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 שלביות ביצוע 00.01

תוספת  :, ובין היתרשל הר הזיתים מתוכננות מספר עבודות במרכז המבקרים 
הרחבת קירוי מעל , פרגולה ממסגרות פלדה עם חיפוי של פרופילים דמויי עץ

, בליטה זיזית של קירוי עם ריצוף חלקי בהיקף המבנה )צפון ומערב(,הגנרטור
קידוחי כלונסאות, עבודות פרוק ריצוף של הרחבה וריצוף מחדש, הכנה 

 לעבודות מסיביות של עבודות הפלדה, הכנסת עגורנים ועוד.

פעיל אשר חייב להמשיך באזור במבנה מבוצע העבודות מודגש בזה כי מכלול  
בתפקוד מלא ובשגרה יום יומית,  וכל הפעילויות המבוצעות בבברצף ולפעול 

תוך שמירה על הוראות הבטיחות והביטחון בכל משך ביצוע  ,ללא מגבלות
 על כל המשתמע והנובע מכך. ,העבודות

במידה ויהיה הכרח לסגור למס' ימים את מרכז המידע, הסגירה תהיה תוך  
 תאום והסכמה וקבלת אישור בכתב מאת הממונים על מרכז המידע.

מובהר בזאת כי ביצוע העבודה בשלבים, בסגירה למס' ימים, בהיקף קטן, או  
, לצורך סיום חלקי עבודה בהתארגנות להעסקת עובדים עם תגבור גדול יותר

מסויימים, הינם תנאי הכרחי, כולל בין היתר הצבת שמירה בימים בהם 
 הקבלן יערוך הפסקה זמנית, לא יזכו את הקבלן בקבלת תמורה כספית נוספת.

 החלפת ריצוף המדרכה 00.02

 .המקומיות על הקבלן לפעול בהתאם לכל הדרישות וההנחיות של הרשויות 
הקבלן  באחריות . מובהר בזאת כיתאום תשתיות המזמין החל בפתיחת תיק

את הטעון טיפול בתיק זה לצורך השלמת כל העבודות הנדרשות, גם להשלים 
 פיו.-אם לא הופיע במפורש בתיק תאום תשתיות, ולפעול על

, וזאת בכפיפות לתנאי רשיון העבודההקבלן במסגרת תכנית  באחריות 
ונים, ולכל האמור במסמכי העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע הש

 .החוזה ויבוצע בהתאם לאישור המפקח

 מוקד המשטרה 00.03

ללא  בכל שעות היממה,חייב לפעול המתקן בטחוני ורגיש  מוקד המשטרה הינו 
פגיעה ב הן מבחינת העובדים והן מבחינת הציוד, לרבות הקפדה יתרה הפרעה

קיימות המשמשות את המוקד המשטרתי, מתקניו הפנימיים  בתשתיות
 .ניים וכיו"בווהחיצ

 באחריותבנוסף, לצורך ביצוע חיבור החשמל ועבודות נוספות נשוא מכרז זה,  
המוקד כל הגורמים הרלוונטיים של מהקבלן לתאם ולקבל אישור מראש 

ו אושרירק פועלים שו.המשטרתי ורשויות החוק הממשלתיים, להעסיק אך
ע"פ רשימה שתוצג לממונים על הנפקת הרשיונות המתאימים. קבלת  מראש

 למתקן הביטחוני אישור העסקת העובדים הינו תנאי הכרחי לכניסת העובדים
 של המוקד המשטרתי.

שטח אך ורק לעובדים הנכנסים לתוך  יינתןכי אישור המשטרה  מובהר בזאת 
 .המתקן

 תשתיות קיימות 00.04

והעיקרי שבהן בין היתר הם קיימות תשתיות רגישות ביותר באזור העבודה  
, צנרת וכבלי חשמל של מתח גבוהאופטיים,  יםסיב ם עםכבלי הימצאותם של

 .יו"בוכ וניקוז, תאי ביקורת מכל סוג ביוב ,מיםצנרת אחרת, ותקשורת 

, טרם ביצוע עבודות החפירה/חציבה למיניהן, הקבלן הזוכהכתנאי הכרחי של  
לבצע גילוי תשתיות וחפירת קידוחי כלונסאות, סיתותים וחציבות מכל סוג, 

הקבלן הזוכה חייב להיות , בתאום עם המפקח. בכל מקום נדרשגישוש ידנית 
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מודע לכך שתאום התשתיות שנערך ע"י המזמין, אינו מחייב במלואו, וכי 
 ים שיהיו באחריותו של הקבלן.יידרשו תאומים נוספ

את היתר העבודה על הקבלן  .באחריות הפיקוחהינו תיק תיאום תשתיות  
 .להוציא.  היתר העבודה נכלל במשך זמן הביצוע תוך כדי זמן ההתארגנות

הקבלן חייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים העומדים מובהר בזאת ש 
פגיעה בתשתיות מכל  גרםשלא תיוכתנאי הכרחי ביצוע העבודה, לרשותו ל

ושום הסבר לא , סיבה שהיא, אשר לגביה  תהיינה השלכות חמורות ביותר
 .יתקבל, והקבלן ישא בתוצאות החמורות
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 2-גמסמך 
 

 מפרט טכני מיוחד
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 מפרט טכני מיוחד - 2-מסמך ג

 עבודות עפר - 01  פרק

 כללי 01.01

של הועדה  -לעבודות עפר  01פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי  
מע"צ, משרד הביטחון )ההוצאה  -הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון 

 לאור( אם לא סומן אחרת במפרט ובכתב הכמויות.

המפרט המיוחד או פירוט נוסף בכתב הכמויות בא לצורכי הדגשה או כשינוי 
למפרט הבין משרדי. למקרה של סתירה בין המפרט הכללי והמפרט המיוחד 

 המיוחד וכתב הכמויות. יקבעו המפרט

עבודות עפר מבוצעות בקרבת כבישים ומגרשים סמוכים. הקבלן יוודא בטיחות  
 מלאה בשלבי העבודה כך שלא ידורדר כל חומר ולא תגרם פגיעה כלשהי.

לא ינתן לקבלן אישור להתחיל בעבודות העפר ללא נקיטת אמצעי זהירות  
 ובטיחות כולל מחסומים ואמצעים אחרים.

ת העבודה יגיש הקבלן תכנית לביצוע שלבי העבודה אשר תלווה בפירוט עם קבל 
לגבי צורת דרך הגישה ומקומה, קו התקדמות החפירה, שלבי הדיפון, העיגונים 
וכו'. תכנית זו תיבדק ע"י המפקח וחייבת לקבל את אישורו. המפקח רשאי 

פגוע לשנות ולתקן תכנית זו, והתכנית המתוקנת תחייב את הקבלן, מבלי ל
 באחריות הקבלן לטיב ולבטיחות הביצוע.

כמו כן יש לקחת בחשבון שהעבודות הנ"ל יש לבצע אך ורק אחרי אישור שיטות  
 העבודה וסוגי  הציוד ע"י המפקח ויתכן בנוכחותו כל זה ללא תאום נוסף.
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 עבודות בטון יצוק באתר - 02  פרק
 

של הועדה הבין  - עבודות בטון יצוק באתר - 02פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי 

מע"צ, משרד הביטחון )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת  -משרדית המיוחדת של משרד השיכון 

   במפרט ובכתב הכמויות

בדרגת  40-עבודות הבטון כוללות: ראשי כלונסאות, עמודי בטון, קורות בטון. כל הבטונים יהיו מסוג ב

 .3חשיפה 

 CEM I 52.5 Nתכיל אך ורק צמנט מסוג תערובת הבטון 

 

בראשי הכלונסאות ובקורות יבוטנו פלטות עיגון וברגי עיגון לאלמנטי הפלדה שצומחים מן הבטון. 

 מיקום האביזרים יבוצע על ידי מודד ויקובע בריתוך לנקודות קשיחות.

 

 מדידה לתשלום

לם לרבות: גמר בטון חשוף חזותי, כל אלמנטי הבטון ימדדו במ"ק ויכללו את כל הדרוש לביצוע מוש

משולשים, התקנה ופילוס של הכנות לאלמנטי פלדה, התקנת שרוולים וכו', למעט מוטות הפלדה 

 המצולעים ואביזרי הפלדה שימדדו בנפרד.
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 עבודות איטום  - 05  פרק
של הועדה הבין משרדית  - עבודות איטום – 05פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי 

מע"צ, משרד הביטחון )ההוצאה לאור( אם לא סומן אחרת במפרט  -המיוחדת של משרד השיכון 

 .ובכתב הכמויות

המבנה הקיים כולל תקרת פלדה שעליה מוצבת מכולה. מעל תקרת הפלדה בוצע בשעתו איטום שאיננו 

 יטום הקיים.תקין בנוסף העבודות המתוכננות לזיזים ולמעקות יפגעו בא

 

 הכנת השטח

קדים להתקנת איטום חדש יפורק הריצוף הקיים בכל השטח של רצפת הפלדה. פירוק הריצוף כשלב מ

 יכלול הסרה של החול הטיט וכל הדרוש לקבלת משטח מוכן לביצוע של שכבת איטום חדשה.

ותבוצע רולקה  בחיבור עם המכולה תפורק שכבת האבן התחתונה, יותקן בריתוך זויתן לתמיכת האבן

 בחיבור בין המכולה לפחי הריצוף.

 

 איטום

 שכבות: 2-האיטום יבוצע ב

  110שכבת ממברנה מסיקה לסטיק 

  יריעות ביטומניות בהדבקה עם שכבתHDPE .להגנה 

 ביצוע האיטום על פי הנחיות היצרן.

 

 מדידה לתשלום

 המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר של השטח שנאטם. 
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 חשמלעבודות  - 08  פרק
 

 תוכן העניינים
 

 כללי 08.1
 היקף העבודה 08.2

 הוראות טכניות לביצוע המתקן 08.3

 תיאור המתקן הוראות טכניות לבצוע הארקה 08.4

 חומרים וציוד 08.5

 לוחות 08.6

 גופי תאורה 08.7

 חפירות 08.8

 תיאומים אישורים ובדיקות 08.9

 אחריות 08.10

 מדידה וכמויות 08.11

 תיאומים אישורים ובדיקות 08.12

 אחריות 08.13

 מדידה וכמויות 08.14
 

 
 כללי:  08.1

ותשתיות מ"נ במתחם מרכז המידע נחל קידרון המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל 
 עד ליד אבשלום הר הזיתים ירושלים

 העבודה תבוצע על פי המסמכים הבאים: 
 ותקנותיו העדכניות.  1954חוק החשמל תשי"ד   א. 
 התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים לציוד חשמל ותקשורת .  ב. 
 קנות והוראות חברת החשמל וחברת בזק. ת ג. 
  ותקנותיו העדכניות.1220תקן ישראלי למערכות גילוי אש מס'  ד. 
 התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.  ה. 
 . 08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי פרק  ו. 
 עדיפות בין המסמכים לפי סדר הופעתם לעיל.  

 
  היקף העבודה: 08.2

 רשימת העבודות הכלולות במפרט זה :  א. 

 אינסטלציה חשמלית מסועפת לכוח, למאור.  (1)

 לוחות חשמל .  (2)
 )כפוף לדרישת יועץ בטיחות(.  חירום שילוט וטכניגופי תאורה  (3)

 מערכת גילוי פריצה ומצלמות.)הכנות בלבד בהנחיות אנשי הביטחון( (4)
 תשתיות למערכות מתח נמוך מאוד (5)

עבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או אין זה מן ההכרח שה ב.
מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הבתכניות. על הקבלן להשלים את 

 הכמויות ו/או התכניות. 
  המזמין שומר לעצמו את הזכות: ג. 

 ( למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 1)
 ר ללא פיצוי לקבלן.( לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אח2)
 ( לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.3)
 ( להקטין או להגדיל את הכמויות מכל סוג וסוג.4)
 ( לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.5)
 ( לבצע את העבודות בשלבים.6)
 ( לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.7)
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המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים שימוש של 
 בהצעת הקבלן.

 
 (AS MADEתכניות עדות ) ד.

במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .1
 לעומת התכנון המקורי.

עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .2
 ע )תכניות עדות(.שבוצ

 .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3
 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3 הקבלן ימסור למזמין 

הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י  .4
 )..................( בתאריך...................."

  .עדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורומסירת תכניות ה .5
 התכניות כלולות במחיר העבודה. .6

הקבלן יגיש תיק מתקן מלא הכולל את כל מערכות החשמל ומ"נ 
שבתחום טיפולו ויצרף אישורי תקן לכל הרכיבים שסיפק כחלק 

 .מהתיק
 

 תנאי סף לקבלן חשמל:
צוות משאית מנוף סל  צוותים לפחות כאשר לכל 2קבלן חשמל בעל  .1

 .לעבודות בגובה

 .קבלן מורשה בעיריית ירושלים מחלקת מאור .2

 .קבלן החשמל העובד באתר יהיה הנדסאי חשמל מורשה לפחות .3
 

 
 : הוראות טכניות לביצוע המתקןתיאור המתקן ו 08.3

 3X63Aבפרגולה ייבנה לוח חשמל חדש שיוזן ממונה חחי חדש גודל חיבור -פרגולה א.
מהמונה -המונה יותקן בגומחה מוגנת או בחדר חשמל בוהקר לפי תיאום עם חחי 

 יצא קו הזנה ללוח שימקום  בפרגולה בגומחה מוגנת עם דלתות ברזל ונעילה 
 ובתוכו יותקנו שקעים לאירועים מדרגוןהלוח יזין את תאורת הפרגולה ו

 ברצפת הפרגולה תותקן תאורה שקועה לפי דגם בהמשך המפרט
ורך קיר הירידה לכיוון יד אבשלום תותקן תאורת פסוקים שתחובר לעמודים לא

 קיימים או ללוח התאורה הכל לפי אישור מחלקת המאור
ביד אבשלום יותקן לוח שקעים וקו ההזנה יעבור בתוואי מאושר עי רשות העתיקות 

ה ויתר הגורמים ובכפוף לאישור מנהל פרוייקט הלוח יותקן מושלם לפי פרטי התקנ
 בתוכניות

הגופים יוחלפו עי -עמודי התאורה הקיימים לאורך הדרך בהם גופי התאורה שבורים
 של של שרדר NEOSB7הקבלן בדגם זהה 

פנסים על כל עמוד עם זרוע מסוגננת כולל חיבור למגש חדש שיותקן  2בנוסף יותקנו 
מפקח כל העבודות יבוצעו בכפוף ל-בעמוד ויכלול יציאות מתאימות לכלל הפנסים

 מחלקת המאור ואישורו כל בקשותיו ימולאו במלואם
הקבלן ישלט את כל המוליכים של המעגלים הסופיים פאזה , אפס והארקה  .ב

 המתחברים ללוח באמצעות שילוט פלסטי המחוזק למוליך בלחיצה.
בנוסף לשילוט המוליכים הקבלן יקשור את כל הכבלים והצינורות הנכנסים ללוח  .ג

 באמצעות אזיקונים לפס מחורץ וישלטם ע"י אזיקון עם "דגל".
  :אביזרים ד

 המעגל.  שלטי סנדביץ חרוטים עם ציון מספרכל האביזרים במתקן ישולטו ב (1)
 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  (2)
או ניסקו לבחירת המזמין הכל עמיד לתנאי  ABBכל האביזרים במתקן יהיו  (3)

 .חוץ
 

  הוראות טכניות לביצוע הארקות: 4.08
 .קיים איפוס חחי על הקבלן לוודא הישארות התנאים לביצוע האיפוס במקום א. 
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 מדרגוןהקבלן אחראי להאריק את כל האלמנטים המתכתיים במבנה ובפרגולה וב
 כגון סולמות מעקות תקרות גדרות וכו'

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילים כבלים, קונסטרוקציית מתכת, לוחות 
חשמל, גריד תקרה אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות 
התקנות, ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת 

 נה לא פורטו במסמכי המכרז. ממ לו אם חלקיםההארקות כנדרש אפי
 
  חמרים וציוד: 5.08

 פרוט צבעי הצנרת לחשמל ותקשורת: א. 
 בצבע ירוק -צנרת חשמל   
 בצבע צהוב -צנרת כריזה   
 בצבע אדום -צנרת לגילוי אש   
 בצבע כחול -צנרת לתקשורת   

, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י כל החמרים ב.
 מכון התקנים אביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן. 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החמרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאשור  ג.
המזמין או המהנדס ו/או המפקח, כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד 

 ל חשבונו. ע"י הקבלן וע
כל אביזר שיותקן ללא אישור המתכנן אף אם הוא הדגם הרשום בתוכנית יפורק 

 ויוגש לאישור לפי נוהל האישורים

או  BEאו  Nניסקו השקעים והמפסקים  להתקנה על הטיח  ותחה"ט יהיו דגם  ד.
 או ש"ע שיאושר ע"י המתכנן והמזמין. בטיצינו לונה

 
 לוחות חשמל: 6.08

דלתות (עם ciפלסטיים )או פנלים כיסוי עם  מפוליאסטרלוחות חשמל במבנה יבנו  א.
קבלן החשמל אחראי להעברת בדיקת המתקן .  סוקללהעמדה על  נושא תקן עדכני

או העליון הכל לפי כיוון ההזנה ון תחתכל המהדקים יהיו בתאים נפרדים בחלק ה
 ון של הלוח .עליה. פסי הצבירה הראשיים יהיו בחלק שיתאם החשמלאי  

 פסי האפס וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. 
 סלקטיביות: בין ההגנות בלוחות תקויים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר.  ב.

באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטיחים סלקטיביות 
 מלאה. 

על הקבלן למדוד  חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומהאיזון פאזות: עם סיום  ג.
 5%-את הזרם בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים זה מזה ביותר מ

על הקבלן לבצע איזון פאזות תוך תאום עם המתכנן. איזון הפאזות כלול במחיר 
 העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

 הוראות כלליות לבניית לוחות:  ד. 
,    ABB SACE ,MERLIN GERINהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת  .1

SIEMENS ,CHINT, LAGRAND , ,WSTINGHOUSE או ש"ע שיאושר ע"י
המתכנן. הקבלן ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות החשמל. 
במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח האביזרים הנדרשים בלוחות 

כל קבוצת אביזרים מסוג מסוים )כגון קבוצת ממסרים, יש לשמור שלפחות 
מגענים ואביזרי פקוד, קבוצות מנתקי הספק אוטומטים, קבוצת מפסקי 

 זרם חצי אוטומטים זעירים וכד'(  יהיו משל אותו היצרן. 
ותקן  745בקצר עפ"י תקן ישראלי  10KAהמאמת"ים יהיו בעלי כושר ניתוק 

 ן בחזית לחיווי מצב המאמ"ת.ויכללו דגלו  IEC-898בינלאומי 
לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים  .2

שבתכניות. מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים 
 . 30%כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד, תכנית  .3
מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות 
הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. רק 
לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם גמר הביצוע 

 עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.  3ימסרו יחד עם כל לוח 
יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודסקיות פליז  הלוחות .4

בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי 
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ממ"ר  ומעלה  35ממ"ר מהדקי מסילה,   25הפקוד יצוידו במהדקים. עד   
 עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 

חוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ממ"ר ומעלה י 10מוליכים שחתכם   .5
אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה  250ודסקיות פליז, מפסקים של 

באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום 
יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי 

 גודל הקו. אין להשתמש בדסקיות. 
שיחוברו  ל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ' חרוטיםכ .6

פנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא דבק(. בנוסף לשלוט יש לסמן ל
 את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית.

הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף  .7
משולט בסמן חץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים 

 לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי. 
ת בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין והיצרן ידאג להבטחת סלקטיבי .8

החשמל המוצע חייב  המפסקים החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד 
 להתאים לדרישה זו. 

הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים )פרפרים( או ברגים בעלי ראש גדול  .9
 לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.

לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי, העומד  .10
ובתקן ייצור לוחות חשמל     ISO 9002בתקנים הישראלי והבין לאומי ת"י

 .1419וכן תקן  22ת"י 
 : גופי תאורה 7.08

מחירי גופי התאורה המופיעים בכתב הכמויות מתייחס להספקה, התקנה וחיבור  .א
כולל גם את הציוד והנורות, כן כוללים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל 

ופסאות התקנה, כניסת כבל. סיתות החיזוקים, המתלים, ברגיי החיזוק, קידוחים, ק
במחיר כולל כוונון באם יידרש  בקיר קיים וכל העבודות וחמרי העזר הדרושים. 

 וניסוי תאורה ותליה זמנית ככל שיידרש
ככלל רוב הגופים המאופיינים הם לתאורת לד ומחיר הגוף כולל את כל המחברים  .ב

 הנדרשים להפעלה מושלמת של הגוף והדרייברים
גופי התאורה יסופקו עם כבל ניאופרן מובנה באורך הדרוש עד לדרייבר לא תוכר  .ג

 רצב דפי קטלוג לגופים מיוחדים:-תביעה עבור הארכת קוים אלו
 

 : חפירות .08.08

 ס"מ )עפ"י התכניות( מרום  100  להחפירות עבור הצנרת יהיו בעומק ש .א
במדרכה  ס"מ 80  -יקטן מ הסופי של המדרכה באופן שעומק קצה עליון של צינור לא .ב

. בכל מקום במפרט ניסור או טרנצ'ר לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה
ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה  ו/או חציבה בכל סוגי העפר 

 והסלע. 
הצנרת ובשכבה נוספת  ס"מ חול ים נקי לפני הנחת10החפירה תרופד בשכבה של   .ג

יש להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון לאחר הנחתה. 
פלסטי עם סמון "כבלי חשמל" כנדרש, לסתם את החפירה בחומר מצע מובא ולהדק 

מוד א.א.ש.ו לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה  97עד להשגת צפיפות של % 
ה כולל ריצוף במקרה במחיר החפירה כלול החזרת פני הקרקע לקדמותפני התשתית. 

 הצורך ועבודות בינוי וקידוחים
פני הביצוע. על הקבלן למפקח והרשויות לתואי החפירה העל הקבלן לקבל אישור  .ד

ומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות להמנע מפגיעה  ,לודא אם
במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת 

 קיימת שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.  קרקעית
על הקבלן לבצע חפירה זהירה במקומות בהם קיימות תשתיות ולהניח את הצנרת  .ה

 .מבלי לפגוע בתשתיות קיימות
 .על הקבלן לקבל את אישורי הרשויות הנ"ל לצנרת שהניח לפני  כסויה .ו

על הקבלן להגיש ולקבל היתרי חפירה מכל הגורמים הדרושים, כגון בזק, משטרה,  .ז
חברת חשמל, מקורות, חברת הטל"כ, קצ"א וכו' ולא יחפור לפני קבלת והצגת 

 האישורים הנ"ל. 
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ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא  30העבודה כוללת כסוי בשכבות בנות  .ח
ביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו, לפי הדרוש בכ ישקעו לאחר זמן, מצעים

 החזרת החומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה. 
 ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.  40 .ט
הקבלן יבצע את כל התמיכות הדרושות, את הוצאת השורשים, סילוק האדמה  .י

שרי אותו יקבע המפקח, סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב, הנותרת אל מקום אפ
מים, מפולות, מצחים ושרשים עצים עד לגבוה מטר וחצי, חלקי אספלט במדרכות 

 הרמת אבנים משתלבות וכו'. 
 מודגש בזאת: אין לכסות חפירה ללא אישור המפקח או המהנדס מטעם המזמין.  .יא
ה על הקבלן לקבל אישור מראש בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפיר .יב

 מהמפקח לשיטת הבצוע. 

 .הקבלן יוודא שמירת מרווחי תקן בין צנרת חשמל ותקשורת .יג
 
 

  תאומים אישורים ובדיקות: 12.08
על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע  א.

העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום 
 נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

וכו' עבור קווי החשמל  הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים מעברים ב.
 והתקשורת. 

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת בודק חשמל למתקן שהקים ויתקן מיד כל  ג.
 לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק. 

בדיקת בודק החשמל ומכון התקנים אינן באות במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או  ד.
ואינן פוטרות את הקבלן מבצוע כל התיקונים שידרשו על המפקח ו/או נציג המזמין 

ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הרשויות והן ע"י המתכנן 
 והמזמין. 

 התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  ה. 
 

  אחריות: 13.08
ל העבודות הן ע"י רשויות והן ע"י תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כ א.

 המתכנן והמפקח. 
 חודש מתאריך הנ"ל.  24תקופת האחריות היא   ב. 

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים  ג.
 שסיפק. 

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד ועל  ד.
חודשים  24קופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  חשבונו. ת

 מיום ההחלפה. 
הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת  ה.

 האחריות. 
 

  מדידה וכמויות: 14.08
 מרים שנפסלו.והעבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או ח א. 

מחירי העבודה המפורטים בתוכניות כוללים הובלה, הספקה, התקנה, סימון ושלוט 
של כל האביזרים תיבות מעבר ותיבות ההסתעפות  וגם את כל חומרי העזר כגון: 
ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. תעלות כבלים 

 ישולמו בנפרד.
לספק חלק מהציוד ו/או החמרים וזאת ללא כל שינוי  המזמין שומר לעצמו את הזכות ב.

 במחירי היחידה של יתר הסעיפים .
בהתאם להוראות הסכם הקבלנים הסטנדרטי של מחירי עבודות חריגות יחושבו  ג.

 המזמין.
 העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות: ד. 

ת כללי: מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאו
ההסתעפות והאביזר הסופי. לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק, או 
צינור פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר 
הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. בכל מקום בו מותקנים מספר שקעים או גופי 

 רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת.ס"מ מרחק( יחושב  30תאורה צמודים )עד 
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  מדרגון - 17  פרק

 תנאים  כלליים 17.01

 הגדרות 17.01.01

עבור אדם בכיסא  GTL. - 30מדרגון משטח ביצוע הרכבה והתקנת  – "העבודה"
 . גלגלים

 .המזמין  -"היזם"

 .מדרגוןחברת ה –" הספק"

 החברת שמבצעת את עבודות הקמת המבנה. –"  "הקבלן

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית  – "המפרט הכללי"
 בהשתתפות

הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון וההנדסה  משרד
 ומע"צ.  

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה,  – "המפרט המיוחד"
בות תנאים השונות או המנוגדות לכתוב במפרט הכללי, לר הדרישות הנוספות,

 מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד, המהווה חלק בלתי נפרד  - "המפרט"
 מהחוזה.

כל הציוד הכולל: חלקים, אביזרים וחומרים אשר יסופקו על ידי  - "תקנים"
, על כל חלקיו. 2481הקבלן יהיו חדשים ויתאימו לכל האמור בתקן ישראלי ת"י 

התאמה מיוחדת לנגישות אנשים לרבות אנשים  70חלק  2481תקן ישראלי ת"י 
 בעלי מוגבלות. 

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או תקנות של רשות מוסמכת   -"תקנות" 
כגון: חברת החשמל, רשויות מקומיות, מכבי אש או הנחיות "תכנון ובניה" 

 תבוצענה בהתאם לאותן הדרישות.

-מילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות, שנקבעו עלהקבלן אחראי ל
 .מדרגוןידי השלטונות בקשר להתקנת 

כל עבודות היצור וההרכבה יבוצעו בהתאם לתכניות מאושרות ובכפיפות 
 לתקנות הנ"ל. 

 כישורים מקצועיים 17.01.02

יהיה מורשה עפ"י כל דין וכי הינו בעל כישורים, הידע, הניסיון,  הספק
 לת, כולל:האמצעים והיכו

 משרד טכני עם מהנדסים. 17.01.02.01

בעל ניסיון וידע קודם לביצוע אספקה, התקנה, הפעלה ומתן  17.01.02.02
 הטכני. במפרט כמפורט מדרגוןשרות ל

 .מדרגוןבעל תו תקן ל 17.01.02.03

 .ISO9001מערכת בקרת איכות ברמה של  17.01.02.04

 פרוט הציוד וכתב כמויות 17.01.03

תב ובכ רוט הציודפאת כל הפרטים במלואם ב בעת הגשת הצעתו ימלא הקבלן
 .הכמויות

 המוצע. הציוד הקבלן יצרף להצעתו את הפרוספקטים של היצרנים על

 לגבי הציוד המוצע לפני קבלת העבודה. המפקחעל הקבלן לקבל את אישורו של 

 תוכניות 17.01.04
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תוך ארבעה שבועות מיום ההזמנה יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות 
 אלה תכלולנה: . תוכניותהמפקחלאישור 

על כל החלקים, הציוד עם מידות  מדרגוןכלליות של ה תוכניות 17.01.04.01
 מדויקות, תוך ציון סוג הציוד והספקים.

 תוכניות פיקוד ואינסטלציה חשמלית. 17.01.04.02

 .מדרגוןתוכניות לוח אספקת חשמל ל 17.01.04.03

, אביזרי פיקוד נטיםמהאלתוכניות, דוגמאות וגוונים לבחירת  17.01.04.04
 ואיתות, לקבלת אישורים ארכיטקטוניים מהאדריכל.

לפני  וייצורםלא יבצע כל עבודה או חלק ממנה כולל הזמנת חלקים הקבלן 
 .המפקחבכתב מ קבלת אישור

 מדידות 17.01.05

כפי שהנן במציאות ולא להסתמך על  המדרגותעל הקבלן למדוד את מידות 
 המידות יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. התוכניות בלבד.

 בטיחות וגהות 17.01.06

הנדרשים להבטחת עובדיו ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות  הקבלן
 ולהבטחת צד שלישי הנדרשים ע"פ חוקי מדינת ישראל.

 טיב העבודה 17.01.07

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים, לחוקים 
והמקובלים. העבודות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מיומנים  ולתקנים הקיימים

ובהשגחה ישירה של  העבודות, במספר הדרוש ובעלי ניסיון, המתאימים לבצוע
 מומחים ומנהלי עבודה מטעם הקבלן.

למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אינם מתאימים 
 אישית. מבחינה מקצועית או

 דו"ח ביצוע 17.01.08

 מדרגוןשבוע ימים לפני ביצוע כל שלב ביצור חלקי הציוד ל למפקחהקבלן ידווח 
ר וכן דווח מיידי עם סיום כל אחד באת מדרגוןוכן לפני ביצוע כל שלב בהרכבת ה

 מהשלבים האמורים. 

 עבודות נוספות 17.01.09

 .התייחסות ע"פ הנאמר בחוזה הקבלן

 יםנזק 17.01.10

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם, למכונות המתקן או לאדם, באם הם יגרמו 
 ידו, או בעקיפין ע"י פועליו.-על באופן ישיר

 בשלמותם.  הנזקים הנ"ל או יתקן את/הקבלן חייב לפצות את כל הניזוקים ו

אין באמור בס"ק זה, כדי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות, אלא להוסיף 
 עליו בלבד.

 שילוט 17.01.11

להתקין את כל השלטים הדרושים בלוח הפיקוד, בכניסות, שלוט  הספקעל 
 העומס המותר, הוראות שימוש וחילוץ בהתאם לתקן.

 ערבויות 17.01.12

בתקופת האחריות  מדרגוןת העל הקבלן לתת ערבויות לטיב הציוד ופעול
 בהתאם לדרישת המזמין.

 ביטוח 17.01.13
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הקבלן יהיה מבוטח בפוליסה מתאימה וישא באחריות מלאה ויתחייב לפצות 
את המזמין עבור כל נזק אשר יגרם לו, או שהמזמין יהיה חייב בקנס לפי חוק 

, או כתוצאה מחומרים פגומים אשר הספקכתוצאה מביצוע עבודתו של 
ו באשמת ו/או רשלנות ו/או הזנחה של עובדיו ו/או קבלני השתמש בהם, א
כן מתחייב הקבלן לדאוג לבטוח למשך כל תקופת עבודת -המשנה שלו. כמו

 ההרכבה שלו, ותקופת השרות על ידו, לכיסוי כל הנזקים.

 הקבלן מתחייב להעביר עותק אחד של הפוליסה הנ"ל למזמין עפ"י דרישתו.

רוע מהוראות סעיף הביטוח ונספח הביטוח בהסכם אין באמור בס"ק זה, כדי לג
 ההתקשרות, אלא להוסיף עליו בלבד.

 אחריות בתקופת הבדק 17.01.14

)ולא לשימוש יום יומי  מדרגוןחודשים ממסירת ה 12הקבלן יהיה אחראי במשך 
)שניהם ביחד(  מדרגוןומתאריך קבלת תעודת השלמה לממועד סיום העבודה( 

לשרות  מדרגוןהעבודה ולפעולתה התקינה של הלטיב החומרים והציוד, לטיב 
 הציבור הרחב לשימוש יום יומי.

ביצע את העבודה בהתאם למפרט והתוכניות אינה מסירה  שהספקהעובדה 
. הקבלן בלבד יהיה מדרגוןהתקינה של ה ומהקבלן את האחריות עבור פעולת

מסוגל  אחראי על כל תקלה הנובעת משגיאות תכנוניות שקבלן בעל ידע מקצועי
 לגלותן.

הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד או החומר או  שהמזמין, או המפקחהעובדה 
חלק מהמתקן או אישור העבודה שבוצעה בזמן הביצוע או בזמן הבדיקה, לא 

הקבלן. במקרה ויתגלו פגמים או ליקויים בחומר, של מסירה את האחריות 
ודה תוך תקופת האחריות, , או בטיב העבמדרגוןבציוד, בפעולתה התקינה של ה

לתקן את העבודה הלקויה ו/או להחליף את  לדרוש מהקבלן המזמיןרשאי 
הציוד או את האביזרים הלקויים ועל הקבלן לבצע את התיקונים ו/או החלפת 

 ותבוצע על חשבון הקבלן. המזמיןהציוד ואביזרים תוך תקופה שתיקבע על ידי 

החלקים הנ"ל תהיה שנה מיום תקופת האחריות שייתן הקבלן על החלפת 
 ההחלפה.

 :מהסיבות הבאות שלום ע"י המזמיןתחייבת בהיא כוללת ו האחריות אינה

 שימוש לא נכון ע"י המשתמשים. -  

 תקלות כתוצאה משיטפון מים. -  

 תקלות בגין אספקת חשמל לא סדירה. -  

 י סביר. אתקלות הנובעות כתוצאה מבל -  

     מונדליזים.תקלות כתוצאה  -  

 ספר המתקן 17.01.15

העתקים של "ספר המתקן"  4ימסור הקבלן למזמין  מדרגוןעם סיום הרכבת ה
 שיכלול:

מעודכנות שתכלולנה את כל השינויים   ”AS-MADE“תוכניות  17.01.15.01
 .מדרגוןשבוצעו במהלך ביצוע הרכבת ה

 .”AS-MADE“תוכניות פיקוד מפורטות  17.01.15.02
 .”AS-MADE“תוכניות אינסטלציה חשמלית  17.01.15.03
 רשימת חלקי חילוף מומלצת. 17.01.15.04

 הדרכה 17.01.16

ידריך את באמצעות הספק לשימוש יום יומי, הקבלן  מדרגוןעם מסירת ה
 .מדרגוןהמזמין בשימוש ב

 מחירים 17.01.17

המחירים המופיעים בגוף כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך  17.01.17.01
במילוי התנאים הנזכרים במסמכים על כל  כל ההוצאות הכרוכות
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כלשהו, או אי התחשבות בו, לא תהווה פרטיהם. אי הבנת תנאי 
עילה וסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו/או 

 עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

תיאור העבודות בסעיפים השונים בכתבי הכמויות הם תמציתיים  17.01.17.02
כל התחייבויות הקבלן אשר מתוארים  בלבד ואינם ממצים את
 בגוף המפרט ובתוכניות.

יחידה המופיעים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים מחירי ה 17.01.17.03
 את ערך:

כל החומרים, המוצרים לסוגיהם וחומרי עזר  17.01.17.03.01
אספקתם  מכל סוג שהוא לביצוע העבודה,

 והמסים החלים עליהם.
כל הפעולות הדרושות לביצוע כל העבודות  17.01.17.03.02

לרבות  המתוארות במפרט הטכני ובתוכניות,
ו עבודות שתיאורן לא  מצא את ביטוי

במסמכים המצורפים, אבל הן דרושות לבצוע 
 עבודה מושלמת וגמורה.

הובלות הציוד והחומרים, כלי עבודה וכו' אל  17.01.17.03.03
פריקתם  מקום העבודה ובכלל זה העמסתם,

והרמתם למפלס הדרוש כולל הובלה ימית 
ויבשתית למוצרי היבוא מחו"ל, הסעת 

 עובדים למקום העבודה וממנו.
לים, כמו כן אחסנת חומרים, מוצרים, כ 17.01.17.03.04

מכונות, שמירתם, הגנתם )כולל על  עבודות 
 שבוצעו באתר(.

כל עבודות התכנון הקשורות לפרטי הציוד,  17.01.17.03.05
 , תוכנית פיקוד וחשמל.מדרגוןפרטי הרכבת ה

, הפעלה, מדרגוןכל עבודות ביצוע הרכבת ה 17.01.17.03.06
 ויסות מערכות הבקרה והרצתה.

הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות  17.01.17.03.07
הקשורות בביצוע עבודות הספקה והתקנת 

, תנאים סוציאליים, תשלומי מס מדרגוןה
הכנסה, ביטוח לאומי, תשלומים לקרנות וכל 

כלפי  החובות החלות על פי דין על הקבלן
 עובדיו, ורווח הקבלן.

בכל מקום בהם תוארו המאפיינים בלשון יחיד יש להתייחס  17.01.17.04
כפי שנדרש לצורך ביצוע עבודה מושלמת על  ספר המאפייניםלמ

 ידי הקבלן.

 הזמנה 17.01.18

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל העבודה או חלק ממנה וכן 
הזמנת סעיפים נוספים בשלב מאוחר יותר כפי שפורט בגוף כתב הכמויות מבלי 

 שלקבלן תהייה תביעה או ערעור לכך.

 משך ביצוע העבודה 17.01.19

משך הזמן לביצוע העבודה, לאספקה, הרכבה, הפעלה, מסירת  17.01.19.01
יהיה בהתאמה המדרגון לשימוש יום יומי וקבלת תעודת השלמה 

 .למשך הביצוע הכללי של העבודה והוראות המפקח

 תעודת השלמה 17.01.20

בהשתתפות נציג הקבלן  מדרגוןהמזמין יבצע בדיקות קבלה ל 17.01.20.01
יקות יעמיד למפרט. לצורך ביצוע הבד מדרגוןשיבדקו התאמת ה

האדם הדרושים  הקבלן לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכוח
 לביצוע הבדיקות.
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 ביצוע בדיקות הקבלה מותנה במילוי התנאים שלהלן: 17.01.20.02
 אישור מטעם חברת החשמל. 17.01.20.03
 אישור מטעם מכון התקנים. 17.01.20.04
 . ”AS-MADE“תוכניות   17.01.20.05
 הדרכה. 17.01.20.06
רק לאחר  המזמיןתינתן על ידי כתנאי לתעודת השלמה ש 17.01.20.07

הקבלה והקבלן ימלא את  בהצלחה בכל מבחני יעמוד שהמדרגון
 כל שאר התחייבויותיו המפורטים בהסכם על נספחיו.

 :נתונים כלליים 17.01.21

תוצרת אוסטריה, ומיועד להתקנה  GANSERמדרגון מדגם  17.01.21.01
ספק המדרגון  בהמשך. במדרגות, בהתאם לנתונים המפורטים

"ע ובלבד שזה הקבלן יהיה רשאי להציע מדרגון ש "תעמל מזרע".
 עומד בתנאים המפורטים במפרט זה ויאושר ע"י החברה.

 ק"ג. 300. כושר הרמה :  1.1
מטר. המסילה בולטת מעבר למדרגה  25 -. אורך מסילה: כ  1.2

 מ"מ. 1200תחתונה כ 
 מ/ש. 0.15 -. מהירות הנסיעה : כ 1.3
 .(נטו)מ"מ  800*  1000. מידות משטח ההרמה:  1.4

 הנסיעה:נתוני תוואי  17.01.21.02

 º45. סיבובים של  8, מס' גרמי מדרגות:  38. מספר המדרגות:  2.1

: 2 . 
 ס"מ. 156 -. רוחב המדרגות: כ  2.2
. (למתבונן מהמפלס התחתון). מיקום המסילה: בצד שמאל  2.3

 התקנה על הקיר
יחוברו: לרצפה/ למדרגות/  (מגולוון או צבוע)רגליות המסילה  2.4

 ם.בהתאם לחיזוקים נוספי
 . חניית המנשא : 2.5

 במפלס התחתון בהמשך ישר לגרם המדרגות.
 .(מ"מ 1200אורך המסילה בולט מעבר למדרגה תחתונה כ )

 במפלס העליון: אחרי המדרגה העליונה.
 .כניסה למשטח מהצד הצר והרחב 2.6
 . המדרגון מיועד להתקנה חיצונית. 2.7

 מערכת הרמה, הכוללת: 17.01.21.03

נירוסטה מכופפים על פי תוואי המדרגות,  צינורות 2. מסילה מ  3.1
 ועליהם פס שיניים מותאם.

. בלם אלקטרו מכני המופעל  KW 0.55. מנוע חד פאזי  3.3
 אוטומטית כאשר המתח נמוך מן הנדרש להנעה.

. תמסורת האטה, אשר בנוסף מונעת הפעלה עצמית ע"י כוח  3.4
 הכובד.

. בקרת מהירות יתר המפעילה בלם מכני כאשר מהירות  3.5
 –הירידה גבוהה מן המותר. 

 מנשא כיסא הגלגלים כולל: 17.01.21.04

 . מכונת הרמה ולוח פיקוד משני. 4.1
מחסומי זרוע משני צדי המנשא, הנפרשים ומתקפלים  2.  4.2

 אוטומטית.
. משטח הרמה הנפרש ומתקפל אוטומטית חשמלית מ/אל גב  4.3

 המנשא.
. מדף גישור / אבטחה, בצד משטח ההרמה הפונה מעלה, 4.4

 הנפרש ומתקפל אוטומטית / חשמלית.
. לוחות (ומפסקי) בטיחות, העוצרים את הנסיעה במקרה של 4.5

 התקלות במכשול.
 מערכת חשמל ופיקוד הכוללת: 17.01.21.05



 מוקדמות ומפרטים טכניים –מרכז מבקרים נחל קדרון 

 43מתוך  18עמוד  כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ ©

 

. לוח פיקוד ראשי הכולל את מערכת ההרמה והורדה המיקום  5.1
 -שטח. יקבע בהתאם לנתונים ב

 התחנות. בלחיצה מתמדת. 2 -. לחצני הפעלה מ  5.2
 . מצברים הנטענים אוטומטית בנקודות העגינה. 5.3
 . במנשא כיסא הגלגלים: 5.3

 -לוח פיקוד משני הכולל את כל הרכיבים הנחוצים. 
מפעילים חשמליים לפרישת/קיפול מחסומי הזרוע ומדפי 

 -הגישור/אבטחה. 
 -כנדרש. מפסקי גבול ובטיחות 

 -לחצן "עצור". 
* ניתן להוסיף (בתשלום נוסף) לחצני הפעלה בתיבה 

 מיטלטלת.
הערה: ההפעלות כרוכות בלחיצה מתמדת על הלחצן 

 המתאים.
 כולל: המחיר 17.01.21.06

 . הכנת תכנית כללית לאתר לאחר ההזמנה. 6.1
 למנשא. RAL1013. צביעת משטח המדרגון בצבע  6.2
 . הובלה והתקנת המדרגון.6.3
 . מסירת חוברת הוראות הפעלה. 6.4

 :הקבלןבאחריות  17.01.21.07

 . לפני התקנת המדרגון: קבלת היתרי בניה אם נדרש. 7.1
באם )יעה כולל משטח חניה תחתון מפולס . השלמת תוואי הנס 7.2

הכללית שתשלח לאחר  בהתאם לתכנית תעמל (אינו מוכן
 ההזמנה.

כולל הארקה) וולט ( 230 -.התקנת שקע ומפסק הזנה חד פאזי  7.3
 ליד הלוח הראשי.

 . סגירה וכיסוי הצד האחורי של המסילה, באם נדרש. 7.6
. הזמנת בחינה על ידי בודק מוסמך כל חצי שנה אחרי  7.7

 המסירה.
 שנים והסכם שרות: 5אחריות ל  17.01.21.08

 לשימוש. מדרגוןחתימה על הסכם שרות הינה תנאי לקבלת ה  8.1
 ואישורו לשימוש. מדרגוןהאחריות תחל מיום בדיקת ה  8.2
שנה ראשונה אחריות ושרות מלאה כולל הסכם שירות לשנה  8.3

ביקורות תקופתיות, חלקים ותיקונים כנדרש.  כנדרש בחוק,
 ובהתאם לתעודת האחריות.

שנות אחריות נוספות כנ"ל מותנה בהמשך קיום ותשלום על  4 8.4
)המחיר שנקב הקבלן בהצעתו לגבי שנת  הסכם השרות.

לכתב הכמויות( יחול  17.070.0030שירות השלישית )סעיף ה
 .גם לגבי שנות האחריות הרביעית והחמישית(

הספק או יבוצע ע"י  מדרגוןהאחריות מותנית בכך שהשרות ל 8.5
 !המורשים מטעמו בלבד
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 עבודות מסגרות חרש - 19  פרק

 מסגרות חרש לקירוי ופרגולה 19.01

  הנחיות כלליות  19.01.01
-מסגרות חרש יבוצעו בהתאם לדרישות המפרט הכללי של הוועדה הביןכל עבודות  .1

"מסגרות חרש" בתוספת הדרישות המשלימות בסעיפים של  – 19משרדית פרק 
 מפרט מיוחד זה שלהלן.

 העבודה תבוצע אך ורק על ידי רתכים מוסמכים לסוגי הריתוכים הדרושים. .2
אומים, רשתות וכו' יהיו כמפורט  פרופילי הפלדה מכל הסוגים, ברגים, דיסקיות, .3

 בתכניות ובהתאם לתקנים ישראליים.
כל אלמנטי הפלדה יהיו מפלדה בגמר צבע. האלמנטים הראשיים יצבעו במצבעה  .4

ויגיעו צבועים לאתר. הברגים הדסקיות והאומים יהיו מגולוונים בגלוון 
קה לעובי הגילוון(. מיקרון )כולל בדיקה והגשת תעודות בדי 56תרמודיפוזיוני בעובי 

 אין להשתמש בברגים אומים ודסקיות מצופים באבץ קר )גלוון אלקטרוליטי(
ההכנות לביצוע מערכת הצבע משפיעות על כל תהליך העבודה החל מהחיתוך של  .5

הפלדה וכלה בהשלמת הריתוכים. רמת הגימור של עבודות המסגרות לפני הצבע 
. הדרישות כוללות החלקת ריתוכים ISO 8501-3על פי תקן  Grade 3תהיה לפי 

 מ"מ לפחות. 3עיגול פינות וקצוות לרדיוס של 
אין להשאיר חללים פנימיים פתוחים לאטמוספירה, על מנת למנוע אפשרות  .6

פנימית ברכיבים. כל החלקים יהיו אטומים על ידי ריתוך מלא, וריתוך  לקורוזיה
 אטימה.

ס"מ מהקצה המיועד  5צביעה, יש להשאיר לכל הרכיבים שירותכו במקום לאחר  .7
ס"מ נוספים מהקצה יהיו  20-. כMasking Tapeלריתוך לא מצופים, מכוסים עם 

צבועים במדורג בשכבות מערכת הצבע. באחריות הקבלן להשלים על חשבונו את 
כל עבודות תיקוני הצבע הנדרשים באתר לאחר הרכבה וריתוך, לרבות פגיעות 

 רים.מכאניות על ידי אח
 

 :מערכת צביעה לכל עבודות מסגרות חרש תהיה כלהלן 19.01.02
 

 :הכנת שטחי פלדה מגולוונת לצביעה 1.1 

ניקוי אברזיבי באמצעות גרגרים משוננים מאושרים על ידי משרד  1.1.1
. הניקוי SA 2.5( לדרגת GH 40-50העבודה )לדוגמא גרגרי פלדה 

 24ייעשה עם מסכת "ניקוי חול" עם אויר ומזגן ועם תאורה  האברזיבי
 וולט וציוד נגד התפוצצות ושריפה.

 הסרה קפדנית של אבק באמצעות שטיפה במי ברז והמתנה לייבוש מלא. 1.1.2
 

 :שכבה ראשונה 1.2 

צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי, מסוג יסוד אפיטרמין אפוקסי עשיר אבץ  1.2.1
SSPC מיקרון. 60או שווה ערך מאושר בעובי יבש של  של חברת טמבור 

 
 :שכבה שנייה 1.3 

צבע אפוקסי מסטיק מסוג "אפיטמרין סולקוט מיו " של חברת טמבור  1.3.1
מקרון יבש בשתי שכבות עד לכיסוי  200או שווה ערך מאושר, בעובי של 

 מלא.
 

 :שכבה שלישית 1.4 

של  RALטמגלס" ברק משי בגווני צבע עליון פוליאורתן אליפטי מסוג " 1.4.1
מקרון יבש עד לכיסוי  50חברת טמבור או שווה ערך מאושר, בעובי של 

 מלא.
 

 מיקרון. 310עובי מינימלי של כלל מערכת צבע הינו  1.5 
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במידה ויתגלו פגמים בצבע, כגון חריצים, בועות, או קרטרים, יש להסירם בשיוף קל,  1.6
 ותן שטחים שטופלו.לנקות ולצבוע בצבע עליון בא

 
 גוון צבע עליון יקבע ע"י האדריכל. 1.7

 
יישום הצבע יבוצע לפי מפרטי הביצוע של היצרן. הנ"ל יוגש לאישור ע"י בקר האיכות  1.8

האיכות של  ויאושר ע"י הבטחת האיכות בלבד, כתנאי לתחילת עבודת הצבע.בקר
הקבלן ישמש כבקר איכות )או הבטחת איכות במידה ויש בקר איכות למפעל( 

 לתהליך במפעל.

 
 הובלה אריזה ואחסון 1.9

יש להקפיד למנוע נזקים לצבע בעת הובלה לשטח, אחסון החלקים באתר ובהרכבה. 
באחריות הקבלן להגן על החלקים הצבועים באריזה מתאימה להובלה ואחסון 

 באתר.
 

 תיקוני צבע 1.10
הקבלן אחראי לבצע תיקוני צבע מלאים לאחר ההובלה, אחסון, הרכבה וריתוך 

 באתר.
עבודות תיקוני הצבע יבוצעו אך ורק על ידי צבעים בעלי נסיון מוכח בצביעה של צבעי 

 אפוקסי דו רכיבי.
  2.5לרמה  Vacuum – Blastניקוי גרגירים מקומי בעזרת מכונת  .1
ס"מ לפחות בבד  5-רת שיפוע מתון למשטחים סביב אזור הנזק כחספוס ויצי .2

מיקרון לפחות ועמעום ברק של  15-30. חספוס של 60או  40שמיר מס' 
 משטחים נצבעים תקינים.

 צביעה במערכת הצבע המקורית. .3

 
 תוכניות ייצור  19.01.03

מסגרות החרש לאישור  הקבלן נדרש להגיש שרטוטי ייצור מלאים של כל אלמנטי
 הקונסטרוקטור והאדריכל טרם הביצוע. 

טעונים אישור מוקדם   SHOP DRWINGSכל הקונסטרוקציה וגימורה לרבות תוכניות 
 של המהנדס והאדריכל טרם הזמנתם. 

 
 חיבורים לחלקי בטון  19.01.04

החיבורים לחלקי בטון יבוצעו על פי התכניות והפרטים. פילוס העמודים והמסבכים יבוצע 
על גבי אומים. עם גמר התאמת המסגרות ולאחר ביצוע החיבורים הסופיים ימולא הרווח 

 או ש"ע. SIKA GROUT 214שבין תחתית העמודים לבין הבטון, בטיט צמנט מסוג 
 

 חיבורים באתר 19.01.05
ור האלמנטים במקום המבנה ישמשו חיבורי הברגה וריתוכים. החיבורים למטרת חיב

יבוצעו בכפיפות להוראות המפורטות בסעיפים המתאימים לעיל. במקרה שיותרו חיבורי 
ריתוך יועסקו במקום המבנה רתכים מנוסים בריתוכי שדה. הריתוך עצמו יבוצע רק לאחר 

ור ארעיים. לאחר ביצוע הריתוך הבטחת האלמנטים המתאימים באמצעות אביזרי חיב
 תבוצע הגנה בפני קורוזיה באמצעות מערכת צבע.

בחלק מהמקומות נדרש לבצע חיבור של חלקי קונסטרוקציה חדשים לקונסטרוקציה 
קיימת. הביצוע יכלול ניקוי הגילוון לפני ביצוע הריתוכים, ביצוע ריתוכים, ניקוי ותיקון 

 מקומות שבהם נפגע הגילוון.שכבות ב 2-באמצעות צבע עשיר אבץ ב
 

   בדיקות לא הורסות 19.01.06
 

מהריתוכים. כמו  100%-הקבלן יעסיק מטעמו מפקח ריתוכים שיבצע בדיקה ויזואלית ל
 מהריתוכים יבדקו בבדיקות מגנטיות. עלויות הבדיקות כלולות במחירי היחידה. 20%כן, 

 
 מדידה ותשלום מסגרות חרש  19.01.07

"מסגרות  – 19כל עבודות מסגרות חרש ימדדו לתשלום לפי האמור במפרט הכללי פרק 
חרש" בהתאם לתכולת המחירים של עבודות שונות ובהתאם לתוספת הדרישות 
המשלימות כלהלן: עבודות המסגרות ימדדו לתשלום לפי משקל )טון( ומחיר היחידה 
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בתכניות וכל המלאכות הנדרשים  יכלול בין היתר את כל החומרים והאביזרים המסומנים
לקבלת מוצר מוגמר לרבות הכנת תוכניות ייצור, ייצור הובלה והרכבה של 
הקונסטרוקציה, תשלום למפקח ריתוכים ובדיקות לא הורסות, הכנות והתחברות 
לקונסטרוקצית פלדה קיימת, בורגי העיגון, ברגים, דיסקיות, דיסקיות קפיציות, אומים, 

וכד'. הצביעה במערכת  SIKA GROUT 214 , מילוי טיט צמנט מסוגזוויתנים, רשתות
צבע תמדד בנפרד ותכלול את כל ההכנות החומרים והעבודה הנדרשים לרבות ביצוע 

 .תיקוני צבע על פי המפרט בכל מקום שבו בוצע ריתוך באתר
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 באתר כלונסאות קדוחים ויצוקים - 23  פרק
 – 23המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית פרק כל עבודות הכלונסאות יבוצעו בהתאמה לדרישות 

  .כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
 

 כללי
ס"מ( אשר לתוכם מוחדר כלוב זיון ודייס צמנט.  15" )6בפרוייקט מתוכננים קידוחי מיניפייל בקוטר 

 .משווק על ידי טמבור BASF מתוצרת Masterflow 928 הדייס יהיה מסוג
מקומות: ברחבה מול מרכז המבקרים, במדרגות הירידה וברחבה הקידוחים מתוכננים במספר 

 : המקורה בכניסה לשירותים. תשומת לב הקבלן לכך
  .הקידוחים מתבצעים ליד תשתיות קיימות ויש צורך לבצע גישוש בכל נקודה לפני קידוח .1
 יש לשנע את המכונה למספר מפלסים ולייצר לה משטח זמני באמצע מהלך המדרגות .2
 .ברחבת הכניסה לשירותים יש קירוי קיים שלא ניתן לפרק לצורך הקידוח .3
 .במידה והקדח לא יהיה יציב, יבוצע מילוי בבטון של הקדח ולמחרת קידוח חוזר .4
פעמים הנפח התיאורטי לא תשולם לקבלן  3במקרה וכמות הדייס שיתמלא בקדח תהיה עד  .5

  .כל תוספת
 

 מדידה לתשלום
תהיה לפי מ"א ותכלול את כל הדרוש לביצוע הכלונסאות לרבות השימוש במכונה המדידה לתשלום 

קטנה ואו קידוחים ידניים, השינוע של המכונה בתוך האתר באמצעות מנוף או כל ציוד אחר. ולרבות 
 .הזיון, הדייס וכל הדרוש לקידוח וליציבות הקדח עד להשלמת היציקה
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 עבודות הריסה ופירוק  - 24  פרק

 כללי 24.01

פרק זה מתייחסות לכל עבודות ההריסה  והפירוק, גם במקרים שתיאורם נמצא הוראות 
 בפרקים אחרים של המפרט ו/או כתב הכמויות.

 פירוט העבודות  24.02

עבודות הריסה ו/או פירוק של אלמנטים שונים, בשלמות או באופן חלקי, במבנה קיים, 
 לצורך ביצוע שיפוצים, שינויים ותיקונים למיניהם.

דות כגון: עבודות ניקוי ופינוי פסולת בלתי שגרתי וכדומה, שאינן כלולות עבודות מיוח
 במפורש בסעיפי עבודה אחרים. 

 משמעות "עבודות הריסה" או "עבודות פירוק"  24.03

שפירושם: הריסת אלמנטים   "הריסה"או  "עבודות הריסה"יש להבחין בין  24.03.01
קיימים  בתוך המבנים או חוצה להם, על ידי שבירה וניפוץ לבין "עבודות פירוק" 
או "פירוקים" שפירושם : פירוק אלמנטים קיימים בתוך המבנים או מחוצה 

-להם, על ידי ניתוק והפרדה לחלקים קטנים יותר או ניתוק מלוא האלמנט בבת
על שלמותם, ככל הניתן, על מנת לאפשר שימוש אחת, בשלמות, במטרה לשמור 

 חוזר. 

לפני תחילת העבודה על הקבלן לסכם עם המזמין איזה אלמנטים מיועדים   24.03.02
לפירוק )כמתואר לעיל( והעברתם לרשות המזמין. את הסיכום הזה יש לערוך 

 בכתב, אחרי סיור משותף במבנה עם נציגי שני הצדדים. 

 

ו/או פירוק על הקבלן לסמן את מקום ההריסה, לפני תחילת כל עבודות הריסה  24.03.03
בדיוק כנדרש בתכניות ו/או הנחיות ולבדקו שוב על מנת לוודא ולהיות בטוח שלא 

 קרתה טעות, במידות ובמיקום, העלולה לגרום נזק. 

כן, יבדוק הקבלן את מהלך הצינורות בבנין הקיים בכדי לא לפגוע במערכות -כמו 24.03.04
פון, מים, דלוחין ושופכין וכדומה, המיועדים ומתקנים קיימים של חשמל, טל

להישאר במבנה. על כל בעייה שתתעורר בנושא יש להסב את תשומת לב המפקח 
 לכך ולקבל הנחיות ברורות ומפורטות להמשך העבודה. 

בכל מקרה בו, תוך כדי ביצוע ההריסות, כולל הנעשות לחיבור בין אלמנטים  24.03.05
קונסטרוקטיביים )כגון: עמודים וקורות(, חדשים לקיימים, נתקלים בחלקי בנין 

על הקבלן להפסיק מיד ביצוע עבודות ההריסה באותו מקום ולהודיע למפקח על 
 להמשך ביצוע העבודה.  -מנת לקבל הנחיות מפורטות בכתב 

כל מקרה בו יש צורך לחצוב, באופן חלקי, באלמנט קיים מבטון, על הקבלן לקבל  24.03.06
צוב לא יתפשט מעבר לגבולות המותר ויש אישור מוקדם מהמפקח. שטח החי

להקפיד ולהישמר מגרימת סדקים סביב שטח החיצוב. קיים איסור מוחלט לפגוע 
 במוטות הזיון. 

במקום שחלקי בטון עלולים להישאר תלויים באוויר, על הקבלן לבצע קודם לכן,  24.03.07
תמיכות מתאימות, מתחת לאותם החלקים. במידה ועבודת החציבה בוצעה 

מפקח,  באופן בלתי מקצועי, העלול לגרום נזקים באלמנטי הבטון לדעת ה
הסמוכים,  יתוקן  הדבר  בידי הקבלן על חשבונו הוא. התיקון יבוצע לפי הוראות 

 והנחיות המפקח במקום.

כל העבודות תבוצענה בעבודת ידיים ו/או בעזרת כלים  מכניים ו/או אחרים, הכל  24.03.08
 לפי הוראות ובאישור המפקח במקום. 
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 מחירים 24.04

מחירי עבודות הפירוק ו/או ההריסה כוללות, בין היתר,  את התאום המלא  24.04.01
מראש עם הנציגים המתאימים של המזמין לכל נגיעה, פירוקי הריסה, התחברות 
וניתוק של מערכות חשמל, מים, צנרת, מ"א תקשורת וכיו"ב וביצוע העבודה על 

 פי הנחיותיהם.

מחירי עבודות ההריסה כוללים פינוי הריסות ופסולת למקום מורשה ע"י כל גורם  24.04.02
 רשמי מחוץ למבנה, בתאומו ועל חשבונו של הקבלן. 

מחיר עבודות הפירוק כוללים פינוי אלמנטים ומוצרים מפורקים למקום שיקבע  24.04.03
 על ידי המפקח. 

רי ההריסה מחיר פתיחת פתחים בקירות ובתקרות כולל ייצוב קצוות הפתח אח 24.04.04
לפי ההנחיות בתכניות, במפרט או ביומנים ולפי מידות מתוכננות והכנתו 

 להרכבה בתוכו של אלמנטים שונים כגון: חלונות, דלתות וכו'. 

מחירי פירוק חלונות ודלתות שבמקומם יורכבו חלונות ודלתות חדשים, כולל גם  24.04.05
 תיקוני טיח בהיקף הפתח, יש לבצע טיח כדוגמת הקיים. 

י פירוק והריסת מערכות )חשמל, מים, ביוב וכד'( יכללו בין השאר, גם  את מחיר 24.04.06
עבודות הגישור החשמלי, הורקת צנרת ומילויה מחדש, מעקפים, ברזים, פקקים, 
קופסאות חיבור וכל הדרוש להמשך תיפקודו התקין של הבנין בחלקים שלא 

 נועדו להריסה ופירוק.

שאר, גם את ההגנה על הבנין, על ריהוט מחירי הפירוק וההריסה כוללים, בין ה 24.04.07
 קיים ועל אביזרים מפני נזק כל שהוא בזמן הפירוק וההריסה.

 מדידת פתחים תהיה על פי המידה המצויינת בתכניות.  24.04.08

מחירי  עבודות הפירוק וההריסה כוללות,  בין היתר, את כל העבודות )סיתות,  24.04.09
להתאים את המקום להמשך נקיון, פינוי, תיקון, השלמה וכיו"ב( הדרושות כדי 
 עבודות בהתאם למתוכנן ולמפורט בכתב הכמויות.
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 עבודות פיתוח - 40  פרק

 כללי 40.01

של הועדה  - פיתוח האתרלעבודות  40פרק  -כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי 
מע"צ, משרד הביטחון )ההוצאה לאור( אם  -הבין משרדית המיוחדת של משרד השיכון 

 .לא סומן אחרת במפרט ובכתב הכמויות

 מורכבים תומכים קירות 40.02

 כללי 

לפני ביצוע היסודות,  בבניה מורכבת. בבניית קירות תומכים או גדרות האבן
יגלה הקבלן ע"י חפירה בעבודת ידיים את כל הצנרת והתשתית התת קרקעית 
בתחום החפירה )מים, חשמל, טלפון כבלים, ביוב וכד'(. במידה ותשתית כל 
שהיא עוברת בתחום היסודות יקבל הקבלן אישור מהמפקח ויסדיר את הצנרת 

"מ מקוטר הצינור, ויוודא כי עם ס 5כך שתעבור בחלל, ביסוד שקוטרו גדול ב 
 הצנרת במצב תקין. -גמר הבנייה ולפני כיסוי העפר מאחורי הקיר  

קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת 
 קרקעיות בתחום העבודה לא נפגעה.

 כללי:

יציקת  כמפורט בפרטים ותכניות. 30 –ב   י הבטון יהיו מבטון מזויןקירות
ס"מ אשר יכיל לפחות  5משטחי הבטון יעשו על גבי שכבת בטון רזה בעובי של 

ו/או ע"ג יריעת פוליאתילן, ו/או כמפורט  ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 150
הבטון הרזה ו/ארו יריעת הפוליאטילן כלולים במחיר היחידה  .בפרטים ותכניות

 לבנית הקירות ולא תשולם בגינם תוספת מחיר. 

אספקת כל החומרים, עבודות עפר, זיון הקיר ובניתו בגבהים  המחיר כולל
לפחות  96%משתנים על פי התכנית והפרטים. המצע יהודק לצפיפות של 

.  עובי השכבות להידוק יהיה 1556/7מס'  ASTMמהמקסימום , הכל לפי תקני 
 ס"מ.  20

 המדידה ותשלום 40.02.02

ד עם גב עובי ועיבו. קירות תומכים ימדדו לתשלום לפי נפח )מ"ק 40.02.02.01
ס"מ. מחיר היחידה כולל חיפוי אבן   60בעובי כולל עד  30-בטון ב

 2-את עבודות העפר והביסוס וכן יציקת בטון וחיפוי אבן מ
הצדדים, וכן עיבוד פינות כהות, חדות, או ישרות. המדידה במ"ק 
של נפח הקירות, כאשר עבודות העפר והביסוס כלולים במחיר 

  .היחידה

 ריצוף אבן 40.03

גבי -על Flamedס"מ עם גמר  5ריצוף אבן מסוג "מצפה" בגוון אפור/צהוב בעובי  40.03.01
 , או תשתית בטון.קונסטרוקציית פלדה

ס"מ. יש תמיד להרחיק בין  70ס"מ ולא יעלה על  40-רוחב האבנים לא יקטן מ 40.03.02
 .של ס"מ 15הפוגות, במרחק מינימלי 

 40/20ין למקם אבני ס"מ. א 180ס"מ לפחות כל  40/20בכל שורה יש למקם אבן  40.03.03
 .צמודים זה לזה בשורה או בין השורות

 המדידה ותשלום 40.03.04

 במ"ר. מדידת משטחי הריצוף

 .לאורך ציר האבן במ"א ס"מ. המדידה 90ס"מ עד  20-עבור חיתוך רדיאלי מ
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 עבודות מתכת 40.04

פרוט עבודות מסגרות, כגון: גדרות, מעקים, שערים, קירוי פרגולות , וכיו"ב העשויים 
 ממתכת.

"מסגרות חרש"  19כל עבודות המסגרות תבוצענה בכפוף להנחיות שבפרק   40.04.01
 .4273במפרט הכללי ות"י 

בכל עבודות המתכת שבמכרז )מעקות, חלקי מתכת בפרגולות, מאחזי יד וכד'(,   40.04.02
מפורטות, לאישור האדריכל  (Shop Drawing)על המסגר להגיש תכניות ביצוע 

א תתקבל עבודה ללא אישור התכניות. והקונסטרוקטור לפני תחילת הביצוע. ל
ביצוע תכניות אלו הוא חלק מעבודת המסגרות ומחירן כלול במחירי היחידה של 

 הסעיפים השונים.

מוצרי המסגרות יתאימו לתכניות ולמפרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתכניות,   40.04.03
יהיו אלו חיבורים נכונים מבחינה מקצועית ומתאימים לדרישות התקנים. 

ולא ניתן מכל סיבה שהיא, לספק מוצרים בהתאם לפרט הנדרש, יהיה על במידה 
הקבלן להגיש תחילה תכנית מפורטת של השינוי המוצע ולקבל אישורה של 

 האדריכלית. הוא הדין לגבי פרופילים שונים מהמתוכנן.

מוצרים מתועשים ומוגמרים שיסופקו על ידי הקבלן יותקנו בהתאם להוראות   40.04.04
 צוין אחרת בתכניות ויקבלו את אישור האדריכל והמפקח באתר.היצרן, אלא אם 

בכל מקום בו ישנה הכנה מוקדמת של עיגון המסגרות בקיר, במשטח בטון,   40.04.05
ביסודות וכד', על הקבלן לוודא כי המסגר מטעמו יקבע את מיקומו המדויק של 

 העיגון ואת הפרט הנכון ע"פ התכניות ועל פיו תבוצע עבודת המסגרות.

הסעיפים שתכולתם מתקן או אביזר "כדוגמת", יותקנו בהתאם להנחיות כל   40.04.06
 והמפרט הטכני של יצרן ה"דוגמה", או ישירות על ידו.

 שלביות הביצוע:  40.04.07

על הקבלן לקבל אישור הפיקוח בכתב עם גמר כל שלב של ביצוע עבודת המסגרות  40.04.08
משלב  וזאת על מנת להבטיח ביצוע נאות ונכון של האלמנטים. לא יותר מעבר

 לשלב ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח.

 השלבים לביצוע עבודות המסגרות יהיו כדלקמן: 40.04.09
 לכל עבודות המסגרות שבמכרז. Shop Drawingאישור תכניות  40.04.09.01

הצגת דוגמה לאישור האדריכל )יחידת מעקה מושלמת עם העמודים,  40.04.09.02
 יח' מאחז יד כנ"ל, או חלקי פרגולה וכד'(.

 במפעל ולפני משלוח האלמנטים לגלוון.לאחר ייצור גמר ייצור  40.04.09.03

 לאחר גלוון ולפני הצביעה. 40.04.09.04

 לאחר הצביעה לפני הבאת האלמנטים לאתר. 40.04.09.05

 התקנת אלמנט לדוגמה באתר. 40.04.09.06

 התקנת כל האלמנטים. 40.04.09.07

כל עבודות המסגרות  ומתקני המתכת על כל מרכיביהם יהיו מפלדה מגולוונת  
וצבועה בתנור. הצביעה לאחר ייצור כל  האלמנטים בשלמותם, בגלוון חם 

תהייה תעשייתית בצבעי אבקה בצבע פוליאסטר טהור המתאים לשימוש חוץ 
 ומותאם לאקלים המקומי, גוון עפ"י בחירת אדריכל.

חלקי המסגרות יובאו לשטח מוגנים ומופרדים על ידי לוחות פוליסטירן או  
גילוון  חומר אחר או  עטופים בשכבת פוליאתילן למניעת פגיעות בצבע, או ב

בזמן ההובלה והאחסון באתר, שתוסר לאחר ההתקנה ואישור המפקח. במהלך 
ההתקנה  ועד אישור המפקח  והמסירה  ידאג הקבלן להגן על חלקי  המסגרות 

 באופן שלא יפגעו או ישרטו בזמן נשלמת עבודות הפיתוח.

 .1142 יש לבצע בדיקות העמסה לפי ת"י 

 נסטרוקטור.האישור הסופי ותנאי קבלה ע"י הקו 
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כל המידות בתכניות מחייבות במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות,  -מידות 
עמודים, גדר רשתות. כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה 
מהמתוכנן אלא באישור של המתכנן בלבד ובנוכחות המפקח. כל סטייה תרשם 

ם של האדריכל והמפקח. לפני ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר בחתימת יד
התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו'. ויוודא שמצויים בידו 

 כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה.

כל חומרי העזר כגון ברגים, חומרי הלחמה ווי חיזוק עיגון לבטון  - חומרי עזר 
מקום שיש לעגן ברזל בתוך בטון  וכו' יהיו תקניים וממין משובח ביותר. בכל

קיר יצוק, או קיר מצופה אבן בין אם בראש הקיר או בדפנות יש לבצע בהתאם 
לתכנית כולל כל ההכנות בשעת יציקת הקירות פני הקירות לאחר ביטון 
העמודים יישארו חלקים, מעובדים כנדרש בעיבוד חלק ותואם את המרקם של 

 הקיר כולו.

רזל יהיו חדשים מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה כל מוטות הב - חומרים 
מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל אורכם. הכל לפי מידות הרשומות בתוכניות 
ובפרטים. את המוטות יש לנקות ולחלוק בפינות. חורים בעמודים עבור ברגים 
יש לקדוח ולא לשרוף. הברגים יהיו מגולוונים ובאורך מתאים ובקוטר לפי 

 ה צריכה לבלוט מהאום לאחר הסגירה בשני סיבובים לפחות.הנדרש. הברג

כל פרופילי המתכת. יהיו מגולוונים אלא אם כן צוין במפורש אחרת,  -גלוון  
חדשים,  מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך שווה לכל 

כולל  -אורכם, הכל לפי מידות הרשומות בתוכניות ובפרטים. פרופיל מתכת 
זרי חיבור ברגים, אומים, שייבות, מחברים וכו'. הגלוון יהיה בטבילה חמה אבי

ג"ר למ"ר לפחות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר  400בגלוון עבה, 
 הגלוון.

ההרכבה בשטח תהיה הרכבה יבשה, ללא ריתוך בשטח. במקרים  -הרכבה  
מיוחדים ורק לאחר אישור מראש של המפקח ריתוכים שיבוצעו באתר ישויפו 

כך שלא יבלטו החוצה.  ושקועיםלאחר מכן. כל הברגים יהיו בעלי ראש מעוגל 
לפני ביצוע היצור על הקבלן לבדוק את כל המידות במקום.  לא תתקבל אי 

 ה בפועל כתוצאה מאי התאמה למידות התוכנית.התאמ

: הגלוון יהיה גלוון חם בהתאם לתקן של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת גלוון 
כולל כל ההכנות הנדרשות. ההכנה לצביעה תתחיל  918הישראלי. מספר 

בהחלקה ושיוף קל של בליטות כדי למנוע שריטת יד או אי נעימות בעת נגיעה 
הליך הכנת אבץ פרוספט כמומלץ ע"י חברות המתמחות לאחר מכן. יבוצע ת

 בביצוע מתועש של הגלוון.

הצביעה תהיה צביעה בתנור עם החדרה אלקטרוסטטית של - צביעה בתנור 
אבקת פוליאסטר טהור בגוון שיבחר ע"י האדריכל. עובי שכבת כמפורט 
במפרטים הכללים. כאמור הצביעה לפי תקן ישראלי. האלמנטים אשר היו 

ביעה בתנור יעברו בדיקת מכון התקנים ע"פ דרישת המפקח ו/או האדריכל, בצ
 לבדיקת עובי המיקרונים.

לעבודות הברזל כולל גם צביעה )הגוון ע"פ בחירת האדריכל(, עיגון המחיר  
 ותיקונים הנדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון.

ונים  או לפני חיפוי  ס"מ עלי 40יש לבצע הכנות לעיגון  לפני יציקת בטון,  –עיגון  
שורה עליונה. במקומות בהם יותר לעגן מעקים ע"ג קופינג קיים, יבוצע קידוח 
באמצעות קידוח יהלום דרך החיפוי  בקוטר מינימלי התואם את העמוד. סגירת 
רווחים תהיה בגוון הקופינג או פני הקיר. . הצינור יעוגן בבטון מתחת לחיפוי 

ות "קוצי" פלדה. הכל עפ"י תכנית אדריכלות האבן, לא יותר עיגון באמצע
 וקונסטרוקציה.

שדות  2על הקבלן ליצר דוגמה מכל סוג של מעקה ו/או גדר באורך  -דוגמאות  
לפחות לקבלת אישור האדריכל להתאמתם לדרישות והוראות המכרז. 
הדוגמאות, לרבות כל הרכיבים הדרושים להתקנה/עיגון יובאו במועד אחד 

בדיקה. למען הסר כל ספק לא ישולם לקבלן עבור ביצוע למשרד המפקח ל
 הדוגמא.
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 חוץריהוט  - 42  פרק

 עבודות מסגרות פלדה 42.01

 כללי 

לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על  42.01.01.01
שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתכנית. המתכננים שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא עקרוניים, על כל מרכיביהם 

 שינוי במחיר הפריט.ללא 

כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור האדריכל והמפקח  42.01.01.02
פעמיים, פעם ראשונה בבית המלאכה לפני ההרכבה ופעם שניה 

 באתר הבנייה לאחר הרכבת הדוגמה.

עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים  42.01.01.03
"גמר  הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות ובפרטים, כולל צביעה

צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות יכללו 
 במחיר הקירות התומכים.

עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות  42.01.01.04
שונות. במידה ויחולו שינויים תוצא תכנית מעודכנת. אין 

 בשינויים אלה מלשנות את מחיר ההצעה/חוזה של הקבלן.

סגרות יכללו את כל העבודה והחומרים עבודות הברזל והמ 42.01.01.05
הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות ובפרטים, כולל צביעה "גמר 
צבע חוץ", התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות יכללו 

 במחיר הקירות התומכים.

 עבודות מסגרות פלדה ונגרות  

י ( לפנSHOP DRAWINGעל המבצע להגיש לאישור המתכנן תכניות עבודה )
הגשת דוגמא מוגמרת, יש לקבל אישור על שימוש בכל אלמנט או חומר שלא 
צוין במפורש בתכנית. המתכננים שומרים לעצמם את הזכות לשנות פרטים לא 
עקרוניים, על כל מרכיביהם ללא שינוי במחיר הפריט. כל עבודות המסגרות 

לאכה לפני פעם ראשונה בבית המ -והנגרות טעונות אישור אד' ומפקח פעמיים 
 ההרכבה ופעם שנייה באתר הבנייה לאחר הרכבת דוגמה. 

במידה ובעבודה זו יידרש ביצוע של עמודי תאורה, יצרן עמודי תאורה יהיה 
דגמים שונים של עמודי תאורה.  15מפעל בעל ניסיון מוכח של ייצור לפחות  

 בחירת היצרן מחייבת אישור מראש של המפקח. 

 עבודות ברזל  

בודות הברזל כולל: גלוון וצביעה, יסודות, עיגון ותיקונים הנדרשים המחיר לע
עקב עבודות הקיבוע והעיגון, צביעה, בגוון על פי האדריכל, עיגון ותיקונים 

 הנדרשים עקב עבודות הקיבוע והעיגון. 

כל חלקי המתכת כולל, אביזרי החיבור, ברגים, אומים, שייבות ומחברים וכו' 
 ועיםיהיו מגולוונים וצב

בתנור, מלבד מקרים בהם צוין במפורש אחרת. הגלוון יהיה בטבילה באבץ חם 
  400שכבה עבה,  

, כולל כל ההכנות 918ג"ר למ"ר לפחות הכל בהתאם לתקן הישראלי מס' 
 -הנדרשות, על כל חלקיהם מראש. אין לרתך לאחר הגלוון. כל נקודה שתרותך 

 שכבות צבע עשיר אבץ.   -2תצבע ב לאחר הגילוון -רק באשור מפורש של המפקח 

 -ההרכבה בשטח תהיה הרכבה יבשה, ללא ריתוך בשטח. במקרים מיוחדים, 
ריתוכים יבוצעו באתר ישויפו וייצבעו באבץ  -רק באישור מפורש של המפקח 

 קר לאחר מכן. לפני ביצוע הייצור, על הקבלן 
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פועל כתוצאה לבדוק את כל המידות באתר ובתכנית. לא תתקבל אי התאמה ב
 מאי התאמה במידות התכנית. 

 צביעת אלמנטי ברזל ומתכת  

תעשה כמו בתהליכי צביעה רגילים, השטח הנצבע יהיה מנוקה  -הסרת שומנים 
בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. ניקוי 

 אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף 

ברז נקיים. לא יעשה בשימוש בסבונים ודטרגנטים -ואח"כ בשטיפה במי
העלולים להשאיר שאריות שיפגמו בהדבקות הצבע אל המתכת. ניקוי משמן 

מתוצרת  G-55ומגריז יעשה ע"י שטיפה במדלל חריף. ממיס ארדרוקס 
 מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע.  BC-70"כמיתעש" או בדטרננט 

רה, תחמוצות יש להסיר באמצעות משחה להסרת בכל מק -הסרת תחמוצות 
 מתוצרת "כמיתעש" או שו"ע.  175תחמוצות מס' 

ההכנה לצביעה תתחיל  -צביעה בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת 
 בהחלקה בשפשוף קל 

של כל הבליטות. לאחר מכן, יבוצע תהליך הכנה באבץ פוספט, של "כימתש" או 
טרילידור" בכרמיאל או במפעל אחר המוכן לספק שו"ע. הצביעה תבוצע בחב' "

סטטית של -אותו התהליך. הצביעה תהיה צביעה בתנור עם התזה אלקטרו
 85אבקת פוליאסטר טהור בגוון שיבחר ע"י האדריכל. עובי שכבת הצבע  

 מיקרון. 

צביעה לא בתנור תעשה  -צביעה לא בתנור של אלמנטי מתכת ופלדה מגולוונת 
דים באישור מפורש של המפקח. ההכנה לצביעה תהיה ע"י רק במקרים מיוח

ניקוי האלמנטים המגולוונים כמפורט לעיל. על האלמנטים המגלוונים תצבע 
 מיקרון צבעי יסוד לברזל מגולוון של "אפיטמרין אוניסיל 20שכבת יסוד בעובי  

"ZN שכבות "גלזורית" או "טלמגס". כל שכבה  2של "טמבור". על הנ"ל תצבענה
צבע זה הוא על בסיס "פוליאוריטן", כך שיש לערבב בסיס  -מיקרון  40עובי ב

 עם מזרז ולהוסיף מדלל לפי הוראות היצרן. 

אלמנטי מתכת לא מגולוונים יבוצעו  -צביעה של אלמנטי מתכת לא מגולוונת 
רק באישור מפורש של המפקח. לפני הצביעה יש להסיר כל חלודה, קשקשת 

 אחר. הניקוי יהיה בהתזת ערגול וכל חומר זר 

חול. במקרים מיוחדים, בהם הניקוי יבוצע באתר )רק באישור מפורש של 
המפקח(. הניקוי יהיה בעזרת מברשת פלדה וניר לטש. אחרי השיוף יש לשטוף 
את כל השטח המיועד לצביעה בטרפנטין מינרלי. לאחר השיוף והניקוי יצבעו 

 שכבות צבע יסוד מגן "יוניסיל" 2על אלמנטי המתכת כדלקמן: א.  

שכבות צבע סופי "איתן" או שו"ע, או לחילופין "סופרלק", לפי 2או שו"ע; ב.  
החלטת המפקח. ג. לחילופין, במקום "איתן" או "סופרלק" לפי הנחית 

צבע זה הוא  -מיקרון  40שכבות "גלזורית טמגלס" כל שכבה בעובי  2המפקח.
דלל לפי על בסיס "פוליאורטין", כך שיש לערבב בסיס עם מזרז ולהוסיף מ

 הוראות היצרן. 

הצביעה ב"גלימרלק" או שו"ע של  -צביעת של אלמנטי מתכת ב"גלימרלק" 
 אלמנטי מתכת )עמודי 

תאורה ואחרים( יתבצע כדלקמן: א. ניקוי יסודי לאחר הגלוון הסרת גרדים 
וגידים; ב. ליטוש עדין בלי לפגוע בגלוון להסרת שכבות שמנוניות וחספוס פני 

; ד. ניקוי יסודי של פני השטח באמצעות  400י פני השטח במדלל השטח; ג. ניקו
 בשכבה אחידה.  -"glimmer lack"; ה. צביעה ב 3Mשל חברת 5VHבד שמיר  

 מידות  

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות 
 עמודים וכד'. כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.

יה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן לא תורשה כל סטי
 ובנוכחות המפקח. 
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כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי התכניות ותאושר בחתימת ידם של 
האדריכל ושל המפקח. לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע במקום את המידות, 

מדויק התאמות שונות וכד' ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע 
 של העבודה.

כל חומרי העזר, כגון ברגים, חומרי הלחמה, ווי חיזוק ועיגון וכד' יהיו ממין 
משובח ביותר ויקבלו את אישור המפקח לפני השימוש באתר. בכל מקום שיש 
לעגן ברזל )עמוד או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצע בהתאם 

ות. פני הקירות לאחר ביטון העמודים לתכניות, כולל הכנות בשעת יציקת הקיר
 יישארו חלקים ומעובדים כנדרש בעיבוד חלק.

 הביצוע בבית המלאכה

יש להקפיד שכל החלקים המוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת 
 קביעתם באתר לא תהיינה סטיות.

כל קצוות המוטות יפצרו יפה מכל צדדיהם. כל הגבשושיות בברזל יורחקו. כל 
קי המגע ישויפו וינוקו היטב. החיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, חל

אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים וחלקים ולא חדים, הכל לפי דרישת 
המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל בפחית לפי 

קפיד שלא יעשה מידות העמוד ובעובי דופן העמוד לפחות. בזמן הריתוך יש לה
שימוש במידת חום מוגזמת. לא יתקבלו ריתוכים לא מלאים וחורי שריפה או 
תיקון חורי שריפה בברזל.  כל החלקים יהיו מיושרים במישור אחד. לא יורשה 

 יישור חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים.

 עבודות נגרות אומן 42.02

 כללי 42.02.01

יבש ללא שום סימן ריקבון או התקפת חרקים כל העץ יהיה עץ חדש, בריא 
ומזיקים, ללא בקיעים מפולשים, ללא כתמי שמן ולכלוך וללא שום פגמים 
אחרים. מכל הבחינות יתאים העץ לנגרות אומן ולדרישות המפורטות בתקן 

 .205,206ישראל )ת"י(, סעיפים 

אים כפי העץ יהיה ללא סיקוסים פינתיים. הסיקוסים יהיו קטנים בריאים ומל
המותר  . סיקוסים שאינם בריאים, למרות היותם בגודל ובמספר35שמרשה ת"י 

, יוצאו מתוך העץ ויסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג, ועם סיבוב 35בת"י 
מותאם לכיוון העץ. המפקח יהיה הקובע הבלעדי אם לפסול את העץ עקב ריבוי 

 ל.סיקוסים או איזה סיקוסים יוצאו ויסתמו בפקקים כנ"

היסודות יש לצפות בזפת נוזלית קרה ועץ הבאים במגע עם הקרקע, האת חלקי 
. 

 מידות קורות העץ ע"פ הפרטים.

 ספסלים ושולחנות 42.03

 כללי 42.03.01

ע"י הקבלן לפני הביצוע  יסומנו הספסלים והשולחנותמיקום  42.03.01.01
ויקבל אישור בכתב מבודק מוסמך מטעם  מכון התקנים לפני 

 המשך העבודה.

ערך" אלא -"שווה ספסלים ושולחנותלא יובאו לאתר ולא יעוגנו  42.03.01.02
 אם אושרו מראש ובכתב בידי  המפקח.

ה לכל דרישות התקן יהיו בהתאמה מלא ספסלים ושולחנותה 42.03.01.03
, לרבות חומרים, גימור, אופן ספסלים ושולחנותהישראלי ל

, אופן העיגון ומיקום ספסלים ושולחנותהחיבור של רכיבי ה
העיגון ביחס לרכיבי פיתוח קיימים באתר, ודרישות 
התחזוקה.הקבלן ימציא לידי המפקח אישור תו תקן בתוקף לגבי 

בידו עותק של  שעליו להתקין, וכן יתן ספסלים ושולחנותכל ה
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, חתום בידי מורשה ספסלים ושולחנותמפרט האחזקה לכל ה
 חתימה של היצרן.

חייבים בקבלת אישור מכון התקנים וכל  ולחנותספסלים ושכל ה 42.03.01.04
 האשורים אחרם שדרש המזמין. 

 קבלת כל האישורים האלה על חשבון קבלן. 42.03.01.05

, עיגונם ספסלים ושולחנותהעבודה כוללת אישור תקינות ה 42.03.01.06
ומיקומם בידי בודק מוסמך מטעם מכון  התקנים, במהלך 

 הביצוע ובעת השלמת העבודות.

ול בקבלת אישורי הרשות המקומית כל עלויות הבדיקות והטיפ 42.03.01.07
ואישורי בודק מוסמך מטעם מכון התקנים חלות על הקבלן, 

 כלולות במחירי מתקני המשחק ואינן למדידה ותשלום בנפרד.

העבודה כוללת הכנה ומסירה למזמין של "ספר הוראות  42.03.01.08
שבוצעו. "הספר" יתאים  ספסלים ושולחנותתחזוקה", לכל ה

ת ויימסר בשני עותקים. מסירת העדכניו 1948להוראות ת"י 
 . ספסלים ושולחנות"הספר" הנ"ל היא תנאי למסירת ה

 חומרים והרכבה -םמתקני 

כל רכיבי הפלדה יהיו מגולבנים. חל איסור לרתך באתר. הרכיבים  42.03.02.01
להרכבתם באתר.רכיבי חיבור  יוכנו עם חיבורים מתאימים

-רמו)ברגים, אומים, טבעות למיניהן( יהיו גולבנים בשיטה "ט
דיפוזיונית".  ברגים יותקנו עם טבעות קפיציות.ברגים בעץ יהיו 
מסוג ראש מעוגל וטבעת שטוחה לפני האום, בצד הנגדי.כל 

 האומים יהיו מסוג "אום כובע".

 כל רכיבי העץ יעברו טיפול באימפרגנציה לפי התקן הישראלי. 42.03.02.02

יהיה טבעי בהיר, בגוון  ספסלים ושולחנותצבע העץ בכל ה 42.03.02.03
 לאחר הטיפול הנדרש בעץ, אלא אם צויין אחרת.המתקבל 

 , אלא אם צויין אחרת.30-כל הבטון יהא לפחות ב 42.03.02.04

סטאטית )בתנור(, בגוון -רכיבי הפלדה ייצבעו בצביעה אלקטרו 42.03.02.05
כפי שיקבע המתכנן.הצביעה תכלול  –" RALכלשהו מסדרת "

, לפי הנחיות יצרן הצבע  ו/או הכנת רכיבי הפלדה המגולבנים
 יישום שכבה קושרת גילוון לצבע וצבע עליון.

)תמיכות אלכסוניות  ספסלים ושולחנותחל איסור לתמוך חלקי  42.03.02.06
 בין רכיב כלשהו במתקן לקרקע(  ברכיבי עץ.

 רכיבי עץ 42.03.02.07

בהם נראים  ספסלים ושולחנותלא יאושרו רכיבים/ -סדקים
ממידת הרכיב.  8%או עומק  מעל  מ"מ 1סדקים ברוב העולה על 

 פסולים. -רכיבים בהם ה"עיניים" זזות -עיניים
ממידת  12% -רכיבים בהם קוטר העין )בחלק הכהה( גדול מ

 פסולים. -הרכיב
 ספסלים ושולחנותעיגון  

פי הנחיות היצרן ו/או הוראות מהנדס -היסודות יבוצעו על 42.03.03.01
ית במיוחד הביסוס או הקונסטרוקציה. תשומת לב הקבלן מופנ

במקומות שחפירה חציבת היסודות לא   ספסלים ושולחנותלעיגון 
הגיעה לאדמה / סלע טבעי. במקומות אלה לא יבצע הקבלן את 
העיגון, אלא לאחר קבלת הוראות המהנדס.האחריות ועלויות 

ספסלים קבלת הנחיות הנדסיות כתובות של מהנדס לעיגון ה
 פרד.ולא תשולם בנ חלה על הקבלן ושולחנות

 החפירה ו/או החציבה כלולים במחיר היחידה. 42.03.03.02
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לכל הרכיבים המעוגנים ביסודות הבטון ירותכו רכיבים  42.03.03.03
מרוחב היסוד  2/3לכל עמוד ובאורך  2אלכסוניים לפחות 

 3ס"מ ומעלה יהיו  70-ובכיוונים מנוגדים. ביסודות שעומקם מ
 רכיבים כנ"ל.

למ"ק בטון. הזיון ק"ג  60יסוד הבטון כולל זיון היקפי בכמות של  42.03.03.04
 ס"מ בטון מצידו החיצוני. 3-יותקן בהיקף היסוד ויכוסה ב

 החלקים המעוגנים בבטון לא יהיו צבועים. 42.03.03.05

פני היסודות יוחלקו והפינה העליונה בכל היקף היסוד תהיה  42.03.03.06
 ס"מ. 2קטומה 

יציקת הבטון של היסודות תהיה ללא תבנית, אל דפנות הבור  42.03.03.07
 שנחפר/נחצב.

 ס"מ מתחת לפני הריצוף. 10לפחות  פני היסודות יהיו 42.03.03.08

 מדידה ותשלום של מתקני משחק 

ספסלים חירי היחידה כוללים: אספקה הובלה והתקנה של המ 42.03.04.01
כהגדרתם, מושלמים ומוכנים לשמוש במקומם הסופי  ושולחנות

 ספסלים ושולחנותומעוגנים ביסודות בטון כנדרש, ומחוברים ל
הכל כנדרש בתכניות ולפי הוראות היצרן, ומהנדס רישוי  -סביבם 

וכוללים טיפול וקבלת אישורים/היתרים מהרשות המקומית וכן 
 ממפקח/בודק מוסמך מטעם מכון התקנים.

 שלא אושרו. ספסלים ושולחנותא ישולם בגין ל 42.03.04.02

 ספסלים ושולחנותו ריהוט רחובעיגון  42.04

בטון כמצויין במסמכי המכרז/חוזה, או לפי העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות  42.04.01
בהעדר הנחיות ייחודיות  -הנחיות היצרן אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח 

 לפריט/מתקן.

, אלא אם צויין אחרת.ברזל הזיון הנדרש ליסודות כלול במחירי 30-הבטון יהא ב 42.04.02
 היחידות ולא ימדד/ישולם בנפרד. 

ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע  10חות ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף לפ 42.04.03
 ס"מ. 6גננית )סופית( לפחות 

 –יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמציעות תבנית ריבועית מדוייקת או עגולה  42.04.04
 לפי המידות הנדרשות, ופני הבטון יוחלקו.

להלן  –יד, וכו' מסוג כלשהו -חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי 42.04.05
"עמודים"( לפלטה חיצונית,מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, 

 דופן, סלע וכו'.

ו/או בסעף מתאם של כתב כמויות והינו מחייב,   אופן העיגון הנדרש מצויין בפרט 42.04.06
לעיל.כל עלויות  1ובאם לא צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה 

, לרבות כל עבודות החפירה / חציבה, בטון העיגון כלולות במחיר היחידה
 )אספקתו ושימתו( וזיון ביסודות כמצויין. 
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 עבודות על בסיס שכר יומי )רג'י(  - 90  פרק

 כללי  90.01

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן  90.01.01
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן מחיר 

ג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי וכדומה. ביצוע עבודות חרי
אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת 

 עצמו. 

שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה  90.01.02
 ממשיכה לחול על הקבלן. 

 הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.  90.01.03

אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה  90.01.04
 בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן. 

 הגדרת היקף  90.02

שעת עבודה השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד  90.02.01
 נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.  

סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב  90.02.02
 הכמויות.  

הוצאות, כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, מפעילים,  90.02.03
אות כלי עבודה, שימוש במחסן, ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצ

רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט  -הסוציאליות 
בכתב הכמויות והמחירים. שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא 

 ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד. 

ון: דלק, שמנים, בלאי, המחיר כולל גם את כל חומרי העזר, כג -לגבי עבודת ציוד  90.02.04
 אלקטרודות וכו', וגם את העבודה של המפעיל.  

בהעדר סעיף מתאים, לפי שיקולו הבלעדי של המפקח, לתשלום בגין עבודה של  90.02.05
ציוד מכני מסויים, שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים לגבי 

בוריות במשרד אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות צי
 הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי.  

מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה  -לגבי עבודת פועלים  90.02.06
הדרושים לביצועה התקין של העבודה, ואת השימוש בחומרי עזר, מים, חשמל, 

 פיגומים, אמצעי גישה וכו'.  

פעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מ 90.02.07
יעיל בהתאם לנדרש לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש, והקבלן 
יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על 

 הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו. 
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 לכתב כמויות ומחיריםמוקדמות  -מסמך ד' 
 כללי  -תכולת המחירים  .1

מבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של הזמנת הצעות זאת, ייראו מחירי היחידה 
 המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים, בין היתר, את ערך.

ה, לגבי הסעיפים כל המפורט והאמור בתוכניות, בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצע 1.1
 השונים. 

שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, כלי הרמה, רתכות, מקדחות וכל  1.2
 ציוד אחר  שיהיה דרוש לביצוע העבודות.

הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו, ובכלל זה העמסתם  1.3
העובדים למקום העבודה וממנו, שמירת הציוד ואבטחת  ופריקתם,   וכןהובלת

 האנשים בתחום האתר, בין שהינם פועלים או עוברי באתר. 

 הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.  1.4

 הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס.  1.5

 הוצאות הנהלת העבודה, מדידה, סימון והוצאות משרדיות.  1.6

הוצאות אחסנת החומרים, הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות  1.7
 שבוצעו. 

הוצאות הגנה על העבודות, החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר, שטפונות  1.8
 ונזקים מעבודות קבלנים אחרים. 

 ם מן הסוג הנ"ל. הוצאות לתיקון נזקי 1.9

הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות, העובדים וכל צד אחר, מעבר לביטוחים  1.10
 המבוצעים על ידי המזמין, כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת. 

הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות והן העקיפות(, ובכלל זה הוצאותיו  1.11
 המוקדמות והמקריות. 

ות לערבויות, ביול וכדומה, הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי הוצא 1.12
 הגשת הצעות זאת. 

 רווח הקבלן.  1.13

 שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.  1.14

 מיסים, היטלים, אגרות, וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.  1.15

 טיפולים בתקופת הבדק, ו/או בתקופות האחריות.  1.16

וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם, וביטוח כל גורם שניזוק עקב  אבטחה 1.17
 אי השגחה, רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה. 

 כולל מס ערך מוסף.  אינומחיר היחידה  1.18

 הכללת תנאי ההצעה במחירים    .2

הצעה, על כל רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים ב 
מסמכיה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי 
הנזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות הנובעות מאי הבנת תנאי 
כל שהוא או אי התחשבות בו, והקבלן יהא מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל 

 ת מחיר.תוספ

 מוצר "שווה ערך"   .3

ככלל, לא יורשה שימוש במוצר "שווה ערך" בבניין, למעט מקרים חריגים, כפי שהמפקח 
 ימצא לנכון לעשות בהם שימוש.

הנקוב  אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות, כאלטרנטיבה למוצר מסויים -המונח שווה ערך  
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו, פירושו שמוצר חייב להיות 

 שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.
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עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים, כאמור לעיל, על מחירו של זה שנרכש כ"שווה ערך" 
ת הצעות זאת לגבי מחירי לו, יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנ

 יסוד.
עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים, יסופק 

 המוצר הנקוב שבמסמכים.
מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל אישור בכתב 

 מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו. 
המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה  כמו כן מובהר כי

למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב 
להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" 

. במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ומטעמי טעונים אישורו המוקדם של המפקח
אחזקה לא יאשרו הכנסת דגם/יצרן נוסף, לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם הדבר נרשם 

 כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט. 

 מחיר יסוד  .4
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום 

מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, פחת,  –רכישתו של אותו חומר או מוצר 
רווח קבלן, מימון וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה והוצאותיו האחרות וכיוצ"ב כפי שאותו 

 הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.מחיר נקוב בכתב 

במקרה שחלף  פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד 
ישולם  –רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה 

מחושבת ההתייקרות  ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו
 המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.

לצורך חישוב שכר חוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת 
 ההתייקרות כאמור לעיל.

נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי 
הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר  היסוד.

 ולמחירם.
 מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:

המחיר יהיה בהתאם  במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק:
 לן.למחיר ששולם בפועל לספק בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקב

המחיר יהיה בהתאם  במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק:
 למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.

המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר 
 פת ההתייקרות.היסוד נקוב סעיף בחוזה בתוס

 מחיר יסוד של המוצר כולל:
 חיתוך לגדלים הדרושים. )למעט חיתוך הנדרש בסעיף לחוד( העיבוד הנדרש.

 הוצאות אריזה, סימון ומשלוח, עד מחסן הספק.

 מחיר העבודה כולל:
 את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות:

מתן הנחיות , הכנת רשימת כמויות, העבודהביצוע , ביצוע ההזמנה, יציקת בטון ומדה מתפלסת
 .לסדר הספקה בשלבים השונים

 .בדיקות ומיון במפעל הספק, בארץ הייצור ובישראל
 .הכנות דוגמאות

 .העמסה, שינוע, הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת

 .כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי
 .כל החומר השחור הדרוש לביצוע העבודה

 .הוצאות בגין פחת
 .עבודות לואי הדרושות לביצוע העבודה כגון עילוי מישקים וכו'

 .ע"פ דרישות של המזמין מכמות החומרים כרזרבה למזמין 5%אספקת 
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 כל יתר הדברים הדרושים לביצוע העבודה בצורה מושלמת.

  מדידת הכמויות .5
הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות, להלן, ובהעדרם 

 . 43בהתאם לת"י 
 אם לא צויין אחרת, הכמויות הן מקורבות בלבד. 

הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף, על ידי הגדלה, הקטנה וכן על ידי ביטול 
של סעיפים בכללם. העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל 
 ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן, כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח. 

לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך לא תהיה לקבלן זכות 
השינויים בכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון 

 הכמויות הסופיות בגמר העבודה. 

 מדידה נטו  .6
בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות, כשהפריט מושלם 

 וקבוע במקומו. 
 כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד.....", פירושה "עד בכלל". 

 עבודות שלא יימדדו  .7
העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן, רואים אותן ככלולות בשכר החוזה 

 מבלי היותן מפורטות : 

 תיאום עם כל הגורמים.  א.

גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי תוכנית דרכי גישה, שילוט האתר,  ב.
 הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר. 

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.  ג.

 מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים.  ד.

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש סימון.  ה.

 סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.  ו.

סילוק חומרים וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים  ז.
 במקומם. 

 אספקת מים, חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות.  ח.

 ניקיון וניקיון סופי.  ט.

 הוצאות כלליות  .8
מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות כלליות, הן 

החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין, בתוקף זכויותיו במקרה והיקף 
על פי תנאי הזמנת הצעות זאת. האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני 

 סיומן. 

 תאור סעיפי כתב הכמויות  .9

אך ורק תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים 
תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את הסעיף. יראו את התיאורים 
המלאים, על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט, בתוכניות וביתר מסמכי חוזה, 
כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן, כל עוד אין הם 

יים, הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסו
מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר 
הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל.נתגלתה סתירה בין 

זאת, לרבות סעיף בכתב הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות 
המפרט ומערכת התוכניות, ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור 

 הסעיף בכתב הכמויות. 
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 ה'מסמך 
 

 רשימת תכניות
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 רשימת תוכניות - ה'מסמך 

 אדריכלות
מספר 

 קנה מידה סטטוס תאריך שם התוכנית תוכנית

A000 למכרז 11/01/2018 מדידה כללית ופיתוח  
A001 למכרז 11/01/2018 מדידה עם יסודות  
A010 למכרז 11/01/2018 תכנית הריסה  
A110  למכרז 11/01/2018 מפלס השרותים -מרכז מידע  
A120  למכרז 11/01/2018 1שלב  -מפלס הדק  -מרכז מידע  
A130 למכרז 11/01/2018 תכנית עמודים  
A140  למכרז 11/01/2018 תכנית הפרגולה -מרכז מידע  
A210  למכרז 11/01/2018 1שלב  -תכנית ריצוף  -מרכז מידע  
A220  למכרז 11/01/2018 תכנית תאורה -מרכז מידע  
A230  למכרז 11/01/2018 תכנית תקרה / תאורה -פרגולה  
A340 חתך D-D 11/01/2018 למכרז  
A350  חתךE-E 11/01/2018 למכרז  
A360 חתך F-F 11/01/2018 למכרז  
A370 חתך G-G 11/01/2018 למכרז  
A430 למכרז 11/01/2018 3-3 חתך  
A440 למכרז 11/01/2018 4-4 חתך  
A501  למכרז 11/01/2018 1שלב  -בונקר  -פרטי ריצוף ומעקה  
A510 למכרז 11/01/2018 פרטי פרגולה  
A515 למכרז 11/01/2018 פרטי כיסוי  
A518 למכרז 11/01/2018 יד פרט מאחז  
A550 למכרז 28/12/2017 כיסוי ותוספות לעמודי תאורה  
A600 למכרז 12/02/2018 מימדים-מבטים תלת  

 
 קונסטרוקציה

 
מספר 

 קנה מידה סטטוס תאריך שם התוכנית תוכנית

קונסטרוקציית קירוי במפלס רצפה  1
 1קיים במפלס 

 1:10, 1:25 למכרז 11/01/2018

קונסטרוקציית קירוי במפלס רצפה  2
 2קיים במפלס 

 1:10, 1:25 למכרז 11/01/2018

 1:10, 1:25 למכרז 11/01/2018 קונסטרוקציית פלדה במפלס הגג 3
 

 חשמל
מספר 

 קנה מידה סטטוס תאריך שם התוכנית תוכנית

 1:50 למכרז 17/10/2017 תאורה ותשתיות 1
 

 חוברות המכרז
 מסמכי המכרז – 1חוברת מספר 
 מפרטים טכניים – 2חוברת מספר 
 כתב כמויות – 3חוברת מספר 

 הסכם התקשרות
 

וכן תכניות אחרות אשר תתווספנה, במידה ותתווספנה, לצורך הבהרה ו/או השלמה ו/או הוספה ו/או 
 שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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 נספח תאום תשתיות - ז'מסמך 

 
 

מובהר בזאת כי הקבלן מחויב לערוך תאום עם כל הגורמים הרלוונטים, כולל כל 
 התשלומים הנדרשים והאגרות למיניהן, כדוגמת תשלום מול רשות העתיקות וכיו"ב

 .כמפורט במסמך המנחה המצורף
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