיר ל

 געש." תוצרת0166בלובי הכניסה הראשי למרפאה יבוצעו גופי תאורת "ארטלד כדור  0.1.61

 שנאי התמרה למתח נמוך ו/או משנק המופרדים מגוף התאורה, יהיו מחוזקים לתקרה 0.1.64

התאורה והשנאים ייתלו ויקובעו בשתי נקודות נפרדות לתקרה  הקונסטרוקטיבית. גופי

 קונסטרוקטיבית לפי פרט באישור המפקח.

קצה הצינור המוביל את כבל החשמל יחובר באמצעות חבק מתאים לגוף התאורה,  0.1.61

 ויחוזק

 לגוף התאורה מצידו הפנימי באמצעות חבק/ בורג למניעת שליפת הצינור מהגוף.      

 תאורת חירום0.8

 בכל שטח המרפאה תתוכנן תאורת חירום בהתאם לתקנות ודרישות יועץ הבטיחות. כל אביזרי תאורת

 חירום עם שלטי יציאת חרום יהיו עם נורות לד מתוצרת אנלטק/ אלקטרוזן/ געש או שוו"ע מאושרת ע"י

 מכבי.סוללות הגיבוי של השלטים יהיו יחוברו ע"י "פלאג" ולא בהלחמה.

ות שבהן אין חיבור גנראטור לתאורה, יתוכנן גוף תאורת חירום  בחדר טיפול שיניים, בחדר במרפא

 אחיות,

 בחדר דימות ובחדר טיפולים רפואיים. תאורת חירום חד תכליתית עצמאית )לא בתוך גוף 

A /4 Lתאורה דו תכליתי(, תוצרת אנלטק מדגם:   D XYL UX   או  6010או תוצרת געש דגם מילוט

 שוו"ע

 מאושר על ידי מכבי.

Lבשטחים ציבוריים ומעל לוחות החשמל, תתוכנן תאורת חירום חד תכליתית עצמאית עם תאורת  ED 

 בעלת יכולת בדיקה עצמית והתראה רציפה לתקינות או ליקוי האביזר. תוצרת אנלטק מדגם:

A /4 L DXYL UX    או . שוו"ע מאושר על ידי מכבי 6010או תוצרת געש דגם מילוט 

 כוח, תקשורת, אביזרים  0.8

 זוגות שקעי חשמל )רגיל    1בכל עמדת עבודה של רופא, אחות, לקיחת דם ומשרד יותקן סט הכולל 

 וחיוני, כל זוג על מעגל נפרד( וזוג שקעי תקשורת, וכן זוג שקעי כח מעל השולחן. 

 ת שקעי חשמל וזוג שקעיזוגו 9ליד כל מיטת טיפולים בחדרי אחות או בפיזיותרפיה יותקן סט הכולל 

 תקשורת. כל נקודות החשמל יכללו חווט מלא מלוח החשמל )כולל מבטח( ואביזרי קצה מלאים. 

SIעמדות העבודה יהיו דוגמת תוצרת "עדא פלסט", " MAניסקו", "וויסבורד" שוו"ע מאושר על ידי" ," 



   

 מעלות ויכללו תריסי הגנה בפני חשמול. 41 מכבי . השקעים יותקנו בזוית

 אירופאית או "לגרנד" או ביטוצ'יני או  -כל האביזרים יהיו אביזרי קצה תוצרת "ניסקו" או "גוויס" 

 "ויסבורד" או שוו"ע מאושר על ידי מכבי.

כל האביזרים כולל לחצני חירום, טרמוסטטים יותקנו בגובה לפי חוק החשמל באתרים רפואיים, 

 גרמתפרו

 )המחמיר מבינהם(. שקעי כח יותקנו בגובה מינימאלי קו עליון  Eונוהל משרד הבריאות  הנגישות

 ס"מ מהרצפה.  26של 

האביזרים יותקנו בקופסאות תקניות עם מחיצות קבועות ומאושרות ע"י מכון התקנים. הקופסאות 

 תותקנה

 ס"מ  מעל תקרה 16אנכי, ועד לגובה של  תחת הטיח. קופסאות חיבורים וקופסאות מעבר יותקנו על קיר

 אקוסטית. קופסאות החיבורים יהיו בעלי יציאת הסתעפות אחת בלבד בכל צד, ולא יותר מארבע יציאות

 הסתעפות סה"כ. בכל מקרה לא יותקנו קופסות חיבורים "שודיות" )הכוללות שתי יציאות הסתעפות בכל

 ת חיבורים בלעדית. צד(. כל הסתעפות לגוף התאורה תבוצעה מקופסא

 מעלות(.  96שקעי כח בחלל התקרה האקוסטית יותקנו בניצב לתיקרה )

מ"מ עם חוט משיכה ומסגרת של אביזר קצה.  91שני צינורות עבור שקעי התקשורת, נדרשת הכנה של 

 בכל

 מ"ר רצפה. 96מ"ר רצפה, והכנה לשקע תקשורת לכל   66שאר המרפאה יהיה שקע כוח אחד לכל 

למרכזת טלפונים בתאום עם חברת "בזק" ויצרן מרכזיית הטלפונים, כולל משטח עץ מצופה הכנה 

 פורמייקה

 בגודל הנדרש. חיבור ביצוע מערכות חשמל ותקשורת בדלפקי קבלת קהל ומזכירויות.

 תבוצע הפרדה מוחלטת בין מעגלי מאור, כח בשקעי חשמל ומיזו"א בלוח.

 מעגלי תאורה, כוח ומיזוג בכפוף לחוק החשמל. -נפרדים לכל מעגלי החשמל יחוברו ממסרי פחת 

בעמדות העבודה שקעי  ., לרבות עמדות עבודה רב שקעתריסי מגן פנימייםכל השקעים יהיו מובנים עם 

 הכוח 

 מהאנך. 41%יהיו מסוג שחיבור תקע ב

 .USBבשטחים הציבוריים אחת העמדות תהיה עמדת טעינה לטלפונים ניידים באמצעות שקע 

 קר יהיו מוגני מים.-כל השקעים ואביזרי המעגלים החשמליים הסופים, מעל שיש עם כיור וליד מי

 מערכת גילוי אש ועשן  0.8

 מערכת גילוי אש ועשן מהדגמים הבאים :

6. T EL EF I RE )טלפייר( 

9. F DX (F I RESENSE)-  דגם זה לא מאושר לבתי מרקחת עצמאיים ומרפאות

 מ"ר. 166-מתחת ל

1. NOT I F I RE

תותקן מערכת מושלמת כולל צנרת, חווט וגלאים התראות אודיו ואופטי ורכזת ממוענת כולל אפשרות

יועץ מתח נמוך ובאישור "יועץ בטיחות מכבי"/ ממונה בטיחות ארצי   הרחבה לפי תכניות ופרטים של

 לחברה

לעיל.  המתקינה תהיה הסמכה ברת תוקף מטעם יצרן המערכת להתקין את אחד מהדגמים המצוינים

 בתום

. הרכזת תכלול יחידת חיוג 1חלק  6996העבודה, יציג הקבלן אישור מכון התקנים להתקנה לפי תקן 

 למוקד

 אבטחה עימו יש ל"מכבי שרותי בריאות" קשר ועומד בדרישות מכבי לחוזה השירות למערכת. 

 ת.מובהר כי סוג המערכת יאושר ע"י מכבי שירותי בריאות. ע"פ שיקול דעתה הבלעדי



   

 מערכת פריצה ואזעקה   0.8

 הכנת שרוולים וצנרת עם חוט משיכה כולל הכנות להצבת רגשים בהתאם לתכניות ופרטי היועץ.

 רגשים שקועים בקירות יבוצעו בקופסאות שקועות.

 מערכת כריזת חירום  0.0

 דרישות מערכת מושלמת כולל צנרת, רמקולים, מיקרופונים וכל האביזרים הנדרשים בהתאם לתכניות,

 של משטרת ישראל.  606ובדרישות תקן  6996רשות כיבוי אש  ויועץ הבטיחות. המערכת תעמוד  בת"י 

 מערכת כוח למערכת מיזוג אוויר   0.8

 כנדרש לפי פרטי יועץ מיזוג אויר כולל לוחות הזנה וחיבור לחשמל ועל פי אישור מכבי. 

 תבוצע בהתקנה אנכית בלבד ולא ע"ג התקרההתקנת שקעי כח בתקרה עבור יח' מיזו"א או אחרים 

 האופקית.

 יהיה עם פתחי אוורור ויותקן על הטיח. ST/SPבקר הפעלה 

 הכנה לשילוט חיצוני  0.88

 צנרת, כבל הזנה, פיקוד תאורה ומקום, לרבות מפסק פאקט ליד כל נקודת שילוט וכן ליד לוח החשמל.

בגוון הקיר בצורה  ויותקנו בתוך תעלות  מאליהם . תשתיות החשמל יבוצעו על ידי צנרת וכבלים כבים

 ישרה

 מכסה התעלות יחוזקו עם אזיקונים בשני קצוות התעלה .

 כל מערכת שילוט, תוזן מקופסת חיבורים נפרדת ואטומה למים.השילוט יחובר לשעון שבת.

 חדר תקשורת  0.88

 לגיבוי ציוד מרכזי לתקשורת. ארון פסק )יו.פי.אס.( לרבות לוח במידת הצורך-יכלול הכנות למערכת אל

 תקשורת יחובר  בכבל להארקה המבנה.

 מערכת בקרת מבנה  0.88

 מ"ר יתוכננו ויבוצעו תשתיות, חווט ובקרים לפי הנחיות היועץ. 9,666במרפאות בשטח מעל 

 וכן יבוצע תכנון חיבור לבקרת מבנה, למקררים לשמירת חיסונים ותרופות, והתראה על חריגה בטמפ'

 והפסקת חשמל.

 צבע הצנרת יהיה כדלקמן  0.88

 חשמל-ירוק

 תקשורת אחודה,  –אפור 

 גלאים, -אדום

 של המפרט הכללי(. 60מתח נמוך מאוד )בהתאם למוגדר בפרק -חום

בכל צנרות החשמל שמעל לתקרה התותבת יושחלו כבילים מעכבי בערה או חסיני אש בלבד. בכל מקרה 

 לא

 פרדים.יושחלו בצנרת מוליכים נ

 כיבוי אש בגז  0.88

 בלוחות חשמל יתוכנן ויבוצע כיבוי בגז עפ"י הנדרש בחוק והוראות נציבות כבאות והצלה. 

 גלאי נוכחות לחיסכון באנרגיה   0.60

 יותקנו גלאי נוכחות לחיסכון באנרגיה על מערכת המיזוג ועל מערכת התאורה בחדרי רופא, חדרי דיונים,

 חדרי פיזיו, חדרי שירותים וחדרים שמאוישים באופן חלקי בלבד וחדרים נוספיםחדרי צוות, מעבדה, 

 בהתאם להנחיית מכבי.

 גלאי הנוכחות יופעל על גלי רדיו המבוסס על עיקרון "אפקט דופלר" עם כרטיס אלקטרוני ומגען מיתוג.

 ג יחדיו. גלאי הנוכחותהגלאי יוזן ממעגל חד מופעי ויהיה מיועד להתקנה על מעגלי התאורה ומעגלי המיזו

 יהיה בעל מפסק עוקף. 

יהיו חיווים המראים את מצב הגלאי. הגלאי יכלול אפשרות לקביעת זמני השהיית המיתוג בעת חוסר 

 תנועה,



   

דקה. הגלאים יהיו תוצרת חב' אלפא סמארט או   6דקות ובמדרגות זמן של  16 -דקה ל 6בטווח שבין 

 שוו"ע

בכפוף לאישור מכבי.

 כולל 'מפסק עוקף  VRF-יהיה "מגע יבש" נוסף לחיבור יח' ה VRFת הקיימת מערכות מיזו"א במקומו

 על הגלאי עצמו .

 חודש לפחות. 10תינתן אחריות לגלאים לתקופה של 

 גנראטור  0.88

 נוסף לדרישות החוק ורשות כיבוי אש, יש להתקין גנרטור לדרישות תפעול של מכבי רק במתקן בו

 מהפונקציות הבאות:קיימת אחת 

 מרחב מוגן ייעודי .6

מוקדי חירום כלליים.  .9

אשפוז יום .1

מ"ר 6,166מתקן רפואי מעל  .4

בית מרקחת .1

 מעבדה ארצית. .0

 מרכזי איבחון טלרדיולוגיה ) קבלת צילומי רנטגן ( . .2

 חדרי מצב לחירום בהנהלת המחוז / מטה. .0

עפ"י דרישת יועץ הבטיחות לאספקת חשמל למערכות בטיחות במבנה.

 לגנראטור מושתק אקוסטית לרבות מערכות אספקת דלק וחשמל  על הגג / בחניה, יוקצה מקום 

 לגנראטור, תשתיות, כבילה ולוחות. התשתיות תבוצענה מהגנראטור עד לסניף עצמו, כולל כל ההכנות

 הנדרשות בלוח הראשי של המרפאה.

 הספק חשמלי שלר יחוברו כל הצרכנים במרכז רפואי  חדש שעל פי הקריטריונים נדרש בו חיבור לגנרטו

 למעט מיזו"א )לפי שיקול דעת במוקדים(, ובשים לבהגנראטור יתאים לספק חשמל לכל המערכות בסניף 

 לעוצמת הגנרטור.

 מקרים בהם הספק המיזוג אינו מחייב קפיצת מדרגה בהספק הגנרטור המיזוג יחובר לגנרטור.

 וצע בתאום עם דרישות יועץ בטיחות וכיבוי אש. לגנרטורהפעלת הגנראטור ואספקת חשמל בחירום תב

 יותקן מפסק חירום להדממת הגנרטור שיותקן בפאנל כבאים מבמנה ובנוסף בסמוך לגנרטור. טרם קבלת

המתקן יש לוודא ביצוע בדיקת אינטגרציה ע"י יועץ הבטיחות או גורם מוסמך אחר לבדיקת משטר 

 הפעלות

 בחירום.

במרחק  DB 01הגנה אקוסטית: אזור הגנראטור יטופל אקוסטית ע"פ הנחיות היועץ. עוצמת רעש של 

 6של 

 מטר. 2במרחק של  11DBמטר ועוצמה של 

 לא תתוכנן חופת השתקה. DB 11 -לגנרטור בתוך חדר עם קירות אטומים, לסף רעש הנמוך מ

 הנחיות כלליות בהתקנת גנרטור :

  .מעל לוח חשמל גנרטור ומעל לגנרטור תותקן תאורה  ותאורת חירום 

  תותקן נורת " התראת עבודה לגנרטור " נורה הדולקת כאשר הגנרטור נכנס לפעולה. כיבוי הנורה

יהיה ידני ע"י מפסק על מנת להתריע שהגנרטור עבד וקיים צורך לבדוק מצב כמות הדלק במיכל 

 סיבת הכניסה לפעולה וכו' .

 ידי מכונת דיזל, אם יותקן במרתף / חלל סגור  או במקום אחר בבנין ויחולו עליו -נרטור המופעל עלג

 הוראות אלה וכל הוראה מחייבת אחרת מהרשויות הרלונטיות.



   

הגנרטור יותקן על פי הוראות שיתן האחראי לביקורת על התקנת מתקני  .א

 בודק(.חשמל בבניין, לפי כללי המקצוע המקובלים )מהנדס חשמל 

יותקן מתג להפעלת פעולת הגנרטור בשעת חירום, הוא יותקן במקום נוח  .ב

לגישה.

 הגנרטור יוקף קירות בנויים מהרצפה עד לתקרה מאלמנטים עמידי אש של .ג

שעתיים לפחות )גבס אדום, בלוקים(.

חדר אחסנת הגנרטור יאוורר באוויר צח הבא מן החוץ והגזים הנפלטים  .ד

פלטו ישירות אל אוויר החוץ )אין חובת שחרור עשן(.מבעירת הדלק במנוע יי

דלתות חדר אחסנת הגנרטור יהיו דלתות אש  .ה

ס"מ בין קיר המבנה לבין הגנרטור מכל צדדיו. 666יהיה מרחק מזערי של  .ו

יותקן מקום לאיחסון הדלק הנוזלי שיהיה בהתאם לתקנות רישוי עסקים  .ז

ליטר לא צריך אישור  9666)אם יש מיכל עד  6920)אחסנת נפט( תשל"ז 

תמ"ת(.

המיכל.מנפח  666%מיכל הסולר יהיה בעל דופן כפולה המאפשרת קיבולת של  .ח

מערכת כיבוי בגנרטור תהיה בעדיפות יורדת: .ט

  62כיבוי אוטומטי באבקה לפי NF PA

 כיבוי במתזים 

 כיבוי באבקומט 

להיות מוכנס לגנרטור מכיוון חניון ולא ישירות מן במקרה שאויר צח ידרש .י

שהגנרטור לבצע דמפר אש בגודל שידרש. הדמפר יהיה פתוח כל עתהחוץ, ניתן

בגנרטור יסגר הדמפר. בעת דליקה בחניון יסגר הדמפר גם דליקהפועל. בעת 

כן.

דלת ור.אפשרות נוספת, להתקין דלת סורג פנימית ואחריה דלת אש, לכניסה חדר הגנרט .יא

שריפה בחניון האש תהיה פתוחה באופן קבוע על ידי אלקטרומגנט ותסגר רק במקרה של

מחוץ לחדר או בחדר הגנרטור. על מנת לבצע זאת יש צורך בהתקנת שני גלאי עשן

ליד הדמפר, ושני גלאי עשן בתוך החדר. –הגנרטור 

 בתוך חדר הגנרטור תותקן תאורת חירום. .יב

תקן תאורת חירום להארת הגישה אליו בעת הפסקת מחוץ לחדר הגנרטור תו .יג

 חשמל.

 . 9חלק  96יג. על דלת יציאה יותקן שלט "יציאה" מואר נטען לפי תקן 

 יד.  קטבי מצבי הגנרטור יהיו מכוסים בגומי או פלסטיק למניעת קצר.

 על דלת החדר יהיה כתוב: .יד

 עבודה באש לבצע "חדר גנרטור, יש להשתמש באוזניות להפחתת רעש, אין לעשן או נ

 גלויה".

 .)יותקן שילוט של סימן חשמל )סימן הברק

 .יותקן שילוט אזהרה המורה על חובת שימוש באוזניות 

 מפסק הניתוק יהיה משולט בבירור בשילוט פולט אור "מפסק ניתוק גנרטור".  .טו



   

 בקר הגנרטור שעות עבודה )במידת האפשר(. דרישות  61-60 -קיבול מיכל הדלק של הגנרטור יספיק ל

יתאימו לדרישות מערכת הבקרה.

  בתום התקנת הגנרטור יש לוודא קבלת דו"ח מהנדס בודק והיתר משרד האנרגיה לגנרטור, הכולל

 1 מספר היתר ותאריך לגנרטור על התקנת הגנרטור )חידוש אישור משרד האנרגיה נדרש אחת ל 

 שנים(.

 עומס מלא לשעה לפחות . כחלק מתהליך קבלת הגנרטור, הגנרטור יופעל תחת 

   במתקנים בהם  מותקן גנרטור בבעלות "מכבי" ולידו גנרטור נוסף שאינו בבעלות 

"מכבי" יש לוודא בשלבי התכנון ששני הגנרטורים יכולים יחדיו )קיימת יניקת אויר מספקת, פליטת 

הגנרטור פעולת גזים תקינה, גנרטור אחד לא להתחממות הגנרטור השני( . יש לוודא בתהליך קבלת 

 שני הגנרטורים בעומס ובמקביל ולוודא שאחד אינו " מפריע לשני".

   לפחות במסגרת הרכישה ללא עלות נוספת . שירות ואחריות לשלוש שניםהגנראטור כולל 

 .מפרט שירות לגנראטור מפורט בנספח ד

    :לקבלת הגנרטור יצורפו האישורים 

 נרטור.דו"ח בדיקה ואישור מהנדס חשמל בודק לג 

 .היתר משרד האנרגיה, הכולל מספר ותאריך ההיתר לגנרטור 

  .תעודת אחריות ושירות לשלוש שנים, מיום קבלת הגנרטור 

 .אישור הפעלת הגנרטור בעומס מלא לשעה לפחות            

 תשתיות לקליטת שרותי טלוויזיה  0.80

בנוסף, HOT /YESנחיות חברת תבוצע תשתית צנרת עם חוטי משיכה עבור טלוויזיה בכבלים לפי ה

 תבוצע תשתית לקליטת שידורים מ"צלחת" על גג המבנה או מאנטנה. תשתיות הצנרת יהיו עד חדר

 התקשורת בתוך המבנה. האנטנה תותאם לקליטת שידורי "עידן +"

   –דו"ח מהנדס בודק חשמל,  למתקן    0.88

 כמפורט מטה: 1לכל מתקן תועבר תעודת בדיקה חשמלית של מהנדס בודק 

 

 

 

  



   

 תעודת בדיקה למתקן חשמל  

 (6914עפ"י חוק החשמל התשי"ד )

 פרטי המתקן: .8

 שם המתקן:_________________   כתובת:_____________________

גודל מפסק ראשי:_____________ אמפר.      

 מתח: ___________ וולט.      

 גודל כבל קו הזנה:_____________      

 קו הארקה ראשי:_____________ ממ"ר.  חתך      

 :___________________-מוזן מ      
    

 ממצאים: .8

Lהתנגדות לולאת תקלה  T                                  .תקין/ לא תקין(: _____________ אוהם 

 תקיןתקין/ לא התנגדות רציפות המעבר למוליכי הארקה: _____________ אוהם.               

 תקין/ לא תקיןהתנגדות בידוד קווי הזנה ומעגלים סופיים: _____________ אוהם.             

 תקין/ לא תקיןמצב מערכת הארקה במתקן ופ.ה.פ )פס השוואת הפוטנציאלים(                       

 תקין/ לא תקין              מצב בדיקה ויזואלית בטיחותית של המתקן.                                       

 תקין/ לא תקיןכמות מעגלים סופיים במתקן _________נבדקו ____________                  
 

 הצהרת קבלן החשמל: .8

הריני/ו מצהיר/ים שהמתקן המתואר והמהווה חלק מהחוזה הנ"ל בוצע על ידי/נו, לפי כללי המקצוע 

והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון  6914מל התשי"ד והבטיחות הטובים. בהתאם להוראות חוק החש

התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ, 

 הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים.

 הנני/נו מצהיר/ים, כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.

 

 ____________סוג רישיון ____________  שיון מס' רי _____________שם החשמלאי

 ________________חתימה  _______________טלפון __________________ כתובת        

 ________________________________________________________________ המלצות:       

________________________________________________________________________

 ___________________  מס' וסוג רישיון _____________________ שם המהנדס בודק

 __________________________  טלפון ______________________________ כתובת       

 

  ________________ חתימה                                                                      ____________   תאריך:      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 עבודות טיח – 9.פרק 

ביצוע טיח בשתי שכבות ע"ג קירות, מחיצות בלוקים ותקרות עם סרגל לשני כיוונים8 במרחב מוגן,   781

 הטיח

 יבוצע ע"פ דרישות הג"א8       

 מ'8 .284בקירות בלוקים, פינות יבוצעו ברשת "אקספנדד" בגובה   782

  



   

 עבודות ריצוף וחיפוי  – .1פרק 

 כללי  1.01

 רזרבות מכמות הריצופים והחיפויים שיבוצעו בפרויקט8 5%מובהר כי יסופק למכבי   1.8181

לפני הביצוע וזאת גם עבור אלו המוזכרים      לכל הרצופים יש להעביר תעודת בדיקה של מת"י 1.8182

 במפרט זה8  

 עבודות ריצוף  1.00

ס"מ, סוג וגוון  .x8.  ,6.x6.8הריצוף יהיה באריחי גרניט פורצלן לא מלוטשים במידות   1.8281

 בהתאם  לרשימת חומרי גמר מצ"ב8  

 י הליכה8 התנגדות להחלקה של משטח – 2277האריחים יעמדו בתקן ישראלי   1.8282

יבוצעו משטחי אזהרה, סימנים מובילים, סימנים מאתרים כנדרש בתקנות הנגישות ובהתאם   1.8284

כחלק מריצוף המרפאה והמדרגות וע"פ תוכנית אדריכל, ובהתאם לרשימת   1718לתקן 

 חומרי גמר מצ"ב8  כמו כן ביצוע סימני אזהרה על שלח המדרגות8

מתפלסת או חול מיוצב, גובה המילוי יתאים למערכות העוברות הריצוף יבוצע ע"ג מדה   1.8285

 כנדרש8 ברצפה

מילוי פוגות ברובה צמנטית בעובי המינימאלי לפי הגדרות היצרן8 בהתאם לרשימת חומרי   1.8286

 גמר מצ"ב8

בתחנת איסוף, מעבדה, חדר לקיחת דם וחדר בדיקות והכנת משלוחים יבוצע מילוי רובה  1.8287 

 הכל כפי שיוגדרו ע"י "מכבי"8              –אפוקסית 

חיפוי  יריעות פי8וי8סי8 בהתאם לרשימת חומרי גמר מצ"ב,  –  -לחילופין וע"פ הנחיית מכבי            

הדבקת האריחים לרצפה מפולסת, יבשה ונקיה –כולל פנל היקפי מעוגל עם רולקה מתועשת 

יישום שכבת מגן בסיום העבודה, ע"פ והלחמתם עפ"י הוראות היצרן8  העבודה תכלול 

 הנחיות היצרן ובתאום עם מכבי8

מ"מ,רמת  5-8באולמות פיזיותרפיה: פרקט פולימרי מינרלי עמיד במים כולל פנל תואם, עובי   1.8288

 , כמפורט ברשימת גמרים מצ"בAC 6+8חוזק ועמידות בשחיקה  

 בהתאם לפרק נפרד  -בחדרי צילום רנטגן     1.8287

 בהתאם לרשימת חומרי גמר מצ"בR1. 8אנטיסליפ  .6/.6בחדרי שירותים ריצוף  .1.8281

 עבודות חיפוי   1.02

חיפוי קירות יהיה ע"פ תכנית אדריכל באריחי קרמיקה  ו/או גרניט פורצלן בהתאם לרשימת   1.8381 

 חומרי גמר מצ"ב8  

ס"מ מעל  .1בכל הקירות יבוצע חיפוי עד לגובה  –א8 בחדרי שירותים ,ניקיון וביוהזארד 

 לתקרה  תותבת8 

יבוצע חיפוי –ב8 בחדרי רופאים, חדרי אחיות, מעבדה, מטבחונים וכל חדר בו יש ארון רטוב 

 מעלות עם המשטח(8   .7-ס"מ מעל להמשטח )כולל חיפוי בקיר ב .6לגובה עד 

  SHLUTERפרופילי הגמר בפינות ובסיום החיפוי יהיו מאלומיניום צבוע תוצרת   1.8382

SYSTEMS 8בגוונים לבחירת האדריכל 

ס"מ מעל מאחז  .1ביצוע חיפוי בגובה מטר מפני הריצוף או עד גובה  –חיפוי בחדרי מדרגות   1.8383

יפוי הקירות יבוצע היד באריחי גרניט פורצלן, הגבוה מבינהם,  לפי בחירת אדריכל8 סיום ח

 בסרגלים דקורטיבים לפי בחירת האדריכל8 

 יבוצע חיפוי באמצעות גרניט פורצלן עד  -חיפוי בלוביים ראשיים ובמבואת המעליות  

 לגובה התקרה האקוסטית8   



   

חיפוי של יריעות ויניל ע"פ  –חיפוי פרוזדורים ואזורי המתנה )כולל אזורי פריקת סחורה(  1.8384

ע"פ  .24/.21ס"מ עם סרגל סיום ופרופילי פינה בגובה  .12-.7רי גמר , בגובה רשימת חומ

 תוכנית8 

 חיפוי קירות בזכוכית  1.02

מ"ר,  בזכוכית בהתאם לרשימת חומרי גמר  16בכל סניף יבוצע חיפוי קיר בשטח של עד    1.8481

 מצ"ב8 

 תכנון חלוקה של הזכוכית ע"פ תכנית אדריכל8           

 משטחים  1.07

ס"מ בהתאם לרשימת חומרי גמר מצ"ב8 המשטחים   2תכנון וביצוע משטחי שיש קיסר עובי   1.8581

יבוצעו לפי פרט מאושר ע"י "מכבי" כולל פתחים לכיור, ברז,  הגבהות, סינרים, סרגלים 

וכיו"ב לפי פרט8 המשטח יותקן על גבי ארונות רטובים ו/או בצורה מרחפת על גבי 

 פלדה8 קונסטרוקצית

משטחי עבודה מסוג קוריאן יותקנו בממדי"ם, המשטח כולל כיור מובנה, הגבהות )עם פינות   1.8582

 מעוגלות(, הכול על פי דרישת פיקוד העורף8

 ס"מ8    3של חב' טרספה או שווה ערך, בעובי  HPLבמעבדות יותקנו משטחי    1.8583

 ר נירוסטה מובנה8בחדרי גבס יבצע משטח נירוסטה כולל כיו   1.8584

 

  



   

 עבודות צביעה – 11פרק 

כל חלקי המסגרות יגולוונו בשלמות ויצבעו בשתי שכבות פריימר וכן שתי שכבות של  1181

מאושר על ידי מכבי, בגוון לפי  סופרלק או פוליאור לפי רשימת חומרי גמר מצ"ב8 או שוו"ע

 בחירת האדריכל8 הצבע כולל את כל שכבות  ההכנה כנדרש עפ"י מפרט עדכני של ספק הצבע8 

שכבות לפחות עד  3 –כל הקירות ייצבעו בצבע "סופרקריל" לפי לרשימת חומרי גמר מצ"ב ב   1182

 לכיסוי מלא ואחיד ע"פ הנחיות הביצוע של היצרן8 

בו לא ניתן יהיה לבצע חיפוי קיר בקרמיקה או גרניט פורצלן כדוגמת במרחב בכל מקום  1183

מוגן, יבוצע צבע כדוגמת פוליאור או שוו"ע מאושר על ידי מכבי8 גוון לפי בחירת האדריכל8 

הצבע כולל את כל שכבות ההכנה כנדרש עפ"י מפרט עדכני של ספק הצבע וביצוע לפי הנחיות 

 יצרן8

 

 

  



   

 אלומיניום עבודות – 10פרק 

 

 חלונות  1001

 – ...7קיפ או -דריי – ..45"(  מפרופילי חב' "קליל" סדרות  1חלונות אלומיניום: )"רמה  128181 

 8 ..45הזזה8 או שוו"ע מאושר על ידי מכבי8 בשירותים חלונות קיפ מדגם קליל 

חיבור לרכזת גילוי חלונות לשחרור עשן כוללים כל האביזרים הדרושים לפתיחה אוטומטית,   128182

 אש ולחשמל8 

, זכוכית שכבות ו/או מחוסמת ועל פי הנחיות המיגון של פיקוד העורף 1.45על פי ת"י  -זיגוג   128183

ע"פ רמת החשיפה  LOWE-מ"מ בידודית ו 6ומשרד הבריאות8 הזיגוג יהיה לא פחות מעובי 

 לפי הנחיות קצין ביטחון מכביPVB  8לשמש כולל שכבת 

 P.V.B -ת בהם חלונות קיימים יבוצע ציפוי אנטי סאן על פי רמת החשיפה לשמש ובמקומו 

לפי הנחיות קצין בטחון מכבי ובהתאם למיקום המבנה, גובהו וייעודו8 בקומת קרקע ובבתי 

מרקחת שחלונותיהם אינם מסורגים יינתנו פתרונות המיגון על פי הנחיות קצין ביטחון מכבי 

8 

: הפרזול יהיה מקורי ליצרן על פי סדרת המוצר8 לכל החלונות תותקן נעילה עם כללי –פרזול   128184

 מנעול לוגי או מגביל פתיחה מאושר ע"י קצין בטיחות מכבי8 

 שטחים ציבוריים –דלתות כניסה וויטרינות   1000

 -דלתות הכניסה למרפאה ו/או לאזורי תפקוד נפרדים במרפאה תהיינה דלתות אלומיניום דו  128281

מ' )חלוקת הדלתות ע"פ תכנית אדריכל(, ובנוסף ויטרינה בצמוד לצירי  ..X 28 .281כנפיות 

 0" או שוו"ע מאושר ע"י מכבי..47מ' בסטנדרט  "קליל  1הדלת ברוחב 

ס״מ לפחות מעבר לפאת  30 ברוחב חופשי קיר שטח יישמר אוטומטית נפתחת שאינה בדלת

 68המזוזה מצד המנעול כמתואר בפרק 

 מ"מ8 שכבות ו/או מחוסמת8 סוג ועובי סופי על פי התקן והנחיות  .1 – 8זיגוג: עובי הזכוכית   128282

 מנהל מחלקת בטחון של מכבי8 

 פרזול :  128283

 צירים מסוג  "פנדל" מותאמים למשקל הדלת8 

מותאמים  למשקל הדלת   –עם השהיית סגירה, עליונים עם זרוע מסילה  -מחזירי שמן  

או שו"ע מאושר על ידי מכבי8 יש לכוון   YALEאו תוצרת  TS – 73דגם   DORMAתוצרת 

 ניטון בדלתות חוץ8 .3-ניוטון בדלתות פנים ו 22את מחזיר השמן לכוח מקסימלי של 

     או שוו"ע לבחירת  DORMAתוצרת   MANETסטה דגם  צינור מתכווננות מנירו -ידיות  

 מ"מ8  32אדריכל8 קוטר צינור 

שוו"ע מאושר  DORMA או  YALE, תוצרת PUSHBARעל פי הדרישה, מסוג   –ידיות בהלה  

 על ידי מכבי8 

 דלתות אלומיניום חסינות אש יבוצעו ע"פ הנחיות מכבי ולפי דרישות יועץ הבטיחות8 128284

 על גבי הוויטרינות יותקנו סימני אזהרה כנדרש בתקנות הנגישות והתקנים ללקוי ראיה8 128285

 

 

 

 

 גמר פרופילי אלומיניום  1002

מיקרון בגוונים  .5מיקרון לפחות או צבע בעובי  .2צביעה אלקטרוסטטית, אילגון בעובי   

 לבחירת אדריכל , שימוש בברגים מקוריים מגולבנים8 



   

 לפי פרק נפרד – בחדרי רנטגן  1002

 תריסי סגירה לאזורי דלפקים  1007

סגירת  עמדות דלפק  על ידי תריס נגלל, עם מנגנון הפעלה חשמלי ואפשרות הפעלה ידנית  

 באמצעות ידית מנוף מהצד הפנימי )מנועלה(8 

מ"מ,  גוון שלבי התריס  833-55 רוחב שלב שלבי התריס  עשויים פח אלומיניום מכופף ופוליאוריטן

 לבחירת האדריכל8 

 התריס נגלל לתוך ארגז חיצוני או לתוך חלל התקרה, ויחובר למפסק דו קוטבי8

ס"מ מינימום לכל אורך התריס לצורך תחזוקה ותיקון  .4בחלל התקרה יבוצע פתח גישה ברוחב 

 התריס8

 

       

  



   

 אלמנטים מתועשים בבניה – 00פרק 

 כללי  .000

 פי ההנחיות המופיעות בחוברת תיעוש הבניה-כל העבודות תבוצענה עפ"י הנחיות יצרן לוחות הגבס ועל

משרד הבינוי והשיכון, אגף תכנון והנדסה בשיתוף מרכז הבניה הישראלי  –מדריך לבצוע מחיצות גבס 

 ,כמו

 8  אם תגלנה הנחיותKNAUF –כן עפ"י מדריך המפרטים הטכניים לעבודות גבס של חברת אורבונד 

 סותרות תכריע הנחיית המפקח8 באם תהיינה דרישות מיוחדות אחרות, הן תופענה במפרט המיוחד8

 מחיצות גבס  0001

בניית מחיצות מלוחות גבס תוצרת אורבונד או  שוו"ע מאושר ע"י מכבי8 המחיצות תבוצענה  228181  

 ת גבס לכל גובה המחיצה8מפני הריצוף ועד תקרת בטון כולל בידוד וסגיר

ק"ג/מ"ק(8 עובי  24) 2ס"מ( עם בידוד צמר זכוכית " 1285קרומית מכל צד )עובי כולל  -מחיצה דו

מ"מ8 מרחק בין הניצבים  87.מ"מ8 שלד המחיצה מפרופילי פח מגולוון בעובי  1285לוח גבס 

 ן ניצבים8 ס"מ בי .4-יבוצעו ע"פ הוראות היצרן ובהתאם לגובה הקיר, אך לא יותר מ

פרופילי חיזוק אופקיים ואנכיים, כולל הפרדות קומפריבנד במפגש של קיר גבס עם תקרה/ 

 רצפה/ קיר קשיח8 

 קירות רטובים ונישות לעמדות כיבוי אש, ייבנו מגבס ירוק מוגן מפני רטיבות8

סין קירות המהווים נישות של לוחות חשמל וקירות שיוגדרו  כקירות אש, ייבנו מגבס אדום ח

ק"ג / מ"ק(   .8)  3אש על פי פרטים המאושרים ע"י יועץ הבטיחות עם בידוד צמר סלעים בעובי "

8 

 .8R.H.S המשקוף יחוזק ע"י פרופילי 6יבוצע כמפורט בפרק  -עיגון משקופים  228182

ת, בקירות יבוצעו חיזוקים חרושתיים ממתכת לתליית ציוד כגון מזגנים, טלוויזיו -חיזוקים   228183

כלים סניטאריים, ארונות קיר, מכשור רפואי ,פינות החתלה וכו'8 בחדרי פיזיו יבוצעו חיזוקים 

מ"מ בכפוף להוראות ספק ומהנדס  18בקירות עבור סולמות וציוד אחר באמצעות דיקט 

 הפרויקט8 

 .24 בגובה  CG-20דגם  PAWLINGפינות הגנה מאלומיניום עם ציפוי דקורטיבי תוצרת חברת   228184

8 ההגנה לפינות תותקן בעל פינות קיר I.P.Cס"מ, לרבות זוויות סגירה, או שווה ערך תוצרת 

חופשיות בפרוזדורים והמתנות אם בחדרי טיפול גדולים המשרתים קהל רב כדוגמת: חדרי 

 אחיות, חדרי לקיחת דם, פיזיותרפיה8 

 חדרי דימותקירות בחדרי צילום/שיקוף רנטגן: לפי הנחיות תכנון ל 228185

 מחיצות חדרי תקשורת ייבנו מלוחות גבס חסין אש8   228186

בקירות יבוצעו פתחים למעבר צנרות, תעלות מיזוג אוויר, תעלות חשמל ותעלות תקשורת   228187

 שיאטמו אקוסטית, וכן נגד אש בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות8 

ה  או חלון זכוכית, יבוצע "פויל אטום" על במקומות בהם קיים מפגש בין קיר גבס לוויטרינ  228188

גבי הזכוכית  או לחלופין יבוצע חיפוי של הזכוכית באמצעות גבס צבוע8 הגוונים לבחירת 

 האדריכל8

 

 תקרות אקוסטיות )תותבות(  0000

, armstrongבכל שטח הקומות יותקנו תקרות אקוסטיות מינראליות מדגם אולטימה תוצרת   228281

מ"מ  17, 3/4ס"מ, חצי שקוע בצבע לבן בעובי "  .X 6 .6או שווה ערך במידות  AMFתוצרת 

 T15  /T24 8לפחות,  ע"ג פרופיל 



   

בשטחים  ציבוריים מיוחדים, במעברים ואזורי המתנה, תותקן תקרה אקוסטית דקורטיבית, 

שקוע  מאריחי פח מחורר)מיקרו( חצי שקוע תוצרת הכט או שווה ערך, או תקרות אולטימה  חצי

 "fine - line8ע"ג פרופיל "

 7218 -ו 755אריחי התקרה יעמדו בדרישות ת"י 

 NRC 8 .88.-.87.מקדם בליעת הרעש של התקרה האקוסטית יהיה 

משטח התקרה התותבת יהיו בהנמכות / סינרי גבס לפי בחירת "מכבי" ולפי פרטי  %.2 -עד כ  228282

 האדריכל8

 באזורים רטובים תקרת מגשים בלתי מחוררת מפח מגולוון "פרי פיינטד" עמידה מפני לחות8   228283

התקרה האקוסטית תותקן ע"י מערכת תליה המורכבת ממוטות הברגה מגולוונים ומעוגנים   228284

 לתקרה הקונסטרוקטיבית 8

 מעלות 45לל חיתוך פינות ב, כוZ  +Lסביב לקירות תונח התקרה האקוסטית על פרופילי   228285

בתקרות האקוסטיות ישולבו גופי תאורה, מפזרי מיזוג אויר, גלאים, ספרינקלים, רמקולים וכו'8   228286

 לכל מערכת תליה עצמאית8

 גובה התקרה האקוסטית מעל פני הריצוף יהיה לא פחות מ:    228287

 מ'8  .287מ', ובחדרים   .285מ', במסדרונות   .284בשירותים 

 הגובה סופי של תקרה אקוסטית ייקבע לפי תכניות האדריכל8

 

 

 מערכת גילוי אש – 22פרק 

 מפרט למערכת גלוי אש .
       
 במסגרת עבודה זו על הקבלן יהיה לבצע את המתקן גלוי אש ,        
 .14ומפרט   6996העבודות יעשו בהתאם לתקן        

 
 מרכזית גילוי אש מותקנת בארון תקשורת לפי מפורט בתכנית. 

  A,B,C,D,E,E,F   29 NFPA -המערכת עצמה תתוכנן תותקן  תיבדק ותחוזק בהתאם ל
 ותקן ישראלי לאזורים ומחווטת עפ"י דרישות סכמה בתכנית.  

               ועונה על כל הדרישות של    6996הקבלן אחראי להספקת מערכת תקינה שעומדת בת"י 
 המקום.  האחריות היא על הקבלן.

 המערכת תותקן בעזרת מרכיבים שונים שיפורטו בהמשך.
 ציוד גלוי יורכב צמוד )או במרחק מה( מתקרת בטון גלוי, תקרה אקוסטית או בכל חלל אחר              

 יבוצעו ע"י                שיקבע לפני הרכבת הגלאים, הנוריות, הלחצנים, לוחות התראה, צופרים וכו'. 
 הקבלן בדיוק  לגבי מיקום האופטימלי, תוך כדי ביצוע הניסיונות הדרושים לכך.

 ומכון התקנים הישראלי הספק מתחייב  ULכל הציוד והאביזרים האחרים יישאו אישור 
 שכל חלקי  המערכת שתסופק יהיו תואמים לתקנים הנ"ל.

 אנלוגית מערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת
 כתובות יחשב  כחלק  בלתי  נפרד  מהמערכת ותשולם כחלק     1  -חייגן אוטומטי  ל         
 מהמרכזייה.        

 גם בדיקת המערכת ע"י מכון התקנים הוא חלק בלתי נפרד מהמחיר,
 לא ישולם בנפרד עבור בדיקת בודק מוסמך. 

 

 גלאים:(  6
 .UL 900הגלאים יהיו אנלוגיים   אופטיים עם תו תקן  -

 אשר תדלוק בזמן ההפעלה. LEDהגלאי יהיה עם נורת - 

 , ניצוצות או הפרעות חשמליות וכו'.RFהגלאי יפעל בזרם נמוך כך שלא יושפע מהפרעות - 

 .C 6-26הגלאי יעמוד בטמפרטורות עבודה - 
 .01%הגלאי יעמוד בלחות של -



   

 בעל רגישות משתנה )שהפעולה שתעשה תכוון ע"י איש מוסמך בלבד ומהלוח(. הגלאי יהיה-
 הגלאי לא יושפע ממהירות האוויר שתהיה בבניין.-
 הגלאי יחובר בצורה כזו שהורדתו תתריע הלוח הבקרה.-
 
 נוריות גלוי אש:(  9

 הנוריות יהיו שייכות למערכת גלוי אש ובנויות לכך במקור ע"י היצרן, הן תופעלנה          
 במקביל                       
 לנוריות בבסיס הגלאי.  המקומות בהם יהיו מספר נוריות צמודות יותקן הרכב של        
 4הרכב של עד  נוריות על המקומות בהם יהיו מספר נוריות צמודות יתקן  4עד      
 נוריות על בסיס   משותף.     

 
 לחצנים ידניים:(   1

 לחצנים ידניים יהיו עבור הפעלה ידנית של האזעקה.  הלחצנים יהיו בצבע אדום        
 ומוגנים  במכסה זכוכית למניעת הפעלה בשגגה.     

 

 .DB  96הצפצפות יהיו מסוג צפצפה אלקטרונית בעל גובה  : צפצפות חשמליות(  4  
\ 
 
 

 מערכת כיבוי אש אוטומטית בספינקלרים 2
 

 תחום העבודותא0 
 

 8 אספקת והתקנת צנרת לאספקת חלוקת ופזור המים לממטירים )ספרינקלרים(18
 
 8 אספקת והתקנת ברזי אזעקה ורגשי זרימה28

 
 השונים88 אספקת והתקנת ראשי המטרה לסוגיהם 3

 
 מסמכי הביצועב0 

 
 8 כל התוכניות המפורטות למעלה18
 
 815768 ת8י8 2
 
 מהדורה אחרונהNFPA 8 - 813 תקן 3
 
 8 דוח יועץ הבטיחות48
 
 8 חוות דעת רשות הכבאות58
 
 8 הערות, השלמות, תיאורים והנחיות כמפורט להלן68

 
 הנחיות כלליותג0 

 
מופיע בהמשך  -מפרט מיוחד לעניין פרויקט ספציפי זה 8 המפורט להלן מתואר בלשון כללית, 1

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה8
 

לאתר התפרצות אש במוקד בו ארעה, להמטיר מים באופן  -8 מטרת מערכת הממטירים היא 2
אוטומטי, לצלצל בפעמון המים, לדווח למוקד הבקרה על התפרצות אש ומיקומה ולהזעיק את 

 ת אש8הממונים על נושא בטיחו
 

8 המים יוחזקו אך ורק במקום בו פרצה האש דרך ממטירים אש תוכננו להזרים את כמות המים 3
 הדרושה לכיבוי האש בלבד וללא הזרמת מים וגרימת נזקים במקומות בהם לא פגעה האש8

 
8 להלן מצהיר הקבלן שברשותו כל הידע הדרוש, כלי העבודה המתאימים, הציוד והחומרים וכל 4

 ל מנת לבצע מתקן כבוי אש אוטומטי מושלם8הנדרש ע
 

 כמו כן מצהיר הקבלן שכל הנ"ל זמין באופן שיוכל לעמוד בלוח הזמנים שנקבע ע"י המזמין8
 



   

לצורך קבלת העבודה הקבלן יעביר לבדיקה שמות של עבודות אשר ביצע בארץ    בחמשת השנים 
 עובדיו8האחרונות ומסמכים המעידים על ידע מקצועי שלו ושל 

 
-NFPA-13וב 1576הקבלן יהיה אחראי למילוי מדויק של כל הדרישות כפי שמופיעות בת8י8  

8הקבלן יודע שהתוכניות הרצופות בזה עלולות להשתנות עם התקדמות העבודות בפרויקט עקב 
שינויים פרגמטיים או אילוצים אחרים וכי הוא לוקח בחשבון שנויים אפשריים אלה8 המחירים 

ם על ידו הינם מחירי יחידה הכוללים כל שהוזכר לעיל ולא תהיה עליהם תוספת כל שהיא8 המוצעי
כמו כן יודע הקבלן שהכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן מדויקות וכי ייתכן שעליו יהיה לבצע 

 את חלקו בפרויקט בשלבים8
 
 

 אופן הביצועד0 
 

"מוקדמות" למפרט הכללי הבין משרדי,  ובכפוף לכל 8 כל העבודות תתבצענה בכפוף למוגדר בפרק 1
התקנים הישראליים והאמריקאים הרלוונטיים לבצוע העבודה8 ואולם בכל מקרה של קביעת סדרי 
עדיפויות יועדפו הדרישות כמפורט במפרט המיוחד על הדרישות ואופני המדידה שבמפרט הוועדה 

 348הבין משרדית פרק 
 
 יתבצעו רק לאחר קבלת אישור  -י בעבודות שכבר בוצעו 8 עבודות נוספות או שינו2

 המפקח וקביעת הסכום שיקבל הקבלן עבור ביצוע העבודה הנוספת או השינוי8 מעבר     
 לכך לא תשולם כל תוספת כספית8    
 
לאחר  -8 הקבלן יכלול במחירו את כל התיקונים הדרושים, סתימת חורים וחריצים ומסירת העבודות 3

כשהוא נקי מסודר8 כמו כן כוללים המחירים את כל ההוצאות הישרות והעקיפות, את כל  -סיומן 
הוצאות הלוואי, הוצאות סוציאליות, בטוח עובדים והובלתם  ואת כל הנדרש להשלמתו הגמורה 

 והמוחלטת של הפרויקט לרבות ביצוע השרות בשנה הראשונה8
 

8 הקבלן יספק את כל הדרוש לבצוע העבודה כרוחה וכלשונה ובהתאם לכוונה האמיתית של המתכנן 4
 כפי  

 15768או בת8יNFPA  8 -שמופיע בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וב    
 

8 הקבלן מצהיר שהינו אחראי לכל נושא הבטיחות בעבודה לרבות שילוט, גידוד, חיתוך ותליה8 5 
 הקבלן   

מבוטח כנגד כל תביעה אפשרית הן מצד הרשויות והן מצד הפרטיים8 הביטוח יכסה כל נזק שיגרם    
 לכל 

 מאן דהוא בין בשוגג ובין במזיד8         
 

 המזמין יופיע כמוטב בגוף הפוליסה8
 

במסגרת אחריותו יפעיל הקבלן בשטח אמצעי בטיחות לכיבוי, סילוק עשן, חילוץ ופינוי מהאתר ורבות 
ך טיפול ראשוני בכל בעיית חירום שעלולה להתעורר8 הקבלן יתאם עם המפקח את הפעלת מער

 האמצעים הללו וכן אמצעים אחרים שירשו באופן ספציפי ע"י המפקח8
 

 תהליך מסירת המתקןה0 
 

על  -8 עם סיום העבודות או קטע מהעבודות שבדעתו של הקבלן למסור והמפקח מסכים לקבל 1
על  1576או ת8יNFPA   8הקבלן לבצע שטיפה יסודית של המערכות והפעלת ניסיון וכל הנדרש על פי 

 פי הופעת הדרישות8
 

חליף או תיקן כל 8 לאחר סיום תהליך המסירה ולאחר שהקבלן עמד בכל דרישות המפקח, הוסיף,  ה2
ת8יNFPA,  8 -שנדרש יצהיר הקבלן כי ביצע את המערכת על כל חלקיה על פי דרישות והנחיות ה

 וכי עבודתו בוצעה כמתוכנן והיא גמורה בהחלט8 1576
 

 עותקים של המפורט להלן: 3עם סיום המסירה יעביר הקבלן למפקח 
 

 ומלצת8א8 הוראות תפעול ואחזקה ומצבת עבודות שרות ובקורת מ
 

 AS MADE8ב8 תכנית 
 

 ג8 קטלוגים של הציוד8
 

 ד8 רשימת חלפים ממולצת8
 



   

 ה8 ספר "שרות" לרישום הבדיקות התקופתיות והתקלות8
 

 כמו כן יעמיד הקבלן מטעמו להדרכת איש מחלקת התחזוקה של הפרויקט8
 

והנכון8 גם אם 8 אין קבלת המתקן פוטרת את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתפקודו המלא 3
אישר המפקח את המתקן חייב הקבלן להשלים כל חסר ובלבד שהחסר נרשם ביומן בזמן הקבלה 

 הסופית8
 

חודשים מיום המסירה הסופית של המיתקן המוגמר  812 תקופת האחריות של הקבלן היא 4
והמושלם8 במהלך תקופה זו יהיה הקבלן אחראי לאחזקת המערכת במצב תקין ונקי8 כמו כן יספק 

הקבלן על חשבונו כל חלק או אביזר שיתגלה כלקוי באופן מיידי ומבלי לגרוע כהוא ממצבת בטיחות 
 ט8האש בפרויק

 
 .81 הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספיק של חלפים אורגינליים למתקן זה  במשך עד 5

 שעות8 24שנים או לפחות להוכיח שיש באפשרותו להביאם תוך 
 

רשאי  -8 במידה ולדעת מנהל הפרויקט, צפויה סכנה כל שהיא והקבלן לא הגיש מיד את עזרתו 6
ון הקבלן8 ובלבד שהתקלה לא נגרמה כתוצאה מטיפול המנהל לשכור שרותיו של אחר על חשב

ו/או אחזקה לקויים או שבוצעו עבודות ע"י מי שלא הוסמך לכך או כתוצאה מבלאי רגיל, חבלה 
 או נסיבות אחרות שלא ניתן היה לצפותן מראש8

 
 NFPAהעבודה כוללת את התקנת מערכת ממטירים )ספרינקלרים( מושלמת כנדרש כמפורט בתקני 

 ובהתאם לתוכניות כאשר המערכת במצב פעולה8 1576רה אחרונה, ת8י8 מהדו
 

הקבלן מצהיר בזאת כי ראה ובדק את האזורים בהם יש להתקין מערכות כבוי8 כי ראה את 
התוכניות, התיאורים הטכניים, תוכניות המים, החשמל, הביוב, מזוג האוויר ותאם עם יתר הגורמים 

 והיועצים את התקנת המערכות8
 

קבלן אחראי שהמערכות על כל חלקיהן יסופקו בהתאם לנדרש במפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות ה
וכי הן תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון ויהיו מוגנות ומצוידות בכל האמצעים למניעת הפרעות 

 ופעולות שווא8
 

יבים המערכות יותקנו בצורה מושלמת ומוכנה לשימוש וגם אם לא פורט אחרת יהיו כל המרכ
 F.M8ו/או U.L 8מאושרי 8

 
כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות העדכניות של כל 

התקנים הרלוונטיים8 כל קטע צינור וכל אביזר ישאו תו תקן8 כל מרכיב במערכת יסופק עם תעודה 
תוספת התעודה רשאי המפקח המעידה על מקורו וכן אישור מעבדה מוסמכת8 גם  אם סופק המוצר ב

 לפסול את המוצר אם אין הוא מתאים לתפקידו8
 

תבוצענה  -עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסכמת כגון רשות הכבאות 
 בהתאם לאותן דרישות/תקנות/חוקים או חוקי עזר8

 
מהתיאורים והדרישות בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה 

במסמכים השונים8 חייב הקבלן להסב את תשומת ליבו של המפקח לפני ביצוע העבודה ולקבל 
 הנחיות בכתב כיצד עליו לנהוג8

 
בכל מקרה של סתירה או טעות או מחלוקת תהיה החלטת המתכנן סופית ומכרעת על כל ההשלכות 

הן נצפו מראש ובין אם נתקלו במהלך הכספיות והאחרות והקבלן יישא בכל ההוצאות בין אם 
 העבודות8

 
 

 קבלני משנה
 

הקבלן רשאי למסור חלק מהעבודה לבצוע קבלן משנה8 ואולם על המפקח/ המתכנן להסכים מראש או 
 לסרב8 אין המפקח/מתכנן חייבים בהסבר מדוע פסלו קבלן משנה זה או אחר8

 
הוא זה מאחריותו של הקבלן וכל נזק או פחת גם אם נמסר חלק מהעבודה לקבלן משנה אין הדבר גורע כ

 שיגרם על ידיו יראה כאילו נגרם ע"י הקבלן8
 
 
 

 הנחיות עקרוניות להתקנת מערכת ספרינקלרים
 



   

 הערות לצנרת ולממטירים
 

במקומות בהן התקרות מצולעות יעוגנו הצינורות לצלעות הבטון או לקורות8 במידה  והמרחקים ידרשו 
 ת המתלים יעשה הדבר בהתאם8זאת ויש צורך לצופף 

 
 NFPA-138 -בתקרות בטון חלקות יעוגנו הצינורות כפי שמפורט ב

 
הצנרת הראשית המובילה ממקום  חיבור  למערכת  קיימת  ועד  המבנה תהיה תת קרקעית מפלדה עם 

 עטיפה חיצונית מיוחדת ורב שכבתית כדוגמא תוצרת "עדוגל"8
או בריתוך הכל  QUICK UPמחוברת במחברי  .1הצנרת בתוך המבנה תהיה מפלדה מגולוונת סקדיול 

 15768או בת"י  NFPA -על פי העניין וכמפורט ב
 

הצנרת האופקית בקומות תחובר באמצעות מחברי ויקטאולק ותתלה מהתקרות באמצעות מתלים 
שה בעזרת אביזר מקורי וכל מעבר קוטר יהיה ואולם כל שינוי כוון יע F.Mאו U.L 8מקוריים מאושרי 8

 באמצעות אין להשתמש בבושינגים8
 

 BSFהספרינקלרים יוברגו אל תוך האביזרים רק בהברגה תואמת או באמצעות אביזר מעבר מהברגה 
 8 הספרינקלרים יוברגו למקומם הסופי רק לאחר שטיפה יסודית של הצנרתNPT8להברגה 

 
 ויוכנס אחר במקומו8יוסר  -כל ספרינקלר שנפגע 

 
 כמפורט בתוכניות באזורים השוניםF.R 8או Q.B 8הספרינקלרים יהיו מטיפוס 8

 
 הערות לשסתומים ומגופים

 
למערכות  F.Mאו  U.Lבאר לפחות ויהיו מאושרי  1281כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של 

 ספרינקלרים8
הכולל מגוף ראשי, שעוני בדיקה, מפסק לחץ חשמלי,  יותקן מערך שלוט -כמפורט בתוכנית  -בכל אזור 

 מערכת ניקוז כמפורט בתוכנית ובכתב הכמויות8
 

בקוטר  U.Lו/או F.M 8על כל מגוף סגירה מטיפוס שער או מטיפוס פרפר יותקן מתג התראה מאושר 8
 (TAMPER SWITCH8המפורט בתוכנית )

 
 המיועד רק למערכת גלוי וכיבוי אש8הקבלן יחבר את כל המתגים לאזור בלוח הבקרה הכללי 

 
לאחר סיום עבודות ההתקנה ושטיפת הצנרת ולפני התקנת הספרינקלרים יצבע הקבלן את הצנרת על כל 

 אביזריה המתלים והחיזוקים בצבע יסוד + פעמיים צבע שמן אדום8
 

 מסירת המתקן
 

 העבודות לצורך ביצוע הבדיקה יספק הקבלן על חשבונו את כל המכשור הדרוש, את 
 החומרים והציוד8

 
  יבדקו כל ראשי ההמטרה )הספרינקלרים( שהותקנו והורכבו כיאות, שהם שלמים וכשירים לפעולה

 וכי לא ניזונו במהלך העבודות8
 
 8יבדקו כל התלויות החיזוקים התמיכות ומחברי הויקטאולק 
 
 8יבדקו כל המגופים להתקנתם הנכונה בהתאם להנחיות היצרן 
 
  המגופים ויערכו בדיקות אזוריות8יסגרו כל 

 
  באר למשך שעתיים ויתוקנו כל הדליפות8 .28תיערך בדיקת לחץ אויר של 

 
  שעות8 אם תתגלה דליפה ותתוקן  8באר במשך  .28תיערך בדיקת לחץ מים בלחץ של 

 יש לחזור על כל הבדיקה בשלמותה8
 

  שעות8 8באר במשך  1888תיערך בדיקה סופית בלחץ מים של 
 

לאחר מכן תחובר המערכת לצנרת האספקה הקבועה תוך כדי פתיחה איטית של המגוף הראשי ויתר 
 המגופים למניעת הלם מים במערכת8

 
 המערכת כולה תישאר מעתה ואילך בלחץ עבודה קבוע8



   

 
 תוכניות לבצוע

 
חישוב התוכניות המצורפות כאן הן תוכניות למכרז בלבד8 תכנון סופי ואחרון של המערכות  כולל 

הידראולי יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם לסוגי הציוד שיבחר הקבלן לספק ובהתאם לשנויים 
 שיהיו בתוכניות עד השלמת התכנון האדריכלי8

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימת חומר גמר וגווניםר

 

  120.0015  - טבלת חומרי גמר וצבעים -מכבי שירותי בריאות



   

 

 נושא

 

 

 

 יצרן / יבואן

 

 תיאור ושם הדגם

 

 מספר דגם

 

 צבע

ריצופים, 

חיפויים, 

 רובה

 רצפה ופנלים

 סניף+ טיפת חלב

 אפור בינוני ..368.3 .8/.8 מודי

רובה  לריצוף  

8.X8. 

Mapei Grigio cemento 113 בטון אפור 

 –רצפה שירותים  

 סניף

 R10אנטיסליפ  .6/.6 מודי

 הידלברג

אפור כהה  .356.68

 מט

רובה לריצוף  

 שירותים

Mapei  114  אפור כהה

 מאד

רצפת קומת  

כניסה, חיפוי 

מדרגות וחיפוי 

 קירות פיר מדרגות

אבן טבעית מסוג "שי גריי"  

 בעיבודים שונים לפי תכניות

אפור  

 )אחיד(

חיפוי קירות  

שירותים ומעל 

קבועות בחדרי 

 רופאים  )לבן(

  דסיין פוסיטיב לבן  .5/.2 מודי

Blanc0  

 

 לבן מט ..85251

 לבן מט 777.5 מט .5/.2לבן  טופולסקי 

רובה לחיפוי  

שירותים ומעל 

קבועות בחדרי 

 רופאים )לבן(

Mapei  1.. לבן 

חיפוי קירות  

 שירותים 

 קיר מדגיש )ירוק(8

 דסיין פוסיטיב ירוק .5/.2 מודי

Vert pistache-03 

ירוק תפוח  .852511

 מט

רובה לחיפוי קירות  

 שירותים )ירוק(

Mapei Manhatten 2000 110  אפור בהיר

 קר

פרקט פולמרי  

 מינרלי

 אפור בהיר Aqua step Silence colicen פלור דיזיין

מוצרי 

 נגישות

משטחי התראה, 

פסי אזהרה לשפת 

מדרגות פנים וחוץ, 

 פס מוביל 

יבוצעו כדוגמאת המוצרים של  אלפקס

חברת "אלפקס" או שווה ערך8 

מת"י יש לקבל מהספק אישור 

 1718על עמידת המוצר לתקן 

 68חלק 

לפי  

החנחיית 

יועץ נגישות 

 הנכים

פורמייקה ריהוט  נגרות

 )חזיתות הריהוט(

 אפור בהיר 3116 אפור בינוני מזונית

 PVCמ"מ 17 קנט   

לדלתות ומגירות  

 הארונות 

 אפור בהיר F-5.7 אפור בהיר טיובקס



   

ס"מ  PVC  3קנט  

 ישר 

)משמש כקסקט 

 לארונות(עליון 

 אורצ'ארד

)פורמיקה 

 סנטר(

 כסוף  1416 פלטינה כסופה

  -משטח עליון  

דלפקים, ארוניות, 

 ושולחנות

 עץ הרדוף ..44-טפ דמוי עץ הרדוף מזונית

ס"מ  PVC  3  קנט 

ישר למשטחים 

בפורמיקת הרדוף 

כולל קסקט ארון 

 עליון בחדר קבלה8

תואם  -3814CP או ש"ע לאישור האדריכל מונטקיו

 פורמיקה

קנט לדלפק קבלה 

)הפונה  –ראשי 

 למבוטח(

ס"מ עץ אלון מלא כולל  5קנט  

גיוון בלכה להתאמה לפורמיקה 

 הרדוף 

  

צוקל בנגרות 

 וקבועות

 כסוף 1416 פלטינה כסופה מזונית

ידיות נגרות 

 וקבועות

 ניקל מוברש 5.18 מ"מ 76 דומיסיל

משטחי שיש  

לקבועות  חדרי 

רופא/אחות 

 וקבועות שירותים

אפור כהה  .2.4 ס"מ 2שיש קיסר עובי  אבן קיסר

 מנוקד

משטח טרספה  משטח 

HPL  לתחנת

 איסוף

 TOPLAB  SILVER 

GRAY 313.  

 אפור

צבע קירות וסינרי 

 גבס

 לבן NWC064  נירלט

צבע משקופים  צבע 

דלתות ומשקופי 

חלונות ותריסי 

 גלילה

 Signalgrau 7..4RAL אפור 

דלתות  

 לחדרים

מקור 

 הפורמיקה

אפור  1418 טפ-1418

 פיקסלים

דלתות 

 וידיות

 

 ניקל מוברש TH-1.4/RF13 מהמפרט -TH-1.1או  דומיסיל ידיות לדלתות

דלתות ארונות פח 

 חשופות 

 RAL –signal white 7..3 לבן 

דלתות מסגרות 

 )פלדלת(

 RAL –signal white 7..3 לבן 

 לבן לבן תחרה גימור -3213מזונית  למחיצות  טרספה 



   

 

 

 

 ספקים:

          54-77.7522.  אורנה: –מודי 

                             52-8723723.:   צמח כהן

 54-4454254.: דובב   אחים לוי

               54-48.1668.ענבל    : ויה ארקדיה

 54-775.63.  מקור הפורמיקה: אורית

 54-7371714. –מזונית : ציפי 

 561.111-.5. -אביב רהב  –לביד  לביא 

 

 חומרי הגמר והספקים הינם שווי ערך0 אישור החומרים והספקים יעשה ע"י מכבי מראש ובכתב0כל 

 

 

 

 

 
 

  

לבן שלג -33.3טפ או   מזונית  ודלתות לשירותים  

 גימור טפ

 -אלומיניום שונות 

 מובילים,מפזרים

 RAL –signal white 7..3 לבן 

 .12מגן קיר גובה 

 ס"מ

 לחדרים + המתנות

 לבן  301 .12מ"מ בגלילים בגובה  1עובי  שינזון

 .21גובה מגן פינה 

 ס"מ

 לבן 301  שינזון

גוון לזכוכית 

לחיפוי קירות 

ועמודים אקסטרה 

מ"מ עם  8קליר 

 צביעה אחורית 

 Tranquili טמבור

ty 

SP622P תכלת בהיר 

צלון )מותאם לגוון 

 חלונות בסניף(

כסף  Silver 168 אלומיניום כסוף אורגון

)מותאם 

לגוון 

האלומיניום 

) 



   

 
 
 

בפרויקט שיפוץ מרפאת  וחשמלאינסטלציה  ,לעבודות בינוימיוחד טכני מפרט 
 אחיות בסניף מכבי אשקלון הגבורה ומוקדבריאות האישה 

 



   

  
 מתקני תברואה 5.פרק 

 
 כללי 501.

 
 תיאור העבודה 7818.1.

 
במרפאת בריאות האישה פרק זה של המכרז/חוזה מתייחס לביצוע מתקנים/עבודות תברואה 

כמפורט להלן כולל אספקת כל הציוד, החומרים אחיות במרפאת הגבורה באשקלון,  ומוקד
 חומרי העזר, הרכבתם במקום וכל המלאכות הדרושות לקבלת מתקן מושלם ומתפקד8

 
 קרים בתוך המבנה8א8 מערכת אספקת מים 

 
 ב8 מערכת מי דלוחין, מי שופכין וניקוז מזגנים8

 
 ג8 מערכת כיבוי אש אוטומטית8 

 
 ד8 שונות8

 
 

 מפרטים כלליים 7818.2.
 

בהשתתפות  -ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בנין שבהוצאת משרד הביטחון 
משרד הביטחון ומשרד העבודה/מע"צ ומשרד השיכון )הספר הכחול(8 כמו כן כל העבודות 

תעשנה בהתאם לתקנים, הוראות יצרני אביזרים והצינורות, וכו' בהתאם לדרישות הרשויות 
 אות, מכבי אש, הרשות המקומית וכו'8משרד הברי -המוסמכות 

 
"המפרטים"( לתוכניות המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל )להלן 

כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה -ולכתבי הכמויות, ועל
 הנוסף במפרט זה8

 
 העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

 
קווי  57 -מתקני תברואה ופרק  – 7.א8 המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק 

 מים, ביוב ותיעול8
 

 W-01 ,G-018הוראות למתקני תברואה,  -ב8 הל"ת 
 

 מערכת שרברבות ובדיקתן8 - .1מפמ"כ  -ג8 מפרט מת"י 
 

 התקנת מתקני תברואה ובדיקתם8 - 12.5ד8 תקן 
 

 הישראליים העדכניים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים8ה8 כל התקנים 
 
 

 בדיקת השטח ע"י הקבלן ואחריות לציוד ולמבנים קיימים 7818.3.
 

על הקבלן לסייר בשטח ולוודא שכל תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים ברורים לו8 חתימת 
הוא כמו שהיה בעת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור לכך שתנאים אלה ידועים לו והמצב בשטח 

 סיורו8
 

בשטח קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים8 הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל הכבלים 
והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים 

 בתוכנית, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם8
 
 

 כתבי הכמויותהתאמת התוכניות, המפרטים ו 7818.4.
 

על הקבלן לבדוק מייד עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים 
והאינפורמציה המובאים בהם8 בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט 

 הטכני וכו' עליו להודיע על כך מייד למפקח ולבקש הוראות בכתב וכו'8
 



   

וכו' שמסומנים בתוכניות יובאו מייד ע"י הקבלן לידיעת המפקח ערעורים על נתונים, מידות 
וירשמו ביומן העבודה8 החלטת המפקח בנידון תהיה סופית, לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן 

 על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות8
 
 

 התאמה לתקנים -טיב החומרים והמלאכה  7818.5.
 

 ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבד8הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים 
 

בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט אם אלה גבוהות מדרישות תו התקן או 
 סימן ההשגחה המתאים8

 
 כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר, ומוצרי  יצרן  מוכר0         

את  שם  היצרן  בתוכניות וברשימת  הכמויות  באים  על  מנת  להצביע    המוצרים  המזכירים
על  איכות  המוצר  הנדרש ולקבלן  הרשות  להציע  מוצר  שווה  ערך  למוצר  הנזכר  ע"י 

מסמכים מתאימים ובאישור המפקח0 כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל, חייבים 
מציא למפקח דוגמאות של החומרים והמוצרים לקבל את אישור המפקח0 על הקבלן לה

לאישור, כל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן, יתאים לדוגמאות המאושרות הנ"ל0 מחירי 
 היחידה ייחשבו ככוללים את הכנת הדוגמאות של החומרים והמוצרים0

 
 

 חוקים ותקנות 7818.6.
 

רשויות מוסמכות, עירוניות עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים, דרישות ותקנות וכו' של 
 תבוצענה בהתאם לדרישות8 -וממשלתיות, לרבות הג"א ורשות כיבוי האש, משטרה וכו' 

 
 כל ההוצאות בגין הנ"ל נכללות במחיר המתקן המושלם8

 
 

 התוכניות 7818.7.
 

התוכניות הנמסרות לקבלן במסגרת מכרז/חוזה זה, הן תוכניות "למכרז בלבד", לצורך מילוי 
 ם כחלק מהצעת הקבלן8המסמכי

 
עם התחלת העבודה יועברו לקבלן "תוכניות לביצוע" הכוללות עדכונים לתוכניות "למכרז 

 בלבד" ותוכניות נוספות שאינן מוזכרות ברשימת התוכניות8
 

עדכונים והשלמות התוכניות "למכרז בלבד" ו/או תוכניות נוספות לצרכי הבהרה והשלמה, לא 
במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו שינויים במהות הפריטים לעומת יהוו עילה לשינויים 

 התוכניות שהוגשו במכרז8
 
 

 מפרט טכני מיוחד 500.
 

 פנים המבנה 7828.1.
 

 קבועותא8 
 

בתוך אריחי הקרמיקה על זיזים  ס"מ מעל לרצפה בחדרי שרותים .8הכיורים יורכבו בגובה 
צבועים בצבע שמן וקבועים בקיר8 המשטח בין הכיור והזיז ימרח  1/2מצינורות מגולוונים "

בטיט מלט לבן לשם יצירת מגע מלא8 במרווח בין הכיור והשיש יותקן אטם מתאים או 
 סיליקון לקבלת איטום מוחלט בין משטח השיש לבין דפנות הכיור8

 
 כיורי רחצה

 
"½  תוצרת "ליפסקי" או ש"ע8 פקק ושרשרת , וברז יחיד  1"¼כיורים יכללו סיפון פלסטי ה

 מצופה כרום8 
 

 אסלות
 

כמותי חיבור -האסלות תהיינה מחרס לבן תלויות תוצרת "חרסה" עם מיכל הדחה סמוי דו
 האסלה למערכת השופכין יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים8

 
 האסלות תהיינה מחרס לבן תוצרת "חרסה", מתאמות לנכים8בשירותים נכים, 



   

האסלות מחוזקות לרצפות בבורגי פליז מצופה כרום8 החלל בין בסיס האסלה והרצפה ימולא 
 בבטון8 חיבור האסלה למערכת השופכין יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים8

 
 ותי8מכלי ההדחה יהיו מטיפוס סיפון בוכנה עם מנגנון דו כמ

 
 מכסי האסלה יהיו דגם כבד8

 
 צנרת מיםב8 

 
 סוגי צינורות 

 
: כל הצנרת הגלויה שתלויה על קירות, על הגגות וכו' הן מחוץ למבנה והן בתוך המבנה, הערה

 מוגדרות כצנרת בתוך המבנה8
 הצנרת בקרקע תחשב כצנרת חוץ8

 
 צינורות המים יהיו כמפורט להלן:

 

  לפי  .4סקדיול צינורות פלדה ללא תפרASTM-A-53 " 1/2" - 11/4מגולוונים בקוטר 
 עם הברגות ומופות8         

 במחיר הצינור יחושב גם מחיר הספחים הנדרשים לביצוע העבודה8

 פייפ"8 עבודות -צינורות פוליאתילן מוצלב מחוזק באלומיניום למים קרים וחמים "סופר
הוראות יצרני וכל מפרט רלוונטי  ,.34 -הנחת הצנרת תבוצע בהתאם למפרט מפמ"כ כ

 אחר8 
 

 בדיקות לחץ
 

 אט'8 12כל מערכות הצנרת תיבדקנה בדיקת לחץ בלחץ של 
 

 מעבר דרך הקירות
 

 המעבר עם צינורות דרך הקירות, יעשה דרך שרוולים שיותקנו בקירות8
התקנת השרוולים תעשה באמצעות קידוח8 המרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר 

אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש"ע8 עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים, לא 
 ישולם בנפרד8 התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים8

 
 שמירת ניקיון פנים הצינור

 
האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחידת הקבלן ינקוט בכל 

לכלוך או כל חומר זר אחר לתוכם8 לפני הריתוך יש לנקות היטב את הקצוות של כל צינור8 
אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס8 על לשמור על כך שלא יישארו גופים זרים 

היחידי לכל מקרה שיתגלה לכלוך או  בצינור בעת ביצוע הריתוכים8 הקבלן יהיה אחראי
גופים זרים בקו8 להבטיחם ניקיון פנים הצינור יעביר הקבלן דסקית עם כבל דרך הצינור 

 החדש שרותך עד לקצה הצינור הקודם לו וינקה את פנים הצינורות לחלוטין8
 

 בדיקה הידרוסטטית
 

 פרות8אטמוס 12כל מערכת שהושלמה תיבדק בדיקת לחץ8 לחץ הבדיקה יהיה 
בתחילת הבדיקה תמולא הצנרת במים וידחה ממנה כל האוויר, לאחר מכן יעלה הלחץ ללחץ 

 בדיקה הדרוש וייסגר השסתום בין משאבת הלחץ הנבדקת8
המערכת תחשב כעומדת בדרישות אם הלחץ במערכת יישאר קבוע במשך שש שעות8 הבדיקה 

 תתבצע בנוכחות המפקח8
 

 מערכת הדלוחיןג8 
 

" או ש8ע8 כולל כל VALSIRלוחין יהיו עשויים פוליאתילן בעל צפיפות גבוהה "צינורות הד
 האביזרים הדרושים8

 
 צינורות השופכיןד8 

 
צינורות השופכין מתחת לרצפת המבנה, במעבר מתחת לקירות המבנה ועד לתאים שסביב 

בעל  המבנה, בכל מקום שיש בהם גישה לכלל ובכל מקום שיידרש, יהיו עשויים פוליאתילן
 צפיפות גבוהה8



   

 
 שונות 7828.2.

 
 עטיפת בטון

 
עטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים שייקבעו 

 ע"י המהנדס8 עטיפות הבטון יהיו מבטון מזוין8
8 יציקת העטיפה תבוצע עם 466-ו 188המתאים לת8י8 מס'  ..2-היציקות תהיינה מבטון ב

יקה נגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור המפקח8 לפני יציקת עטיפה סביב תבניות8 יצ
 צינור אסבסט יש להרטיבו היטב במים8

 
 
 

 שטיפת וחיטוי הקווים
 

עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות 
 ניקוז, ברזי כיבוי וכו' להוצאת מים8

 
יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים  לאחר שהמפקח
 כמפורט להלן:

פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון: מגופים, צינורות, מפרטים 
 של המפרט8 57.37וכו', בהתאם לסעיף 

 מ"ג לליטר8 .5חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז 
שעות8 בתום תקופה זו ייבדק הריכוז  24יסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם תמ

שעות  24 -מ"ג לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל  .1 - 1במספר הנקודות, אם יהיה הריכוז בין 
מ"ג לליטר, יש להוציא את התמיסה  -1שעות פחות מ 48שעות או  24נוספות8 אם הריכוז לאחר 

 מ"ג לליטר8 -1שעות יהיה גדול מ 24ליך מחדש עד שבריכוז הנותר בתום ולחזור על התה
 

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד 
 מ"ג לליטר8 82.ששארית הכלור הנותר בנקודת צריכה שהיא לא תעלה על 

 
 

 אופני מדידה מיוחדים למתקני תברואה 502.
 

 צנרת מיםא8 
 

 המדידה לתשלום עבור קווי מים בתוך המבנה הן ברצפה, בקירות,
תלויים על הקיר, על הגג וכו' תהיה במטרים לאורך ציר הצינור ללא ניכוי אורך הספחים הדרושים 

)קשתות, מסעפים, רקורדים, אוגנים, מעברים וכו'(, ויכלול חיתוך הצינורות וחריטת ההברגות, , 
רצפה במידת הצורך, כיסוי הצינור, בטון הצינורות ברצפה כמפורט, צביעה, תיקוני חציבה בקיר או ב

 פגיעות בצינורות, קונזולות, מתלים וכו', בדיקת לחץ, חיטוי וכו', הכל קומפלט כמפורט במפרט8
 

 התקנת אביזרים, מע' דלוחין ושופכין, כלים סניטריים וכו'ב8 
 

חשמל, כלים סניטריים וכו' תהיה בהתאם ליחידות קומפ'  המדידה לאביזרים, מערכות אביזרים, דוד
כמתואר בתוכנית ובכתב הכמויות8 התשלום יהיה בהתאם למחיר הנקוב בכתב הכמויות8 המחיר 

יכלול אספקת כלים, האביזרים, או המערכות, לרבות כל המחברים הדרושים, ביצוע כל החיתוכים, 
כניות8 כמו כן יכלול המחיר את כל עבודות החפירה, הריתוכים, ההדבקות וכו' להתקנתם כנדרש בתו

 המילוי, החציבה, 
 הבטון, טיוח, צביעה, הברגות וכו' הנדרשים להרכבת האביזר/ציוד, לפי התוכנית ודרישת המהנדס8

 
 עטיפת בטון

 
 המחיר יהיה אחיד לכל עומק הצינור8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 הערות לשסתומים ומגופים

 
למערכות  F.Mאו  U.Lבאר לפחות ויהיו מאושרי  1281כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של 

 ספרינקלרים8
יותקן מערך שלוט הכולל מגוף ראשי, שעוני בדיקה, מפסק לחץ חשמלי,  -כמפורט בתוכנית  -בכל אזור 

 מערכת ניקוז כמפורט בתוכנית ובכתב הכמויות8
 

בקוטר  U.Lו/או F.M 8שער או מטיפוס פרפר יותקן מתג התראה מאושר 8על כל מגוף סגירה מטיפוס 
 (TAMPER SWITCH8המפורט בתוכנית )

 
 הקבלן יחבר את כל המתגים לאזור בלוח הבקרה הכללי המיועד רק למערכת גלוי וכיבוי אש8

 
יצבע הקבלן את הצנרת על כל  לאחר סיום עבודות ההתקנה ושטיפת הצנרת ולפני התקנת הספרינקלרים

 אביזריה המתלים והחיזוקים בצבע יסוד + פעמיים צבע שמן אדום8
 

 מסירת המתקן
 

 לצורך ביצוע הבדיקה יספק הקבלן על חשבונו את כל המכשור הדרוש, את העבודות 
 החומרים והציוד8

 
  וכשירים לפעולה יבדקו כל ראשי ההמטרה )הספרינקלרים( שהותקנו והורכבו כיאות, שהם שלמים

 וכי לא ניזונו במהלך העבודות8
 
 8יבדקו כל התלויות החיזוקים התמיכות ומחברי הויקטאולק 
 
 8יבדקו כל המגופים להתקנתם הנכונה בהתאם להנחיות היצרן 
 
 8יסגרו כל המגופים ויערכו בדיקות אזוריות 

 
  באר למשך שעתיים ויתוקנו כל הדליפות8 .28תיערך בדיקת לחץ אויר של 

 
  שעות8 אם תתגלה דליפה ותתוקן  8באר במשך  .28תיערך בדיקת לחץ מים בלחץ של 

 יש לחזור על כל הבדיקה בשלמותה8
 

  שעות8 8באר במשך  1888תיערך בדיקה סופית בלחץ מים של 
 

לאחר מכן תחובר המערכת לצנרת האספקה הקבועה תוך כדי פתיחה איטית של המגוף הראשי ויתר 
 הלם מים במערכת8המגופים למניעת 

 
 המערכת כולה תישאר מעתה ואילך בלחץ עבודה קבוע8

 
 תוכניות לבצוע

 
התוכניות המצורפות כאן הן תוכניות למכרז בלבד8 תכנון סופי ואחרון של המערכות  כולל חישוב 

הידראולי יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם לסוגי הציוד שיבחר הקבלן לספק ובהתאם לשנויים 
 בתוכניות עד השלמת התכנון האדריכלי8שיהיו 

 
 
 

  מפרט מיוחד לעבודות חשמל 8
 מפרט טכני זה מתייחס לביצוע עבודות חשמל. 

 כל עבודה תבוצע לפי  חוק ותקנות חשמל  ודרישות חברת  

 החשמל ובמקרה של ספק לפי הוראות מהנדס. 

 המפרט והתכניות משלימים זה את זה. 

 
 

 טיב החומרים 
 המהנדס רשאי לדרוש אישור מכון התקנים הישראלי על כל פריט  או 

 יחידה של החומר והציוד ולא להסתפק באישור של הטיפוס. 

 על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים, האביזרים ויתר חלקי 

 המתקן לשם אישורם לפני ביצוע העבודה. 



   

 ם ישראלי  , אירופאי  או בינלאומי אחר  כל חומר , אשר לא יהיה מאושר ע"י מכון התקני

 המקובל על המתכנן ויתגלה לאחר ביצוע .
 העבודה תפורק  ע"ח הקבלן. 

 
 

 תאום עם גורמי חוץ 
 למרות  תאומים מוקדמים שבוצעו  ע"י המתכנן , הקבלן מתחייב לתאם עם חברת החשמל ,  

 . את תחילת עבודתם ואת מיקום  הכניסה הראשית HOT -בזק  , ו
 תקלות שתנבענה מחוסר תיאום  סופי של הנ"ל, תהיינה ע"ח הקבלן. 

 
 

 רשיונות 
 הקבלן מתחייב להעסיק באתר מנהל ,  בעל רשיון תקף ותואם לגודל )באמפרים( של המתקן

 לפי  הדרישות וועדת מנהל האנרגיה  לביצוע העבודות,  וכן בעלי מקצוע בעלי רשיונות וידע 
 לביצוע העבודה. 

 המהנדס שומר זכות לעצמו  להרחיק כל אדם מבלי לתת הנמקה על כך. 

 

 
 קבלת עבודה 

 העבודה תתקבל ע"י המהנדס אחרי אישורה של חברת חשמל  כיוון שאישור חב' 

 החשמל אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה במתקן  כולו, מהנדס  מתכנן יהא הפוסק הסופי 

 לגבי העבודה ותקינותה.
 חייב גם בבדיקה  נוספת של בודק  מהנדס מוסמך. בנוסף המתקן

 
 

 אחריות הקבלן 
 הקבלן יהיה  אחראי למתקן במשך שנה לאחר קבלת העבודה ע"י המהנדס ויתקן 

 כל תקלה שתתגלה אחרי בדיקת הקבלה הסופית. 

 במשך תקופה זו על הקבלן לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד 

 פגום על חשבונו, פרט למקרה אשר בו יאשר המהנדס שהליקוי בא כתוצאה 

 משמוש בלתי נכון או מרשלנות בשימוש המתקן. 

 הבדיקות השגרתיות של המהנדס באתר העבודה אינם פותרים את הקבלן 

 מכל אחריות שהיא.

 כנות עם סיום העבודות בשטח וקבלת המתקן על הקבלן יהיה להגיש  למהנדס תכניות מעוד

 (.AS MADE)  -של המתקן כפי  שבוצע למעשה 

 
 

 בדיקת בודק מוסך 
 על הקבלן יהיה להזמין את חברת החשמל לבדיקת עבודתו כולה או חלקה 

 כפי שהמצב יחייב, הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו ללא יוצא מן 

 הכלל גם במקרה שחלק מהציוד יסופק ע"י אחרים  . 

 להזמין ולבצע בדיקה נוספת ע"י בודק מהנדס מוסמך.בנוסף הקבלן חייב 

 כל התיקונים שידרשו ע"י הבודק , ח"ח, ע"י המפקח וע"י נציג המזמין 
 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא ולא יאוחר משבוע ימים לאחר מתן 

 ההוראה. 

 
 

 ניקיון 
 הקבלן יסלק מהאתר ,בכל זמן הנדרש ע"י הוראת המפקח כל פסולת ,

 עת מביצוע עבודתו שאריות של ציוד חשמל, חלקי מבנה וכו'. הנוב

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצהרת הקבלן
 

הקבלן מצהיר בזאת שברשותו כל המסמכים שהוזכרו כאן וכן כל המסמכים  הרלוונטיים לבצוע 
אותה העבודה8 כי קרא את כל החומר והבינו, כי קיבל את ההסברים וכי העבודה נהירה וברורה וכי יבצע 

 ברמה מקצועית עליונה ובמיטב הידע המקצועי8
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
          

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 הסכם התקשרות –נספח ב' 
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 חוזה לביצוע עבודה קבלנית

 (ראשי)קבלן 

 05710.19מספר חוזה 

 שנערך ונחתם בתל אביב בתאריך __________
 
 
 
 

 מכבי שירותי בריאות בין:   
 תל אביב  05מרחוב המרד  
  "המזמין" –להלן  

 
 
 
 
 

   לבין: 

 רח'     

 , פקס:                 טל:               

 ח0פ0    

 "/הקבלן הראשי"הקבלן –להלן  
  



   

 
 
 
 

שיפוץ חדר בפרויקט בינוי ומערכות אינסטלציה וגזים רפואיים והמזמין החליט על ביצוע עבודות  והואיל
 כפי שיפורט להלן בחוזה זה; ,אחיות ומרפאת בריאות האישה בסניף מכבי אשקלון הגבורה

 
 ; הפרויקטו העבודות והקבלן הציע למזמין במסגרת הצעה שהגיש לבצע את והואיל

 
והמזמין הסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות והפרויקט בהתאם לאמור בחוזה זה על נספחיו,   והואיל

 ובהתאם לתנאים ולמועדים כמפורט בחוזה; 
 
 

 בין הצדדים כדלקמן: והוסכם הותנהצהר, לפיכך הו
 
 

 ריכוז נתוני החוזה8 
 )מובא לנוחיות בלבד ואינו בא להוסיף על החוזה(

 
סניף אשקלון מכבי  אתר העבודה

 הגבורה
 לפי צו התחלת עבודה מועד התחלה

 ימים קלנדריים .7 משך הבצוע  שם הקבלן

 לפי צו התחלת עבודה מועד סיום ומערכות בינויקבלן  המקצוע 

 סכום החוזה
 )כולל מע"מ(

 
______ ₪ 

 0.35% טוחיב תשלום

  מקדמה אין סוג הצמדה

 5% ערבות בדק אין מדד בסיס 

 %.1 ערבות ביצוע 10% עיכבון 

תקופת ערבות   
 הביצוע

)תקופת הביצוע + ארבע 
 חודשים(

 

   _______ עד ליום 
   



   

 כללי  –פרק א' 
 
 
 מבוא ונספחים 18
 

המבוא והנספחים להזמנה לקבלת הצעות ולחוזה זה לרבות נספחים עתידיים שיצורפו לחוזה,  
מהווים חלק בלתי נפרד הימנו וכמוהם כתנאי מתנאיו8 מובהר כי כל נספח עתידי שיצורף לחוזה לא 

 יהווה חלק ממנו אלא אם נחתם על ידי כל הצדדים8 
 
 פרשנות והגדרות 28
 

 והוראות הפרשנות כדלקמן:בחוזה יחולו ההגדרות  
 

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לנוחות הקריאה וההתמצאות בלבד, ואין בהן  משום פרשנות של  281
 הוראות חוזה זה8

 
בחוזה זה יהיה למילים ולביטויים הבאים המובן שנקבע להם להלן, אלא אם הקשר הדברים מחייב   282

 אחרת8
 

  :"כבי אשקלון הגבורהסניף מ"המקרקעין" או "הבניין. 
  "לבנות, וכל המערכות שיש /או : כל העבודות שיש  לבצע ו"הפרויקט" אוה"בניה"  או"העבודות

 להתקין ולבצע, לפי העניין, ועל פי האמור בתנאי החוזה  בנספחיו8 
  "חברת ניהול, תיאום ופיקוח שנתמנה על ידי המזמין, לרבות נציגם "המפקח":  או"מפקח התכנון

 מעת לעת8 שימונה
  :"נציג אחד או יותר שימונה מעת לעת ע"י המזמין8"נציג המזמין 
  :"לרבות: נציגיו,  לעבודות בינוי 275/2.17 אשר נבחר לביצוע חוזה מס' ,הקבלן"הקבלן הראשי

 בשמו או בשבילו בביצוע  העבודות8  הפועל  יו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנהומורש
 "הנותנים  0ג'בנספח כל המתכננים  השונים מטעם המזמין המפורטים  :"מתכננים 1יועצים

 שירותי תכנון ו/או כל יועץ ו/או מתכנן נוסף או חלופי מטעם המזמין, לרבות מפקח ואדריכל8
  :"התוכניות המהוות חלק  בלתי נפרד מהחוזה, ולרבות כל שינוי כפי שאושר בכתב ע"י  "התוכניות

, תוכניות העבודה שיוכנו ויימסרו מזמן לזמן או יאושרו בכתב ע"י כניות אחרותוהמפקח וכן כל ת
  8'0ג'כנספח המפקח ו/או היועצים, לרבות התוכניות המצורפות להסכם זה 

  "לחוזה  1א'כנספח  המפרטים הטכניים המיוחדים המצורפים"המפרט הטכני":  או"המפרטים
המיוחד"( וכן המפרט הטכני הכללי  זה, לרבות המפרט הטכני המיוחד בחוזה זה )להלן: "המפרט

, בהוצאת הועדה הבין  משרדית  של  משרד  א'נספח לעבודות בניה שאינו מצורף אולם הוא מהווה 
השיכון ו/או משרד  הביטחון, על כל חלקיו, במהדורתם האחרונה בכל עת )הידוע בכינויו "הספר 

  הכחול"( )להלן: "המפרט הכללי"(8
  "חוזה זה ולרבות כל המסמכים הנלווים לו, הנספחים לחוזה, לרבות "ההסכם":  או"החוזה

עתידיים שיצורפו לחוזה על פי הוראותיו, המפרטים, התוכניות, כתבי הכמויות, המחירים וכל 
 מסמך אחר המהווה או שיהיה חלק מחוזה זה, או שייחתם מכוחו של חוזה זה8

  "שיגיע לקבלן מהמזמין כתמורה לביצוע הסכום "התמורה":  או"שכר החוזה"  או"מחיר החוזה
התחייבויות הקבלן בהתאם להוראות החוזה, למעט בגין עבודות נוספות ו/או שינויים, כמשמעם 

 בחוזה זה להלן8 
 :"נות ציוד, מכונות, וכלים הדרושים לביצוע העבודות אך לא כולל הציוד, המכו "ציוד הקמה

 ע ולמסור למזמין8שעל הקבלן לבצ והכלים המהווים חלק מהעבודות
  "אישור חתום בכתב בלבד מטעם הנציגים המורשים8"אישור":  או"מאושר 
  "כל חומר ו/או ציוד ו/או מערכת וכל חלק מחומר וציוד ו/או מערכות "חומרים":  או"חומר

בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן  הדרושים לצורך ביצוע  העבודות, לרבות האביזרים, מוצרים,
 העתידים להיות חלק מהעבודות למעט ציוד ההקמה8 מתקנים

  "ו/או שביתה כללית ו/או כל אירוע שיוכר על ידי החשב הכללי  כוללת לרבות מלחמה –"כוח עליון
 כאירוע הדוחה מסירת עבודות למדינה8  

לעניין זה מובהר כי האינתיפאדה, פיגועים או מעשי איבה, נפילות טילים, ימי מועד יהודים 
מיים, שביתות )למעט שביתות כלליות(, תנאי מזג אויר קשים וימי  היעדרות פועלים ומוסל

מהסיבות המפורטות בפסקה זו לא ייחשבו לכל דבר ועניין ככוח עליון, אלא אם החשב הכללי של 
 משרד האוצר קבע אותם כאירוע שיש בו לדחות מסירת עבודה למזמין8 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 עדיפות בין מסמכים  20
 

לסעיפים אשר תוכנם משפטי, לרבות סעיפים אשר אינם בגדר תיאור טכני או מפרט טכני,       381 
עדיפות על יתר הוראות חוזה זה גופו ועל כל האמור בנספחי החוזה השונים, אם ובמידה 

 וקיימת סתירה כלשהי בין סעיפי חוזה זה גופו, לבין האמור בנספחי החוזה8
 

מחורה, בין סעיף כתב יאי התאמה בין תיאור העבודה, אופן ביצועה ות הייתה סתירה או     382 
הכמויות, ובין הפרטים הכלולים במסמכי ההזמנה לקבלת ההצעות והחוזה, לרבות בתוכניות 
ובמפרט, יראו את הקבלן כאילו לקח בחשבון את ההוראה המחמירה מבין ההוראות 

  הסותרות ולפיה תמחר את מחיר היחידה או העבודה8
 

של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי בין המסמכים  במקרה  383 
המפורטים בחוזה זה, חייב הקבלן להסב את תשומת לבו של המפקח שבעה ימים לפני ביצוע 

 העבודה הקשורה לעניין זה ולקבל הוראות של המפקח כיצד לנהוג8 
 

ב הכמויות ובמפרט הטכני המיוחד, עדיפים על אופני אופני המדידה והתשלום המצוינים בכת   384 
המדידה והתשלום המצורפים למפרט הכללי8 המחיר הרשום בכתב הכמויות מתייחס וכולל 

 את כל הנאמר בכתב הכמויות, תכניות ומפרטים טכניים8 
בכל מקרה בו הוראות המפרט )כללי או מיוחד( מחמירות מדרישות התקנים, הוראות המפרט   

 עדיפות8 
 

סדר העדיפות בין המסמכים יהיה כדלקמן )הראשון גובר על האחרון(, באין הוראה  אחרת  385 
בהסכם, כאשר בכל מקרה יחשב כל מסמך, כאילו בא להוסיף על התחייבויות הקבלן ביחס 

 רשימה שלהלן ולא לגרוע מהן:לקודמיו ב
 הוראות כל  דין, ובפרט הוראות חוק התכנון והבניה כולל תקנותיו8 8 1  
  08נספח ב' –התנאים המיוחדים לחוזה  8 2  
 08ג'נספח  –תכניות אדריכליות ותכניות היועצים והפרוגרמה התכנונית  38  
 8 1א'נספח  –המפרט הטכני המיוחד בחוזה זה ובנספחים לו  48  
 סעיפי הסכם זה גופו8 58  
הכחול"  המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית )הידוע בכינויו "הספר 68  

 8 א'נספח  –
 תקנים ישראליים8 78  

 
 
 ספקות במסמכים    20
 

הקבלן מתחייב לבדוק את ההתאמה בין כל המסמכים המצורפים לחוזה לבין הוראות כל  481 
ובפרט הוראות חוק התכנון והבניה על נספחיו8 במקרה שהקבלן יבצע עבודה הנוגדת דין, 

הוראות כל דין או את הוראות ההיתר או כל הוראה אחרת מחייבת, תחול האחריות לכך 
 באופן בלעדי על הקבלן8

 
לעיל, הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים  481מבלי לגרוע מהוראות סעיף  482 

השונים המהווים את התוכניות ו/או בין התוכניות ובין יתר מסמכי החוזה ו/או בין התוכניות 
 -ו/או החוזה לבין הנתונים המעשיים במקום העבודה8 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה 

ותה במסגרת בדיקותיו לרבות את ההתאמה בין התוכניות ו/או יתר מסמכי חובת  הקבלן לגל
החוזה שנמסרו ו/או שימסרו לידו, והוא חייב להודיע על כך מיד למפקח ובכל מקרה שבעה 
ימים לפני ביצוע העבודה הקשורה לעניין זה, ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות 

 המפקח8  
 

מובהר כי הוראות בעלות משמעויות כספיות, לא יחייבו את המזמין  אלא אם אושרו על ידי   483 
 המזמין בכתב8 

 



   

 הצהרות והתחייבויות הצדדים  –פרק ב' 
 
 הצהרות הקבלן 70
 

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן: 
 

הנספחים כי קרא ובדק בעיון בעצמו וע"י מומחים לדבר מטעמו את המסמכים המפורטים ברשימת  581 
המהווים כולם יחד את מסמכי קבלת הצעות, לרבות חוזה זה על נספחיו וכן אימת את זכויות 

 המזמין במקרקעין ובבניין וכי כל אלו וכן תנאי החוזה והנספחים לחוזה נהירים וברורים לו8
  

קע ואת כי בדק בעצמו וע"י מומחים לדבר מטעמו את המקרקעין, הבניין וסביבתם, את טיב הקר  582 
ן, בדק את התוכניות הנוגעות לבניית הפרויקט, וכל תנאי על פי כל  דין, החלים על ידרכי הגישה לבני

 עבודות הקמת הפרויקט8
 

, בכפוף להוראות חוזה זה, הינה תנאי יסודי לביצוע העבודותכי ידוע לו שעמידה מדויקת בלוח זמנים  583 
ם עלולה לגרום למזמין נזקים כספיים, הן ישירים והן ועיקרי בחוזה זה, וכי אי עמידה בלוח זמני

 עקיפים8  
 

כי יש לו הידע, הניסיון והמיומנות, המשאבים הכספיים, כוח אדם, החומרים, המתקנים והציוד כדי  584 
לבנות ולהשלים את הבניין ברמת בניה וגמר מעולים, בעצמו ו/או באמצעות קבלנים רשומים בסיווג 

 ון ויכולת מוכחת8מתאים, בעלי ניסי
 

כי העובדים מטעמו שיעסקו בביצוע ההתחייבויות עפ"י חוזה זה, הם בעלי יכולת וניסיון ורמה  585
 מקצועית גבוהה כאמור8

 בנסיבות מיוחדות8 18מתחייב להעסיק עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, מעל גיל  הקבלןכמו כן,  
להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, יפנה את בקשתו אל הקב"ט  הקבלןבהם יבקש 

 המחוזי של מכבי לקבלת אישור פרטני וזאת טרם הצבת העובד בפרוייקט/במקרקעין8
 

הוא, יהיה הקבלן אחראי לכל הפעולות ו/או העבודות אשר יבוצעו על ידי  כי בנוסף לאחריותו וחבותו 586 
 עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי מטעמו בכל הקשור לביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה8 

 
כי הוא נכון לבנות ולהשלים את הפרויקט עבור המזמין בהתאם לתנאי חוזה זה ומועדיו בהתאם  587 

 שיהיו וישונו מעת לעת, בכפוף להוראות חוזה זה ונספחיו8 לתוכניות הבניה כפי
 

 כי בכל מקרה עבודות הבניה, לא יפחתו ולא יסתרו את הוראות חוק תכנון והבניה כולל תקנותיו8 588 
 

הקבלן מצהיר בזה כי שוכנע על יסוד בדיקותיו כי הוא מסוגל לעמוד בהתחייבויות על פי חוזה זה, וכי  587 
חיר החוזה הינו סופי ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות שינוי נסיבות מכל סוג שהוא ידוע לו כי מ

 שיחול לאחר חתימת החוזה, למעט על פי הוראות החוזה8 
הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תביעות כספיות כלשהן עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה,   

ו נסיבות כלשהן הקשורות במבנים הקיימים, או עקב אי ידיעת או הכרת תנאי מקום הבניין א
 במגבלות הגישה והאמצעים המיוחדים הקשורים בבצוע העבודות ו/או הנובעים מכך8

 
בלי לגרוע מהאמור, מאשר הקבלן כי לא יטען במשך מהלך ביצוע העבודות )או לאחר מכן( כל טענה  .581 

לצורך ביצוע העבודות או כי אין ח אדם ויתר הפריטים הדרושים ומרים, ציוד, כובדבר חסר ח
באפשרותו להשיגם ו/או קשיים כלשהם הנובעים מהתנאים או בסביבתם8 במיוחד לא תישמע כל 

ח אדם  לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות כולן במועד ומרים, בציוד, או בכוטענה כי חסר בח
עיכוב או מחסור בכח אדם או קבל מאת הקבלן כל טענה בגין תהקבוע בחוזה8 מוצהר בזאת  כי לא ת

דה או פיגועים או שביתות או אמחסור אשר מקורם באירועי מלחמה חלקית או מוגבלת או אינתיפ
רוע כזה, למעט מלחמה כללית  ו/או שביתה כללית ו/או כל אירוע ינפילות טילים או השבתות, כי כל א

כמזמין  "ירת עבודות למדינהמס"אחר אשר על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, כאירוע הדוחה 
רוע צפוי וחזוי, והקבלן מתחייב להתארגן באופן שכל אירוע כאמור לא ישפיע על קצב יהינו א

 התקדמות  העבודה והעמידה בלוח הזמנים8
 

כי ידוע לו שאין לו כל חזקה במקרקעין ו/או כל הבנוי עליה או חלק ממנה, על פי חוזה זה, וכל מעמדו   5811 
להשלמת הבניה והפרויקט הינו במעמד בר רשות בלבד בהרשאה זמנית הניתנת לביטול  בקרקע, עד

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין העומדות לזכות המזמין8  בכל עת8
 

 שא בכל ההוצאות החלות עליו על פי הוראות הסכם זה8 יכי י  5812 
 

 -י בידיו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו הקבלן מצהיר כי הוא מנהל ספרים כחוק וכ  5813 
המעיד על ניהול פנקסי  חשבונות  עפ"י פקודת מס הכנסה  והתקנות והצווים שהוצאו על פיו,  1776

מ, או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על "וחוק מע
 לחוק8מ בהתאם "עסקאותיו למע



   

 
,  עד 1776 –הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו   5814 

לא הורשע הקבלן ו/או  אינו מנוע מביצוע העבודות האמורות בחוזה זה וכןלמועד חתימת הסכם זה, 
בעל זיקה אליו, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 

ואם הורשעו ביותר משתי  1787 –ו/או חוק שכר מינימום,  התשמ"ז  1771 –תנאים הוגנים( התשנ"א 
בירות"(8  הקבלן עבירות, הרי שחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה  )להלן: "הע

 מתחייב כי ידווח למזמין על כל הרשעה שיורשע בגין העבירות האמורות8
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י כל דין ויתר הוראות הסכם זה, הקבלן מצהיר כי הוא  יהא אחראי  5815 
לני משנה היחידי והבלעדי לכל דבר ועניין הקשור לתנאי העבודה ואופן ביצועה, ע"י עובדיו ו/או קב

מטעמו ולכל דבר ועניין הקשור בכך ובכלל זה, יהא הקבלן אחראי בלעדי לוודא קיומם של הוראות 
כל דין, אספקת הציוד המתאים, הכשרת העובדים, בטיחות, וכיוצ"ב, לרבות לקיום תקנות הבטיחות 

ות בחום" וכן לקיום כל התנאים הנדרשים לביצוע "עבוד 7..2 -בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז
כולל עבודות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, 
עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או 

ו/או להבות וכדומה והוא יפצה את המזמין בגין כל נזק העלול להיגרם לו בקשר עם תנאי העבודה 
 אופן ביצועה8 

 
הקבלן מצהיר כי אין לו באופן ישיר ו/או עקיף לרבות באמצעות קרובי משפחה או בכל דרך אחרת  5816 

חשש מניגוד עניינים ו/או ניגוד עניינים כלשהם ומכל סוג וכי במשך כל תקופת הסכם זה או כל עוד 
אשר עלולים להעמידו במצב של חשש הוא נותן שרות למכבי, לא יעשה כל פעולה או ימנע מכל פעולה 

מניגוד עניינים8 בכל מקרה של חשש מאפשרות של ניגוד עניינים, ידווח הקבלן למכבי על כך לאלתר 
 בכתב ויפעל מיידית לפי הנחיותיה8

 
  הצהרות והתחייבויות המזמין: 60
 

 המזמין מצהיר בזאת ומתחייב כדלהלן:  
 

 נו בעל יכולת, לרבות יכולת כספית, למלא אחר כל חיוביו על פי הסכם זה במלואם ובמועדם8 יכי ה 681 
 

 כי הנו מוסמך להתקשר בהסכם זה8 682 
 
 

 כללי  -התחייבויות הקבלן  50
 

 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן: 
 

כמתחייב  לבצע את הפרויקט בכלל, והעבודות בפרט, באופן רצוף וללא הפסקות על פי השלבים  781 
מלוחות הזמנים עד לסיומן והשלמתן המלאה, בהתאם לחוזה זה, ולמלא לצורך כך אחר הוראות 

 המפקח8
מתחייב לפעול על פי בכלל זה עבודות וההקבלן מצהיר כי הינו קבלן ראשי אחראי לביצוע כלל   

בלוחות  בנושאים הקשורים לבטיחות וגהות ולהשתלבותולרבות על פי כל דין הנחיות ו הוראות
 הזמנים8

 
הקבלן יבצע את הבניה בהתאם לחוזה ונספחיו, ובהתאם לתוכניות העבודה שתימסרנה לו,    782 

מעת לעת, ובהתאם לתכניות המתכננים שתימסרנה לו, מעת לעת, ובהתאם להוראות המזמין 
או המפקח, ובהתאם להוראות כל דין והכל בעבודה מעולה ומחומרים מעולים שלא יפחתו 

אמור בתקנים הישראליים רשמיים המתאימים והמפרט הכללי, ובהעדר תקנים מה
 ישראליים על פי תקנים אירופאים או אמריקאים8  

 
 

 



   

 
הקבלן יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל הוצאה, תשלום וכל סכום, שישלם    783 

בשל כל דרישה או תביעה או הליך משפטי ו/או מעין משפטי שינקטו כנגד המזמין בקשר לאי 
מילוי או הפרה של איזה התחייבות ו/או דין ע"י הקבלן, כאמור לעיל, וכן על פי פסק דין או 

ת אחרת, וכן בגין כל קנס או תשלום חובה מינהלי אחר שידרש לשלם החלטה שיפוטי
המזמין, או לשלמם ישירות לזוכה בהליך השיפוטי או לרשות או לדורש מיד עם הדרישה, לפי 

 העניין8  
 

הקבלן יהיה אחראי לשלם כל קנס, היטל השבחה, מיסים כלשהם או תוספות לאגרות הבניה,   
בגין כל עבירה או חריגה במהלך העבודה מהתוכניות המאושרות  שיוטלו עליו או על המזמין

או בגין בניה בחריגה מהיתר הבניה או בגין כל עבירה על הוראות הרשויות המוסמכות וישא 
 8בכל אחריות או חבות כספית בגין עבירות או חריגות כאמור

 
בנוחיות הציבור, המבקרים תוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה  כי  הקבלן מתחייב 784 

והעובדים בבניין, שלא תהא כל הפרעה, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, 
 שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או רכוש משותף כלשהו8

 
ה יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, לקבלת זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה שאינ 785 

 יהא הקבלן חייב בקבלת הזכות האמורה מבעליה ובתשלום תמורתה -בבעלותו של המזמין 
 , כפי שיוסכם בכתב בין המזמין לבין הקבלן8על חשבונו

 
יתוקן על חשבונו של  -הקבלן אחראי, שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות  786 

הקבלן באופן היעיל ביותר לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים 
 לפקח על תיקון הנזק והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך8

 
 786והקלקולים, שהקבלן אחראי להם לפי סעיף קטן  המזמין יהיה רשאי לתקן את הנזקים  787 

לעיל על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים והקלקולים 
האמורים והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות מכל סכום המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת 

רת8 האמור בסעיף קטן המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אח
 לעיל8 786זה אינו משחרר את הקבלן מחובותיו שעל פי סעיף 

 
הקבלן יפצה את המזמין על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו מפגיעה  788 

מסחר, או זכויות דומות, עקב השימוש -פטנטים, מדגמים, סמליקניין רוחני ,בזכויות 
 ו בפריטים, שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות8במכונות או  בחומרים א

 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ו/או ליועצים ו/או למזמין להיכנס בכל עת סבירה למקום    787 

הפרויקט ו/או העבודות ולכל מקום שממנו מובאים חומרים, מוצרים, מכונות וחפצים 
 כלשהי לביצוע החוזה8 כלשהם לבצוע החוזה, ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה

 
 הסבת החוזה 80

 
ן ו/או יהזכות למזמין להעביר ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או לעשות כל דיספוזיציה  בבני  881 

במקרקעין ו/או בכל זכות שהיא נשוא חוזה זה או חלק הימנו ו/או את זכויותיו על פי הסכם 
 זה לצד שלישי8 המזמין יודיע לקבלן במידה ויעביר או ימכור את זכויותיו כאמור8  

 
ההתקשרות עם הקבלן על פי חוזה זה מבוססת על הצהרותיו של הקבלן לגבי יכולתו   882 

צוע הפרויקט ולפיכך, ולא רק בשל כך, הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, וכישוריו לבי
 להעביר ולשעבד לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה8

 
הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמזמין לפי הסכם זה, אלא   883 

 זמין8 אם קיבל הסכמה לכך בכתב מאת המ
 

  
 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  90
 

מובהר כי כל ההוראות ו/או האישורים ו/או הדרישות וכיו"ב מאת המזמין ו/או המפקח     781 
בכפוף להן, ויינתנו  אך ורק בכתב, בין אם הדבר צוין לקבלן, יהיו בהתאם להוראות חוזה זה ו

 בחוזה זה  במפורש ובין אם לאו8 
 



   

לגרוע מכל התחייבויות הקבלן בחוזה זה ו/או מבלי למעט מכל תפקידיו כאמור לעיל מבלי  782 
מותנה ומוסכם בזה כי המזמין העניק למפקח סמכויות של פקוח מטעמו על ביצוע עבודות 
הקבלן או מי מטעמו8 הקבלן מתחייב בכל מקרה לשתף פעולה עם המפקח, למסור לו את כל 

יות, חישובים, מפרטים, הסברים, וכו' ויראה את המפקח הפרטים הדרושים לו לרבות תוכנ
8 אין במינוי המפקח לגרוע  מאחריות ולמלא אחר כל הוראות המפקח כבא כוח המזמין

 הקבלן והתחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה8
מובהר כי המזמין יהיה רשאי בכל עת, בהודעה בכתב לקבלן, להחליף את זהות המפקח   

בכפוף להוראות חוזה זה, להישמע להוראותיו של כל מי אשר ישמש  והקבלן מתחייב,
 בתפקיד זה מטעם המזמין בזמן הרלוונטי8 

 
המפקח יהיה רשאי לבדוק את ההתקשרויות של הקבלן לשם ביצוע העבודות ואת בצוע  783 

העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה 
ה על ידי הקבלן בביצוע העבודות ו/או מטעמו8 כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מפרש שתיעש

 כהלכה את החוזה ואת הוראותיו8
 

המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של העבודות  784 
וזה או ו/או חלק מהן, אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות, המפרט הטכני ושאר מסמכי הח

בהתאם להוראותיו שנתנו על פי הוראות חוזה זה, ועל הקבלן למלא אחרי הדרישה מיד ועל 
 חשבונו הוא8

 
המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי  785 

סף מתאימים לעבודה הנדונה וכ"כ רשאי הוא לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר, וזאת נו
  לבדיקות הקבועות בהתאם לחוקים הקיימים8

 
המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי להפסיק את העבודות או חלק מהן או עבודת בעל  786 

מקצוע מסוים, אם העבודה אינה נעשית בהתאם לחוזה ו/או לתוכניות ו/או המפרט הטכני 
 ו/או כללי המקצוע ו/או בהתאם להוראת המפקח8

 
רשאי לפסול ו/או להפסיק את עבודתו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של כל עובד ו/או המפקח   

   8 קבלן משנה מטעם הקבלן מבלי הצורך לנמק
 

המפקח רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לכוון את קדימויות הביצוע וסדרי העבודה של הקבלן  787 
 בהתאמה ללוח הזמנים ולצרכי המזמין8

 
ניתנת זכות לפקח על מהלך העבודה כמפורט בחוזה זה, לא יפורש הדבר אף על פי שלמפקח   788 

או כל סעיף מסעיפי החוזה כמשחרר את הקבלן מכל אחריות שהיא לרבות אחריות לטיב 
החומרים או טיב העבודה בהתאם לתנאי החוזה, ולא יגרע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה 

והשגחת המפקח או אי השגחת המפקח לא  זה8 הקבלן יקיים את החוזה במלואו בכל שלביו
משחררת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לביצוע העבודה לפי פרטי החוזה8 אין לראות בזכות 
הפיקוח שניתנה למזמין, או למפקח, או נציגיו על ביצוע העבודה, אלא אמצעי מעקב אחרי 

התחייבויותיו כלפי ביצוע ההסכם על כל שלביו על ידי הקבלן8 אין היא משחררת את הקבלן מ
המזמין למילוי תנאי הסכם זה ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס שבין מזמין לבין קבלן, 
הן מבחינת אחריות המזמין כלפי הקבלן או לגבי כל צד ג' וכן מבחינת אחריות הקבלן כלפי 

ות המזמין, לרבות אחריותו לאופן ביצוע העבודה, לטיב ביצוע העבודה והחומרים, ולתוצא
 ביצוע העבודה8

 
 מובהר כי סמכות או זכות שנמסרה למפקח אין בה כדי לגרוע מזכותם של המזמין       787 

 להשתמש באותה הסמכות או בזכות עצמה ואין בה כדי לגרוע או לצמצם זכויות 
וסמכויות שיש למזמין לפי הוראות הסכם זה ו/או עפ"י דין8 המזמין אינו חייב להשתמש 
בזכותו למנות מפקח, והינו רשאי להפסיק לתקופה או לתקופות מינוי של  מפקח כאמור8 
הימנעות ממינוי מפקח או הפסקת מינויו, לא תגרע מזכויותיו של  המזמין ולא תהווה מניעות 

 נה או תביעה בקשר עם כל דבר ועניין, הקשור בפרויקט זה8  או השתק כנגד כל טע
 

מובהר כי אישור חשבונות, חשבונות ביניים/חלקיים ותשלומים לקבלן בגין העבודות שביצע,   
8 אישור חשבונות או תשלומים לקבלן, יעשה תמיד אך ורק על ידי אישור בכתב מאת המזמין

למזמין, על ידי המפקח  בלבד או שלא על פי או כל החלטה אחרת שיש לה משמעות כספית 
כדי לחייב את  המזמין8 מודגש כי  והאמור לעיל, ייחשב כחריגה מסמכות המפקח ואין ב

כדי לאשר את נכונותם ואינם אלא תשלומי מקדמה על  ואישור חשבונות חלקיים אין ב
 חשבון התמורה, ויבדקו באופן סופי ומחייב בחשבון הסופי8 

      
 
 
 
 



   

 אי יצירת יחסי עובד ומעביד  1.0
 

 –חוזה זה לא יצור יחסי עובד ומעביד בין המזמין ו/או המפקח ו/או האדריכל ו/או היועצים  1.81 
מצד שני8 הקבלן יחשב  -ובין הקבלן ו/או עובדיו ו/או הבאים מכוחו או מטעמו  -מצד אחד 

 בכל עת כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין8
 

הקבלן מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך       1.82 
כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיו או שלוחיו של המזמין, במישרין או בעקיפין, ויועסקו 
על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות באופן בלעדי לגבי תביעותיהם הנובעות 

 יחסיו עימם8מ
 

אם לכל דין ו/או הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהת 1.83 
בהתאם לחוק חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא הסכם החלים עליו ובכלל זה, יפעל 

 17878 –ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1771 –כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א 
 

לן אחראי בלעדי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות הקב 1.84 
, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או גוףו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק 

 בכל פעילות הקשורה לביצוע העבודות8 
 

ל זכות כפי ההסכם, וכי -עלכן מצהיר הקבלן כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע הפרויקט  1.85 
פי ההסכם למזמין ו/או למפקח ו/או לנציגיו ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או -שניתנת על

בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת 
ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לקבלן ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל 

זמין והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת מהמזמין זכויות של עובדי מ
 בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או 

 יום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא8
 
 

 תחילת העבודה  –פרק ג' 
 
 

 התחלת בצוע העבודה 110
 

 הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המפקח בהוראה בכתב, שתקרא  
התחלת עבודה", ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודות, תוך התקופה  /הודעה על "צו

שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים, ויראו בתאריך אשר יופיע בצו התחלת עבודה כמועד תחילת 
 "(8 יום תחילת העבודות: "העבודה בפועל )להלן

כתנאי לתחילת ביצוע העבודות בפועל, הקבלן יגיש לאישור המזמין והמפקח בתוך שבוע מיום קבלת  
 צו התחלת העבודה, את המסמכים כמפורט להלן: 

 

 להלן8 34לוח זמנים מאושר על ידי המפקח, כמפורט בסעיף  1181

ה'   1783בסעיף אכה שבכוונתו להתקשר עימם כמפורט רשימה של קבלני משנה ו/או בתי מל  1182
 להלן8

 תכנית התארגנות8 1183

 תעודת מנהל עבודה כמפורט בהסכם זה8   1184

 

 

 



   

 קבלן יהיה אחראי לסימון הנכון ומדויק של הבניין ולנכונותם של הגבהים, המדדים וההכוונה בבניין ה 128
 8ככל שידרש

 
 ן ושטחי התארגנות  ידרכי גישה לעבודות ולבני 120

 
עם החתימה על חוזה זה ולפני תחילת העבודות בפועל ימסור הקבלן לאישור המפקח, תכנית  1381 

ארגון עבודה אשר בה יצוינו ויסומנו מקומות האחסון, ההתארגנות והעמדת הציוד8 תכנית זו 
רבות , תעשה לאחר קבלת האשורים הנדרשים על פי כל דין למחייבת אך ורק את הקבלן

 והיא תכלול בין היתר: רשויות ובעלי זכויות
 

 פירוט ציוד הבניה ומקומו8 א8  
 שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה8 ב8  
 רותי העובדים8ימבנים זמניים לש ג8  
 סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, ביוב וכו'8 ד8  
   
על הקבלן לנקות את השטחים בהם יעשה שימוש ו/או ימצא פסולת לרבות שטחי החניות  1382 

ו/או כל מקום אחר שישתמש בהם, ולתקן את כל הנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש זה ו/או 
 מפעילותו8 

 
מבלי לגרוע מהאמור, יהיה על הקבלן להחזיר את כל שטחי ההתארגנות והאחסון אשר  1383 

הוקצו לו, אם יוקצו, בתום העבודה במצב נקי ותקין כמצבם לפני התחלת הביצוע, הכל על 
 חשבונו הוא8

 
המזמין אינו ולא יהיה אחראי לפתרון הבאת החומרים, ציוד או חפצים כלשהם, וכ"כ לגישה  1384 

 עלים, שיחולו כולם על הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו בלבד8של פו
   

  בנינים קיימים ומבנים סמוכים 148

לזכות   הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות, לא יפגע בנוחיות הציבור ולא יפריע  14818
והחזקה ברכוש  השימוש והמעבר של כל אדם בכביש דרך, שביל וכיוצ"ב ובזכות השימוש 

  ד ג' כלשהו8של צ

בלן אחראי, שכל נזק או קלקול שיגרום לרבות, למבנים, קיר, כביש, דרך, מדרכה, שביל, הק  1482
רשת המים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון, כבלים, וצינורות להעברת דלק או גז, או מובילים 

תוך כדי ביצוע העבודות, יתוקן מיידית על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר  אחרים וכיוצ"ב
ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בפריט הנזק 

 כאמור, והכל לפי לוח זמנים שיקבע המפקח8 

ביצוע כל  מבלי לגרוע מהאמור יהיה הקבלן אחראי לכך שתוך כדי ביצוע העבודות, לרבות 
מבנה ארעי, יגרום לכך שהדרכים המובילות למקום העבודות תהינה במצב המאפשר תנועה 
הרגילה בדרכים האמורות, וכן שלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה רישיון 
הדרוש לכך מרשות מוסמכת כלשהי, ככל שדרוש, וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתן של 

כב ושל זמני ההובלה כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה בדרכים הדרכים, של כלי הר
 האמורות וימנע כל נזק להן8

אין באמור לעיל כדי לזכות את הקבלן בתשלום כלשהו נוסף והקבלן מצהיר כי בקביעת   1483
 המחירים נשוא חוזה זה נלקחו בחשבון ההוראות האמורות8
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  –ם העל המבני , יאתר ויגלה את כל המבנים והמערכותהקבלן יבצע סיורים מקדימים בשטח האתר 
 אלה שאינם מסומנים בתכנית8 ובכלל זהכבלים וצנרת,  קרקעיים לרבות –קרקעיים והתת 

של כל  הבלעדי לכל דבר ועניין הקשור בכך לרבות תוצאות אי גילוי או איתור אחראיהינו ההקבלן  
נזק, הפסד והוצאה אשר כל משחרר את המזמין מכל אחריות ל/או מבנה כאמור לעיל והוא מערכת ו

לשביעות , וזאת את הנזקיםמיידי על חשבונו  ובכלל זה יתקן באופן מבנים או מערכותיגרמו לאותם 
 המפקח8רצון 

 
 מים וחשמל לבניה 168
 

הקבלן יספק, על אחריותו ועל חשבונו, את המים ואת החשמל הדרושים לביצוע העבודות,  1681 
, ככל שיש בו גנרטורכולל כלי העבודה הדרושים לצורך אספקת מים וחשמל כאמור, לרבות 

 צורך8
 

הקבלן יהיה אחראי להתחבר על חשבונו, באופן זמני, למקורות מים וחשמל והוא אף יהא  1682 
חייב בתשלום החשבונות השוטפים עבור צריכת המים והחשמל משך כל תקופת ביצוע 

 העבודות8  
 

 שלטים וגידור 178
 

 ין:סעיף זה יחול על הזמנת שירותי בניית מבנה או בניין בנוסף לאחריות הקבלן עפ"י כל ד
לטים או ש 2הקבלן יכין ויקבע במקום המבנים, על חשבונו, לרבות האחריות לרישוי על פי כל דין, 

יותר לפי דרישת המפקח, עם רשימת כל הקבלנים והיועצים כמפורט בדף רשימת היועצים לפי דוגמה 
ת בהכנת מ'(8 כל ההוצאות הקשורו x 4.0 2.5 -הכל כפי שיורה האדריכל8 )מידות השלט כ -וגודל 

השלטים וקביעתם כאמור, לרבות כל תשלומי מסים ו/או היטלים הקשורים בשלטים, יחולו על 
הקבלן8 באותם שלטים ירשם שם הקבלן, לרבות שמו של מנהל העבודה ומספר הטלפון שבו ניתן 

 להשיגו בכל שעות היממה8
 8 השלט ייקבע במקום כפי שיורה המפקח ויהיה יציב למשך כל תקופת הביצוע

בנוסף יגדר הקבלן, על חשבונו את מתחם הפרויקט בהתאם לכל דין ולדרישות כל רשות מוסמכת8 
יתדות לפחות, וישמור על הסימון עד גמר  4 -הקבלן יסמן ע"י מודד מוסמך את גבולות המגרש ב 

 הבניה 8 על היתד ירשם גובה  אבסולוטי של ראש היתד  ומספר המגרש8
פק ולהתקין באתר על חשבונו תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים כמו כן, הקבלן מתחייב לס

 ושאר אמצעי זהירות8
למען הסר ספק, ועל אף האמור לעיל, אין באמור כדי ליתר הצורך בהתקנת תמרורי אזהרה, אמצעי 

 בטיחות, גידור וכו' וכל הנדרש כאמצעי זהירות אותם חייב הקבלן לקיים בכל מקרה8
 

 
 התנהלות העבודה  –פרק ד' 
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ולפי  "(מנהל העבודהלצורך ביצוע העבודות, ימנה הקבלן, על חשבונו, מנהל עבודה )להלן: " 1881           
בעבודות מסוג  נשוא חוזה זה8 על המנוסה  "(מהנדס  ביצוע"הצורך גם מהנדס ביצוע )להלן: 

מנהל העבודה להירשם במשרד העבודה כאחראי על בטיחות האתר ועל האתר עצמו וכל 
הנדרש מתוקף מינויו ותפקידו כמנהל העבודה8 הקבלן יציג למפקח תעודת מנהל עבודה 

נוכח באתר הפרויקט במשך כל תקופת ביצוע העבודות8 מינוי ה ייהבתוקף8 מנהל העבודה 
אישורו המוקדם של המפקח, אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או טעון נהל העבודה מ

לבטלו בכל זמן שהוא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהא חייב לתת נימוקים לכך8 כל 
ההוראות או הביאורים  שינתנו למנהל  העבודה על ידי המפקח או המזמין, דינם דין 

 ההוראות שניתנו  לקבלן8 
 
ביצוע העבודות של הקבלנים מטעם  של לתיאום ושילובמנהל העבודה יהיה אחראי בנוסף,       1882           

 בלוח הזמנים באישור המפקח8 וכן לניקיון הבניין והכל המזמין
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עובדין והן עבור עובדים וקבלנים הקבלן ישמש כ"קבלן ראשי אחראי" ו"מבצע הבניה" הן עבור    1781 
מתחייב למלא אחרי כל החובות וההתחייבויות המוטלות עפ"י הקבלן אחרים מטעם המזמין8 

( "הפקודה")להלן:  .177 -כל דין לרבות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל
מלא אחר ( ול"התקנות")להלן:  1788  –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 קביעת כל חיקוק, פסיקה או דין בנושא בטיחות, כפי שיהיו מעת לעת8
 

 עימםלפי הוראות המפקח, יהא חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמזמין יתקשר  1782 
וכן לעובדיהם, לבצע עבודות כלשהן במבנה או בסמוך אליו ולתאם ולשלב את עבודתם 
בלוחות הזמנים המאושרים, לדאוג לניקיון בבניין ועל פי הצורך להסביר את תכניות העבודה 

ולאפשר להם את  עימםשל הקבלן לכל עובד מטעם המזמין8 כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה 
דעות בדבר השימוש -ידו; במקרה של  חילוקי-נים שהותקנו עלהשימוש, בשירותים ובמתק

בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המפקח וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן8 כן 
לצורך הפקודה וכן לצורך  וכ"מבצע הבניה" מתחייב הקבלן לשמש "קבלן ראשי אחראי"
 לו8  א לגורמיםהוראת כל דין שעניינה בטיחות בעבודה בנוגע 

 
מבלי לפגוע באמור בסעיף הקודם, יהא הקבלן זכאי למסור את ביצועה של עבודה מסוימת      1783 

משנה, בתנאי מפורש -כל שהיא, מתוך העבודות הקשורות במבנה והכלולות בחוזה, לקבלן
 -כי:

                                         
 כל קבלן משנה יהא טעון תחילה אישורו של המפקח8  א8 

משנה לא תפטור ולא תשחרר את  -מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הקבלן לקבלן ב8    
הקבלן מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו עפ"י החוזה,  הקבלן יישאר אחראי 

-ןלרבות לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י  קבל
-המשנה, או על ידי מי מטעמו ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן עצמו או נגרמו על

 ידיו8
 המשנה תנאים ביחס לשכר עבודה ותנאי -הקבלן יקבע בחוזה שלו עם קבלן ג8    
 עבודה הוגנים לפועלים8    
משנה יתנהל באמצעות הקבלן בלבד כל הוראה או פניה  -כל משא ומתן עם קבלן ד8   

המשנה תהיה אך ורק לקבלן ולא למפקח אלא אם כן יסכים מפורשות -לןלקב
 המפקח כי יפנו אליו ישירות8

הקבלן לא ימסור בקבלנות משנה את ביצוע העבודות בשלמותן8 כמו כן לא ימסור   ה8   
הקבלן  את ביצוע חלק כלשהו מהעבודות לקבלן משנה כלשהו, אלא בהתאם  

 להוראת סעיף זה8
יגיש לאישור המזמין רשימה של קבלני משנה ו/או בתי מלאכה שבכוונתו  הקבלן  ו8  

להתקשר עימם8 הרשימה תכלול רשימת עבודות וממליצים, והיא תוגש לא יאוחר 
 משבוע מיום קבלת צו התחלת העבודה8 

 
על קבלן משנה מטעם הקבלן תחולנה כל ההתחייבויות החלות על הקבלן ועליו יהיה להישמע  1784 

 להוראות המפקח כמפורט בחוזה זה והקבלן יעשה כל הדרוש לצורך כך 8
 

סעיף זה ו/או ביצוען לא יעניקו לקבלן זכות כלשהי לתביעת כלשהן לרבות בהוראות  1785 
וכן לא יקנו לקבלן המשנה כל זכות  תשלומים נוספים מעבר לאלו המגיעים לו על פי חוזה זה

 8ת לתשלום כלשהושהיא ו/או טענה כלפי המזמין לרבו
 
 

 תקנות ואישורים )כולל מהנדס אחראי לביצוע( 2.0
 

בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכדומה של רשות מוסמכת החלות על    2.81 
קבלן ביצוע, יעמוד הקבלן באותן דרישות או תקנות, וימציא לידי המפקח את האישורים 
הנדרשים על ידי אותן רשויות, כן יהא הקבלן חייב לעבוד בתיאום רצוף עם כל הרשויות 

שם מהנדס הביצוע אשר יחתום לפני התחלת העבודה  הנ"ל, להמציא לידי המפקח את
( לתאם, להביא את כל הגורמים במועדים הדרושים לביקורת '1ונספח )כאחראי על ביצוע 

 העבודות, ולבסוף להביא, להציג ולמסור את כל מכלול האישורים הנ"ל לידי המפקח8 
מבלי לפגוע בפרטים דלעיל רואים את הקבלן כאחראי למילוי מדויק של כל התקנות   

ידי השלטונות בקשר לבניית המערכות והתקנתן, ובפרט -העירוניות והממשלתיות שנקבעו על
 הוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו8  

 



   

ת החוקים ו/או לא תאושרנה תביעות הקבלן והוא מוותר על טענות לפיהן לא ידע את הוראו  
התקנות הנ"ל ו/או אלו באחריות המזמין, וכן לא תינתן לו הארכת זמן כשלהי עקב איחור 

 שנגרם מפאת אי מילוין של התקנות הנ"ל8 
 

 דו"חות וישיבות תאום 
 

פעם  המפקח יזמן את הקבלן במועדים שייקבעו ע"י המפקח בתיאום עם הקבלן, ולא פחות מתדירות של8     21            
בשבוע לישיבות תאום ביצוע8 על הקבלן להביא לדיונים אלה את מסמכי העבודה הנדרשים ובעלי 

 הכל לפי שיידרש לכך בכתב מראש על ידי המפקח8 -המקצוע/קבלני המשנה לפי דרישת המפקח 
 
 

 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה 000
 

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, עובדים מקצועיים )לרבות מודד( ואחרים, במספר  2281 
הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובהתאם להוראות המפקח, וכן 
מתחייב לדאוג לכך שמנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע יהיו במקום הבניין משך שעות העבודה, 

 ים, וכדי לקבל הוראות מהמפקח או למסור לו דיווחים8כדי לפקח על העובדובכלל זה 
 

 לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים רק בהתאם להוראות כל דין8  2282 
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בבצוע העבודות את כל התשלומים החלים   

 עליו על פי הוראות כל דין8 
 

ות ותנאים לשמירת העובדים ורווחתם כדרוש בחוק8 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיח 2283 
נוחיות -הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע המבנה, על חשבונו, סידורי

ושירותים, מקומות אכילה נאותים באתר המבנה, לשביעות רצונו של המפקח, ועל פי הוראות 
 כל דין8 

 
לשמירת הבריאות העובדים ורווחתם כדרוש  הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים 2284 

ידי מפקחי העבודה, במובן חוק ארגון הפיקוח על -בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על
 8 1754 -העבודה, תשי"ד 

 
הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות הקבלן על פי כל דין, ועל פי חוזה זה, ולא לגרוע מהן,  2285 

 חובות על המזמין כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן8ולא יתפרש כמטיל 
 
 מודד מוסמך 020

 
ידי מודד מוסמך ורשום מטעם הקבלן ועל חשבון הקבלן, ומאושר -כל המדידות והסימונים ייעשו על 

 ידי המפקח8 -על
 

 יומן עבודה 248
 

ו כל הפרטים העתקים לפחות, יומן עבודה אשר בו ירשמו מדי יום ביומ 3 -הקבלן ינהל, ב 2481 
הנוגעים למהלך העבודה8 הקבלן יקפיד שכל הפרטים שירשמו על ידו ביומן העבודה יהיו 
נכונים וישקפו את כל מהלך העבודות במלואן8 היומן ישמש, לפי הצורך, נוסף לרשום פרטי 
העבודה, גם למתן ההוראות בכתב של המפקח לקבלן8 היומן יוחזק במקום בו תהיה למפקח, 

יועצים גישה אליו בכל עת בה משרדי הקבלן באתר הפרויקט פתוחים, וכל הוראה למזמין ול
שתכתב ביומן על ידי המפקח, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן, 

ימים לאחר רישומה8 מובהר כי הסתייגותו לא תחייב את  3בכפוף לזכותו להסתייג ממנה תוך 
ת המזמין8 היומן ייחתם מדי יום על ידי הקבלן או מנהל המזמין ולא תהווה ראיה לחוב

הפרויקט, ומקור היומן והעתק אחד ממנו ימסרו באותו יום למפקח, אשר יהיה רשאי 
יום  7להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו לפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי תוך 

 בדפי היומן8  ממסירת היומן כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב לקבלן או רישום
 

ימים מיום הרישום, יחשב  3לא העיר ו/או לא חתם הקבלן להערות המפקח, כאמור, תוך  2482 
 הקבלן כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן8

 
רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן העיר לגביהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות   2483 

ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת תשלום כלשהי על פי החוזה8 רק הכלולות בהם, אולם לא 
רישומים שנרשמו כמפורט לעיל ובהסתייגויות הרשומות בו יהוו בסיס לדרישת תשלום )אם 

 בכלל( ע"י הבאתם בחשבון בחישוב הכמויות לצורך התחשבנות, אם בכלל תהיה כזו8
 

 ו בהתכתבות נפרדת כאמור בחוזה זה8היומן לא ישמש כדרישת תשלום או מחיר, ואלה יעש  2484 
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 שמירה ובטיחות 020
 

ציודו וציוד קבלני כל הציוד באתר לרבות על הקבלן לדאוג, על חשבונו לאכסון ושמירת  2681 
 המשנה8

בהוצאות הכרוכות בהעסקת השומרים  וישא הקבלן יהיה אחראי לשמירת העבודות והבניין  
שעות ביממה8 השמירה תתבצע באמצעות חברת  24הדרושים לשמירה יעילה ביום ובלילה, 

   מאושרת וכן ע"י העסקת כוח משטרתי על חשבון ובאחריות הקבלן8ושמירה מוכרת 
 

השימוש במקום בבניין ו/או הנכס לדיור של פועלים או של אדם אחר, חוץ מהשומרים   
פגיעה, השחתה וכו' של  גניבה, אם יקרה קלקול, אבידה , המורשים לכך אסור בהחלט8

חומרים, ציוד, כלים, מכשירים או כל דבר שהוא לרבות אלו שהונחו על ידי הקבלן באזור 
, ישא הקבלן וכל דבר אחר הבניין, וכן של כל דבר שיבנה ו/או יעשה במסגרת ביצוע העבודות

בלעדי ושום אחריות לא תחול על המזמין8 על הקבלן לנקוט באמצעי  בכל ההפסד ונזק באופן
הזהירות הדרושים למניעת סכנת שריפה ו/או השחתה ו/או גניבה ו/או קלקול ו/או פגיעה 
מכל סוג שהם והוא יהא אחראי בלעדי לכל דבר ועניין הקשור בכך לרבות לכל נזק, הפסד 

 בכל דבר ועניים הקשור בכך8 והוצאה והוא מוותר על כל טענה כנגד המזמין
 

חשבונו את אמצעי הזהירות וההגנה לביטחונם ובטיחותם של כל הקבלן מתחייב לספק, על  2682 
העובדים באתר ולנוחותם על פי הוראות כל דין, ולדאוג לביטחונו ונוחיותו של כל המורשה 

פי כל דין או על להיכנס לאתר הפרויקט בתיאום עם הקבלן, בכל מקום שיהיה צורך בכך על 
פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי8 למען הסר ספק, מובהר כי לא תותר כל כניסה לאתר 

 בניית הפרויקט, אלא באישורו ובפיקוחו של הקבלן8 
 

בדבר , כמו כן, חלה על הקבלן החובה לקיים כל צו בטיחות, הניתן על ידי מפקחי עבודה 2683 
רים המהווים סכנה ו/או כל צו שיפור בנושא גהות ורווחה בטיחות של מכונות או ציוד או חומ

והתקנות  1754-של העובדים, כנדרש על פי חוק אירגון הפיקוח על העובדים,  תשי"ד 
התקפות כפי שיתוקנו מעת לעת8 אי מילוי הוראות הפקודה, התקנות וכל דין אחר בנושא 

 בטיחות, מהווה, בין היתר, הפרה של הסכם זה8
למען הסר ספק, מובהר בזה, כי המזמין או מי מטעמו, לרבות המפקח מטעמו, אינם אחראים              

לנושא הבטיחות בעבודה והאחריות כולה מוטלת על הקבלן והקבלן יפצה את המזמין ו/או 
 המפקח בגין כל נזק, הפסד והוצאה שיגרמו להם8

 
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 8        27
 

 מרים,והקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, הכלים, המתקנים, כח האדם, הח 2781 
והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש, ולשביעות רצונו של 

 המפקח8
 

הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של   2782 
במועד הדרוש8 במקרה ולפי שיקול דעתו העבודה העבודה בקצב הדרוש לצורך השלמת 

האדם ו/או החומרים או -הבלעדי של המפקח, הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או כח
יצוע העבודות מבחינת טיב הביצוע או קצב הביצוע, חלק מהם אינו מתאים או מספיק לב

כנדרש בחוזה זה, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, מיד, וזאת ללא תמורה נוספת כל 
 שהיא, ומבלי שההחלפה האמורה תזכה את הקבלן בזכות כלשהי לסטות מלוח הזמנים8

 
, להתחיל לאגור את  הקבלן מתחייב, לא יאוחר מתאריך שנקבע כיום התחלת העבודה 2783 

החומרים באזורי אחסון שיאושרו על ידי המפקח ולהבטיח מראש את אספקתם כך שלא 
 יחול כל עיכוב בעבודה לפי לוח הזמנים ולפי חוזה זה8

  
 בכפוף לאמור לעיל: 2784 
לא יוסרו ממקום הבניין כל החומרים, ציוד, מבנים זמניים וכל דבר דומה אחר ללא הסכמתו   

של המפקח, ואולם רשאי המפקח להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע בכתב 
העבודות לסלק ממקום הבניין חומרים שלא השתמשו בהם או ציוד או מבנים זמניים וכן 

 ציוד ודברים אחרים, והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח לאלתר8
 

קנית צמודה לקירות של הבניין, הקבלן מתחייב להקים ולהחזיק מעלית משא תעל פי צורך,  2785 
המעלית משא תשמש גם את המהנדסים, היועצים, הדיירים המבקרים באתר וכו', ובלבד 
ששימוש כאמור ייעשה באישורו המוקדם ותחת פיקוחו של הקבלן בלבד8 המעלית תותקן 
ותתוחזק על ידי מומחים ותקבל אישור משרד העבודה לתקינות ואישורי הפעלתה8 כל 

 ת והאישורים על פעילות המעלית בהתאם לדרישות התקנים והחוק יחולו על הקבלן8הבדיקו
  



   

למרות האמור לעיל, שומר לו המזמין את הזכות לספק לקבלן את החומרים )כולם או   2786 
מקצתם( שהוא ימצא לנחוץ, במחירי היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים ולחייב 

הקבלן, מיד עם מסירתם לקבלן8 השתמש המזמין בזכות זו,  במחיר החומרים את חשבונו של
 יחולו על החומרים שיספק לקבלן כללים אלה:

 
 ;העבודותהקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע  א8  
 לא יהא הקבלן      -כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים לאתר המבנה  ב8  

 אלא אם קבל לכך מראש או חלק מהם מאתר המבנה,  םרשאי להוציא  
 רשות בכתב מאת המפקח;  

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים  ג8  
 אחרים, אלא אם קבל לכך מראש רשות בכתב מאת המפקח8

   
 0       טיב החומרים ומוצרים  08
 

באיכות מעולה, כל החומרים והמוצרים שיסופקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע המבנה יהיו  2881
חדשים ושלמים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים 

יהיו אלה חומרים  -הישראליים המעודכנים8 בהעדר תקנים לחומרים ולמוצרים כלשהם 
 ע"י המפקח8ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו 

 
הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש  2882

בהם לביצוע המבנה, אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים 
 הישראליים ואושרו ע"י המפקח8

 
אישור המפקח כל הציוד והחומרים אשר בדעת הקבלן להשתמש בהם לביצוע העבודה טעונים      2883

לפני תחילת הביצוע8 הקבלן ירחיק כל מכונות או חלק ציוד אשר על פי קביעת המפקח לא 
עונים על דרישות חוזה זה, ויחליפם בציוד אשר עונה על הדרישות כאמור8 הקבלן לא יהיה 
רשאי לקבל כל פיצוי או תשלום נוסף עבור הפסדים ו/או הוצאות ו/או הפסדים הקשורים 

וד ו/או בהחלפתו לפי המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד שהחלפתו נדרשת קיבל בהרחקת צי
 קודם לכן את אישור המפקח8

 
  

 סילוק חומרים פסולים סילוק וניקוי האתר 090
 

 -המפקח רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה  2781 
 לפי שיקול דעתו8על סילוק כל חומרים שהם ממקום הבניין, מכל סיבה שהיא  א8
 ג לעיל8 27.6 על הבאת חומרים מתאימים במקום החומרים האמורים כמפורט בסעיף ב8
על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שבוצע תוך שימוש  ג8

 בחומרים או במלאכה או בציוד בניגוד לתנאי חוזה זה8 
 

תהיה תקפה, על אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לעיל  2781סמכותו של המפקח לפי סעיף  2782 
 מרים ולמלאכה האמורים8ולח

 
לעיל יהא המזמין רשאי, לאחר הודעה  29.1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח, לפי סעיף  2783

ימים מראש ובכתב, לבצען על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות  7של 
לגבות או לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן  בביצוע הוראה זו, והמזמין יהא רשאי

 שהוא וכן יהא רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת את הסכומים האמורים8
 

 בכל מהלך ביצוע העבודות ובגמר כל העבודות או במועדים כפי שנקבע על ידי  2784
 המפקח, יפנה הקבלן, על חשבונו, את מקום הבניין מכל פסולת, שיירי מבנים, 

אחרים, סילוק צריפים, שילוט זמני, תמרורים זמניים, סימוני צבע של נתיבי תנועה מרים וח
זמניים ומבני עזר שהובאו למקום וישאיר את מקום הבניין נקי לשביעות רצונו של המפקח8 
במיוחד על הקבלן להוריד כל כתמי צבע או נוזלים אחרים וכן  סימני לכלוך אחרים 

ים ומסביבו, שיישארו כתוצאה מביצוע העבודות ישאיר את ועקבותיהם מחלקי הבניין השונ
כל העבודות מושלמות, יפרק את המחסנים והצריפים הגדור וכו' )אם הוקמו( ויסתום את 
הבורות שנחפרו לצרכי הבניה8 התמורה עבור ביצוע כל הפעולות הנ"ל כלולה בתמורה במחירי 

 נוסף8החוזה שבהצעת המחיר, ולא ישולם  עבורן כל תשלום  
 
כל חומר שיובא למקום הבניין ואשר לדעת המפקח, על פי הוראתו בכתב לפי  שיקול דעתו  2785              

הבלעדי, אינו מתאים לחוזה זה ולנספחיו, יורחק על ידי הקבלן, על חשבונו, ממקום הבניין 
 ומסביבתו תוך המועד שיציין המפקח8

 
 

 בדיקת העבודות שנועדו להתכסות  2.0
 



   

במהלך העבודות מתחייב הקבלן שלא לכסות או להסתיר חלק כלשהו מן העבודות אשר לפי  3.81 
מבלי שהמפקח יאשר אותו החלק ובכתב ביומן  ,מכוסה או מוסתר צריך להיותהתכנית 

 העבודה לפני הכיסוי או ההסתרה, לפי המפורט להלן8
 

שעות  48יודיע הקבלן למפקח בכתב  הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר,  3.82 
מראש,  שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד 
את החלק האמור מהבניין לפני כיסויו או הסתרתו8 לא הודיע הקבלן למפקח על השלמת כל 

ועד להיות חלק מן העבודות כאמור לעיל, או הודיע הקבלן למפקח על השלמת חלק כלשהו שנ
סתרתו, הרי יהיה המכוסה או מוסתר וקיבל הקבלן הוראה מהמפקח למנוע את כיסויו או 

הקבלן חייב על פי דרישת המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים, לעשות חורים, לפתוח פתחים 
בכל חלק מהבניין לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו 

 צונו של המפקח לפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי של המפקח8 לתיקנו לשביעות ר
 8בלבד ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה לעיל תחולנה על הקבלן  

 
יסרב הקבלן למלא את דרישת המפקח כאמור לעיל, או יתרשל בכך, יהא המפקח רשאי   3.83 

 מהמבנה וכיסויו8 להעסיק פועלים על חשבונו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק כלשהו
 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן כל זמן   3.84 
 שהוא וכן תהיה רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת8
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הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין ומהסוג המפורט במפרטים או בכל תחליף שיאושר על ידי 
 המפקח8 

בטיב  תהיה בעלת רמה משובחת, ובכל מקרה  העבודותהקבלן מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע 
 המתאים לדרישות המתכננים השונים, ולדרישות כל דין8

יתאימו בתכונותיהם  -חומרים שלגביהם קיימים תקנים רשמיים מטעם מכון התקנים הישראלי 
 לתקנים האמורים ויציג מסמכים המעידים על כך8

אושר מקבלן להתקשר עם מכון התקנים או מכון בדיקות אחר אשר יאושר ע"י המפקח ואשר על ה
בדיקות מוקדמות  חויבות על פי דרישת כל דין, לרבותע"י הרשויות המוסמכות לביצוע הבדיקות המ

"(, וזאת מבלי לגרוע הבדיקותשל טיב החומרים ובדיקות שוטפות, ככל שיש בכך צורך )להלן: "
 המזמין להזמין בדיקות ביוזמתו בכל עת, ככל שיידרש ולפי שקול דעת המזמין8 מזכותו של 

עלות הבדיקות יחולו על הקבלן מבלי  לגרוע מעלות הוצאת בדיקות על ידי הקבלן,  התשלומים 
ההוצאות הכרוכים בביצוע הבדיקות שלא עמדו בדרישות התקנים הישראליים, ו/או תוצאות ו

 הקבלן ללא הגבלה, ולא ימנו במניין עלות הוצאת בדיקות על ידי  הקבלן8 שליליות אחרות, יחולו על
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המזמין בכל הקשור לביצוע הבדיקות, ולהתריע שבועיים מראש 

 בדבר סיום כל שלב הדורש בדיקות, כמוגדר לעיל8 
אחרים ובין  מקומותמלאכה וב-החרושת, בבתי-כל החומרים והמוצרים בין אלה המיוצרים בבית

יסופקו ע"י הקבלן, על  אשר יידרשו לשם בדיקות תקינות או אחרות, -אלה הנעשים באתר המבנה 
 חשבונו והוצאותיו8

בו יורה למקום  בדיקות תקניות או אחרות, הקבלן יהיה חייב לשלוח את החומרים והמוצרים לשם
 כוחו והוצאות הובלתם למקום הבדיקות יחולו על הקבלן8  -המפקח או בא

-כלים, כחה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את
האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקתם במקום הבניין או         להעברתם של החומרים 

 כל כפי שיורה המפקח8ה -לבדיקה במעבדה 
 ועל פי שיקול דעתו והבלעדי על מקור      ובכתב הקבלן מתחייב לקבל אישור המפקח מראש

 החומרים והמוצרים8 אישור המקור לא ישמש כאישור לטיב החומרים מאותו המקור, 
 אישור חומר ממקור מסוים לא ישמש אישור לכל שאר החומרים מאותו המקור8

תקן,      אולם  קיים -, מכל סיבה שהיא, שימוש בחומרים אשר אינם נושאים תובמידה ויאושר לקבלן
 לגביהם תקן ישראלי מחייב, ישא הקבלן בהוצאות בדיקתם לעמידה בתקן8
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 יום   .9הקבלן מתחייב להשלים את העבודות נשוא חוזה זה לא יאוחר מתום  3481
)בכפוף להוראות חוזה זה ובכפוף ללוח הזמנים  מתן צו התחלת עבודה8מיום  קלנדריים     

 המאושר על ידי המפקח ולשלבים ואבני הדרך המופיעים בו(8
 

המפקח לוח זמנים ערוך באמצעות יום ממועד צו התחלת העבודה, יגיש הקבלן לאשור  7תוך  3482
גרסה עדכנית )או כל תוכנה אחרת שתתבקש ע"י המפקח( הלו"ז יערך  PROJECT  MSתוכנת

 בשיטה וברמת הפירוט שתידרש על ידי המפקח ולפי שיקול דעתו הבלעדי8
 

 לוח הזמנים שעל הקבלן להכין יכלול:  3483
 שלבי הביניים בביצוע העבודות8 ( 1  

 פעולות לבצוע כל שלבי העבודה כולל עבודות קבלני המשנה עם רשימת ה (   2    
 צוען, ציון הנתיב הקריטי, המועד המוקדם יציון זמן הפעולות הדרושות לב

 ביותר והמאוחר ביותר להתחלה וסיום הפעולה ואילוצים8
 דו"ח פריסת וצריכת משאבים )כוח אדם, ציוד, חומרים(8 ( 3  

 אבני דרך8 (    4
 

 7ם יועבר לאישור המפקח8 על המפקח ליתן אישורו או הערותיו ללוח הזמנים תוך לוח הזמני 3484
ימים כאמור, ייחשב לוח  7ימים לאחר שנמסר לעיונו8 לא אישר המפקח את לוח הזמנים תוך 

ימים מיום שנמסר לו, את  7הזמנים כאילו אושר על ידי המפקח8 החזיר  המפקח לקבלן, תוך 
תיו לשינויים, הקבלן יהיה חייב להגיש למפקח לאישורו לוח זמנים לוח הזמנים בצירוף  הצעו

 ימים מיום קבלתם מהמפקח8 7מתוקן בהתאם לשינויים ולהצעות המפקח תוך 
 

לא הגיש הקבלן לו"ז ו/או לא תיקן הקבלן את לוח הזמנים שהוגש על ידו בהתאם להוראות  3485
החלופות  2ש ובכתב,  אזי יחולו ימים מרא 3המפקח ולמועד שנקבע על ידו, לאחר התראה של 

 של המזמין: הבלעדי הבאות, לפי שקול דעתו
 

ייקבע לוח זמנים על ידי המפקח על פי שיקול דעתו הסופי והבלעדי ולוח זמנים זה    א8  
הקבלן ישלם למזמין עבור הכנת הלו"ז לפי החלטתו הבלעדית של  יחייב את הקבלן8

 המפקח8
תופסק עבודת הקבלן בכל עת, עד להצגת לו"ז מאושר כנדרש8 מובהר כי הפסקת  ב8 

עבודת הקבלן ע"פ ס"ק זה לא תזכה את הקבלן בהארכת משך זמן ביצוע העבודות, 
 ולא תשמע כל דרישה או טענה של הקבלן בעניין זה8  

 
ללוח הזמנים כפוף הקבלן  יהאלאחר אישור לוח הזמנים או קביעתו על ידי המפקח כאמור  3486

כאמור( מסמך ממסמכי החוזה, ויראו אותו כאילו צורף קביעה אשר יהווה מרגע אישורו )או 
זכאי לכל תשלום שהוא גם אם הוארך לוח הזמנים ואין  ההקבלן לא יהי לחוזה8 2ב'כנספח 

בכך כדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבות כגון פיצוי בגין אי השלמת העבודות במועד 
 8 לעיל34818בסעיף  כאמור

 
על הקבלן לדווח למפקח בכתב, כל שבוע, על התקדמות העבודות בהשוואה ללוח הזמנים8  3487

הדיווח יכלול גם פרוט של כל הסעיפים שהיו צריכים להתבצע בפרק הזמן הזה וכן שבוצעו 
 כן יכלול הדיווח פירוט של כל האמצעים הדרושים לשם עמידה בלוח הזמנים-למעשה8 כמו

העתידי8 דו"ח זה ילווה בצילומים מתאימים של האתר וחלקי העבודה, והכל לשביעות רצונו 
 המלאה של המפקח לפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי8

 כל הפעולות המפורטות בסעיף זה תהיינה על חשבון הקבלן8יובהר כי  
 

אישור תשלום על פי שיקול דעתו הסופי והבלעדי, לעכב  -המפקח ו/או המזמין יהיה רשאי  3488
 חשבון חודשי שוטף עד להגשת דו"ח התקדמות שבועי לשביעות רצונו8
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אם בכל זמן שהוא יהיה המפקח, לפי קצב התקדמות העבודה בפועל, בדיעה שקצב ביצוע  3581

הבניין איטי מדי בכדי להבטיח את השלמת חלק כלשהו מהעבודות בזמן הקבוע בהתאם 
יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד  -ל, בכפוף להוראות חוזה זה ללוח הזמנים הנ"

באמצעים הדרושים, כולל תוספת של שעות עבודה, כוח אדם, חומרים, כלים וציוד בכדי 
להבטיח את השלמת העבודות או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים וידווח על כך למפקח 

חים והכנתם לעבודות שיבוצעו ע"י קבלנים אחרים בכתב, לרבות שינוי סדר פעולות, פינוי שט
 ו/או קבלני משנה אחרים8

 
היה המפקח סבור לפי שיקול דעתו, שהאמצעים שנקט בהם הקבלן אינם מספקים בכדי  3582

להבטיח את השלמת העבודות בזמן הקבוע, יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שיש 
עים האמורים, לרבות העסקת עובדים בשעות לנקוט בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצ

 נוספות ו/או משמרות נוספות והכל על חשבונו של הקבלן8
 



   

להלן8 בנוסף, יהיה  51-52 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לעיל, יחול האמור בסעיפים 3583
ימים מראש ובכתב, לבצע את העבודות כולן או מקצתן,  14רשאי המזמין, לאחר התראה של 

על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות 
שייחשבו  12%בכך8 המזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 

(, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי OVERHEADהוצאות תקורה )כ
לנכות מהקבלן כל סכום כאמור בכל דרך אחרת לרבות מימוש הערבויות8 לצורך סעיף זה 
תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שימצאו במקום 

ת נזקיו והפיצוי המגיע העבודות אין באמור לגרוע מזכות המזמין לקזז מהתמורה האמורה א
 לו בקשר עם הפרת הקבלן את הוראת סעיף זה, על פי הוראות כל דין8 

 
על הקבלן לקבל אישור בכתב מהמפקח לביצוע כל שלב משלבי העבודה, על פי החוזה, לפני  3584

תחילת העבודה על השלב הספציפי8 לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שתבוצע ללא אישור 
ילקח בחשבון לצורך תשלום לקבלן, אף אם היא מופיעה במפורש בכתב כאמור, ולא ת

 הכמויות8  
כאמור לעיל, כל עוד לא העבודות לא יינתן לקבלן אישור מאת המפקח להתקדם בביצוע  

השלים הקבלן את העבודה בשלב שנמסר לו ע"י המפקח, לשביעות רצונו המלאה של המפקח8 
בגין עיכוב בלוח  הקבלן בעניין זה, לרבות לא תביעה במקרה שכזה, לא תוכר כל תביעה מצד

 מזכויות המזמין וסמכויות המפקח ע"פ הסכם זה8אין באמור לעיל כדי לגרוע  הזמנים8
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 כהגדרתו לעיל ח עליוןולעיל, נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כ 35מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 
רשאי הקבלן  ,ולא היתה לו אפשרות למנוע את העיכוב ושלדעת המפקח לא היתה לקבלן שליטה עלי

לבקש ארכה למועד השלמת הבניה והמפקח יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים, לפי שיקול 
  -דעתו הסופי ובתנאי כי

 
ם שהוסרו התנאים יום מיו 30 עקב האמור לעיל אם חלפוהקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה  3681

 8עקב כוח עליון שגרמו לעיכוב בעבודות
 

 הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו הבלעדית של המפקח שהתנאים האמורים 3682
 רעו וגרמו לעיכובים בביצוע העבודות8יא

 
המפקח יהיה הפוסק לגבי השפעת העיכובים על חלק זה או אחר של העבודות ועל השפעתם  3683

 המצטברת על לוח הזמנים הכללי לבצוע העבודות )אם בכלל(8
 

ימים, שיתווספו למשך  7הארכה לא תכלול בכל מקרה זמן כלשהו להתארגנות, למעט  3684
 הארכה8

 
אין בסעיף זה לגרוע מהוראות יתר סעיפי חוזה זה, אשר עניינם מתן אורכה להשלמת 

 העבודה8 
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אם יהיה צורך בעבודת לילה או בעבודה בימי שבתון, או בעבודת שעות נוספות יושג ההיתר      3781
 הדרוש לכך על ידי הקבלן, על חשבונו ואחריותו הבלעדית8

 
ל, יהיה לעי 3781אם כדי למלא את האמור בסעיף  גם הקבלן לא רשאי לתבוע כל תשלום נוסף 3782

 עליו לעבוד ביותר מאשר ממשמרת אחת של פועלים ליום או בלילה או בשעות נוספות8
 
 
 

 תכניות 280
 

 התוכניות המצורפות לחוזה זה בעת חתימתו הם תכניות לביצוע8 3881
יתכן שתוך כדי ביצוע הפרויקט ימסרו תכניות נוספות ופרטים נוספים אשר יחייבו ביצוע על   

 פיהם8
 

 -לעניין התכניות שיסופקו לקבלן יחולו ההוראות כדלקמן: 3882
 

ידי המזמין8 -העתקים בכמות הנדרשת מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על (1
שלושה העתקים יוכנו ע"ח המזמין, וכל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על 

 חשבון הקבלן8 
 



   

י הקבלן בבניין8 האדריכל יד-העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על (2 
ידם בכתב לתכלית זו, -ו/או מהנדסים יועצים והמפקח ומזמין וכל אדם שהורשה על

 יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה המתקבלת על הדעת8
 

הקבלן ינהל תיקיה מסודרת שתאפשר גישה נוחה והתמצאות קלה בכל התכניות  (3 
סים היועצים, או המפקח או המזמין8 על ואשר תעמוד לרשות האדריכל ו/או המהנד

הקבלן להחזיק את התוכניות במצב מעודכן בקשר להוראות ושינויים שינתנו תוך 
 כדי מהלך העבודה8

הקבלן ינהל רישום מעודכן של זמני קבלת התכניות עם ציון שם התכנית, אינדקס   
המשמשות  השינוי ותאריך קבלת התכנית8 בנוסף לנ"ל עליו להדביק את התכניות

 לביצוע הבניין על לוחות מזוניט או דיקט מצופים בפוליאתולן8 
 
 

העתקים של  3+ תכנית ממוחשבת מעודכנת )מקור( הקבלן יכין על חשבונו בגמר העבודה  3883
בתוספת ידו וימסור אותן -של העבודות שבוצעו על "(As Madeתכניות שלאחר ביצוע )"

ח לפני הקבלה הסופית של העבודה8 התכניות תהיינה למפקקבצים ממוחשבים של התכניות, 
ידי מודד מוסמך ו/או מהנדס -באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ויהיו חתומות על

8 0-נספח ג'בהכל בהתאם להחלטת המפקח כמפורט וכנדרש  - המתכנניםהקבלן ועל ידי 
ישולם לקבלן היא תנאי לקבלת העבודה8 לא  והקבצים הממוחשבים מסירת התכניות

של המבנה8 לא תשולם תוספת  AS MADEהחשבון הסופי במידה ולא סיפק את תוכנית ה 
כניות במחירי לול הוצאה זו וכל ההוצאות בגין תמחיר עבור תכניות אלה8 על הקבלן לכ

 היחידה של חוזה זה8
 

וכל המסמכים האחרים בקשר להן, הם רכושו וקנינו הבלעדי של המזמין ואסור  התכניות 3884
לקבלן, להעתיקם או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד8 המזמין 

 , העתקים מהתוכניות8העבודהיספק לקבלן, לצורך ביצוע 
תהיינה שייכות זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת לגבי כל התכניות והמפרטים הנ"ל 

    8למזמין
 

הקבלן יבקר את כל התוכניות והמידות הנקובות בהן ובכל מקרה של  -מידות בתוכניותלגבי  3885
טעות או סתירה בתוכניות, בשרטוטים, במפרט ובכתב הכמויות, יודיע על כך מיד למפקח 

 אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה8
ומכרעת8 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך  החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית 

טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל8 הקבלן יבדוק ויוודא גם התאמת תכניות מערכות למיניהן 
לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של הבניין8 בכל מקרה של טעות או סתירה בין 

יט לפי איזו מהן תבוצע התוכניות, עליו להפנות מיד את תשומת ליבו של המפקח, וזה יחל
העבודה8 תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכניות קודמות על אותו נושא והקבלן 

 כנית קודמת8כנית חדשה יבצע עבודה לפי תבלבד אחראי, אם לאחר תאריך מסירת ת
 

 שינויים ותוספות   –פרק ו' 
 

 שינויים, תוספות והפחתות 398
 

המפקח יהיה רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על כל שינוי לרבות: צורתו, אופיו, סגנונו,  3781 
וכל חלק, לרבות הקטנת ו/או העבודה  איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, ומימדיו של הבניין

, הגדלת כמויות הנקובות שטחים מכל סוגאו הגדלת היקף העבודות, הוספת או הפחתת 
שינוי האופי, הסוג, והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת  ת או הקטנתן,ברשימת הכמויו

הכמויות, שינוי גבהי מפלסים, מתארים וממדים של המבנה ופריטיו, הוספת פריטים מכל 
"(, ובלבד שהשינויים לא יעלו על השינוייםסוג שהוא הדרושים לביצוע העבודות )להלן: "

הסכם זה, והקבלן מתחייב למלא אחר  מהיקף העבודה כשהיא במועד חתימת 25%
הוראותיו8 האמור בסעיף זה יחול גם על כל שינויים כאמור שהם פועל יוצא של הוראות כל 
דין ו/או דרישת כל רשות מוסמכת, בין אם ההוראה לביצוע השינויים נתנה על ידי המפקח 

 ובין אם נתנה ישירות על ידי כל גורם מוסמך אחר8 
בכדי לפגוע בזכות המפקח לשנות כמות כלשהי בסעיף כלשהו בין ע"י אין באמור לעיל   

 הגדלתה או הקטנתה או ביטולה בכלל8 
 להלן8 .4ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים ייקבע על פי המפורט בסעיף   

 
הקבלן לא יעשה שינויים, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המפקח בכתב, אם  3782 

פה לעשות שינויים במבנה וההוראה אושרה -מסיבות כלשהן נתן המפקח8 הוראה לקבלן בעל
לאחר מכן ע"י המפקח בכתב, בין לפני ביצוע השינויים ובין לאחר ביצועם תיחשב כאילו 

מפקח בכתב8 כל הוראה שניתנה ע"י המפקח, כאמור לעיל, ניתנה לכתחילה ע"י הההוראה 
 ימים מיום נתינתה8 .1ידי המפקח, תוך -תאושר בכתב על

 



   

עבודה שאינה מתוארת בתוכניות, כתב הכמויות, המפרטים ו/או באחד הנספחים, קרי, אשר  3783 
ידרש יאינה במסגרת ביצוע העבודות על פי התוכניות המצורפות להסכם זה, ואשר קבלן 

" )חריגה(8 הוראת המפקח על עבודה נוספת עבודה נוספת, תכונה: "3781לבצעה כאמור בס"ק 
הוראת  "הוראת שינויים"0 כאמור תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי המפקח, ותכונה להלן: 

 שינויים יכולה גם לשמש תכנית עבודה מאושרת לביצוע בחתימת המפקח8 
 

 הנוספות   הערכת השינויים והעבודות 2.0
 

לתנאים שינויים ייקבע ע"י המפקח בכפיפות -כו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראתער 4.81
 הבאים:

 
  –אם לדעתו של המפקח כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים    4.8181

 ייקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה שבחוזה;
 אם לדעתו של המפקח כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת   4.8182

 ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה; -השינויים 
עבודה נוספת אשר אפשר למודדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה   4.8183

וזה זה, בכתב הכמויות, יקבע מחירה בהסתמך על הסעיף הדומה8 בחותמו על ח
 1ג'נספח מאשר הקבלן ומצהיר שמחירי היחידות של המפורטים בכתב הכמויות 

כוללים את כל ההוצאות )לרבות הוצאות שהוצאו טרם חתימת חוזה זה( הדרושות 
 להשלמת העבודות הנוספות בהתאם לתנאי חוזה זה8

סעיפים  עבודה אשר אי אפשר למודדה ו/או שלא ניתן לקבוע את מחירה על פי   4.8184
לעיל, יקבע מחירה לפי המחיר הנקוב לעבודה זו במאגר המחירים  4.8183 – 4.8181

 עלותללא כל ו %.1לענף הבניה בעריכת "דקל" )להלן: "מחירון דקל"( בהפחתה של 
ללא  הספציפי במחירון ףישנקוב בתער היחידה או תמורה נוספת מעבר למחיר

 8העמסה כלשהי
 בפרק אם לא קיים מחיר בפרק הרגיל במחירון דקל, אזי יקבע המחיר לפי הנקוב   4.8185

 מהמחיר הנקוב במחירון דקל בפרק 15%עבודות במחירים יומיים ובהפחתת 
עבודות קטנות וללא כל עלות או תמורה נוספת מעבר למחיר היחידה שנקוב בתעריף 

  הספציפי במחירון ללא העמסה כלשהי8
מחירון ביצוע עבודות של יתן לקבוע ע"פ הס"ק לעיל, יקבע המחיר ע"פ אם לא נ  4.8186

 משרד הביטחון8
מחירון ביצוע עבודות של משרד אם לא ניתן לקבוע ע"פ הס"ק לעיל, יקבע המחיר ע"פ   4.8187

 8, לפי הנמוךמע"צ -או החברה לתשתיות לאומיות  הבינוי 
  4.8187 ס"ק עלבוע את מחירה בהסתמך עבודה נוספת שאי אפשר למודדה ו/או לק   4.8188

לעיל, יגיש הקבלן ניתוח מחיר המסתמך על מחירי מחירונים של החומרים, שעות 
, ובלבד שניתוח באופן ישיר העבודה וכל משאב אחר שהושקע על ידו בביצוע העבודה

 8 מראש ובכתב המפקח המחיר יאושר על ידי
 

 המפקח תקבע8דעתו של   במקרה של חילוקי דעות, 4.82
 

לביצוע עבודה נוספת או שינויים תבוצע מיד, ללא כל של המפקח בכל מקרה, הוראה בכתב  4.83
 תנאי מצד הקבלן, אף אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה8 

 
המפקח רשאי להורות על שינויים ללא תוספת למחיר יחידה )הזזת מחיצות או ביטולן,  4.84

במידה וההוראה על השינויים תתקבל לאחר הביצוע, חייב הקבלן לבצע הגדלת פתחים וכו'(8 
את השינויים ומחיר העבודות הנוספות )הריסה, פירוק וכו'( יהיה לפי המחירים בכתב 
 הכמויות8 בהעדר מחיר כזה יאושר התשלום ע"י המפקח לאחר ניתוח מחירים כאמור בחוזה8

 
קיבל הקבלן הוראת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי ולדעתו השינוי מחייב את העלאת  4.85

יודיע למפקח מיד על כוונתו לבקש העלאת מחיר היחידה כאמור בצירוף  -מחיר היחידה 
 נימוקים ומסמכים להוכחת כוונתו זו8 

 
של אותו  ותמהכמ %.15היה ובזמן ביצוע סעיף מסוים בכתב הכמויות תעלה הכמות על  4.86

חריגה ולדרוש נוספת/בחוזה, רשאי המפקח, אך לא חייב, להגדיר עבודה זו כעבודה  סעיף
הראשונים תשולם לקבלן תמורה  %.15בעבור  :לעיל .4מהקבלן לתמחרה כמפורט בסעיף 

, תשולם תמורה עפ"י מחיר העבודות %.15בהתאם למחירי החוזה, ובעבור היתרה מעל 
 לעיל8 .4תאם לסעיף הנוספות והשינויים בה

 
 

 0        מדידת הכמויות והשיטה  21
 

הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות  1414
 הנדרשות למעשה, לצורך ביצוע הבניה ע"י הקבלן8



   

 
ידי המפקח על סמך מדידות8 המדידות -הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה, תיקבענה על 1414

תהיינה לפי שיטה של "מדידת נטו", אלא אם נקבעה בחוזה שיטת מדידה אחרת8 כל 
ידי המפקח -המדידות תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה על

 והקבלן8
 

לפני בואו למדוד כל חלק מהמבנה, יודיע המפקח לקבלן מראש על מועד המדידה, והקבלן  1414
ידה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות, וכן יספק מתחייב להיות נוכח במועד המד

האדם והציוד הדרושים, לביצוע המדידות על חשבונו וימציא למפקח את הפרטים -את כח
 הדרושים בקשר לכך8

 
לא נכח הקבלן במועד המדידה, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדרו, והקבלן לא יהא  1411

פקח על סמך המדידות, אולם אם נעדר הקבלן רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י המ
במועד המדידה מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני מועד 

 המדידה כאמור, יידחה מועד המדידה למועד אחר, כפי שייקבע ע"י המפקח8
 

ימים, על כל כמות שנמדדה,  7נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב, תוך  1414
האמורה מחדש8 נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן לבין הכמות מפקח יקבע מועד למדידת וה

 המפקח גם לאחר המדידה השנייה, יכריע בעניין המפקח והכרעתו תהיה סופית8
 
 

 ועבודות נוספותדרישות רשימת  200
 

לתשלומים דרישותיו הקבלן יגיש למפקח בסופו של כל חודש שוטף רשימה שתפרט את כל  4281
נוספים שלא הותנה עליהם בהוראות חוזה, ואשר על פי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע 

 הבניה במשך החודש השוטף8  
 

ואשר לא  4281כאמור בסעיף הדרישות לתשלומים נוספים שלא הוכללה ברשימת דרישה  4282
רואים  ,הדרישהיום קלנדריים מסוף החודש שבו בוצעה העבודה נשוא  .3תוגש עד תום 

אותה כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב עד תום המועד 
שלא תוגש בהתאם לסעיף זה תיחשב כאילו דרישה 8 הדרישההאמור על כוונתו להגיש את 

 ויתר עליה הקבלן8
 תנאיתשלום נוספת בתוך ולא יאוחר מהמועד האמור לעיל הינה דרישה מובהר כי הגשת כל  

נוספת לתשלום לאחר תום המועד, כאמור בס"ק זה לא דרישה והגשת  יסודי בחוזה זה,
 תזכה את הקבלן בכל תשלום שהוא8

 
 

 עבודה יומית   0    22
 

ישולם לקבלן בעד השינויים שבוצעו  -ניתנה הוראה לקבלן לבצע שינויים בעבודה יומית  4381
פי ערך העבודה והחומרים, כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות -בעבודה יומית על

ותקורה לפי ערך החומרים וערך שכר העבודה כמפורט  –לרבות הנהלת עבודה  -הכלליות 
 להלן8 4382בס"ק 

 
ידי המפקח על יסוד רשימות -ם וערך שכר העבודה לצורך סעיף זה ייקבעו עלערך החומרי 4382

מדויקות של כמויות החומרים שהושקעו בעבודה, שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם 
 במקצוע, שעות עבודתם בכל יום ויום, הוצאות הובלה, הוצאות ציוד מכני כבד8

 
יצוע השינויים בעבודה יומית ולפי הכללים ערך שכר העבודה ומחירי החומרים ייקבעו ליום ב 4383

 %8.3המפורטים במחירון דקל, בהפחתה של 
 
 

 אחריות וביטוח  –פרק ז' 
 

 אחריות8  44

הקבלן לבדו אחראי לכל דבר ועניין בקשר עם עבודות הקבלן ולכל נזק שעלול להיגרם ללא סייג8 מבלי 
 לפגוע באמור :

 
מיום העמדת מקום המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד לסיום  -נזיקין למבנה   4481

 העבודות ומסירתן למזמין יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו8 



   

 ידו, יהא על -בכל מקרה של נזק למבנה שנגרם בעטיו ו/או במישרין או בעקיפין על 
קדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בה

 יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה8 
 ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון -ההוראות לעיל תחולנה גם על כל נזק שנגרם על 

 ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מסירת העבודות למזמין8
 על פי דרישות פוליסת ביטוח ההקמה שהוצאה למבנה8לרבות ירה הקבלן יחזיק באתר שמ           

הכלים,  חומרים,היודגש, כי בכל מקרה לא ייחשב המזמין ו/או מי מטעמו, כשומר של הציוד,  
או אחריות  1767שומרים, תשכ"ז ההמבנה, הנכס ו/או תכולתו, כולם או חלקם, לעניין חוק 

 על פיו8
 

ו גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו של המזמין ו/או מטעמו בכל המזמין ו/או כל אדם ו/א  44.2
העניינים המפורטים או הנוגעים לחוזה זה ו/או לנספחיו ו/או לביצוע העבודות ו/או לאופן 
ביצוען, לא ישאו בשום אחריות כלפי הקבלן ו/או כלפי אדם אחר והקבלן מוותר מראש על כל 

 8 ולהלן ם המפורטים לעילעילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהענייני
 
הקבלן לבדו אחראי לכל עניין ולכל עבודה בקשר עם עבודות הקבלן, לרבות ביצוען ואופן  44.3 

ביצוען, ללא יוצא מן הכלל, ואין בביטוחים המפורטים להלן, כדי להטיל אחריות כלשהי על 
 המזמין ו/או מי מטעמו ו/או כדי לגרוע מכל אחריות של הקבלן8

 
מבלי לגרוע מכלליות הוראות החוזה ונספחיו, מוסכם, כי הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין  4484

ו/או לשלוחיו  אובדן שייגרם למזמין ו/או לעובדיוולכל הפסד, הוצאה לכל נזק גוף ו/או רכוש 
ו/או למורשיו ו/או לחליפו של מי מהם ו/או לכל צד שלישי, לרבות הקבלן עצמו, עובדיו, 

שיו, קבלני המשנה שלו ועובדיהם, כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל בביצוע העבודות שלוחיו, מור
המשנה שלו ו/או עובדיהם וכל  ו/או בקשר אליהן על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני

 הפועלים מטעמו8
 

מבלי לגרוע מכלליות הוראות החוזה ונספחיו, מוסכם כי הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין  4485
והוצאה  או הפסד /וחליפו ו/או הבאים מטעמו ו/או מכוחו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או 

הקבלן מתחייב לשלם כל סכום במקום המזמין ו/או מי מטעמו, על פי הוראותיו, או אחרת8 
אם יידרש לכך על ידי המזמין, לשלם למזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בתוספת ריבית 

ובתוספת הוצאות שהוציא המזמין בקשר לאובדן ו/או לנזק  מירבית על פי הוראות הדין,
 כאמור לעיל8 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לקזז את הסכומים שיגיעו לו על פי האמור  
לעיל מכל תשלום או סכום לו יהיה זכאי הקבלן בכל עת שהיא על פי החוזה ו/או להשתמש 

 זה8 בערבות שנתקבלה מהקבלן על פי חוזה 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומאחריותו של הקבלן כאמור, מתחייב בזאת הקבלן לנקוט בכל   4486
 או אובדן כאמור לעיל8/אמצעי סביר למניעתם של נזק

 

 ביטוח 458
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין, ומבלי שהמזמין נוטל על עצמו אחריות   4581 
כי יערוך ביטוח באמצעות המזמין, כלשהי כלפי הקבלן, מצהיר המזמין ומביא לידיעת הקבלן, 
( על מנת ביטוח העבודות הקבלניותלפי פוליסה לבטוח עבודות קבלניות כמפורט להלן )להלן: "

על עצמו ו/או על הבאים מכוחו ו/או על הקבלנים ו/או על קבלני המשנה מפני אובדן, נזק או להגן 
 אחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות נשוא חוזה זה8

בכפוף לתנאים, לסייגים, לגבולות אחריות המבטח ולסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים   4582 
תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקי בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, 

  הכיסוי המפורטים להלן:

 

 ביטוח על בסיס "כל הסיכונים" כנגד אבדן או נזק  - נזק רכוש -( 1פרק ) 458281  
פיזיים ובלתי צפויים מראש, באתר העבודה, לפרוייקט )עבודות וחומרים( או לחלק 

 ממנו8

)שישה ₪   ...,...,6ביטוח בגבול אחריות בסך של  - צד ג' אחריות כלפי -( 2פרק )  458282  
מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ למשך תקופת ביצוע הפרויקט לביטוח חבות 
כלפי צד ג' בגין פגיעה גופנית ו/או אובדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי כתוצאה מאירוע 

פרויקט, ועקב תאונתי בלתי צפוי שייגרם באתר העבודה במשך תקופת ביצוע ה
 ביצועו8

אחריות המבוטחים כלפי העובדים המועסקים בביצוע  -( אחריות מעבידים3פרק ) 458283  
העבודות לרבות כלפי עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני המשנה שלו, בגין פגיעה גופנית 
הנגרמת באתר במשך תקופת ביצוע הפרויקט, ועקב ביצועו וזאת מעבר לסכומים 



   

המשולמים ו/או שהיו אמורים להשתלם ע"י המוסד לביטוח לאומי8  המכוסים ו/או
ש"ח )עשרים מיליון שקלים   ...,...,.2הביטוח יערך בגבול אחריות בסך של 

 חדשים( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית8

שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן )כמו גם גורמים   458284  
קו על ידי המזמין( והקבלן ישפה את המזמין בגין תשלומי דמי הביטוח נוספים שיועס

והוצאות המזמין בגין ביטוח זה8 השיפוי על ידי הקבלן יהיה על ידי ניכוי שיבצע 
מכל תשלום, חלקי או אחר, המגיע לקבלן מאת  835%. –המזמין של סכום השווה ל 

המזמין שומר לעצמו את הזכות  המזמין )לפני כל ניכוי או קיזוז שזכאי לו המזמין(8
להגדיל את שיעור השיפוי שיידרש מאת הקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי 
לשינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי המזמין8 הקבלן ישלם כל 
סכום השתתפות עצמית הקבוע בפוליסה, בגין נזק ו/או חבות הקשורים לעבודות 

 נשוא חוזה זה8

בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי החוזה, מוסכם כי בקרות מקרה   458285  
( של הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, מתחייב 1ביטוח המבוטח על פי פרק )

המזמין להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת 
הנזק בגינו אחראי הקבלן עד המבטח )אם יתקבלו( בגין הנזק שנגרם לקבלן או 

 לסכום הדרוש לשם קימום האובדן ו/או הנזק8

לא היה די בתגמולי הביטוח שהתקבלו לשם פיצוי כל המבוטחים בפוליסת ביטוח      
העבודות הקבלניות, יחולקו התגמולים על ידי המזמין באופן יחסי, ככל הניתן לפי 

 להם אחראי כל קבלן8שיקול דעתו של המזמין, לנזקים בהם נשא ו/או 

תיאור הפוליסה כאמור לעיל, בא כתיאור כללי בלבד ואין הוא מחייב את המזמין8   458286  
המזמין יאפשר לקבלן לעיין בפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, מיד לאחר קבלת 
דרישתו בכתב והקבלן מתחייב ללמוד היטב את תוכן פוליסת ביטוח העבודות 

יא בכל תנאיה ובמפורש בתנאי המיגון הנדרשים ע"י המבטח הקבלניות ולהיות בק
 לפני תחילת ביצוע העבודה8

הקבלן מתחייב לשמור על כל תנאי ביטוח העבודות הקבלניות ולהודיע למזמין מיד   
פי ביטוח העבודות הקבלניות, ולשתף -על כל אירוע העשוי להוות עילת תביעה על

 רה ומימוש זכויותיו על פי הביטוח8פעולה עם המזמין ככל שיידרש לשם שמי

תביעה  הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המזמין טענה, 
ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא, לרבות ובכלל זה  באשר לתוכן ו/או היקף ביטוח 

ה כאמור8 ככל זהעבודות הקבלניות ו/או טיב המבטח/ים,ו/או עצם עריכת ביטוח 
הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות או לערוך שלדעת 

ביטוחים נוספים, מתחייב הקבלן להוסיף ו/או לערוך את הביטוח הנוסף כאמור, על 
שלהלן ובשינויים  4583חשבונו הוא בהתאם לתנאים הכלליים המפורטים בסעיף  

 המחויבים8

ו בגין תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמ
 הפרה של תנאי הפוליסה ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו8

 הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא ישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים 
בפוליסה8 להסרת ספק, מובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות לא יכסה את 

ן לבטחם במסגרת הסיכונים ו/או האירועים ו/או מקרי הביטוח אשר על הקבל
 שלהלן8  4583ביטוחי הקבלן האמורים בסעיף 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול       458287     
יערוך פוליסת שהוראה על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם המזמין, או בשם המבטח 

ו שיבוב כנגד אותם קבלנים או ביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי א
פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או חוזה8 לצורך סעיף זה, המונח קבלני משנה 
יכלול בין היתר קבלני שמירה, קבלני מזון, קבלני הובלה, קבלני הרמה )הנפה(, או 

 נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים8

כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן קבלן מצהיר כי ידוע לו ה    
והמזמין על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין בגין 

 הפרת דרישה זו8

הקבלניות ע שינויים בפוליסת ביטוח העבודות המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצ   458288    
ולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף או לבטלה ללא צורך באישור הקבלן, א

 הכיסוי הניתן לקבלן יובא לידיעתו בכתב בתוך זמן סביר קודם ביצועו8

יום )חמישה עשר יום( מראש כי  15המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן בהתראה של                    
ביטוח  עליו לבטח את עצמו באופן עצמאי ונפרד בפוליסה שתבוא כתחליף לפוליסת

העבודות הקבלניות ותכסה את הסיכונים שבוטחו באותה פוליסה )להלן: "הביטוח 
סכום הניכוי האמור את  העצמאי"(8 במקרה כזה, לא יידרש הקבלן להעביר למזמין

 העצמאי בהתאמה הנדרשת8 לעיל, וסעיפי חוזה זה יחולו על הביטוח 458284בסעיף 

 



   

ולחדש,  פי חוזה זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן לבצע,  לקיים מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על  4583  
יטוחים המפורטים הבעל חשבונו הוא בחברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוח בישראל, את 

להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ואת  2ב'כנספח ב"אישור עריכת ביטוחי הקבלן" המסומן 
תקופת ביצוע  להלן בכל 270201יטוחים בסעיף  הביטוחים המפורטים בסעיפים וכן את הב

להלן )שכולם  270200העבודות על פי חוזה זה או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף 
 "(:הקבלן ביטוחייחדיו יקראו להלן: "

 
 

 להלן ביטוחי הקבלן:   458381
 

כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב  ביטוח חובה  45838181
 שבבעלותו או בשימושו8

, לפי העניין, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או ביטוח מקיף ו1או צ0מ0ה  45838182
כי ת8 על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת בשימוש הקבלן במסגרת העבודו

זה, במלואו או  הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף
 0 להלן 2702012בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

בגין נזק לרכוש ו/או לגוף )מעבר לחבות המכוסה בביטוח  ביטוח חבות   45838183
אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן במסגרת  החובה(  עקב השימוש בכלי רכב

 -העבודות הנמצאים באתר בפרויקט או בסמוך לו, בסכום שלא יפחת מ
 )ארבעה מאות אלף שקלים חדשים( בגין כל אירוע₪8   ...,..4

מוסכם במפורש, כי המונח "כלי רכב" לעיל כולל גם מנופים, מלגזות,  
טרקטורים, גוררים ונגררים וכן כלים, מכשירים וציוד נעים וממונעים מכל 

 סוג שהוא8

כל הסיכונים ו/או  אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל ביטוח נוסף או משלים    45838184
הנזקים האפשריים שהוא אחראי להם על פי חוזה זה ולפי כל דין ואשר 

 אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים8

 

הביטוחים כמפורט לעיל יהיו בתוקף לכל תקופת העבודות ותקופת הבדק, למעט   458382       
ואחריות מקצועית אשר תישארנה בתוקף לתקופה הפוליסות לביטוח אחריות המוצר 

 שנים מתום העבודות ותקופת הבדק8 7של 
( יכלול את המזמין כמבוטח 27020102ם המבוטח בביטוחי הקבלן )לרבות על פי סעיף ש 458383      

נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן, מנהליו, עובדיו והבאים בשמו ו/או 
אחריות צולבת8 ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור  מטעמו בכפוף לסעיף

ל זכותו של המבטח לתחלוף, נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, עובדיהם, וכל אדם או ע
 גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו8

 
רך על ביטוחי הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר היותם קודמים לכל ביטוח אחר הנע  458384

ידי המזמין או לטובתו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו ובדבר ויתור מבטח הקבלן על 
 כל טענה לשיתוף הפוליסות שנערכו על ידי ו/או עבור המזמין8

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את   458385
בטח למזמין הודעה בדואר רשום על יקפם ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המה

 יום מראש, וקיבל את אישורו של המזמין בכתב8 .3כוונתו לעשות כן 

על  חתימה)שבעה( ימים מיום  7 -הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין לא יאוחר מ  458386
חוזה זה, ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, אישור ממבטחו על עריכת 

כאשר הוא חתום ע"י המבטח8 בכל מקרה של אי התאמה בין  (2ב'נספח הביטוחים )
ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה ולדרישת המזמין, עריכת האמור באישור 

מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה 
וביטוח8 מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור    זה, לרבות לנספח אחריות

עריכת הביטוחים, בבדיקתו ו/או באי בדיקתו בכדי להוות אישור בדבר התאמתו ולא 
יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על  המזמין או לצמצם את אחריותו של הקבלן 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין8

ו כי המצאת  אישור עריכת הביטוחים כנדרש, הינו תנאי הקבלן מצהיר, כי ידוע ל  458387
מתלה ומקדמי להתחלת ביצוע העבודות על ידו, ואולם אי המצאת אישור עריכת 

 תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה8  הביטוחים לא

 הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע  458388
העבודות נשוא חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני 

לעיל, על כל  270201המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או  

ריכת ביטוחי קבלן המשנה8 לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח אישור ע
לחלופין, רשאי הקבלן לכלול את הקבלנים ו/או קבלני המשנה מטעמו במסגרת 

 לעיל8  2702כמבוטחים נוספים בביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט בסעיף  



   

בזאת, כי במקרה ולא יפעל בהתאם להתחייבותו דלעיל, יהא  הקבלן מצהיר  458387
ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, ללא יוצא מן  נזקהקבלן לבדו אחראי לכל 

ו/או בשמו, עקב אי עמידתו בהתחייבותו  הכלל, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו
 האמורה8 

המזמין מיד עם דרישתה הראשונה, בגין  הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את 
כנגד המזמין  בגין תביעה שתוגש ד"עו ט"כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכ

למזמין ו/או למי מטעמו ו/או בשמו בשל  ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, שיגרמו
 מוגדר לעיל8כאירוע שהינו באחריותו של הקבלן 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט ב"אישור עריכת הביטוחים"   .458381
ו ממלוא הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אות

חבותו לפי חוזה זה ועליו לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות 
 בהתאם8 

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  
המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 

 הביטוחי שהוצא על ידו8 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי

הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל ביטוחי הקבלן ולהודיע למזמין מיד על כל   4583811
פי ביטוחי הקבלן ולשתף פעולה עם המזמין -אירוע העשוי להוות עילת תביעה על

 ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש זכויותיו על פי הביטוח8

 458387המזמין ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף  על פי שיקול דעתו הבלעדי של 45838128
לעיל, במקרה בו לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם 

חוזה, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי העל פי הוראות 
 יהא רשאי המזמין אך לא חייב להורות כי, יחולו ההוראות הבאות: הביטוח,

 

עשר( יום, )חמישה  15ר שנתן לקבלן התראה של המזמין רשאי לאח   458381281
 להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות קרן,

 ריבית והפרשי הצמדה,  הכל כאמור בחוזה הביטוח8

לעיל, יחולו כל הוצאותיו על   45.3.12.1עשה המזמין כאמור בסעיף   458381282
 הקבלן8 

 י לגרוע מן האמור לעיל, רשאי המזמין, אם בחר לעשות כן, לפימבל   458381283
יקול דעתו, לנכות כל סכום ששילם בקשר עם סעיף זה מכל סכום ש

שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה, או לפי חוזה או לפי 
 דין, ורשאי הוא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת8

 

ומבלי לפגוע בכלליות האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן, בכל בנוסף לאמור לעיל   4583813
שלבי ביצוע החוזה, לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, 
התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לביצוע העבודות על ידו על פי 

 החוזה8

וראות חוק למעלה מן הצורך, יובהר כי הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות וה 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו  1775–הביטוח הלאומי נוסח משולב, תשנ"ה 

 על פיו8

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה  4583814
ל נזק שהוא זכאי כו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו/או בשמו בגין 

התחייב לערוך כמפורט לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי לשיפוי עפ"י הביטוחים ש
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר בזאת את המזמין 
ו/או מי מטעמו ו/או בשמו מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול בכל דרך 

 למיצוי זכויותיו עפ"י הפוליסות8

 2ו/או  1הביטוחים המפורטים בסעיפים מוסכם, כי הקבלן רשאי שלא לערוך את   4583815
לאישור עריכת ביטוחי הקבלן, במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור המפורט 

 לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם8 4583814בסעיף 

הוראות הנספח אינן באות לגרוע מחיובי הקבלן לפי חוזה זה, או כדי להטיל על   4583816
 היא8המזמין חבות כל ש
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אחר שהקבלן גמר את ביצוע העבודות ובכפוף למילוי כל הוראות החוזה בכלל, וההוראות הכלולות ל 4681
( יודיע AS MADEבמפרט הטכני בפרט, לרבות הפעלה לצורך ניסוי של מערכות ומתן תכניות עדות )



   

מנם הסתיימו העבודות בלת הודעת הקבלן, אם אימים לאחר ק 7על כך למפקח8 המפקח יבדוק, תוך 
ויש מקום לבצע מסירת העבודות למזמין ומסירת תעודת סיום לקבלן8 באם ימצא המפקח כי 
הסתיימו העבודות יקבע מועד למסירת העבודות, לצורך רישום פרוטוקול מסירה ראשון )להלן: 

ערך פרוטוקול המסירה הראשון בנוכחות הקבלן, "( באותו מועד יימועד פרוטוקול מסירה ראשון"
  המפקח, המזמין או מי מטעמו, כאמור בסעיף זה להלן8

 
לתפעולו  הרלוונטייםעל הקבלן להביא למזמין במועד פרוטוקול המסירה הראשון את כל המסמכים  4682

התקין של המבנה וביניהם תכניות עדות ממוחשבות חתומות ע"י מודד, תעודות אחריות חתומות ע" 
היצרנים השונים שמוצריהם משמשים במבנה, ספרי מתקן ע"פ דרישות המפקח והיועצים 

עמידה בהוראות סעיף זה 8 מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, 1'בבנספח , והכל כמפורט הרלוונטיים
תנאי לביצוע  תשלום החשבון הסופי8  מובהר כי מתן תעודת סיום אינו משחרר את הקבלן  הינה

 מהתחייבויותיו לפי חוזה זה8 
 

הקבלן יהיה זכאי להקדים את מסירת העבודות אף לפני המועד הקבוע לגמר העבודות, ובלבד שיודיע  4683
כאי לכל תשלום תוספת או כל הטבה יום מראש8 מובהר כי הקבלן לא יהיה ז 30על כך למזמין לפחות 

 אחרת בגין מסירה מוקדמת כאמור8 
 

למען הסר ספק, מובהר כי סיום העבודות לעניין זה פירושו סיום העבודות והשלמת כל הדרוש באופן  4684
, ככל שרלוונטילרבות  בין בשטחי השרות ובין בשטחים הציבוריים שיהיה ראוי לשימוש בכל חלקיו

ופינוי עודפי אשפה ופסולת בניה, השלמת  ים, גמר פיתוח וניקוי השטחםטכניים , שטחחניוןגם ב
בנייתם ו/או התקנתם של מתקני ומערכות הרכוש המשותף לרבות מעליות, חניות, גינה, שבילים, 
גדרות, גז, מים, חשמל, ביוב והכנה לטלפונים, המצאת כל המסמכים הרלוונטיים כמפורט בס"ק 

 תאם לתכניות, המפרטים ושאר הוראות חוזה זה8 לעיל, והכל בה 4682
 

הרצפות, המדרגות, הדלתות והחלונות מבפנים ומבחוץ,  המבנה לרבות על הקבלן לנקות את כל 4685
ולהוריד כל כתמי צבע או נוזלים אחרים וכן מיני לכלוך ועקבותיהם מחלקי הבניין השונים ועליו 

 להשאיר את הבניין נקי ומוכן לשימוש מלא8
 

 14מזמין רשאי לאחר הודעה של ה הלא מילא הקבלן אחר סעיף זה והוראות המפקח, בקשר לכך, יהי 4686
 והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בבצוע ההוראות88 ימים מראש ובכתב לבצען על חשבון הקבלן

 
דדים או במעמד פרוטוקול המסירה הראשון, שייערך במועד שיודיע עליו הקבלן בכתב, יבדקו הצ 4687

בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו8 נתגלו נעשו , אם ו/או העבודות בכללותן נציגיהם את הבניין
למרות הליקויים או  ומזמין לקבל את חלקיהם לידיה התאמות, ליקויים או השלמות רשאי אי

ההשלמות הדרושות ולהסתפק בהתחייבות הקבלן המאשרת כי עליו לתקן, להרוס או להשלים או 
או לסרב לקבל את  המזמיןלהחליף פריטים מסוימים, או חלקים מסוימים, תוך זמן שיקבע 

 הבדק8 על פי הוראותיו של חוזה זה, וממועד זה תחלו תקופת העבודות וחלקיהם כל עוד לא הושלמ
 
 7במעמד פרוטוקול המסירה הראשון יקבע המפקח מועד נוסף למסירה בפועל, שיהיה לפחות לאחר     4688

ימים ממועד עריכת פרוטוקול המסירה הראשון, אלא אם ביקש הקבלן לקובעו קודם לכן )להלן: 
"(8 עד למועד פרוטוקול המסירה השני, הקבלן מתחייב לתקן כל מועד פרוטוקול המסירה השני"

ייחשב החל ממועד עריכת  ומועד המסירהליקוי או פגם שצוין בפרוטוקול המסירה הראשון 
פרוטוקול המסירה השני ובתנאי שכל הליקויים תוקנו עד למועד זה, וממועד זה יחלו תקופות 

 8והאחריות להלן 4783כמפורט בסעיף  הבדק
 

לא ביצע הקבלן תיקון הליקויים או חלק מהם המצוינים בפרוטוקול המסירה הראשון תוך המועד    4687
ימים מראש ובכתב לקבלן, לתקן את הליקויים על ידי  7הנ"ל, רשאי המזמין, לאחר הודעה של 

 אחרים ועל חשבון הקבלן ולקזז את הוצאותיהם מכל סכום שיגיע לקבלן8
 

לפי שיקול דעתו הסופי והבלעדי, אינם מעכבים את קבלת העבודות  -ת המפקח תיקונים שלפי דע .4681
יירשמו בפרוטוקול המסירה השני שייחתם על ידי הצדדים והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן 

על פי דעתו הסופית  יום לאחר עריכת הפרוטוקול השני, 7-שייקבע המפקח אשר לא יפחת מ
 והבלעדית, ושירשם בפרוטוקול8 

 
לכל  בדקייערך פרוטוקול תיקוני שנת  ,בפועל ודשים לאחר מסירת העבודות למזמיןח 12עם תום  46811

 "(8בדקפרוטוקול שנת העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
 

ימים מיום עריכת  .1 -לא יאוחר מ הבדקהקבלן יתקן כל ליקוי או פגם שיפורטו בפרוטוקול שנת  46812
 הפרוטוקול, לשביעות רצונו המוחלט של המזמין8  
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8 מבלי למעט מכלליות ולאיכותן ן, לבניה, לטיבבאופן מלא ובלעדי לעבודותהקבלן אחראי, על חשבונו, 
 האמור לעיל, הרי לעניין אחריות הקבלן תחולנה ההוראות שלהלן:

 
הקבלן יהיה אחראי כאמור כלפי המזמין ו/או כל מי שירכוש/ישכור ממנו שטחים: "רוכש או שוכר"(,   4781

חוק )להלן: " 1773 -לגבי כל העבודות נשוא חוזה זה, לרבות באחריות לפי חוק המכר )דירות(, תשל"ג 
תוצאה של שינויים "(8 בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יהא אחראי לתיקון ליקויים תכנוניים, שהם המכר

 אשר ביצע בתוכניות שמסר לו המזמין8  
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי, על חשבונו, לתיקון כל פגם, קלקול או ליקוי בעבודות  4782
שמקורם בשימוש בחומרים ו/או ציוד מאיכות ירודה או שימוש בלתי נאות לרבות ובכלל זה לאלו 

או  צוע לקוי ו/או רשלני של העבודות למשך התקופות הקבועות בחוק המכרבחומרים ו/או ציוד, בבי
בכל חלק מהבניין, או במועד  בפועל, שתחילתן במועד מסירת החזקה ארוכות יותר כאמור בהסכם זה

 "(8 תקופת הבדקקבלת הבניין השלם והגמור כולו על ידי המזמין, לפי המאוחר מביניהם )להלן: "
 

ועל אף האמור בו לעניין התקופות המטיבות עם לעניין הסכם זה, ומבלי לגרוע מהוראות חוק המכר   4783
 תקופת הבדק תהיה כדלקמן:            , המזמין

 שלוש שנים8 –אוויר, מכונות ומנועים  מתקני מיזוג 
 8ארבע שנים  -מתקני תברואה, צנרת וניקוזים 

 שבע שנים8-וכד'(   , תקרותרות, בקיותחדירת רטיבות בגגלרבות יטום )א 
 ( פיתוח לרבות שקיעת מרצפות תוך ומחוץ למבנה )שלוש שנים8             –אספלט ואבנים משתלבות 
  שנתיים8 –מערכות חשמל 
  ,8שנתיים –)אלומיניום ופלסטיק, ארונות, דלתות וכד'( נגרות קבועה נגרות ומסגרות אומן 
  לרבות תקופת  המכר ע"פ התקופות הקבועות בחוק –כל יתר העבודות שאינן מצוינות לעיל

 האחריות לשלוש שנים שתחילתה לאחר תום תקופת הבדק8
 

כל פגם ליקוי או קלקול כאמור לעיל יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו מיד לאחר מתן הודעה על כך     4784
שעות, במקרים אחרים יתוקנו  24יתוקנו על ידי הקבלן תוך  בכתב על ידי המזמין8 מקרים דחופים

 ימים ממועד ההודעה8 7לכל המאוחר תוך 
 

תיקון הליקויים או הפגמים הנ"ל ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של  4785
 8או המזמין המפקח

 
, על ו/או בעבודות זק ופגם במבניםמבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, יהיה הקבלן אחראי לכל נ 4786

 פי כל דין גם מעבר לתקופות הנ"ל8
כן בגין כל נזק והוצאה שעלול לשאת בהן המזמין8 הקבלן יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את המזמין  

בגין כל נזק שיגרם להם עקב ליקוי או פגם  המזמיןיהיה הקבלן חייב לפצות את הרוכש או השוכר מ
 8כאמור

הוראות חוק המכר לרבות בקשר לרכוש בעניין טיב הבניה יחולו על כל העבודות שיבצע הקבלן,  4787 
 , גם אם הוראות החוק לא מתייחסות לכך במפורש8  או יחידה כאילו היה מדובר בדירההמשותף 

 
די י-לא ימלא הקבלן אחרי הוראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על    4788

 7שעות ממתן ההודעה לקבלן, במידה והתקלה דחופה ותוך  24בתוך קבלן אחר או בכל דרך אחרת 
ימים ממועד מתן ההודעה לקבלן, באם התקלה אינה דחופה8 המזמין רשאי לגבות או לנכות את 

מכל סכום שיגיע שיחשבו כהוצאות  12%בתוספת ולקזזן לפי שיקול דעתו ההוצאות האמורות, 
להלן וכן יהא המזמין רשאי  5782זמן שהוא ו/או מסכום ערבות הבדק כמפורט בסעיף  לקבלן בכל

למזמין על פי כל המוקנים מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות והכל   לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת
 דין8

 
 
 
 

  פגמים וחקירת סיבותיהם בזמן ביצוע העבודות 0 28
  

מבנה בזמן ביצוע העבודות, רשאי המפקח, לדרוש נתגלו פגמים, ליקויים, וקלקולים ב 4881
מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו של המפקח, את סיבות הפגמים, הליקויים 

 8ו/או בעבודות, ולחייב את הקבלן בהתאם והקלקולים שנתגלו במבנה
 

 הסכם זה8כמפורט ב והאחריות אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לתקופת הבדק 4882
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 בוטל8 290
 



   

 הפסקת הבניה לפי הוראת המפקח 7.0
 

, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה מקצתהאו כולה , העבודההקבלן יפסיק את ביצוע  5.81
אלא אם ניתנה יחדשה בכתב מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא 

 ידי המפקח8-עללו על כך הוראה בכתב 
 

ינקוט הקבלן אמצעים להבטחת  כאמור לעיל,, מקצתהאו כולה , העבודההופסק ביצוע  5.82
 , לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח8העבודות ולהגנתן

 
של ביצוע  מהפסקה זמניתהוצאות מוכחות שהוצאו בפועל ואשר נגרמו לקבלן כתוצאה  5.83

תחולנה על המזמין אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש , לפי הוראות המפקח, העבודות
יום מיום קבלת הוראותיו  .3תשלום ההוצאות האמורות, אם לא הגיש בכתב למפקח, תוך 

של המפקח, דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות8 שיעור ההוצאות ייקבע ע"י 
 המפקח, לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו בפניו8

 
דלעיל לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב מילוי  5.83למרות האמור בסעיף קטן  5.84

 , במקרים דלהלן:מקצתןאו כולן , העבודותהוראות המפקח בקשר להפסקת ביצוע 
 

העבודות כולן נקבעו בחוזה, לרבות בלוח הזמנים המאושר, תקופות להפסקות ביצוע  5.8481  
 ;מקצתןאו 

 
או בבטיחותן ויר, העלולים לפגוע וו ע"י המפקח הפסקות מחמת תנאי מזג האנקבע 5.8482 

או מחמת כוח עליון או מחמת רשלנותו של  מקצתןאו כולן , העבודותשל בטיבן 
 8הקבלן

 
ן , או לצרכי בטיחותהעבודותהתקין של  ןנקבעו ע"י המפקח הפסקות לצרכי ביצוע  5.8483 

 כולו או מקצתו8 של העבודות
 
ידי המפקח צו התחלת -, לאחר שניתן עללצמיתות, ןאו מקצת ן, כולהעבודותהופסק ביצוע   5.85 

יום מהיום בו ניתנה לקבלן  .3תוך  , יגיש הקבלן,עבודותהעבודה והקבלן החל בביצוע 
לצמיתות, חשבון סופי אשר יהיה מבוסס על הכמויות  העבודותההוראה להפסקת ביצוע 
ידי  המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה, ובהעדר מחירי -שנמדדו בפועל ואושרו על

 8וללא כל תשלום נוסף וישולם לו הסכום בהתאם בהתאם לאמור בהסכם זה -יחידה בחוזה 
 

-חר חתימת החוזה, אך לפני שניתן עללא לצמיתות, ןאו מקצת ן, כולהעבודותביצוע  והופסק 5.86
ידי המפקח צו להתחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה, כאמור, אך הקבלן  

אחוז(  חצי) 85%.סכום פיצוי קבוע בערך של שולם לקבלן יטרם החל בביצוע הבניה למעשה, 
 8וללא כל תשלום נוסף מערך החוזה

 
 

 וסילוק הקבלןהפסקת העבודה באשמת הקבלן  518
 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיהיה נתון למזמין, יהיה המפקח רשאי בכל אחד מן המקרים     5181
דלהלן לדרוש בכתב מהקבלן, לקיים את תנאי החוזה תוך פרק זמן שיצוין ברישום ביומן או 

 במכתב8
 אם לאחר קבלת האזהרה לא ישמע הקבלן להוראות המזמין או המפקח, תהיה למזמין 

ימים נוספים מראש ובכתב, לממש כל )או חלק( מערבויות  14הרשות, לאחר הודעה של 
או  שנמסרו לו ע"י הקבלן, ו/או לסלק את ידו של הקבלן, בלא שלקבלן תהא זכות עיכבון

שיחשבו  12%ולגבות או לנכות הוצאות של כלשהי, ולהשלים את העבודות בעצמו  טענה
כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום הבניין  להשתמש לשםכהוצאות תקורה ו/או 

וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי 
כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה ו/או לבטל את החוזה, וכל ההוצאות הכרוכות 

מזמין בגין הפרת החוזה על פי בכך יחולו על הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון ל
 כל דין: 

 
ניתן כנגד הקבלן צו פירוק או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או שעשה סידור לטובת   518181

המשפט לגבי אחד נכסי הקבלן, או הוגשה בקשה לבית נושיו או שהוטל עיקול על 
 יום; 45מהמקרים הנ"ל והבקשה או הצו לא בוטלו תוך 

ת החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע הסב הקבלן א 518182
 העבודות שלא על פי הוראות חוזה זה;

ימים   .3הסתלק הקבלן מביצוע החוזה כולו או בחלקו לתקופה העולה על   518183
 צופים;ר

לא החל הקבלן בביצוע העבודות או הפסיק את מהלך ביצוען ואינו מציית תוך   518184
 וראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוען;ימים לה .1



   

 כשיש בידי המפקח, הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה;  518185
כשיש למזמין חשש כי הקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או הציע לאדם    518186

כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר 
 הכרוך בביצוע החוזה8

יום, והמפקח מסר על כך אשור  .6 -כאשר הקבלן מפגר בלוח הזמנים, למעלה מ   518187
 בכתב8

כאשר הקבלן מפר הוראה מהוראות החוזה זה ואינו מתקנם לאחר התראה    518188
 ימים8 7בכתב של 

 זה8 לא מילא הקבלן את הוראות המפקח שנתנו בהתאם להוראות חוזהכאשר   518187
 

לעיל לא יהיה בהכרח  5181תפיסת מקום הבניין וסילוק ידו של הקבלן מהם לפי סעיף קטן   5182
משום ביטול החוזה על ידי המזמין )אלא אם כן הודיע המזמין לקבלן על ביטול החוזה( 
והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו לפי החוזה פרט להתחייבויות שהמפקח יאשר לו 

 אש לא למלאן8בכתב ומר
 

מרגע מסירת ההודעה כאמור לעיל ועד סיום ההתחשבנות בין הצדדים, אסור יהיה לקבלן   5183
המזמין אשר ברשות להוציא ממקום הבניין כל ציוד, חומרים ומתקנים מכל סוג, והם יהיו 

 יהיה רשאי להשתמש בהם כאמור להלן8  
 

כאמור, יהיה רשאי המזמין להודיע לקבלן במקרה של הפסקת העבודות באשמת הקבלן,      5184
שעליו לסלק, על חשבונו, מהאתר, תוך המועד שצוין, את המכשירים, הכלים, המכונות, 
המתקנים ועודפי החומרים השייכים לקבלן הנמצאים במקום8 לא מילא הקבלן הוראה זו 

 תוך המועד שצוין, לא יהיה המזמין אחראי לשלמות רכוש זה של הקבלן8
 
 
 
 
 
 

 התחשבנות עם סילוק יד הקבלן  528
 

לעיל, לא יהיה המזמין חייב  51משעת תפיסת מקום הבניין על ידי המזמין, כמפורט בסעיף    5281
לשלם לקבלן סכום כל שהוא עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח הוצאות השלמת 

וכן כל סכום אחר  , אם בכלללהם זכאי המזמין לפי חוזה זה התשלומיםיבדקו העבודות 
 אותו זכאי המזמין לקזז ו/או לנכות מהסכום המגיע לקבלן8

 
התמורה המגיעה לקבלן וכמו כן סכום הערבות שהפקיד הקבלן להבטחת מילוי תנאי זה,    5282

לתשלום כל ההוצאות הכרוכות בסיום העבודות8 לא יספיקו כספים אלה, בין היתר, ישמשו 
ן את ההפרש תוך שבוע ימים מיום מסירת הודעה  בכתב  לשם יהיה הקבלן חייב לשלם למזמי

 זה8 
  

 
 ביצוע העבודות ךהיעדר אפשרות בהמש 250

 
 לעיל:  51 -ו .5 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף

 
 רשאי, מפאת כל סיבה, העבודותאם בכל זמן שהוא לא תהיה אפשרות להמשיך בביצוע  5381

להפסיק את ביצוע העבודות לצמיתות, והקבלן לקבלן בכתב להורות  או המפקח המזמין
 ימלא אחר הוראתו8

 
הסכום שישולם לקבלן במקרה של היעדר אפשרות בהמשכת ביצוע העבודות כאמור בסעיף  5382

אמור, בהתאם למחירים כ ההודעהיהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן  5381
 ם8 והשיעורים הנקובים ברשימת הכמויות ובהוראות השינויי

 
תשלום הסכום כאמור ייחשב כסילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים  

 ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו כאמור8
 
 

 התמורה   –פרק י' 
 

 התמורה והפרשי הצמדה 720
   



   

תמורת ביצוען המלא והנאות של העבודות נשוא החוזה, ומילוי מדוקדק של כל שאר  5481
להלן, ישלם המזמין  5482( ובכפוף לאמור בס"ק מי שמטעמוהתחייבויות הקבלן )לרבות כל 

  8מע"מלא כולל  ₪ ______לקבלן סך של 
                         8"שכר החוזה" או "התמורה" או "מחיר החוזה" -הסכום האמור, יקרא            

                                                     
נו כולל את כל ההוצאות הדרושות ימוצהר ומוסכם בזאת כי מחיר החוזה הינו סופי, וכי ה 5482

לקיום חיובי הקבלן על פי חוזה זה, לרבות הוצאות שהוצאו טרם חתימתו, והכל בכפוף 
  להוראות חוזה זה8

  
ו/או להצמדה אחרת  למדד יםצמוד ולא יהי שהוא שעל המזמין לשלםכל תשלום התמורה ו 5483

להשלמת תקופת הביצוע לעיל כי  3481מראש בסעיף  נקבעולא ישאו ריבית, למעט אם  כלשהי
תהיה התמורה צמודה למדד  ורק במקרה כזה, שאז ,ימים קלנדריים 365עולה על  העבודות  

בכל מקרה אחר שבו מספר  8ביחס למדד הידוע במועד חתימת חוזה זה בלבדתשומות הבניה 
ימים קלנדריים וגם אם משך ביצוע העבודות בפועל  365 -קטן מ 3481הימים הנקוב בסעיף 

   תהיה הצמדה כלשהי או ריבית כאמור8היה גדול יותר, לא 
 

שפיעו על מחיר החוזה הסופי פרט להתייקרות או הוזלה במחיר החוזה לפי האמור לעיל לא י 5484
בשכר לרבות ולא יובאו בחישוב תשלומי הביניים והתשלום הסופי תנודות איזה שהן 

ים לפועלים, בשנוי מיסים ובהיטלים או מפאת יהעבודה, במחירי ההובלה, בתנאים סוציאל
וידוע לקבלן כי התמורה הינה  סופית וכוללת את כל  סיבה אחרת כלשהי מבלי יוצא מהכלל

 8והעלויות ההוצאות
 

לכל תשלום על חשבון מחיר החוזה יתווסף מס ערך מוסף כחוק, אשר ישולם רק לאחר מתן  5485
מאושר לעבוד על בסיס מזומן הקבלן חשבונית מס מקור כחוק או מתן חשבונית עסקה אם 

לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס ומיד לפי החוק והתקנות, ובמקרה כאמור, 
 8בהתאמה 

  
 מחיר החוזה וכל חלק ממנו ישולמו לקבלן אך ורק בכפוף לכל דין בדבר ניכוי מס במקור 5486

והתקנות שהוצאו מכוחו ובכפוף להצגת  1776-ובכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים,תשל"ו
אישור כנדרש בחוק  על ניהול פנקסי חשבונות כדין ואישור האוצר/מס הכנסה על שיעור 

ור של מס במקור ואישור כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידיו אשור ע"פ הניכוי או הפט
 17878 –תקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( )אשורים( תשמ"ח 

 
ה ו/או צריכה חלשכל תשלום ו/או הוצאה  ,לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלןהמזמין זכאי  5487

 8על פי כל דין על הקבלן לחול
 
 

 העבודות הכלולות במסגרת התמורה   770
 

לחוזה ככוללים  '1גבנספח מבלי לגרוע משאר הוראות החוזה יחשבו המחירים המפורטים  5581
 עד להשלמתה, לרבות את המפורט להלן: את ערך כל הכרוך בביצוע העבודה

 
 מרי עזר הכלולים וכל החומרים והציוד )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וח 558181

בעבודות ושאינם נכללים בהן(, הפחת שלהם ומסים וההיטלים החלים עליהם ו/או על 
ייבואם לרבות מס קניה, בלו מכס וכו' במידה ויחולו, כפי שהם כיום וכפי שיהיו 

מרים והציוד ובעתיד מפעם לפעם, וכן כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה בגין הח
 8ל תקורות הקבלןוכן כ ו/או ייבואם כפי שיהיו מפעם לפעם

 
כל העבודות הדרושות לשם ביצוע בהתאם לתנאי חוזה זה, כולל כל העבודות  558182

המתוארות בפרק המתאים של המפרט לרבות עבודות שתאורן לא מצא ביטויו 
במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לביצוע עבודה מושלמת וגמורה, וכולל 

 ביוב, מים, חשמל ותקשורת8 ובכלל זה חיבורים למערכות
  

ובכלל העבודות אל מקום לרבות הובלת כל החומרים ו/או הציוד ו/או כלי עבודה וכו',  558183
עבודות זה העמסתם ופריקתם, שחרורם מרשות המכס והובלת העובדים למקום 

 וממנו8
 

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' שמירתם וכן שמירת העבודות  558184
 שבוצעו8

 
הוצאות הגנה על העבודות, העובדים וצד שלישי, בפני נזקים והשפעות של מזג האויר,  558185

 לרבות ובמיוחד בתקופת החורף, נגד חדירת מים, קורוזיה וכיוצ"ב8
 



   

העבודה, מדידה, סימון והוצאות תקורה; הוצאות בדיקות  ניהול ומנהלהוצאות  558186
 8לעיל 31חומרים כמפורט בסעיף 

 
, העובדים וצד שלישי והעובדים המסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח של העבודות 558187

 בהתאם לנדרש בתנאי חוזה זה8
 

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו  558188
 המוקדמות והבלתי צפויות8

 
קשורות במילוי התנאים הכלליים ביטוח והוצאות ה מימון, הוצאות על הערבויות, 558187

 8ורווח הקבלן וההוראות והתנאים הנזכרים בחוזה על נספחיומיוחדים ה
 

 כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות הקשורות בעבודות קבלני המשנה8  .558181
 

מחירי היחידה הנקובים בהצעת המחיר יהיו סופיים ומוחלטים פרט לשינויים  5581811
 ובכתב, וכפי שסוכמו, ולמעט מס ערך מוסף החל על המזמין8שסוכמו מראש 

  
 עלות ביקורת של בקרת מבנים8  5581812

 
 8הביצוע  ועבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת  קיון הבניין ושטיפתו לפני מסירהינ  5581813

 
 תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח כולל קבלנים אחרים כאמור לעיל8  5581814

 
 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ובסביבה הקרובה8 5581815

 
 כל העבודה, הציוד, החומרים, לרבות פחת ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן  5581816

לביצוע העבודה עפ"י מסמכי הקבלת  הדרושיםעבודות לוואי וחומרי עזר, 
 הצעות/החוזה8

 
זמניות וכל ציוד דרכים עגורנים, השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסות,   5581817

לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם באתר, פירוקם מבני עזר, מחסנים וכד' אחר, 
 וסילוקם בסיום העבודה8

 
 מדידה וסימון ע"י מודד מוסמך לרבות פירוקו וחידושו של הסימון וכל      5581818

 ה וחומרי עזר הדרושים לכך, וכן עלות המודד המוסמך8מכשירי המדיד
 

וביטולן תן וחידושן במשך כל תקופת הביצוע הכשרת דרכים זמניות ועוקפות, אחזק  5581817
, מקורות חשמל, צמחיה לרבות לאחר גמר העבודה, והוא הדין באשר לניקוז זמני

 8העתקה, מים וכו'
 

 קת חלקי הבניין שהושלמו, עד למסירת העבודות8העבודה והאמצעים הדרושים לאחז  .558182
 

 ההוצאות להכנת לוחות זמנים מפורטים ועדכונם השוטף8  5581821
 

הנובעות מהם, הן מתנאי החוזה, או הקשורות עמם, או כל יתר ההוצאות המתחייבות   5581822
 הישירות והן העקיפות ובכלל זה כל התקורה של הקבלן8

 
העבודות  שמירת  שעות ביממה לרבות שבתות וחגים, 24בשטח במשך  שמירה ושיטור  5581823

 שבוצעו, שמירה ואחריות על חומרים ועבודות שסופקו ע"י המזמין8
 

 עבודות נוספות8העבודות ו/או העבודות נלוות עקב ביצוע  5581824
 

לאתר פינוי פסולת מכל סוג שהוא ועודפי בניה מהבניין במשך כל תקופת הביצוע,  5581825
 ושר ע"י הרשויות המוסמכות8שפיכת פסולת המא

   
ושר על י בניין שנפסלו לאתר שפיכת פסולת מאסילוק עודפי חומרים ופסולת וכן חלק  5581826

 ידי הרשויות המוסמכות ואספקת חומרים אחרים במקומם8
 

התנאים  הצגת המחירים בכלבלהסרת כל ספק מובהר כי רואים את הקבלן כאילו התחשב   8 5582
המפורטים בחוזה זה, על כל נספחיו8 המחירים המוצגים ו/או שהוצגו ע"י הקבלן ייחשבו ככוללים 

הנזכרים באותם מסמכים על פרטיהם8 אי הבנת תנאי  ות הכרוכות במילוי התנאיםאת ערך ההוצא
שלום כלשהו או אי התחשבות בו, לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי מחיר או עילה לת

 נוסף מכל סוג שהוא8
 



   

 
 8 מחיר יסוד של1'גנספח תשומת לב הקבלן מופנית למונח "מחיר יסוד" במצוין בכתבי הכמויות,      3855

כוונה אינה למחיר המופיע במחירון המחיר ששולם בפועל עבור אותו מוצר8  הינו מוצר כלשהו
ת למיניהן8 המזמין שומר לעצמו החברה המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו/או הנחו

את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהו מחיר מוצר ולחייב את הקבלן לרכוש את המוצר במחיר 
 הנ"ל8

 
 חשבונות ביניים ותנאי תשלום 720

 
-אחת לחודש, בהתאם ללוח התשלומים שיקבע על ידי המפקח, יגיש הקבלן למפקח חשבון 5681

ועד למועד אליו מתייחס העבודות המהווה חשבון מצטבר מיום התחלת ביצוע  ביניים
לחודש בגין  .2 -החשבון8 הקבלן יגיש לאישור המפקח את חשבון הביניים לא יאוחר מה

 החודש שקדם למועד הגשת החשבון8 
עודות המשלוח תעל הקבלן לצרף לכל חשבון שני עותקים מדפי המדידה, חישובי הכמויות,   

 סמכים המוכיחים את הכמויות בחשבון8ומ
 

ימים  .1 -המפקח יבדוק את החשבון, לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ולא יאוחר מ  5682
לחודש בו הוגש, יאשר או ישנה אותו8 למרות האמור,  .3 -לאחר הגשתו, קרי, לא יאוחר מה

חישובי כמויות  יהיה רשאי המפקח להתנות את אישורו של כל חשבון כאמור בהגשת
 מדויקים וסופיים עבור חלק המבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום ו/או הוגש החשבון8

 
אינו אם הקבלן ת ו/או לשנות את החשבנות כאמור המפקח לא יהיה חייב לאשר או לדחו  5683

8 ביקש המפקח פרטים נוספים כלשהם לצורך ויהא רשאי לעכב החשבון בלוח הזמניםעומד 
של יוכל המפקח להחליט להאריך את הזמן שון שהוגש ע"י הקבלן כאמור, הרי בדיקת החשב

ימים נוספים מיום שסופקו לו הפרטים הנוספים והכל לפי  7-בדיקת החשבון כאמור לעיל, ב
 שיקול דעתו8

 
מסכום כל חשבון ביניים כאמור לעיל, יופחתו וינוכו כל התשלומים ששולמו וכן כל סכום   5684

המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה באותו מועד וכן כל מס במקור שעל המזמין לנכות 
מהתשלומים לקבלן על פי כל דין, כפי שיהיה מפעם לפעם, והנותר ישולם לקבלן כתשלום 

  ביניים על חשבון התמורה8 
 

 , אלא לאחרלקבלן םלא ישולוביניים כל חשבון ממהתמורה יקוזז  %.1עיכבון בשיעור של   
 קיום התנאים המפורטים להלן: 

 
בסעיף  המצאת כל המסמכים המפורטים לאחרישולם לקבלן מהתמרה שעוכב  5%סך של 

 מאושר על ידי המפקח8 ,1ב'בנספח לרבות תיק מתקן כמפורט  4682
 

מהתמורה ישולם לקבלן עם סיום ההתחשבנות וישולם לקבלן                                    5%סך נוסף של   
 עם ביצוע ותשלום החשבון הסופי8  יחד 

   
בגין תשלום לצורך עריכת כולל מע"מ מהתמורה  835%.בנוסף לאמור לעיל, יקוזז סך של   

 458הבטוחים כמפורט בסעיף 
 

הביניים של הקבלן, כפי שאושר בתעודת התשלום החתומה ע"י המפקח, ישולם ע"י -חשבון 5685
יום ממועד אישור החשבון על ידי  65המזמין בהתאם ללוח התשלומים, בתנאי שוטף +

 המפקח ובתנאי שהחשבון אושר על ידי המפקח8 
 

א נכלל בחוזה או ביניים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאישור מחיר של-חשבונות אישור 5686
אושרו ע"י המפקח8 כמו כן, עבודות שנכללו בחשבונות הביניים גם אם  כהסכמה לקבל חלקי

אישור חשבונות אינו מהווה ראיה לטיב המלאכה ו/או לאיכות חומרים והבניה ו/או לנכונות 
הכמויות ו/או למחירים לאישור סופי, של הכמויות ו/או המחירים ומחיר החוזה יקבע בעת 

 להלן8 57החשבון הסופי, על פי המפורט בסעיף  שור תשלוםא
 

מובהר ומודגש כי אישור חשבונות או תשלומים לקבלן, או כל החלטה אחרת שיש לה  5687
משמעות כספית למזמין על ידי המפקח בלבד, או שלא על פי הוראות הסכם זה, תיחשב 

 כחריגה מסמכות ואין בה כדי לחייב את המזמין8 
 

המזמין יהא רשאי לנכות מהכספים המגיעים או שיגיעו לקבלן, מאת המזמין את כל אותם  5688
קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החוזה8 -הסכומים אשר יידרש או יחויב, לשלמם עקב אי

ו יד-וע את החזרת הכספים ששולמו עלהאמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיו של המזמין לתב
 בכל דרך אחרת8

 
 חשבון סופי 578



   

 
יום מתאריך אישור קבלת העבודות כולן ועריכת פרוטוקול למסירה סופי  60 -לא יאוחר מ 5781

כאמור לעיל ותיקון כל הליקויים המפורטים בו, אם פורטו, יגיש הקבלן חשבון סופי בצרוף 
כל המסמכים הקשורים בו8 שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה 

שימת הכמויות, בכמויות שנמדדו בכפיפות להוראות הסכם זה, בהוספת או בהפחתת שבר
 ערכם של השינויים לפי הוראות השינויים8

 
 .7החשבון הסופי יאושר ע"י המפקח כפי שהוגש, או בתיקונים שיוכנסו בו ע"י המפקח, תוך  5782

 יום מיום הגשתו למפקח8
 

קבלן לצורך בדיקת החשבון הסופי, הרי במידת ביקש המפקח פרטים נוספים כלשהם מה 5783
ככל שמתחייב   5782הצורך יוכל המפקח להחליט להאריך את פרק הזמן הנקוב בסעיף 

מקבלת הפרטים8 אין באמור כדי למנוע מהמפקח לבדוק את החשבון בכל מועד אחר 
ה החל והצמד וסכומים שיסתבר כי על הקבלן להחזיר למזמין יוחזרו למזמין בצרוף ריבית

מיום תשלומם לקבלן ועד החזרתם למזמין בפועל8 לא מסר הקבלן את הפרטים הנוספים תוך 
ימים לקבלן מראש ובכתב, את מחיר  14המועדים האמורים יקבע המפקח, לאחר הודעה של 

 באותה עת8 היו בידוהחוזה בהתאם לשקול דעתו ובהתאם למסמכים שי
 

חישובי כמויות, תעודות משלוח ומסמכים המוכיחים את על הקבלן לצרף לחשבון הסופי,  5784
 הכמויות בחשבון הסופי8

לערוך לעיל, רשאי המפקח  5781אמור בס"ק לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד ה 
את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה 

 ידי המפקח ויחייב את הצדדים לחוזה זה8-בלן ואושר עלידי הק-ייחשב כאילו נערך על
 

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה, בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י המזמין,  5785
 5485לאמור בסעיף יום לאחר אישור החשבון הסופי על ידי המפקח, כפוף  .7בתנאי שוטף + 
 למזמין8 קהאו חשבונית עס כדיןחשבונית מס  בקשר למסירת 

 
הצהרה  יחתום וימסור לידי המזמין הקבלןהינו כי  התשלום בגין החשבון הסופי תנאי לביצוע 5786

 על חיסול תביעותיו בקשר לחוזה בנוסח שנקבע ע"י המפקח8
 

 
 פיצויים בגין איחורים –פרק יא' 

 
 

 פיצויים בגין איחורים 780
 

הקבלן ישלים את ביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה ולהנחת דעתם הסופית  5881
והבלעדית של המזמין והמפקח וימסור את העבודות וכל שלב מהשלבים המפורטים בלוח 

לחוזה זה8 לצורכי חוזה זה מסירת  2ב'נספח הזמנים למזמין בהתאם ללוח הזמנים המהווה 
לחוזה זה  46די המזמין, ובהתאם למפורט בסעיף העבודות משמעותה קבלת העבודות על י

 לעיל8
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין מעוניין בביצוע  העבודות בתקופה קצובה וכי  588281 5882
במקרה של פיגור בהשלמת  ול לסבול נזקים לרבות כספיים ואחריםהמזמין על

 העבודות8
 

ות במועד על פי חוזה זה, ישלם הקבלן במידה והקבלן לא ישלים את ביצוע העבוד 588282 
, מבלי למזמין כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש את הסכומים המפורטים להלן

 : שיתנגד לגובהם ו/או היקפם
 

פיצויים מוסכמים והקבועים מראש בעד כל יום של איחור, בשלבי הביצוע   
 84%.ש"ח ליום או  ...,2המפורטים בלוחות הזמנים בהתאם לתנאי החוזה  הינם: 

מערך החשבון הסופי ליום, לפי הגבוה מבניהם8 זאת, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 
למזמין עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין8 סכום  יםהעומדו/או סעד ו/או נוספת 

מדד תשומות הבניה למגורים8 המדד עלייה בהפיצויים המוסכמים יהיה צמוד ל
 מת חוזה זה8הידוע ביום חתימדד ההבסיסי יהיה 

 
תשלום הפיצויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות  5883

ו/או כל חלק מהן או מכל התחייבות אחרת לפי חוזה זה בקשר להשלמת העבודות ומימוש 
ו/או ניכוי סכומים כלשהם המגיעים מהמזמין לקבלן לא יגרעו מכל זכות  כלשהיהערבות 

 בקשר להשלמת העבודות8לרבות כלשהו שיהיה נתון למזמין  אחרת לסעד
 



   

למזמין תהיה בכל עת הזכות לזקוף כל תשלום שהוא, שיקבל ו/או על אף כל הוראה אחרת,  5884
 שינכה מהקבלן, על חשבון תשלומי פיצויים כלשהם8 

 
 ערבויות –פרק יב' 

 
 ערבויות 790

 
וכתנאי למתן הרשות לקבלן לתחילת ביצוע העבודות להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי חוזה זה, 

 בפועל, ימציא הקבלן למזמין, על חשבון הקבלן, ערבויות בנקאיות כמפורט להלן:
 

 ערבות ביצוע  5781
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, ימציא הקבלן למזמין,  578181 
ית ובלתי מותנית, ניתנת למימוש גם עם חתימת החוזה, ערבות בנקאית, אוטונומ

מערך החוזה כולל  %.1בחלקים, צמודה למדד תשומות הבניה, שסכומה יהיה 
נוספים חודשים  4 ובנוסף לעודביצוע העבודות משך בתוקף לתקופת מע"מ, 

 "(8ערבות הבצוע)להלן: "שלאחריה 
 

 לחוזה זה8 2ב'נספח כ, מצורף הבצוענוסח הערבות  578182 
 

הקבלן מתחייב להאריך מדי פעם ולפי דרישת המזמין, את תוקף ערבות הבצוע  578183 
חודשים לאחר מועד סיום העבודה  4באופן שהערבות הנ"ל תהיה בתוקף לפחות עד 

 והמסירה הסופית בפועל של העבודות למזמין8
את  לפרוע לא יאריך הקבלן את תוקף ערבות הבצוע כאמור, יהיה המזמין זכאי  

 הארכת תוקפה8לדרוש מהבנק ערבות הבצוע ולחילופין את 
 

ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן8 הערבות האמורה תשמש גם  578184 
שהקבלן יחזיר למזמין את ההפרשים  לכל דבר ועניין אחר לרבות לכך כערובה

 והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונות הביניים ובחשבון הסופי8
 

יפר הקבלן את החוזה או תנאי מתנאיו, יהיה המזמין רשאי לחלט את סכום  578185 
הערבות, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם וקבוע ומוערך מראש, מבלי לגרוע מזכותו 

על כל הנזקים שנגרמו לו בעקבות הפרת הקבלן את החוזה, מבלי לפיצוי של המזמין 
 8שיוכל הקבלן להתנגד לגביית סכום הערבות האמור

 
נו הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה יסכום הערבות שיחולט ע"י המזמין ייהפך לקני 578186 

לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי המזמין בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי 
 שהדבר הזה יגרע מזכויותיו האחרות של המזמין שיש לו לפי החוזה8

 
  ואחריות ערבות בדק   5782

 
 עם מסירתהוא כי ערבות הביצוע,  אשור החשבון הסופי, תנאי להשבתלאחר    578281 

, ולא חלקים מהןבהתאם להוראות חוזה זה העבודות כשהן מושלמות כולן  
לחוזה זה8  7ב'כנספח ערבות בנקאית בנוסח המצורף בזה ימסור הקבלן למזמין 

  כדלהלן: יהיה הבדק ערבותגובה 
ממועד שנה משכר החוזה הסופי על כל מרכיביו כולל מע"מ לתקופה של עד תום  5%  

פרוטוקול המסירה השני או ממועד תשלום החשבון הסופי לפי המאוחר מבין 
 "(8ערבות הבדק השניים )להלן: "

 
עיל, ל 47לתיקון במועדים האמורים בסעיף לא ימלא הקבלן אחר התחייבויותיו  578282 

לכיסוי  יהיה רשאי המזמין לחלט את ערבות הבדק כפיצוי מוסכם וקבוע מראש 
 8הוצאותיו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ו/או זכות נוספים

 
לממש את לפי חוזה זה, יהיה המזמין רשאי  הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו    5783

את  הפציהערבות כל סכום אשר  ולגבות לעצמו מתוך סכום רבות כלשהי הנזכרת לעילע
או בהם בקשר עם  עשוי לחובאו הוצאה שהמזמין ו/נזק  המזמין, להנחת דעתו עבור כל

 כתוצאה מהפרה זו8
 

כום העשוי סבאמור בסעיף זה בכדי למנוע מהמזמין לנקוט בכל הליך שהוא לגביית כל אין     5784
 לו מאת הקבלן, והעולה על סכום הערבות8 הגיעל

 
 הוצאות, מסים ותשלומים שונים    2.0
 



   

מבלי לגרוע בכל האמור בחוזה זה, כל ההוצאות החיובים,  המיסים, האגרות וההיטלים מכל מין וסוג          
שהוא הכרוכים בביצוע העבודות ובמילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, יחולו וישולמו על ידי 

 8הקבלן
 
 
 הוראות שונות  –רק יג' פ
 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי צד לחוזה 8 61
 

או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים המזמין הסכמה מצד  6181
 ולא ילמדו ממנו גזרה שווה למקרה אחר8

 
לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות לו בזכויות הניתנות או המפקח  המזמיןלא השתמש  6182

ל אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות בכך ויתור ע
 וחובות לפי חוזה זה8

 ביולהוצאות ו 628
יחולו על וכיוצ"ב והעמדת הביטחונות , אם נדרש הערבויותוהוצאות ביול החוזה כל ההוצאות לרבות 

 הקבלן וישולמו על ידו8
 
 
 
 

 קניין רוחני8 63
מוסכם כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות בכל מסמך, תרשים, חוות דעת, ניירות עבודה, תכניות 

"( גם אם הועברו ו/או נוצרו על ידי הקבלן התוצרים" –מסמך רלוונטי אחר )להלן פרט או עבודה וכל 
רישה ו/או ולקבלן ו/או למי מטעמו לא תהא כל ד למזמיןו/או מי מטעמו, יהיו שייכים באופן בלעדי 

8 הקבלן מוותר בכל עת שהיא בתוצרים אלוהמזמין בגין שימושו של המזמין תביעה ו/או טענה כנגד 
בנוגע לזכויותיו המוסריות בתוצרים ו/או כל זכות אחרת בהתאם  המזמיןבזאת על כל טענה כנגד 

שרותי הקבלן ו/או מי ממתן  יםהנובע יםתוצרהועפ"י כל דין וכל  7..2 –לחוק זכויות יוצרים תשס"ח 
הפרטי  ולעשות בו כל שימוש ללא הגבלה והם בבחינת קניינ המזמין והוא רשארכוש  מטעמו, מהווים

זכות מוסרית   מוותר בזאת על כל זכות לרבות קניינית ו/או זכות יוצרים ו/אווהקבלן  המזמיןשל 
 8 והוא יפצה את המזמין בגין כל טענה ו/או דרישה וכו'

 
 יםשינוי 648

    כל שינוי בתנאי חוזה זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב, ונחתם בידי הצדדים 
 חוזה זה8ל 

 
 0      סמכות שפוט65

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים ו/או הקשורים להסכם 
זה תהא נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב8 למען הסר ספק, צירוף צדדים נוספים 

 להליך לא ישנה את סמכות השיפוט הייחודית כאמור8 
  

 ויתור על זכות עיכבון  0 66
 לעבודות, בכל הקשורמוותר באופן סופי ומוחלט כלפי המזמין על כל זכות עיכבון מסוג כלשהי הקבלן 

כל המצוי בו לרבות בכל מקרה של ביטול, הפסקה או מחלוקת ו , ציודאתר העבודות, החומרים
 כלשהי8

 
 שמירת סודיות 678
 

הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר  6781
עם ביצוע הפרויקט או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או במהלך, או אגב ביצוע הפרויקט, תוך 

 או לאחר סיומה8 תקופת ההסכם, לפני תחילתה 
 

לחוק  118עבירה לפי סעיף כ תיחשבהקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה  6782
 17778 –העונשין, התשל"ז 

 
 קיזוז 688

 
 הקבלן מוותר בזה על זכות קיזוז כלשהי כלפי המזמין8  6881

 
צורך גביית פיצוי לקיזוז מכל סכום המגיע ממנו לקבלן לפי הסכם זה, הן ללמזמין זכות   6882

 וסכם והן לכל צורך אחר, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי8מ
 

 הודעות 678



   

כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו, וכל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת 
שעות מעת שיגורה  76מהכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו ולרשותו של הצד הנשגר בתוך 

 בעת מסירתה8 -ואם נמסרה ביד 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל             
 
 
 

-------------------------             ----------------------------- 
 הקבלן                           מכבי שירותי בריאות     

 
  



   

 
 

 תיק מתקן – 1נספח ב'



   

 תיק מתקן
 ואישור ביצוע המתכנן למערכת

 
 

מצ"ב פרוט לתוכן תיק המתקן שעל הקבלנים והספקים להכין עם גמר הפרויקט0 
כל מערכת בפרויקט תלווה ותיעזר במסמכי תיק המתקן הרלוונטיים אליה 

 כמפורט בהמשך0
 

מובהר כי פירוט במסמך זה כללי ומפרט עיקר הדרישות לתיק מתקן8 בהתאם לסוג הפרויקט וסוג העבודה 
מסמכים והתכניות הרלוונטיים8 כמו כן, יושלם כל אישור נוסף שידרש ע"י מכבי גם אם יצורפו האישורים, ה

 אינו מצוין ברשימות מטה לשם קבלת המתקן8 
 

 תיקי המתקן יוגשו למזמין בשני פורמטים:
 שני עותקי נייר של כל תיק המתקן בשלמותו כמפורט בהמשך 18
תקן כמפורט בהמשך )אישורים סרוקים, או דיסק און קי עליהם יהיה שמור כל תיק המ  CDשני  28

 קבצי תכניות וכו'(8   
 

 תיקי המתקן יאושרו ויחתמו ע"י היועצים הרלוונטים8
 

 תיקי המתקן יתוקנו ויושלמו בהתאם להערות היועצים והמזמין עד לקבלת תיק מתקן מושלם8
 

 קבלה סופית של תיק המתקן תהיה בכפוף לאישור וחתימת מכבי8
 

הכנה והגשת תיקי מתקן מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות ומהחוזה8 מובהר כי כל האישורים והבדיקות 
 הנדרשות, התכניות וכל חומר אחר שיידרש  כלולים במחירי היחידה וללא תוספת תשלום8 

 
 

 להלן תכולת תיק המתקן:
 
 דף קשר 10

( של E-MAILבמשרד ובנייד, פקס,דף הקשר ירכז את פרטיהם )שם, תפקיד, חברה, כתובת, טלפון  
מתכננים ומנהלת הפרויקט, קבלנים, קבלני משנה,  )של הקבלן  –כל המעורבים בהקמת המתקן 

 הראשי וקבלני מכבי( ספקי ציוד, נותני השירות ואביזרים רלוונטיים8
 

 דוא"ל  טלפון  כתובת חברה  תפקיד שם מס'
        

       
       

 
 
 טכניים אישורים ונתונים 00
 

תיאור כללי של המתקן מהוה הקדמה מילולית ובנוי מתיאור קצר של כל מערכת במתקן   281
 ועקרונות הפעלתה8 

תיקי המתקן יחולקו לפי מערכות/מקצועיות ויכללו הוראות הפעלת היצרן לכל אלמנט של 
לפי  המערכת, הוראות החזקה מפורטות לטיפול יומי, שבועי, חודשי וכו', הנחיות טיפול

 תרחישים, חלפים מומלצים כולל רשימת מלאי מומלץ וספקים, קטלוג של הציוד והאביזרים8
 תכניות העדות תהיינה מעודכנות לפי הביצוע בשטח ותכלולנה את כל הדיסיפלינות בפרויקט8 282

 על תכניות העדות יהיו חתומים הקבלן המבצע, המתכנן הרלוונטי  ומנהל הפרויקט
 PDF -ו  DWG ,PLTקי8 ויהיו בפורמט  ן/ דיסק או CDקבצי תכניות העדות ירוכזו על  283
רשימת הגוונים וחומרי הגמר שהוגדרו ע"י אדריכל הפרויקט ואושרו ע "י למכבי שירותי  284

 בריאות ששימשו את הקבלן/יזם בבניית המתקן 8
 שור כל היועצים המעורבים בפרויקט8אי 285
ת ושירות של ספקים שונים ואלמנטים שונים מתוך מערכות ומועדי תחילה תעודות אחריו  286

וסיום האחריות ושירות8 בנוסף, יש לקבל דף ריכוז המציין לכל נושא מהי תקופת האחריות 
 והשירות ומי הוא האחראי וקבלת הסכמי שירות חתומים8

 חותיים8תעודות תו תקן לאלמנטים מהותיים בפרויקט , בעיקר לאלמנטים בטי 287
 תעודות בדיקה של מבדקה מאושרת , ריכוז הבדיקות שבוצעו במהלך הקמת המתקן                288
 אישורי בודק מוסמך במערכות המחייבות זאת 8 287

 סריקת כל יומני העבודה חתומים ע"י הקבלן והפיקוח8 .281



   

  
 
 
 טבלה מרכזת 20
 

 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

 אישורי מעבדה ואישורים כללים 10
    אישור בדיקת אינטגרציה  181
182 
 

     3חלק  .122אישור מכון התקנים למערכת גילוי אש ת"י 

    NFPA 2..1אישור מעבדה מוסמכת למע' כיבוי אוט' בגז  183

     1576אישור מעבדה מוסמכת למע' מתזים ת"י  184

    הצפת הגגאישור מעבדה לבדיקת  1.5

    אישור תקינות מחברה מתחזקת למטפים ועמדות כיבוי אש  1.6

אישור מכון התקנים לשלטי יציאת חירום ותאורות חירום לפי ת"י  187
  2822חלק  .2

   

אישור חשמלאי בודק לתקינות מערכת החשמל  )כולל תאורות חירום  188
 , שלטי יציאה ומערכת כריזה(

   

אישור החברה המתקינה / חשמלאי מוסמך לעמידת מע' הכריזה  1.9
 מ"י  .16במפרט 

   

    אישור בודק מוסמך להתקנה וחיבור  גנרטור  .181

    למע' המיזוג    )תכנון והתקנה(  1..1אישור מכון התקנים לפי ת"י  1811

    אישור מעבדה על ביצוע התקרות האקוסטיות לפי תקן 1.12

אישור מהנדס מיזוג אויר או מהנדס חשמל  לעמידות  –מפוחי עשן  1813
אש של כבל ההזנה מהגנרטור ישירות למפוחים )כבל כתום( ואישור 
שלוח החשמל של מפוחי העשן ניזון משדה חיוני ביותר במתקן )לא 

 יופסק בעת ניתוק חשמל יזום במתקן אלא רק בעת ניתוק הגנרטור( 

   

    מספק החומר –החומר שבו בוצע איטום מעברי אש אישור עמידות  1814

)בדיקה  1212אישור מכון התקנים להתקנת דלתות אש לפי ת"י  1815
 בשטח כולל התקנה של כל הדלת( 

   

אישור מכון התקנים לבדיקה בשטח להתאמת שימוש בחומרי גימור  1816
 721וציפוי לפי ת"י 

   

 אישור מכון תקנים על האריחים  1817
 

   

אישור של מפקח העבודה  –ליטר  ...2במקרה של מיכל סולר מעל  1818
 להתקנה 

   

    1.77אישור עמידות זכוכית ויטרינה בתקן  1817



   

 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

    61437אישור עמידות לוח חשמל בת"י  .182

    אישור אינדיקציית אש במוקד  1821
    אישור אינדיקציית פריצה במוקד  1.22

    )רלוונטי לבתי מרקחת ( 1337אישור עמידת מע' גילוי פריצה בת"י  1.23

    PVB+5+5אישור מתקין לזכוכית רבודה  1824

    אישור מערכת סינון למקלט/ממ"מ 1.25

    אישור בדיקת אטימות המקלט/הממ"מ 1.26

    אישור מכון תקנים למעליות 1.27
    בדיקת ספיקות של מערכת המיזוג8 1.28

אישור בדיקת לחץ מים במערכת )מים לצריכה, מים לכיבוי אש, מים  1.29
 לצ'ילרים(8

   

    אישור בדיקת אטימות צנרת גזים רפואים 1.30

    אישור ביצוע חיטוי במערכת המים8 1.31

    אישור בודק מוסמך להתקנת המז"ח 1.32

 אישור רשויות 00
+ תכנית בטיחות חתומה ע"י רשות הכיבוי  אישור כיבוי אש לאיכלוס 2.1

 בנייר
   

    לאיכלוס 4טופס  282
    אישור פקע"ר לאיכלוס 283
    היתר משרד האנרגיה לגנראטור 2.4
    היתר למרפאות + תכנית הגשה חתומה  2.5

    אישור משרד הבריאות )עוזי קרן וכל גורם אחר( 2.6

  אישור יועצים והצהרות 20
אישור מנהל הפרויקט לקבלת המתקן בסיום העבודה + פרוטוקול  3.1

לקבלת החזקה לפי החוזה ולאחר בדיקה כי הושלמו כל תנאי 
 המתלה8

   

אישור אדריכל /מנהל פרויקט לביצוע קירות אש כמפורט בתוכנית  3.2
 יועץ הבטיחות

   

    אישור אדריכל לקבלת המתקן בסיום העבודה 3.3

אדריכל/קבלן בינוי לאריחי חיפוי ) רמת חיכוך של אריחים אישור  3.4
 בשטחים ציבוריים ושטחים רטובים(

   

    אישור מתכנן חשמל לקבלת המתקן בסיום העבודה 3.5

    אישור מתכנן חשמן על בדיקת גיבוי המערכות החיוניות ע"י גנראטור8 3.6

לאביזרי תלייה שונים כגון תליות בהתפתחות  אישור קונסטרוקטור 3.7
 הילד, פיזיו וכו'8

   

    אישור מתכנן אינסטלציה לקבלת המתקן בסיום העבודה 3.8



   

 התקבל סוג האישור מס'
 (V)סמן 

 לא התקבל
 (X)סמן 

 הערות

    אישור בודק מוסמך למערכת הגזים הרפואים8 3.9

אישור מהנדס אינסטלציה לאספקת מים נפרדת לצנרת כיבוי אש  3.10
 ותקינות עמדות הכיבוי

   

אישור מתכנן מיזוג אוויר לקבלת המתקן בסיום העבודה לרבות  3.11
אישור על קבלת כמות החלפות האוויר ע"פ המתוכנן לפי דרישות 

 משרד הבריאות8

   

    אישור יועץ תקשורת לקבלת המתקן בסיום העבודות 3.12

מסירה  אישור יועץ המעליות על קבלת המעליות והפעלתן + פרטוקול 3.13
 לחברת השירות8

   

    אישור יועץ איטום לקבלת המתקן בסיום העבודות 3.14

    אישור יועץ בטיחות לאיכלוס 3.15
    אישור ממונה ביטחון לאיכלוס 3.16
קרינה מלוחות חשמל ע"פ הדרישות של  בודק מוסמך לחשיפתאישור  3.17

 משרד האנרגיה8
   

 אישור נגישות 20
    + אישור טיפול בליקויים + אישור סופי יועץ נגישות דוח נגישות 481

 מדידה סופית לצורכי שכירות 70
תכנית מדידה ע"פ עקרונות ההסכם חתומה ומאושרת ע"י מנהל  581

 הפרויקט8 
   

 תכניות עדות 20
    תכניות עדות אדריכלות 681
    תכניות עדות חשמל 6.2
    תכניות עדות לוחות חשמל 6.2
    תכניות עדות מיזוג אוויר 6.3
    תכניות עדות אינסטלציה 6.4
    תכנית בטיחות אש חתומה ע"י רשות הכיבוי 6.5

    תכניות עדות מערכת פריצה 6.6
    תכניות עדות מערכת מתח נמוך 6.7
     תכניות עדות מערכת תקשורת 6.8
    תכניות עדות גזים רפואים 6.9
    קונסטרוקציהתכניות  6.10

 קווי טלפון 50
רשימה של קווי הטלפון שהוזמנו לטובת המערכות + ציון המערכת  7.1

 המחוברת לקו ולאלו פונקציות8
   

 שלטי חוץ 80
    אישור בודק חשמל וקונסטרוקטור על התקנת השלט 8.1

 יומני עבודה 90
    דפי יומני עבודה חתומים ע"י הפיקוח וסרוקים 9.1

 חשבון סופי  1.0
    חשבון סופי מאושר סרוק 10.1

 
 
 



   

 
 ריכוז הסכמי שירות ואחריות 20

יחד עם טבלת הסכמי השירות והאחריות יצורפו כנסח הסכמי השירות ופירוט תכולת השירות לפי 
 תקופה המוגדרת ע"פ החוזה8

 
פרטי  הערות נספח

 הקבלן1ספק
 

תאריך סיום 
תקופת 
השירות 
 החוזית

תאריך סיום 
תקופת 

האחריות 
 החוזית

  תיאור המערכת

 מיזוג אוויר 10
 181 מערכת מיזוג אוויר     
 1.2 מערכת דמפרים     
 1.3 מערכת מפוחי עשן     
 1.4 מערכת אוורור     
מערכת משאבות      

 למערכת מיזוג
1.5 

 1.6 מערכת בקרת מיזוג     
 1.7 מערכת סינון אב"כ     

 חשמל 00
 2.1 מערכת חשמל     
מערכת מתח      

 גבוה/שנאים
2.2 

 2.3 מערכת גילוי וכיבוי אש     
 2.4 גנראטור     

 גזים רפואים 20
 3.1 מערכת גזים רפואים     

 אינסטלציה 20
 4.1 מערכת אינסטלציה     
 4.2 דודי חשמל וקולטי שמש     
 4.3 מערכת משאבות סחרור      
 4.4 משאבות ביוב     

 תקשורת ומתח נמוך 70
 5.1 מערכת בקרת כניסה     
 5.2 מערכת בקרת מבנה     
 5.3 מערכת תקשורת     
 5.4 מערכת קריאת אחות     
 5.5 מערכת פריצה     

 מעליות 20
 6.1 מעליות     

 בינוי 50
דלתות אש ודלתות אש      

 מבוקרות
7.1 

 7.2 דלתות אלומיניום     
 7.3 דלתות נגרות     
 7.4 מסגרותדלתות      
 7.5 תריסי אלומיניום     
 7.6 תריס סורג     
 7.7 איטום     
 7.8 ברזים     
 7.9 מכלי הדחה סמויים     

 
 
 
 
 

  



   

 
 
 

 תנאים מיוחדים בהסכם – 0נספח ב'
 



   

 1חוזה מההליך לקבלת הצעותתנאים  מיוחדים לחוזה המהווה חלק בלתי נפרד 
 

  העבודה תיאור 10
      

שיפוץ מרפאת בריאות האישה וחדר אחיות בסניף מכבי אשקלון הגבורה,מכבי  הפרויקטבמסגרת  .א
מרפאת וב אחיות הנמצא בקומה א', בנייה, שיפוצים והתאמה בשטח מוקדעבודות  נדרש לבצע

  בריאות האישה הנמצאת בקומת קרקע.
 

תשתיות ביוב וניקוז, מים, עבודות הריסה, יציקות בטון, : בין היתר אך לא רק כוללתכולה העבודה  8ב
חשמל מתח נמוך, מיזוג אוויר, עבודות ריצוף וחיפוי, בניה בגבס ובחומרים מתועשים, תקרות 

 אקוסטיות ועוד8
  כמו כן, העבודות כוללות הריסה של קיר ממ"ד קיים בקומת הקרקע8

 
יוצגו לאישור עם  -הבניה תעשה עפ"י מפרט מכבי שירותי בריאות והחומרים מסוג משובח, האביזרים 8ג

 אישורי תקן לפי הנדרש8
 

 במסגרת הפרויקט שיפוץ מרפאת בריאות האישה וחדר אחיות בסניף מכבי אשקלון הגבורה,מכבי 8ד
תבצע עבודות התאמה מערכת חשמל קיימות בשטח שיפוץ של חדר אחיות הנמצא בקומה א',ואספקה 

 קומת קרקע8 והתקנה של מערכות חשמל עבור מרפאת בריאות האישה הנמצאת ב
 
 

העבודה כוללת: פירוק ופינוי מערכת קיימת בקומת קרקע,התאמת מערכות חשמל בשטח השיפוץ של  8ה
חדר אחיות ,ביצוע והתאמה של מערכת גילוי אש8כל עבודה בהתאם לכתב כמויות המצורף ובהתאם 

 למפרט של מכבי8
 

יוצגו לאישור  -, האביזריםהעבודה תעשה עפ"י מפרט מכבי שירותי בריאות והחומרים מסוג משובח 8ו
 עם אישורי תקן לפי הנדרש8

 
 

 האכלוס לאחר סיום מושלם של עבודות הבניה כולל ריהוט8 8ז
 

 תהעבודה תתבצע עפ"י תכניות, ובתאום מלא עם המפקח ומכבי שירותי בריאו 8ח
 
 

העבודה ולמפרט הטכני שצורף לחוזה8 בכל מקרה של סטירה בין  העבודה מתבצעת בהתאם לתכניות 8ט
 המפרט לבין התכניות, יעלה הקבלן את הנושא להחלטת מנהל הפרויקט/המפקח

 
 האכלוס לאחר סיום מושלם של עבודות הבניה כולל ריהוט8 8י

 
 העבודה תתבצע עפ"י תכניות, ובתאום מלא עם המפקח ומכבי שירותי בריאות8 8יא

 
 

העבודות מתבצעות במספר שלבים בתוך מבנה פעיל שממשיך לתת שירות רפואי לחברי מובהר כי  8יב
מכבי8 על הקבלן לקחת בחשבון כי כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם הנהלת המרכז הרפואי, 

 ובשעות כפי שתתואמנה מראש על מנת לא לפגוע בפעילות השוטפת במקום8
 

      8יג
 

  "עבודות הבנייהלעניין הקבלן יהא ה"קבלן הראשי. 
  הקבלן ישלב בעבודתו את כל הקבלנים האחרים המפורטים בהמשך או קבלנים נוספים

שימונו ע"י מכבי. שילוב עבודות הקבלנים האחרים/נוספים לא יהא כרוך בתשלום ויהיה 
 כלול במחירי היחידה. 

 :להלן רשימה של הקבלנים שישולבו 
o קבלן מיזוג אוויר 
o קבלן גזים רפואיים 
o ריהוט משרדינגרים , 
o קבלן מיתוג 
o קבלן תקשורת 
o קבלן מתח נמוך מאוד 
o קבלן פריצה 
o מגני קירות 
o 8ציוד ככל שיידרש בשילוב עם עבודות הבינוי 



   

 
העבודה מתבצעת בהתאם לתכניות העבודה ולמפרט הטכני שצורף לחוזה8 בכל מקרה של סתירה בין  8יד

 המפקח/הפרויקטהמפרט לבין התכניות, יעלה הקבלן את הנושא להחלטת מנהל 
 

 
 

 
 

 תנאי העבודה 00
 

 תנאי המקום א8
 הקבלן ילמד את מיקום ותנאי המקום וכן את דרכי הגישה אליו וממנו8

הקבלן ידאג ויקפיד על ניקיון הבניין וסביבתו ושלא ימצאו חומרי בנין, ציוד ופסולת מחוץ לשטח 
 עבודתו8

 
 המרכז המסחריב8    הנהלת 

מודגש כי עבודת הקבלן תתבצענה מול המפקח, בכל הבקשות בביצוע העבודה, שעות עבודה, 
עבודות מרעישות, פינוי הפסולת מהאתר או כל דבר אחר שיידרש8 מובהר כי הפסקת עבודה תיעשה 

, והקבלן ישתף פעולה עם מי המרכז המסחריאך ורק לפי  הוראות המפקח או המזמין או הנהלת 
 דרישתם באופן מיידי וללא כל  דרישה או תביעה כספית או אחרת8מהם וייענה ל

 
 אזורי העבודה ג8 

עובדי הקבלן מכל סוג שהוא, לרבות מנהלים וקבלני משנה, יעבדו לפי  דרכי גישה שיפורטו בסיור 
 קבלנים8

 
 גידור אזור העבודה ד8 

ודה לפי שלבי הביצוע, על הקבלן לדאוג לגידור ו/או חסימת הגישה סביב האתר בו מתבצעת העב
באופן שתימנע כניסת אנשים בלתי מורשים לרבות עובדי המזמין, ולמעט אנשים המורשים מטעם 

 המזמין לפי הוראות ההסכם8
הקבלן יקים גדר חסימה במקום עבודתו עם דלת כניסה עם נעילה8 החסימה יועבר ממקום למקום 

 לפי התקדמות העבודה8
אתר העבודה כלולה במחירי כתב הכמויות ולא ישולם בעבורה בנפרד8מובהר כי כל הוצאה הגידור 

  
 

 תוכנית התארגנות ה8 
כתנאי לתחילת ביצוע העבודות בפועל, הקבלן יגיש לאישור המזמין והמפקח בתוך שבוע מיום 
קבלת צו התחלת העבודה, תוכנית התארגנות מפורטת הכוללת את מיקום ההחסנה של הציוד 

   וחומרי בנין,8
 בסיום העבודה יפנה הקבלן את המחסנים ומבני עזר וימסור את המקום נקי ומסודר8

   
 :תכולת המבנה לשימוש המפקח ו8

 .8/.16שולחנות עבודה  2במקום שיאושר על ידי הנהלת הסניף יהיה משרד מפקח8 הקבלן יספק 
ברות אינטרנט כ"ס  מדפסת ונקודת התח 2כסאות,  ארון פח ננעל לתוכניות, מזגן  .1 -ס"מ ו
 פעילה8

 אחזקת המבנה והציוד, שמירתו וניקיונו יתבצעו ע"י הקבלן במשך כל תקופת ביצוע העבודות8
 

  פינוי פסולת בניה ז8 
 פינוי פסולת תעשה לפי חוקי העזר העירוניים, בתאום עם הרשויות8 

 לת8 מודגש שהקבלן מתחייב לסילוק פסולת הבניין בתוך יומיים מיום היווצרות הפסו
 

 :ניקיון הבניין וסביבתו ח8 
מודגש כי ניקיון אתר המבנה, ניקיון אתר העבודות גופא, ונקיון דרכי הגישה למבנה יישמר במשך 

 כל שעות היום והוא תנאי חשוב מבחינת המזמין8
לא ניקה הקבלן את אתר וסביבתו, דרכי גישה לשביעות רצון המפקח , ינקה המזמין את המקום 

 שח'8 ...,2יחויב בקנס יומי של והקבלן 
 הכל לפי שיקול דעתו ופסיקתו של המפקח בעניין זה8

 
  שימוש בשירותים ט8 

 במתחם תאי שירותים לעובדיו באישור המזמין8
 

  ניקוי ציוד בניה י8 
ניקוי מברשות צבע או חומרי וציוד בניה יעשה אך ורק באזור מוגדר וסגור, במקום שיורה עליו 

 המפקח8
  



   

 תקנות ואישורים יא8
בכל העבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ותקנות של רשות מוסמכת, לרבות חב' חשמל, משרד 
הבריאות, משרד העבודה, רשות כיבוי אש, הרשות המקומית, וחב' בזק, בודקים מוסמכים מכון 

את העבודה  התקנים, וכו', יהא על הקבלן לעבוד בתאום רצוף עם כל הרשויות הנ"ל, ולתאם איתם
ואת ביצוע הבדיקות וקבלת האישורים המתאימים כנדרש בחוק וע"י המזמין8 הקבלן ימציא 

 למפקח את כל האישורים הנדרשים בטרם התחלת ביצוע העבודה נשוא האישור8
 

 בטיחות אשיב8   
 הקבלן ימציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודה בפועל  הסכם לפיקוח מטעמו על עבודות באש8   

הקבלן יחזיק באתר ציוד כיבוי אש כנדרש בחוק ולפי אישור ממונה הבטיחות במכבי שירותי 
 בריאות8

 
 הגנה בפני השפעות אקלימיות יג8 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והעבודות שבוצעו בפני השפעות 
 אקלימיות8 

 
 גישה לאזור העבודה יד8

ובהתאם לאישור  הפרויקטהגישה לאזור העבודה תהיה בתאום עם הנהלת ___________, מנהל 
 מכבי8

 
  
      חתימת הקבלן               תאריך 

  



   

 
 
 
 
 

 אישור עריכת ביטוחים – 2נספח ב'



   

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן 

ו1או חברות בנות ו1או חברות נכדות ו1או  קרן מכבי ו1או מכבי מגן  מכבי שירותי בריאות ו1או לכבוד : 
ו/או כל חברות קשורות ו1או תאגידים שלובים ו1או כל תאגיד אחר מקבוצת מכבי שירותי בריאות 

 "(המזמיןחברה משורשרת ו/או חברה הנשלטת ע"י אילו מהתאגידים הנ"ל)להלן ביחד ולחוד: "

 

 דון: אישור עריכת ביטוחהנ

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ____________________ בע"מ 
עבור המזמין כמפורט בחוזה   בינוי, מערכות אינסטלציה וחשמלביצוע עבודות "( בקשר עם הקבלן)להלן: "

וזאת לתקופה המתחילה  _אשקלון הגבורה"( במסגרת פרויקט _העבודות_________)להלן "מיום ____
 "(8תקופת הביטוחביום ___________ ומסתיימת ביום ____________ )להלן: "

ש"ח )מיליון שקלים חדשים(  ...,...,1ביטוח חבות המוצר בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -בטוח חבות מוצר 18
לנזק לגוף ו/או לרכוש שנגרם בקשר עם  לכל תביעה ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, בגין אחריותו של הקבלן

העבודות, על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו, לאחר סיום ביצוע העבודות8 הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק 
 הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה8 

₪  ...,..5בול אחריות שלא יפחת מסך כיסוי לאחריותו המקצועית של הקבלן בג - ביטוח אחריות מקצועית 28
)חמש מאות אלף שקלים חדשים( בגין אחריותו של הקבלן ו/או מי מטעמו הנובעת ממעשה או מחדל מקצועי 
שלו או של מי מטעמו ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של 

עבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע הקבלן וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או ב
 העבודות8 

לעיל כוללים תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על כל זכות תחלוף כלפי  1-2הביטוחים המפורטים בסעיפים  38
המזמין ו/או כל הבאים מטעמו, לרבות עובדיו, מנהליו וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליו או שהמזמין 

 בכתב לשפותו8התחייב 

לעיל יתווסף שמו של המזמין לשם המבוטח בפוליסה הנ"ל בכפוף לסעיף  3-4בביטוחים המפורטים בסעיפים  48
אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח8 בביטוחים המפורטים 

ום תחילת פעילות הקבלן בקשר עם החוזה ד לעיל הפוליסות יהיו בעלות תחולה רטרואקטיבית מי-בסעיפים ג
שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם החוזה8 כמו כן, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא 

חודשים  6יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחולנה תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה  נוספים מהמועד פו פג תוקף הביטוח בחברתנו

 במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח

 הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל8 58

ל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י המזמין ו/או בביטוחים המפורטים לעי 68
הפועלים מטעמו וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או הבאים ו/או 

 הפועלים מטעמו8

י הביטוחים דלעיל ידוע לנו כי מסמך זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח ולפיכך אנו מאשרים, כ 78
לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה למזמין הודעה על כך בדואר 

 יום מראש8 .3רשום 

הננו מאשרים כי זכותם של המבוטחים ע"פ הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי לא תפגע עקב העדר רישוי ו/או  88
 ים המתאימים8אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופ

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחי הקבלן המפורטים לעיל אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך  78
לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לרבות אי תשלום פרמיה 

 לא יפגע בזכויותיו של המזמין לקבלת שיפוי8

רש, כי נוסחי פוליסות הקבלן )למעט אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע מוסכם בזאת במפו 1.8
 כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותו, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל8

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל8

 בכבוד רב

 

___________________________ 

 ___________ חברה לביטוח בע"מ

 

 על ידי ______________________

)שם החותם ותפקידו(                                                                          

 
 
 
 



   

 
 ערבות בנקאית אוטונומית לביצוע העבודות – 2נספח ב'



   

 ערבות אוטונומית לביצוע העבודותנוסח כתב 

 
 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות
 27רח' המרד 

 אביב -תל 
 א8ג8נ,

 ערבות מספר00000000000000000הנדון: 
 

"המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה, מוחלטת ובלתי  –לבקשת ____________ )להלן  18
תלויה לסילוק כל סכום עד לסך __________ )במילים: ______________ ש"ח( )להלן: "סכום 
הערבות"(  שיוצמד לעליית מדד תשומות הבניה ) ללא עיקור שעון קיץ(  _)להלן: "הערבות 

(, אשר תדרשו __________)מדד בסיס בגין חודש : ______________ שפורסם ביום המוגדלת"(8 
מאת המבקש, בקשר לקיום הצעתו של המבקש בהתאם לבקשה לקבלת הצעות מס'  

בינוי, מערכות עבודות  לביצוע________________ מתאריך ________ למתן שרותי קבלן 
 ומרפאה לבריאות האישה סניף אשקלון הגבורה בפרויקט שיפוץ מוקד אחיות אינסטלציה וחשמל 

 
סכום הערבות המוגדלת הינו סכום הערבות כשהוא מוכפל במדד תשומות הבניה שיפורסם לאחרונה  28

לפני קבלת הדרישה כמפורט להלן ומחולק במדד תשומות הבניה , מדד בסיס  בגין חודש 
חרונה לפני התשלום על פי ערבות זו _________) כאמור לעייל (8  אם יתברר מהמדד שיתפרסם לא

"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת מדד  הבסיס,  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא  –)להלן 
 מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס8

שינוי למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו , לא יחול כל  
 בסכום הערבות8

 
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל, צמוד כאמור, מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ובכל מקרה לא  38

ימים,  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  7יאוחר מחלוף 
 מור מאת המבקש8שהיא שיכולה לעמוד למבקש כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום הא

 
 8          ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________ועד בכלל8  4
 
)שנים עשר( חודשים  12ערבות זו תוארך על ידנו מפעם לפעם על פי בקשתכם לתקופה נוספת של עד  8 5

בכל פעם, בתנאי שתבקשו את הארכתה מאתנו בכתב בהודעה שתגיע אלינו לא יאוחר מאשר עד 
 זה8 5לעיל או כל תאריך נדחה על פי סעיף  4למועד האמור בס' 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 
 

_______________                   _______________                   _______________ 
 כתובת הבנק                                מספר  סניף                                   שם הבנק       

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה8 

 
 

_______________                   _______________                   _______________ 
 תאריך                                         שם מלא                                 חותמת וחתימה

 
 
 
 
 

  



   

 
 
 

 ערבות בנקאית אוטונומית לתקופת הבדק – 7נספח ב'
  



   

 נוסח כתב ערבות אוטונומית לבדק 
 
 

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 27רח' המרד 
 אביב -תל 

 א8ג8נ,
 ערבות מספר00000000000000000הנדון: 

 
"המבקש"(, אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה, מוחלטת ובלתי  –לבקשת ____________ )להלן  18

תלויה לסילוק כל סכום עד לסך __________ )במילים: ______________ ש"ח( )להלן: "סכום 
הערבות"(  שיוצמד לעליית מדד תשומות הבניה ) ללא עיקור שעון קיץ(  _)להלן: "הערבות 

(, אשר תדרשו __________)מדד בסיס בגין חודש : ______________ שפורסם ביום המוגדלת"(8 
מאת המבקש, בקשר לקיום הצעתו של המבקש בהתאם לבקשה לקבלת הצעות מס'  

בינוי, מערכות עבודות  לביצוע________________  מתאריך ________ למתן  שרותי קבלן 
 אחיות ומרפאה לבריאות האישה סניף אשקלון הגבורהבפרויקט שיפוץ מוקד  אינסטלציה וחשמל 

 
סכום הערבות המוגדלת הינו סכום הערבות כשהוא מוכפל במדד תשומות הבניה שיפורסם לאחרונה  28

לפני קבלת הדרישה כמפורט להלן ומחולק במדד תשומות הבניה , מדד בסיס  בגין חודש 
שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו _________) כאמור לעייל (8  אם יתברר מהמדד 

"המדד החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת מדד  הבסיס,  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא  –)להלן 
 מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס8

יחול כל שינוי  למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד הבסיסי או נמוך הימנו , לא 
 בסכום הערבות8

 
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל, צמוד כאמור, מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ובכל מקרה לא  38

ימים,  מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל  7יאוחר מחלוף 
 הסכום האמור מאת המבקש8 שהיא שיכולה לעמוד למבקש כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק

 
 8          ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________ועד בכלל8  4
 
)שנים עשר( חודשים  12ערבות זו תוארך על ידנו מפעם לפעם על פי בקשתכם לתקופה נוספת של עד  8 5

שר עד בכל פעם, בתנאי שתבקשו את הארכתה מאתנו בכתב בהודעה שתגיע אלינו לא יאוחר מא
 זה8 5לעיל או כל תאריך נדחה על פי סעיף  4למועד האמור בס' 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 
 

_______________                   _______________                   _______________ 
 כתובת הבנק                                      מספר  סניף                                   שם הבנק 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה8 

 
 

_______________                   _______________                   _______________ 
 וחתימהתאריך                                         שם מלא                                 חותמת 

 
 
 

 
 

  



   

 
 
 

 לוח זמנים לביצוע העבודה – 2נספח ב'
 )לא מצורף, יצורף בהמשך(

 
 

  



   

 
 
 
 

 1952-תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו – 5נספח ב'



   

 ת  צ  ה  י  ר
 
 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  , ת0ז0 _________________,  _________________________,_אני הח"מ
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: את האמת לומר

 
 
           תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהסכם ל 10

 "(0ההסכם" )להלן:
 
        בחברת       הנני משמש בתפקיד  28

 )להלן: "החברה"( ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה8
 
, הנני מצהיר בזאת כי עד למועד 1776-התשל"ו ,חוק עסקאות גופים ציבורייםבהתאם להוראות  38

חתימתי על תצהיר זה, לא הורשעה החברה ו/או בעל זיקה אליה, ביותר משתי עבירות  עפ"י חוק 
ו/או חוק שכר  1771-התשנ"א (,עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים

ואם הורשעו ביותר משתי עבירות , הרי שחלפה שנה אחת לפחות ממועד  ,1787-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה  )להלן: "העבירות"(8 

 
 החברה מתחייבת כי תדווח למכבי שירותי בריאות  על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות האמורות8   48
 
 8       הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת58
 
 

         ______________________ 
 חתימה                                                               

 
 
 

 אישור
 

הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות מספר _________  ידי תעודת עצמו על ________ שזהה ________________________, מר 

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

 את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה8

 
 

         ______________________ 
 חתימה וחותמת                                                                                                  

 



 ו'נספח 

 
 
 
 
 

 פרוטוקול סיור קבלנים – 8נספח ב'
 )יצורף בהמשך(

  



   

 
 
 
 

 מבוטל –נספח ג' 
  



   

 
 
 
 

 ומחיריםכתב כמויות  – 1נספח ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 



   

 
  



   

  



   

  



   

  



   



   

 
  



   



   

 
  



   



   

 
  



   

  



   

  



   

  



   

  



   

  



   

  



   

  



   

  



   



   



   

 
  



   

  



   

  



   

  



   

  



   



   

 
  



   

  



   

  



   

  



   

  



   



   

 
 

 
  



   

  



   

  



   

  



   

 
 
 
 
 

 והתכניות רשימת תכניות – 0נספח ג'
 )כולל רשימת יועצים1מתכננים(

  



   

    
 רשימת תכניות

 
 

 
 
 
 
 

 

 סטטוס תאריך מהדורה מספר תכנית תוכניתשם  

 סטטוס תאריך מהדורה מספר תכנית שם תוכנית

 אדריכלות

 למכרז 118.7817 1 1 בריאות האשה קומת קרקע-תוכנית ריהוט+בניה

 למכרז 18.8817. 1 2 בריאות האשה קומת קרקע-תכנית תקרה+ריצוף

 למכרז 18.8817. 1 3 בריאות האשה קומת קרקע-תכנית הריסה

 למכרז 18.8817. 1 4 קומת קרקע-חתכים בריאות האשה

 למכרז 18.8817. 1 5 קומת קרקע-פריסת בריאות האשה

 למכרז 18.8817. 1 .1 רשימת נגרות בריאות האשה

 למכרז 18.8817. 1 11 רשימת אלומניום בריאות האשה

 למכרז 18.8817. 1 1 קומה ב-תכנית בניה+הריסה מרפאת אחיות8אשפוז

 למכרז 18.8817. 1 2 קומה ב-תכנית ריהוט מרפאת אחיות אשפוז

 למכרז 18.8817. 1 3 קומה ב-תכנית תקרה מרפאת אחיות אשפוז

 למכרז 18.8817. 1 4 קומה ב-מרפאת אחיות אשפוז

 למכרז 18.8817. 1 5 קומה ב-רשימות מר[את אחיות אשפוז

 אינסטלציה

 למכרז 17812818 1 - קומת קרקע מערכת שופכין ודולחין-בריאות האישה

 קומה ב' מערכת שופכין ודלוחין-אשפוזמרפאת אחיות 
 למכרז 17812818 1 -

 למכרז 17812818 1 - קומת קרקע מערכת ספרינקלים-בריאות האישה

 למכרז 17812818 1 - קומה ב מערכת מים חמים וקרים-מרפאת אחיות אשפוז

 למכרז 17812818 1 - קומת קרקע מערכת מים חמים וקרים-בריאות האישה



   

 חשמל

 למכרז 78.8817. . 85418-1 תכנית חשמל ותקשורת 

 למכרז 78.8817. . 85418-2 תכנית תאורה ומערכת גילוי אש 

 למכרז 78.8817. . 85418-3 תכנית לוח חשמל 

 למכרז 18.7817. . .85418-1 תכנית חשמל ותקשורת-קומה א 

 למכרז 88.7817. . 85418-11 תאורה ומע' גילוי אש תכנית-קומה א'  

 בטיחות

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 רשימת יועצים

 
 

 פקס טלפון שם תחום

 61-0696921 61-0696901 רייך אדריכלות ובינוי ערים אדריכלות

 60-0909446 60-0909446/9 הנדסת חשמל ותאורה                                        סילווה קוגן חשמל

 622-1919600 622-0016660 איי. וי מהנדסים יועצים בע"מ תברואה

 69-2009961 69-2000961 יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ בטיחות

 61-9600696 61-9600666 תקשורת בע"מ           אגיניקס תקשורת ומתח נמוך

 60-0406291 60-0969096  קורס יעקב מהנדסים בע"מ ניהול פרויקט

 
 
 
 

  



   

 
 
 
 

 טופס פרטי המציע –נספח ד' 



   

 טופס פרטי המציע
 

  בסוף הטופס8 ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 

 8המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע 10

 שם
 

 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 

 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
18  
28  

 

 
 תיאור כללי של המציע  00

 
 
 
 
 

 
 פירוט ממליצים  20
 

 שם הלקוח, שם הפרויקט, יעוד המבנה וכתובתו:
 

 
 ותפקידו: שם איש הקשר

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 
 בשטח ובעלות כספית: –היקף הפרויקט 

 
 
 
 

 שם הלקוח, שם הפרויקט, יעוד המבנה וכתובתו:
 

 
 שם איש הקשר ותפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:



   

 
 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 
 כספית:בשטח ובעלות  –היקף הפרויקט 

 
 
 

 שם הלקוח, שם הפרויקט, יעוד המבנה וכתובתו:
 

 
 שם איש הקשר ותפקידו:

 
 טלפון נייד ונייח:

 
 משך הפרויקט )מתאריך עד תאריך(:

 
 בשטח ובעלות כספית: –היקף הפרויקט 

 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים0
 

 
 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 
 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        

 
  



   

 
 
 
 
 

 מבוטל –נספח ה' 
  



   

 
 
 
 

 תצהיר המציע –נספח ו' 
  



   

 ת  צ  ה  י  ר
 

ת8ז8 מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  אני הח"מ, _____________________,
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

מס' תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: "הקבלן"( ל 18
בפרויקט שיפוץ מוקד אחיות ומרפאה לבריאות האישה  אינסטלציה וחשמלבינוי, לעבודות  275/2.17חוזה 

 אשקלון הגבורה88
 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הקבלן, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו8 28
"הקבלן"( קראתי ועיינתי בכל המסמכים המפורטים ברשימת המסמכים  -אני החתום מטה )להלן  38

 י הגשת ההצעות8המהווים כולם יחד את מסמכ
הנני מצהיר בזה כי בדקתי בעצמי וע"י מומחים מטעמי, הבנתי את כל האמור בחוזה על כל  פרטיו,   48

ושתכנון המבנה/העבודה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הקמת המבנה/העבודה ידועים ומוכרים 
שהוא מטעם מכבי שירותי  לי היטב, ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי8 וזאת מבלי שהסתמכתי על מצג כל

 בריאות8
הנני מצהיר כי הנני/הקבלן עומד בכל תנאי הסף להליך קבלת ההצעות, וכי הקבלן, עומד היום ויכול לעמוד  58

 בכל ההצהרות וההתחייבות המופיעות במסמכי ההסכם ובנספחיו8
חד מהם שווה שההיקף הכספי או הכמותי של כל אהשנים האחרונות  3פרויקטים, במהלך  3בנה לפחות  68

לפחות למחצית ההיקף של הצעת המציע נשוא הסכם זה8 כמפורט בטבלה המופיעה במסגרת הצעת הקבלן 
 נספח ד'8 -

לעיל, אהיה חייב לשלם  5במקרה ולא אשלים את העבודות, או שלב כלשהו מהן, במועדים כמפורט בסעיף  78
ש"ח, בתור פיצויים  ...,2 –ות מ מערך החשבון הסופי, אם הוצא כזה, אך לא פח 84%.למכבי סך של 

מוסכמים וקבועים מראש, בעד כל יום של איחור בהשלמת העבודות לפי הגבוה מבין השניים, וזאת מבלי 
לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת למכבי עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין8 סכום הפיצויים 

לן: "המדד"(8 המדד הבסיסי יהיה מדד החודש המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים )לה
 שלפני הגשת ההצעה אשר יפורסם או פורסם בחודש הגשת ההצעה8

הנני מאשר בזה כי ידוע לי שהחוזה על כל מסמכיו והוא רכוש מכבי ועלי להחזירו למכבי מיד עם השלמת  88
מועד אחר בו אדרש  המבנה/העבודה, או עם קבלת הודעה שלא נבחרתי לביצוע המבנה/העבודה, או בכל

 לעשות זאת8
הנני מצהיר בזה כי נמצא ברשותי המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות  78

משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון )להלן: "המפרט הכללי"( ואני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם 
רואה את המפרט הכללי כחלק בלתי נפרד לדרישות המפרט הכללי, ככל שאינו סותר האמור בחוזה זה, ו

 מהחוזה, אף אם לא צורף אליו8
היינו: חוזה מכבי שירותי בריאות  ולוח הזמנים, הנני מתחייב להמציא לכם דחוזה, בהתאם לנספחי ה 1.8

ימים ממועד צו התחלת עבודה, תוכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים מפורט כנגזר מלוח הזמנים  7בתוך 
 על בסיס המועדים הנ"ל,  ולעדכנו בצורה שוטפת8הבסיסי לביצוע, 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת8  118

______________________ 

 חתימה                                                                                                                

 אישור

הופיע בפני _________________,עו"ד, במשרדי ברחוב __________  __________הנני מאשר בזה, כי ביום 
זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _________________, גב' / מר _______________, שזיהה

______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני8  -יעשה כן 

 
______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                     
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 תצהיר מהנדס 1 אדריכל
 ( לחוק רישום קבלנים2)א()2לצורך סעיף 

 המועסק במתן שירותים 1929 -לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
 

 המסמך, לחתום עליו ולאשר החתימה כדין בפני עו"ד וכן לצרף למסמך, תצלום תעודת רישום של המצהיר8יש למלא 
 המסמך והתצלום יצורפו להצעת המציע ויוגשו ביחד עימה8

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי       אשר כתובתי      אני הח"מ 

 לומר את האמת בלבד וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק, מצהיר ואומר כדלקמן:
 
לוטה בזה תצלום     אני רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים למקצוע מהנדס אזרחי, ומס' רישיוני  18

 8הרישיון שלי בתוקף, המהווה חלק בלתי נפרד מתצהירי
 שנות ניסיון בתחום הבניה, ביצוע עבודות גמר, ביצוע עבודות אלקטרומכניות, ניהול פרויקטים ותאום פיקוח8 .1אני בעל  28
 בכל העבודות המבוצעות ע"י הקבלן8      אני מועסק באופן קבוע במתן שירותי  38
 כמפורט בהסכם ההעסקה הרצ"ב8     תנאי העסקתי: 48
 בשנים האחרונות8להלן רשימת חלק מהפרויקטים שטופלו על ידי  58

           8א
           8ב
           8ג
           8ד
           8ה

 
 תפקידי במסגרת העסקתי הם: 68

 האחראי לביצוע כמשמעותו בחוק התכנון והבניה8 8א
 הקשר בין הקבלן והרשויות השונות בכל הנושאים הטכניים הקשורים לביצוע החלק הקונסטרוקטיבי של המבנהוכל 8ב

 הקשור לתאומים הדרושים עם הרשויות לצרכי ביצוע הפרויקט8
ביצוע הקונסטרוקציה, עבודות הגמר והמערכות האלקטרומכניות בפרויקט בהתאם לתכניות, מפרטים, הוראות  8ג

 והנחיות המתכננים והיועצים השונים והמפקח באתר8
 סימון הפרויקט באתר בשלושת מימדיו8 8ד
ות ועיליות של שירותים ציבוריים כגון: חשמל, טלפון, מים, ביוב, כבישים, קרקעי-מניעת פגיעות ברשתות תת 8ה

 מדרכות, נטיעות וכד'8
 הבטחת יציבות של אתר העבודה וסביבתו בעת ביצוע עבודות חפירה, חציבה ועבודות עפר אחרות8 8ו
 יציבות טפסות, פיגומים ומבנים זמניים אחרים8 8ז
יקט )פרט לאלמנט התפעולי של הציוד הדורש אישור של מומחה אפשרות הפעלה בטוחה של הציוד לביצוע הפרו 8ח

 כגון: מעליות, מנופים וכו'(8
התאמתם של כל חומרי הבניין, המשמשים לביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט, לתקנים הישראליים או למפרטים  8ט

  שנקבעו: ובהעדרם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים8
בהתאם למפרטים, לתקנים ולהוראות המתכננים והיוצרים  -ועי ביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט באורח מקצ 8י

 השונים והמפקח באתר, ובהעדרם בהתאם למפרטים הסטנדרטיים המקובלים8
מקצועית האנקוט בכל האמצעים כדי למלא את כל חובותי בהתאם לסעיפים אלו8 נושאים  אשר אינם במסגרת הכשרתי  78

נוסף, אודיע על כך לקבלן, ועל הקבלן תהיה מוטלת החובה, על חשבונו,  ולשם יישומם אזדקק לשירותי יועץ או מתכנן
 לדאוג לכך שאקבל שירותים אלה בזמן הנדרש8

 אני נוטל על עצמי אחריות אישית ככל הנובע מתפקידי הנ"ל8 88
 

 אני מצהיר כי שמי הוא __________________________, כי זו הינה חתימתי וכי כל הכתוב לעיל אמת8
 

 ____________________ חתימה:                             תאריך: 
 

המוכר לי באופן אישי, ולאחר   מר _____    , הופיע ביום     בפני עו"ד 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת, שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם 

 עליו בפני8
 

______________________________ 
  עו"ד
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 אמות מידה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

              
              

בשקלול  %.2בשקלול הציון הסופי והמדדים האיכותיים מהווים  %.8המחיר מהווה 
 הסופי ע"י הפירוט הבא:

    
              
 פירוט מדדים   

 %..1)מתוך  % -בשקלול 
 .1עד  .-ציון *  מ (

 

1 

חוסן כלכלי ויכולתו הכספית 
של המציע8 ע"ב דוחות 

            20 כספיים8

2 

רמת איכות הקבלן: נסיון 
מוצלח בבינוי ושיפוץ מבנים 

ציבוריים בדגש על עבודות 
הליך פנים ובהתאמה לנשוא 

            35 לקבלת הצעות זה

3 

חוות דעת ממליצים: אמינות 
ועמידה בלו"ז ובתקציב, ניהול 

אתר הבניה, הגשת חשבונות 
            45 וחריגים8

            100 סה"כ  

              *
 , באחד הקריטריונים , הצעתו תפסל20קבלן שאינו מקבל ציון איכות מזערי של לפחות   

 
              

 

חתימת המשתתפים בצוות 
 הבדיקה:

 
            

              

 

_____________________
_ _______________ ______________________ 

 
 תפקיד                חתימה             שם                

   
              

 

_____________________
_ _______________ ______________________ 

 
 תפקיד                 חתימה             שם                

   
              

 

_____________________
_ _______________ ______________________ 

 
 תפקיד                 חתימה             שם                

   
              
              


