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 ת:רוהע
 

ות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון,  דת בהשתתפעדה המיוחהוהמפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת   .א
ניתן להשגה באינטרנט   –המפרט הכללי לעבודות בניין    או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

 .WWW.ONLINE.MOD.GOV.ILבינוי" באתר  מפרטספק/תחת השם "מידע ל
 

 מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.  המצורפים למכרז זה ל המסמכיםכ .ב
 

 : ן המסמכיםעדיפות בי .ג
וה זה  הוראות מכרז  בין  ו/או אי התאמה  הים המסמכבכל מקרה של סתירה  בין  ו/או  לו  סמכים  ממצורפים 

 הקבלן(.הסכם ג' )ך למסמ 26דרי העדיפויות המפורטים בסעיף סלבין עצמם יחולו 
 

משמעם גם    –משמעם גם בלשון רבים ולהפך; ביטויים המופעים בלשון זכר    –ביטויים המופעים בלשון יחיד   .ד
 בלשון נקבה ולהפך;

 

  –יב  אבט המוסמכים במחוז תל  פזה, נותנה לבתי המש  ז רבמכ  ילתהסמכות שיפוט ייחודית לדון בתובענה שע .ה
 יפו.  

            
 

http://www.online.mod.gov.il/
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   50/2022   ' מכרז מס
 מיאל מגדל העמק וכרבאזור ומבני מרכזי קליטה  דיור ציבורי  גיל זהב,דיור   אחזקת מבני

 

 כללי  א.
 

 שירותילמתן    ,מחירלהגיש הצעת  "( מזמינה בזה קבלנים,  יןזמהמ"  :לןנכסים בע"מ )לה  לעמיגור ניהו . 1
אחזקה   עבודות  סניפביצוע  ידי  על  המטופלים  בנכסים  וכרמיאל  ה  יושיפוצים  העמק    : )להלןבמגדל 

  ביישובים  התיישבות סין נכבמגדל העמק וכרמיאל וכ "(, לרבות מבנים ודירות בדיור ציבוריהעבודות"
ומבני דיור  "(יטהכזי הקלרי מנכס, מבני מרכזי קליטה )להלן: ""(יבורינכסי הדיור הצ )להלן: " םשוני 

זהב   "גיל  דיור  )להלן:  הזהבנכסי  הציבוריגיל  הדיור  )נכסי  מרכזי הקליטה"(  נכסי  דיור    ,    ל גיונכסי 
 . "(הנכסים, להלן: "הזהב

 

במ  כי  ב  פיי נידי ס  סים המטופלים עלהנכ  סגרתתשומת לב המציעים,  וכרמיאל  מגדל העמק  המזמין 
המ בהתיישבות  נכסים  גם  ט"ווהמפ  בים ביישו  ם צויימצויים  במסמך  מתוייגים  רטים  תחת    והם 

בח המשמש  בצפת  מבנה  וכן  הציבורי",  הדיור  "נכסי  כמעונות קטגורית  ובחלקו  זהב  כגיל  לקו 
 .ור גיל הזהב"תחת קטגורית "נכסי דיים ייגמתוסטודנטים וה

 

ובחלק    ה,רכזי הקליטמובנכסי    וע עבודות בנכסי הדיור הציבוריתקשרות לביצי מתכונת ההכמודגש,   . 2
ה  הינה על בסיס התקשרות מסגרת, כאשר המזמין יזמין מאת הזוכ  ,גיל זהבדיור  מהעבודות בנכסי  

ההתקשרות תקופת  במהלך  לעת  מעת  העבודות,  פרטאת  עבודה  הזמנות  באמצעות  בהתאם  ,  ניות, 
 י.על פי שיקול דעתו הבלעדולצרכי המזמין 

 
למסירת  ת משפטית כלשהי של המזמין  ירת מחויבוזה משום יצ   מודגש בזאת, כי אין בפרסום מכרז . 3

הזוכה,   לקבלן  עבודות  של  כלשהו  שי היקף  העבודות  יהיה  והיקף  בפועל  דעתו  ימסר  שיקול  לפי 
וזה עם הקבלן.  של הח   וחשב כהפרה של תנאי המכרז א חלט של המזמין, והדבר לא ייהבלעדי והמו

כמה לה, ומוותר על כל טענה  ניה זו והסוך ידיעת תתרת מכרז זה, עושה כן מהמגיש הצעה במסג  כל
מסכים הצעה  מגיש  כל  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  כלפי  לגביה.  זכות  כל  לו  תוקנה  שלא   ,

אם לאו, והוא לא יהיה    ל, בין אם התקשרו עמו וביןקפי העבודות שימסרו לו בפועהמזמין בגין הי
 . במקרה כזה ל סוג שהואכאו החזר כספי מ  כאי לכל פיצוי או שיפויז

 
ריך את ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במסגרת מכרז זה תהיה למשך שנה. למזמין שמורה הזכות להא . 4

 וספות, שנה בכל פעם. שנים נ 5תוקף ההתקשרות לתקופה של עד 
 
ורט במסמכי המכרז לביצוע העבודות  מפכ  ת בלוח הזמניםומדויק  ת מדוקדק  עמידה זאת, כי  דגש במו . 5

 .עם המציע המזמין  בהתקשרות ויסודי תיה תנאי מהוומהו
 

המכרז . 6 את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  לדחות  המזמין  או    וא  ואו  חוזה  על  זוכה  עם  לחתום  לא 
ח מכרז  אולפרסם  זה  מכרז  תחת  הביצועמו  את  לדחות  דש  תחילת  שעד  לפי  דעתוי,  הבלעדי   קול 

זוכה על חוזה או לפרסם  לחתום עם    ל החלטה לאעיתו או  ט. הודעה על ביטול המכרז או דחיוהמוחל
כל מגיש הצעה   חלטה בעניין.יום ממועד הה  30מכרז חדש, ככל ויוחלט כאמור, תימסר לקבלנים עד  

א יהיה זכאי לכל  לה של החלטה כאמור, והוא  קרבמהמזמין  לו כל זכות כלפי    מסכים, שלא תוקנה
 רה כזה.קאו שיפוי או החזר כספי מכל סוג שהוא במפיצוי 

 

הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה   . 7
 .תלכך את הסכמתו הבלתי מסויג על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן המצורף לו

 

שינויים    , לערוךנקבע להגשת ההצעותמועד האחרון שבכל שלב ועד ל, ת הזכותאהמזמין שומר לעצמו   . 8
 .מכרז לפי שיקול דעתו הבלעדיסמכי הבמ

 

וע עבודות אחזקה כאמור באזור אחר  מודגש בזאת, כי קבלנים, לרבות כאלה שזכו במכרז קודם לביצ . 9
  עות למתן שירותי הגיש הצלרשאים  ועד פרסום מכרז זה,  ויש להם חוזה בתוקף נכון למשל המזמין  

כרזים למתן שירותי אחזקה במכרזים  י קליטה למומבני מרכז  אחזקת מבני דיור גיל זהב ודיור ציבורי
מציע יהיה זכאי לזכות  כך, שבכל מקרה,  נוספים לגביהם מבקש המזמין לקבל הצעות, אולם בכפוף ל

הוא    זה בתוקף, ודם ויש לו חוק ה במכרז אחד  ה של מציע שזכ)היינו, במקר  י מכרזים בלבדבעד שנ 
בלבד אחד  נוסף  במכרז  לזכות  בשו,  יוכל  זכה  מכרזים  באם  במכרז  ני  לזכות  יוכל  לא  הוא  קודמים, 

מקבילים שיפורסמו,    במכרזיםלזכיה    אלא אם לא תהיה הצעה של מציע אחר הפוטנציאלית,  נוסף(
 המזמין.  שלשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט והכל לפי 
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מציע . 10 ביוימפגש  יערך  ב11:00בשעה    2022ינואר    26ד'    םם  דיור  מועדון  ,  זמבנה  ת  קרי"  בהגיל 

 . ית אתאי קר 15קיבוץ גלויות ברחוב " בנימין
א חתום ע"י מורשי פרוטוקול מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו כשהו

 החתימה של הקבלן המציע. 
 

 תל אביב  12לן  המזמין ברח' קפ  במשרדי  2022ינואר    30    החל מיוםזמנה  ניתן לרכוש את מסמכי הה . 11
₪    300תשלום בסך  תמורת    9:00-15:00ה' בין השעות    -א'  ים  ביממינוב,  י, אצל מר אבנר בנ7בקומה  

הפקדה   מס'  באמצעות  לאומי  800יף  בסנ  506635/82לחשבון  תהא.  בבנק  המסמכים  כנגד    רכישת 
 .  לא יוחזר סכום זה .חותמת בנק הדואר אישור הפקדה הנושא אתהמצאת 

 

 ים מוקדמים( ף )תנא תנאי ס ב. 
 

 "( המעוניין להגיש הצעות למכרז חייב לעמוד בכל התנאים הבאים:יעמצ" או "לןבק" -מציע )להלן  . 1
ומעלה ענף   1-אבעלי סיווג  חיד, אשר רשומים בפנקס הקבלנים ותאגיד הרשום בישראל כדין או י א.

 . 131ו/או  100
שלוש    ך במש  ,גיל זהבמוסדות ציבוריים או דיור    ובכלל זהבשיפוץ מבנים,    קבלן בעל ניסיון מוכח ב.

 ך חמש השנים האחרונות )על המציע לצרף אסמכתאות על כך(.לפחות מתו שנים
9201-השנים  מחת  )לא כולל מע"מ( בכל א  ש"ח  2,000,000ל לפחות  קבלן בעל מחזור כספי שנתי ש .ג

 .ךיש אישור רו"ח על כציע להג. על המ1202
בשלוש  ו  בורביצע עודות שי בעבמהות  נתגלה כשללא  ניסיון רע או שא היה  מזמין לל  מציע אשר .ד

 השנים האחרונות.  
, המזמיןבאופן ניכר, לדעת  לעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם    "כשל מהותי"או    "ניסיון רע"

 לרבות:רותיה או תוצאותיה, בביצוע העבודה, מט
 .מזמיןה מן תגובה איטי לביצוע הוראותובלוח הזמנים, לרבות ז האי עמידה בדרישות החוז .1
 . זמין שות המרילדענות אי הי .2

 צו סילוק יד.  .3

 . מזמין כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם ה .4

  לילית דעת ש  או קיומה של חוות   עציהמאי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של    ה שלקיומ .5
 טיב עבודתו. לעמזמין ה בכתב של

הטיעון יהיה בכתב או בעל   ת.פיה הסוההחלטזכות טיעון לפני מתן    מציע ן ללה, תינתבמקרים א
 המזמין.  פה וזאת בכפוף לשיקול דעת

ו/או  מציע .ה פירוק  בהליכי  הליכ  שאינו מצוי  בהקפאת  ו/או  נכסים  ניהולכינוס  ו/או  באמצעות   ים 
 . ל כךעציע להגיש הצהרת עו"ד מנהל מיוחד. על המ

קייממציע   ו.  לו  שלא  הות  עם  בתוקף  ומעלה  התקשרויות  אחזקה ע  ועלביצ  מזמיןשתי    בודות 
לביצוע   המזמין  עם  בתוקף  אחת  התקשרות  למציע  ובאם  המזמין,  של  אחרים  סניפים  במסגרת 

ל כאמור  ת במכרז אחד נוסף בלבד, והכת אחזקה במסגרת סניף אחר, הוא יהא רשאי לזכו עבודו
 . ל י. לע9בסעיף א.

 
ו לכל תנאי הסף, גם אם צמבעעונה  אינו  קבלו הצעות ממציע שבהר בזאת, כי לא יתלמען הסר ספק מו . 2

ל ניתן  לא  כן,  כמו  הסף.  תנאי  על  בעצמם  העונים  מנהלים  ו/או  עובדים  מעסיק  שותפים,  הוא  צרף 
גורם   כל  בת או  בתנאיחברות אם, חברות  כדי לעמוד  יילקח  נוסף להצעה  בנוסף, לא  ון בחשב  הסף. 

גופילעניין הסיווג נ ו/או יחידים שהתא יסיון קודם של  לרבות שותפות רשומה( כאשר  )  תאגידגדו כם 
 התאגיד המאוגד הינו המציע.

 

 הגשת הצעות למכרז ג.
 

, במסגרתו יפרט  2-'סמך אעל גבי הטופס המצ"ב כמ  עה למכרז, יגיש הצעתומציע, המבקש להגיש הצ . 1
ההנחה  את   אחוז  "דרלמחישיעור  ותחזל  קל"ון  בהיקפים  שיפוצים  תוספותוקה  )ללא    לרבות   ,קטנים 
ח קבלן ראשי, ללא תוספת לפי אזורים, ללא תוספת מבנה מאוכלס ופעיל, ללא תוספת  וור  תוספתללא  

ללא עבודה,  היקף  תוספ  בגין  ללא  בטחוני,  סיווג  עם  בניה  לאתר  ערבתוספת  עבודה  שבתות   ,להיל  ,ת 
  , ( קל""דבמחירון  היא הקבועה ו/או שתיקבע  ת שאחרוללא כל תוספת    יוד, צבטלת    תשלום , ללא  חגיםו
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"דקולמחיר לבניהון  )שני    ל"  תוספות(   )ללא  קטנים  בהיקפים  להלן:  יקראו  ,  מחירוניםהותשתיות 
 . 20%הנחה המינימאלי הינו שיעור ה "(, כאשרהמחירון"

 
בז כי  מודגש  ההנחה    באםאת  השיעור  מ  יהיה ון  מחירעל  א  20%  -קטן  תוספת,  תתבקש  באם  זי או 

 על הסף.ההצעה תיפסל 
 
.  (20%    שלהמינימאלי  בשיעור    )גם אם היא  ההנחה במספרים  שיעורר את  ירו בב לכתובקבלן  חובה על ה . 2

 הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה.  ,עשרוני ינתן בשברת באם ההנחה
 
לפסול את ההצעה  מין מזה רשאי, אזי וחד משמעי עור ההנחה לא יהיה ברורמודגש בזאת כי במידה ושי . 3

 על הסף.
 
הזמנה שתימסר לזוכה   על כלוכן, כמובן,    סעיפיו,כל    למחירון תחול על  לןדי הקבע על יוצשתחה  ההנ . 4

 .חוזהה /מכרז ה  במסגרת
 
  ייקבע מחירם של אלה   ון,חירבמי עבודה שאינם כלולים  מודגש בזאת, כי באם יהיה צורך בביצוע סעיפ . 5

 . מזמיןיערך על ידי הניתוח מחיר שי על בסיס
 
א כל פרט ו/או תנאי המופיעים במסמכים ובחוברת מכרז זו, והוא  שהירך  בכל דשנות  למציע אסור ל  . 6

יערוך שינוי    על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו. מציע אשרחייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק  
 לפסול הצעתו. אי שהאמורים, יהא המזמין ר כלשהו במסמכים

 
כל עמל המע . 7 על  ולחתום  ועציע להטביע חותמת  זה פרוטוקול מפגש   ת המכרז,וברל חמוד שוד  ובכלל 

דנן להצעתו.    המציעים, לגרוע מכלליות  ולצרף החוברת החתומה  לעיל, חתם הקבמבלי  על  האמור  לן 
מסמכי יותר  או  ידו    אחד  חתימת  הטעונים  תוקף,  –המכרז  כבת  הצעתו  כל    תיחשב  על  חתם  כאילו 

לחתוהמסמכ הקבלן  יסרב  אם  ואולם  הדרושים.  על  ים  מסם  לאחר  המ  מכיכל  חתומים,  הבלתי  כרז 
ין יהא רשאי לנקוט  שיזומן לשם כך על ידי המזמין, ייחשב הקבלן כמי שמסרב לקיים הצעתו, והמזמ

 בים מאי קיום הצעתו. נגדו את כל הצעדים המתחיי
 
 האישורים כדלהלן: יצרף להצעתו את כלקבלן ה .  8

 מורשי החתימה מטעם הקבלן. נם הי ההצעהם על רו"ח או עו"ד לפיו האנשים החתומי ישורא א.
תשלום חובות מס(,  כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ו ב.

 . 1976-התשל"ו
 . 1976-התשל"ורך מוסף, עלחוק מס לן עוסק בהתאם סף על היות הקבגף מס ערך מואישור מא ג. 
 . 131 ו/או 100 מעלה ענףו 1-איווג ים בסתעודת רישום של הקבלן ברשם הקבלנ ד. 
קפאת הליכים ו/או  אישור עו"ד כי הקבלן איננו מצוי בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או ה ה.

 . ול באמצעות מנהל מיוחדניה
בע ו.  כי הקבלן  רו"ח  כ  ₪  2,000,000ות  חפל מחזור כספי שנתי של לאישור  בכל ולל מע)לא  "מ( 

 .  2021-2019אחת מהשנים 
וללא ' למכרז מקובל עליה במלואו  דביטוח כי מסמך הביטוחים בנוסח מסמך  רת ה מחב  ישורא ז.

 ן תבחר.יא אישור ספציפי ככל והצעת הקבלכל סייג והיא מתחייבת להמצ
או דיור   ייםציבור  בכלל זה מוסדותושיפוץ מבנים,  ון מוכח בבדבר ניסיים ואסמכתאות  ישורא ח.

 .אחרונותהשנים ה מתוך חמש, במשך שלוש שנים לפחות גיל זהב
 חתום על ידי המציע.  פרוטוקול מפגש מציעים ט.
 

דמי שימוש(    תהם מושאלים למציע )תמורו  המזמין,של    ום רכושכל מסמכי המכרז המובהר בזאת, כי   . 9
רוכש מסמכי המכרז הצעות בין אם עד מועד הגשת ה מזמיןל. יש להחזירם ןוהגשתות הצעהלשם הכנת 

 כלל   מסמכי המכרזלהשתמש ב  אין המציע רשאי להעתיק או  .אם לאורז ובין  הצעה למכמתעתד להגיש  
 מטרה אחרת. 

 
  " 50/2022  'מכרז מס"  יירשם  יתהחיצונ  המעטפה  כשעל  חתומה  למעטפה  תוכנס  יהמכמס  כל  על  הצעהה . 10

 . , תל אביב7, קומה 12פלן מזמין ברח' קבמשרדי ה המכרזים לתיבת ותוכנס
 

ה  2022פברואר    23  נויה  הצעות  להגשות   מועד .11   ההצעות   בתיבת  תהיה  שלא  הצעה  . 12:00  שעהעד 
   לא תידון. - כלשהי  מסיבה זה במועד
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המועד האחרון תאריך  יום מ  90פה של  טיה במשך תקוקפה על כל פרותחשב כעומדת בתהקבלן    הצעת . 12
 ההצעות. תשהגל

 

 ה של הקבלן הזוכה הבחירשיטת   ד. 
 
תיבד . 1 הראשון  בעמידת    קבשלב  הההצעה  בתנאי  תנאי  תעמודנה  שלא  הצעות  הצעות ו/או  הסף  סף. 

נמוכה משיעור של  ת  שבהן הנחה  אם חסרים פרטים או מסמכים  תיפסלנה.    ,תוספתאו    20%תבקש 
ביר, ואם המציע השלמות תוך פרק זמן ס  רשאי לפנות למציע ולבקשאינם מהותיים, יהיה המזמין  ש

 צעתו תפסל. לכך, ה ן שנקבעמלא יספק את הנדרש תוך פרק הז
 
יק את אחוז מבין ההצעות העומדות בתנאי הסף, דהיינו ההצעה שתענהכשרה  ההצעה הנמוכה ביותר   . 2

 זוכה.ההנחה הגבוה ביותר, תקבע כהצעה ה
 

א . 3 על  בזאת,  מקום מודגש  בכל  האמור  ב  ף  זה,מאחר  אי  כרז  המזמין  ההצעה כי  את  לקבל  מחויב  נו 
ההזול כל  או  ביותר  לרבותעה שהיאצה  בי  ,  הזולה  ההצעה  של  סבירות  חוסר  רשאי  עקב  והוא  ותר, 

 לבטל את המכרז. 
 
ו/או   או לנהל תחרות ,חלקם, או עם םיעיצמה כות לנהל משא ומתן עם כל הז את ו שומר לעצמ המזמין . 4

   .ים או בין חלק מהם עפנימית בין המצי תמחרותה
 
בחלק   . 5 לבחור  הזכות  את  לעצמו  שומר  למ המזמין  את  הצעה,  בין פצל  המכרז  נשוא  העבודות    ביצוע 

בשלבימספר   העבודות  את  לבצע  וכן  זוכים,  מספר  בין  לשלב  לפי מציעים,  והכל  שונים  ומועדים  ם 
 . שיקול דעתו המוחלט

 
)אחוז ההנחה שלהן   יותרשהן הזולות ב  או יותר  הצעות  יתברר שישנן שתי  לאחר פתיחת המכרזבאם   . 6

ל  ביותר יתבקשו עהקבלנים שהצעתם הזהה תהיה הזולה    רט להלן:ווכה כמפזהקבלן ה  ייקבע  –זהה(  
מהצעתם    המזמיןי  יד הפחתה  עד   מקוריתהלרשום  המכרזים  לתיבת  סגורה  במעטפה  ולהכניסה 

ז  שהעניק את אחודהיינו המציע  ,ביותר ההצעה הזולה נפרדת. בעלקב בהודעה אשר ינריך מסוים לתא
ביותר   הגבוה  במהזוכיה  הי  ,מבניהםההנחה  הצעו  כרז.ה  נותרו  עדיין  ולאחר ההליך  כולן או  היה  ת, 

ביותר   הזולות  שהן  הגרלה  -חלקן,  המזמין  קביע  יערוך  לצורך  של  ביניהן  במקרה  הזוכה.  הקבלן  ת 
לה, והם ריכת ההגרבר מועד עזולות בד ת הוודעה לקבלנים בעלי ההצעעריכת הגרלה כאמור, תימסר ה

  ה.ת עריכתעיהיו רשאים להיות נוכחים ב
 
הזוכה להיות ערוך להתחלת   . 7 הזכייה,    7ביצוע העבודות תוך  על הקבלן  על  ימי עבודה מיום ההודעה 

מכרז, לרבות  מכים הנדרשים בהתאם לתנאי הבמסגרת התקופה האמורה עליו להמציא את כל המסו
ערבו עריכתבי  תהמצאת  ואישורי  אף  צוע  וזאת  קי  ביטוחים,  טרם  חאם  חוזה  לידיו  יתבל  על  די  ום 

רשים כאמור בתוך המועד דנן, ייחשב הקבלן כמסרב  ין. באם הקבלן לא ימציא המסמכים הנדהמזמ
ייבים מאי  קוט נגדו את כל הצעדים המתחעתו וכמוותר על העבודה, והמזמין יהא רשאי לנלעמוד בהצ

 קיום הצעתו.  
 
ה . 8 כי  בזאת,  לא  קבלן  מודגש  שהזוכה  המהוות  עבודות  בביצוע  לחוייתחיל  במינוי  ותהיינה זה,  דה 

אצל  ים  שאכן השינוי אושר ע"י הגורמים המוסמכמהמזמין  בכתב   אישורקבלת    רק לאחר אלא  ,  כאלה
 . המזמין

 
מהצעתו או בכל   והמציע הזוכה יחזור באם  השני יוכרז כ"זוכה שני". ב   מציע שהצעתו תדורג במקום . 9

סיק ההתקשרות עם הזוכה ן להפט המזמייאו באם יחל  שלא תמומש הזכייה עם המציע הזוכהמקרה  
התקשרות עמו,  של אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להראשון במכרז ב

דעתו שיקול  פי  על  המזמין,  ה"זוכה    רשאי  עם  להתקשר  והתנהבלעדי,  הכללים  וכל  ים  א השני", 
את   יחייבו  ערבותשבמכרז  השני.  של    הזוכה  תיווהמכרז  השני  בתוקףתהזוכה  המזמין   וברשות  ר 

מציא חליט המזמין להתקשר עם הזוכה השני, מתחייב הזוכה השני להבמהלך כל התקופה דנן. באם י
המכ לתנאי  בהתאם  הנדרשים  המסמכים  כל  ואישאת  ביצוע  ערבות  לרבות  ביטוחים,  רז,  עריכת  ורי 

ההודעה  י  7  תוך ממועד  המים  כי  יובהר  כך.  להתקשעל  השני זכות  הזוכה  עם  ל  ר  גשמורה  ם  מזמין 
 .בתום חצי שנה, בכפוף להסכמת המציע
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 ערבויות ה.  
 
בנקאי . 1 ערבות  להצעתו  לצרף  מציע  כל  של  על  סך  על  מותנית  ובלתי  אוטונומית  ערוכה ₪    000010,ת 

ומונ המזמין  ההצעה,  לפקודת  מגיש  לבקשת  הבנמצפקת  תשומות  למדד  חודש  ודה  , 2021דצמבר  יה 
 עתו למכרז. אי, לצורך הבטחת עמידתו בתנאים המפורטים בהצ2022מאי    23  ליוםשתהא בתוקף עד  

 פסילת ההצעה.צירוף הערבות הבנקאית בנוסח הנדרש יגרום ל
 

רשאי לחל . 2 בהתחי  והוא  ,שמציע שהצעתו תבחרט את הערבות במקרה  המזמין  בויותיו ייסרב לעמוד 
להצע בתו  תובהתאם  יפעל  לא  המציע  בו  במקרה  ו/או  לבבמכרז  מ  ם  בובדרך  הליכי  קובלת  מהלך 

 המכרז. 
 
השני, אשר ערבותו וחזר הערבות למציעים שהצעתם לא נבחרה, למעט לזוכה  תמכרז  בתום הליכי ה . 3

עד   במשך  מח  801תוחזק  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  הבלימים  דעתו  שיקול  לפי  של  עיר,  די 
 המזמין. 

 
₪, וזו    000010,מית בסך של  אוטונו  בנקאית  עצעתו נבחרה יהא חייב בהמצאת ערבות ביצויע שהמצ . 4

 . לעיל. 7ידו במועד הנקוב בסעיף ד. תומצא על
 

 ביטוחים ו.  
 

זה הקבלן )מסמך  חוזמין כמפורט במכרז על מסמכיו, לרבות ב וד בכל דרישות הביטוח של המלן לעמעל הקב
  'דמסמך  בהתאם ליטוחים  בחברת הביטוח לעריכת    וכה חייב בהמצאת אישוריכאשר קבלן שייבחר כז  ,(1-'ב

 . לעיל. 7במועד הקבוע בסעיף ד.למכרז, ללא שינויים כלשהם, 
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב
  

 כסים בע"מ ניהול נעמיגור 
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 2-'אמסמך 
 

 טופס הצעה
 

 ממכרז/חוזה זה( )המהווה חלק בלתי נפרד 
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 לכבוד 
 בע"מ ניהול נכסים-עמיגור 

 
 א. ג. נ., 

 0/20225   הצעה למכרז מספר הנדון: 
  מגדל העמק וכרמיאלמרכזי קליטה באזור גיל זהב, דיור ציבורי ומבני דיור זקת מבני  חא

 
 תי למכרז הנדון.מציע בזה את הצעאני החתום מטה, 

 

מסמכי המכרז שמעות י את ממסמכיה, הבנת לבעיון את חוברת המכרז עהנני מצהיר ומאשר בזאת, כי קראתי  .  1
החוזה לרבות  תנאיהם,  כל  האמורהמיוח  התנאיםו  על  לכל  מסכים  ואני  עליו,  החלים  הנ"ל   דים  במסמכים 

המלאה, ובכלל זה אני   ל התנאים והדרישות לשביעות רצונכםבמלואם וללא סייג ומתחייב בזה למלא אחר כ
 אחרת. מה וכל ברירה אל טענה של פגם או אי התמוותר בזאת על כ

 

ות מנהל  אמצעם ו/או הקפאת הליכים ו/או ניהול בס נכסיו כינוא/אני מצהיר, כי אינני מצוי בהליכי פירוק ו . 2
 מיוחד.

 
 ישורים כדלהלן:הריני לצרף להצעתי את כל הא.         3

 בלן. קם הנם מורשי החתימה מטעהחתומים על ההצעה היעו"ד לפיו האנשים אישור רו"ח או  א.
האישורים ב. עסקאו   כל  חוק  ניהוללפי  )אכיפת  ציבוריים  גופים  מס(,  ותשלו   שבונותח  ת  חובות  ם 

 . 1976-התשל"ו
 . 1976-מוסף, התשל"ו מאגף מס ערך מוסף על היות הקבלן עוסק בהתאם לחוק מס ערךאישור  ג. 
 )להוכחת עמידה בתנאי  131  ו/או  100  מעלה ענף  1-ברשם הקבלנים בסיווג א  שום של הקבלןתעודת רי ד. 

 .הסף(
בה ה. כי הקבלן איננו מצוי  עו"ד  פירליאישור  ו/אכי  ו/או הקפאוק  נכסים  ניהול  ו כינוס  ו/או  הליכים  ת 

 .(להוכחת עמידה בתנאי הסף) באמצעות מנהל מיוחד
מחזור   . ו בעל  הקבלן  כי  רו"ח  לפחות  אישור  של  שנתי  כ₪    00,0002,0כספי  מ)לא  אחת ולל  בכל  ע"מ( 

 נאי הסף(. בתעמידה  )להוכחת 1202-9120ם יהשנמ
כ ז. הביטוח  מחברת  ה י  אישור  מסמך  ביטוחימסמך  בנוסח  כל '  דם  וללא  במלואו  עליה  מקובל  למכרז 

 והצעת הקבלן תבחר. סייג והיא מתחייבת להמציא אישור ספציפי ככל
וא ח. מבניסמכתאות  אישורים  בשיפוץ  מוכח  ניסיון  ציבבדבר  מוסדות  זה  ובכלל  גיל   רייםום,  דיור  או 

 עמידה בתנאי הסף(. וכחת)לה ותונלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחר, במשך שבזה
 פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי.  ט.

 
דוע לי, כי באם אזכה במכרז יהא עלי  למכרז. י   1-כנדרש בפרק ה' במסמך אכמו כן הריני לצרף ערבות בנקאית   . 4

 המכרז. בתנאי  שמציא ערבות ביצוע, כנדרלה
 
מסגרת, כאשר   ורי הינה על בסיס התקשרותר הציבי הדיוכסי מתכונת ההתקשרות לביצוע עבודות בנלי, כדוע י . 5

תקו במהלך  לעת  מעת  העבודות,  את  הזוכה  מאת  יזמין  עבודהמזמין  הזמנות  באמצעות  ההתקשרות,  ה פת 
 שיקול דעתו הבלעדי.  פרטניות, בהתאם לצרכי המזמין ועל פי

 

ימים מהמועד האחרון   90למשך    בתוקפהד  יתנת לשינוי ו/או לביטול, והיא תעמותי אינה נאני מצהיר, כי הצע   .6
 קבע להגשת הצעות במכרז זה. שנ

 

עבודה מיום ההודעה על הזכייה,    ימי  7ת ביצוע העבודה תוך  וך להתחללהיות ערידוע לי כי באם אזכה, עליי   .  7
ערבותהמצאלרבות   חתום,  חוזה  עריכת  ת  ואישורי  חוזה    ביטוחים,  ביצוע  לידי  קיבלתי  טרם  אם  אף  וזאת 

י אחשב כמסרב לעמוד בהצעתי וכמוותר על העבודה, ואתם תהיו כי היה ולא אפעל כאמור אזדכם, ום על יתוח
 קיום הצעתי.  ט נגדי בכל הצעדים המתחייבים מאי רשאים לנקו

 
ומתחייב,   . 8 מצהיר  באפשרותי  אני  אזכה,  באם  במומחיובלכי  העבודות  ובמקצועצע  בהתאם ת  לרבות  יות, 

מפרטים הכלליים האחרונים והמעודכנים בהוצאת הוועדה  להמחייבים ותקנים זה, ל רזלמפרטים המצ"ב למכ
, ובמסגרת לוחות הזמנים ון/מע"ץבינוי והשיכמשרד ה   ,, משרד העבודההמיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון

 . שנקבעו
 
 חויבות צירת מי  למכרז, כי אין בפרסום מכרז זה משום  1-למסמך א.  3ם לאמור בסעיף א. יידוע לי ואני מסכ . 9

על והיקף העבודות שיימסר בפולמסירת היקף כלשהו של עבודות לקבלן הזוכה,  משפטית כלשהי של המזמין  
ה דעתו  לפי שיקול  והיהיה  ולא תוקנה לבלעדי  כלפי המזמי  ,הכזי באם אמוחלט של המזמין,  זכות  בגין   ןכל 
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ואני  מכל סוג שהוא בגין כך,    ר כספיאו החזי  בפועל, לרבות לקבלת פיצוי או שיפו  ישימסרו ל  היקפי העבודות
 מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 
, ובהתאם  דותנובע מהעבוללים גם את כל הכרוך ו/או השהמחירים הנקובים בהצעתי כולי   וע ידכי  ,מצהיר אני . 10

לבוכי  הצעתלכך   הדרוש  כל  את  העבוללת  ההו  ,בשלמות  ותדיצוע  כל  את  אף  השאר  הכלצאובין  ליות ות 
ל  ות, לרבות הוצאות שעלולות להיגרם במהלך ביצוע העבודות בשדרש בביצוע העבודיות לההמקריות העשויו

הע דחיית  ו/או  פיצול  ו/או  מגבלותשינוי  בשל  ו/או  חלקן,  או  כולן  ל  בודות,  מצב  החזרת  ו/או  דמותו, קגישה 
 . נה בגין אלה תמורה נוספתלא תשולמ כי ,ידוע ליו

 
לרבות    )ללא תוספותותחזוקה בהיקפים קטנים    למחירון "דקל" לשיפוצים    ה המוצע על ידיההנחשיעור  ן  להל . 11 

רו לפי אזורוח קבלן ראשי, ללא תללא תוספת  ופעיל, ללאוספת  ללא תוספת מבנה מאוכלס  בגין    ים,  תוספת 
עבודההיק תוס  ,ף  בניללא  לאתר  סיוופת  עם  לה  ערב  עבודה  תוספת  ללא  בטחוני,  ללא  ,  יםחגו  בתות ש  להיג 

 "דקל"ולמחירון      (תשלום בטלת ציוד, וללא כל תוספת אחרת שהיא הקבועה ו/או שתיקבע במחירון "דקל"
אזורים,    יבלן ראשי, ללא תוספת לפלרבות ללא תוספת רווח ק  )ללא תוספותם  בניה ותשתיות בהיקפים קטניל

,  אתר בניה עם סיווג בטחוניוספת לללא ת  ה,לס ופעיל, ללא תוספת בגין היקף עבודמבנה מאוכללא תוספת  
ערב עבודה  תוספת  שהיא  ,הליל  ,ללא  תוספת  כל  וללא  וחגים  )במילים:  _________%__  :( שבתות   _

 . *_______ אחוזים(_________________
 . ומעלה( 20%ר של ובשיעלהיות חייב  מציעה הנחתשיעור )* 

  
 על החתום:  תילראיה באו

 פרטי המציע:
 

 _____________________________  _________  ד:שם התאגי
 

 סוג התאגיד: _______________ מס' מזהה: ______________ 
 

 ___________ ___________________________ : ___כתובת
 

 ____ __ פקס': ______________טל': __________________
 

 ___________________________ _________ דוא"ל: ______
 

 תאגיד )מצ"ב אישור רו"ח או עו"ד(:בחתימה ה מורשי
 

 _____________ שם: _________________ תפקיד: _________________ מס' זהות: ___
 

 _ ות: ___________________________ מס' זה____ תפקיד: _____שם: _____________
 
 ה( ב תעודצ"__________ בסיווג _____________ )מענף _____ום בפנקס הקבלנים בשר
 
 

 ________________     ___________________    _______________ 
 חתימת המציע             המציע חותמת        תאריך            

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח 
 

 בו בפני מר/גב': ___ התייצאת כי ביום ____( בזת שר)______________, מא אני הח"מ, עו"ד/רו"ח
 

 ______ ______מ.ז. __ _________________
 

 __________________ מ.ז. _____________ 
 

 ההצעה דנן. אשר הינם מוסמכי החתימה של התאגיד, וחתמו על
 ______________  ____ ________________ 

 ד/רו"ח עו"    תאריך                                                  
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 1'במסמך 
 
 קבלן  הסכם

 
 וזה זה( פרד מח בלתי נק  )המהווה חל
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   מסגרת  הסכם
 

 2022שנת  __ בחודש _______ ביום ונחתם נערך 
 
 

 אביב -, תל12, קפלן מסים בע"עמיגור ניהול נכ בין   
 "("החברה :)להלן

 מצד אחד 
 
 

         לבין 
 
   ( "הקבלן: "להלן)

 י נמצד ש 
 
 
 

במסוהקבלן   הואיל: מס'נבחר  מכרז  בלתשמסמכי  50/2022  גרת  חלק  מהווים  זה  ו  מהסכם  נפרד  )להלן:  י 
להמכרז" סניפה  יתן  "(  ידי  על  המטופלים  בנכסים  ושיפוצים  אחזקה  עבודות  ביצוע  במגדל שירותי 

נספח בם  יים המפורטישבות ביישובונכסים בהתי  ציבורי  ודירות בדיור  , לרבות מבניםהעמק וכרמיאל
להסכם זה   אי"  נספחרט ב מפוה ככזי קליטני מר, ומב"(נכסי הדיור הציבורי)להלן: "  ם זהסכלה  "בי

נכסי דיור  להסכם זה )להלן: "  'י נספחבכמפורט    זהב  לגיומבני דיור    "(,סי מרכזי הקליטהכנ: ")להלן
 "(; םהנכסי, להלן: "הזהב ליגונכסי דיור  ליטה, נכסי מרכזי הקהציבורי י הדיור"( )נכסהזהב לגי

 
ליתן שירו והואיל:  ביצוע עבודותוהקבלן מעוניין  כל התנאיםזקה  האח  תי  פי  על  במכרז, שנק  והשיפוצים  בעו 

 עה בו ולהוראות הסכם מסגרת זה; ובכלל זה בהתאם לתמורה שנקב
 

 כדלקמן:הותנה והוסכם בין הצדדים  לפיכך
 

 מבוא ופרשנות  . 1
 

 ווים חלק בלתי נפרד הימנו.ו מהנספחים המצורפים לההמבוא להסכם זה ו 1.1
 

בהסכם זה במפורש אחרת או  ביהםוב בצידם, זולת אם נקבע לגהנק ירושה הפם הבאים יהילביטויי 1.2
 רשנות אחרת מהקשר הדברים:אם מתחייבת פ

   
 . מטעמהו/או מי  עמיגור ניהול נכסים בע"מ - " החברה"

 
השירותים נשוא  מתן    עלהחברה לבצע הפיקוח    יכל מי שימונה על יד - "המפקח"

 ן.הסכם זה על ידי הקבל
   
 . מגדל העמק וכרמיאל ףינס - " הסניף"

 
)ללא  ותחזוקה של "דקל"  בהיקפים קטנים    מחירון "דקל" לשיפוצים - " ןירוהמח"

ללא    תוספות רווח  לרבות  ראתוספת  ללאקבלן  לפי    שי,  תוספת 
מאוכל מבנה  תוספת  ללא  בגי  סאזורים,  תוספת  ללא  היק ופעיל,  ף  ן 

ספת עבודה  בטחוני, ללא תו   יווגעבודה, ללא תוספת לאתר בניה עם ס
וח  ,להיל  ,ערב ציודגיםשבתות  בטלת  עבור  תשלום  ללא  כל   ,  וללא 

לבניה    ,(שהיאאחרת  תוספת   "דקל"  "דקל" ותשתיות  ומחירון   של 
ן  ללרבות ללא תוספת רווח קב  )ללא תוספות  קפים קטניםבתוקף בהי

לפי תוספת  ללא  ופעיל,  אזור  ראשי,  מאוכלס  מבנה  תוספת  ללא  ים, 
היקףללא   בגין  תוס  תוספת  ללא  לאתרעבודה,  ע  פת  סיווג בניה    ם 

ערב עבודה  תוספת  ללא  וחגים  ,להיל  ,בטחוני,  שלום  תלא  ל  ,שבתות 
ציוד   בטלת  כוללעבור  תוספת  א  מעת (יאשהאחרת  ל  שיהיה  כפי   ,

סעיפי   ביצועיהיה צורך ב   . באם____%הנחה בשיעור של  לעת, בניכוי  
במאגרי   כלולים  שאינם  מח"דקלעבודה  ייקבע  דנן,  אלה  "  של  ירם 
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 על ידי החברה.שייערך ח מחיר ם לניתובהתא
 

לרבות בדואר  הזמנות ביצוע בכתב שתימסרנה לקבלן מאת החברה,   - " הזמנות ביצוע"
טלפאלקטרו אפליקציה  או  שתוני  ואונית  החברה,  ידי  על  ר שגדר 

 כם זה. ד מהסתהוונה חלק בלתי נפר
 

 " ימים"
 

 "ימי עבודה" 
 
 

 חוזר"  וסכל"א

- 
 
- 

 . , פגרה או שבתוןנוחהמי מ ידהיינו כולל  לנדריים,ם קימי
 

 מניין הימים לא כולל ימי מנוחה, פגרה או שבתון. 
 כימי מנוחה.  יםשבשי בשבוע אינם נחמודגש, כי ימי שי 

 
והכנת התאמת  לשם  הדרושות  המצויות   עבודות  דיור  יחידות 

,  די שוכרים חדשים על ילצורך אכלוסן  גיל זהב  נכסי הדיור    מסגרתב
 קודמים. וזאת לאחר עזיבתם של שוכרים 

 
 שירותי אחזקה של הנכסים, כדלקמן:  - "השירותים" 

ב .1 למבנים  ושיפוץ  אחזקה  הדיור  שירותי  נכסי  זהב  ל  גימסגרת 
ו  יםנספחכבהתאם למפרטים המצורפים   להסכם   4ג'   -  1-ג'  -א' 

ומהז נפה  בלתי  חלק  )להלן:  ווים  הימנו  השירו"רד  אחזקה  תי 
 "(.הבגיל ז בדיור 

חוז .2 אכלוס  הדשירותי  נכסי  במסגרת  זהב  יור  ר  בהתאם גיל 
המצורפים   וכלמפרטים  א'  "    4ג'-1ג'  -נספחים  שירותי  )להלן: 

 "(.וס החוזרהאכל

שיפוץ    אחזקה  ישירות .3 עבודות  לרבות  הציבורי,  הדיור  נכסי  של 
איטום    ירותד ועבודות  הממתפנות  למפרטים  צורפים  בהתאם 
ו    נספחיםכ "להל)  4ג'-1ג'  -א'  בדיור  ן:  האחזקה  שירותי 

 "(.הציבורי

עבודה   .4 )סוג  האינסטלציה  בתחום  עבודות  ביצוע  כולל 4שירותי   ,)
ביוושחר  לטיפו בקווי  פרטים המצורפים  ב בהתאם למור סתימות 

וים  פחנסכ ")לה    5ג'  -א'  ביצוע לן:  עבודות   שירותי 
 ."(האינסטלציה

ע .5 לרבות  הקליטה,  מרכזי  מבני  של  אחזקה  שיבודו שירותי  פוץ  ת 
איטום   ועבודות  מתפנות  המצורפים  דירות  למפרטים  בהתאם 

ו  נספחיםכ "  4ג'-1ג'-א'  במרכזי  יש)להלן:  האחזקה  רותי 
 "(. טהקלי

 
 

  

 הצהרות הקבלן  . 2
 

מצהיר   2.1 היכולתומתחיהקבלן  המומחיות,  הידע,  את  לו  יש  כי  הכישורים,  יב  הכספיים,  המשאבים   ,
הציודהמיומנות הכלים,  העובד,  המקצ,  לים  מנת  על  הנדרש  וכל  והמוסמכים,  כל  בועיים  את  צע 

פ על  זההתחייבויותיו  ובכלל  זה,  הסכם  בכל    י  השירותים  ידי   כפי  היקףלספק  על  להידרש  שעשוי 
אם להוראות הסכם זה,  , במומחיות, ברמה גבוהה ובמיומנות, בהתזהכם  החברה במהלך תקופת הס

ולשביעות   הצ רצון החבמועדן,  ומי מטלן דלעיהרת הקבברה.  ובשם קבלני משנה  בשמו  ניתנת  מו,  על 
 אות הסכם זה.להורתאם ותים וכל חלק מהם בהתו הכוללת למתן השירוהכל מבלי לגרוע מאחריו

 
בידו   2.2 יש  כי  מצהיר  כלהקבלן  פי    את  על  הדרושים  ההיתרים  ו/או  מתן האישורים  לצורך  דין  כל 

הסכם   פי  על  רשוםכי  זה,  השירותים  קבלן  רישום  הינו  חוק  בנאיות  לפי  הנדסה  לעבודות    , קבלנים 
ובהיקף1969-תשכ"ט בסיווג  השירותי  ,  את  כי  התואמים  זה,  הסכם  נשוא  לידועם  החוקים,  ים  כל  ו 

עירוניים פ  םם, הרלבנטייי שלתיוממ   התקנות והצווים,  י הסכם זה, וכי אין  לביצוע התחייבויותיו על 
וע צשהוא להתקשרותו בהסכם זה עם החברה ולביסוג    ו/או אחרת מכל  עה חוקית ו/או חוזית כל מני

 התחייבויותיו לפי תנאיו. 
 

חרות  או א/רשאי ליטול על עצמו עבודות פרטיות ו מנוע ואינולו, שהוא  מאשר, כי ידוע הקבלן מצהיר ו 2.3
 בכלל זהינים, וגוד עניהוא ו/או מי מטעמו ימנעו מכל מצב של נימאת דיירי החברה, והוא מתחייב כי  
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 ,מכל סיבה שהיא,  כל תמורה אחרתאו  /טובות הנאה ו  ו/או תשרים ו/או מתנות ו/אולו כספים  לא ייט
 מאת דיירי החברה. 

 
אותם ברורים ומובנים, וכי אין  הסכם, ומצא  אות ותנאי הכי קרא את כל הור  הקבלן מצהיר ומאשר 2.4

 תם בהסכם. רהשירותים כהגד י התאמה בכל הדרוש למתןהוא מוצא בהם כל חסר או א
 
 מתן השירותים . 3
 

 כללי 3.1
 

ראות הסכם של החברה בהתאם להו  המלאהקבלן יעניק השירותים לחברה, לשביעות רצונה   .113.
ובה להנחיות  זה  ל  השתימסרנתאם  מעת  )להלן:לו  העבודה"  עת  במיומנות הוראות   ,)"

 ה היעילה ביותר. המקצועית הטובה ביותר ובצור
 

ובקפדנות אחר כל    ייב בזאת למלא בדייקנותאמור לעיל, הקבלן מתחכלליות הפגוע במבלי ל
כמו    סמכות.ת של הרשויות המואחר כל ההוראות הרלבנטיועל מתן השירותים, וכן    דין החל

ל מתחייב  הקבלן  בהכן,  עבודה  כל  בסיום  ביצועהמציא  להוראת  על אישו  ,תאם  הדיירים  ר 
 להסכם זה.  ח'  נספח כ המצ"ב בנוסח ,ת רצונם העבודות והשלמתן לשביעו ביצוע

 
ביצוע הכלים הדרושים לצורך  את כל הציוד, החומרים, המוצרים ו  על חשבונו,ק,  פיסהקבלן   3.1.2

עלאחול השירותים   שינתנו  להוראות  בהתאם  הרשויות  די  י-סנם  ו/או  המפקח  ו/או  החברה 
הם ים ברלאתאשר יובאו  על כל החומרים והמוצרים  תהא זכות בעלות  לחברה  .  המוסמכות

 ידי הקבלן.-עליינתנו שירותים 
 
החומרים .33.1 ידי  אשר    ,כל  על  מא,  הקבלןיסופקו  ומיהיו  וייכות  מעולים  לדרישות    תאימוסוג 

יתאימו    ,עדר תקן מטעם מכון התקנים הישראליהבו  ההסכםים ולהוראות  נים הישראליהתק
   ם המתאימים.בתכונותיהם לתקנים הזרי

 
מתח לספק  הקבלן  חייב  החברה  שעל  דרישות  ולפי  דגימותבונו  המפקח,  מהחומרים   ו/או 
לשם    והעבודה אשר ידרשומרים, המוצרים, הידע  עשתה, וכן את כל הציוד, החווהמלאכה שנ

ם. הדגימות ימסרו על  של החומרים המשמשים למתן השירותיבדיקת תקינותם ו/או איכותם  
פות ו/או לכל מטרה  ות ו/או נוסדו/או מיוח  יותשגרת  בדיקותבדה מוסמכת למעל  ידי המפקח

 תהיה רשאית  כי החברה  מתו לכךכהסנותן  הקבלן  חולו על הקבלן, והבדיקה י  עלויות  .אחרת
כות  א ישלמם במועד, ולצורך כך לנעל חשבון הקבלן, במידה וזה לקות  לשלם את דמי הבדי

   .לו על פי הסכם זההעלויות ישירות מהתשלומים המגיעים 
 

כת 43.1. השירותיםוהתפוקות  ממתן  מסקנות,צאה  ידע,  כל  ובכללן  תכניות    ,  לרבות    -ממצאים, 
 החברה.יו קניינה הבלעדי של ויות היוצרים בהן, יהזכ

 

הגדרתה בהסכם זה  ין הצדדים, כי התמורה כהאמור, מוסכם ומוצהר ב  ע מכלליותמבלי לגרו
בגין העברת גם התשלום  בכל התפוקו  כוללת  דלעיל לחברהזכות הבעלות  והחברה תהיה    ,ת 

יקבל גבלות כלשהן, ומבלי שהקבלן ו/או מי מטעמו ללא ה יניהרשאית להשתמש בהן כראות ע
איזשהו   כך  בנבגין  פיצוי  או  והקבלןתשלום  בהסכם,  הנקובה  לתמורה  בזאת    וסף  מוותר 

, וזאת  נהוג בתפוקות מנהג בעליםהחברה ל  ו תובענה בגין זכויותיה שלמראש על כל טענה ו/א
ות מוסרית, ובין לתביעות מכל או זכ/ים ויעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרבבין לת

 סוג שהוא.  
 

שי  ותים, לרבות אנ דרוש למתן השיראדם מתאים וזמין ה כי מצוי בידו כוח    ,הקבלן מתחייב 3.1.5
וקבלני    יםהעובדכל    ה, וכיהריצוף וכיוצא בזהאיטום,  חשמל, האינסטלציה,  מקצוע בתחום ה

לי השכלה  שירותים, יהיו מומחים, בעה, אשר יעבדו עבורו במתן  ריםיים ואח, מקצוענההמש
ניסי  כישורים ממתאימה,  הסמכהון מקצועי,  יונות אחרים הדרושים וריש  תאימים, תעודות 

בשירותיעל   לעסוק  דין  כל  יועסקו.פי  בהם  העובדי  ם  של  מספרם  כי  הקבלן,  מתחייב  ם  כן 
הסכם    מתן השירותים בהתאם להוראותוש לשם  במספר הדרהאמורים יהיה  וקבלני המשנה  

 זה. ברה במהלך תקופת הסכםי להידרש על ידי החזה, ובכל היקף כפי שעשו
 

מתחייב   3.1.6 לסניהקבלן  יומי  באופן  יגיע  ביצועכי  הזמנות  קבלת  לשם  סטאטוס    ף  לגבי  ועדכון 
ה דיווח  )לרבות  בביצוע  והעבודות  עבודות(,  לשלמת  זמין  יהא  החבר כי  שעות  רשות  בכל  ה 
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דיחוי, וכי  יידית במקרים דחופים שאינם סובלים  והתייצבות מ  תקבלת קריאו  היממה לצורך
כאמ להגיעבמקרה  מתחייב  הינו  השירו  לאתר  ור  להינתן  אמורים  בביצוע בו  ולהתחיל  תים 

 . הנייד הטלפון ותים הדחופים תוך שעתיים ממועד קבלת ההודעה באמצעותהשיר
 

שייבחר להח  ,קבלן  במשךחייב  ההתקשרות  זיק  תקופת  שירותי  ממוחש  משרדב  ,כל  ובו  ב 
היו  ים שיעובד  העסיק על הקבלן לכן,  ו  ואר אלקטרוני. כמה ודמיליימזכירות, קו טלפון, פקס

במשך כל השבוע    ,לצורך קבלת קריאות ותקלות בנושאי אחזקה  ,ה אנושי ענמ  זמינים למתן
מ  .היממהבכל שעות   כל עתחייב  הקבלן  יהובדי השכי  נייד טח מטעמו  במכשיר  יו מצויידים 

מצלמה  ע באמצעם  תמונות  ישיקצייאפלאו  דוא"ל  ות  ויכולת שליחת  טלפונית  לנציגה  י  רות 
 עמיגור.

 
יע לאתר ויתחיל בביצוע לא יהא זמין כאמור ו/או לא יג  ןכי במקרה בו הקבלבזאת,  מוסכם  

הנקוב במועד  דחופים  בי  שירותים  לא  עבודותאו  לקדמותו  בולר   ,צע  מצב  החזרת  עבודות  ת 
בדק, שה  ךבתו  ו/או  לביצועןמועד  החברהנקבע  אזי  דנן    עלבצ  תרשאיתהא    ,  השירותים 

אחר  באמצע קבלן  אחרות  דרך  בכל  בכלת,  או  הקבלן  מן  ש  ולגבות  את  תדרך  לנכון  מצא 
של בשיעור  עמלה  לרבות  לה,  שנגרמו  והנזקים  להוצאות    20%  העלויות  ניהול כתמורה 

מהתמ.  וכלליות האמור  הסכום  את  לקזז  רשאית  תהא  פי והחברה  על  לקבלן  המגיעה  רה 
 ת.והערב עלתהפ דייל רבות עדרך אחרת, ל לגבותו מן הקבלן בכל תרשאייה התוכן  הסכם זה,

 
בהסכ  אין 3.1.7 אחרים,  באמור  ו/או  נוספים  קבלנים  עם  להתקשר  מהחברה  למנוע  בכדי  זה  ם 

הסכם   תקופת  קבלבמהלך  לצורך  דומזה,  שירותים  המגיעי ת  לשירותים  זהים  אף  או    ם ים 
 בלן. חודיות או בלעדיות לקין בהסכם זה משום הענקת יילחברה מהקבלן, וכי א

 
כי 3.1.8 בזאת,  הד  מוסכם  נכסי  מרכזי    'י  נספחבהמפורטת  הב  זגיל  יור  רשימת  נכסי  ורשימת 

המפורטת   אינ  א' י  נספחב קליטה  זה  וכותסגור  ותמרשי  תמהוו  ןלהסכם  הח ,  תהא  י  ברה 
 ת המבנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.וגרוע מרשימלרשאית להוסיף ו/או 

  
 זי, א'י  נספח בהמפורטים  גיל זהב  הדיור  כסי  גריעה מנ  במקרה של  ק יובהר, כילמען הסר ספ

להלן. ובמקרה   6.1.1ת התמורה בהתאם לתמורה הקבועה למבנה שיגרע כקבוע בסעיף  תופח
התמורה הקבועה למבנים דומים    בהתבסס עלורה, בין היתר,  מבנה, תקבע התמ  של הוספת

 ת הנכסים. הכלולים במסגר
 

כל  למע 3.1.9 הסר  הקבלן  ן  החספק,  כי  בברמצהיר  התחייבה  לא  בפניה  ו/או  גור  פניו  אחר  ם  כל 
ואין   לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה,מטעמו על היקף השירותים, וזה יהיה  

 עניין.בדרישה ו/או תביעה ה ו/או כל טענ תהיה לו ולא
 

 זהב הגיל   שירותי האחזקה בדיור  3.2 
 

מתחייב 3.21 ה  הקבלן  שירותי  את  לסל  זהב  גיל  בדיור  קה  אחזלבצע  השובהתאם  טפת האחזקה 
והשיכון המצורף  פיהקבוע ל הבינוי  בלתי    1-ג'  נספחכ  נהלי משרד  זה ומהווה חלק  להסכם 

הלי משרד הבינוי והשיכון המצורף  נ יפיטתית הקבוע לו, בהתאם לסל האחזקה השנפרד הימנ
בל  3-ג'נספח  כ חלק  ומהווה  זה  הי להסכם  נפרד  ובהתאתי  למנו,  הטכם  ניים  מפרטים 

החברהולהוראות   של  כ  הנוהל  מהול  ו/או  הוראה  תחליף  או  אחרת שתתווסף  ראות  הוראה 
 הנוהל, המצויות בסניף ועומדות לרשות הקבלן. 

 
בנוסף כי  בזאת,  במסגרת  אל  מוסכם  יכללו  לעיל,  בדיור  מור  האחזקה  זהב  שירותי  גם גיל 

י ארגון  אחר, וכן שירותמיועד  למקום    למחסנים אות הדיירים  שירותי העברת חפצים מדירו
הדיור  ם  ם בשטחיאירועי נכסי  של  זהבהציבוריים  כל גיל  בלא תוספת תמורה  יבוצעו  ואלו   ,
 שהיא. 

 
, ולפחות גיל זהבלביצוע שירותי האחזקה בדיור  אדם זמין    וחבידו כחייב, כי יהיה  הקבלן מת 3.2.2

 בהיקף כדלקמן:
 

 סכם זה. לה 'י נספח הוראות תאם לים בהקבוע התחזוקאנשי  3.2.2.1
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הדרושיתגבו  צוותי 3.2.2.2 בהיקפים  בדיורם  ר  האחזקה  שירותי  זהב    למתן  בהתאם גיל 
 ללוחות הזמנים והוראות הסכם זה. 

 
 "(ירדם הסדכוח הא)להלן: "

 
  מו , מיקוכוח האדם העומד לרשותו כאמור, פריסתורשימה מסודרת של    למזמין  ישהקבלן יג

 . וושעות עבודת
 
בימי  , כאשר  15:00עד    0007:בין השעות  ן ידי הקבל  יינתנו עלזהב    גילשירותי האחזקה בדיור  33.2.

חג   וערבי  את ו'  הקבלן  השעות    ייתן  בין  ")  13:00עד    07:00השירותים  מתן  להלן:  שעות 
 .  "(םיות השיר

בסעיף   האמורים  התחזוקה  אנשי  של  העבודה  שעות  את  לעיל,  באמור  לפגוע    .2.13.2מבלי 
ייתןלעי לחלוקת   ל,  בהתאם  ש  הקבלן  יחסית,  בתשעות  החברה  יתקבע  עם  על  ותאום  אושר 

 "(.שעות הפעילות הסדירותלן: "ידה )לה
 

הח 3.2.4 בעלות  תישא  החברה  כי  בזאת,  בימוסכם  לשם  הדרושים  האחזקה   עצוומרים  שירותי 
 . גיל זהב יור בד

 
כי   בזאת  מוסכם  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  ימבלי  עהקבלן  החומרים רכוש,  חשבונו,  ל 

ישיים הנדרהוראות ולאישורדרושים בהתאם לה לפי נוהלי החברה, כפי שימסרו לו על  די ם 
כדלקמן:   הפריטים  ובכללם  קיהחברה,  תברואה  ריצוף,  ומיים מתקני  רי  מחו,  חומרי 

 , וכיולחלקי נגרות ופרז,  חומרי צבע וסיד,  נטיםסופלורנורות  ,  צנרתחלקי  אינסטלציה כולל  
עלוהחבר את  לקבלן  תחזיר  דנן  ה  החומרים  מת  לחשבון  שיובהתאם  הקבלן  גרוכז  ידי  על  ש 

חודש קלנדרי כל  חומריםשל "דקל"    שיפוצים ותחזוקהלבמחירי מחירון    בסוף  י  בניכו  פרק 
ובלה של החומרים וה  הוצאות שינועבגין    , לרבותאושה  סוג  כלתוספת מ  אלל  ,%10של  חה  הנ
חשבוניות  העתק  בצירוף  , הנדרשים  םאתריל לאישור י  ובכפוף  החומרים,  רכישת  בגין  המס 

 להלן. 7על ידי החברה בהתאם לאמור בסעיף החשבון 
  

ע החשבון  אישור  ספק,  כל  הסר  מות למען  החברה  ידי  החומרל  כי  בכך  ירנה  ידי    וכשים  על 
 . אישורים הנדרשים כאמור לעילהקבלן בהתאם להוראות החברה ול

 
 וזר חאכלוס השירותי ה 3.3 

 
ביצוע בכתב שתימסרנה   זמנות אם לההקבלן מתחייב לבצע את שירותי האכלוס החוזר בהת 3.3.1

על   "לו  )להלן:  החברה  חוזרידי  אכלוס  ביצוע  תכלולנהזמנות  ואשר  וכ"(  טכני  מפרט  תב  ה 
לפ,  תויכמו הקבוע  העבודות  סל  על  כהמבוססים  והשיכון  הבינוי  משרד  נהלי   טרומפי 

חלקיו(    2ג'  -ו  1ג'  כיםמסמב כל  ובהת)על  הימנו,  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  אם  להסכם 
חליף  החברה ו/או כל הוראה אחרת שתתווסף או תהטכניים ולהוראות הנוהל של    פרטיםלמ

 מדות לרשות הקבלן.עוו ףניהנוהל, המצויות בס הוראה מהוראות
 

בכל  ות הדיור המצויות ידך כל יחשנתי מס %20מוסכם, כי שירותי אכלוס חוזר בהיקף של עד  3.3.2
זקה בדיור  , יבוצעו במסגרת שירותי האחבחודש  "דיח    5  -אך לא יותר מגיל זהב  הדיור מבנה  

בסעיף לאמור    אםבהתעלות בגין חומרים  בלא תוספת תמורה כל שהיא, למעט החזר  גיל זהב  
 "(.%20 עדשירותי איכלוס חוזר לעיל )להלן: "  3.2.4

 
בחודש    2או מעל    %20עבר להיקף של  ן מר שיינתלוס חוזכל שירות אכ 3.3.3 בסעיףיח"ד   כאמור 

3.23.  " )להלן:  חוזרלעיל  יבוצע במסגרת שעות מתן השירותים %20  מעל   שירותי אכלוס   ,)"
אדם  השירותים דנן יינתנו באמצעות כוח  ל ובתנאי כי  כוההמחירון,  חושב על פי  ובתמורה שת

 שאינו כוח האדם הסדיר.
 

ת  צעובאמ,  %20פק, יובהר כי במידה והקבלן יבצע שירותי אכלוס חוזר מעל  סר כל סלמען ה 
הפ שעות  במסגרת  הסדיר  האדם  כנכללכוח  השירות  ייחשב  אזי  הסדירות,  בגדר    עילות 

, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת  גיל זהב רודיתי האחזקה בועה לשירוהתמורה הקב
 שהיא.    
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כי   3.3.5 מצהיר  להקבלן  האפשרניתנה  לעייו  הזמנות ות  היקף  לגבי  הרלוונטיים  הנתונים  בכל  ן 
ות ייב, כי עומדים לרשותו כל האמצעים, לרבלוס חוזר בשנים קודמות, והוא מתחאכ  צועבי

זמין   אדם  לספק ומקצועי,  כוח  מנת  בכל  שה  על  ידי  ירותים  על  להידרש  שעשוי  כפי  היקף 
 החברה במהלך תקופת הסכם זה. 

 
זר  בו הקבלן לא יעניק שירותים בהתאם להזמנות ביצוע אכלוס חו  קרה, כי בממוסכם בזאת

בהן, אזי החברהבמו דנן באמצעות   לבצע  תירשאתהא    עד הקבוע  נשוא ההזמנה  השירותים 
או   אחר  אקבלן  דרך  בכ   ןמ  ולגבותחרת,  בכל  שהקבלן  דרך  את  תל  לנכון  העלויות  מצא 

להוצאות ניהול וכלליות. החברה   ורהכתמ 20% והנזקים שנגרמו לה, לרבות עמלה בשיעור של
יה  התוכן    זה,התמורה המגיעה לקבלן על פי הסכם  ר מאמותהא רשאית לקזז את הסכום ה

 ת.והפעלת הערב דייל ת עלגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבו תרשאי
 

 שירותי האחזקה בדיור הציבורי  3.4 
 

בד 3.4.1 האחזקה  שירותי  את  לבצע  מתחייב  הציהקבלן  בהיור  בכתב  בורי  ביצוע  להזמנות  תאם 
)להשתימסר החברה  ידי  על  לו  הציבו"  לן:נה  בדיור  שירותים  ביצוע  ואשר ריהזמנות   )"

ו וכתב כמויות,  לע  בהתאם למפרטתכלולנה מפרט טכני  בנייןהכללי  ה")  בודות  כחול" הספר 
משרדית(,   הבין  הועדה  שבהוצאת  הנוהל  ולהוראות  הטכניים  למפרטים  החברה ובהתאם    ל 

ת בסניף ועומדות  ויוהמצחליף הוראה מהוראות הנוהל, ל הוראה אחרת שתתווסף או תו/או כ
 לרשות הקבלן.

 

הנתוני 4.23. בכל  לעיין  האפשרות  לו  ניתנה  כי  מצהיר  הרלוונטהקבלן  הים  לגבי  הזמנות   קףיים 
ה קודמותביצוע  בשנים  הציבורי  בדיור  לרשותשירותים  עומדים  כי  מתחייב,  והוא  כל  ,  ו 

כוח אדם זממצעים,  הא בכלרבות  הין ומקצועי, על מנת לספק השירותים  כפי שעשוי    יקףל 
 במהלך תקופת הסכם זה. להידרש על ידי החברה  

 

השירותים להזמנות ביצוע    אםשירותים בהתלא יעניק  מוסכם בזאת, כי במקרה בו והקבלן  
ההזמנות    ים נשואהשירות  לבצע  תרשאיתהא    ור הציבורי במועד הקבוע בהן, אזי החברהבדי

מצא לנכון את  תהקבלן בכל דרך שמן  ות  ולגבדנן באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת,  
שללוהע בשיעור  עמלה  לרבות  לה,  שנגרמו  והנזקים  ניהול להוצא  ורהכתמ  20%  יות  ות 
פי ותיללוכ על  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  האמור  הסכום  את  לקזז  רשאית  תהא  החברה   .

 .תובהפעלת הער  דייל לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאייה התן וכ הסכם זה,
 

 

 בני מרכזי הקליטהשירותי האחזקה ושיפוצים ומ 3.5 
 

אם להזמנות כזי הקליטה בהתרמ פוצים במבניאחזקה ושיהקבלן מתחייב לבצע את שירותי ה 3.5.1
ידי    ביצוע על  לו  שתימסרנה  "  המזמיןבכתב  ב)להלן:  שי הזמנות  מרכזי  ריצוע  במבני  ותים 

כמויקליטה וכתב  טכני  מפרט  תכלולנה  ואשר  בניין  ו  ות,"(  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם 
הבין   הועדה  בהוצאת  הכחול"  למפרטמשרדית(,  )"הספר  הטכנייובהתאם  ולהוראות ים  ם 

הוהנ של  הנוהל,   חברה הל  מהוראות  הוראה  תחליף  או  שתתווסף  אחרת  הוראה  כל  ו/או 
 רשות הקבלן. ומדות לסניף ועהמצויות ב

 

האפשרות   3.4.2 לו  ניתנה  כי  מצהיר  היקין  לעיהקבלן  לגבי  הרלוונטיים  הנתונים  הזמנות בכל  ף 
כל  דים לרשותו מעומתחייב, כי ות, והוא קליטה בשנים קודמביצוע השירותים במבני מרכזי ה

הי בכל  זמין ומקצועי, על מנת לספק השירותים  כוח אדם  כפי  האמצעים, לרבות  שעשוי  קף 
 במהלך תקופת הסכם זה.   חברההידרש על ידי הל

 
בהתאם להזמנות ביצוע השירותים   מקרה בו והקבלן לא יעניק שירותיםי ב, כמוסכם בזאת

מ במועבמבני  הקליטה  ברכזי  הקבוע  אזי  ד  נשוא    לבצע   תרשאיתהא    רה חב ההן,  השירותים 
דרך אחרת,   בכל  דנן באמצעות קבלן אחר או  דרך שהקבלמן    בותולגההזמנות  בכל  מצא  תן 

את   לרלנכון  לה,  שנגרמו  והנזקים  של עמ  בותהעלויות  בשיעור  להוצאות   20%  לה    כתמורה 
פי   עלגיעה לקבלן התמורה המלקזז את הסכום האמור מ תתהא רשאי חברה. הניהול וכלליות 

 ת.ורבהפעלת הע דייל לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאייה התוכן  הסכם זה,
 

בסעיף   3.4.3 האמור  בכלליות  לפגוע  בזא  3.1.7מבלי  מוסכם  איטום,  כי  ת,  לעיל,  ועבודות  במידה 
ימסרו   ההתקשראשר  שנת  במהלך  ידו  על  ויבוצעו  הלקבלן  לפי  הראשונה  לות  זה,  א  סכם 
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בדר הוישיעמדו  ה  מזמיןת  אזי  מטעמה,  האיטום  יועצי  רשאי  חברהו/או  למסור   תתהיה 
 ם.ים אחריהעבודות דנן לקבלנ

 
 שירותי ביצוע עבודות האינסטלציה 3.5 

 

ציה בהתאם להזמנות ביצוע בכתב  את שירותי ביצוע עבודות האינסטל  בצעב להקבלן מתחיי 3.5.1
בהתאם למפרט "( והירותי אינסטלצישע  הזמנות ביצו )להלן: "  לו על ידי החברה  שתימסרנה

הועדה   בהוצאת  הכחול"  )"הספר  בניין  לעבודות  משהכללי  למפרטים  רדית(,  הבין  ובהתאם 
ו/או החברה  של  הנוהל  ולהוראות  הוראה הו  כל  הטכניים  תחליף  או  שתתווסף  אחרת    ראה 

 לרשות הקבלן.  מהוראות הנוהל, המצויות בסניף ועומדות
 

 ינסטלציה יהיו על בסיס התקשרות פאושלית. ת האודובתי ביצוע עשירו 5.23.
 הכמויות המפורטות. הלא תימדדנמויות. מדידת כמחיר "פאושל" פירושו מחיר סופי ללא  

 
כי   3.5.3 מצהיר  הרנה  ניתהקבלן  הנתונים  בכל  לעיין  האפשרות  הזמנות לו  היקף  לגבי  לוונטיים 

רשותו כל האמצעים,  כי עומדים ל  ב,והוא מתחיי  ם קודמות, י אינסטלציה בשניביצוע שירות
עשוי להידרש על  ף כפי שבכל היקלרבות כוח אדם זמין ומקצועי, על מנת לספק השירותים  

 ידי החברה במהלך תקופת הסכם זה. 
 

במוסכ שזאתם  יעניק  לא  והקבלן  בו  במקרה  כי  שירותי  ,  ביצוע  להזמנות  בהתאם  ירותים 
השירותים נשוא ההזמנות דנן    לבצע תאישרא  תה  זי החברהוע בהן, אסטלציה במועד הקבאינ

אחרת,   דרך  בכל  או  אחר  קבלן  מבאמצעות  הקבלןולגבות  ש  ן  דרך  את  תבכל  לנכון  מצא 
ע לרבות  לה,  שנגרמו  והנזקים  שלבש  מלההעלויות  ניהו  20%  יעור  להוצאות  ל כתמורה 

תה החברה  מהתמורוכלליות.  האמור  הסכום  את  לקזז  רשאית  המגיעה  א  פיה  על   לקבלן 
 ת.והפעלת הערב דייל לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאייה התוכן  כם זה,סה

 
 ת ההסכםופתק . 4
 

 "(. ההסכם תקופת)להלן: "  ם ________ ביומה שתחילתה ביום _____ וסיוהסכם זה הינו לתקופה  4.1
 

ל בזאת  מעניק  ב  חברההקבלן  ההסכם  תקופת  להארכת  נוס  )חמש(  5  -זכות  רצופות    תפותקופות 
ופת  רכת תק"(. האההאופצי  תקופתבכל פעם )להלן: "  ,כל אחת  ים)שנים עשר( חודש  12ת בנות  ועוקבו

 30  -לקבלן לא יאוחר מ   חברהמאת התב  בכ  ההסכם תבוצע באופן אוטומטי, אלא אם כן תינתן הודעה
לפני תום תקופת ההס העניין,יום  לפי  ב  כם או תקופת האופציה  את תקופת   יךכוונתה להארכי אין 

 . ההסכם
 

ימים מראש,   7כתב בת  הודעה בלמרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים ההסכם בכל עת, ב 4.2
ההפרה תוך   תיו כאמור בהסכם זה, ולא תיקן אתויוייבמהתח  בכל מקרה בו הקבלן יפר אחת או יותר

 כתב. ימי עסקים מהודעת החברה ב  5
 

ורה במהימנות הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  רה קשבהח ההסכם בידי  לה לסיום  הייתה העי 
תר, לת, תהא לחברה הזכות לסיים הסכם זה מיידית ולאבבטיחו  טחון אוו/או בנושאים הקשורים בבי

 בהודעה מוקדמת.רך צו ללא
 

לפגוע   4.3 למבלי  האמור  דעתה  בכלליות  שיקול  לפי  רשאית,  תהיה  החברה  אחד כבהבלעדי,  עיל,  ל 
מן  המנויים    םרימהמק הקבלן  של  ידו  לסלק  חלקם,להלן  או  כולם  את    השירותים,  ולהשלים 

שתמש לה ואף ,בכל דרך אחרתבאמצעות קבלן אחר או או  הבעצמ או חלקם כאמור,, כולם שירותיםה
שהובאו   החומרים  בכל  כך  ידי  לאתר  לשם  החומרים על  עודפי  את  למכור  מכן  ולאחר  הקבלן, 

 ההסכם:מהקבלן לפי  לחברההמגיע  לכיסוי כל סכום תםהשתמש בתמוראמורים ולה
 

כשהולחילופ  פושט את הרגל אוהקבלן  כאשר   4.3.1 ב  אין  נגדכשאו    ,פירוקהליכי  נמצא  צו    וניתן 
 ושיו או לטובתם. הקפאת הליכים או שעשה סידור עם נצו או  כינוס נכסים

 
פשיטת רגל או כסים או התראת  נת  ו זמני לקבלקבוע או צכאשר ניתן כנגד הקבלן צו עיקול   4.3.2

 ימים.   15ופין צו פירוק זמני, ולא בוטל תוך לחיל
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הסכמת קבלת  ללא לאחר,  ו, או מקצת ו כולהסכם זה, הקבלן הסב או שיעבד או המחה  כאשר 34.3.
ת סיק קבלן משנה בביצוען של השירותים בניגוד להוראוהוא מע, או שבכתבמראש ו  החברה

 .הסכם זה
 

אינו    שרכא 4.3.4 כשהוא  הקבלן  או  במועד,  חלקם,  או  כולם  השירותים,  של  בביצועם  מתחיל 
מ את  מסמפסיק  כלשהלכם  או  יבה  השירותים  בביצוע  כלשהי  מסיבה  מפגר  כשהוא  או  הי, 

תוך  ואוה  ,מהםזה  אי ציית  מיאו    -יום    14  לא  יותר  במקרים  קצרה  תקופה  תוך    -וחדים 
בכתב   בהוראיכרהנז  באמצעיםלנקוט    קחמהמפלהוראה  את  ם  להבטיח  שמטרתם  ביצוע ה 

 לכך.  הקבועמועד ב התאם להוראות ההסכם, ובכלל זהבם השלמת השירותים ו
 

ובהיקף כנדרש למתן השירותים, או  וג  סיוכאשר הקבלן הושעה מהרישום בפנקס הקבלנים ב 4.3.5
בקבלן   השליטה  בעל  או  הכללי  המנהל  בעכאשר  בפלילים  שיש  הורשע  לפגובירה  כדי  ע  בה 

 ויותיו של הקבלן על פי ההסכם. קיום התחייבב
 

 סכם.מכוח ההיותיו שכאשר הקבלן מסתלק מביצוע התחייבו 4.3.6
 

 ת.הפרה יסודי ההסכםפר את הקבלן כאשר ה 4.3.7
 

את    השירותיםטיב  כאשר   8.3.4 משביע  ו/או  רצון  אינו  לא  החברה  והקבלן  את  המפקח,  ביצע 
 שקיבל דרישה בכתב לעשות כן.  םה עשר ימים מיוערבותים בתוך אושים בשירהשיפורים הדר

 
נטל 4.3.9 מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  עצכאשר  על  ביצוו  דיירי  מם  עבור  עבודות  נטלו  ע  ו/או  החברה 

 חברה בקשר עם עבודות בנכסים.י היירכספים מאת מי מד
 

ייב הקבלן  חמתי הסכם זה,  עדיה על פבמקרה של סיום ההסכם על ידי החברה כדין ו/או בהתאם לס .44
רה, של החב  תה בכתבימים מדריש  7ירותים באותה עת תוך  ידו מהאתרים בהם יינתנו על ידו ש  לסלק

עד מגיע לקבלן על פי הסכם זה עד למום השלוענה ו/או תביעה כנגד החברה, פרט לתולא לבוא בכל ט
 על פי הסכם  הברפה לסעדי החוזאת בכפיהמוקדם מבניהם,    ההפרה ו/או הפסקת שירותי הקבלן, לפי

 . וצאותיהזה ועל פי כל דין, לרבות זכות הקיזוז השמורה לחברה בגין נזקיה ו/או ה
 

  לחברה , מתחייב הקבלן לשלם עיל לא יסלק את ידו מהאתרים האמורים במועד, כאמור להקבלן  באם
ק ומוסככפיצוי  מראש  בוע  היד  ם  בסילוק  איחור  יום  כל  של  סבגין  ל  ,0001ך  יימ  כל₪  בו    צא אתר 

עתיד  אותו רואים הצדדים כפיצוי סביר המשקף את הנזק ה  כנזק מוערך ומוסכם מראשותה עת,  בא
לחלה ומבלי  גב  ברהיגרם  האיחור  תוצאות  חייבת  שהחברהין  מבלי  נזקאת  יח  להוכ  תהיה  וזאת  ה, 

וי  הפיצ  תשלוםכי    מוסכם בזאת  .כתרופה לנזקיהאו זכות אחרת המוקנית לחברה  /לגרוע מכל סעד ו
ן, וכי  פגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דיאין בו כדי ל ורהאמ

 האמור אינו מהווה תקרה לסכום נזקיה של החברה.הפיצוי 

 
נה בנוסף על כל  בהתאם לאמור לעיל הישל הקבלן  לסילוק ידו    החברהשל    ה זכותספק,  כל  סר  למען ה

 .כל דיןעל פי הוראות זה או  סכםהי ל פע לחברה העומדותת יתר התרופו
 
 לוחות זמנים . 5
 

הפסקות, באופן שישלים את כל והיות  ציפות ללא שמדה וברתים בהתקבלן מתחייב לבצע את השירוה 5.1
ביצוע ראות החברה ו/או המועד הנקוב בהזמנות ה לים עליו תוך המועד הנקוב לפי הומוטם ההשירותי
" צידוק  לא"(. לקבלן  עת הביצוופתק)להלן:  כל  או לכל    יהיה  בביצוע השירותים והשלמתם  לאיחור 

כי יש    הזמנים. מוסכם בזאת, כי באם יסבור הקבלן,  מלוחות  וע ו/אוחריגה או סטייה מתקופת הביצ
ו/אואת  יך  להאר עליון  כוח  עקב  הביצוע  בשליטתו,   תקופת  אחרות שאינן  כך אזי    נסיבות  על  יודיע 

לפי  ,  בכתב לביצוע השירותים  ארכהלתת לקבלן    םרשאי  ויהי  ם הו  מפקח,ו/או ללחברה    תבבכהקבלן  
 . שיקול דעתם המוחלט 

יובהר, כי אירועים ביטחוניים ו/או מחסור בחומרים ו/או  ל  כ  ן הסרלמע   בכוח העבודה  ור  מחסספק 
והשבתות שביתות  מגיפות  במשק  ו/או  מג  ,ו/או  הקורונהפילרבות  ק  צידו  יהוולא    ,(VID19CO)  ת 

 רותים ולא יחשבו בבחינת כוח עליון. השי עויצלאיחור בב
המועדים    לעיל,  האמור  מכללית  לגרוע  בהתאםהביצוע  לתחילת  מבלי  יהיו  הביצוע  לקבוע    ותקופת 

 על המועדים כמפורט להלן:  בהזמנות הביצוע ולא יעלו
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ם לביצוע )ממועד מסירת הזמנת ביצוע,  ח זמניול השירות 

  קציה יפלבדוא"ל או אשל משלוח  שר במקרה  כא
 טלפונית לוח הזמנים יימנה מיום המשלוח( 

 האינסטלציה  עבודות ביצוע יושירות הציבורי בדיור האחזקה שירותי
 

 ברכוש  או  בדירהדחוף    /  בטיחותי  לקוי   תיקון
 שוכרים  רוב בבניין המשותף

 שעות  4 תוך הבטיחותי יקויהל של  אמל תיקון

ליקוי בט  תיקון  ד יחשאינו   / בדיותי  אחוף  ו רה 
 שותף  רכוש המב

 שעות   24תיקון מלא של הליקוי בתוך 

 ודירות  תשתיות תיקוני
 מים חו קרים מים צנרת

עמיגור   לשביעות  עבודה  ימי  5  תוך  תיקון רצון 
 והמפקח

 וב יב צנרת
 ( קולטים)כולל  שמש דוד
 חשמל לוח

 חשמל  חיווט
עמ  לשביעות  ודהבע  ימי  4  תוך  תיקון ם חימו דוד תיקון ר ויגרצון 

 והמפקח
 כניסה  דלת

 רצון עמיגור והמפקח לשביעות יום 15 תוך ןקותי

,  יציב  לא  חלון  או   תקינה  א לנעילה  )  חיצוני  וןחל
 ( חלונות איטום כולל ולא שמשות  כולל לא

 שבורות//פגומות)מרצפות  מרצפות
 חסרות( /שקועות
  סדקים   איטום/    חסרים  או  פגומים  אריחים

 רווחיםמו
  לבין   סינההחרבין  /לשיש  בחמט  כיור)בין  

 מרצפות( /השיש משטח
 ובקירות  בגג ותיקונים  קיםדס איטום

 מעקות  בותציבי מיםגפ
 רצון עמיגור והמפקח עותלשבי יום 30 תוך בדיור הציבורי  חוזר לאכלוס שיפוץ

רצון    עותלשבי  יום  30  תוך  עבודות  השלמת שיפוץ והתאמת דירה למוגבלים בניידות
 (בניה  היתר נדרש לא עוד כל) קחעמיגור והמפ

 שבר בבניינים רוב שוכרים   תיקוני
 מים צנרת

עמיגור   לשביעות  עבודה  ימי  5  תוךון  תיק רצון 
 והמפקח

 ושופכין  דלוחין קולטני
 חצר  יביב

 חשמל
 הסקה  צנרת

עבודה    15  תוךתיקון   עמיגור    לשביעותימי  רצון 
 והמפקח

 (ברצפה או)בקירות  שבור ריצוף
  איטום   /מדרגות)מעקות/    יציבות  וניקתי

 סכנה  המהווים  במבנה  ומרווחים  סדקים
 (בטיחותית

  ייבש תה  הגג  בו  המועדמ  עבודה  ימי  15  תוךתיקון   שוכרים רוב במבנים גגות איטום
רצון עמיגור   לשביעות,  סניףה  מפקח  אישור  פי  על

 והמפקח
 

 רהאכלוס החוז ושירותי  גיל הזהבזקה בדיור שירותי האח 
 

ופיצוצי   חשמל  בתחום  בטיחות  ליקוי  תיקון 
ולו    צנרת אחר  בטיחותי  ליקוי  תיקון  כל  או 

 בגידור  סימון  באמצעות

 שעות  4תחילת ביצוע תוך 

 שעות  24וע תוך ת ביצילתח ותי  בטיחשאינו תיקון ליקוי 
 ים ימ 5ת ביצוע תוך ילתח שטחים הציבורייםתיקון שבר בדירות או ב
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 רצון עמיגור והמפקח לשביעות יום 30 תוך אכלוס חוזר  
 

או   וות ההתקשרות עם החברה והפרתמיסודהיא    יםחות הזמנהקבלן מצהיר כי ידוע לו שעמידה בלו 5.2
כלשהי, בו, מסיבה  הה  אי עמידה  הסכם  יסודית של  ברה, כמשמעותה ת עם החתקשרותהווה הפרה 

 . 1970-כם( תשל"אהפרות הס בחוק החוזים )תרופות בשל
 

  כתוצאה  חברהלכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזקים שיגרמו לכלפי החברה ן יהא אחראי בלקה 5.3
ועל פי    הסכם זההקבלן על פי    כלשהו בלוח הזמנים וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של  מאיחור

הגיע לי  סכום העשול  מכיו  נזק  סכוםכות  נללקזז ו/או    תרשאי  החברה תהאכי    ,בזאת  . מוסכםכל דין
 ת.ובת הערהפעל דייל לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאי החברההיה תוכן  ,לקבלן

 
י 5.4 לא  הקבלן  אם  כי  בזאת,  או  שליםמוסכם  השירותים,  מן  שנ  איזה  במועד  מהם,  חלק  קבע  כל 

כפיצהביצועמנות  הזב  להשלמתם לחברה,  לשלם  הקבלן  מתחייב  ו,  קבוע  מראוי  בהתאם מוסכם  ש, 
 להלן:  טרפולמ

 
)המועדים   עמידה  אי  בגין  קנס השירות  הזמנים  בלוחות 

הזמנת   ד מסירתנו ממוע להטלת וחישוב הקנס יימ 
מש של  במקרה  כאשר  או  ביצוע,  בדוא"ל  לוח 

ט מיום אפליקציה  יימנו  הזמנים  לוח  לפונית 
 ח(המשלו

 ה ציהאינסטלעבודות  עותי האחזקה בדיור הציבורי ושירותי ביצו שיר
 

 ברכוש  או  בדירה  בטיחותי  יו קל  תיקון
 שוכרים  רוב בבניין המשותף

ד  ממוע  5-ה  מהשעה  איחור  שעת   כל  על  ₪  200
  ת הזמנת הביצוע מסיר

 
רכוש תיקון ליקוי שאינו בטיחותי בדירה או ב

 המשותף בבניין רוב שוכרים 
כ  ₪  200 איחור  ל  על  חלוף  יום  שעות   24לאחר 

  עצוביהזמנת הממסירת 
 רות י וד תשתיות וניתיק

 וחמים  קרים מים צנרת

  6-ה מהיוםבביצוע  עיכוב יום כל על₪  500
 ביוב  צנרת

 ( קולטים)כולל  שמש דוד
 חשמל לוח

 חשמל  חיווט
 5-ה מהיוםעיכוב בביצוע  יום כל על₪  500 חימום  דוד תיקון

 ניסה כ דלת

 61 -ה יוםהמ בביצוע עיכוב יום כל על₪  1,500

  לא   חלון   או  תקינה  אלה  )נעיל  צונייח  חלון
  איטום   כולל  ולא  שמשות  כולל  לא,  יציב

 ( חלונות
 שבורות//פגומות )מרצפות מרצפות
 חסרות( /שקועות
  סדקים   איטום/    חסרים  או  פגומים  אריחים

 ומרווחים
  לבין   החרסינהבין  /לשיש  מטבח  כיור)בין  

 מרצפות( /השיש משטח
 רות ובקי בגג ותיקונים  סדקים איטום
 מעקות  בותצייב פגמים
 31 -ה מהיום בביצוע על כל יום עיכוב₪  500 חוזר  לאכלוס שיפוץ
 31 -ה םהיומאיחור בביצוע כל יום  בגין ₪ 1,000 ירה למוגבלים בניידותת דתאמץ והשיפו

 וכרים שבר בבניינים רוב ש  תיקוני
 מים צנרת

 6-ה םמהיו עיכוב יום כל על₪  1,500
 ושופכין  יןדלוח נילטקו
 חצר  בייב

 חשמל
 16-ה מהיום עיכוב יום כל על ₪ 500 הסקה  צנרת
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 (הצפבר אות )בקירו שבור ריצוף
  איטום   /מדרגות)מעקות/    יציבות  תיקוני
 סכנה  המהווים  נהבמב  ומרווחים  סדקים

 (בטיחותית
 16-ה מהיום כל יום עיכוב על ₪ 500 שוכרים רוב בניםבמ גגות איטום

 
 האכלוס החוזרושירותי גיל הזהב ר ו דיאחזקה ב תי השירו

 
ופיצוצי   חשמל  בתחום  בטיחות  ליקוי  תיקון 

ולו  ליקו  תיקוןו  א  צנרת אחר  בטיחותי  י 
 באמצעות סימון בגידור 

 שעות   5ביצוע תוך  על אי התחלת ₪ 500

 שעות  24 על אי התחלת ביצוע תוך ₪ 500 חותי אחר בטיו ינשאתיקון ליקוי 
 ימים  6ביצוע תוך  התחלת אי על₪  200 ציבורייםטחים השב או ר בדירותתיקון שב

 31-ה מהיוםעיכוב  כל יום על ₪ 200 אכלוס חוזר  
 

מהווים   לעיל  המפורטים  הסכומים  כי  מצהירים,  העתיד  הצדדים  הנזק  את  המשקף  סביר  פיצוי 
וע רי לג למבנזקה, וכן    להוכיח אתיה חייבת  רה בגין תוצאות האיחור ומבלי שהחברה תה גרם לחב להי

  י האמור ם הפיצומכל סעד ו/או זכות אחרת המוקנים לחברה כתרופה לנזקיה. מוסכם בזאת כי תשלו
יצוי פי הסכם זה או על פי כל דין, וכי הפאין בו כדי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד אחר על  

 ברה. מור אינו מהווה תקרה לסכום נזקיה של החהא
 

לגש  מוד כל  בזאת  הסר  באופן ,  קפסמען  האמור  המוסכם  הפיצוי  לקבלת  זכאית  תהא  החברה  כי 
ושירו שירות  כל  בגין  השמצטבר  מן  שנקבע    ירותים,ת  במועד  יבצע  לא  שהקבלן  מהם,  חלק  כל  או 

   להשלמתם.
 

קבלן  ם שחרור האין בו כשלעצמו משו  ,זה  שעל פי פרקיים  ו הניכותשלום הפיצויים אמוסכם בזאת כי   5.5
 .הסכם זהמכל התחייבות אחרת שלו לפי  ואו משום שחרור השירותיםאת  יםיבותו להשלימהתח

 
ות , לרבמהקבלן בהתאם להוראות ההסכם  ו כל סכום שיגיע לאו לקזז  ות  נכל  תרשאיהחברה תהיה   5.6

לעסכ כאמור  והפיצויים  הנזקים  מאת    מכל  יל,ומי  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  וכן   ה,ברהחסכום 
 ת.והפעלת הערב דייל חרת, לרבות עבלן בכל דרך אקה לגבותו מן תרשאייה הת

 
 התמורה . 6
 

 החברה לקבלן הסכומים כדלקמן: ה, תשלםהסכם ז ם על פיתמורת מתן השירותי 6.1
  

שירות 6.1.1 הדיור  בגין  אחזקת  זהב  י  האכלגיל  החוזושירותי  בהתאם    %20עד  ר  וס  חודשי  סך 
התמורה בגין )להלן: "  הימנו בלתי נפרד    ק ומהווה חל   ם זה להסכ   'י  פחנסכלנספח המצורף  

 "(. %20ד זר ע ושירותי האכלוס החוגיל זהב שירותי אחזקת הדיור 
 

ושירותי האכלוס החוזר זהב ל גיהתמורה בגין שירותי אחזקת הדיור כי  קבלן מצהיר בזאת,ה
ומוחלטת  הינה תמ  %20עד   כל השירוורה סופית  דנן,  עבור ביצוע  למעט עדכון בהתאם תים 

בשכר  נישל שיחולו  לעובדים  ויים  שיינתנו  היוקר  לתוספות  ובהתאם  במשק  המינימום 
   .לעת מעת השכירים במשק

 
הציבורי בגין   6.1.2 בדיור  האחזקה  הא  , שירותי  שירותי  החוזר  עבודות    שנתי   %20מעל  כלוס 

, כאשר ןירולמחבהתאם  תקבע התמורה    יפוצים במבני מרכזי קליטה חזקה וש ובשירותי א 
חוזר מעל  בי   ת נ הזמ בכל   בגין שירותי אכלוס  חוזר שתהא  הזמנת    %20צוע אכלוס  ו/או 

בד  שירותים  "  ורי הציב יור  ביצוע  )להלן:  הזמנה  לאותה  התמורה  בגין  תנקב  התמורה 
אכלוס החוזר בהיקף של מעל  ותי היר ושובמכרזי הקליטה,  ה בדיור הציבורי  שירותי האחזק

%20 .)" 
 

הנכי  היר,  מצן  הקבל במחירון המשבוקמחירי היחידה  בגין שירותי ים  בסיס לתמורה  משים 
הציבורי בדיור  הקליטה  האחזקה  מעל  ותי  ושיר  ,ובמרכזי  של  בהיקף  החוזר    %20האכלוס 

 ים. ומוחלט יםסופי םהינ
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שירב 6.1.3 האינסטלציהגין  עבודות  ביצוע  חוד  ותי  למועד    שיסך  נכון  סך  המכרזהעומד      של    על 

מגדל העמק וסך  החברה בסניף  נכסים המטופלים על ידי    ור בבצירוף מע"מ כחוק ע  ₪17,254
עב  ₪  11,250של   כחוק  מע"מ  ידי  כנ ור  בצירוף  על  המטופלים  בסניף  סים  כרמיאל החברה 

 "(. בגין שירותי האינסטלציההפאושלית התמורה )להלן: "
 

המהווה מכפלה שיב  לפי תח  נקבעה  נסטלציה התמורה הפאושלית בגין שירותי האיי  ר כמובה
הציבורי    נכסיספר  מ  לש זהנכון למועד    ףבתחומי כל סניהדיור  כפול סך של   חתימת הסכם 

יא,  מכל סיבה שה  ישתנהי במידה והיקף הנכסים  כבזאת,  מוסכם  ו  "מ,ולל מעכ  לא  ₪   80.15
שיאזי   בגין  הפאושלית  האינסטלציה  התמורה  הנכסים תעודכן  רותי  לשיעור  יחסי  באופן 

יהפווסנ/שנגרעו לא  ולקבלן  ו/או  כלו  י,  במקרה    טענות  החברה  כנגד  תביעות  ו/או  דרישות 
 . כאמור

 
בזאת ומוצהר  האיר והתמכי    ,מוסכם  שירותי  בגין  הפאושלית  תמורה   נסטלציהה  הינה 

מכל סוג ומין שהוא,    והתשלומיםההוצאות  יא כוללת את כל  הלטת, ות ומוחפאושלית סופי
הק  בביצוע התחייבויות  פי  הכרוכים  על  זה  בלן  מםסכההונספח  הנובע  וכל  או   במישרין  הן, 

ולא תתווסף לבעקיפין ניתנת לשינוי  היא אינה  כי  וכן  כל,  פת שהיא, לרבות הפרשים תוס  ה 
 זה.דה ו/או עדכונים וכיוצא בגין הצמב

  
 , התמורה בגין שירותי%20ושירותי האכלוס החוזר עד  גיל זהב  ירותי אחזקת הדיור  בגין ש  )התמורה

הציב בדיור  מעל    ריו האחזקה  החוזר  האכלוס  שירותי  %20ושירותי  בגין  הפאושלית  והתמורה   ,
 "(. המורתהלהלן: " האינסטלציה,

 
מוב  6.2 ספק,  הסר  בזאת למען  ה   הר  ובכללה  התמורה,  הקב כי  בס סכומים    6.1.3  -ו   6.1.1עיף  ועים 

כל  לעיל,   ומין שהוא, הכרוכי   והתשלומים ההוצאות  כוללת את  בביצוע התחייבויו מכל סוג    ת ם 
פי  לן  קב ה  מה   הסכם על  הנובע  וכל  בעקיפין   במישרין   ן זה,  העבודה,   לרבות   , או  שכר    החומרים, 

,  יטלים, מסים ה בלני,  רווח ק ון,  ניקי פיגומים,  העמסה,  פריקה ו הציוד, נסיעות, הובלות,  ,  ים הכל 
חובה  תשלומי  תקורה, היטלים,  סוציאליים,  תנאים  לא    , ביטוחים   ,  כל   תתווסף וכי  תוספת    לה 

יה א  הו ו שהיא   עודפת  לא  או  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  לרבות  א  התייקרויות  שהיא,  בגין 
ו  אם  יחידות  שתחו ככל  שתחולנה,  במחירי  שהיא בשל  רה  התמו לנה,  סיבה  ע כל  למעט  דכון  , 

בהתאם לשינויים בשכר המינימום במשק ותוספות  גיל זהב  שירותי אחזקת הדיור  בגין  ה  ור התמ 
מנוע מלטעון כי הוא לא חזה מראש  ה  עת לעת, וכי יהי מ   שק מ ו לעובדים שכירים ב היוקר שינתנ 

התחייבויותיו  לא אחר  כל הדברים הדרושים כדי למ תר  וי   ה יחידות התמור את התייקרות מחירי  
 . ה בהסכם ז 
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 גיל זהב   חשבונות בגין שירותי האחזקה בדיור 7.1 
 

שבונית מס כדין בקשר עם מתן ח  רינדלבתום כל חודש ק  פקחימציא לחברה ו/או למהקבלן   7.1.1
בדיור   האחזקה  זהב  שירותי  חגיל  אכלוס  שירותי  בגין   %20עד  וזר  וביצוע  התמורה  בסכום 

מפורט בסעיף  כ  %20ר בהיקף של עד  וס החוזושירותי האכלגיל זהב  זקת הדיור  רותי אחשי
 לעיל.   3.2.4 ףלעיל, וכן בקשר עם רכישת חומרים כמפורט בסעי  6.1.1

 
התשלום  בלמ .27.1 לאשר  רשאים שלא  יהיו  המפקח  ו/או  החברה  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  י 

וזאת    ייבויותיו לשביעות רצונם המלאה,יצע התחוזאת במידה והקבלן לא ב  מנו,לק מו/או ח
 החברה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין. בלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכותמ

 
מסחשבו 7.1.3 תש  נית  מתאריך  שישים)  60  תוך  םשולת  כאמור  אושרמ  וםלבגין  יום  המצאת ( 

 חשבונית המס לחברה. 
 

 %20ל ושירותי אכלוס חוזר מע הקליטה, ובמכרזי בגין שירותים בדיור הציבורינות חשבו 7.2 
 

 רייבוהצ  ימציא לחברה ו/או למפקח, עם השלמת ביצוע הזמנות ביצוע שירותים בדיורהקבלן   7.2.1
, חשבונות ערוכים בהתאם לקבוע %20הזמנות ביצוע שירותי אכלוס מעל    ,הטובמרכזי הקלי

 "(. החשבונות" הלן:בהזמנות הביצוע )ל
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מסויים, ויגיש אותן באופן    קלנדרי  ת בגין השירותים שנסתיימו בחודשהחשבונוהקבלן ירכז  

,  תויקדהנחוצים לשם ב  מכיםהמס  לכ   ווייבלכל חשבון יוגש  אותו חודש, כאשר  מסודר בסוף  
החשבון נשוא  העבודות  ביצוע  על  הדיירים  אישור  תהווההחשבון  הגשת    .לרבות  זה   באופן 

 כרחי לבדיקתו.דמי והי מקתנא
  

. מודגש  ןימים ממועד הגשת  בתוך חמישה עשרהמפקח    שבונות יבדקו על ידי החברה ו/אוהח 2.27.
 7.2.3סעיף  ר במולא  בהתאם  ישולםרה  החב   ו/או  מאושר על ידי המפקח   ןבזאת, כי רק חשבו

 . החברהלא ישולם על ידי  ,וכל חלק בחשבון שלא יאושר להלן,
 

לפג במבלי  ו/כלליוע  החברה  לעיל,  האמור  המפקות  איזה או  לאשר  שלא  רשאים  יהיו  ח 
בשבונות  מהח לא  והקבלן  במידה  וזאת  מהם,  חלק  כל  השירותים  או  השלים  ו/או  יצע 

העומדת לזכות החברה מכוח  רופה אחרת  ת  כלמת מבלי לגרוע  , וזאהמלאהלשביעות רצונם  
 הסכם זה ו/או מכוח הדין.

 
וחשבון   7.2.3 כאיאושבמידה  יתבקש  ר  להמציא מור,  כאשר לחברה    הקבלן  כדין,  מס  חשבונית 

 המצאת חשבונית המס לחברה. )תשעים( יום מתאריך  90 תוך םל ישו ושרמא ןחשבו
 

 יהלצטות האינסעבוד ביצוערותי חשבונות בגין שי 7.3 
 

תן עם מימציא לחברה ו/או למפקח בתום כל חודש קלנדרי חשבונית מס כדין בקשר  הקבלן   7.3.1
האינש עבודות  ביצוע  שירסטלציה  ירותי  בגין  הפאושלית  התמורה  אינבסכום  סטלציה  ותי 

 לעיל.  6.1.3כמפורט בסעיף 
 

יגיש   יוגש  הקבלן  חשבון  המסמכים  וויי בלכל  ל הנחו  כל  בדיקתוצים  לרשם  שור  י א  ותב, 
החשבון נשוא  העבודות  ביצוע  על  מקדהחשבון  הגשת    .הדיירים  תנאי  תהווה  זה  מי  באופן 

 י לבדיקתו.הכרחו
 

במבלי   7.3.2 ו/או  לפגוע  החברה  לעיל,  האמור  יכלליות  התשלום  המפקח  לאשר  רשאים שלא  היו 
וזאת  ,  הות רצונם המלאלשביעותיו  נו, וזאת במידה והקבלן לא ביצע התחייבוי ו/או חלק ממ

 רוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות החברה מכוח הסכם זה ו/או מכוח הדין.מבלי לג
 

מסחשבו .37.3 מאו   נית  תשלום  כאמובגין  יום שישים)  60  תוך  םשולת  רשר  את המצריך  מתא  ( 
 חשבונית המס לחברה. 

 
ההתקנות  החשבותשלום   7.4 של  האחרון  הקלנדרי  החודש  בהמצאת  משרות  בגין    ה ברלח  קבלןהותנה 

עם    רבקש  החברהוהיעדר כל תביעה ו/או דרישה קיימת ו/או עתידית מצידו כלפי  על חיסול    הצהרה
  הסכם על פי  ו למפקח  ה ו/אברלח שהיה עליו להעביראחר  מסמך  ל  וכזה,    הסכם  ביצוע העבודות ועם

 .זה
 

 זה כם להס ו' נספחנוסח כתב ההצהרה על חיסול והעדר תביעות מצ"ב כ 
 

יהווה ראיה   , לא  , כולו או חלקו,  ו/או פרעונו  כלשהו  הר בזאת, כי אישור חשבוןמוב  פקס  רלמען הס 7.5
ו העבודה  ביצוע  לטי/לעצם  ולאו  החומרים,  ו/או  העבודות  של  יחשב  בן  אותא  לקבלת  ן כהסכמה 

חשבון לא יהא משום  ל  ש  ורעונניין( פימתייחס החשבון האמור. אישורו ו/או )לפי הע  ןלגביה  עבודות
 נכלל בהסכם. ו הוכחה לאישור מחיר שלא ראיה א

 
 יו של המפקח תפקידיו וסמכויות  . 8
 

העבודה שתימסרנה  הוראות ב לפעול בהתאם להנחיות המפקח ולהיה חייהקבלן יהיה כפוף למפקח, וי 8.1
 לו מעת לעת. 

 
סמו 8.2 לרבות  ביקורות,  לבצע  רשאי  יהיה  מעתהמפקח  ו  יות,  לבדיפללעת  המוחלט,  דעתו  שיקול   קתי 

 אופן ואיכות ביצוע השירותים על ידי הקבלן. 
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ידי  -תאושר מראש ובכתב על  לאר  שא  בהסכם זה,התאמה לאמור  -ואירותים  בביצוע השי  היל סטיכ 8.3
ת  לתיקון על חשבונו ועל אחריותו של הקבלן, וזאמיידית  תגרור אחריה חובה    מפקח,ה  ו/או  החברה
הא  אזי ת,  התיקון כאמורלא יבצע  במידה והקבלן    .רהזכות החב סעד אחר שיעמוד ל  לכגרוע ממבלי ל
מראש ובכתב, על חשבונו של  לקבלן    שעות  48, בכפוף למתן התראה בת  ןוהתיק  לבצע  תרשאי  החברה
  עלות מצא לנכון את  תולגבות מן הקבלן בכל דרך שלן אחר או בכל דרך אחרת,  ות קבבאמצע  ,הקבלן

להוצאות  20%  של  בתוספת  קוןהתי כתמורה  החב  ממנה  וכלליות.  את ניהול  לקזז  רשאית  תהא  רה 
זה,רה המגיעה להסכום האמור מהתמו פי הסכם  על  ותו מן הקבלן בכל  לגב  תאירשיה  התוכן    קבלן 

 ת.והפעלת הערב דייל ות עדרך אחרת, לרב
 

באמצע אם  התיקון,  ביצוע  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  כל  הסר  הקבלןלמען  ב  ות  החברה  מאואם  צעות 
כל דין ו/או על פי  ע באיזה מהסעדים המגיעים לחברה על פי הסכם זה  יגרע ולא יפג  כאמור לעיל, לא

 הקבלן על פי הסכם זה. יבויות במקרה של הפרת איזו מהתחי
 

כי אלה בוצעו    עמיגור ו/או המפקחורק לאחר אישור    מת עבודות תהא אךכי השל  ,גש בזאתעוד מוד
ר הלשביעות  בוצע  ,לאהמצונם  כי  זה  הן  תיקו  ובכלל  כל  ידם  ליקויים  של  על  יקת בדבעת  שהועלו 

 העבודות.
 

הפהפ 8.4 הפעלתאו  וח  יקעלת  לטיב  אי  הבלעדית  מאחריותו  הקבלן  את  יפטרו  לא  החברה  ידי  על  ו 
תיהש כל  ולקיום  בהם,  הכרוכים  והחומרים  העבודות  טיב  לרבות  דין.  רותים,  כל  ו/או  ההסכם  נאי 

יהווה  ב מצד הלתשומת  העדר   ולן לביצוע עבודה פלקבל  הצדקהמפקח לא  יגרעו מאחריותו גומה  א 
 ה.גינכל נזק בלתקנה ו/או ל

 
וכל 8.5 לחברה,  גם  מאליה  נתונה  למפקח,  זה  הסכם  לפי  הנתונה  סמכות  שנאמר   כל  בהסכם  מקום 

 גם החברה במשמע. -"המפקח" 
 
 בטחונות  . 9

 
ומדוייק שללהבטחת   9.1 מלא  הבהתחיי  קיום  עויות  ההסכםקבלן  פי  לע  לןכו,  ל  לרבות  מקצתן,  ניין או 

והבדק,  הא בנקאית    ההסכם,ת  ימחת  במעמד ה,  חבר ימציא הקבלן לחריות  ובלתי ערבות  אוטונומית 
מן    חודשים  24  עד  ₪ בתוקף  000010,גובה של  ב_  ניה חודש _____למדד תשומות הב  הצמודמותנית,  

בו   ההסכם  היום  תוקף  ו/(.  "בותרעה"  -ן  )להלמסתיים  יוארך  ההסכם  כי  באם  יסתבר  באם  או 
ם אזי  מועד תום ההסכשמעבר לפה  תקונה למשך  רו לקבלן במסגרת הסכם זה תתארכים שימסרותשי

 חודש.  24של סיום בפועל של מתן השירותים בתוספת ב הקבלן להאריך את תוקף הערבות עד למתחיי
 

כי  כלשהו    אם יתברר לחברה בשלבסכום,    לחברה כ הערבות תשמש גם כבטוחה לכך שהקבלן יחזיר ל
 פים ביתר. ממנה כסהקבלן קיבל 

 
ווה תנאי להגשת החשבונות החלקיים ולביצוע את הערבות תהיל, המצלע  מורלליות האמבלי לפגוע בכ 9.2

 ום שהוא. כל תשל
 

ום  ייום מ  14באם החברה גבתה חלק מהסכום הנקוב בערבות, מתחייב הקבלן להשלים הערבות תוך   9.3
 תהיה החברה רשאית לממש את מלוא , אחרת  ילומה המלא, כמפורט לעה האמור וזאת עד לסכהגבי

 . דיןכל על פי ו/או  הסכם זהי ל פע ה ע מכל סעד נוסף שלזכותלי לגרווזאת מבת, רבוסכום הע
 

רשאית חברה  ה 9.4 דעת  תהיה  שיקול  לפי  אחרת,  ותרופה  זכות  לכל  המוחלטבנוסף  צורך  ,  ה  במתן ללא 
צורך דעוה וללא  לקבלן  מוקדמת  נזק,    ה  כלבהוכחת  האמורההסכום    לגבות  חלק   ערבות  כל  ו/או 

 הלחבר  מודמי נזק שיגר  או/ו  השירותים   השלמתשתידרשנה להוצאות  ה  כל  כיסוים  לש  לרבות  ,הנמהי
לרבות הקבלן,  מאת  לחברה  שיגיע  סכום  כל  החזר  דחי  בשל  ו/או  בהשלמתיכל  ו/או   ה    השירותים 

והונזקי י  אחרים  ותאצם  על  לחברה  ושיגרמו  הקבלן  חייב אחרים    פיצויים  או/די  שהקבלן  כלשהם 
 בתשלומם. 

 
ימים לפני    30הסכם זה או לא האריך תוקף הערבות עד  פי  ל  תחייבויותיו עמה  בותיהתחין  קבלהפר ה 59.

סף וסעד נ  וזאת מבלי לגרוע מכל  ,לפי העניין ,  לממש את סכום הערבות  תרשאיהחברה    יההת,  סיומה
 . כל דיןעל פי ו א/ו הסכם זהי ל פע הותשלזכ
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   שו לרכ וף אונזיקין לגת ואחריו . 10
  

חבלה, נזק או   ת מלאה ומוחלטת, לרבות על פי כל דין, לכל ובגין כל תאונה,ריואח   חראיא איה  הקבלן 110.
רה ו/או גרם לחבילי, שישיר ובין עקיף, בין ממשי ובין כלכאובדן, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, בין י 

טעם  א משב  ו/או למיבקרי החברה ו/או לשלוחי החברה  ו/או למברה  רה ו/או למוזמני החלעובדי החב
ו/או למדינהחב  ו/או לכל  רה  לגוף או לרכוש,  צד שלישי אחר שהוא, לרבות הקבלן או  ה  מי מטעמו, 

ו ו/או מי מעוב/במישרין  ו/או מחדל של הקבלן  בעקיפין, עקב מעשה  ו/או  מקבלני המשנה  ו מי  אדיו 
ת חייבויוההתוע  עקב ביצ  תוך כדי ו/או  בקשר ו/או  מטעמו  מי שבא  משלוחיו ו/או כלאו מי  /מטעמו ו
ו/או   החברהבזאת את    קבלן פוטרספק, כי ה  מובהר בזאת למען הסר כל  לן על פי הסכם זה. של הקב

 עה כאמור.או פגי ה, תאונאת עובדיה ואו כל אחר מטעמה מכל אחריות לכל אובדן, נזק, חבלה
 

נו הם יינתם בתרירכושו באת אחריות בלעדית לשמירה על כל  לן מוטלמובהר, שעל הקב  סרת ספקלה 10.2
ו בכלשירותים,  יהיה  באתרים  לא  החברה  ידי  על  המבוצעת  אחר    שמירה  שלישי  צד  ידי  על  או  דנן 

 מור.אכושו ככדי להוות תחליף לחובתו ולאחריותו של הקבלן לשמירה על רכלשהו 
 

י לישאו צד ש  ה וכל הפועלים מטעמה או המדינהבאי כוח ה,  פצות ולשפות את החברהקבלן מתחייב ל 10.3
פטיות ושכ"ט עו"ד, אשר  וצאה או חסרון כיס, לרבות הוצאות משק, אובדן, הו, בגין כל נזחר כלשהא

בקשר   מי מהם  דוגש נגאו שהם חוייבו בהם בקשר להסכם זה ו/או עקב תביעה אשר ת/ייגרמו להם ו
הפ זה.  האמורלהסכם  והשיפוי  ייצוי  לים  למעועברו  ראשונה.  דרישה  עם  מיד  ספחברה  הסר  ק, ן 

הוראות סעיף זה מכל  ום פיצוי ושיפוי המגיעים לה בהתאם ללנכות כל סכזכאית לקזז ו  רה תהיההחב 
ל  לרבות ע  אחרת,  לגבותו מן הקבלן בכל דרך  תרשאייה  התוכן    ן בהתאם להסכם,סכום שיגיע לקבל

 .תוהפעלת הערב דיי
 

מי  דו או על ידי  תה על ינעשה שכל פעול  חראי אחריות מקצועית מלאה עבורהקבלן אלמען הסר ספק,   10.4
ל פעולה ו/או  שירותים ו/או הוראות הסכם זה, וכן כאו על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע המעובדיו  

 מחדל שיעשה על ידו או על ידי מי מטעמו. 
 

נגד    שהגוה 0.51 נזקים    החברהתביעה משפטית  לעיל, לא  שהקבלן  בגין הפסדים או  אחראי להם, כאמור 
לפי  ו  שתוגש נגדהודעת צד ג'  במסגרת  כנתבע נוסף ו/או  לתביעה  צירופו  התנגד לי לרשאה הקבלן  יהי

 . בקשתו של כל בעל דין בתביעה כאמור
 

התייצב 10.6 ולא  לעיל  כאמור  למשפט  הקבלן  התיאראה  ית  ,הוזמן  חיי  בלתי  כהסכמה  לכל  צבותו  וזרת 
פש או  הת  רההחבאשר  רה  הסדר  בעלי  עם  לעשות  לנכון  בתבימצא  וכהאמעה  דין  כהסכמה  ורה,  ן 

 המלא של ההסדר או הפשרה.  בסילוק לשאת
 

ובכל   ר ספק, מוסכם למען הס 10.7 בשירותים  בכל תביעה הקשורה  צד  יהיו  ו/או המדינה לא  כי החברה 
בהם.   ו/או המתביעה    שאם תוגהקשור  ו/או הקבלן עלכנגד החברה  בהם   דיירים  ידי  דינה  באתרים 

הנוגע לשירותים, מתחייב הקבלן  ל צד ג' בכלה או על ידי כלני משנקב  או  מתכננים  יינתנו שירותים או
 ל הכרוך והקשור בתביעה לרבות תוצאותיה.תחת אחריותו המלאה ועל חשבונו את כ לקחת

 
ין תביעה שתוגש נגדו דינה בגו המג' כנגד החברה ו/א  או להגיש הודעת צד/לתבוע ו  ייב לאהקבלן מתח 10.8

הנוגע ב   בכל  זהסכלאמור  וכן  ם  מלהה,  מנוע  טעניהיה  כל  או  עלות  במישרין  תביא  אשר  שהיא  ה 
 עמן יצורפו לתביעה.לכך שהחברה ו/או המדינה ו/או מי מט בעקיפין

 
לעי 10.9 בכלליות האמור  לפגוע  בכל ההוצאותן מתחיילל, הקבמבלי  בניה  ב לשאת  ול והעלויות הכרוכות 

שפטיות  ל בתביעות מ שיידרש, בטיפוה, ככל  חבר י הסייע בידים משפטים בקשר עם השירותים ולהליכ
בהתאם להסכם זה, לרבות   ם מתן השירותים וביצוע התחייבויותיואשר יוגשו כנגד החברה בקשר ע

 בזה.יימו בנושא וכיוצא ות שיתק שוהפגי המצאת מסמכים, הגעה לכל הדיונים
 

, מכל  אובדן או נזק   הוצאה,  ום,תשלאים לכל  החברה ו/או המדינה לא יהיו אחרל ספק,  למען הסר כ 10.10
ל מי מטעמו ו/או  או למי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כ/הוא ומכל סיבה שהיא, שיגרמו לקבלן וסוג ש

כתו לרבות  זה,  להסכם  הקשור  בכל  מת בשירותו  או  אצאה  כדונה  תוך  שייגרמו  מתן נזק  ועקב  י 
 חייבויותיו בהתאם להסכם זה. יצוע התם ובהשירותי

 
למבל 0.111 מגרוי  הכלליע  או ות  נזק  כל  ולהיטיב  ולהשלים  לתקן  מתחייב  הקבלן  לעיל,  לכל    אמור  אובדן 

במועד   ומיד א  על ידו ו/או מי שפועל מטעמו, וזאת  אדם, שנגרמו במהלך ביצוע הסכם זה ועקב ביצועו
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 כובוז או עיותפרע מהקבלן בין בדרך של קיז ת החברהע זאואם לא עשה כן, תבצסביר לאחר שנגרמו,  
 וקית אחרת.בין בכל דרך חלומים ותש

 
בוטל ההסכם, לגבי שירותים  לן תמשיך ותחול גם אם יופסק ו/או ילמען הסר כל ספק, אחריות הקב 10.12

 שבוצעו בפועל על ידי הקבלן. 
  

 וח טבי . 11
 

ן, הדיועל פי    ע מאחריות הקבלן על פי הסכם זהלי לגרוה, ומבבלן על פי הסכם זלהבטחת אחריות הק  11.1
ת כלשהן מועד ביצוע עבודווכן לפני תחילת    אתרי עבודהג שהוא לרכוש מכל סואת ציוד ו/או  לפני הב

ביצוע הזמנות  פי  מ  על  המוקדם  עבורו,  ו/או  מטעמו  ו/או  הקבלן  ידי  שנעל  מתחייב המועדי  יבין  ם, 
לע על  הקבלן  הבירוך,  את  החשבונו,  לה  'ד    נספחבמפורטים  טוחים  והמצ"ב  זה   לקח  וההמהוסכם 

 נפרד ממנו.תי בל
 

גם  ם התביעה, הקבלן ימשיך להחזיק בביטוח זה  ככל וביטוח חבות המוצר ייערך בפוליסה על בסיס יו
הרטר  5למשך   התאריך  ההתקשרות.  מתום  נוספות  מיויבי  טואקשנים  מאוחר  יהיה  לא  ם בביטוח 

 ותים על פי הסכם זה.  תחילת מתן השיר
 

איזה    המצ"ב, הקבלן מתחייב לקיים, בין בעצמו ובין באמצעות  ' ד  פח נסב ת המפורטות  בנוסף לדרישו 11.2
וכל עוד    החברהקים על ידו כל משך תוקפו של החוזה וכל עוד הוא פועל עבור  המשנה המועס  מקבלני
   :ם המפורטים להלןצוע העבודות את הביטוחיבאתר בי אצהוא נמ

 
עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבלן ו/או מי  ת  בגין פגיעה גופני ביטוח חובה כנדרש על פי דין  1.2.11

 מכוסים במסגרת פוליסת חובה.  ביטוח נזקי גוף שאינם  ו בכל שלבי העבודה וכןמטעמ
 

ביטוחביטוח   11.2.2 הכולל  נ  מקיף  ש  קזבגין  השימוש  לרכוש  עקב  שלישי  צד  ידי ל  על  רכב    בכלי 
 אחד. נזק  יןבג ₪  400,000 –מ  ו מי מטעמו, עד לסך שלא יפחתן ו/אהקבל

 
כל צ.מ.ה ו/או ציוד כבד אחר שיובא ביטוח רכוש לרכוש שאינו מהווה חלק מהעבודות וכן ל 11.2.3

ו' כנגד כל אובדן או  רנים וכוגעאו עבורו לאתר, לרבות טרקטורים, מנופים,  /על ידי הקבלן ו 
 ₪ לכלי.   1,000,000בול אחריות שלא יפחת מסך של שי בגד שליק, לרבות נזק לצנז

 
  11.2.3  -ו  11.2.2יפים  ים כאמור בסעכי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מוצהר ומוסכם בזאת   11.2.4

בלבד לנזק עצמי  בחלק  םבמלוא  לעיל בקשר  ויחול הפטור כאמור    םאו    111.1יף  עסבובלבד 
 להלן. 

 
בהגדר  במפורשמוסכם   11.2.5 "כלכי  רכבת  קי  בסעיפים  נכללים    2.311.  –  11.2.1  טנים"  לעיל 

גוררים ונגררים וכן כלים    פורש גם מנופים,במ נעים ממונעים  מלגזות, טרקטורים, משאיות, 
 מכל סוג.

 
צוע העבודות או חילת בית  םלא יאוחר מיובמועד חתימת הסכם זה ו  לחברההקבלן מתחייב להמציא   11.3

הב רכאת  מיום  ו/או  מכציוד  סוגוש  לש  ל  העבודותהוא  המוקדםאתרי  שנ  ,  המועדיםמבין  אישור  ,  י 
ל  'ד  נספח  ח  בדבר עריכת ביטוח בנוס ידוע  הנו הרצ"ב. הקבלן מצהיר כי  ו שהמצאת אישור כאמור 

מתלה  תנא פעילותו.  ומקדמיי  ל  תרשאי  החברה  לתחילת  מהקבלן  רכביהלמנוע  לחצרא  אתרי  י  וש 
  ןלם כי הקבבמועד. מוסכר לא יומצא  ות במקרה שאישור כאמודובביצוע העבהתחיל  ו/או ל  העבודות

עבודות או להביא רכוש עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ב החברהנגד יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כ
 בטרם המציא את  האישור כאמור.  אתרי העבודותל
 

תגרע מהתחייבויות    אלהוראות הסכם זה,  יטוח במועד או בהתאם לשורי הבת איצאממובהר כי אי ה 11.4
פי ה על  כל    ביזה, והקבלן מתחיסכם  הקבלן  ימנע  לקיים את  גם אם  זה  פי הסכם  על  התחייבויותיו 

 בשל אי הצגת אישור כמפורט לעיל.  לאתרי העבודותת ו/או הכנסת ציוד ממנו ביצוע עבודו
 

כן -יטוחים הנ"ל. כמובהויבות, לבדוק את היו הסמכות, אך לא המחי  ה,טעמנה ממויוכן למי ש לחברה 11.5
  הסכם מנת להתאים הביטוחים להתחייבות על פי    קון שיידרש עליתצע כל שינוי או  ן לבמתחייב הקבל

 .זה
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את   611. משחרר  ב  החברה הקבלן  כי  הנ"ל  מצהיר  וכן  הביטוחים,  והיקף  טיב  לגבי  אחריות  דיקת  ב מכל 
ייטוחהב על  מט  החברהדי  ים  מי  ידי  על  במידה  העמו/או  כזתו,  חובה עשה  מכל  לגרוע  כדי  אין    ו, 

או  ו/  החברהאחריות כלשהי על    פי הסכם זה ו/א על פי דין ואין בכך כדי להטיל  המוטלת על הקבלן על
 .  המי מטעמ

 
ביטוחי הקבלן עומד לה 11.7 כי מי  יודיע למזמין  עומד  ל, א ות מבוטיבכל פעם שמבטח הקבלן  בו  ו  לחול 

כאמור   לרעה,  לאישושינוי  לערו   רבסיפא  הקבלן  מתחייב  הביטוח,  אתעריכת  מחד  ך  ביטוח    ש אותו 
ביטוח חדש, לפחות    ולהמציא אישור לפני מועד הביטול או השי  30עריכת  נוי לרעה של הביטוח   יום 

 כאמור.
 

ו/או לא יאריך במועד את  ובתוקף  כני  יטוח עדבלמען הסר ספק, במצב בו הקבלן לא ידאג לקיומו של   11.8
 ראות אלו. והו עקב אי מילוי יגרמהרי שיחולו על הקבלן כל ההוצאות ש ף הפוליסות,תוק

 
י הביטוח במועדם ולא לעשות כל מעשה  הקבלן מתחייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן, לשלם את דמ 11.9

ככל שיידרש    החברהעם    ף פעולהלשת  מתחייב  ןלרעה על תוקף הביטוחים. הקבל  שיש בו כדי להשפיע
ש ומימושלשם  זכויות    מירה  הקב  החברהשל  ביטוחי  פי  להודעל  זה  ובכלל    לחברה בכתב,    יעלן, 

 פי ביטוחי הקבלן.-לתביעה עלולמבטח, מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס 
 

לפני מועד תום תקופת ביטוחי ה  7-לא יאוחר מ 11.10 את   החברהלהפקיד בידי  הקבלן    חייבבלן, מתקיום 
הב  אישור הבגין הארכת תוקפו    חויטעריכת  נוספת.  וקבלן מתחייב ללשנה  פקיד את אישור  הלחזור 

לה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור  עדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד חעריכת הביטוח במו
 ח זה.בנספ

 
ה 11.11 קבלני  ובשם  בשמו  מצהיר  מטעמהקבלן  כשנה  תהמו  לא  תבי  או  דרישה  טענה,  כל  לו  כנגד  יה  יעה 

באחריותו ו/או בשימושו, לרבות לכל   כושרם לרכושו ו/או רבגין כל נזק שיג  הו/או מי מטעמ  הרב הח
צמ"הכ הרכב,  מנופיםלי  ל  ,  וכן  נזק שהקבלןוכדומה  לשיפוי   כל  זכאי  )או שהיה  עבורו  לשיפוי  זכאי 

על   ין אם נערכוהביטוחים הנערכים על ידו, בבמסגרת  סה(ה בפוליבאלמלא ההשתתפות העצמית הנקו
מכל אחריות לנזק כאמור.    האו מי מטעמ/ו  החברהבזאת את    פוטרידו ביטוחים ובין אם לאו והוא  

 רם לנזק בזדון.הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שג
 

 ייב הקבלןלן, מתחהקב  לביטוחי  ספים ו/או משלימיםככל שלדעת הקבלן יש צורך לערוך ביטוחים נו 11.12
טוחי  יבלכוש נוסף או משלים  כאמור. בכל ביטוח ר משלימים או ם יפנוס ביטוחים חשבונו על לערוך

ובלבד שהוויתור כאמור לא   ,הו/או מי מטעמ  החברה תחלוף כלפי    הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור על
הפוליס חבויות  ובביטוחי  בזדון,  לנזק  שגרם  אדם  לטובת  את  לשפותורחב    היחול    ה עובדי  ברההחת 

 מו. הקבלן ו/או מי מטע שה ו/או מחדליעמריותם לן אחבגי הו/או מנהלי
 

 מאישור  זה וכן  הסכם, מוסכם בזאת כי היקף הכיסוי הביטוחי המתחייב מן האמור בספק  הסר  למען 11.13
ד בבחינת  הינם  בהם,  המפורטים  האחריות  גבולות  גובה  זאת  ובכלל  ביטוחים  מזערעריכת  רית ישה 

אוהמוטלת   פוטרת  אינה  אשר  הקבלן  חבעל  ממלוא  דין.תותו  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  לן  הקב  ו 
ו, בכל או מי מטעמ החברהעלות כל טענה או דרישה ו/או תביעה כלפי יהא מנוע מלה יכמצהיר ומאשר 

 ור להיקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זה לגובה גבולות האחריות כאמור. הקש
 

המבטח לא ישחרר את הקבלן   ידביטוח על י  י תשלום או אי תשלום תגמולימפורש כאת בסכם בזומ 11.14
הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את    פי  על  עליוהמוטלת    ריותמן האח
שנהעילה ל הנזק  הפגיעה או  נתבע,  תביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי  גרם, 

  החברה והבאים מטעם    ברהח הביעה כלפי  לקבלן לא תהא שום טענה או תה אחר.  מקר  ק או כלסנפ
 היו(.   ישוח )ככל תגמולי הביטלגבי גובה 

 
העב 11.15 לביטוח  א'  בפרק  המכוסה  נזק  של  במקרה  כי  בזאת  הביטוח מובהר  תגמולי  הקבלניות,  ודות 

 . דנזק בלבהודות הקבלניות ישמשו לכינון שיתקבלו מכוח פוליסת העב
 

יחוה 11.16 הביטוח  תקופת  ובמהלך  שינויים  יה  עעבלו  שהיא,  סיבה  מכל  הפרויקט  של  הקרכו  חלה  ל  בלן 
וע העדכון את אישור המבטח על ביצ לחברהיטוח בפוליסה מידית, ולשלוח כן את סכום הבד עהחובה ל
 האמור.
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ל הקבלן   שהיא, עיבה  ן מכל סתבכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמ 11.17
  ות ביטוח עבודות קבלניהקבלן על המשך עריכת פוליסת    תאחת  ט במה  חוטיב  תרבחלהמציא אישור  

בסעיףכ בידי    11.1  אמור  אחר    החברהלעיל,  גוף  כל  מוקדם  וזאת    עליו,  תורה  שהחברהו/או  כתנאי 
 לעריכת חשבון סופי לקבלן.  

 
 אות:"( תכלול את ההוראות הבבודותטוח העיב" )להלן: תפוליסת ביטוח העבודות הקבלניו 11.18

 
 חודשים.   12תחזוקה מורחבת בת   יום וכן תקופת 60תקופת הרצה בת  1811.1.
 

המבוטח   11.18.2 את  שם  מכל  החברהיכלול  משנה  קבלני  קבלנים,  המעורב  ,  גורם  כל  וכן  דרגה 
כמבוטחיםב ומפקח  ציוד  משכירי  לרבות  ויוטחהמביחידי  "  )להלן:   נוספים  פרויקט,   כלול" 

 וכל אחד מיחידי המבוטח.   ברהח הלוף כלפי סעיף ויתור על זכות התח
 

הקבלן  ה  על,  החברהדרישת  ל 8.311.1 ידי  על  שנערך  קבלניות  עבודות  ביטוח  במסגרת  לכלול  קבלן 
בנ הביטוחכאמור  זה()נ  ספח  להסכם  ד'  זכויות  ספח  בעל  או  גורם  כל  קיימת   שלחברה, 

כלפי טר  והתחייבות  המבוטח  בשם  קרולהיכלל  מ ם  הבית  כמבקרה  כטוח,  או  מוטב וטח 
 הוראות סעיף זה יחולו גם כלפיו.  לכ לתגמולי הביטוח.

 
ב 11.18.4 יגרמס ההרחבות  לא  א'  פרק  של  ת  מסך  העבודות  20%פחתו  הביטוח    מערך  סכום  או 

 . יניהם()הגבוה מב 'ד  ספח נהמפורט כ
 

 אות:יחולו ההוראות הב קבלן המפורטים לעילכל ביטוחי ה למור לעיל, עהאע מורמבלי לג 11.19
 

י  11.19.1 על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודמים  ראשוניים  מטעמהחברהדי  הביטוחים  הבאים  מי    כלו  ה, 
 . יוי לגבבכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשונ התחייב ה שהחברה

 
ויתור 11.19.2 סעיף  כוללים  ז  הביטוחים  כלכות  על  מטעמהחברהי  פהשיבוב  הבאים  מי   ה,  וכל 

זכות התחלוף כלפיו, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם  ר על  לוות  ההתחייב  רהחבשה
 נזק בזדון.ל

 
לם מובהר  אובוטל  יים בפוליסה חריג רשלנות רבתי, על הקבלן לוודא כי חריג כאמור יוק  ככל 11.19.3

  פי דין.ת המבטח על וו/או זכוי וטחהמב תכי אין באמור כדי לגרוע מחובו
 

לבדומ 11.19.4 הקבלן  כי  הבהר  בפרמיות  יישא  אחרת ו  עלות  ובכל  העצמית  בהשתתפות  ביטוח, 
 לביטוחים הנ"ל.  הקשורה

 
הקב 11.20 יהיה  אחרים,  שלישיים  צדדים  או  משנה  קבלני  עם  הקבלן  שיתקשר  אחככל  לכך  ראלן  י 

מק הוראות  יכללו  אלו  נספחלה  לות יבשבהתקשרויות  ה  וראות  לרבות  אי זה,  ביטוח  מצאת  שורי 
 לאופי והיקף ההתקשרות עמם.   בהתאםיבים שינויים המחוב
 

י  עקב מעשי ו/או מחדלאבדן והפסד שייגרם  ל נזק,  בגין כ  החברהלעדית כלפי  הקבלן נושא באחריות ב 11.21
צדדים    קבלני ו/או  והקהמשנה  מטעמו,  את  פה  יש  ןלבשלישיים  או  החברהויפצה  נזק,  כל  דן  בבגין 

ע שייגרם  ו/או  והפסד  מעשי  המשנהקב  קבלני  שלישיים    מחדלי  אםוצדדיים  בין  אבדן    כאמור,  נזק, 
 קבלן לערוך ובין אם לאו. במי מהפוליסות שהתחייב הוהפסד כאמור מכוסים 

 
זאת כי במקרה של הפרת  הר במוצ  ,הפוי וביטוח בחוזה זהוראות האחריות, שיכלליות  מבלי לגרוע מ 11.22

ו/או צדדים   על ידו  המשנה המועסקים  ל ידי איזה מקבלניזה, בין על ידי הקבלן ובין ע  יףעסהוראות  
לו עקב הפרת הוראות אלה  הפסד שייגרם    לכל נזק ו/או  החברהכלפי  , יהיה הקבלן אחראי  שלישיים 
 . או הפסד כאמור/בגין כל נזק ו הפותחייב לשוהוא מת

 
צאת  לעיל, אי המהאמור על אף  .תו מהווה הפרה של ההסכםרנספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפ 2311.

 . ום ממועד בקשתוי 10אלא אם חלפו  ביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודיתאישור ה
 

 .'הנספח כ המצורף להסכם זה  י בנוסחהקבלן יחתום במעמד חתימת הסכם זה על כתב שיפו .2411
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 ונים יק ותק בד . 12
 

ה 12.1 כלפי  אחראי  יהיה  השירותחהקבלן  לטיב  המסירה,  למועד  איכותם   יםברה  התאמתם  והעבודות,   ,
לתיקון כל פגם,  אחריות וצוע תיקוני בדק וראות כל דין ולבימי, למפרטים, לתוכניות ולהולתקן הרש

 ותים.  לו בשירתגנזק, אי התאמה או ליקוי שי
 

וראות חוק  יהם את הלהצדדים ע  כל מקום אחר בהסכם, מחיליםב  וראמרות ההסכם זה ולמלצורך   12.2
)דירות(   המכר"לן:  )לה  1973  –התשל"ג  המכר  על חוק  המכר  בחוק  החלות  החובות  שכל  באופן   ,)"

החברהמוכר   כלפי  הקבלן  על  יהיויחולו  לקונה  המכר  בחוק  המוקנות  הזכויות  וכל  כלפי לחברה    ה 
 .  השירותים השלמת וםמיל חיקופת הבדק יתת של מניינההקבלן. 

 
ו הבדק  הקבלהתקופות  של  לה  תהיינהן  אחריות  חוקבהתאם  כפ  וראות  שיהיה  המכר  מעת  י  בתוקף 

בהסכם    ,לעת יותר  ארוכה  תקופה  נקבעה  אם  נספחיואלא  על  החשבון ום  בי  תחלנהות  ,זה  אישור 
 הסופי בגין העבודות.

 
נתגלו/ו  נתהוו 12.3 תואו  הבדתקופ  ך,  פת  או  נזק  התאמה    וא  גםק,  אי  או  נגרליקוי   כתוצאה  מואשר 

קבלת מיום    )שלושים( ימים  30תוך  נם  לתק  גומים, חייב הקבלןקויה או שימוש בחומרים פמעבודה ל
המפ ו/או  מהחברה  אחראו    קחדרישה  מועד  יותר,  בחוק    הקבוע  בכל  המוקדם  לפי  הכל  המכר, 

ליקוי או אינזק    פגם או  ובמקרה של דיחסוו  ינתיקונם אהתאמה ש  או    24וי, יתקנם הקבלן תוך  בל 
לא יאוחר  עד    מור תימסר לקבלןובלבד שדרישה כא,  מפקחחברה ו/או הם קבלת דרישת היו מ  שעות

  שנתהוו או ליקוי או אי התאמה  גם  הוא הדין לגבי נזק או פ.  חודשים לאחר תום תקופת הבדק  3  -מ
נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או    ראשו  הסכם זבוצע לפי הפת הבדק בכל תיקון שתקו  ךתוו/או נתגלו  

 . חומרים פגומיםבשימוש 
 

 . יחולו על הקבלןדלעיל   12.3 בלן לפי סעיף קטןיבות הקוי התחירוכות במילההוצאות הכ  12.4
 

חשבונו של  , על  עןלבצ  תשאיהחברה רהא  אזי תבדק שעליו לבצע,  הת  עבודו  אתלא יבצע    ם הקבלןבא 12.5
ומצבא  הקבלן, אחר  קבלן  אחרת,  דרל  בכעות  דרך שך  בכל  הקבלן  מן  את  צמיולגבות  לנכון  עלות  א 

 .ניהול וכלליות, לרבות באמצעות חילוט הערבות ה להוצאותמהן כתמור 20% של בתוספת העבודות
 

ימים    14או עד    השלמות  תיקונים ו/או  ועד שנקבע בהוראות עמיגור לבצעמודגש בזאת, כי באם עד המ 12.6
ו/או ההשלמות  ת התיקונים  אסיים הקבלן  ילא    דם מבין השניים,מוקה  פיל  הבדק,  תקופת תום    לפני

 לבצע את כלרשאית    תהא החברה בכתב על סיום כאמור,    פקחור המאיש  מציאיולא    על ידו  הנדרשים
או להורות על    ,חלקהאו  ערבות, כולה  הולחלט את סכום    כאמור לעיל,  יםהנחוצים והנדרשהתיקונים  

לתקופה  הארכ הערבות  הת  09  שלת  להשלמת  עד  פעם  בכל  נוספים  הניקויום  לים  הכל  פי  אמורים, 
כל  במהלך   ערבותהרעון של חלק מילבקש פ  החברהלעיל כדי למנוע מ  הבלעדי. אין באמור   ושיקול דעת

 .בדקפת ההסכם ו/או תקופת התקו
 

ת  תרי תעמודהתיקונים,  בגין השלמת החברהות כל הוצאהערבות לא תכסה את אם בלמען הסר ספק, 
 דרישה ראשונה.עם  מיד לחברהיה חייב לשלם אותה א יהווה לחברה הסכום, כיתרת חוב של הקבלן

 
בניהו 12.7 הכרוכות  והעלויות  ההוצאות  בכל  לשאת  מתחייב  עם  הקבלן  בקשר  משפטים  הליכים  ל 

 השירותים, לרבות בקשר עם ליקויי בנייה. 
 
בהסמבלי   .812 האמור  בכל  הקלפגוע  מתחייב  זה,  דרישלפ ן  בלכם  עם  מיד  החברה  את  לשפות  או   הצות 

לררא לו,  שיגרם  נזק  כל  בגין  בק שונה  עו"ד,  שכ"ט  הבות  חובות  להפרת  זה, שר  הסכם  פי  על  קבלן 
 , למפרטים, לתקנים ולהוראות כל דין.איכותה, התאמתה לתוכניות לרבות בקשר לטיב הבנייה,

 
 בטיחות ו הוראות החוקה על ירשמ . 13

 
הוראות  ות  בלר,  ביצוע העבודותל על  הח  ןלא בקפדנות אחר הוראות כל דימור ולמלשב  ייהקבלן מתח 13.1

ך שמירה על כל הוראות הבטיחות  מהירות ותוולבצען בלהסכם זה,    נספח יד'ב רטות  הבטיחות המפו
מלאההמחייבות אחריות  בזאת  מקבל  הקבלן  הבא  החברהכלפי    .  כל  מכוחוכלפי  עם ים  בקשר  ה 

הוראות החוק והבט על  ל  יחות,שמירה  בלשפ  וו/ארם  שחרתוך שהוא מתחייב  ל תביעה לכר  קשותם 
נגד הוראהשתוגש  הפרת  בשל  על  כנ"ל  ם  על-שנעשתה  ו/או  הקבלן  ו/או  -ידי  מעובדיו  אחד  מי  ידי 

 מטעמו. 
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בזאת .213 מצהיר  ארג  ,הקבלן  חוק  את  מכיר  תשהוא  העבודה,  על  הפקוח  פקודת   1954  –ד  שי"ון  ואת 

חד )נוסח  בעבודה  תש"ל  הבטיחות  שע1970  -ש(  והתקנות  מתח  ,פיהם-ל,  עללפב  ייוהוא  כל   עול  פי 
 רת ההוראות והתקנות הנ"ל. בל על עצמו את כל האחריות לשמימקו ההוראות הקבועות בהם,

 
הרא .313 כ"קבלן  אחראי  הינו  כי  לו  שידוע  מצהיר  לגבי  הקבלן  הבניה"  וכ"מבצע  העבודות  שי"  סוגי  כל 

במהלך   השירותיםשיתבצעו  לסיומ  מתן  מהאתרי,  ן עד  אחד  בהם  בכל  עבובים  יהיה   ,תדווצעו  והוא 
במסגרת מתן השירותים, עבודות  ביצוע ההקבלנים/ספקים שיועסקו בכל  אחראי לביצוע האמור לגבי  

 . ןוהשלמת כל העבודותעד לסיום  ,מי מטעמוי ל ידבין אם על ידו ובין אם ע
 

ק  בלה או נזק שיגרמו לעובדיו,מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חלן  הקב   לן נוסף בלכל 
קבהעבודות    באתרי  בודותע  צעמבה כל  אחראילן  ולעובדי  שהוא  מי  ולכל  כאמור,  ו/או    נוסף  לגופו 

החברה  משחרר בזאת את  ו/או בקשר לכך. הקבלן    ותן לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודלרכושו וכ
 ל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל. , מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכהמטעממי  ו/או

 
שבונות,  ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חאות, כי הוא מכיר את חוק עסק צהיר בזאמ  לןקבכמו כן, ה .413

והוא מתחייב לפעול על  ,  1976  -ימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו  תשלום חובות מס ושכר מינ
בו,  פי   הקבועות  ההוראות  כלכל  את  עצמו  על  ההו   ומקבל  לשמירת  הנהאחריות  כן"לראות  הינו   . 

זרים   העסקת עובדיםקיום חוקי עבודה,  ר  דבמת הסכם זה על הצהרה בום במעמד חתיחתל  יבמתחי
 . בלתי נפרד הימנולהסכם זה ומהווים חלק  'ז נספחשכר מינימום בנוסח המצ"ב כ  ותשלום כחוק 

 
  , ביטחון ונוחטילבלרבות שמירה ו/או גידור,    , , על חשבונו הוא, אמצעי זהירותספקחייב לן מתהקבל .513

וו  ודיובע הציבור,  לביטחונו  של  בתחוםבלנוחיותו  מקום  לכל  ובסמוך  בגבול  יינתנו  אתר,  בהם  ים 
וש  או שיהיה דרו/די המפקח  י-על  ו/או  החברהידי  -שיידרש עלכפי  או  ו/יהיה צורך בכך  שירותים בהם  

די-על עלפי  או  כ-ן  מוסמכת  מרשות  הוראה  הנוגע  פי  בכל  וידו  על  יםעבוצהמ  לשירותיםלשהי  ל  הכ, 
 . פקחמיעות רצונם המלאה של החברה ו/או הבלש

 
 ורווחת הציבור  םאתרי מתן השירותיאחזקת  . 14

 
  למבנים ת  מאוכלסים ו/או בסמיכו  דירות  מבנים ו/אומאחר והשירותים אמורים להינתן, בין היתר, ב 14.1

ימנע להו  ידרותים, ולהקפיהש  מתן  לנקוט משנה בטיחות בעת  מאוכלסים, מתחייב הקבלן  ו/או דירות
החיי למהלך  מהפרעות  האפשר  דיירי    םככל  של  המבנים  השוטף  למנוע  נדומשתמשי  זה  ובכלל  ן, 

לשמור ומפגעים,  הניקיון    מטרדים  השירעל  מתן  במהלך  האתריםבאתרים  את  ולנקות  מכל    ותים 
להשלמת  סולת,פ בסמוך  מיד  ושיירים  ציוד  הנ  לכלוך,  לפי  והכל  השירותים,  רה  החב  תחיומתן 

 רך, עם הרשויות המוסמכות. וונה המלאה, ותוך תיאום מלא, לפי הצרצת עוולשבי
 

מתחייב  קה 14.2 מתן השירותים,בלן  במהלך  לפגוע,  הציבור    לא  בנוחיות  לצורך  להפריע  ולא  פגיעה שלא 
  ירותים או בחזקה ושימוש בכל לאתרים בהם יינתנו שהציבור בדרכים המובילות  שלא לצורך למעבר  

ציורכ או  ש  הנדר  .טיפרבורי  רישיון  כל  להשיג  מתחייב  הובלת   שהקבלן  לשם  דין  כל  הוראות  פי  על 
 ההפרעה לתנועה בגין הובלה כזו. שאות או ציוד ולצמצם ככל שניתן אתמ

 
אקבלה 14.3 שיל חראי  ן  קלקול  או  נזק  לרבות  יגרם  כל  רשת  לתשתיות,  שביל,  דרך,  ביוב,  לכביש,  מים, 

כבית חשמל,  צ  ליםעול,  רכוש  כל  אח י  וריבאו  פרטי  כדי    ראו  השירותים  תוך  לתקנם  ומתן  מתחייב 
 .בהקדם ובמיומנות

 
 שינויים בשירותים והפסקתם  . 51

 
מסכי 15.1 והוא  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  לחברההקבלן  כי שמורה  לכך,  מזמן  להורו  הזכות  ם  לקבלן  ת 

,  ם , היקפ ם, סוג ם איכות, ם נ, סגנו יםאופי ,םת, לרבות בצור הםובכל חלק מ ם שירותילזמן על שינויים ב
 ו/או בתוקפו.זה  הסכםפגע בלא י שהוא שום שינוי מכל סוג ומין ם.היוממד םכמות

 
השמורה  הזכות  במסגרת  כי  מובהר,  ספק  כל  הסר  שינויים    למען  על  להורות  בשירותים,  לעמיגור 

פיים  גראוגיבאזורים  או  /וים  השירותים, לרבות בנכסים אחרשמורה גם הזכות להוראות על הרחבת  
בהסכ  אחרים הרשומים  לאלה  השירותםמעבר  לבצע  מחוייב  יהיה  והקבלן  במסגרת ,  המורחבים  ים 
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ו דרישות היו לקבלן כל טענות ו/אולא יואין  לרבות על פי המחירים הנקובים בו,  זה,  ובהתאם להסכם  
 ו/או תביעות בעניין.   

 
בכללמבלי   15.2 לעיל,  לפגוע  בזכמוסיות האמור  כי לחם  פי הזה  ברה,  על    כות להורות לקבלן מזמן לזמן, 

כל שינויים על  דעתה הבלעדי,  זה    שיקול  ובכלל  ובכל חלק מהם  על  בשירותים  ביטול או  על  להורות 
וזא השירותים,  בהפסקת  הנקובה  התמורה  שינוי  בלא  יפגע  ת  לא  ומין  סוג  מכל  שינוי  שום  הסכם. 

 ו/או בתוקפו. בהסכם
 

 ראש ובכתב.  מ החברה ו/או המפקחפות, אלא באישור וסת אוע שינויים בצילא הקבלן  15.3
 

ת אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או המפקח, יהיו על  שהקבלן יבצע בלא קבלשינויים או תוספות,  
הוא ישפה רבות החזרת המצב לקדמותו לפי דרישת החברה, וועל חשבונו של הקבלן בלבד, לאחריותו  

הה כל  על  החברה  ו/ווצאאת  ההפסדת  לפא/ו  יםאו  מיד  כך,  עקב  לה  שיגרמו  הנזקים  דרישתה    יו 
 הראשונה.

 
ל טענה,  ולא יבוא בכבשירותים,  אי לשינוי לוח הזמנים כתוצאה מתוספת או גריעה  יהיה זכ  הקבלן לא 15.4 

סיים את  יהיה הקבלן רשאי ל, במקרה של גריעה  אולם  תוספת וגריעה כאמור.  עה או דרישה בגיןתבי
 שור בכתב של המפקח. ייו התחייב, והכל בתיאום ובאמועד עלמהם קדבמועד מו תיםוירשה

 
ב לפגוע  האמורמבלי  כי    כלליות  בזאת  מוסכם  שביצוע  לעיל,  התוספותככל  או  לפי   השינויים    יצריך 

הקב הבי  לןסברת  מועדי  העבודה הארכת  של  השירותים,  צוע  כך  במסגרת  על    בכתב   הקבלן  יודיע 
ל ו/או  דחי  תת ל  םי רשא  ויהי  ם וה  ,קחמפלחברה  השינויבכתב    יהלקבלן  אובשל  לפי  ,  התוספות   ים 

 . שיקול דעתם המוחלט 
 

לם או חלקם, בין באופן  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במידה והשירותים יבוטלו או יופסקו, כו 15.5
ר  ו/או החז פוי  יו שלא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/אובין באופן קבוע, מכל סיבה שהיא, אזי הקבלן  זמני  

של    פיכס היחסי  לחלק  מעבר  שהוא  סוג  בפוהמכל  שביצע  השירותים  חלק  בעד  עד תמורה  על 
 להפסקתם. 

 
 מעמד הקבלן  . 16
 

ותים לחברה הינו של קבלן כי מעמדו של הקבלן כנותן שירמוסכם ומובהר על ידי הצדדים להסכם זה  16.1
 על חשבונו. ו רובול ידו, עות עשנע  שיעשו על ידו על פי הסכם זהעצמאי וכל הפעולות 

 
ומועסקיו    ן ו/או בין החברה לבין מי מעובדיועובד ומעביד בין החברה לבין הקבל  יאין ולא יהיו יחס 16.2

ואין בהוראות הס בין הקבלן והאחרים של הקבלן  עובדיו ומועסקיו האחרים לבין  כם זה כדי ליצור 
מוסכם ומובהר בין הצדדים כי ה  ז  ללודבר. בכיין  נ ל עמטעמה יחסי עובד ומעביד, לכהחברה ו/או מי  

החלה על פי הדין    א יהיו זכאים כלפי החברה לכל זכותאו עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ל/והקבלן  
 כח הסכם כלשהו על עובד.ו/או מכח צו הרחבה ו/או מ

 
  מי י  לפה ו/או כהחבר  לפי על כל טענות ו/או תביעות כ  לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי הקבלן מוותר .316

במלו חשבונו  ועל  לבדו  וישא  ש  אמטעמה,  תביעות  ו/או  טענות  לכל  ומועסקיו  האחריות  עובדיו  ל 
שעילתן   יהיההאחרים  הקבלן  בסיומם.  ו/או  ומעביד  עובד  עובדי  ביחסי  את  בכתב  ויחייב  ו מנוע, 

כל תביעה שה כנגד החברה. מבלי  ומועסקיו האחרים להימנע מהגשת  כאמור  באולפגיא  , מור לעילע 
דרישתבלהק לפי  נזק    הן מתחייב לשפות את החברה  ו/או  הוצאה  בגין כל  לו בשל הראשונה  שיגרמו 

 מי מטעמו לבין החברה.  שר עם קיום יחסי עבודה בין עובד הקבלן ו/אוטענה ו/או תביעה בק
 

ו  א/ו  ין הקבלןיד בבומעלשהו כי נתקיימו יחסי עובד  בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כ 16.4
 וסכם בזה במפורש, כילבין החברה מכל סיבה שהיא, אזי מ  םמי מעובדיו ו/או מי ממועסקיו האחרי

ומעביד   י ותשלום הנובעים מיחסי עובדכל תשלום ששולם על ידי החברה, יחשב ככולל כל הטבה, פיצו
 ו/או המתחייבים מהפסקתם או סיומם. 

 
ים ו/או לם, המסים או תשלומי חובה אחרים, החמילותשדו בכל הא לבשי יהקבלן מצהיר ומתחייב כ 16.5

עוב ו/או  הקבלן  על  מתשיחולו  בגין  האחרים  ומועסקיו  הקבלן  לרבות  די  לכך,  ובקשר  השירותים  ן 
 . בתשלומם בקשר עם השירותיםנסה והביטוח הלאומי שהוא חב תשלומי מס ההכ
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חברה על ידי הקבלן ו/או על ידי ה  רשידאם תכי    חייבתומ  הקבלן מצהיר  ע מהאמור לעיל, מבלי לגרו 16.6
את בתשלום ו/או הוצאה  של הקבלן ו/או על ידי כל צד ג' לשעובדי הקבלן ו/או מועסקיו האחרים  ממי  

בגי כלשהם,  עלות  עובד  ו/או  מיחסי  הנובעות  עילות  על  ן  יחולו  אם  ו/או  מהפסקתם  ו/או  ומעביד 
עלו  החברה ו/או  הוצאה  ו/או  כתשלום  אשהם  לת  עם שפי   זיכאמור,  מייד  החברה  את  הקבלן,  ה 

רה ו/או ידרשו או הוצאה ו/או עלות שיחולו על החבראשונה של החברה בגין כל תשלום ו/ה דרישתה  
ביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט שיגרם לחברה בשל דרישה או ת  ממנה כאמור ו/או בגין כל נזק

ן על פי הוראות הסכם זה,  בלהקת  לחברה מאגיע  מב הסכום השיפוי כאמור ייחשב חוושכ"ט עו"ד.  
לגבותו   תרשאייה  התוכן    התמורה המגיעה לקבלן  רשאית לקזז בגינו סכומים על חשבון  אשר החברה

 .תוהפעלת הערב דייל מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע
 

 י הקבלן בדעו . 17
 

ומועהחברה תהיה רשאית לדרוש מהק 17.1 ה  וסקיבלן להחליף מי מעובדיו  אמורים  ה  לןקבהאחרים של 
י אשר  האדם  כח  במסגרת  דעבלהיות  שיקול  פי  על  וזאת  השירותים,  החברה  צע  של  הבלעדי  תה 

סבירי )לרומטעמים  הנ"ל  בעניין  טענה  כל  לקבלן  תהיה  ולא  שוני ם,  תשלומים  בדבר  טענות  ם  בות 
 החלים או שיחולו על הקבלן בגין זאת(. 

 
החלפה   עף מי מעובדי הקבלן באתר( הקבלן יבצליהחל ר )כי ישכאמו ישההודיעה החברה לקבלן על דר .217

 זאת באופן מיידי. 
 

הקבלןבא 17.3 בסעיף    ם  כאמור  יפעל  בס  17.2לא  הקבלן  את  לקנוס  רשאית  תהיה  החברה  כומים לעיל, 
וזאת מבלי לגרוע ו/או  חברה את חלק העובד נשוא הודעת החברה בתמורה  המייצגים לפי חישובי ה

כל דין, לרבות זכות הקיזוז   לרשות החברה על פי הסכם זה ועל פי  יםמדעוהסעדים היתר    את  למצות
 ורות לחברה.העסקת עובד במסגרת השירותים, השמ ומניעת

 
עובדיו   17.4 כי  מתחייב  יהיוהקבלן  באתר  מטעמו  הפועלים  נקיים    וכל  אחידים,  עבודה  בבגדי  לבושים 

 . ויגלן באופן הקבל שם , ויישאו תווית זיהוי או אתומסודרים
  

עו 17.5 כלפי  במתן השירובהקבלן מתחייב לקיים  ידו  על  ומי שיועסק  כל החובות המוטלות  דיו  תים, את 
 בין עובדיו.עבודה החל על היחסים שבינו לוטלו מדי פעם על הקבלן לפי כל חוק או הסכם ואשר י

 
חוק ביחס לסדרי  ה  ותראמן של כל הוויולקזמן מתן השירותים למילוין    הקבלן יהיה אחראי במשך כל 17.6

לקי ומתחייב  המוסמיעבודה,  הרשויות  של  הדרישות  כל  את  הן  ם  המוסמכים  השלטונות  ושל  כות 
 לתיים והן עירוניים. ממש

 
 םוספקי קבלני משנה . 18
 

לבצע 18.1 רשאי  הקבלן  פ   אין  על  מהתחייבויותיו  קבלן/י  איזו  באמצעות  זה  הסכם  לאחר י  אלא  משנה, 
ו  ב.כתובראש  חברה לכך, מור השאי  קבלת אשר או להימנע  המוחלט ללחברה שיקול הדעת הבלעדי 

מ   מאישור קבלן ו/או קבלני  הזכות למנוע או להפסיק את  משנה מסויים  בכלל. לחברה שמורה  שנה 
י הנוגע  קבלן באתר, מטעמים סבירים, והקבלן מתחייב לכלול תנאעסקתו של קבלן משנה על ידי הה

ה מטעמו, לני המשנבלן על דרישה להחליף מי מקבלק ה  ברה החעימם. הודיערוך  עשי  לכך בהסכמים
החלפה הקבלן  הקב  יבצע  באם  מיידי.  באופן  רשאית זאת  תהיה  החברה  לעיל,  כאמור  יפעל  לא  לן 

חישובי החברה את חלק קבלן המשנה נשוא הודעת החברה    הקבלן בסכומים המייצגים לפי  לקנוס את
ועל  הסכם זה  העומדים לרשות החברה על פי  ם  דיסע תר הלמצות את י  ו/או  רועבתמורה וזאת מבלי לג 

 פי כל דין.
 

יעבדו עבורו לליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב כי כל קבלני המשנה שיאושרו כאמור ולפגוע בכ  מבלי 18.2
כי במתן השירותים,   ניסיון מקצועי,  בעלי השכלה,  ות  שורים מתאימים, תעודיהיו קבלנים מומחים, 

 הם יועסקו. ירותים בשים על פי כל דין לעיסוק בשרוהדם אחריורישיונות  סמכהה
 

לפי  אחריותו של הקבלן כהתחייבויותיו וממתים לקבלן משנה בכדי לגרוע  רת חלק מהשירואין במסי 18.3
השירות    או  גם אם העבודה, המתקן  החברהאחראי ישירות כלפי  יהיה    , והואהחברה לפי הסכם זה

 חר. מקורם בא
 



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

36 

 

ספק, 18.4 הסר  קבלנ  כםוסמ  למען  כי  המשנה,ומוצהר,  המלאעלב   י  השירותיי  החומרים,  ספקי  ם,  כה, 
לא תוטל כל    ה ברהח יפעלו עבור ובשם הקבלן בלבד ועל  הקשורים למתן השירותים  הציוד והמתקנים  

 לפעולותיהם או מחדליהם. ב שהם ביחס אליהם או ביחסאחריות או חו
 

על ידי ספקים,    קוופשיס  אביזריםצעות  או באמה  שנמ  ניעל ידי קבל  ותיםהשיר  מתןבמידה ובעקבות   18.5
אלה או האביזרים   קבלני משנה  שביצעו  השירותיםריות בגין  תעודת אח  ה מי מטעאו מ  החברהדרוש  ת

ידאג  אלו,    בשירותיםאחריות הקשורים    סוגי  זהבצא  וכיו  עבודותמתקנים,    -ים  קפעל ידי הסקו  שסופ
ייב  ה חיהיפי תעודה זו  וכי הגוף האחראי על    לחברה,נתן ישירות  יריות תהאחודת  עי תהקבלן לכך כ
החיוב כל  הנובעיםאת  הקבלן  החברהכלפי    רהמוהא  אחריותה  מן  ים  כלפי  מולא  וזאת  לגרוע  ,  בלי 

 .ן בענייןאחריות הקבלמ
 

ורה לעיל האמ  חברויכלול בהסכם עימם תניה  , אלא אם כן  לקבלני משנה  שירותיםבלן לא ימסור  הק 18.6
 .ות כלפי החברהן תעודת האחריות ומילוי תנאי האחרילעניי

 
המשנה וקבלן  ייסרב    במידה  לא  זה,  עמו הקבלןלתנאי  הנוגעת    תקשר  עבודה שהיא   םותילשירבכל 

 כם זה. נשוא הס

 
מכל 18.7 לגרוע  לעיל,  לימבלי  האמור  יסרב  ות  כלשהי  ומסיבה  המשנהבמידה  תעודת   קבלן  את  ליתן 

כלפי  לחברה ת  וחריהא אישי  הולהתחייב  לעיל  באופן  האמור  הוא   ,למרות  כי  הקבלן  בזאת  מודיע 
 ן. נת יתעודת האחריות שת את זכויותיו על פי רהחב ממחה ל

 
 כללי התנהגות  . 19

 
כללי ההתנהגות המחוייבים הימנו בהתאם להוראות כל  ר  אחלשמור ולמלא בקפדנות    מתחייבהקבלן   1.19

והוראות   הנלו  'טנספח  דין  והתנכלות  מינית  הטרדה  למניעת  התקנון  לרבות  לולהסכם,  הקבלן  .  וה 
לו ידוע  כי  בזאת  הקבועודנן  ההתחייבות  הפרת  כי  מאשר  מההתחייבויות  איזו  זה  ובכלל  בכ,  י ללת 

  את   זכהות  הסכם זה  של  יסודית  הפרה  י מי מעובדיו, תיחשביד-ידו ו/או על-, על'ט  חנספגות  ההתנה
   .ההסכם לפי ההתקשרות את תרלאל להפסיק החברה

 
מלוא סכום  וי בשו מראש ומוערך כםמוס פיצוי, לחברה ישלם הקבלן אמור,של הפרה כ במקרה בנוסף, 19.2

שהופקדה  הבנקאית  עלהתחייבהבטחת  לידו  על    הערבות    על  חובה  תחולש  מבלי,  ההסכםפי  -ויותיו 
 על  שהוערך  לאחר,  הצדדים  ידי  לע  נקבע  ל" הנ  המוסכם  הפיצוי  היקף.  נזקיה  את  להוכיח  החברה
ל  הוני  עקב  לחברה  יותפוהצ  וההוצאות  הטרדה,  החברה  בנזקי  שבבהתח  וסביר  ראוי  כפיצוי  ידיהם

  לכל  וסףבנ המוסכם לפיצוי זכאית תהיה ברהח ה כי רמובה .הברהחהליכים משפטיים של לקוחות נגד 
 .ןדי כל  פי  ועל זה חוזה לפי לזכותה יעמדו אשר וסעד זכות, פיצוי

 
 העברת זכויות  . 20
 

על פי 120. חה ולא  ב, לא יעביר, לא ימהסכם זה הינן אישיות והקבלן לא יס  זכויות והתחייבויות הקבלן 
מהתחייב ו/או  מזכויותיו  עויותישעבד  הס  ליו  זה, פי  א  כם  אלא  לאחר,  מקצתן  או  את  כולן  קיבל  ם 

 הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב. 
 

הזכו 220. להס  תלחברה  ו/או  מזכוילהעביר  חלק  או  כל  לשעבד  ו/או  להמחות  ו/או  ו/או  ב  ותיה 
  א ד שלובלבה וללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך,  זה, לפי שיקול דעת  התחייבויותיה על פי הסכם

 ות הקבלן על פי הסכם זה.ה זכויתגרענ
 
 אישורים  . 12

 

כהגדרתו בחוק עסקאות   קיד מורשה,פמ, אישור  לחברהבמעמד החתימה על הסכם זה ימציא הקבלן   121.
לן, מנהל פנקסי  ון של הקבלן כי הקבהול חשבונות( תשל"ו, או מרואה החשבגופים ציבוריים )אכיפת ני

פקודת   פי  על  החשבונות  מ  כנסהמס  ערך  וחוק  תשל"וס  אי  או שהוא    1975  -מוסף,  מלנהלם.  פטור 
ה נגד הקבלן, גם אך לא רק, להשהיית  יצהמצאת אישור כלשהו כאמור, עלולה להביא בנוסף לכל סנק

 תשלומי התמורה לקבלן. 
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"ח ר רואוגד כלשהו או שותפות, אישוינו גוף מבמידה וה  ,יא הקבלןמעמד החתימה על הסכם זה ימצב 221.
עו"/ו באו  על  הקבלד  אצל  החתימה  זכויות  למטרות   ,ןעלי  מתאים  זה  הסכם  תוכן  כי  אישור  וכן 

 ההתאגדות ותקנונה.
 

 

 וקיזוז  בוןכ עי . 22
 

הע 122. הקיהוראות  השיכבון  החוזים  בחוקי  לזכות  זוז  יעמדו  והחברהונים  לקזז    תרשאיה  הי ת  החברה, 
כללנכוו ל  ,סכום  ת  לה  ושיגיע  בהתאם  זהסכת  וראומהקבלן  זמן    ה,ם  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל 

. הערבותפעלת  הי  יד  לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל על  תרשאי  תהיהוכן    החברה,א מאת  שהו
ויותיו לפי צמם משום שחרור הקבלן מהתחייבם כשלעאין בהאו קיזוזם  תשלום הפיצויים או ניכוים  

 .ההסכם
כ על  עיכבון  זכות  כן, תהיה לחברה  והכלים שימצאו באתריים, האהחומר  , ספיםל הככמו  ם  ביזרים 

 בהם יינתנו שירותים בכל זמן לזכות הקבלן.
 

מוחלט וסופי על    והוא מוותר בזאת ויתורפי החברה,  ות לקיזוז או לעיכבון כלכז  לא תעמוד לקבלן כל 222.
 קיזוז כלשהי. או כבון יות עכל זכ

 
 ויתורים ושינויים  -סטיה מההסכם  . 23
 

אין להתחשב בכל הסכם אחר בין בעל פה ובין  צה את כל המוסכם בין הצדדים וה ממהסכם זבתוב  הכ 1.23
 הבטחה ו/או מצג.  לכ בכתב שקדם להסכם זה, לרבות

 
 דים. אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי הצד כל שינוי להסכם זה יהיה חסר תוקף 223.

 
פי הסכם זה או על פי כל יו על  זכויותמכות  על זי מהצדדים לא תחשב כויתור  הגות מצד משום התנ 323.

כלשהי או קיום תנאי שהוא, אלא אם  דין כויתור או הסכמה מצידו להפרה  תור, ההסכמה, יהו, או 
 חתמו על ידי אותו צד. רשות ובכתב, ונהדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפו

 
 והיטלים סים, אגרות ימ . 42
 

במועדם   א,  לוםתש  לכהקבלן מתחייב לשלם  עליו  על  םירה או מס מכל סוג שהוא המוטלו אגהיטל    יו ואשר 
ם התשלום האמור במקום  לשל  תרשאי  ברהח הה  יהת  . במידה ולא יעשה כן,לרשות מוסמכת כלשהי  םלשלמ

 . ו ל ומים המבוצעיםולנכותו מתשל הקבלן
 
 ע ואבטחת מיד  תשמירת סודיו . 52
 

מתחייב   25.1 להעבירהקבלן  ולא  בסוד  לאלשמור  לאדלהו  ,  אדם  למסור  יע,  כל  לידיעת  להביא  בין ,  ולא 
בקשר ו/או כל מסמך  יע אליו  גשת  ידיעהנתון,    מידע,  כל   במישרין ובין בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,

כם זה או  הס  ייבויותיו על פיבמהלך ביצוע התחבמסגרת ו/או   עו אליואשר הגיעם ביצוע ההסכם ו/או  
דע בדבר  ות מי, לרבכמתחייב על פי כל דין   חר מכןבין לאוסכם  ת ההביצוע ההסכם, בין בתקופאגב  

 . "(חסויהמידע ה)להלן: " דיירים
 

ו/או    הישיה  חסוידע המיעשה כל שימשו בולר יישמור בסודיות    ומוכל מי מטע  אוה  כי  מתחייבקבלן  ה 25.2
  ד ר בסוישמו  וטעמא וכל מי מוכי ה  מתחייבקבלן  הסכם.  בהיצוע האמור  ך כדי בעקב ותו  ורשותליגיע  

תשמ"א    ,מתחייב מחוק הגנת הפרטיותחשבים ולקיים המידע ממוממאגרי    ושיגיע לידי  וחסדע  כל מי
- 1981 . 

 
או  חברה  ה  ל ידיע  ול  ווכיו"ב( שנמסר  לשמור בקפדנות על כל חומר )מסמכים, נתונים  מתחייב  הקבלן 5.32

חברה נחיות ההאו  /ול דין  ת כאוורה  ההסכם ולפעול על פיבמסגרת ביצוע  ה  עממטגורם אחר    ל ידיע
 נים. ונת ונהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד רת אבטחת המידעבכל הקשור להסד

 
עשה  יא  וותקנותיו, וה  1981  -תשמ"א  ההפרטיות    את חוק הגנת  א מכירוכי ה  ,ומאשר  מצהיר  הקבלן 25.4

 .החסויידע המשל  יותוודוס תושמירזה ומכל חיקוק ודין הנוגע ל ייב מחוקפעל כמתחיו
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ומו 25.5 כי התמוסכם  על סודיות אינן  ילענ  הקבלןחייבויות  צהר  בזמן  במוגין אבטחת מידע ושמירה  לות 
 .סיבה כלשהיביטול ההסכם מוהן תעמודנה בתוקפן אף במקרה של 

 
למסוהקב 25.6 מתחייב  ללן  ו/או  לחברה  מר  שתורהמי  למי  ו/או  מ  טעמה  החברה,  עעליו/ה  סייד    ם ום 

אליו נחשף ו/או נאסף על ידו ו/או   חסוי,ה  ת המידערבו, ל, את כל המידעשרות בהסכםתקת ההתקופ
 חברה בהסכם זה. גיע אליו במסגרת התקשרותו עם האו מי מעובדיו ו/או אשר ה/ו ועל ידי מי מטעמ

 
הקבלן   25.7 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  על  מבלי  זה  הסכם  חתימת  במועד  היחתום  צהרה  כתב 

 .זהכם להס 'יג  נספחמצ"ב כהות דיסועל יבות בדבר שמירה יוהתח
 

 םמסמכי ןת בי ועדיפ ו םת במסמכיוסתיר .26
 

המהווים    כים השוניםשהי במסמהוראה כללגבי    משמעות  ו דומה אמקרה של סתירה או אי התאל  בכ 126.
)לרב ובהעדר קביעה אחרת של סד ובמכרז  ות בחוזה עצמואת החוזה  יגבר תוקפם של  (,  ר העדיפות, 

איכותן  ה העבודות,  היקף  מבחינת  החברה  עם  המיטיבים  ההוראה  או  אחר.    וא מסמך  אופן  בכל 
 .בעניין זה תהיה מחייבת  רההחבלטת הח

 
מהאלגרו  בליומ  ובטההסדר  למען   2.62 בסעיף  ע  אחת לעיל,    .126מור  הוראה  בין  סתירה  הקבלן    גילה 

ו שהיה לקבלן ספק באשר לפרשנות של מסמך או של כל חלק ת, אלאחרו/או המכרז  מהוראות החוזה  
בכתב   הקבלן  יפנה  בכתב,ת  החבר וה  לחברהממנו,  הוראה  לתכנלרבות    יתן  בדבר  יות  הצורך,  פי 

 . את הקבלןתחייבנה אות אלה ו והורוג לפיהש לנש שיהפירו
 

 בית המשפט המוסמך  . 27
  

המוס המשפט  בכבית  לדון  ובלעדי  ייחודי  באופן  מהמך  הנובעים  סכסוך  ו/או  פרשנות  בית ל  יהיה  זה  סכם 
 .זה בלבדיפו, ובית משפט  -  המשפט המוסמך מהבחינה העניינית בעיר תל אביב

 
 הודעות  . 28
 

דן: אם נשלחו בדואר רשום גיעו ליעכהודעות שהתחשבנה    להסכם זהצדדים  מי מה  יל ידנה ע הודעות שתישלח
  –לוח, אם נשלחו בפקסימיליה שעות ממועד המש 72תוך   -סכם זה ובת הצדדים המופיעות בכותרות להלפי כת

 מסירה. עד הבמו –ביד   ורף להן, ואם נמסרוביום משלוחן וזאת על פי הספח המצ
 

 החתום  ם עלצדדיולראייה באו ה
 

             
 ה ברהח       הקבלן   

 
 
 
 
 

עו"ד/רו"ח זה  ______________    אני  כי הסכם  ידי  נספחיו נחתמעל  מאשר  על  וו   -ה"ה _____________ 
מחייבת וחתימתם    ,________ ____________________________________ מורשי החתימה של חברת  

   ותה. כי התאגדלפי מסמ סכם זהקשר בהתת להוסמכהחברה, וכי החברה רשאית ומ את
      

 
 

                                                                _             ______________________ 
 רו"ח עו"ד/                                                                           ךתארי                               
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 לחוברת המכרז   1-'גמסמך    
 ( א' להסכםפח נס)

 
 ם מיוחדים תנאים כלליי
 

 ( המכרז וההסכםהמהווה חלק בלתי נפרד מ )
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 אור העבודה ית 00.1 
 
זי  י מרכומבנ  ישבות,כסי התיכולל נ  דיור ציבוריל זהב,  יגר  דיו  לאחזקת מבניכרז/חוזה זה מתייחס  מ -

 חוזה. /במכרז  גדרהמואזור  סניף בבנכסי ה קליטה
לכלול  ותודהעב - שלד  עשויות  אינסטלציה  איטום,  ,עבודות  חשמל  מערכות  אויר  גמר,  עבודות   מיזוג 

צבע פיתוח  ריצוף,  טיח,  ,אלומיניום,  ווכו  עבודות  פרטניותעבוהזמנות  עפ"י    נהתתבצעהן  ',   דה 
לקבלן   מעת  שתימסרנה  המזמין  ידי  ההתקשעל  תקופת  במהלך  לצרלעת  בהתאם  הרות,   ןמזמיכי 

דעתו יצו  ושיקול  במסגרתן  והמוחלט,  ה יהבלעדי  ונו  ה  .תומפורטהעבודות  הכתובות  לקחת  על  קבלן 
לא    יכן  יתכהיקף כל שהוא של עבודות לקבלן, ובין היתר,  חוייב למסירת  המזמין אינו מבחשבון כי  
רצף   מביהיה  הן  מועדי  ביצוע  החינת  הפרטניות  מסירת  העבודה  מבחזמנות  פיוהן  ת  חייודל  וצינת 
עבוד פרטניוביצוע  עבודה  הזמנות  במסגרת  לקבות  תוקנה  ולא  לקבלן,  שנמסרו  כל  ת  כלפי לן  זכות 

תר על  מוושהוא במקרים כאמור, והוא וי או שיפוי או החזר כספי מכל סוג המזמין, לרבות לקבלת פיצ
 בקשר עם כך. כל טענה ו/או תביעה 

בזאתמודג - מבוצעת    ש  למבובחיבור    םכלסימאו  םמיקייבמבנים  שהעבודה  קיימים    םניובסמוך 
ל בלן לתאם מראש עם המפקח כעל הק  .אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפתומאוכלסים,  

עות  דיה על מנת שלא לגרום להפרמועל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ועבודה לפני ביצועה ולקב
דרש  צוע בנפרד, יכל הזמנת בי  רתסג מביום העבודות  סב  .במבנים שים  בפעולתם הרגילה של המשתמ

 . ניפי על סגירת ההזמנהכז/מפקח הסלהודיע לר הקבלן 
ניתוק  על תיאום מועדי הבמיוחד    יקפידהקבלן    ו/או  כגון: המבנים  פסקה  ממערכות ההזנה השונות 

 ביוב, תקשורת וכו'.  מל,מים, חש
נוע נזקי  ים על מנת למרשהנד  אמצעי הבטיחותעל נקיטת כל    קבלן להקפיד הקפדה יתרהדרש הכן נ 

 הם. ם תכולתם והמשתמשים בורכוש למבנים הקיימי נפש
 מלאה לכל פגיעה כזו.שא באחריות יהקבלן י 
הפרדה קשיחות מלוחות גבס,  ות  יבצע הקבלן על חשבונו מחיצ  ,במידה ויידרש על ידי המפקח  ,כן  כמו 

 דה. קף אזורי העבויהב ןוכ ,העבודה תרוחציצה של אה עץ ו/או מפח איסכורית, להפרד
הסר ספק,  למען  יה  כל  לא  לתמהקבלן  זכאי  תיה  ובין  ישירה  תמורה  בין  כלשהי,  עקיפה  ורה  מורה 

 .יף זה לעילאמור בסע, בגין הכלשהי
ל  הקבלן  התייצב  בו  במקרה  ספק,  הסר  שיתוביצלמען  קיבל  לא  אך  העבודה  הדייר  וע  מצד  פעולה  ף 

 או הקריאה. גין ההגעה לן בלקב שולם כל תמורהשהיא אזי לא ימסיבה כל 
 

 הגדרות:  .200
 

 זה החו א.
 .1-ב' המצורף למכרז זה כמסמך פירושו החוזה 

 
 המפרט הכללי  ב.

בנין  מפרט הכלפירושו ה כחול(  לי לעבודות  הבינמשרד)ספר  הועדה  לסטנדרטיזציה של  ית  שבהוצאת 
החו ממסמכי  הביטחון,  משרד  בהשתתפות  והזה  הבינוי  ומע"צ,  שרד  המעודכנת  אתו  וצהבשיכון 

 העבודה.תאריך מסירת ל
 

 יוחד המפרט המ ג.
וספות שונות או הנוגדות לעבודה הנדונה הדרושות כתפירושו מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  

דרישל במפרט הכללי.  דרישות המפרט  המפרט המיוחד עדיפות בכל מות  הוראות המופיעות  על  קרה 
 הכללי.

 
 המחירון   ד.

 בניה ותשתיות ל  ל"דקון "מחירבהיקפים קטנים )ללא תוספות(     קהחזוות  לשיפוצים  מחירון "דקל" 
אם  מעת לעת, בניכוי הנחה בשיעור של %____. בבתוקף בהיקפים קטנים )ללא תוספות(, כפי שיהיה  

ב, ייקבע מחדנן  דקל"בודה שאינם כלולים במאגרי "עיפי עע סיהיה צורך בביצו ם  התאירם של אלה 
 די המזמין. שייערך על יניתוח מחיר ל
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 אחריות  .300 
 

,  הנכסים  מאפיינילרבות  אתרים,  , בדק את תנאי החוזהבנכסים נשוא ההקבלן מצהיר בזאת שביקר   א.
הדר  ,יהםמידות קגיכי  וכו',  מסמכי שה  את  ולמד  הזה,רז/חהמכ  רא  ולא  ו  וזה  לו  לתהישאין  כל  ה  ו 

 שהוזכרו לעיל.  יםוצומהאילתביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום 
 

אי התאמה אשר עלולה להתגלות תוך כדי    לכ המלא והבלעדי לי  אאחר, כי הוא הבזאתמצהיר  הקבלן   ב.
ה ביעש על כל תמוותר מראהוא  ו  על,בין המבוצע בפול  נדרשבין ה  סיומה,חר  ו/או לאצוע העבודה  בי
 . כאמור המאי התאאו הפסדים העלולים להיגרם לו כתוצאה מ/וי בגין נזקים ופיצל

 
ובעל ניסיון בביצוע עבודות מסוג   יודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה  שראמי  רואים את הקבלן כ ג.

  , של עבודה זו ן ניהת למירישור הדחומרים וכל יתהפרטים, סוגי את המ דניובחן באופן קפ בדק וכי ,זה
 . העבודהתבוצע  אתרים בהםוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לי הוכ

  
ולשלמות של    ,לפיכך ידו  ותצעהמבו  העבודותרואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה  ועליו    ,על 

לה  העלוכזו  להיות בעבודות, לרבות    הוללעאשר    אמהבכל אי הת  פקחשל המלהפנות את תשומת לבו  
  שהוקצב לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן  שיסופקו במסגרת העבודות    םי קנמתשך  דעתו לכלגרום ל

 והאחרת. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית ו.ל
 

הקבלן   ד. את  העבודהדי  ובלעמלא  י  אאחרכרואים  שיגרמו    בכל  יישאא  הוו  ,על  עההפסדים    ם בקשר 
מהפרוצכתלרבות  ה,  בודהע אחרים  כגון  מראש    צפויותי  תלב  ותעאה  מתקנים  או  צינורות  שבירת 

   .ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרתה צאם, כתוקיימי
 

ה, בין אם לק ממנו חאה מביצוע העבודה אק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאי לכל נזהקבלן אחר ה.
ופועליהם,  תמשו,  רשיבאי כוחו, מו, שליחיו,  עליוי פותבוצע על ידו, ע" משיו או קבלני משנה מטעמו 
 ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.' הם וכושליחיהם, מורשי

 
זק  , כל נפקחעם דרישת הממיידי    ובאופן  ,, על חשבונוהחליף ולהחזיר למקומוהקבלן מתחייב לתקן, ל . ו

שימוש בחומר בלתי מתאים או גרוע,  , חפקהמהוראות  אי מילויעקב  וו/א עבודהמהלך ביצוע רם בשנג
מצא את הקבלן אחראי   פקחפרט, או כל עבודה אחרת שהמלמו  לחוזה,ביצוע העבודה שלא בהתאם  

  לה תוך ם אהקבלן לבצע תיקוני  תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן. על  פקחלה. דעתו של המ
כפי  זמן   המ  קבעשיסביר  ה  .פקחע"י  ימלא  לא  דרבאם  אחרי  המזמין זא  ישהקבלן  בידי  הרשות  ת, 

 .בתוספת הוצאות הנהלה וכלליות  חשבון הקבלן הזוכהל ע ן אחר,לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבל
לחייב    רשאי  ההוצאהמזמין  בכל  הקבלן  וההפסדים  את  לו  שיהיו  לווהנזקים  ות    כות לנ  או  ,שנגרמו 

אותם   לקזז  כלשהו/או  אשמסכום  הוו  לקבא  ר  להפעי חייב  או  אלן,  הל  שניתניוערבות  ע"י    ות  לו 
 הקבלן.

 
תהיה   באתרים לפי קביעת המזמין,  צורך אספקת ציוד וחומרי בניהל  ן,הקבל  ירכבהכניסה והיציאה ל .ז

יסוכם מראש עם הבאופן שי תחילת העבודה  לפני  כלרש  גיש הקבלן למפקח את מפקח.  י הרכב  ימת 
 שיופעלו באתר זה.

 
 רים דייול טיפול מ -וע תיאום הביצ    .   ח

 סים. כלאורות, מהעבודה תתבצע, בין היתר, באתרים ובנכסים, לרבות די
בחיים השוטפים של  סבירה    תיבלהעבודה למניעת פגיעה  ביצוע  על הקבלן ליצור שיתוף פעולה במהלך  

 .  ים במקוםהדייר
ה כי  בזאת  אחראקבלמובהר  שיאון  מטעמו  נציג  להעמיד  בה  "יע  שרי  ויהיה  עם  מפקח  שוטף  קשר 

 ם.יריהדי
ספק,   כל  הסר  כלשהי,למען  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  ת  הקבלן  עקיפה    רהמובין  תמורה  ובין  ישירה 

 ., בגין האמור בסעיף זה לעילכלשהי
 

 משנה ני קבל .400
 

גם   ראש ע"י המהנדס המפקח, אולםישור מי אהראשי תבוצע רק עפ"העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן  א.
י המהנדסאם  קבלני  אשר  בלעדי    נה,מש  העסקת  אחראי  הראשי  הקבלן  העיישאר  עם  ודות, בבקשר 
 ע של העבודות, קבלני המשנה והתיאום ביניהם. יצוהב טיב תלרבו



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

42 

 

יג ב. יום  עשר  ארבעה  קבלניתוך  רשימת  הקבלן  המ  יש  לאישור  לדרו  פקחהמ  .חקפמלאכות  ש  רשאי 
מנ  רחקתוה של  העבודה  עבודהמשטח  פוהל  קבלןעל,  ,  כל    עובד,  או  לפי  של    פועלמשנה  אשר  קבלן 

הקבל ועל  לתפקידו  מתאים  אינו  עיניו  להחראות  בליפן  הנ"ל ו  ההחלפה  העבודה.  ביצוע  למען  אחר 
 ן ביצוע. ולא תשמש עילה להארכת זמ באופן מיידי,  ,תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן

 
 ושווה ערך  מלאכה ,מריםהחוטיב  .500

 
ובק  אך ורלהשתמש    בחיי  הקבלן א. מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. בכל ל  ים שמוצרבחומרים 

ח חייב  אמקרה  מומר  סימן    וצר ו  או  תקן  תו  מדרישות  גבוהות  אלה  באם  המפרט  בדרישות  לעמוד 
חומרים/מוצרים/אהמתאים  ההשגחה  לאותם  ולהתאים  נב,  אשר  דומים  ובוצעו  אושר/דקוביזרים  ו 

 . מיםיים הקהמבני כבר במסגרת 
 

אשר  החוכל   ב. עיסופמרים  הקבלקו  מוכר."י  יצרן  וממוצרי  ביותר  המשובח  מהטיב  יהיו   ריםהמוצ  ן 
ובמפרט באים על מנת להצביע על איכות המוהמ בתכניות  היצרן  ולקבלן  זכירים את שם  הנדרש  צר 

שווה   מוצר  להציע  ע"יהרשות  הנזכר  למוצר  המ  סמכיםהמ  ערך  החומרים פקחובאישור  כל   .  
יו  ,יםביזרוהא הללא  מן  לחייב  ,כללצא  המים  אישור  את  למ  .פקחקבל  להמציא  הקבלן    פקח על 

ופק  והמוצרים לאישור )פרזולים, אביזרים, זיגוג, צבעים וכו'( וכל חומר שיס  םמריל החודוגמאות ש
 המאושרות. לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות 

 
 שווה ערך מוצר  או חומר  ג.
 

  אפשרות   -בודה המושג "שווה ערך"  נת עבהזמבמחירון או    י החוזה אומסמככר בשבו אוז  םבכל מקו
נקובים בשמם המסחרי, או בשם היצרן, או בשם המפעל המייצר , הוים צר מסלחלופה, לחומר או למו

בטיבו,  ופיר  –אותם   באיכותו,  השווה  מוצר  או  חומר  פרמטר  שו  ובכל  שצוין    נוסף  אחרבתפקודו 
 ב כאמור. קור הנלמוצלחומר או  – לוח הזמניםדה בהעמיבמסמכי החוזה לרבות 

 
י ערך  שווה  ורק אישור  אך  שהקבלן  ינתן  שהתכונות מכימס  הגיש  לאחר  המוכיחים  המתאימים  ם 

ידו, על עבודות  המפורטות לעיל מתקיימות ושאין השפעות   האחרות, על  עקיפות לתחליף המוצע על 
 הלוח הזמנים.  ם ועלחריחלקים הא

יהיה    המולאשר    לעדיע הבהקובהמפקח  או  הקבלן חלופצר ההחומר  ועל  בחוזה  שנזכר  לזה  שווה  י 
 ראש. ומ קח,ר המפקבל על כך את אישול

 
 טיפול ברשויות  6.00

לקב וכן  ולהודיע  לתאם  לטפל,  הקבלן  אישורבאחריות  הרלוונטיות  ל  לפני    הרשויות  החפירומראש,  ת  ביצוע 
הקיניעת  למ  בשטח, בתשתיות  אפשריות  הרימות פגיעות  לרבוונטרלוה  שויות.  המקומית    שותהר  תיות, 

ר תאורת  תיעול,  ביוב,  )מים,  השונות  בכבלים, (,  חובותלמחלקותיה  טלוויזיה  חברת  בזק,  החשמל,  חברת 
 ת כביש( וכל רשות אחרת שתידרש. משטרת ישראל )במידה ונדרשת חצי

 
 יקת דגימות ואישורן דב .700

 
ל פרזולים למיניהם,  ות ש וגמאשל חומרים, דיט דגימות תפר  פקח,לת העבודה יגיש הקבלן למהתחעם   .א

של מוסמכת  אם יידרש יעבירן לבדיקות אל מעבדה  ה ובודוע העאביזרים שונים וכו' המיועדים לביצ
דה  עבופן בביצוע הבשום או  . לא יחללהלן  600.1תקשר כאמור בסעיף  ה יעמ  מכון התקנים הישראלי

ת ואושרו לביצוע  אימוהמת  קות המוקדמותשלמו הבדי ורם הר בטך שימוש בחומרים או ציוד אחתו
 ע"י המפקח והמתכננים. 

 
ההוצאות ב. הבדיקות החוקת  לבדי  כל  תוצאות  הקבלן.  על  יחולו  מוסמכות  מעבדות  ידי  על  מרים 

אשר יספק  צרים  המוחומרים והע העבודה.  את מידת התאמתם של החומרים לשימוש בביצותקבענה  
 ושרו. גימות שאלדנות הבחיתאימו מכל הקבלן י

 
הח  יהטיס  כל ג. של  המיידי  ולסילוקו  העבודה  להפסקת  תגרום  החומר  הבטיב  מפסוומר  האתר. ל 

אושר ובכמות המתקבלת הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מ
 על דעת המפקח.

 
אחריות מלאה  את הקבלן מ  ניםם פוקורם ע"י המפקח לא יפטור בשאו מ  ריםאישור החומרים והמוצ ד.

 לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.דית ובלע
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 מים .800

וסידורים  לן  הקב חיבור  הוצאות  העבודה.  לביצוע  מים  תשלום,  תמורת  לקבל,  המים  יוכל  מרשת  לנקודה 
 לו לעבודה תעשהרוש  יים מנקודת החיבור למקום הד ם זמנוויון הקבלן. הנחת קחשבעל  יהיו  והרכבת השעון  

. הקבלן דמותולק  מצב זיר הולהח  בונו לאחר אישור המפקח ועליו להסירם בגמר העבודהל חשן ועעל ידי הקבל
 שות המקומית. יתאם ויקבל את חיבור המים מהרשת עם נציגה המוסמך של הר

 
 חשמל  .900

לקב יוכל  תשלוםהקבלן  תמורת  חשמל,  ל,  למערכ  ביצועל  חיבור  נקודת  חשהעבודה,  לת  חתימל  על מה  אחר 
למקום הדרוש   בורחי  נקודתהנחת כבלים זמניים וקווים זמניים מ  .ת עם אספקת החשמלשורות הקהתחייבויו

ח  רי פחת, לאחר אישור המפקחשמל הכולל ממס  כולל התקנת לוח  ,על חשבונו  ,יעשה הקבלן  -לו לעבודותיו  
 .ולהחזיר המצב לקדמותו בודההע ועליו להסירם בגמר

 
 העבודה  קוי השטח בגמרינ .0100

ואתר  בכל    העבודה   גמר  לאחר הבנפרדאתר  את שטח  לנקות  הקבלן  על  פסולת וס  ייןבנ, הדירה,  מכל  ביבתו 
מאת  לקבלת אישור  בכפוף    ם תו לפרק ולסלק א  –ם  ובאם הותקנו מתקנים זמנייועודף של חפירות וחומרים,  

העבודות אתר וי מת מורשה. פינאתר סילוק פסולין להקבלן לפנות את פסולת הבני  סף עלבנומזמין. המפקח וה
העבודה. יום  סיום  במועד  יומי,  באופן  פינויה לד  שאיר   פקחהמ  יבוצע  פסולת,  הצטברות  של  במקרים  רוש, 

 במועדים קצרים יותר. 
ועל    לוק יבוצע באחריותווי/סיפינ, והניקוי/בסעיף זה  בגין כל האמורשהיא  כל תמורה  הא זכאי לי  הקבלן לא

 . ונוחשב
 

 למו וששה  תהעבודומסירת מועדי  100.1
 
העבודות   .א לקבלת  המפקח,  שהושלמוהמועדים  עם  אכן    ום בתיא  יקבעו  העבודות  לאחר שכל  מראש, 

הנ העבודות  כולל  מלאה,  השלמה  של  למצב  מיום  הגיעו  שניתנו  העבודה וספות  הזמנת  מסירת 
תידרש אם    .ראשונהלה ה הקב  ביעתועד למועד ק  ח,המזמין/המפק   ל ידין עלקבלאתר  מפורטת לכל  ה
כלו  ,הישנילה  בק את  והשלים  ביצע  לא  שהקבלן  כל ליהשונים,  התיקוו  העבודות  ימצא  את  ם 

ל כל הנוגעים בדבר וזאת עבור המסמכים הדרושים, יחויב הקבלן בהוצאות הנובעות מביטול הזמן ש
 ות.  שונוסף לקבלת העבודות הכל ביקור נ

 
א  .ב נימוקים  כל  יתקבלו  ילא  הקבלן    פטרושר  זואת  בלעדית    תחלטוה  , מחובה  תהיה  בנדון  המפקח 

 ם לתיקון. לשהם כיקויי בקבלה הסופית לא יהיו ל  וסופית.
 

 חשבונות  200.1
כתב יד או ללא  מצטבר. לא יתקבלו חשבונות אשר יוגשו בב  –באם נדרש  ו  , החשבונות יוגשו באופן ממוחשב

הכמויות בחשבון    עיפיח לסר תיקון המפקתשלום. לאחבקש  לן מיות עבור העבודות עבורן הקבב כמוישודפי ח
שבת נוספת לחשבון אשר תהיה זהה לחלוטין לתיקוני  מוחה מהדפס ולסעיפים האחרים במידה ויותקנו, תעשה

 תוקן( יוגש לאישור סופי ולתשלום.המפקח. חשבון זה )המ
 

 ז מכרעדיפות בין מסמכי ה .3100
 .1-ב'  מסמךזה כהמצורף למכרז מור בחוזה הא לפי

 
 ם לוח זמני 14.00

 
 .אותקרילת רך קבבכל שעות היממה לצו מזמיןבלן מתחייב כי יהא זמין לרשות הקה .0

 

דחופים .1 מתחייב    במקרים  דיחוי,  סובלים  בהקבלן  שאינם  לאתר  להילהגיע  אמורים  השירותים  ו  נתן 
 ן הנייד.טלפוות הים ממועד קבלת ההודעה באמצעשעתי תוךע השירותים הדחופים ולהתחיל בביצו

 
עד    זמן  רק  בפ  שלימוהקבלן מתחייב כי יהא חייב לבצע העבודות ולה  ,פים(דחו  אינםם )שבמקרים רגילי .2

 למועד הנקוב בהזמנת עבודה פרטנית.
 

מהמז יקבל  מעתיןמהקבלן  המז  לעת,  ,  צרכי  הבלעמלפי  דעתו  ושיקול  דה  עבוהזמנות    ,והמוחלט  דיין 
 רוני לביצוע.  עק מניםף לוח זובצירמפורטות ת בודוות/ערשימת כתוב טניות, שתכלולנהפר
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לתאם  א. הקבלן,  על  עבודה,  הזמנת  קבלת  לביצוע  יר  הדימול    עם  יגיע  הקבלן  בו  ושעה  תאריך  את 
 העבודה. 

בהגעה לאתר  קבלן  ה וחייב  יבמועד שתואם,  א, לדוגמ)  הלשעה שתואמ  שעתיים מעברמעד    אוחרלא 
 . (10:00השעה חר מלא יאוהדייר גיע לבית יבלן , הק8:00בלן לשעה מועד ביקור לקתואם 

 
, בתנאי שזמן ההמתנה המתין במקום ם למקונית בהקבלן רשאי להציע לדייר להמתין לקריאה טלפו

 שאי לסרב להצעה. יר שהוא רהובהר לדילכך שו ,לא יעלה על שעתיים 
 

ל רשאי  לדייר  הקבלן  לשעההודיע  על  ב  0020:  עד  הביקור,  למועד  שקדם  מודחייערב  הבת  יקור עד 
ב מועד  יחרוג    חדש  יקורולתאם  לא  השירות  מתן  מועד  הדחייה  שלמרות  בתנאי  ד מהמועוזאת 

 . להשלמתה ימאלי שנקבע בהזמנהמקסה
 

טלפוני ב. לתאם  הצליח  לא  והקבלן  הקבלן    תבמקרה  באחריות  הדייר,  עם  לתיקון  דירה מועד  לגשת 
פרוו הים  ע  תלינטאלתאם  התיקון.  מועד  את  ו הדייר  בבהה  היה  לא  הק דייר  ידביק  דבלן  ית,  לת  על 

על הדלת במצלמה  המודבקת  תק  הפ  יצלם  הקבלןטי הקבלן, תאריך ושעת הגעתו.  הדירה פתק עם פר
למפ התצלום  בצירוף  ההזמנה  ויחזיר  תאריכון  תוךעם  הדייר  מול  טיפול  להמשך  שכונה    48  קח/רכז 

כאמשעות.   ה  ור,במקרה  לתיקון  / מפקחעל  מועד  לתאם  הרכז  מו,  דיירעם  סיולעדכן  חדשועד   ם 
 לקבלן.לאחר מכן להחזיר ההזמנה ו ,מנהלהז

 
ידביק    במקום דירה,שנקבע, אך הדייר מכל סיבה שהיא לא היה נוכח    ועדבמ לדירהאם הקבלן הגיע  ב ג.

הדהקבל דלת  על  הרשום  פתק  ירה  ן  במצהדלעל  המודבקת  הפתק  לם  יצ  ,מטהבנוסח  עם  ת  למה 
יתאם מועד  ול הדייר. המפקח/רכז  מ  יפולהמשך טל  מפקחרוף התצלום לציב  נהכון ויחזיר ההזמתארי

 לקבלן.  חזירהוי ,מנהלהזדש יום חעדכן מועד סמול הדייר, י
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כוח אדם .1500
 

מתחייב   א. חשבונו  ,להעסיקהקבלן  הביצו  ,על  תקופת  כל  מומחה  במשך  עבודה  מנהל  ות ודעבלע 
פקח על העבודה, יתאם וא יה. הע באתר העבודבאופן קבו  ימצאודה  המתוארות במפרט זה. מנהל עב

רשאי לבקש החלפת מנהל עבודה   פקח. המפקחמת הראובל הווהאחזקה במקום ויק  המפקחעם נציג  
 החלפת מנהל העבודה,  וי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה ותידרשבאם ימצא כי אינו מתנהג כרא

 פרויקט.הל הת מנימים מיום הודע 5החלפה תוך בצע התת
 

פיקוח  וה  גחהת ההשאת כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, א  ,על חשבונו   ,ספקיב להקבלן מתחי .ב
שהם נתונים לפיקוחו, מרותו  עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כ

במיש באי  והשגחתו  באמצעות  או  המוכוחרין  הצעו  בכל  ינקוט  הקבלן  כולל דרושים  ה דים  סמכים. 
פועעסקתם  ה ובל  זריםלים  של  העבודהמחו"ל  התקדמות  בקצב  פיגור  שום  יגרם  שלא  ם בהתא  בד 
 . שאושרו לקבלן, ע"י המפקח, לכל הזמנת עבודההזמנים   ותלוחל

 
יעס ג. עובהקבלן  רק  ישראליתיק  זיהוי  תעודת  בעלי  חוץ  ,דים  עובדי  מומחי  זאו  תושבי נם  השרים  ם 

ביהוד שהאוטונומיה  עזהומרוה,  וחבל  הי ן  שברשותם  ת,  לעבוד עסוקתר  התעסוקה  משירות  תקף  ה 
ם ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים  ישוק ילחו  ' פרק ו, ושעליהם חל  בישראל

   .1994-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ה והוראות שונות(
 

 דייר נכבד שלום רב:
ה: ________( מועד לביקור לצורך  נקבע עמך להיום )תאריך: ________ יום: ______ שע

 במקום. ת  לא נכחרה, אך י דביצוע עבודות ב
 ה: ירפרטי זיהוי הד

 _______________________________________ ______כתובת: ______
 ור : _____________________________________________ קתאריך הבי

 __________ שעת הביקור: _____________________________________ 
 _______ ________________ _שם קבלן: _________________________

 צורך תיאום מועד חדש.יגור לר קשר עם סניף עמצוהנך מתבקש לי
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בהעסקתם  בעיהשום   ד. כעילה  הפוע  של  הכרוכה  תתקבל  לא  השונים  בולעיכלים  ולפיגור  קצב בים 
 עליון וכד'.כוח או  /העבודה ו

 
פועלי הקבלן להסתובב מח  ה. על  ודה או להיכנס לאזורים שלא נמסרו לקבלן  העבטח  וץ לשחל איסור 

 נחיה זו יסולק לאלתר מהאתר!לטיפולו. כל עובד העובר על ה
 
 .רמיגוות עות עבודות, לרבות דירמבוצע בהם םיתרנת פועלים באר על הלחל איסו ו. 

 
ם  סויד מלעוב  . האישורמבעוד מועד  עובדיו ופועליו לאישור  קח את פרטילמפ  הגישיהיה להקבלן  על   ז.

 הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה. 
 

 בדיקות מעבדה מוסמכת  .1600
יחתום חשבונו   ,הקבלן  מעבדה  ,על  עם  לבדיקו  הסכם  תקימוסמכת  שנה  ת  העבודהלכל  ונדרשלבי  ככל   ,  .

  באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירות על ידי המעבדה אל  חפקהממיד לידיעת  בדיקות יועברוהאות תוצ
 . חפקהמ

המ ואישור  לבדיקה  יגיש  המעבדה    פקחהקבלן  עם  הבדיקות  הסכם  ההתקשראת  עטרם  הות  ולא  עבדמם  ה 
, מטעמו  חראיאו אכחוק    בלן ימנה מנהל עבודהקהות,  תקנמרות האמור ב.חהמפק  דרישתם ממיי  7-יאוחר מ

משר  וסמךשה העע"י  ת  בודהד  מתאימה  והציג  "האחראי"(עודה  בטופס    ,)להלן:  ילת  תח  על  מתאיםוידווח 
 מו. לא את מקובהעדרו ימו אשר ימצא באתר העבודהעבודתו ועל מינוי מנהל העבודה, 

 העבודה.  שמו של האחראי ירשם ביומן 
 מזמין. עם הה מטקח העבודוי מנהל עבודה, למפל מינע עהקבלן יודי

 "פ מסמך זה אוטומטית על האחראי.בותיו על חולו כהקבלן יחודר בהע
 

 ודה עב  יבאתר ניהול .1700
 

 מהנדס באתר 
פת  בקביעות ובמשך כל תקוהחוק ו/או עמיגור,  בעבודות בהן הדבר נדרש על פי  והקבלן יעסיק באתר עבודה  

ה  ,הביצוע והפתאולצורכי  על    יקוח על העבודהם  ורמנוס, מהנדס  נותוש שלד    עבודות  עביצווכאחראי  שום  ה 
אלא אם  דומות,  בביצוע עבודות    בישראל  ותלפחשנים    5  בעל ניסיון מוכח של  בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 ישית. אך הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפל בעבודות כן הקבלן עצמו או בא כוחו המוסמ
 

 ר את ב מנהל עבודה
כחוק, שהוסמך    מנהל עבודה  יגוראו עמ ל פי החוק ו/ן הדבר נדרש עהות בבעבודויעסיק באתר עבודה  לן  הקב

וידווח בטופס מתאים על תחילת עבודתו ועל   ,"(האחראי)להלן: "  אימהה מתע"י משרד העבודה והציג תעוד 
הקבלן יודיע על ודה.  העב  ומןירשם בי  מנהל העבודה  שמו של   אשר ימצא באתר העבודה.העבודה,    מינוי מנהל

 ן. המזמיהעבודה מטעם דה, למפקח עבו מנהלמינוי 
 

 
 שינויים בהיקף העבודה  .1800

 מך ג'. כמס  ז זהלמכרהמצורף לפי האמור בחוזה 
 

 תכולת המחירים .1900
 . ר וכו' אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויותכל המחירים כוללים אספקה, התקנה, חיבו

 
 ת עבודות נוספו 000.2

 במחירון  הדומף  סעיעפ"י  ייקבעו    רון,במחי  ן סעיף פרטניעבודות להן אי  יינו, דהחריגותודות נוספות  י עבמחיר 
  .יכוי כל ההנחות שניתנו ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתונבו (טהורפרבאופן יחסי )מותאם 

 . לסכום הכוללר שיעו או וםסכפרופורציונלית של  וקהחלציה, בפרופור - "פרורטה"
 

 ברג'י  עבודות    0.210
, ורק לאחר קבלת אישור לכך  הנדרשתודה לעב ירוןסעיף במחקבלן רק במידה ולא קיים  עבודות ברג'י ישולמו ל             

 מראש בכתב מהמפקח.
שמבצע הקבלן, ואשר שהי  כל  וק או הריסה או עבודהשהוא שאינה תוצאה של פיר פסולת מכל סוג  ניקוי ופינוי   

עד עבודה ביומית )רג'י(, ישולם לפי מחיר יום עבודה, זה. ב טכני  רים של מפרט  י פרקים אח סעיפלה באינה כלו
וע עבודות קטנות יחסית,  של פועל פשוט, או פועל מקצועי בעד הפעלת ציוד מיכני  לסוגיו, לביצ  בודהעת עאו ש

 יום או שעת עבודה. ישולם לפי מחיר

http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_2835.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_2835.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_2835.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_5348.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_5348.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_5348.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_1584.asp
http://www.maot.co.il/lex3/glossary/g_5355.asp
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 ה צוע בקשתות, שיפועים וכדומיב .2200

ים  שופעלגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים מם  פים גיהיו תק  ירוןבמח  י היחידהירמח
וכדומה  או  /ו קשתות  אלכסונים,  דוגמת  מיוחדת  גיאומטרית  צורה  א  -בעלי  אלו  וזאת  עבודות  אין  אם  פילו 

 .ירוןבמח בתיאור של הסעיפים  מוזכרות במפורש
ולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב  לא תשנ"ל,  ו/או אופי כ  בעלי צורה  צריםומו  מודגש בזאת, שבגין עבודות

. בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוינת התייחסות  במחירוןכסעיף נפרד    פורשר במהדב   , אלא אם צויןבמחירון
  יםבונקהואים את מחירי היחידה  (, רומהמיוחדות, שיפועים וכדצורות גיאומטריות    -הי לנושא דנן )קרי  כלש

 . את ללא כל תוספת כספיתזנדרש, וצוע כך בביהצורם גם את , ככולליחירוןמב
 

 ון, גבס, טיח וכו' ל בטיר עתגמ ביצוע עבודות .3200
ב במפורש שע   מחירוןבכל אותם הסעיפים  צוין  ק  בודת תגמיר זאת או אחרתבהם לא  חיפוי  רמיקה,  )דוגמת 

ר על כל  התגמיבודת  ו סעיף( את עבמסגרת אותצע )ן לבסוג מסוים של רקע, על הקבל  ע עלבוצצבע וכדומה( ת
גב וחוץ(,  )פנים  בטון, טיח  כדוגמת  כנדרש  וכרקע  היחידהללא  ו',  ס  במחיר  בניכוי    כל שינוי  במחירון  המופיע 

 פורש. ר במוזכצע את העבודה, אינו מ, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לביעאחוז ההנחה שהקבלן הצ
 

 ירהי חפעודפסילוק פסולת ו 400.2
הפ  וכל  הקבלן,ההחפירעודפי  סולת  מעבודות  כתוצאה  שיגרמו  שפך    ,  למקום  מהאתר  עהמאויסולקו  "י שר 

 . , על חשבון הקבלןרשויות, ולכל מרחק שידרשה
 
 המחירון רי כלליות וזהות מחי .5200

שב היחידה  לנקב  בהן  מחירון  מחירי  זהים  הנן  בוצעו  העבוכל  הקבלן  אם  גם  סוג  מאותו  שונים  יבזמנדות  ם 
 יות שונות ומידות שונות.  בכמו ניין,מות שונים בבובמקו

 הזהים.  הסעיפים לכל יקבעזול קרה של סתירה המחיר המבכל 
 
 בדיקת בודק פרטי, חברת החשמל ומכון התקנים  .6200

לבצע במהל ידרשו  אשר  הבדיקות  כל  כגון:עבור  ובסיומה  העבודה  מכ  דק בו  ך  בזק,  חברת החשמל,  ון פרטי, 
 אלה יבוצעו על חשבון הקבלן.ובנפרד  ישולם לקבלן ם וכדו' לאתקניה

 יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. הנ"ל  בודקיםה כל עבודות התיאום והפיקוח עם
 
(,  2-'גמך  )מס  על חלקיו  חדרט המיו( ובמפ1-'גדים )מסמך  ם הכלליים המיוחשכל האמור בתנאיבזאת    מודגש .7200

הור ו/או  פרט  כל  הלרבות  במסמכימצויאה  ושלא  נים  הנ"ל  בם  נפנמדדו  בסעיף  במחירי מחירוןרד  כלול   ,
 יצוע כמפורט במסמכים הנ"ל. עבור בתוספת  ם , לא תשול מחירוןהיחידה שב

 . מחירוןיף נפרד בימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סע
 

 גבהים .2800
ומה  ינו במפורש ק, פרט אם צוי הםמק שבמבנה או באתר בכל גובה ועום  מקודות מתייחסים לכל  העבו  מחירי

 ק וכד'.עומ
 

 אמצעים .2900
, דיפון, תמיכות וכל אמצעי אחר המתאים לביצוע  , טפסותהם לסוגי  יםבנוסף על האמור בתנאי ההסכם, פיגומ

 ל תקנות הבטיחות הינם באחריות הקבלן. העבודה העומד בכ
 

 תכולת מחירים  00.30
בכתב הכמויות נקובים חירים הל מקרה את המ ה, יראו בכהחוזמכי מפורש אחרת במסמך ממסנקבע בא ל םא

 ככוללים את כל האמור להלן:
 

הלוואי  חומרי העזר, המוצרים ובכלל זה מוצרים מוכנים, העבודה וכן עבודות הפחת, לרבות יםכל החומר . א
 .יצוע על פי מסמכי החוזהוהעבודות הזמניות הדרושות לב

 
יוד, להרכבתו, לאחזקתו ינוע הצצאות לשכני, וכן ההובות ציוד מ, לרשהואוש בכלים ובציוד מכל סוג ימהש . ב

 ה.העבוד בסיום קו סילובמקום המבנה, לפירוקו ו
 

 ם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם.הובלת כל החומרים, המוצרים, הכלים והציוד למקום המבנה, החזרת .ג
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 ממנו. קום המבנה ולמ בדיםתנאי הרווחה, לרבות הסעת עול וכ המסים הסוציאלייםבודה, שכר הע . ד
 

למשך כל  וכד',  זמניותם אחזקה ופירוק של האמצעים: טפסות )תבניות(, מעליות, דרכי, נה, התקאספקה .ה
 תקופת הביצוע. 

תכולת המחיר כאמור  בודות בחזיתות יהיו התנאים, המדידה ובמקום שהמפקח יאשר הצורך בפיגום לביצוע ע
 ל מפרט טכני זה.ש 09 בפרק

טיח, תיקון סדקים,   –או חוזה עבודה דה אחת מנת עבוהכלולות בהז ות שונותודלעב משמשאם הפיגום 
 ישולם בעד הפיגום רק פעם אחת. –ד' יעה וכצבאיטום ובידוד, 

 
  ולןך כל תקופת הביצוע וביטמשפיות, לתנועת רכב ורגלים, אחזקתן בהכשרת דרכי גישה זמניות, לרבות חלו .ו

 צורך. במידת ה עסקת המשטרה התנועה וה ניית, הפם סיום העבודה. חסימת דרכיםע
 

 ניקוז זמני של מקום המבנה ודרכי הגישה. . ז
 

לרבות  ל העבודה והעובדים, ציודם וריהוטם, אחזקתם במשך כל תקופת הביצוע,ח, מנהם למפקיימבנים ארע . ח
 פירוקם והרחקתם בסיום העבודה.

 
 ע.וצושמירתו במשך כל תקופת הביו לוטגידור מקום המבנה, שי .ט

 
 מפרט הכללי. של ה 00ט בפרק גורמים כמפורתיאום עם כל ה . י

 
בטיחות לדיירים, וכן מניעת הפרעות ותקלות  בתנאי  ינים ותקכל הסידורים הדרושים כדי לאפשר חיים  . יא

 לפעילות הקיימת בסביבה.
 

 . ימו והגנה עליהם עד למסירתם תישנסשמירה על חלקי עבודות  אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן . יב
 

 של הסימון. רוקו וחידושו רבות פיימון, לבמדידות ובס וצאות הכרוכותהה . יג
 

 אספקת מים וחשמל כמפורט.  . יד
 

 כות בהוכחת טיב החומרים והמוצרים:ת הכרוההוצאו .טו
 

  .0400.00תקן כאמור בסעיף ות לתו רים שמציע הקבלן עומדים בדרישההוצאות הכרוכות בהוכחה שהחומ -
 יל. לע
 

 .האספקה קביעת מקורותהמיועדים לרים חומ דמי בדיקות מוקדמות של -
 
 כד'.סכון ודה, לחבודמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחות בע -
 
 רישות מסמכי החוזה. דמי בדיקות חומרים, מוצרים ומלאכה שיימצאו בלתי מתאימים לד -
 
ם  ג ות, וזאתליליות שהבדיקות הראשונות הראו תוצאש שוםלערוך מות שהתיר המפקח דמי בדיקות חוזר -

 החוזה.מסמכי ת הוכח שהחומרים, המוצרים או המלאכה מתאימים לדרישו החוזרותבדיקות אם על פי ה
 
לים, כח אדם וכו', להכנת הדגימות  הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע הבדיקות, בהן אספקת הדגימות, כ -

 דה, על פי הוראות המפקח.עב ת מום המבנה והעברתן לבדיקבמק
 

 ה.כי החוזים במסמהשיטות הנדרשל האמצעים ובכ צועיב .טז
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  –לכך בכתב הכמויות. ניקוי השטח סעיף  ם נקבעא ניקוי השטח והסרת הצמחייה בתחילת העבודה, פרט . יז
 סיומו. במהלך הביצוע וב –המבנה והסביבה 

 
 ם המבנה.ההוצאות לאחזקה שוטפת של מקו  . יח

 
ביש, נזק לכ ן כגון:נדרש בו תיקות הקבלן, ועבודעקב בכל מקום שנגרם בו נזק  –ו ותקדמהחזרת המצב ל .יט

זה רק מילוי והידוק תעלות שנחפרו, ניקוי   בענייןוללות הכרת בקרקע למדרכה, למבנה וכו', למעט עבודות צנ
 ויישור השטח. 

 
ובכל מקרה לאתר שפיכת   ם,רטיכמפורט בתנאי החוזה ומפאכה פסולים, וסילוק הפסולת, מרים ומלסילוק חו . כ

ה אליו הם על אחריות הקבלן, ומחיריו כוללים  י ההובל ום ודרכת. בחירת המקע"י הרשויוושר ת מאפסול
 רות שדורשות הרשויות בעד הפינוי. בות אגלה, לרא הוצאות

 
יטה שהיא, לרבות עיבוד בכל ש העבודה, הוצאות לחישוב הכמויותההוצאות המדידה והרישום היקפי  . כא

 .AS MADE תכניות א והגשתבכל שיטה שהיונם השוטף לעדכים ו, וההוצאות להכנת לוחות זמנשבבמח
 

 יות, מס קניה, מכס, בלו והיטלים, פרט למע"מ. סוציאלהטבות ו דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח . כב
 

ל הקבלן ש יותה התקורה וההוצאות הכללוהעקיפות ובכלל ז ות מהחוזה, הישירותכל ההוצאות המתחייב . כג
 והרווח של הקבלן.

 
כיו"ב, כגון אלה הדרושים למערכות , הוראות שימוש וקטלוגיםחריות, ספקת תעודת אהכרוכות באאות ההוצ . כד

 וכד'. ועות תברואתיותקב, אלומיניום חשמל,  ה,ציאינסטל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ __   ________________ ___ _ 

חתימת הקבלן     תאריך 
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 לחוברת המכרז    2-'גמך סמ
   (נספח ב' להסכם )

 
 כללי חלק 

 מפרט מיוחד 
 

 ( םהמכרז וההסכבלתי נפרד מ   ה חלקהמהוו)
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 ות עפר  וד עב   -  01פרק 
מעבודות עפר הקשורות בפיתוח המפורטות   , במבנה ובסביבתו להבדילות חפירה, חציבה, מילוי מובא, הידוק וכו'ודעב

  .40בפרק 
במ האמור  הכלכל  )"האוגפרט  הכחול"לי  לסטנדרדן  בינמשרדית"  "הוועדה  שבהוצאת  שטיזצ(  מסמכי  יה   הוזהחל 

 ט אם נאמר אחרת.פר רק זהעל פחל  –עבודות עפר  01לבנייה ולמחשובם" פרק 
 

 ק באתר עבודות בטון יצו  -  02פרק 
 

 פרק זה.קו הרלוונטי לבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( בחלהעבודות י כללי 
 

 הבטון גיסו 02.1
  150תהיה הכמות המזערית של צמנט  זה  ן ר. עבור בטו30-בסוג  בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מ

   כן.ק בטון מוק"ג למ"
 .  250הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  

 
 ן והיציקות הבטו איכות 02.2

 
   :תנאי בקרה102.2.0

הבטון    להכנת  הנדרשים  הבקרה  בקרתנאי  תנאי  טוביםיהיו  סוגי  ה  פר  לכל  בהם  הבטון  למקרים  ט 
 . ה בינונייםבקר תנאיח יאושרו בכתב ע"י המפק

 
 : ציפוף הבטון02.2.02

ת ע"י ת מים וזאבפני חדירך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון  חת  הבטון לכל יש להקפיד על אחידות  
 אים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.ציפוף מת

 
 :הסגרגצימניעת 02.2.03

דרך  אלמנטי יציקת    או  ארוך  צינור  בעזרת  תעשה  גבוהים  בטפתחים  שיבטים  בטון  נפיחו  פסות  לת 
 מרכיבי הבטון.דת למנוע הפרלגובה של לא יותר ממטר אחד כדי 

 
  :אשפרה02.2.04

RING CU  -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב  7ברציפות במשך  הרטבת הבטון    ן תעשה ע"יאשפרת הבטו 

DCOUMPOUN  ה לכסו  קח,המפוראות  לפי  יש  יבשות  רוחות  או  חזקה  אתבמקרה של שמש    פני   ת 
 ור המפקח.פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באיש יעתיר הבטון ע"י

 
 בדיקת הבטון 2.2.050

יילקחו    הבטונים  להכלבדיקת  טרי  בטון  של  כמותם  נמדגמים  המדגמים,  לקיחת  שיטות  קוביות,  ת 
לפי ת"י  ובדיקתם   בהו26יהיו  מ   ראת המפקח,  וזאת עפ"י ת"י  יילקחו  כל 106דגמים מהבטון הקשה 

 ון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.חשבעל ות תהיינה בדיקה
 

 ת ויקיצ 02.3
 

 : תכן הטפסות02.3.01
תבוצע  הטפסות  ת"י    מערכת  כךותתוכ  904לפי  או    נן  שקיעות  ללא  העומסים  כל  קבלת  שתאפשר 

 רשיםותקנה לבטון את הצורה והגימורים הנד  בדים באתרות של העות הבטיחתענה על דרישוקריסה,  
 ניות.בתכ

 
 :קביעת אלמנטים בבטון.23.002

הבטונים  יציקת  לקבוע  לפני  בליטות,  חו  יש  חריצים,  שרוולים,  אבירים,  וצנרת  עוגנים,  כגון זרים 
וא את  חשמל  ולקבל  לתבניות  היטב  לחזקם  וכיו"ב,  לינסטלציה  המפקח  וצורת  מיקומם  אישור 

 ף. חשוציקת בטון ד בימיוחהיציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן עתם לפני קבי
 

 :קובעי מרחק )ספייסרים(02.3.03
קוב  המראת  ביש  חק  עי  הטפסות  מן  שתמנע  להוציא  בצורה  היציקה  בכל  זמן  במרחקים.  שינויים 

 רה אין להשאירם בבטון היצוק.מק
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 פלדת הזיון  02.4
ים  להיות נקי   וטותל המים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. עע ם או מצולטות רגילי היה ממופלדת הזיון ת 

 ודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.מחל
 כדי למנוע תזוזה בזמן היציקה.היטב למקומם  זקווטות יחומה 
חייב להתא  ע"ייק  מספ  ים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינואורך המוטות  ועל  הקבלן    יוחלפו 

 .התאם להוראות המפקח ו/או המהנדסרכו בו, או יואחשבונ
 ת. פסוהמוטות לטקן או התכניות ולמנוע היצמדות ון לפי התבט סוילהקפיד על כי שי 
לגובה הנדרש וזאת לפני היציקה, אין  קובעי מרחק מבטון טרום    את זיון הרצפות והתקרות יש להרים בעזרת 

 זמן היציקה.לבצע הרמה ב
 

 טיםרוק אלמניפ   02.5
אשר  ליקויים  בהם  ונתגלו  שנוצקו  בטון  המלדע  חלקי  המת  או  ויסולקו    אי  פקחתכנן  יפורקו  לתקנם,  אפשר 

בהתא להנחיותמהאתר  ובהתאםהמ  ם  חדשה  יציקה  תבוצע  מקומות  באותם  ולמפרטים    פקח.  להוראות 
 רו ע"י המפקח. שיימס

 בלן.חשבון הק בוצע עלם שפך מאושר יכל הנ"ל כולל סילוק הפסולת למקו  
 
 

 עבודות בניה   –  04פרק 
 

  כללי  04.01
 

לוונטי אחר בהתחשב  חלק ראו כל    04פרק    )הספר הכחול(    הכללי  ת המפרטהוראולפי    תבוצע כולה  ודההעב
 הוראות הנוספות שלהלן: ב
 
 . 1523התאם לנדרש בתקן הישראלי בודות הבניה יבוצעו בעה

 . 466לי לתקן  ישרא םהתאנכיות יבוצעו בחגורות אופקיות וא
 
הבטיח חיבור הבטון ע"י הוצאה של  יש ל מבטוןלאלמנטים  ם אועצמ בכל חיבורי הקירות ביניהם לבין . 1

 ות בטון )שנני קשר(. ים עבור שטרבקוצ
ו בטון  בין  מפגש  מקום  ברשת  כל  יכוסה  לכל    15ברוחב    X.P.Mבניה  שתימרח  היטב  מחוזקת  ס"מ 

 צמנט. רוחבה בטיט
 ירי היחידה שבכתב הכמויות. יל כלול במחר לעכל האמו

 חורים(.  4)יבנו מבלוקי בטון חלולים  יים יחיצונוהפנימיים יה ההבנ קירות ומחיצות . 2
 רי בלוקים או הנחת בלוקים בשכיבה.השימוש בשב לא יותר  . 3
 

 בטון חלולים קירות מבלוקי  04.02
בעובי   ולמ  20בלוקי הבטון לקירות  בעובי  ס"מ  בלוקי  ס"מ  10חיצות  וי יהיו  חלולים  בדרישות ת"י  ם    5עמדו 

 ".30לגבי סוג "
  

 או יצוקים  קופים בקירות בנוייםמשיטון הצבת וב 04.03
 
בתבפת . 1 קירחים  יצוקיוך  או  בנויים  כנם,  ות  וימוקם  המשקוף  ימולייוצב  צידיו  ומשני  הרווח דרש  א 

 הנשאר לכל הגובה בבטון.
  ך, תמוכים בפני סטיה על מוט ואנשהם מיושרים  ה על גובה, כקפדתעשה תוך כדי ההצבת המשקופים   . 2

בתנך ומהא כך שוך הקיממוקמים  רור  לפני הטיח ישאר  פני המשקוף  מ אם לא  "מ  15וח לפחות  בין 
 צויין אחרת בתוכנית.

משקופ . 3 חגורובצידי  יוצקו  אנכיים  צידיו.ת  משני  המשקוף  גובה  לכל  מבטון   ות 
 ה(. בני  ת בנוסף לשנני הקשר בקירות)זא  ס"מ לפחות  10ורוחבה יהיה  יר  הק  יהיה כעובי  עובי החגורה

 תב הכמויות.בנפרד והם כלולים במחירי היחידה שבכדדו לא ימ חגורות אלו
מיוש  2הצבת   . 4 תהיה  אחד  בקיר  יותר  או  תורשמשקופים  ולא  אחיד  בקו  סטיה  רת  או  בליטה  כל  ה 

 מהקו.
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 יה בנ   תיוחדים לעבודואופני מדידה מ .0404
 

 באות:ודות ה גם את העב  חידהי היט הכללי ובמפרט המיוחד, יכללו מחירמור במפרבנוסף לא
,  ים מבטון ומפלדה, בהתאם למצויין במפרט הכלליטנעצמם או לאלמכל חיבורי הקירות ביניהם לבין   . 1

 קשר וכו'(.  ירים )לרבות יציקות בטון, הוצאת קוצים, גמר בשינניייחשבו ככלולים במח
להמ . 2 יהחיר  אחידבניה  השט  יה  בגודל  התחשבות  ללא  המקומות  הנ לכל  בני  בנה,ח  ת  לרבות 

 ות.ות לכל גובה שיידרש כמפורט בתוכנית/מחיצקירו
שרותים הנדרשים  ים, הציוד, ההובלה והה כולל את כל החומרים, העבודה, הפיגומת הבניודמחיר עבו

 רט הכללי.להשלמת כל עבודות הבניה כמפורט במפ
 הבניה. בודות א במסגרת עב ולמורכאו עיוורים כלולים במחירי היחידה של הילים ים רגן משקופיטוב . 3
  שבכתב הכמויות. מחירי היחידהכל האמור במפרט המיוחד כלול ב . 4

 
 

 
 עבודות איטום   –  05פרק 

 
 ות דרישות כללי  5.010

 אחרת. רמ, אלא אם נא05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  
בנה בכל אתר  על חלקי המ ה והוא חל  מסמכי החוז כל   לפי  לעבודות איטום ובידוד המתבצעות  מתייחס  פרק זה 

 .אחרת נאמר היקף פרט אם בכל גובה בכל
וועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה  השבהוצאת  הכחול"(  ספר  כל האמור במפרט הכללי )" 

 .לבניה ולמחשובה
 
 

 קבלן לאיטוםות האחרי 0205.
אחריו  למנהל  לתת  יתחייב  בכהקבלן  לת  עתב  של  מסירתקופה  מיום  שנים  עבודות   המתקןת  שר  שכל  לכך 

הקבלן לתקן אותם יהיה על    ההיא. אם יתגלו ליקויים ל התקופה רו רטיבות בככו', לא יעביום, התפרים והאיט
 ונו. נהל ולשביעות רצו לפי הוראות המעל חשבונבות טיהר עקב חדירת שיגרמו ואת כל הקלקולים והנזקים

 
הבטח  בילשם  בצוע  ת  האחריותהתיקונים  תקופת  הקבלן  משך  כתב    על  למזמין  מתאיםלמסור   אחריות 

 שנים.   01לתקופה של 
 
 כללי  305.0

 שה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. ת על הדריטיב האיטום צריך לענו . 1
 רך"'.וה ע"שו  יש לראות כאילו רשום לידו אוום ומר איט חרי של חזה שם מסבמפרט בכל מקום בו מצויין  . 2
 איטום. יצרן חומרי ההמפרטים של  מפרט זה ו/אום לדרישות ת השטח ייעשה בהתאביצוע האיטום והכנ   .3

 
 איטום גגות 05.04

 
 גגות שטוחים טוםלאי שטחיםהכנת 

 וך ואבק. זר, לכל ל חומרשטחי גג שיש לאטמם יהיו תמיד יבשים ונקיים מכ

 אוי. הכנת שטח הגגטח לאיטום הוכן כרח מראש שהשהמפקשור  עבודות האיטום מותנית באיביצוע  תחילת  
 תכלול:

 פסולת, אבק, סיד וחומרים זרים. , י הגג מלכלוךי יסודי פנקוני .א
ד על כל  דוד אח ון: דודי שמש ואנטנות לא פעילות. כאשר יהיה צורך לפנות יותר ממתקנים כגפינוי הגג מ .ב

 וסף.ל דוד נחדש, ישולם לקבלן בגין כאיטום המ"ר ה 60
 ל הגג אינו כלול במחיר.נח עהמו טי של הדייריםפינוי ציוד פר

יטומן חם לאחר  ו לשטח בבשל קצות יריעות או רשת זכוכית ייחתכו ויודבק  קטעים רופפיםבועות אויר ו .ג
 הספגתם בפריימר ביטומני חודר. 

 צטבר ליד ובתוך מוצאי מי גשם. הושנזל  טומן ישןגירוד ביזבים ושחרור סתימות במר .ד
 גות הכולל:ערוריות בגן שקתיקו .ה

 ת. לסיה ביטומניבפריימר אמו ואבק והספגתםריות מחומר זר, לכלוך השקערוניקוי  .1
 ית בעזרת שפכטל.יה ביטומנמילוי השקערוריות בדייס אמולס .2
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ניקוים מליכלו . ו ע"י  רחבים  בר, מריחת  ך ואבקתיקום סדקים צרים או  ס"מ לאורך    40או    20וחב  רצועה 
  30או    15ב  ס ארג ברוח המריחה החמה של פ  , הדבקה מידית על575/2ספלטי  מן אבביומר ו רייהסדק בפ

 ייראה.כוסה ולא עד שהארג י 75/25בביטומן אספלטי ספת על הארג "מ ומריחה נוס
 ס"מ לפחות. 10בחיבורים לאורך תהייה החפיה של פסי הארג 

מו כן, יוגן שטח  אוטמים. כ  ם לא שאות ל חלקי מבנה  וע כל אמצעי הגנה עום יכללו ביצאיטה לת הכנעבודו .ז
 יומה. בודה עד לסאיטום בכל שלבי העה

מה   .ח ביבחומריואטום  שקיים  כל  בחומרים  יהיה  החידוש  גם  ביטומנים,  פם  בהם  טומנים,  למקרים  רט 
 תינתן הוראה אחרת של מפקח העבודה.

ויבשים    קייםפר נר ולבצע איטום, כשדפנות התומר זכל ח  ותרחיק עקבים יש להת קייממתפרי התפשטו .ט
 לוטין. לח

בטון שבורקת קירות אתיקון והחל . י לעיים או מחוספסו מעקות  כהכנה  העבודה תבוצע    בוד הרולקות.ים 
 מ"מ.  5-3. היישום יהיה רטוב על רטוב, ובעובי 0105.04. בסעיף בטיח כמפורט

 

 ללים:בידוד כויטום ומחירי עבודות א
 ש. חדם או ביצוע איטום חידוש איטולשם ט',  –א'  – 05,00.06סעיף כמפורט ב הכנת השטח .א
 כו'.אמצעי הרמה ודרכי גישה,  כל אמצעי העזר: סולמות, .ב
 ומהיישום.  רי האיטוםהגנה על כל חלקי המבנה שלא יתלכלכו מחומ .ג
המצופות בגרגירי  ומניות עות ביט מחיר יריבנה. במחיר איטום גגות שטוחים, או תיקון איטום, יכלול הל .ד

 יוחדים. יעות והעיבודים המים בין הירתפר כספתכלולה האגרגאט  
 

  הערה: 
ם  טחו לתשלוחזיתות הבתים אינו כלול במחיר וש ת אנכיים עלבתפרי התפשטו עבור טיפול מחיר הפיגום .1

 יקבע מראש ע"י מפקח העבודה.
 הנדונה. ל חזית נוספות עעבודות  תבצעותהתשלום הנ"ל ישולם רק כאשר לא מ

 האיטום. חיר עבודותה במכוללבדיקת גגות בהצפה אינה   .2
 

 
 ום ביריעות ביטומניות טיא  ב.
 

 :חלקהכבת יישור וה ש . 1
 : ת( כמפורטלאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ההכנותבוצע השכבה 

פשופו  למ"ר ושי  גר'  503-של כר  עויבש  )פזקר( או שווה ערך,  " 474מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.     (א
 ת.אל ההגבהו ה"פריימר" לשיפשוףיש לתת  וחדמי דגש אטא כביש.היטב לתשתית במט

תבוצע )פזקר(, ויישור במגב רחב. המריחה    85/40  מסוג  מנופח  חם  מןביטו  של  עבה  מריחת שכבה  (ב
קטנים.בשנ ופגמים  חללים  מילוי  להבטחת  מהלכים  שכבת  י  את  למרוח  ע"ג    מןהביטו  אין 

 ק"ג למ"ר.  2-כה כריהצ ת. שעורהגבהוה
 כבה. מריחת הש ל המוקדם רק למחרתום יהיה לכהאיטדות המשך עבו (ג
 
 : איטוםריעות הי .  2

ליונה בגמר אגרגט  , יריעה עי שכבות של יריעות ביטומניות משוכללות ינה בשת טום תהית האייריעו
 . Rרמה , .B.SSטומרי מר אלס פולי 15%מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 גר'/מ"ר.  180 במשקל סטרליאופ מ"מ עם זיון לבד 5בי היריעה וע 
 נחת היריעות.יריעה לפני האישור המפקח לסוג ה לקבל את על הקבלן

 
 :כבת האיטוםש   .3
 

 יטומניות כמפורט בהלחמה מלאה.מיריעות בשכבת איטום זו תבוצע   -
 
במלוא שטחן   - היישוראל שכבהיריעות תולחמנה  הכל    -  שתית הבטוןו/או לתוהחלקה    ת 

 ת ומעקות(. קירו)גג בהתאם לפרטים 
 
 יות המפקח.לתכניות והנחהיצרן, בהתאם  בהתאם להוראותהעבודה תבוצע  -
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יעות חיזוק". "יריעות החיזוק"  דבקנה "יראופקי, אנכי, תו  -בכל מפגשי מישורים שונים   -

 ים לעיל. ה המתוארוהשיט תהיינה מיריעות ביטומניות מהסוג
לפס  יהיה מעל לסדק או  כז היריעה  שמר  קפדהס"מ, תוך ה  40יהיה לפחות    יריעהרוחב ה

 טב לתשתית. ו מולחמים הימ מכל צד יהיס" 10פחות המסוייד וכי ל
 וצר )"המדרגה" ( .הנ הקנט ללביטו "תגוהצנה" אלו קצוות יריעות

 
 הביצוע בשטחים האופקיים:  -

 ויושרה  נפרשה  שהיריעה  וזאת לאחר  הקצוות,   ל כלפימצע הגליתחל מאהדבקת היריעות  
 יריעה.תיה אל מרכז הקצו משני חזרה להלגוגו

 פקח.רק באישור המשינוי בשיטת העבודה  
 
וך אל הצד הגבוה, אלא מהצד הנמ  חת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים", תמידן הנכיוו -

 ו'(. מרזב וכ )כגון םפתחי יב בס תמיד תחל העבודה אם נדרש אחרת על ידי המפקח.
 
חיזוק"עמ  כגון  נוספות,  תבושכ   תודבקנה  בו  מקום  בכל - "יריעות  חיפו   ל  "יריעות  י"  או 

 ל השכבה התחתונה.ה כלפי אלה שהשכבה העליונל החפיות של תוזזנה כ
 
 ת: שעור החפיפו -

ו  שיבוצעס"מ, מלבד אלה    10נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של    אלא אם
עבר ס"מ מ  15ל  חק שבמר  ם תופסקת. מכל מקום, יריעת איטומ מפינוס"  20של  בתחום  

 לפינה. 
בו  בכל מק עליונמתבצעת הלחמה של שכבת  ום  יותר משיריעות  זנה כבה אחת, תוזה או 

 יריעה. 1/2ברוחב של  י התחתונהעליונה כלפהחפיות של השכבה ה
 
ה "פלשונג"( תודבקניפוי" )יריעות חוכו'( "  מעקות  ריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהות,י" -

המ מגובה  המים  קי(האופ  האיטום   שכבת  )מפני   בפרטים  ןצוייהחל  אף  או  המעקה,    ע"ג 
המשמש תהיה מהסוג    יריעת החיפוי  בת האיטום האופקי.כס"מ על פני ש  15תרד" עד  "ו

 שכבת האיטום העיקרית. את 
 
 "אף מים":   -

מ קטן  המים"  "אף  אוס  5-כאשר  מבנה  "מ,  ירחאם  לא  מקצה   תאובוודיק  ו  המים  את 
 ם. ן של שכבות האיטוולקה הפוכה", בקצה העליויש לבצע "רום,  האיטיריעות 

תבוצערוה" ביטו  לקה"  ממני  ב"מסטיק"  בסיס  חם  על  מסטיק  או  היריעה,  חומר 
 ט. פוליקרבונ

 אמצעי הבטחה וזהירות:   -
 כאלה.  יםוכו', אם קיימון פוליאטילן גכ  ההגנה  שכבת את להסיר יש ההדבקה לפני סמוך

 רית )"שפכטל"( ו"לגהץ".מלעבור עם יש  חמותעל כל החפיות המול
  

 הלבנת חיבורים  -
ורים בין היריעות באמצעות צביעת סופרקריל  חיבו הה ואישורה יולבנדיקת ההצפם בבתו
 או שווה ערך באישור המהנדס. לבן

 
 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה.  -

 
 בדיקת אטימות  ג.

ס"מ   5בכל שטחן במים בגובה של ידי הצפתן -על יעשהת הנ"ל תות ואטימות השכבויקת שיפועי הגגדב
במשך   יש  72לפחות  המפקח  תקעות.  להאריך  רשאי  ימהיה  לשבוע  עד  זו  הקבלן.  ופה  חשבון  על  ים 

התקרות  כולההצפה   בשולי  למים  מחסום  יצירת  כגון  בכך  הכרוכים  הסידורים  כל  את  ואטימת  לת 
 .המרזבים

הצפה יקת הוע בדשבונו, לחזור על ביצלתקנם על ח  בלןהק  ביאיטום יחויים ונזילות באם יתגלו ליקו
 ו של המפקח.ה תהיה לשביעות רצונל, עד שהבדיקכמתואר לעי
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 תים ומקלחות )רצפות רטובות(ואיטום רצפות בחדרי שיר 05.05
 

 ) גום"מסטיריצוף עם מערכת "מתחת לו' ת, מרפסות וכיה, תאי מקלחבטאמ איטום על מרצפים או ריצפות בטון בחדרי 
 (. 071ה טופ או סיק 102לפלקס איגוקה סי

 
   צפות בטוןמרצפים ור

 בק וחלקים. ך,אכלוים מכל חומר זר, למם יהיו תמיד יבשים ונקי חי רצפה או מרצף שיש לאטטש

ח . הכנת שטראויכ כןטח לאיטום הומותנית באישור המפקח מראש שהשבודות האיטום תחילת ביצוע ע
 ים. ך, פסולת, אבק, סיד וחומרים זרניקוי יסודי פני הבטון מלכלותכלול: 

,  ים(מספיק )במיוחד עבור איטום בחומרים ביטומנ  םיועדים לאיטום אינם חלקי מפני הבטון הבמקרים בהם 
סוג  אם להתב ,יה ביטומניתדייס אמולס שכבת החלקה על בסיס מלט צמנט אוורה המפקח בכתב על ביצוע י

 בר. שהושם בע החומר

 נפרד. בגין החלקה הנ"ל ישולם ב

 
 

 העבודה כוללת:
 

 הכנת שטח  –שון שלב רא
 

 , במידה והותקנו.המים והניקוז חר קיבוע צנרתשל השטח לא  ניקוי יסודי . א
 

ג' עבור   מפורט בסעיףת מהרצפה ע"י תערובת מלט צמנט כוהניקוז במידה והיא בולט מיםת הביטון צנר . ב
 צמנטי והחלקתו. עשה תוך יצירת שיפועים במלט הביטון י י הדלתות.בפתחה  בהג הה

 
  2", 10"מסטיגום חלקים  3הרכב: מטיט "מסטיגום" ב קף החדרמ בהימ" 10X10במידות התקנת רולקות  .ג

  1:1חול גס רובת מלט צמנט ביחסי נפח צמנט: תחי דלתות תוצק הגבהה מתע בפ נט.חלקים חול, חלק צמ
 מדוללת במים ביחס מתאים. מכמות הצמנט,  20%בכמות של " 1 הבתוספת "סיק

 ף.פלס תחתית הריצוההגבהה בפתחי דלתות תסתיים במ
 

 ם. פפי רו פה והרולקות מפסולת חלקיםיסודי של שטח הרצלייבוש וניקיון  שעות  24 המתנה של . ד
 

 פה והרולקות איטום הריצ –שלב שני 
 

, באזור ס"מ 20ל לגובה הרולקות עח הרצפה ול שטע "רגר'/מ 300 -כ" בכמות של 106מריחת "פריימר  .ה
 אמבטיה.מעל גובה פני ה  ס"מ 10יה יש לעלות על הקיר עד האמבט

 תאם לתנאי הסביבה(.שעות לייבוש )בה 3-2 ה שלהמתנ
 

בכמות של  האמבטיה, )בכל השטח של הפריימר(פה, הרולקות והקיר באזור הרצטח מריחת "מסטיגום" על ש .ו
 ת לייבוש. שעו  8- 6 ה שלתנהמ ק"ג/מ"ר. 51.
 

כנ"ל. המתנה קות והקירות הרצפה, הרולפני על  ק"ג/מ"ר 1.5גום" בכבות של מריחת שכבה שנייה של "מסטי . ז
 יבוש. שעות ל 24של 

 (. . )לשיפור התקנת החיפוייםקירוה בגמר המריחה יש לפזר חול על הרולקות
 

לנקוט אמצעי זהירות  נייה וכבה השהש ישוםי חר שעות לא 24 –יש לפזר חול למילוי לפני הריצוף החל מ  . ח
 ה באיטום בזמן הריצוף.למניעת פגיע

 
 הערה: 

 
 ש. בוע ימים ליבוש לפני בדיקת הצפה, אם ידרש מסטיגום ספריי" יש להמתין" או "10גום במקרה של "מסטי



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

56 

 

 ם. ות מתום הישושע 36צפה בתום " במקלחת, ניתן לבצע בדיקת הבמקרה של ישום "מסטיגום ספיד
 
 

 ת המחיר המדידה ותכול
 

שיחשב עפ"י גובה   טח איום נוסףוסף למדידה שתוי –לאמבטיה  שר מבצעים גם איטוםבמטרים רבועים, כא  –המדידה 
 ס"מ.  20 -ל המופחת בפועהאיטום ב

 לרבות הרולקות. עיל,ור להמחיר כולל כל אמ
 

 איטום קירות חדרים רטובים  05.06
 

 הכנת השטח  א.
שולד  חהשטלהכין את  ש  י  ולגרד את  ללא איהיה  אוג  וכד'  שומן  כל החומר הלא מודבק  בק, לכלוך, 

חי ים, חורים עקב סגרגציה בשטהבלוקים, בין בלוקים ועמודהחורים בין  יש לסתום את כל)כמו חול(.  
 המים(. מכמות  20%סיקה לטקס" או שו"ע )חול ומים " 3צמנט,  1ל בת שתערו בטון וכד' ב

 
 טוםיא ב.

  20%"סיקה לטקס" או שו"ע ) חול ומים 3צמנט,   1ת של מנטית בתערובע"י הרבצה צ שהעם יהאיטו 
 ת המים(. מכמו

 מ"מ. 8-השכבה כמלי של מיני עובי 
לס ר יש להטביע רשת אינטרגהקי ה עלר על גבי האיטום הביטומני העולתון של הקיבחלקו התח 

 שלם. לכיסוי מו הצמנטית עדבצה ר הה הרשת תבוצע ס"מ. על גבי 10ג"ר/מ"ר ברוחב של  60משקל 
 מ'.  2 שטח הקיר עד לגובה שלהאיטום יכלול את כל  

 
 
 

 ות פלדה ן ומסגר ת אומנגרו –  06פרק 
 

 כללי  06.1
 

 קו הרלוונטי לפרק זה.( בחלהכחול עו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר ת יבוצהעבודו
 

 . קניםת התרישומפרטים ולדיתאימו בכל ל פרטי הנגרות והמסגרות 06.1.01
 

המפעל שיספק    -  ןמזמיפקח/המתסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י    נגרות מתועשת   0206.1.
כ  ת מפמ"בדרישושיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו    את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר

253,252,251 . 
 

ה   .1.0306 ה  יימדדו  פתחיםמידות  תחע"י  לפני  ביצוע  קבלן  והנגרילת  עלות  להודיע הק  המסגרות.  בלן 
 . תרשוהנדקח על כל סטייה בין מידת הפתחים בבניין למידות למפ

 ל הקבלן.האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית ע
 

ח רשאי  המפקח. המפק  מראש ע"י  ושרושיא  נגריה או מסגריהו רק ביבוצע  מוצרי נגרות ומסגרות 06.1.04
 העבודה.  מרים וביצועהחו ק אתל עת ולבדולבקר בהם בכ

 
כל חלקיו לאישור המפקח ו/או גמור על    מכל מוצר  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר   06.1.05

 . זמיןהמ
 
נ   לא יובאו לאתר מוצרי נגרות או מסגרות 606.1.0   צבע בשכבת  אכה  כל פאותיהם בבית המלמשחו ב שלא 

בה יימשחו לפני מועד ההרכ  תרודשים או יוח  4  חסנומוצרים שאות הדרושות.  ל ההכנוכולל כ  ודיס
 שוב בצבע יסוד חדש לפני ההרכבה.

 
ין  שתימנע כל פגיעה בהם. א  ויישמרו באופן  מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו 706.1.0

במלהש דלתותתמש  חלונו  לבני  לחיזוק  או  מפיגות  לכל  או  אמים  מוצרים  אחרת.  חלקים  טרה  ו 
 לן על חשבונו. ע"י הקב או יוחלפו מים יתוקנו פגו מצאושי
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יבוצעו   06.1.08 אחרת  דרישה  הנגרות  בהיעדר  אורן מוצרי  התק  מעץ  דרישות  לכל  מתאים  ונקי  נים  יבש 

מאותו    בפקקי עץ בריאיוצאו מהעץ וייסתמו  ריאים  אינם בקוסים ש. סי35הישראליים ובפרט ת"י  
 סוג.

  
לפחות בצידם   3ת בצידם הגלוי ומסוג  לפחו  1סוג  מ  37"י  ו לדרישות תתאימות ילמוצרי נגרלבידים     06.1.09

 הסמוי. 
 
לבוד  006.1.1 ל  לוח  יתאים  נגרים"(  "לוח  או  "פנל"  גם  בהיעדר  )המכונה  הישראליים.  התקנים  דרישות 

 "מ. מ 4 -דים לא יקטן מ( ועובי הלבימעץ לבן )אשוח המילואות )המילוי(  תהיינהאחרת  דרישה
 

פלדהומ .1106.1 כל  צרי  יבוצעו  חיבור  על  של    FE  37מפלדה  יהם  מזערי  יהיו    2בעובי  הריתוכים  מ"מ, 
וא יושחז עד לקבלת  אחיד במראהו וה. הריתוך יהיה  חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים 

 לק.חיד וחשטח א
 

, אחת מכל  מאותלדוג  פקח/מזמיןהמבאישור מוקדם של  מסגרות חייב  ות נגרות ובודלע  הפרזולכל   06.1.12
 קבלן. ע"י ה וג, שיסופקוס

 
 יר הגלוון כלול במחיר היחידה.כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים. מח 06.1.13

 
עבודות   406.1.1 ומצביעת  אומן  פלדהנגרות  ל  סגרות  בהתאם  המיוחד   11פרק    הוראותתיעשה  במפרט 

 היחידה. רה כלול במחירומחי
 נים בלבד.ו תיקו, באתר יותרמפעלעו בצביעה יבוצבזאת שעבודות ה דגשמו 

 
 ארונות מטבח חדשים  .206

  
 עפ"י תוכנית שתאושר מראש ע"י המפקח. שיש ומתחתיו יהיו ארונות מטבח חדשים מעל ה

 תאים.  3 -ו דלתות 6יהיו טר. לכל ארון מ 2.2 עד 1.8אורך הארון יהיה  
 ס"מ.  60עומק  – ארון תחתון 
 .ס"מ 90 -כ פנל ללוכ -גובה ארון  

 גירות, בתאים הצדדיים יהיה מדף. מ 2 בכל ארון יהיו
 מ"מ מצופה בפורמייקה בשתי צידיו.  18יד בעובי פלטת לבתותקן  – בחלקו העליון של הארון

 ון. הארלכל תא של רגליות  4 – כווננותעל רגליות מתהארון יוצב  – הצבת הארון
 

 בנה הארון: שמהם ייחומרים 
מ"מ עובי, מצופים   18ווביץ'  דסנ  –ודפני המגירות  רות  תית המגי ות, לתחב, לדלתלג פרט    רוןכל חלקי הא  .א

 בגוון אשר יבחר המפקח. –פנימי בצבע לבן ובחיצוני בפורמייקה בצד ה

 לכל ציר.  2  פלסטי חרושתי,אמצעות מיתד עוגנים בדלת ברים המעם צי MDFלוח  –הארון ות דלת .ב

פורמייקה בשני צידיו להסתרת ופה  עובי, מצ  מ"מ  18לביד    לוחתקן  ור יבתא של כיו  –לוח הסתרה לכיור   .ג
 הכיור.

 מ"מ מצופה מלמין רק בצידו הפנימי. 6ד עובי ביל –גב הארון ותחתית המגירות  .ד

)טריקה    ת ממתכתירות טלסקופיו, מסילות למגיבורים סמויים ם עם חקפיצי  –ף פנימיים  צירי תופרזול,   .ה
 . שקטה(

 ת. תות ומגירולפתיחת דל תכתממ –או מאחזי יד ות ידי
 
 ון עליון רא

 ס"מ  32 –עומק 
 ס"מ 60 -כ  –גובה 

 בכל תא מדף 
 . לארון התחתוןה כאמור ביחס החומרים והמבנ

 
 מדידה ותכולת המחיר 

 עליון  במטרים מסווגים לארון תחתון וארון  –דה המדי
 לעיל  את כל האמורהמחיר כולל 

 



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

58 

 

 חדים מדידה מיוני אופ .206
 

 גם את העבודות המפורטות להלן:ידה השונים יכללו י היחהכללי מחירמור במפרט לא ףוסנב .01206.
 עיגונם. ה )משקופים( בבטון ומילוי מלבני הפלד א.
עיני ב. לרבות  הפירזול  וצכל  הידראוליים  מעצורים  מנגילינדריםת,  מ,  מובר  טאנון  ג  סגירה 

י או ש"ע  בנרהתוצרת שוני  עאצבסת אצבעות מסוג  ל למניעת תפיהדלת וכן שרוולתחתית כנף  
לוכן   אטימה  המשקוף  כל  גומיות  בהתאם    -וכו'  היקף  הכמויותלנדרשהכל  בכתב   , ,

   תקנים./במפרטיםו
 גלוון וצביעה. ג.
 לאישור המפקח. הכנת דוגמאות .ד

 
במידות   06.2.02 בגבוהיחידושינוי  שללת  עי  10%  ות  יהווה  לא  כיוון  במבכל  לשינוי  ו/או לה  היחידה    חיר 

 קבלן.ה צדכלשהי מיעה בלת
 
 
 
 

 ני תברואה מתק -  07 פרק
 

 הספר הכחול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.העבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי ) כללי 
 

 י תאור כלל  07.01
חלק .  1 מהווה  זה  מיוחד  ממס  מפרט  נפרד  נש  לביצוע  הסכםהצעה/מכי  בלתי  וא העבודה 

. העבודהלהכנת    הדרושים  ל המסמכיםאת כ  לקבל  זהפרק  על הקבלן המבצע  ה.  מפרט ז
רשימת המסמכיםב זה  כלליים מיוחדים  להצעה/הסכם  כלל  דרישות    זה, תנאים  המפרט 

מהק שאר  בלן,כלליות  וכל  הכמויות  המסמכים סמהמ  כתב  ברשימת  המפורטים   כים 
 . להצעה/הסכם זה

 אוגדןת )"הישרדן מהבי  ועדהפרט הכללי" של הות לנאמר ב"מכל העבודות בפרק זה כפופ .  2
העהכחו כל  בפרל"(.  ותקן  בודות  הל"ת  להוראות  כפופות  זה  העדכנית   1205ק  במהדורה 

 .ביותר
 

 אופני מדידה ומחירים   07.02
, כפוף לתוספות שרדירט הכללי הבינמהתאם למפאחרת ימדדו הכמויות ב   בכל מקום שבו לא צויין

 לן: שלה
  לברזים   יות פרטוהסתעפו  ול קשתותיר יכלר והמחיצך האורקוטר תמדד ל  צנרת מים בכל א.  

כנ"לש בנפרד.  למ  במחיר  הצנרת.  לבידוד  גם  ימדדו  הכנות  מדידה נכללים  כשירי 
 וכן שרוולים באלמנטים מבטון. נומטרים בנוסף לכל הנאמר במפרט הכללי ולמ

המדידה  .ב תברואלצנ  שיטת  במתקני  לפי רת  תהיה  המפרט   07000  בסעיף  המפורט  ה   של 
ואביזרי התכלול ספחים רת  הצנלי.  הכל במילוי.   ות, ומחירסתעפ ,  בטון  מאריכים    עטיפת 

 המחסום, כנ"ל לגבי קופסאות בקורת.למחסומי רצפה נכללים , במחיר 
"פקסגול"   ג.  או שצנרת  "פלגל"  האבאו  את  תכלול  לנקודה    ברותלהתח  הנדרשים  יזרים"ע 

   ד.יינתן מחיר נפר  תעל. למחלקיםותכלול שרוול מ
יכללורי  מחי ד.  שנים לצנרת   10  -ול  ההצעה/הסכם  סמכיבמ  צוייןמכ  ותשרות ואחרי  הציוד 

   אספקה בשיטת המחלקים.
 
 צנרת לחץ, שופכין, דלוחין, ביוב וגשם   307.0

ם  טת מחלקי תהיה בשי  -ת שחילה  לסטילסטיים. צנרת פיהיו צינורות פ-וקרים    ים חמיםצנרת למ
צינורות ב  עם  יורוהצנ  מקלטמגן פלסטיים.  לליו מפלדה מהת  לפי ת"י    04סקדיול    א תפרגולוונת 

ת 593 לפי  חשילה  מיציקת  מגולוונים  יהיו  המחברים  הברגות  255"י  .  עם  יהיו  החיבורים  כל   .
 גבוהה. פוליאטילן בצפיפות  או מ  958ן לפי ת"י  תהיה מפוליפרופיל  -לוחין  נרת דויאטמו בפישתן. צ

המחב  שי והצנרתלעטוף  אטבבטו  רים  למיםן  מ במחיר(  )כלול    ים  על  ולהגן    כדי  תוך  הצנרתכנית 
  הבנייה.

ילן  קשיח לפי התקן מחומר פוליפרופילן, או פוליאטתהיה מפלסטיק    -גלוייה בבנין    -צנרת שופכין  
 .(E.P.D.H)ות גבוהה בצפיפ



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

59 

 

שו מתחתצנורות  יהלרצפ  פכין  קבה  לפי  בצפמפוליאט  פקחהמיעת  יו  עםיפות  ילן    חיבורי  גבוהה 
המעטפת תהיה   הצנור(.  במחיר  צד, )כלולס"מ מכל    10עטף בבטון של  מתחת לבנין ת  תרנצ  וך.רית

  ל הרצפה.רצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי שקשורה אל ברזל זיון ה
 .   %2  ועבשפ -ין אחרת לא צו . אם כנדרשחו בשיפוע פקיים יונצנורות או

הביקו קופסאות  ובכל  בקירות  מחסומירת  יהי  יםוהמחסומ  הצפהר  רצפה,  תקניים  התופיים  ו 
 מכסים מפליז.  רופילן עםוליפמפ

   מפוליאטילן בצפיפות גבוהה. -צנורות אויר 
יקונים  פנימי, ברתוך, כולל ת  מלט  יפויעם צ  530יהיו מפלדה ת"י    -ורות מי גשם מגגות לחצרות  נצ

 . 40יול עם קשתות מוצא מפלדה סקד י, פנימבציפוי 
רמחסו "מי  "  4צפה  מייהי  8/  פנימ  צקתו  ציפוי  מפועם  או  אמאיל  בצלי  גבוהה. יאטילן   פיפות 

. הקבלן יתקין הנחיות המפקחתוך היציקה לפי  יותקנו מתחת לרצפה, או ב  8/ "  4"  מחסומי רצפה
ס"מ(.    3-5  )לפחות  החופף  לקהח  קיליקון לכל עומאטם סך ויאטום מבפנים ומבחוץ בשרוול מארי

 ע. יקבן שיתברג מפליז בגוומ המכסה יהיה
 
 קעית קר-ץ תתצנרת לח   507.0

"פלדה    רותצנו סקדיול    -  2בקוטר  מגולבנים  וציפו  40יהיו  הברגה  חיבורי  חרושתי.  עם  פלסטי  י 
  קן ת  תהיה לפי   -עלה  ומ  3צנרת מקוטר "  אטמוספירות.  10  -צנרת פלסטית תהיה בדרג מינימלי ל

  העטיפה  וני תיק יש לעשות. ון טמי בפני ית וציפויחרושת פלסטית  עטיפה , עם חיבורי ריתוך, עם305
 . בה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית, תוך בקורת שדה של היצרןההרכ   גמר לאחר

לשוחות  פלסטיים מתוצרת מאושרת. הרצפה  יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או    -כל השוחות לביוב  
ת זיוןהיה  הבטון  הטבעו  ילפנ  ותוצק  התקן  לפי  עם  תחתיהנחת  או  חרת,  המיווושתיות  צרות  ת 

מוב עם  נוליטית  יציקה  הפתחאחת  היצרן.הכנת  ע"י  מראש  יותקנו   ים  לשוחה  הצנורות  בחיבור 
 טון מעמס.  8 -דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל וחדים לשוחות, בהיעדרמחברים מי

 
 ציבה עבודות חורים והכנת ח  .607.0

שייכללו  של הבטון    נטיםבאלמ  יםריצחו  רוולים, חורים קבלן להכין שעל ה  -לגבי כל סוגי הצנרת  
כן לבצע על  גודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות האינסטלציה והיחידה, בחירי  במ

והחריצים   החורים  של  החציבה  את  הוא  היציקההדרוש חשבונו  בשעת  הוכנו  אשר  החציבה ים   .
הב  של  בכתב  שוראב  רקתעשה   לפני  יהמפקח  הקבלן  בכלצוע.  שיגר  שא  מח נזק    לא  ציבהם 

יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים    -ות  מתחת לרצפכין  ורות של שופושרת.כל הצנמא
 אחרת. בהם צויין

 
 צביעה   ..0707

בע סופי  ות ציסוד ובשתי שכבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע  כל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולב
 ירות. קה לכנסתני הצבוע צנרת לפש ל. י פקחהמע"י שיאושר  מסוג וגוון

ה החתוך    את  לצבוע  להקפיד  יש  הצנרת.  רבמחי  נכללצביעה  מחיר  במקומות  המגולבנת  הצנרת 
מתלים, חיזוקים וכל חלקי   על  כל הנאמר לעיל חל גם  קורוזיה.  למניעת  אבץ  וון קר עשירבצבע גיל

 נרת. רזל הקשורים בצב
 

 התקנת צנרת שופכין  .0807
הבקו פתחי  בה  -רת  כל  פתח"ללה  תאםיעשו  הבקות.  יפנו  י   יש   גישה.  המאפשר  לצד  תמידרת 

שה מלמטה בשום מקרה, אלא  יג  להתקין  להשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. אין
של   בכתב  מפורשת  שופכחפקהמבהוראה  בקווי  כיוון  שינוי  בכל  להשתמש   -ין  .  או   םכייבבר  יש 

 .פקחהמכתב של ה מפורשת בראהוב לאמעלות, א 90א לות בלבד ולע מ 45 בהסתעפויות של
והכיסוי   לרצפת  כמ  -החפירה  מתחת  צנרת  הצנורות.  במחיר  ונכללים  הכללי  במפרט  קומת  פורט 

 מבנה.רת "תעבוד" יחד עם רצפת הקרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנ
 

 ץ ת לח בדיק  .0907
שעות,   4שך ספרות בממואט 12ל ש חץות ליעברו בדיק -האשחמים וכיבוי מערכות המים הקרים, ה

רים הדרושים לכך ועליו לספק את המכשי  . הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן8.8.2  לפי הל"ת סעיף
 זאת   ות המפקח שיאשרקווים זמניים. הבדיקה תערך בנוכח  וסגירת  ן: משאבה, מנומטר, צנרתכגו

 ד על הצנרת המבודדת.ודהבי נורות, או יותקןו הצשור יאטמלאחר האי רק העבודה, ביומן
ות לפני  אין לכסות את התעל  .8.6.2  סעיף  הל"ת   תעשה לפי  -ות לחץ לצנרת השופכין והדלוחין  בדיק

בפקקי להשתמש  יש  המפקח.  חבר  מתפרקים  טסט   אשור  של  מוצר  כדוגמת  הבדיקה,  ת  לצורך 
   ושר.ע מא"פומס" או ש"
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 שיפועים   .1007

 אופקיים.   -מים קרים וח מים צנרת
 . ידרש אחרת בכתב ע"י המפקחאלא אם כן  ימום,מינ %2  דלוחין ושופכין תרוצנו

 .  %1  - 6" צנרת שופכין 
 יש לקבל אשור בכתב מאת המפקח. -קטנים יותר  פועיםבשי להנחה

 
 
 קבועות מחרס  107.1

  ה.ת לפני ההזמנאשור על סוג הקבועו ה ולקבלקבועדת גמא מכל יחייש להביא דו
על   להגן  ועדמיות  עוהקבויש  אספקתן  ולמסרן    המסירה  לקראת  הבנין.  סירתמל  ם  לנקותן  יש 

הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור   מפני  המרחקים  על  להקפיד  שי  מבריקות מכל פגם.
 הסוג.   מאותו הקבועות

מ יהיו  "חרסה",האסלות  ש  תוצרת  עאו  מווה  יהיו  ומכסה  מושב  סרך,  פלסטי  "כבד". חומר  וג 
מחומר פלסטי בדגם מאושר עם מנגנון דו כמותי. אסלות   דחהההיו מכלי האחרת, יה ישר דרבהיעד

קונסטרוקצתלויות   עם  בתכניותיסופקו  המפורט  כל  כולל  ולקיר  לרצפה  פלדה  עם  -ית  ויסופקו 
 . 1מזרם חצי אוטומטי "

ה  סלת הא. יש למרוח תושבמ מצופי כרוםס"   40,    3/16"רת ברגי פליז  בעז   חזק לרצפהיש ל  אסלות
 דוקה לרצפה.י הינסטי לבן לפבמרק פל

מותאם לצורת הכיור במגע מכופף ו  1/2בקוטר "  יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן  -כיורי רחצה  
במק הרחצה  כיור  והקבועות.  הכיורים  איזון  על  להקפיד  יש  מרציף.  עשוי  יהיה  בלתי    פלדהלט 

 . 31205.לפי ת"י ת הכיור מחלידה. התקנ
הדל צנרת  לכיוריםלוימיב  וחיןכל  כולל  "תהי  ,,  בקוטר  הכיור    עם  מיד  -  2ה  ממחסום  היציאה 

 לעבור לקוטר הנ"ל. והכניסה לקיר יש 
  או   בהיעדר דרישה אחרת יהיו כל הכלים הסניטריים תקניים מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה"

 הכלים  לכ  פקח.אביזר לאישור הממכל קבועה ו  הקבלן יספק דוגמא  ת המזמין.בחירערך לפי    שווה
בהתא  הטכני  מפרט ה  לפי  יורכבו כרום  ניקל  יהיו מצופות  כל הארמטורות  היצרן.  ם לדרישות של 

ובצב , מכסי התקן  בחירת המזמין  לפי  לכלים  לפי    ע מותאם  ובסוג  בגוון  יהיו מסוג קשיח  אסלה 
 המזמין.בחירת 

 . מפקחה"י היו מסוג מאושר עיאגרות"( י)"נ מזרמים
 

 ומי פלסטיק סמחו כרוםארמטורות    127.0
ברדרי  ר בהיעד והחמים,  הקרים  המים  האטרמטורות:סוללות  כל  יהיו  אחרת,  יוצאים שה   זים 

שסתומים    ושופכין, וברגיהם,  חיזוק  ווי  רוזטות,  מזרמים,  פנימיים,  ברזים  של  חיצוניים  חלקים 
ם פיצושת משו מסגסוגת נחועי  אלה  כל  -  'וכד  שופכין  לעביטי  ם, רשתותפקקי ורים, שרשרות ללכי

לדוגמא  מהדגם  ויהיו   הישראלי  קןבת  טרכמפו  מלוטש  כרום כפוף  הכמויות,  בכתב  ות המצויין 
 מפקח.שיאושרו על ידי ה

)"סיפון"(   יסופ  מאושרת.  יהיו מפלסטיק מתוצרת  -מחסומים לכיורים  קו עם  חלק מהמחסומים 
   ם.חי כלים, או מדישל המזגני   וזניק מי לקליטת המחסום, לפני דיתיציאה צד

 
 ם ברזים ואביזרי  137.0

וסוללות    ברזים  מצופים כרום.  נחושת  מסגסוגת  יהיו מטיפוס כדורי  -ועד בכלל    2ים עד קוטר "ברז
ז תקן ברום בו יו. בכל מקמזמיןה"חמת" או ש"ע, מסוג וגוון לפי בחירת    מתוצרת  יהיו  -פנימיים  

 . ראו האביז הברז במחיר הז כלד לאפשר פרוקו. להתקין רקור יש -אביזר עם חיבור הברגה  או
 ברזי שריפה חיצוניים  4.107

כד  -ברזי שריפה   כיפות  בעלי  דגם  יהיו  ברז   פתח  "פומס" או שווה ערך. עלשל חברת    3וגמת  כל 
 יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי. 

 
 מי רצפה סומח  .1507

רמחסו פלי   יעשו מפלסטיק  -  4"  /  2צפה "מי  בגוון שיאושר.    עירבו  משטח  על  מחורר  זעם מכסה 
המחסום. יש להקפיד    בחיבור  -רקורד קוני    חצי  ידי  על  חייבים לשאת תו תקן. חיבורמים  והמחס

 על גמר נקי עם שטח הרצפות. 
 

 קופסאות בקורת   .2007
בקורת " "  2קופסאות   /2  " "  4או  רצפה. לגבי מחסומי    כמפורט  מכסים  עם  קמפלסטי  יעשו  -  4/ 

 גבי מאריכים.כנ"ל ל
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 קים לצנרת אספקה בשיטת מח  217.0

ומטבח השירותים  יחידות  בתוך  החלוקה    יהיו   הצנורות  קים. מחל  באמצעות  תבוצע  צנרת 
ויותקנו  מצולב  פוליאתילןמ פוליבוטילן  לאחר   שליפה  המאפשרים  פלסטיים  מגן  צנורות  בתוך  או 
"  קיםהמחל  התקנה.ה נחושת,  3/4בקוטר  כרום  כדורים  הברזים  מסגסוגת  ציפוי  ע.  ש"  או  עם 

גד יוומחלקים שקוטרם  הל  הוראות  לפי  תבוצע  הצנרת  ביצור מיוחד.  פלדה  מצנור  יעשו  יצרן  תר 
 שנים.  10 -המבצע ע"י היצרן עם אחריות לובאישור הקבלן 

המפקח ע"י  יבוצע  העבודה  לא  באקר  םפנימיי   מצנורות  וףלשל   נסיון   במסירת  וצנור  ובמידה  אי 
ף, חרסינה וכד'. לחץ  לרצו  כולל נזקים  מחדש  קנההתשא בכל ההוצאות הכרוכות ב הקבלן יישלף  

 וס. מעלות צלסי 100אטמוספרות עד  10הצנרת 
   י אשציוד כיבו .2207

  6ף אבקה יבשה  גם מט  גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול
 חות, פל  1מים המזין יהיה "ה  כווני, צנור  - על ציר רב  ן יורכבהגלגלו -בהיעדר דרישות אחרות  .  ק"ג

לפחות.   3/4"  רמזנק רב שימושי בקוטמטר עם    25ואורך    3/4"  לחץ בקוטר  צנור   יורכב  גלגלון  על כל
צעות  אמואל המזנק יהיו ב  יותקן ברז לפתיחה מהירה. חיבורי צינור הלחץ אל הגלגלון  בנוסף לנ"ל

 נ"ל כפוף לאישור מכבי אש. הציוד ה.1" מצמדי "שטורץ" בקוטר
  15מבד משוריין    2"  זרנוקים  2ר דרישה אחרת יסופקו בנוסף לנ"ל  היעדב ו  -עמדת כיבוי מלאה  ב

ובנוסף ברז שריפה  חיבורי  עם  2סילון "מטר בתוספת מזנק   שטורץ ומטפה    חיבור  עם  2"  שטורץ, 
 ק"ג. 6אבקה יבשה 

 במערכות אספקת מים ונים תיק  .2307
 העבודה. מפקח אישור מראש מבאים ובצנרת המסוגי עשו באמצעות אחד קונים ייהתי 
 . 40נור פלדה מגולוון מסוג סקדיול צי 
 . 24דרג  1519 ת"יעפ"י  מצולבן לתאצינור מפולי  
 2242פ"י ת"י ע sp ןלתמפוליאצינור  
 5433ת"י  24דרג מצולב פקס  ןלתמפוליאצינור  

 
 

 
 

 מתקני חשמל  -  08פרק 
 

   .מפרט זה מתייחס לעבודות חשמל ותקשורת 08.01
 

הח 8.020 יעבודות  הוו  לבהתאם  בוצעו  שמל  של  בניין  לעבודות  מהמפרט הכללי  הבין    )בספר   וחדתשרדית המיעדה 
לדר ובהתאם  חוהכחול(  חשמלישות  ע"י  ויבוצעו  החשמל  מק  רישיון  עם  מארשים  העבודות  אים  לסוג  תאים 

ם נוגעיוהתקנים הישראלים ה  " מפרט כללי למתקני חשמל" וכן לפי דרישות החוק  - 08פרק    ות לבצעם.הנדרש
 .ר כחול()ספ יטחוןן ומשרד הבבדבר ולפי המפרט המיוחד של משרד הבינוי והשיכו

 
 

קח  רואים את הקבלן כאילו ל  לו תנאי העבודה במקום.  וברורים  ,והשטח  דרישותהת  שבדק א  הקבלן מצהיר 08.03
במחירי   אותם   וכלל  ובכתב הכמויות  התוכניות במפרט דלעיל  עבודות כנדרשהבחשבון את כל הדרוש לביצוע  

  .ורשבמפ והיחידה שבהצעתו, אפילו אם לא הוזכר
  

אחרא  הקבלן 0408. שליהיה  המושלם  לביצוע  מע"י    םבדיקתכולל    תעבודוה  י  ו בודק  החשמלוסמך  חברת   ,נציג 
דק, חובר ד לפעולתו הסופית של המתקן. העבודה לא תיראה גמורה לפני שהמתקן נבע  ,נציג המזמיןבנוכחות  

עוהופעל והת נציג המזמין. הקבלן יתאםקבל  כל הדרוש עם חברת   "י  הו  את  שר לתאום,  צאותיו בקהחשמל. 
 שר בהצעה. , ייכללו במחירי היחידה אי חיבורבדיקה וכו' פרט לדמ

 
עבור טיב העבודה והחומרים אשר הוא מספק לתקופה של שנה אחת לאחר   יהיה אחראי כלפי המזמין  הקבלן 08.05

של תקופת  בפרק זמן    התקלות, הליקויים והפגמים העלולים להתגלות במתקן. כל  שלמת העבודה ובדיקתהה
חשבונו הוא    היה הקבלן חייב לתקן על המפרט וההוראות, י  דרישותהא לפי  ו העבודה שבוצעה שלהאחריות, א

זמן פרק  ואישור  תוך  העבודה  ביצוע  על  הפיקוח  המפקח.  מהנדס  ע"י  ייקבע  אשר  המהנדס מתאים  ע"י  ה 
ל  איננההמפקח   חייב  הקבלן  לביצוע.  מהאחריות  הקבלן  את  למפקחמשחררת  שוט  מסור  מהלך  מידע  על  ף 

 כך. יוחדת להעבודה בלי הוראה מ
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. התווית תהיה  כנדרשואת הפאזה   מספר הקובתווית זיהוי הנושאת את  ור בכניסתו ללוח יסומן  כל כבל או צינ 068.0
 ניתן למחיקה בקלות.  ורה שלאיה בצקבוע והרשום עליה יהמן הסוג המוצמד לקו באופן 

 
יה 078.0 החשמל  בבתוכניויה  לוח  כנדרש  הקבלן  כתבוב  מפרטת  על  ואת  להציג    הכמויות,  הלוח  של  התוכניות  את 

 ני הביצוע.ם לפני המהנדס לאישור לפאופן סידור המכשירים בה
 

וצה הקבלן להשתמש בציוד  ות. רהכמוי  כתבבו/או    פרטמבכל האביזרים שיותקנו בלוח יהיו בהתאם למפורט   088.0
לפני   יציג  הפריט  דוגמא    מיןפקח/מזהמש"ע,  קטלושל  של  בצרוף  טכני  מפרט  עם  חשבון  היצרן,  ג  על  הכל 

 . המתכנן המפקח/מזמיןשל שצוין ללא אישור מוקדם  ותקן פריט שווה ערך לזההקבלן. לא י
 

המפור 098.0 הדגמים  לפי  יהיו  התאורה  ה  כתבבטים  גופי  יסוהכמויות,  המפורט  ם  הסוג  לפי  נורות  עם    כתב בפקו 
 שנים  6 -לאחריות  – "עשו או קוניסשל חברת ד ל י התאורה הכמויות. גופ

 
אלקטרואספקה או גביס או ניסקו או היו מסוג מעולה תוצרת ציתור או  מפסקים, ח"ק וכו' י  -כל האביזרים   018.0

 .בכתב הכמויות הנדרש במפרט ו/או  אחרת, הכל לפי
 
ות  בתוכנידות  יבמותקן פה"פ מנחושת  י  הראשיליד הלוח    עשה לפי דרישות חוק החשמל.רקת היסודות תיהא 118.0

תעלות מ"א וכו'    ינור מים קרים. צינור מים חמים,ממ"ר לצ  10הכמויות ויחובר במוליך    כתבוב  ש במפרטכנדר
 הכל לפי דרישות החשמל. -

 
נדס  א לפני המהכמויות , עליו להציג דוגמ  במפרט, או בכתבצוין  יספק פריט ש"ע לזה שבכל מקרה שהקבלן   218.0

 . בל את אישורו מראשולק
 
ח 318.0 המתכל  מגולווניםלקי  יהיו  והתקשורת  החשמל  במתקן  שיותקנו  מחלידה.   כת  שאינה  מתכת  עשויים  או 

ני  עה לפמקרה כזה תיעשה הצביבמקרים מיוחדים הרשות בידי המפקח לאשר שימוש בחלקי ברזל צבועים. ב
 . פקחהממפרט שיינתן ע"י  ההתקנה ולפי

 
בידי  הרשו 148.0 כוחות  בא  או  חלק  ל  המזמין  כל  החומספק  בחלקם.  מן  או  כולם  עזר,  אביזרי  כולל  הציוד  רים, 

בכתב הכמויות. הרשות בידי המזמין להגדיל    תאם ליחידות הכתובותרה זה יחושבו המחירים להורדה בהבמק
 היחידה.  א שינוי במחיריאת ללהקטין את הכמויות וזאו ל

 
עבודה   158.0 ללאכל  משבאישור    שתבוצע  בלתי  באופן  תפור  יעאו  הרצון,  ע"י  דרישת ק  לפי  מחדש  ותיעשה  קבלן 

נוס תשלום  ללא  כפוסהמפקח  ישמש  לבדו  המפקח  המהנדס  ובהערכת  ף.  זה  במפרט  הכלול  מושג  כל  לגבי  ק 
 העבודה והתאמה למפרט.

 
יהאופן מדידת הכמוי 618.0 בות שבמפרט הכללי למתקין חשבהתאם להורא  יהות  הנזכר  ובהתאם    028.0סעיף  מל 

מרי העזר הדרושים וכל מחירי היחידה יכללו אספקת החומרים העיקריים וחו  ים מטה. לפרוט הניתנ ו  לתנאים
הד יהעבודה  וכל  לפעולה.  מוכן  וחיבורו,  הפריט  של  הרכבתו  ו/או  הנחתו  לשם  הישירות רושה  הוצאותיו    תר 

מל עם חברת חש וםהוצאותיו בקשר לתאלרבות  לפי חוזה, הקבלן בקשר לביצוע העבודה יפות והרווח שלוהעק
רשויות אלוחבר ע"י שתי  והבדיקות  כל פריטי המת בזק לביצוע העבודה  בדיקה  ה. הפעלה ראשונה של  תקן. 

 ומסירה לנציג המזמין וכו'.
 

כלול אספקת הגוף עם ירכבתו וחיבורו, מחיר ג"ת  , הלד  רהעם נויכלול אספקת הגוף    דל  מחיר ג"ת למנורות   178.0
ו והתקנתו וחיבורו וכל  תכלול קבלת הגוף במחסן המזמין, הובלת  התקנת ג"ת  ט.כמפורביזרים ונורה  אכל ה

 היותו מוכן לפעולה. חומרי העזר הדרושים למען 
 

בשל 188.0 ביצועה  את  יכלול  יסודות  הארקת  פה"פ  כנדרש  מות מחיר  יימדד    ו'וכ  כולל  הכל  כאן,  כיחידה  כמפורש 
 רכות מתכתיות שונות נמדדות בנפרד.מעה"פ לורות לחיבור פנפלט. אורך המוליכים והציקומ

 
א"מחיר   198.0 במחסן  )כמפורט(  התאורה  גוף  למחיר  מתייחס  יהיה יסוד"  לקבלן  שישולם  הסכום  ספק,  בחנות  ו 

מתוק בהצעתו  אשר  הסעיף  הפמחיר  האריתמטי  בהפרש  הי)  שוטן  מחיר  בין  באחוזים(  מלא  לבין  חיר  סוד 
יא מעבר שתוצג בפני המזמין. לא תינתן לקבלן תוספת כל שה פק של הסבונית הרשומה שהפריט כפי שיופיע בח

 לזה עבור הובלה, התקנה, רווח וכו'.
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כל שהוא לא  ף  סעיף כל שהוא או ביטול  וייתכנו סטיות מהן. שינוי בכמות של סעיהינן באמדנה    כל הכמויות 028.0
 חר.אר היחידה של סעיף זה או שינוי במחייהווה עילה ל

 
 ויות ומתחייב לפעול על פיהם. היר בזה ומתחייב שקרא את כל חומר המפרט וכתב הכממצקבלן ה   08.21

 
 חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.כל עבודות ה 08.22

 
 

בביצוע   08.23 יעסוק אדם  מנהל התיב  יש  עבודות חשמל, אלא אםלא  רישיון מאת  ביצועידו  לו  זה עבו  ר  דה מסוג 
 וקפו של הרישיון תקבע בו בכפוף לחוק החשמל.ת תקופתנאי הרישיון, תובהתאם ל

  
חייב להציג את רישיונו לפי  מך המתאים לסוג עבודות חשמל חשמלאי מוסבעל הרישיון  –חובת הצגת הרישיון  2408.

 ת.וסכהשירות או הרשות המ דרישת מקבל
 

וסיווגו על כל מסמך  שיפר רישמו המלא, מס  תידנית + בחותמת הנושאת אום בחתימה  בעל הרישיון יחת 08.25 ון 
 ו על ידו וזאת ללא תוספת תשלום. הנוגע לעבודת החשמל שבוצע

 
 
 
 

 דות טיח עבו -09פרק 
 

 כללי  09.01
 ונטי לפרק זה.הרלו בחלקו)הספר הכחול(  העבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי כללי 

 

 תקנים . 1
 :הבאים בתקנים יב החומרים והביצוע יעמדוט

 וספים כימיים לבטון מ – 968ת"י 
 דרישות ושיטות בדיקה. –בבנינים, טיח פנים טיח מוגמר  – 1275ת"י 

 
 אלא אם נאמר אחרת. 09בוצעו בכפוף לדרישות המפרט פרק כל העבודות י

 
 דבקים לטיח  –מוספים  . 2

 50%לפחות  בנוזל יהיהאחוז המוצקים  – ילי  ק אקרדב
 לימרים .ג. פוב – 2ד בי.ג'י. בנו -
 שרפון  – 4000ריל שראק -
- SEALOPREV –  רטרד 

 כרמית  – 200כרמית  -   SBR לטקס
 ולימרים ב.ג. פ – 12גי.ג'י. בונד  -  

 
 אשפרת הטיח  . 3

בצינור הרטבה  ידי  על  אשפרה  תבוצע  שכבה  ב  3מים    בכל  בפעמים  לפחות.  3משך  יום   ימים 
 למטה.  מלמעלה ניגריםדי מים סוף יום הטיוח ותעשה על ישפרה תחל בהא

 
 ניקוי הרקע  . 4

בסעיף   יש לבצע    090212בנוסף לאמור  כי  בזאת  פני    ניקוי יסודיבמפרט הכללי מודגש  השטחים של 
 המיועדים לטיוח. 

יבוצע    ניקוי כנדר  לפניזה  הרקע  הכנת  בסעיף  ביצוע   י.הכלל  במפרט  09021ש 
בלוקים יזרמו עם  רורי ה האבק ופ, כך שהשטחים  הזרמת מים בצינור על פני  עשה על ידיניקוי הרקע י
 המים למטה. 

 
 ה ולישורמלט לסתימ . 5

חורים, חריצים וישור שטחים כנדרש בסעיף   לאחר ניקוי הרקע ולפני התחלת הטיוח תבוצע סתימת
 במפרט הכללי. 099211

 : יישורהמלט לסתימה ו הרכב
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 דלי צמנט 1 -
 יפזיף ליים חול זד 2 -
 SBRקס י או לטליטר דבק אקריל 1 -
 ורך.לפי הצ מים -

 עמים ביום. פ 3יש להקפיד על אשפרת מלט התיקונים  
 תיקונים בבטונים 

קונסטרוקטיביים בטון  בסעיך    באלמנטי  כנדרש  התיקונים  יבוצעו  וקורות  עמודים  א'    02096כמו 
 כללי.במפרט ה 

 
 ת טיח לפינוילים פרופ . 6

 יו כמפורט להלן: לפינות יה הפרופילים
 גילה"וונת רשת מגול"זויתן ר

 בפינתה.  V.CP.ח המגולוון )פינה גרמנית (תהיה עם ציפוי ינת הפפ
. אחרי גמר הטיוח יש לנקות את פינת  SBRלי או  עם דבק אקרי  1:2הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט  

 ן הסיוד .בגוו ופרלקע בשתי שכבות סהפח מפרורי טיח ולצבו
 ונת "אף מים" רשת מגולו זויתן

 נשירת טיפות מים.  למניעת P.V.C -זית מליטה זיכנ"ל כולל ב
 רי בנין , הרצליה.דוגמת ספק: רוטנברג חומ

 
 גמר טיח במפגשים  . 7

 . עד לבלוק ן תקרה לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי בקו מפגש הטיח בי
 .לחומר אחר  שה גלוי בין טיחו פגיבכל קיץ דומה יבוצע חר

 
 טיח חוץ

 .במפרט הכללי 09024הכיוונים, כמפורט בפרק  ל בשנילפי סרגשכבות ע בשתי טיח החוץ יבוצ
 הרכב טיח חוץ יהיה מטיט מוכן בלבד 

 .ה ערך וסיד כדוגמת רדיטיט או שו הטיט המוכן יהיה ללא
 פקח. הרכב הטיט המוכן יאושר על ידי המ

 יוויו. היצרן ובל פ הנחיות ומפרטייה ע"יח יהביצוע הט
 

   דוגמאות 09.02
ל סוג טיח לאישור המפקח. את מ"ר לפחות מכ  2.0  -יח חוץ ופנים בשטח של כ ת של טדוגמאו  להכין  ל הקבלןע

 ן לסלק או להרוס עד גמר הבנין וקבלתו.הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אי
 

 לעבודות טיח  אופני מדידה מיוחדים 09.03
ירי הטיח  לים מחכן כול ד. כמודו בנפרלרבות ברצועות והם לא ימדטחים צרים כוללים טיוח במשהטיח חירי מ
 .כנדרששידרש  טיח על קירות ועמודים לכל גובה –

נה בטיט צמנט על כל השטח )בניה + בטון( וכן את אלמנטי  מחירי טיח מכל סוג שהוא כוללים הרבצה תחתו
 ים.שת חדות הפינות כולל בתפרפינה להדג הקירות ופרופיליאורך חיה לינות וסרגלי הנההגנה על הפ

 כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.מיוחד  ה במפרטהאמור כל 
 
 

 
 עבודות ריצוף וחיפוי   -  10ק פר

 
 כללי  10.1

  
 לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.העבודות יבוצעו 

 
המר 1.0110. יסוג  בצפות  בכתהיה  לנדרש  הכמויות  התאם  בחירתב  כדוגהמפקח/המזמין    ולפי  מת )או 

 ו התקן.  תקן ישראלי ומסומנות בת-תהיינה בעלות תו המרצפות.   יים(הק
 

ע .02110. יש להקפיד  זהה.  כל המרצפות תהיה  יש  מידת  וגוון אחיד לכל המרצפות.  ייצור אחיד  ל תאריך 
 ל גודל, גוון או פגם. מתאימה בש כל מרצפת שאינהלסלק יצוף ולפני ביצוע הרלמיין את המרצפות 
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 . (נחיות המפקח/המזמין )או כדוגמת הקייםלפי  -יחים נחת הארורת הצ 0310.1.

 
מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול תוספת    ע"גקיים או  ריצוף  ו בהדבקה על  יבוצעפים  הריצוכל   .1.0410

בשיעור   אפור  ה  0010.צמנט  יק"ג/מ"ק.  שו  עורבבצמנט  באופן  בכל שטחבחול  מחיר    הריצוף.  וה 
 צוף ולא יימדד בנפרד.של הרי היחידה מחיריב כלול בהחול המיוצ

 
תחילת הריצוף. הטיט יהיה  מ לפחות. יש להקפיד על ניקיון ויובש החול לפני  "ס  5החול    עובי שכבת 10.1.05

 ג למ"ק. ק" 200ס"מ. תכולת הצמנט בתערובת  2בעובי 
 
 ני הריצוף. נסטלציה לפצנרת חשמל ואי לבטן יש 6.010.1
 
בו  בכל   710.1.0 הפמקום  מפלסיש  התפרים  ולאוים  רש  הריצוף,  רך  מדרגות  יסתיים  הוראה  גמר  בהעדר 

ב. מחיר הזויתנים כלול במחירי היחידה של טמ"מ מעוגן הי  /0/41040במידות    פליזרת, בזויתן  אח
 הריצוף ולא ימדד בנפרד. 

 
מים  ולישיפה .1.0810 הרהיו  השיפולי  יצוף.סוג  השיפולים  ס"מ   7  םגובה  מישקי  המש.  מישקי  יהוו  של  ך 

 גרונג"(. מעלות )" 45סרו בזוית של ועות השיפולים בפינה ינמקצוף. הריצו
קצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת דבק מאושר  במקום שאין טיח יהיו השיפולים בעלי מ

 ע"י המפקח. 
 

   .R11דרגת החלקה  יבצע באמצעות אריחים בעלירטוב איזור  ריצוף ב 1.09.10
 

 אות דוגמ 110..10
 

התח א. הריצוהעבולת  לפני  וסוגי  חומרי  כל  של  דוגמאות  הקבלן  יספק  בסעיף  דה,  כמוגדר  ף 
   ( של המפרט הכללי.10004)

חומרי הריהדגמ כל  בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.  יישארו  צוף אשר  ים המאושרים 
ייסופק על  הקו  ידי  העבודה  ביצוע  לצורך  לדוגמאותבלן  נמרץ  בדיוק  המאושראימו  ות ת 

 כאמור.
ואפשרוצוף  הריחומרי   השונים  הגוונים  לרבות  האדריכל  ע"י  של יאושרו  והמיון  הבחירה  ת 

 ור. החומר מתוך אותה סדרת הייצ
 

דוגמאות ב. לבצע  הקבלן  י  על  הדוגמאות  שהוא.  סוג  מכל  ריצוף  לשל  בהתאם    דרישות בוצעו 
 . 80-60-40 ס"מ. /001100 -ח, גודל כל דוגמא כהמפק
המאוהדוגמ כמעטאות  תשארנה  לקביעת לגמ  עד  שרות  כמודל  תשמשנה  והן  העבודה  כל  ר 

אות והשטח עליו בוצעו ינוקה  י העצוב. סמוך למועד סיום העבודה יפורקו הדוגמהטיב והאופ
 למצבו המקורי.מכל השאריות, החומרים והפסולת ויוחזר 

 לעיל. א'  רט בסעיףלאחר אישור האריחים כמפו מאות בפועל, יבוצע אך ורקהדוג יישום
 
 
 

 וף באריחי גרניט פורצלן יצ ר 0.21
 

( במידות ובגוון לפי בחירת  2)  314בת"י    4אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  בהיעדר הוראה     10.2.01
 . ים(האדריכל המפקח/המזמין )או כדוגמת הקי

 
  מ"ק. /ק"ג  200מות של  ב בצמנט בכאו על גבי מצע חול מיוצ  םצע בהדבקה על ריצוף קייף יבוהריצו .20.210

 מולא ברובה אקרילית.מ"מ אשר י 5ין האריחים יש להשאיר מישק ברוחב עד ב
 
 רניט פורצלן גחיפוי קירות באריחי  .310
 

 (.  2)314בת"י  4האריחים יהיו מסוג א' לפי טבלה  10.3.01
 
ל 210.3.0 יש לבצע שכבת הרבצה מאריחימתחת  כמפורטטם  הכ  יט צמנט  טיח שחור.  ללי ושכבת  במפרט 

 הרבצה והטיח כלול במחיר החיפוי.ה  שכבת מחיר
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 לוגיות" או ש"ע. האריחים בדבק מסוג "דבק פורצלן" דוגמת "נגב טכנוהדבקת   10.3.03

עד   ברוחב  מישק  להשאיר  יש  האריחים  י  3בין  אשר  ברובה  מ"מ  בסיס  מולא  מסוג  אפוקסעל  י 
 . " או ש"עותולוגידוגמת "נגב טכנ, MAPEIוג בקטל 130זהה לאריח מספר  "קרהפוקס" בגוון

 
מרווחים   .3.0410 סתימת  על  להקפיד  אריחייש  כגון  ם  בין  מהקירות,  היוצאים  אלמנטים  צינורות  לבין 

ב לסתום  יש  כן  המפקח.  באישור  אלסטומרית  אטימה  ע"י  אוברזים,  כנ"ל  הרווח  חומר  שבין ת 
 ין הרצפה. בשורת האריחים התחתונה ל

 
 או ש"ע.  SSCHLUTER SYSTEMמר מתוצרת ג ופילייבוצעו פרוחות הפתהפינות בכל  10.3.05

 
 TOLERANCES –ות סיבול .410
 

 סטייה )במ"מ(  תאור העבודה  
שוריות במי

 מ' 3.0לאורך 

סטייה )במ"מ(  
במפלס 
 התכנון

גובה   הפרש 
בין  )במ"מ(  

 אריחים

מנ יצב סטייה 
קווים של קירות  ב

 מ'  03.ולאורך 
 אריחי רצפה  

 וף()ריצ
 
3 

 

3  

 
½ 

 
5 

קרמאריחי ם יים 
 )ריצוף( 

 
3 

 

3  

 
½ 

 
5 

 - 1 נך בא 0 3 אריחים בחיפוי
באתר  יצוק  טרצו 

במשטחים 
 אופקיים 

 
3 

 

3  

 
 במישק ½ 

 
5 

 
 אופני מדידה מיוחדים  .510

 
לרבות  ל ריצוף וכו'  ים שונים שג, דוגמאות שונות וסוניםים שולוב גוונוללים גם שימחירי היחידה כ 10.5.01

 לפי הנחיות המפקח )או כדוגמת הקיים בשטח(. ל הכנים, ע בקווים אלכסוביצו
 

הר 5.0210. מחירי  והמיוחד  הכללי  במפרט  לאמור  את  בנוסף  שיפועים,  סידור  גם  כוללים  והחיפוי  יצוף 
סבי העיבוד  ואת  הרההשלמות  מחסומי  וכד'ב  לרבותמותא  צפה  מסביבם  לחומר  ניסור    מים 

מד למידות  במיוהאריחים  בעלויקות  במקומות  צורחד  קידוחים  ה  י  וכן  מיוחדת  גיאומטרית 
 בור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.במקומות הדרושים ע

 
 נה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף. הג 10.5.03

 
 ו החיפוי. הריצוף ו/אהכל כלול במחיר  -רוקם יפו מזמיןהגוונים לבחירת אות וצוע דוגמבי 10.5.04

 
וברמ 5.05.10 קטנים  בשטחים  חיפוי  כולל  באריחים  החיפוי  שטחים  חיר  פתחים,  חשפי  גליפים,  צועות, 

 ים וכו'. אופקיים ואנכי
 

באריחי   10.5.06 וחיפוי  ריצוף  של  היחידה  פורמחירי  מיכוללים  צלן  גרניט  ברובהו שקים  יצירת   סתימתם 
 אפוקסית. 

, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב  טימפוננם במסטיק דו קואיטוחידה,  כמו כן, כוללים מחירי הי
 .ובקירות רואה המותקנים ברצפהלכל מתקני התב

 
והחיפויים משאר  על הקבלן 10.5.07 הריצופים, השיפולים  כל  ומושלם של  כללי  ניקוי  ע יות טיט, צבלבצע 

חו זרוכל  בעזרת מכועאחר, עד קבלת הברק הטב  מר  כן,  ונת שטיפה  י של החומרים,  -ליטושכמו 
)"ווקס"(  )  הברקה ודינוג  הטרצו  "פוליש"(  שטחי  כל  למזמיןומסישל  לחלוטין.  רה  נקי  כל    במצב 

 קבלן. הנ"ל על חשבון ה
 

מעבדה    ל ידיהבדיקה תבוצע ע  .חיםהארי  הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות שליפה וגזירה לכל חיפוי   10.5.08
 מוסמכת.
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   ודות צביעהעב   –  11פרק 
 

ורכב מהמפרט הכללי )הספר הכחול( פרק בפרוייקט זה מ  צביעהעבודות ה המיוחד לצורך ביצוע הטכני המפרט 11.01
 . עניין ומהמפרט דלהלן, מהתקנים הישראליים הנוגעים ל11

 
צבעים  לא יתקבלו    זתם המקורית. יארזים בסופקו לאתר כשהם ארום מראש ויכל הצבעים יהיו צבעים מוכני 11.02

 מועד הצביעה.מומעלה שתאריך ייצורם שנה 
 
כל   311.0 על  בהקפדה  הנדרשים.  הצביעה תבוצע  חומרי הדלול  וכמות  כולל סוג  היצרן לאותו צבע  דרישות מפרטי 

 יד או כיסוי מלא. ת גוון אחמפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלה
 

הקבלןחבא 1.041 פני  ריות  כי  ב  לוודא  ומשויפים  חלקים  גהקירות  הניסנייר  ישן  צבע  חלקי  יקולפו  .  לקילוף  תנים 
 בוצעו תיקונים בדבק שפכטל, טיח או בגבס לפי הצורך ודרישת המפקח.בשפכטל וי

 
ימים,  אמתאכה היפורקו ע"י בעלי המלול וכו',  חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרז .0511

 ביעה.ויורכבו מחדש עם סיום הצ יאוחסנו ע"י הקבלן
 

המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור   ל הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקוםשכבות הגמר ש 11.06
 יעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.המפקח לתנאי הצב

 
וונים ובתגמירים שונים  הקבלן דוגמאות צביעה בג  ןכיי  –(  ין )או כדוגמת הקייםהמזמח או  לפי דרישת המפק 11.07

 יו המפקח. קום ובשטח שיורה עלממות, בבכ
 

 ילי נגד עובש צבע מגן אקר  11.08
קירות ותקרות בחדרי אמבטיה. ביצוע הצביעה  ישמש לצביעת    –מסוג "אקרינול" תוצרת טמבור או שווה ערך  

נ כדלקמן:  מאבקיהיה  חורי  יקוי  סתימת  וצבולכלוך,  דילו  תיעם  עם  צבע  שכבות  מים  שלוש  יש  5-15%ל   .
 לבן. בה לשכבה לצורך ייבוש. הגוון ד ארבע שעות בין שכעעתיים להמתין ש

 
 צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי )סיוד(  11.09

נק שבו  מקום  "פבכל  מסוג  סינטטי  בסיד  לסיוד  היא  הכוונה  סיוד,  לבצע  שיש  תבע   וצרת  וליסיד" 
ם,  ניקוי, סתימת חורי , רופפיםהיצרן כולל: הסרת חלקים  אושר. הביצוע לפי הוראותמך וה ער"טמבור" או שו

 בלת כיסוי מלא.שכבות או עד לק 3 -צביעה ב
 

 אקרילי צביעת שטחים חיצוניים ופנימיים בצבע אמוליסיה  11.10
הצב תבוצע  כנ"ל  צביעה  לבצע  שיש  נקבע  שבו  מקום  ב"סופבכל  "טמבוריעה  תוצרת  או  רקריל"  ערך ושו "  ה 

ת  ל צבע שפריץ קיים ניקוי, סתימרופפים וגרוד של כ  םת חלקי הוראות היצרן, כולל: הסר  מאושר. הביצוע לפי
 " או עד לקבלת כיסוי מלא. ", שתי שכבות "סופרקריל333חורים, שכבת "בונדרול" סופר או יסוד מגן 

 
 צבע אמוליסיה אקרילי פנימיים בצביעת שטחים חיצוניים ו 11.11

צביומקבכל   לבצע  שיש  נקבע  שבו  ב"סם  הצביעה  תבוצע  כנ"ל  אולופרקריעה  "טמבור"  תוצרת  ערך   "  שווה 
לפי   הביצוע  "במאושר.  שכבת  חורים,  סתימת  ניקוי,  רופפים,  חלקים  הסרת  כולל:  היצרן,  ונדרול" הוראות 

 כיסוי מלא.  עד לקבלת ", שתי שכבות "סופרקריל" או333סופר או יסוד מגן 
 

 י בצבע פוליאוריטנ  –ם )מט( גמר עמו –קי עץ פנימיים לח צביעת 11.12
למבכל   שיש  נקבע  שבו  הצביעה  קום  תבוצע  כנ"ל  צביעה  ערך  בצע  שווה  או  "טמבור"  תוצרת  ב"פוליאור" 

 מאושר. 
היצר הוראות  לפי  במרק  הביצוע  חורים  סתימת  והכנה,  ניקוי  כולל:  המרV.AP.ן  ליטוש  ש,  שלוש  כבות ק, 

 . יסוי מלא )ללא צבע יסוד( כל ד לקב"פוליאור" או ע
 

 קופים צביעת דלתות ומש 11.13
 להסרת הברק מהצבע הישן.  יש ללטש פני השטח . 1
  וע צבע יסוד סינטטי . על מקומות התיקון יש לצב2000ש לבצע תיקוני פגמים בשפכטל דבק שפכטל  י . 2

 לקבלת ספיגה אחידה. 
 להלן.  4לפני יישום סעיף  שור המפקחיש לקבל את אי . 3
 או סופרלק מבריק. מט משישכבות פוליאור צבע  2 בועלאחר הכנת התשתית יש לצ . 4
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 עבודות אלומיניום   -  12פרק 
 

 מפרט כללי ות"י 12.00
במהדורתו העדכנית ביותר    12פרק  חול(  )הספר הכללי  עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכ

 שראלים. תקנים היבהתאם לדרישות הו
 

   וםאלומיני רופילי הפ 0112.
 . ושאושר לומיניוםהא ליופרופי  התקנים הישראלים ותלדרישיתאימו 

 . מפקחהאחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך שיאושר ע"י  נדרשבמקרה שלא 
 

 דופן פרופילי האלומיניום  עובי 12.02
מ"מ.    -1.45פחות מ  מ"ר לא   2.0ונות בשטח של עד  ל בחלדופן הפרופיובי  יה עיה  לא צויין אחרתבכל מקרה ש

על    בחלונות בשטח בד  2העולה  דופן  מ"ר,  עובי  יפחת  ציבור לא  וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני  לתות 
 מ"מ.  -1.60הפרופיל מ

 
 ילי האלומיניום פן וציפוי פרואלגו 12.03

ל שכבת ל מקרה יהיה העובי המזערי שה. בכאיכות הסביבדרת  י הגלפ   פקחהמקבע ע"י  עובי שכבת האלגון יי
טר אלא אם צוין אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו, מיקרומ  2±15הנמוכה(  )  2האלגון בהתאם לכינוי  

בד  תעמוד  האלגון  שכבת  אחרים.  ופגמים  כתמים  ת"י  ללא  מצפה 532רישות  ע"י  יבוצע  הפרופילים  ציפוי   .
 קן.ת-ורשה בעל תומ

 
פרופי 0412. האצביעת  אלקטר  לומיניוםלי  בתהליך  בהתעשה  אקרילי  בסיס  על  צבע  של  בתנור  וסטטי  ואפיה  תזה 

מבעו פחות  לא  בגו  ±30-1בי  הקייםן  ומיקרומטר  וכדוגמת  המפקח/המזמין  הנחיות/אישור  לוח   עפ"י  פי  על 
 אלומיניום. ע"י יצרן עבודות ה פקחלמיעה שיימסר בם של חברת הצהגווני

 . 603.7AAMA-אמריקאי ותקן  1068לת"י  תאיםעה תצביה 
 

 : ת הבאותמוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקו 12.05
 .2בחדירת אויר לפי כינוי עמידות  א.
 . 2עמידות בפני חדירת מים, לפי כינוי   ב.
 . 2נוי עמידות בהעמסה מיכנית לפי כי ג.

 
 חיבורים 612.0

  סמרות ויהיה בכל מקרה חיבור או מ  מצעות ברגיםה באיעש  וצרל יתר חלקי המהחיבור של הפרופילים ושל כ
נכון. באורח מקצועי  יהיו מפלדה מצופה    כל הברגים, המסמרות   יציב שבוצע  ושאר אמצעי החיבור למיניהם 

לפי דרישת ת"י  -קדמיום יבוצע  והציפוי  חי266כרום  כל  הפינות  .  פינות קשר יבורי  פנימיים, עם  חיבורים  היו 
 יל הספציפי. פרופות לאיממאלומיניום מת

 
 סמויים /  משקופים  .0712

מ"מ. את המשקופים    2מפח פלדה מגולוון בעובי  ים )מלבנים( סמויים  צרי האלומיניום יורכבו על משקופ כל מו
 יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.

אם  ם גם  ל משקוף קיידש עוף חמשקאיסור להרכיב  משקוף קיים ולהרכיב משקוף חדש. חל    קעל הקבלן לפר
 המשקוף הקיים הינו מעץ. 

קדמ מצופי  יהיו  מברזל  הברגים  ביכל  האיפוס  כרום.  ייעשה  יום  הבטון  חלקי  לבין  הסמויים  המשקופים  ן 
מ איטום  בחומרי  ו/או  סיד  ללא  דליל  בטון  של  יציקה  לפניבהשלמת  האלומיניום.    אושרים,  חלקי  הרכבת 

 . פקחמהבחומר אקרילי שיאושר ע"י  יעשה פים הסמויים משקום והניומשקופי האלומיהאיטום בין 
סמויים חבור המשקוף  תיע  התקנת משקופים  ע"י  דיבל לחור הקידוח והצמדת המשקוף שה  בקדוח, הכנסת 

 06ין חור חיבור אחד לשני לא יעלה על  בגן לעוגן או  ע"י בורג מצופה קדמיום, או ע"י עוגנים. המרחק בין עו
 ס"מ.  
 פים סמויים ביריה )אקדח(. ט ללא סיד. אין להתקין משקוט צמנר ייעשה בטיהעז קופימש ביטון

 סביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי. או ריצוף קיר מ טיח קווי 
 

 מגע אלומיניום וחומרים אחרים  12.08
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האלו הבאיםמוצרי  שכ  מיניום  יקבלו  טיח,  או  בטון  עם  ישיר  ביטומבמגע  הגנה  כלניתבת  מוצר  חיב  .  של  ור 
 יום. ה קורוזיבית באלומינדה וכד', ייעשה בדרך שתמנע פגיעניום עם מתכת אחרת, כגון פלאלומי

 
 פרזול 12.09

בעזרת   תחוברו ליחידוהפרזול יהיה מסוג משובח. כל הצירים המנעולים והרוזטות וכו' באם לא צויין אחרת י
 . ברגי קדמיום

 סופקו ע"י הקבלן. ות שיעל דוגמא יןמפקח/מזמהל טעונים אישור פרזוכל חלקי ה 
לחלונות   הפירזול  יהיה  אחרת  דרישה  ובהיעדר  ידיות  הסוגים,  לכנפי  מכל  גלגלים  "אלום".  תוצרת  סגרים 

 אקולון. ם בנילון או ופירים המצות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מסיבי כדוחלונ
יר יחובר למשקוף ולכנף עם ברגים  ן. הצו פין אקולודת כסף איניום עם ציר מפלאלומ לדלתות, צירי הצד יהיו מ

נעולים וצילינדרים  מברזל מגולבן )הפריט המחובר לריצוף(. מרי פין לדלתות יהיו  )לא עם מסמרות עוורות(. צי
מחזירי   ש"ע.  או  "ירדני"  עליתוצרת  תונישמן  ותחתונים  והמותאם  ש"ע  או  איטליה  "ייל"  לגודל מות  וצרת 

 מן והמגדירה גודל משאבה לפי רוחב הכנף ומשקלה.יר השמצורפת למחזי טבלה ההכנפיים לפ
 טר קי" זהה לזה של דלתות העץ. יסופקו עם מנעול "מסכל הדלתות  

בד אחרידיות  דרישה  בהיעדר  יהיו,  וכיסויים  רוזטות  וכן  מסוג לתות  שווהEWIH"  ת,  או  ע"י  "  מאושר   ערך 
 .המפקח/מזמין

ן ברצפה ו/או בלמי גומי ברצפה או בקיר לפי הנחיות מותק  סקי" או ש"ע סוג "ליפלת יכלול מעצור מר הדמחי
 המפקח.

 יר.גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בק בחלונות יותקנו בלמי 
 
 

 הזיגוג 12.10
בעובי   מחוסם  יהיה  מזוגגות  בדללמעט    שכנדרהזיגוג  רבודה  תות  זכוכית  תהיה  י  בעוב  TRIPPLEXבהם 

 .כנדרש
זכוכית    עולה ביותר, בלי בועות אויר, גלים, שריטות או פגמים אחרים.ין הממינית, מהמ-תהיה חד  הזכוכית

 .ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה פגומה תורחק
אטמ בתוספת  זיגוג"  "סרגלי  באמצעות  יורכב  המותהזיגוג  הזכואמיים  לעובי  בחריץ ם  והמושחלים  כית 

 במרכזה.כנף ושל פרופיל הב הבולט לי הזכוכית ובניצבסרגהמתאים להם 
 . פקחהמטעונים אישור  ליקוני שקוף. האטמיםבין האטמים לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר סי 

 
יווצרו עיוותים  ת בצורה שלא  סגרת על הממ"מ מתוחו  3יתושים או זבובים יהיו עם חור מרובע    נגד  רשתות 12.11

כתו לרשת  או  תהצאה  לכנף  הרשת  מהודקמהמתיחה.  רצועויה  ע"י  תהיה    C.V.Pת  ת  הרשת  מתאים.  עגול 
 ב. מתוחה בצורה מקבילה לכנף שתי וער

 
 נם אלומיניום חלקים שאי 12.12

 . פקחהמאישור ים ', טעונ או זכוכית כולל חלקי פלסטיק, גומי, מרק אקרילי כוכל חלק שאינו אלומיניום  
הוא מבקש לאשר. אותם  של החומרים  טכניים    דוגמאות ומפרטים  לספקיהיה על הקבלן    פקחהמלפי דרישת  

 . C.V.P-מים מ. לא יאושרו אטEPDMאטמים יהיו מניאופרן או 
היחידות 12.13 למש  התקנת  היחידה  בחיבור  הסמוי תתבצע  המשקוף  בין  שהמרווחים  כך  לפתח  או  הסמוי    קוף 

על    לא  ליחידה הצמדמ  4יעלו  ע"י  יתבצע  החבור  צד.  מכל  הי"מ  וחבו ת  למשקוף  בבורג  חידה  מצופה  ר  פח 
 מיום. קד

 
   איטום 12.14

האלומי יחידת  לבין  הבנוי  הפתח  בין  בחומרים  המרווחים  יאטמו  איטום  ניום  סילאקרילים.  או  אקריליים 
)ראה   פקחהמבאישור  יטום חייבים  הא  . חומרימשוקפים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שקוףפינות ה

 יל(. לע  12.10סעיף 
 

 וגמא יחידה לד .1512
המפק  לפי יהידרישת  לאח  טיפוס,  מכל  לדוגמא  יחידה  באתר  ולהרכיב  להכין  הקבלן  על  המתכנן  ישור  ה 

 .זמיןהמפקח/מ
 

בין   סטיה בפתחים כל דות. עלע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחי הפתחים בבנין ילקחו מידות .1612
 רו לכך. אישו ולקבל את קחמפלודיע ידות בפועל יש להן המהמידות המופיעות בתכנית לבי

 
 הגנת המוצרים .1712
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סגור ונקי,    זוגגים, עטופים ומוגנים, ויאחסנם במקוםום כשהם מפורזלים ומ הקבלן יספק את מוצרי האלומיני
היפ הינזקותם או  נאותה, שתמנע  שובצורה  הגעותם   רכבה. ההרכבה תיעשה, כאמור, לאחרמוצרים עד להל 

האחרות    תום והעבודות  המובבנין,  במקרה    רכביםהמוצרים  ומסירתו.  הבנין  לגמר  עד  פגיעה  מכל  יוגנו 
ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה  או סיד, הוא ינוקה מיד, ועם תום הבניה  צר על ידי צבע, מלט  שהוכתם המו

דט עם  פושרים  היעדירגנטים  ובמים  לאחר  פנים.  שמן  של  דקיקה  בשכבה  יימרחו  להשתמש  רפיןבוש  אין   .
 צמר פלדה.או ב רים אלקלייםקוי בחומבני

 
 מועד ההתקנה  .1812

לרבות   האלומיניום,  מוצרי  לתוךכל  הנגררים  הטי  חלונות  עבודות  גמר  לאחר  בבנין  יורכבו  הריצוף, כיס  ח, 
 טיח. ח. המלבני הסמויים יורכבו לפני הלכך מאת המפקתר קבלת היהסיוד והצבע, ולא יתחילו בהרכבה לפני 

 
וח, קצה  י עזר שנשארו על גבי היחידה ו/או במסלוליה, כגון: שבבי קידמחמר  ל את ניקויהחידה כולהי  נקיון .1912

חומרים שהוא פועל יוצא מיצור והתקנת היחידה  ות או חומרי איטום שלא במקומם, פסולת המסמרות עוור
 יאושר ע"י המפקח. פונה למקום שת ת. הפסולבבנין

 
 יום בלתי מתאימים ומינחלקי אל .2012

צון המפקח, יוחלפו ו/או מוצרים שלא יתאימו למפרט הטכני או לא יהיו לשביעות ר  ירזוללומיניום ופחלקי הא
 לן. פילו אחרי הרכבתם בחדשים, על חשבון הקבא
 

ח .2112 כל  על  המוצר  את  כוללים  היחידה  כשילקמחירי  מוגמר  הואו  הפרזול    מושלם  כל  לרבות  במקומו  ומורכב 
הכל קומפלט כמפורט ברשימת תוצרת שהרבני או ש"ע,    בעוניעות מסוג אצפסות אצבמגן למניעת התש.  כנדר

 ם. האלומיניו
 ל אלמנטי האלומיניום. חידה כוללים בדיקת המטרה על פי התקן לככמו כן מחירי הי 

 
 .שבמחירוןה חיד חירי היכל האמור במפרט זה כלול במ 12.22

 
 
 

 עבודות אבן   -  14פרק 
 

 כחול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.ספר האות המפרט הכללי )הרהעבודות יבוצעו לפי הו  כללי
 
 

 באבן בשיטה הרטובה בחצר חזיתות חיפוי  14.01
 

 כללי א.
 .4199פברואר מתאריך של מכון התקנים  378למפמ"כ 14פי המפרט הכללי פרק כל עבודות תבוצענה ל - 

 
לחיפו - מתייחסות  זה  בפרק  כמ  יתותחזי  העבודות  אבן  באריחי  הכמויותפבאתר  בכתב    בהתאם ו  ורט 

 . לקיים בשטח
 
שיסמן. על הקבלן למדוד גובה תאם למדידות הצירים  ביצוע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י הקבלן בה -

 ות האבן לפי הפרטים בכל מקום. שור
 ישורו להמשך העבודה. קבל אד למפקח ולדווח מיעל כל סטייה עליו ל

 ה ולקבל קוים אחידים.הגוב יות והחיצוניות לכלמשמור על קוי הפינות הפניבה ליש חשיבות ר
 
 מפקח.הי ה או מפעל שאושרו ע"האבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצב -
 
 ו. ל חשבונע מפקח/מזמיןהמאות לביצוע עבודות הציפוי לאישור על הקבלן להכין דוג -

 
 החיפויאבן סוג  ב.

דות התפוררות , נקופויות, סדקים, חורים י בלא שכבות, גידים, התקלמוגנהאבן תהיה בעלת מבנה הו -
וחזק   יציב  ח  -במצב  וכל  סדקים  סתימות,  כל  לסתימהבלא  המשמש  זר  פגמים,    ומר  לאיטום  או 

 ללא כתמים. -ן אחידות בגוו
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אישור   לקבל  הקבלן  מש  מפקח/מזמיןהעל  לוחולכל  של  האלוח  ע"י ת  תאושרנה  שלא  אבנים  בן. 
הקובע  תוצ  המפקח לאתר.  מחוץ  אל  האנה  התאמת  לגבי  יהבלעדי  תהיה    המפקחהיה  אבן  וקביעתו 

 סופית ולא ניתנת לכל ערעור. 
 
בלא   °90והן תהיינה חתוכות בזויות של  חנדרש ו/או הקיים בשטליו בהתאם ות יחידות החיפוי יהמיד -

 רשת.ידה הנד סטייה מהמ
 
או '  וכד)תלטיש, טובזה  גימור האבן וצורת העיבוד  סוג  לגבי    מפקח/המזמיןהקבל את אישור  לן יהקב -

 ( לפני אספקתה. וגמת הקיים בשטחכד
 

 "מ. ס 32האבנים יהיו בעובי  -
 
 א מהאתר או תפורק מקיר הציפוי. על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצ אבן שלא תענה -
 
מיד - האבן,  וכו'סוגי  לנדר  ות  ע" בהתאם  בשטש  הקיים  כדוגמת  המפקח/מזמין,  וכי  כתב ב  מפורטח 

 כמויות. 
 

 כנת שטחי החיפויה ג.
השטבכ  שיל  החיצוניים  תלויויחים  בטון  קורות  קירות,  לרבות  באבן  וכיוחופו  עמודים  שטחי  יבוצעו  ת,  "ב 

 באות:עבודות הכנה/הכשרה ה 
 

וחלק- בטון  חוטים שזורים, סיתות מיץ  בטון  קיצוץ  כבולטים, הרחי  הזרים  קת  הגופים  פני ול  פילוס    בדיקת 
 ר.הקי

 
 . ההתזה תהיה בצפיפות על כל השטח המותז.אוטמתלשיפור הדבקת שכבה  התזה לחיספוס הקיר, -

 בעזרת מערכת "סיקה". לרבות את ברזלי הזיון הגלויים תום את כל כיסי החצץלפני ההתזה יש לס 
 חול. -2צמנט ל 1חול ביחס מנט/ת יבשה של צמתערוב שכבת החיספוס שתותז מורכבת 
 יוספו מים מעבר לכך. ולא :11לטקס ביחס נפחים  נ"ל תדולל בנוזל מים/סיקהבת ההתערו 
שחל לטקס. ההתזה על   -50%מים ו  50%, על ידי ערבוב  1אפשר גם להשתמש בשחל לטקס פורמולה   

 מצע לח עם מים. 
ות מ"מ מינימום )במכונ  3פריץ בעובי  של ששכבה סופית  כיו"ב לאת התערובת יש להתיז על הקירות ו 

שפר במשך יומיים ע"י הרטבה לפי הצורך  ה תאוהחורים(. שכבת ההתז  שפריץ ניתן לווסת את גודלה
ת הלחות של השכבה  רה כבר ביום ההתזה. יש לבדוק איום. יש להתחיל באשפפעמים ב  -3ולא פחות מ

 המותזת ולא להניח לה להתייבש. 
 
 רטיבות לקירות הבטון.ים וטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מה לאהאיטום מטרתשכבת  -

ישור  מ"מ. במידה ויש לבצע שכבה עבה יותר לי  -10נימום ולא יותר מ"מ מימ  8בי השכבה האוטמת  עו 
ל יש  גבי הראשונה. גרד את השכבה הראשונה לקבלת חישטח הקיר,  על  נוספת  ולמרוח שכבה  ספוס 

 וי לבצע שכבה אחת בלבד.. רצאישור המפקחצע רק בהנ"ל יבו
ביחס של  -נט: צמהתערובת  " מעורב 1יורכבו מ"סיקה    ערובתחול כאשר המים לת  52.צמנט,    1חול 

 מים.  - 8" : 1"סיקה  1במים לפי יחס נפחים  
יח האוטם הנ"ל. במידה והחול והטיט רטובים מסיבות היטב את הקירות לפני יישום הט  יש להרטיב 

וכד'  שונות,   ל גשמים  ביחס  1ערבב "סיקה  יש  במים  ה. לא6:1"  יש לחספס את הטיח עחר  "י  יישום 
ים פעמיים  פעמים ובשאר הימ 7-6ימים לפחות. ביום הראשון בין  5ח תמשך ת הטיגרוד במשור. אשפר

 ות הטיח. ת תוך בדיקה מתמדת של מצב רטיבביום לפחו
 

יישום, על ידי ריסוס ערפל  חר הכל האפשר לאקרוב כ  האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה 
 ינות רבה ובהקפדה.בעד שייעשה

 
לתפקיאשפר  חיונית  טובה  טיחה  הקבלן  ד  ועל  לחומרים    האיטום  ביחס  במיוחד.  זאת  על  להקפיד 

 לקבל את אישור המפקחוספים המצויינים יש והמ
 

 רזל רשת ב ד.
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ר - תורכב  השיש  לציפוי  שלד  קירות  בין  בעלתבמרווח  עין    שת  בקוטר    501X501גודל  מ"מ   5מ"מ, 
 לפחות. מיקרון  80ילה חמה בעובי בטב בגילוון מלא

 קח. קות בטון תעשה ע"י עוגנים מכניים. סוג העוגן יאושר ע"י המפביצי עיגון הרשת -
 "ג לפחות.ק 200כוחות שליפה מותרים יהיה חוזק העוגנים ל 

 
 ן. כל כיווס"מ ל 60X60המרחק בין העוגנים יהיה  -
 
אישור   הרשת יקבלו  , רמת גילוון הרשת, מיקוםהרשתת וחיבורה לאלמנטי הבטון, מידות  הרש  עיגון -

 . הרשת תותקן עם שומרי מרחק משלד הבניין.המפקחמ
 
 קס". "סיקה פל-נקודתי במסטיק שו"ע לעוגנים יבוצע איטום סביב קידוחי ה -

 
 קישור בין החיפוי לשלד הבנין  ה.
 

ו ע"י המפקח אפשר יהיה  אושרלעיל שי  -14.03ו  14.01ר בסעיפים  מתואדות ההכנה כצוע עבואחרי בי -
ון בין עם עוגני חיבור/חיזוק מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בט  חיפויתחיל בהרכבת לוחות הלה

 מר הציפוי/החיפוי.שלד בנין לחו
   

והתערובת   וניםם לפרטים השבן בהתאס"מ מאחורי לוחות הא  6-4שבו יוצק הבטון הוא בין    המרווח -
פוך את הבטון  די להפשר להוסיף מוספים כחול ים גס. א  -2צמנט ו  1  ס של תהיה דלילה "שמנת" ביח

ית בין הבטון עצמו לבין  הבדלי ההתפשטות הטרמאטום למים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת  
 אבן.השיש/ה

 
ל שבין לוח האבן לבין השלד.  החל  לא לגמרי אתפשט ולמהבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להת -

יציקת הבטועה הההשפ יציקהידרוסטטית של  חון תמנע באמצעות  יציקה ות  כל  ונשנות כאשר  זרות 
  -5ל  4ר הקודמת התקשתה דייה , בערך  ה הבאה תתבצע רק כאשס"מ והיציק  25-20לא תעבור גובה  

 שעות. 
 
יפוי. את הנ"ל עליו לבדוק בעזרת ן החכתמים על אביגרמו לעל הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא   -

ה. לפני השימוש במוספים עליו להתאים  מחופ  ניסוי של דוגמת קטע  ות מעבדה ו/או לפי בדיקותבדיק
ג האבן שיבטיח העדר קצוע מנוסים( את סוג המוסף לסוי המוספים או בעלי מ)תוך התייעצות עם יצרנ

 כתמים. 
 
 י חירוץ פני צד ההדבקות ן ע"י לשלד הבנית החיפושיפור הדבקות לוחו ו. 

ן ע"י סיגמנט יהלום( ומצב זה דוחה ד האב)מסיבת חיתוך ועיבו  בקות השיש לשלד הבנין חלקד הדמאחר וצ 
רמת ההדבקות )בלא כל חיפוי, יש ליצור מקדמי בטחון ב טון הקישור ליחידת ההתקשרות מלאה בין חומר ב
חירוץ   ע"י  מכני(  לעיגון  סיתוקשר  חאו  הלוחות.  מנגנון ההדבקותיספו ת  לשיפור  נועד  זה  לבטון   בין  ס  האבן 

 היצוק.
 

 ם לפרוט הבא: בהתא רוץ או הסיתות יבוצעהחי 
 

 מ ובכיוון אופקי או אלכסוני. מ" -2עשה בעומק של כחירוץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שי -
מ - פחות  לא  יהיה  י  -70%החירוץ  של  הדבקות  פני  החמשטח  ויבוצעחידת  או    ע"י  יפוי  מכונה  חירוץ 

 ומר החיפוי. החלשת מבנה וחוזק ח-על איקרה חירוץ יד, אך בב
 
 חידת החיפוי לפני חיפויה על קיר שלד ההדבקות ול ביטיפ ז.
 

 . בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים ושלמות יחידת החיפויבדיקת טיב  -
  

באמבטיה  - טבילה  ע"י  במים  החיפוי  חומר  ונקי  01במשך    הספגת  מדקות  ואבק. ון  זיהום  חומרי  כל 
היא היוו  דרך  ההספגה  למניעת  יחסית  יחיעילה  בחזית  כתמים  בזמן  ידות  צרות  דוחה  וגם  החיפוי 

 יעברו אף פני לוחות החיפוי.  נה שהחומרים המזהמיםהראשון של התקשות בטון המילוי את הסכ
 
ת( לייבוש בהתאם  דקו  -10מן מה )כלמשך ז  לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים  -

בי הלוח. את הלוחות  כל עוי ההתקשרות( להספג לרוויה מונע ממים אחרים )משל    למזג האויר. מצב
 זיהום. יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל 
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מדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח והן כאשר יוצקים הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעוכמו כן על   -
פר את הלוח, שכן יש בכך כדי לש  חוריבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל אבן שי הבטון ומואת מילו

 לבין אבני החיפוי.בטון ההצמדות בין ה 
 
 וישור במשור. מריחת גב האבן בטיט צמנט עם ערב סיקה -

 
 

 חומר העיגונים )אנקרים(  ח.
מצא סביבו כגון: חומרים  ם להזרים העלולי חומרים גון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם כל עי 

)לאמרטיבות או ממי גשמירים המומסים או המותקפים  ו אחכימיים א מותקפים בקורוזיה(. עוגנים אלה    ם 
מע מכנית  עמידות  בעלי  לצפותיהיו  הקבלן  ועל  היולה  בזמן  בבטון  ולעטפם  להשאיר ם/לכסותם  מבלי  ציקה 

 ות. לפח מ"מ 3.5ו ממוטות מגולבנים בקוטר יהי  ן. העיגוניםים בבטוחלקים גלויים של עוגנים לא מכוס
 

 י וגן ללוח/אריח החיפוצורה והתחברות הע ט.
 

ב - צד החיצוני של צא ככל האפשר קרוב לעוגנים. מיקום קידוח חור לעיגון יימ  -3כל לוח חיפוי יתמך 
הלוח( )פני  תה  הלוח  המירבי  המאמץ  מופעל  שעליה  הפנימית  שהמחיצה  בעלתכך  מירבי   יה    עובי 

 גן. חיצה החיצונית תשמש לחפות על העווהמ
   

ל - בעל קוטר של  יו  -3.5א פחות מעיגון  בקוטר  חדר למ"מ  חור  בין    5קידוח  ועומק קידוח    -8ל  6מ"מ 
רווח ההתפשטות הנדרש. כל לאפשר לנקודת החיבור לקבל את מ חדירת העיגון וזאת    מ"מ מעל עומק

וח יימצא  הקידהחיפוי. חוט העיגון היוצא מחור  חומרמד בדבקים ללא יוצ עיגון המתחבר לשלד הבנין
 פוי ולא באיזור מרווח החיבור או במרווח הפוגה.ת החיס"מ מתחת לקצה יחיד -1ס"מ ל 0.8בין 

 
למקם   - ששניייש  כך  העוגנים  הלוח  את  של  העליון  בחלק  יבוצעו  התחתון ם  בחלק  האבן  בצד  ואחד 

 החיפוי.  ת יחידתס"מ מפינ 3במרחקים של 
 
בהתאהעי - מדוייקת  בצורה  יבוצעו  לפגונים  תהם  לא  מקום  כך שבשום  לתוך רטים  מתכת  בליטת  יה 

 הפוגה בין לוחות/אריחי החיפוי. המישק
 
 עוגנים מיכניים  י. 

בסע  בנוסף  שתוארו  חיזלעוגנים  ינתנו  צד(  )עוגני  הקודם  העיגון  יף  מיכניים.  עוגנים  באמצעות  נוספים  וקים 
העוגן בשלד  ו בתוך בטון השלד. חדירת עוגנם באורך בהתאם לביצוע בשטח אשר ילבניעוגנים מגו  ע בעזרת יבוצ

 עוגנים. 2ס"מ. בכל אבן יוחדרו  -6מ פחות הבטון לא
 צידיהן. -2בפינות הבנין מי החלונות, באבני הקופינג וכן ת שמעל הפתחים, באדנעיגון זה יבוצע בשורו 
קוטר העוגן. ותבוצע תר ממ"מ יו  -2חור הקידוח באבן יהיה כוטר  מ"מ. ק  8עד    7ר של  בורג העיגון יהיה בקוט 

 ות המפקח. ימי ויבוצע לפי הנחיות היצרן, לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראהיה כעבור האום. העוגן י הרחבה
 

קק בין הפ  ון המכני במפלס אחד עם החיפוי כך שלא יורגש השוניפקק מאבן שיוכנס בחור של העיג  יש לעבד 
 י.חיפוליחידת ה

 
 מרווחי פוגות יא. 

ובת צמנט לבן עם פודרה קוורץ ביחס ת תערת הפוגות תבוצע בעזרהיה כמפורט בתוכניות אטימות ירוחב הפוג 
נ   2:1 למצב  מים  נוובתערובת  בשכבה  לעבודה.  האיטום  וח  גמישה.  פוגה  תבוצע  מסטיק  שאת  בעזרת  יבוצע 

ספוגי.    A1סיקפלקס   רקע  גבי  הכעל  והשישיש    האטימה-יחוללפני  הקירות  את  במרווחים  ם  במי  להספיג 
חומר   או  אבק  כל  להרלדחיית  האיטום  ולאחר  הפוגות  טיבו  זר  רוחב  מספר.  ימים  בהתאם במשך  בתוכניות 

 . ו/או בהתאם לקיים להנחיות המפקח
 

ל  יש  אופקיים  מרווחים  להשיגליצירת  כדי  פעמיים  חד  "ספייסרים"  רווח  במלאי  האח  השתמש  ידות  את 
ול  . ישהדרושה רך  עץ  בטריזים עשויים  יונחו אופקית א צבלהשתמש  פה  ס"מ מאחורי הש  -2וכ  וע. הטריזים 

אך לא פחות מהק הפוגות,  לפני אטימת  ויסולקו  הלוח  גם  -50דמית של  הנחתם.  חיבורים   שעות לאחר  לגבי 
 ש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם. אנכיים יש להשתמ

 
 כיחול יב.

הכ  יבוצע  של    יחוללא  חיצונית  לטמפרטורה  הכC10°מתחת  מוכנה  .  בכוחלה  יבוצע  או יחול  "שחל"  תוצרת 
 . בשטח האדריכל המפקח/מזמין ו/או בהתאם לקייםר, בגוון המאושר ע"י מאוש שו"ע
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 זויתנים  יג.

עול   שאינם  ובמרחקים  קומה  על  בכל  יקבע  3ים  בתוכנית  למסומן  בהתאם  פתחים  ומעל  זוויתן הקבלן    מ' 
תן.  לזוי  ס"מ עם מגרעת השענה  3האבן. האבן תהיה בעובי    שענתמ"מ לקיר הבטון לה  50/50/5מידות  בן במגול

נים מאושרים ע"י המפקח  בעזרת עוגנים מגולב  הביצוע לאחר ביצוע שכבת האטימה. הזויתנים יקובעו לבטון
 ס"מ.  40ם שאינם עולים על ובמרחקי

 
 פוי מרי הצישמירה על נקיון חו יד.

וסוציפובחומר    מלא  ליטוש  בעל  מסותת שאינו  קי  כדיפג  תוך  לכלוך  ספיגת  נלו  יימת  מחומרים  וים  העבודה 
מינימלי הוא לאחר ר זר מזהם. הטיפול הגון: טיט, מלט וכד'. באחריות הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומכ

 ת האיזור.לשטוף אשעה, לנקות עם ספוג רטוב ומים ו 1בפרק זמן של עד חיפוי האבן, 
 

 ר יותר.י להמנע מניקוי מכני מאוחם כדלן ימנע ספיגת הלכלוך בכל האמצעיהקב 
 

 תדוגמאו טו. 
 

 דוגמאות אריחי החיפוי. פקחהמעל הקבלן להגיש לאישור  -
 
מ"ר נטו   -12גמת חיפוי באתר בשטח של כמנה הכללית של אריחי החיפוי דוהקבלן לבצע לפני ההזעל   -

ר את  הפרישתכלול  הטיפוסיוב  ש טים  טיפוסים  לפתח  מסביב  לרבות  החיפוי  בהל  להוראות י  תאם 
 המפקח.

 
 

 יםמחיר אופני מדידה ותכולת טז.
 

הרבצה, זוויתנים,  , לרבות שכבת  378"כ  מחירי היחידה כוללים את כל האמור במפרט המיוחד, במפמ -
כימיי וסתימתעוגנים  יצירת  מרותכת,  רשת  מנירוסטה,  חיבור  ווי  טיט,  מישקים  ם,  מצע  טי  אלמנ, 

 כו'. הכל קומפלט. גרונג, ציפוי מגן עליון ו ות בחיבור, אבנים פנתיות, גמר פינ
   

דנים, חיפוי  פתחים, קופינגים, א דידה במ"ר בשטחים אופקיים, אנכיים, משופעים, מעוגלים, חשפיהמ -
 נים פנתיות וכו' לפי השטח הנראה לעין. עמודים וקורות, אב

 
 
 

 ושונות   רוקות הריסה, פיעבוד   -  42פרק 

 
 כללי  0142.

 
ה   כללי )"  אמור כל  הכללי  בהכחולפר  ס  במפרט  הוועדה  שבהוצאה  החוזה  ינמשר"(  מסמכי  של  לסטנדרטיזציה  די 

 דות הריסה. עבו 24לבניה ולמחשובה פרק 
 
 ים. פירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיכל עבודות ההריסה וה 1.01.042

 ח.הבלעדי לשביעות רצון המפקונו ם יתקן הקבלן את הנזק על חשבבקיימקרה של פגיעה  בכל
 

תורח 1.02.042 הפסולת  על  כל  המפקח  ק  ידי  על  שיאושר  מורת  שפך  למקום  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי 
 אחריותו הבלעדית של הקבלן.יכה ומקום השפך יהיו בוהרשות המקומית. השפ

 
את עבודתו   יבצעמניות ויפתח מעברים זמניים,  ות זיקים הקבלן מחיצהמפקח    על פי דרישת 01.0342.

ה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו  הפרע  בשעות המנוחה למניעתמעבודה    בשלבים ויימנע
 היחידה השונים.  ון הקבלן וכלול במחיריל הנ"ל יבוצע על חשבלכל אורך תקופת העבודה. כ

 הגדרות 
 

 עבודות הריסה
 .וק מהאתרם, ע"י שבירה, ניפוץ וסיל מבניהקיימים בתוך המבנים ומחוץ לטים רושן הריסת אלמנפי –סה עבודות הרי
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 עבודות פירוק 
נטים מהפירוק  ף כתב הכמויות שהאלמזהות לעבודות הריסה, כאמור לעיל, אלא אם צויין בסעי –ירוק דות פעבו

האלמנטים והרכבתם  ירת מחיר כולל גם שמרבה, והלהרכבה מחדש. במקרה האחרון ייעשה הפירוק בזהירות מיועדים 
 מחדש.

 
 ללייםים כתנא

 
דר לעבודה, בכל קומה שהיא, בכל עומק וגובה  שהוג חסות לכל מקום בתחוםמתייזה  כל העבודות שבתחום .א

 ין אחרת. שהם, פרט אם צוי
 

הנוגעים  נתונים העבודות, לפני הגשת הצעתו, להכיר ולבדוק את כל ה לבקר במקום בו יבצע אתעל הקבלן  .ב
 ם את המצב במקום.כרז, תואהחומר שנמסר לו כחומר למ שכל וק והרכבה מחדש, עליות לוודאפיר להריסה,

 
תן, יבדוק את ם, בהם עליו לבצע אוחילת עבודות הריסה או פירוק יסמן הקבלן את המקומות המדויקיפני תל .ג

 ת. פלה טעולבצע בהשוואה לתכניות ולהנחיות, כדי לוודא שלא נ אשר עליו
 

שלמות ואי   הקפיד עלרוקים חלקיים, על הקבלן לופי ם בדרך כלל, ובייחוד בהריסותרוקיבהריסות ופי .ד
 המבנה, שאינם מיועדים להריסה, או לפירוק. חלקי הינזקות 

 
זק לרכוש, ובכלל אלה: יתקין גדר ארעית  למניעת פגישה בנפש ונ בכל האמצעים הדרושיםעל הקבלן לנקוט  .ה

או לנוכחות משטרה, עליו  סום היתר לחסימת רחוב, להתקנת מחקבל  ובמידת הצורך י ההריסה,סביב אזור 
 הנהרסים, מפגעים וטירדה ולאפשר פעילות שגרתית בסביבה.בנים ידת האפשר, משנים לממנוע, במל
 

עים וטירדה לדיירים. במקום שרק חלק מהבנה מיועד  נוע, במידת האפשר, מפגנים מאוכלסים: יש למבמב . ו
 הקרובה. בתו סה לא יימצא אדם במבנה ובסביההרייש לוודא שבזמן הריסה, ל
 

וק, בחלקים קונסטרוקטיביים )עמודים, קורות וכד'(,  הפיר , תוך כדי ההריסה אוקל הקבלןבכל מקרה בו יית .ז
ע על כך למפקח ולחדש את העבודה רק לאחר  ריסה או הפירוק, להודיפסיק מיד את המשך ההעליות לה

 ב. אות מפורטות בכתפקח הורשיקבל מהמ
 

לא  מהמפקח. שטח החציבה אש ובכתב, על הקבלן לקבל אישור מרבטוןבכל מקום שיש לחצוב באלמנט מ .ח
סור בהחלט  לפגוע קים אחרים בסביבה. אחרוג מגבולות הנדרש, ויש להקפיד על כך שלא יתהוו סדקים ונזי

 –שיתחיל לחצוב פני  הקבלן להתקין ל יכה, עלות זיון. במקום שאלמנט שייחצב עלול להישאר ללא תמבמוט
 ות. תמיכות מתאימ

 
ושופכין(, הטלפון, הגז וכדו' ויסדיר את וחין מל, המים )אספקה, דלורות החשהקבלן יבדוק את מהלך צינ .ט

אלה המיועדים להישאר בבניין, יבצע  רשויות המתאימות. לגביעל פי הוראות ה –רך במידת הצו –ניתוקם 
זמני, ויחזיר המצב  יתוקצורך, ובאישור המפקח, יבצע נדת הלפגוע בהם. במי תו מבליהקבלן את עבוד

 יחוי. תו ללא דלקדמו
 

פת , בתוס1:3סיד -ו חולרדה, ייעשה בקו ישר ככל האפשר ויתוקן לאחר מכן במלט, שהרכברך הפכל חיצוב לצו . י
  ראותלפי הו TEX SBRLA ם עם מלט מוכן. לפני יישום המלט, יימרח השטח בתמיסת מיק"ג צמנט למ"ק  200

 היצרן.
 

קרצוף, שטיפה  אטוא,לן. הניקוי ייעשה בטידי הקב ה או פירוק ינוקו היטב עלהריסשטחים שנחשפו לאחר  . יא
ומרים, או  פן בו יחוברו לשטחים חאו פורק ובהתחשב באובמים או בממיסים וכד', הכל לפי החומר שנהרס 

 ירוק. מוצרים חדשים, או חומרים או מוצרים מהפ
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מראש של   ון אישורבכל אמצעי מתאים אחר, הטעאו  ודת ידיים, או בכלים מכניים,בעב העבודות תבוצענה .יב
 ייפגעו היציבות והתקינות של חלקי בניין אחרים. שלא  המפקח, כדי

 
בדותו לאחר סיום כל יום עבודה, ובכל מקרה לא  ת את הפסולת כתוצאה מעכלסות על הקבלן לפנובדירות מאו .יג

  אג שהפסולת לא תהווה מפגעויד ת בשקיםלהקבלן יארוז את הפסוות, שע  24 -למעלה מ ר פסולתתושא
  ולשכנים.  לדיירים

 
 ללי כ 0142.

 
 ק זה.בחלקו הרלוונטי לפר העבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( כללי 

 
 גוע בקיים. שלא לפ ודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנתכל עב 01.0142.

 ן המפקח.יעות רצונזק על חשבונו הבלעדי לשבאת השל פגיעה בקיים יתקן הקבלן  מקרהבכל 
 

הפ 01.0242. שיאושרכל  מורת  שפך  למקום  חשבונו  ועל  הקבלן  ידי  על  תורחק  המפקח    סולת  ידי  על 
 ום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.ת המקומית. השפיכה ומקוהרשו

 
 ם זמניים, יבצע את עבודתועבריהקבלן מחיצות זמניות ויפתח מקים  י דרישת המפקח יעל פ 03.01.42

חה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו  המנו  ויימנע מעבודה בשעותבשלבים  
 ן וכלול במחירי היחידה השונים. ל יבוצע על חשבון הקבלקופת העבודה. כל הנ"לכל אורך ת

 
 ים הריסת בטונ 0242.

 
תב 02.01.42 המפקח  וצע  ההריסה  ידי  על  מאושרים  מפגיובתיבכלים  הימנעות  תוך  אתו  עה אום 

 יעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו. וך מנטים שאינם להריסה ותבאלמנ
 

מוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה,  ותה של כל האלמנטים הסבלן לדאוג לתמיכה נאעל הק 02.0242.
 התמיכות. ר אתבכתב שניתן להסיהמפקח  אחריה ועד לאישור

ת  התמיכות  לובא  תוכנית  מבלי  וזאת  המפקח  מאחלאישור  הקגרוע  של  הבלעדית  בלן ריותו 
 תמיכות. ל

 
ע 02.0342. שיורה  ו/או  בתכניות  צוין  שבהם  המפקח  במקומות  לשמ  -ליהם  הזיון  יש  שלמות  על  ור 

 ים. הקי
 
 

 הריסת קירות בנויים  0342.
 

ב  המדידה  03.0142. נטו של הקירתהיה  בגין פריצת פתחילא    מ"ר  ירות קיימים,  ם בקתשולם תוספת 
קטעים ההריסה  שוטחים    הריסת  מחיר  בקירות  כולל  קטנים.  האלמנטים  כל  של  פירוק  גם 

והצי וכו'(  חלונות  ונית)דלתות,  הקיר  שעל  המחפויים  המערכות  וסילוק  או וק  לקיר  וברות 
ג כולל  ההריסה  מחיר  בתוכו.  הרהנמצאות  את  והעם  החגורות  וחיתוך  מודויסת  נים שבקיר 

 הזיון. 
 

 בסטיםוטיפול באס פירוק אלמנטים 0442.
 

פורקו  לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור י  ועדיםאלמנטים המי 04.0142.
 שלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח. על מנת למנוע פגיעה ב בזהירות מרבית

 
 יפול באסבסטים ט .04.0224

איכות ד למשרהנות  צע זאת בהתאם לדרישות ותקן לבבודה שתדרש בתחום זה על הקבלכל ע 
 הסביבה. 
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 עבודות פיתוח   -  04פרק 

" מפרט  - 40המיוחדת. פרק  יתוועדה הבין משרדלעבודות בניין של המפרט הכללי ליבוצעו בהתאם  פיתוח עבודות 
פי המפרט המיוחד של משרד  ר ולראלים הנוגעים בדבוק והתקנים הישן לפי דרישות הח" וכ וחפיתלעבודות כללי 

 .ל()ספר כחו רד הביטחוןהבינוי והשיכון ומש
 

 תאור העבודה 
במחירי העבודות שינויים   לקחת בחשבון על הקבלן  וט רחוב,העבודה כוללת ריצוף מדרכות ומסעות, אלמנטי ריה

 וראות המפקח.השטח, בהתאם להטי הבצוע לתנאי תאמת פראפשריים בשיטות הבצוע וה
 

 טיםמפר
רד השיכון )הספר בכחול(, על כל ן ומשבהוצאת משרד הביטחו ות המפרט הבינמשרדיהעבודה תבוצע בהתאם להנחי
 דות נשוא מפרט זה. פרקיו וסעיפיו התואמים לעבו

נחיות המפרט  ל סתירה יקבעו הבמקרה שהמיוחד להלן, קודמות להנחיות המפרט הבינמשרדי, ו הנחיות המפרט
 יוחד.המ

 
 מון מדידות וסי

המפקח בשטח. לפני הבצוע על הקבלן ע"י  הנחיות שימסרו לקבלןע העבודה יהיה לפי סימון שטחים ותחומים לבצו
נות בשטח . כמו כן, הקבלן יסמן בשטח את  למידות המסוממדויקות בשטח ביחס למדוד ולוודא את המידות ה

 לסימון לפני הבצוע.  פקח ה, ויקבל אשור מהמקירות ואבני שפ, כגון ספסלים, שבתכניתהאלמנטים 
 

 רי בצועאשו
קבלן הפרטים אותם הוא מבצע. רק לאחר קבלת האשור לדוגמא, ימשיך המאות קבל אשור המפקח לדוגעל הקבלן ל

 שלמותה.לבצע העבודה ב
 בלן בתשלום. ולא יזכו את הקם, יפונו מהשטח מתאימי ם אשר לא אושרה עבורם דוגמא מוקדמת ויימצאו כבלתיפרטי

 
 

 העבודהאום תי
כן ימנע הקבלן -ייעשה באמצעות המפקח. כמותאום עם מזמין העבודה. ה תחומי העבודה ושלביהעל הקבלן לתאם את 

 טחי ההתארגנות והאחסון, למניעת הפרעה למבקרים.את מיקום ש אתר ויתאם עם המפקחמהפרעות למבקרים ב
 

 צב לקדמותו חזרת המה
ו  '. הכל לשביעות רצונעבודה, חמרי עזר וכונוי כל פסולת, אשפה, כלי ל פיבלן את האתר, כולהעבודה ינקה הק  בתום
 של המפקח באתר. אהמל

 
 טיב העבודה 

 רצונו של המפקח.  ה, לשביעותגבוהה ובאיכות טוב העבודות יבוצעו ברמה מקצועית
 

 עבודות עפר  - 01פרק 

 מצע סוג א         .230050.001 
 רתו במפרט הבין משרדי.הגד מצע סוג א' עפ"יומר המילוי יהיה ח

 ס"מ, תוך הרבצה במים ללא הצפה. 02של  פקיות בעובי מקסימליילוי יהודק בשכבות אוהמ
 מודיפייד א.א.ש.הו. מ 97%הצפיפות הנדרשת היא 

אחרת  אורגניים ופסולתחומרים ת ביצוע המילוי יש לבצע חישוף של פני השטח, לסלק לפני תחיל
 עברים של מכבש. שה מקרקע הטבעית בשיולהדק את ה

אופקי, אלא אם תהיה הגנה  2 -אנכי ל 1של ל שטח פתוח לא יעלה לוי הגרנולרי במקרה ששיפוע המי
 על פני המדרון. 

ן  טו  8יפוס "דיינפק" )או שווה ערך(, בעל משקל סטטי וני כבד מטייעשה במכבש ויברציההידוק 
 נעה עצמאית.על הת. המכבש יהיה בסל"ד לפחו 2000ל ובעל ויברציה ש לפחות

ר ההידוק ואת השגת הצפיפות ת לאשמ"ר על מנ 500ת לכל שכבה בדיקת צפיפות אחיש לבצע בכל 
 הנדרשת.

התקנים וכד'(. יש לקבל אישור מהנדס  וסמך )מכוןיקוח רצוף של איש מעבודות ההידוק תבוצע בפ
 בה הראשונה.נחת השכהקרקע לפני ה
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שכבות המצע הקיימות שלים ו/או יתקן הקבלן את ד, יוראות המפקח בלב דת הצורך, ולפי הבמי
  ס"מ כולל פילוס לגבהים 10שכבת המצע, ותוספת חומר מצעים עד ישור שטח. העבודה כוללת יב

 ודה תבוצע על פי הנחיות המפקח בלבד.העב מבוקר.המתוכננים והידוק 
 המדידה במ"ר. 

 

 ידוקה        0.0000.0540
וד.  לפי מ 96%צפיפות של  ם יהיה הידוק מבוקר לדרגתצופיהחפירה לשטחי ריהידוק שתית 

  20שכבות של ון אין להדק שתית החפירה. הידוק המילוי יהיה הידוק מבוקר בי גינא.א.ש.ה.ו. בשטח
השונים יהיה  המצעים מוד. א.א.שו. ההידוק בכל שטחי המילוי. הידוק 97% רגת צפיפותס"מ לד

 . .א.שו וד.אמ 97%צפיפות של דוק מבוקר לדרגת הי
 המדידה במ"ר. 

 ותמדרג        .052.001540
תוצרת  4017 ס"מ בגוון לבן סופר סטון מק"ט 30/40/15מדרגה נגישה במידות יות, מדרגות בטון טרומ

 ש"ע.  רשטיין אוחברת אק 
ם או  הטרומיים, עם רו והתקנת האלמנטים, זיון המחיר כולל את החפירה, יסוד ומשולשים מבטון

  ניסורגות יש לבצע התאמה בדרשים ולפי רוחב המדר בכתב הכמויות. במקומות הנווג בלעדיו כמס
ר  סולת מאושנוי כל פסולת לאתר פליחידות הטרומיות. המחיר כולל את כל העבודות, החומרים ופי

 ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 המדידה במ"א.

 
 אבנים משתלבות ריצוף ב                40.053

 ה

 ריצוף באבנים משתלבות        40.053.0800
 ס"מ   25/25אקרשטיין מלוטש במידות   נה שלס"מ, דגם טוסק  7ובי וף באבנים משתלבות בעריצ

 ס"מ.  6יהיה עובי החול מעל  נקודה לא ס"מ. בשום 5שכבה של העבודה כוללת מצע חול ב
מרצפת  מידתריצוף הקטנים מ ישלים הקבלן קטעיבני שפה וקירות גש עם אבשולי שטח הריצוף במפ

מלי. אין לחתוך מרצפות ור חשת בשטח, ובאמצעות מסלמידה המדויקת הנדרש ע"י ניסור המרצפות
 ס"מ.  4 -הקטנים מ בחלקי אבןע"י יציקה במקום או בגיליוטינה ואין להשלים קטעי ריצוף 

טח )ע"ג האבנים וק ראשוני של המשפות יש לבצע הידחת המרצבסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנ
"ג ותדירות של  ק 0002כוח צנטריפוגלי של ק ויברציוניות בעלות  לבות( באמצעות פלטות הידוהמשת

 . יבוצע בשלושה מעבריםמ"ר לפחות. הידוק זה  0.5הרץ ובגודל של  100
ודה שטח שאר בסוף יום עבה לא יוה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרהידוק ז

שעות לאחר   24 -הראשוני ולא יאוחר מ אשוני. לאחר ביצוע ההידוקק הרא קיבל את ההידומרוצף של
ווחים בין האבנים  צוף, יש לפזר על המשטח חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרע הריביצו
ים מעבר 4-המחצבה ב ם בחול אחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחישתלבות. להמ

 נוספים. 
טון או מכבש  12ע כבישת אימות במכבש שלמת ההידוק הראשוני תבוצה והפיזור חול המחצב בגמר 

מביצוע המשטח מעברים, לפי הוראות המנהל ובהתאם למסקנות שיתקבלו  8 -בד במטי כפנאו
 ן לאבן.מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבני, לקבל הניסיו

ות. הסטייה  ם לשיפועים, כמפורט בתכניבהתא לרומי תכנון וביצוע בהתאם הד שעל הקבלן להקפי
 "מ. מ 10 ה מתוכנן לא תעלה עלהמותרת מגוב

של ברוחב  מפרופילי אלומיניום מישוריות המשטח המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי
העצמי, בהישענו על   ימלית עקב משקלוס קו הממ' והבנוי כך ששקיעת 5של  ךס"מ ובאור 5לפחות 

י  קומות אקראיים על פנת תעשה ע"י הנחת הסרגל בממ"מ. בדיקת המישוריו 1על עלה צוותיו לא תק
דול  וח הגבמקום בו נוצר המרו צוף המוגמר ומדידה המרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוףהרי

 מ"מ.  5ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 
רצף מחדש את ו לעיל יחייבו את הקבלן להותנמהשיעורים שר בגבהים ובמישוריות טיות גדולות יותס

 עו ע"י המנהל.  ם יקבונו, גודל אותם שטחיהמשטח על חשב
 מ"מ.  2אבנים סמוכות לא יעלה על   2הפרש גובה בין 

 הגוונים יהיה כמסומן בתכניות ולפי בחירת האדריכל.פות ודגם הנחת המרצ
יות.  ים והפרטים הנדרשים בתוכנהדגמצוף, על פי מא לכל אחד מסוגי הרילן לבצע קטע דוגעל הקב

 מ"ר לפחות.  3 הדוגמא תהיה בשטח של
 עבודה.שור החומר והדוגמא ע"י האדריכל והמפקח ראשי הקבלן להמשיך בחר אירק לא

 למדידה ולתשלום. אינה הכנת הדוגמא 
 מידות. ולל שינויים בגוון ובי אבני הריצוף כאת סוג למזמין העבודה שמורה הזכות לשנות

 לאספקה לקבלנים. יר על בסיס מחירון היצרן דרישה לשינויים יקבע המח ה שלבמקר
 מ"ר בציון סוג המרצפת כולל מצע חול.ידה בהמד
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 ותיחום אבני שפה גן   40.054

 

 אבן גן        40.054.0040
חי ריצוף,  ע. אבן הגן לתיחום שטאקרשטיין או ש" רת חברתבגון אפור תוצ 10/20/100אבן גן במידות 

 ף ותכוסה באדמה.נח עד חצי גובה אבן הריצוכחגורה סמויה, אבן הגן תושמש ת
  ל, יחפור או ימלא אתוללת סימון התוואי והגבהים בהתאם לתכניות ו/או הוראות המנהודה כהעב

לקת במהדק מרטט. יש ויהדק  ס"מ. ירטיב 20±ית, מתחת לאבן, באדמה בהתאם לנדרש התשת
ון של ס"מ מהרוחב התחת 10-דול בס"מ וברוחב ג 10בעובי של שפה בטון לאבן  כיסוד 20-תושבת ב

ית עקומות ס"מ בצידה האחורי של האבן. העבודה כוללת בני 10X10במידות  בטון האבן ולצקת גב
 טון.ד וגב בהעבודה כוללת יסוה באורך מתאים לבניית העקומות. ני שפואספקת אב

 א.המדידה במ"
 

 

 גידור  -  40פרק 
 

 ה מסגרות פלד
גרות חרש, ובהתאם לנדרש מס 19 -ו 06. פרק ר כחול()ספ  להוראות המפרטי הכללי ודות מסגרות יבוצעו בהתאםעב

של אי התאמה למסומן בתכניות עליו להודיע על  מקרהת המידות באתר, בכל בתכניות ובפרטים. על הקבלן לבדוק א
ון ע"י טבילה באבץ ים יהיו מגולוונים. הגילוהשונת למתקנים אותיו. כל חלקי המסגרו לבצע בהתאם להורמפקח, וכך ל

עבודות עפר   אלמנטי/מרכיבי המסגרות כולל גם הכנת חורים במסד הבטון וכן ביטוןמיקרון. מחיר  100י הם לעוב
ישור המפקח. שינוי  חיבור אחרים לא ואביזרייידרש. על הקבלן לספק דוגמאות של אביזרי הפירזול פי שובטון כ

 שינוי במחיר. פלוס/מינוס, לא יחייב  5% נמדדים לפי יחדות בגבולותרים דות של מוצהמי
"טמגלס" רכת אותם באתר יצבעו במעמסגרות תהייה בצבע שרוף בתנור, חלקי מסגרות אשר נדרש לבצע חלקי צביעת 

 של טמבור, לפי הפירוט כדלקמן: 
 . 4/100נקותו במדלל יש לוך שומני, ר אחר. במידה ויש ליכללכלוך וכל גוף זמאבק,  ניקוי השטח .א
 מיקרון.  50-40טמבור( בעובי של  מלצות)עפ"י ה  EA9י מסוג רכיב-שכבת יסוד אפוקסי דו צביעת .ב
כיבי  ר-קרון כל שכבה. ה"טמגלס" הינו צבע פוליאוריתן דומי 05-40מגלס" בעובי של שכבות צבע עליון מסוג "ט 2 .ג

ן )טמבור(, ולפי הנחיות  תבוצע בהתאם להוראות היצרנ"ל . הצביעה הגנה על הברזל המגולווןועד במקרה זה להמי
 צבע. דריכל ביחס לגווני ההא

 
 

 מעקה /גדר בטיחות        44.021.0010
מיקרון  100יהיה מפלדה מגולוונת באבץ חם בעובי  "ע,גם יהודה רשתות או שבטיחות מד  מעקה /גדר

ידות  ס"מ, או בחלקי יח 200ורך ת באידות שלמוס"מ . הגדר מגולוון ביח 110מעקה בגובה פחות. הל
במסד בטון, וצביעה בצבע פוליאסטר מאובק  יגון וללת אספקת הגדר, ועבאורך משתנה. העבודה כ

 האדריכל. רת תנור, בגוון לפי בחיבצבע באבקה וקלוי ב
 המדידה במ"א.
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 ריהוט חוץ   -  42פרק 

 כללי
 

"  - 42המיוחדת. פרק ת יין של הוועדה הבין משרדית בנלעבודו  מפרט הכללילוצעו בהתאם יב ריהוט חוץ ת עבודו
ד הבינוי והשיכון ק והתקנים הישראלים הנוגעים בדבר ולפי המפרט המיוחד של משרת החו" וכן לפי דרישו חוץריהוט 

 .)ספר כחול( שרד הביטחוןומ
 פקח בשטח .ה לפי הנחיות המאתר יהיהצבת ריהוט חוץ בשטח ה

 
 ות ולחנספסלים וש 42.20

 
 ספסל         42.020.0240

. צבע הספסל על חלקיו לפי בחירת מפקח פמן או ש"ע באישור הספסל  דגם 'תבור' תוצרת חברת וול
 האדריכל

 אשפתונים        42.041.9900
 דריכל. חירת האם אקרשטיין או ש"ע צבע האשפתון על חלקיו לפי בדג אשפתון

 
 המדידה והתשלום:אופני 

 
"  - 40ק מיוחדת. פרה  משרדיתדות בניין של הוועדה הבין לעבוכן המעודהמפרט הכללי ם לפי  תשולד והעבודה תימד 
 " עבודות פיתוח

 
 
 
 

   תשתיות מים וביוב –  57פרק 

  57המיוחדת. פרק    הבין משרדית  הוועדה  מפרט הכללי לעבודות בניין שלליבוצעו בהתאם    וב  תשתיות מים ובי  עבודות
מפרט הנוגעים בדבר ולפי הוכן לפי דרישות החוק והתקנים הישראלים   " שונות דות פירוק הריסה וולעב" מפרט כללי  -

 .)ספר כחול( המיוחד של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון
 ר העבודה תאו                

 הבאים:  כוללת את הפרקיםת להלן העבודה המתואר                
 

 ץ למבנהומח עבודות                
 מים. צנרת מים קרים וח .א
 ניקוז מי גשם.  .ב
 מים וניקוז.  עבודות תשתית לביוב, .ג

             
 

 כללי      57.01
תקן ברואה"  "מתקני ת  -  07ודרישות המפרט הכללי פרק    "י הנחיותתבוצענה עפכל העבודות במסגרת פרק זה               

ן זה וכן כל הנחיות ודרישות יתר התקנים הנוגעים בעניי  ות,במהדורותיהם האחרונ  57ופרק    1205ישראלי מס'  
 כניות והכמויות.מפרט זה, הת

 
 
 התחברות למערכות קיימות      27.05

הקבלן                 לב  הבמופנית  תשומת  כי  ממערכת  לעבודה  וחלק  ומתפקדים  פועלים  הניינים  והניקוז  המים,  ביוב 
הבניין הק בתחום  היום  עוברים  על  ופ המש  יימים,  אליו.  מתנקזים  או  והתחברות ץ  הפסקה  לתאם  הקבלן 

   לקווים הקיימים.
 
ק   גרתבמס              זה, על הקבלן לבצע הסטת תשתיות  בבניין  כעבודות האינסטלציה  ביימות  אשר גון מערכות  יוב, 

יוב ומים  י בקוו  ת לפני תחילת השיפוץ וכן הגנה עלאת הסטת התשתיו  יש לבצע.  עוברות בתוך המבנה הקיים
 קיימים. 
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 קווים יבוצעו בתאום מלא עם המפקח. סטת הכדלהלן. כל עבודות הכל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים              
 

בפרק זמן כל מערכות הקיימות  ית את היה כל אפשרות להפסיק ו/או להשבלקחת בחשבון שלא תה  על הקבלן              
לקחת עליו  לכן  עבחש  שהוא.  גם  ובימי בון  בשעות  של  בודה  השוטף  לתפקוד  הפרעות  למנוע  כדי  חריגים,  ם 

 .ריםהדיי
 
 

 תאי ביקורת לביוב וניקוז             57.09
 

 נושאות תו תקן.   ולים, עשויים טבעותגתאי הביקורת לביוב וניקוז יהיו ע .א
 

לתאי   .ב לבהמכסים  יהיובקרה  וניקוז  ובכ  יוב  במפרט  כמצוין  בקוטר  העגולים,  מותקנים  כמויות,  תב 
 ארון.בתוך צוו

 
וע הפיתוח, כאשר הוא  לשיפ   במפלס הפיתוח, מותאםבחצרות, בכבישים ומדרכות יהיה המכסה עצמו   .ג

 "מ לפחות.ס -30מותקן בצווארון מוגבה מתקרת התא ב
 

 . פיתוח, לא יתקבלקע או הקורת אשר תקרתו תהיה במפלס הקרתא ב   
 

 שאי תו תקן.  טון ונו  5מס למע BBמכסים בשטח המבנה יהיו  .ד
 

  
    

 קווי ביוב קיימים  החלפת       57.10
בודה תבוצע בהתאם  העבמגרש.    מיםביוב קייו  י מים וקו  חלפתארת בזה יהיה צורך לההמתו  במסגרת העבודה              

 ידות ן לקחת בחשבון מחירי היחוסף לכך על הקבלורט ובנפרט הכללי לעבודות ביוב כמפלמ
 

 ם המפקח. ום עתא .א
 

 אמו עם עמיגור. עליו לקחת בחשבון ביצוע ההתחברויות בזמנים שיתו -וע אום זמני הביצת .ב
 

 מקי השוחות הקיימות והתאמתם לקו ההטיה . דת עומדי .ג
 

 
 

 
 ני מדידה מיוחדים ופא     7.115

 ליכל
ו קומפלט  שרשום  סעיף  כבכל  והאניתנו  הצנרת  אמויות  לבדוק  הקבלן  על  באומדנה  הכביזרים  לא  ת  מויות. 

 . %10בגין רשום לא נכון או סטייה מהמתוכנן בגבולות של  שולם כל תוספתת
 

              
 

 המדידה והתשלום: אופני
 

"  - 57פרק  מיוחדת.ה  ן של הוועדה הבין משרדיתדות בניילעבומעודכן ה המפרט הכלליהעבודה תימדד ותשולם לפי  
 "  יות מים וביובתשת

 
 
 
 
 

       מת הקבלן:חתימה וחות     לן:  ם הקבש
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 בס"ד 

 
 

 
 מכרז לחוברת ה  3-מסמך ג'

 ם( להסכ 1)נספח ג'  
 
 
 

 גיל זהב    במבני דיורת מערכות אחזקה  רשימ
 
 

 ( מהמכרז וההסכםהמהווה חלק בלתי נפרד )
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 לאחזקה רשימת מערכות
 ריצוף וחיפוי קירות .1

 ע קירות ותקרותטיח וצב .2

 וגגות  פסותמדרגות, מעקות בחדרי מדרגות, במר .3

 בסוסטיות וגתקרות אק .4

 מקלטים -מרחבים מוגנים .5

 דלתות וחלונות  -

 ינוןמערכות טיהור וס -

 יםומרזביטום גגות א .6

 דלתות,ארונות, חלונות אלמנטים נגרות .7

 ת חוץ טיח וחיפוי קירו .8

 דלת כניסה  .9

 סמך מטעם משרד העבודה ת,הפעלת בודק מוה מורשיאחזקה ע"י היצרן או חבר  –ות מעלי .10

 גנראטור   .11

 ספרינקלרים  ערכתמ .12

 אחזקה ע"י היצרן או חברה מורשית –נמוך רכות מתח מע .13

 חסינות אש  דלתותועשן כולל וי אש מערכת גילוי וכיב -

 מערכת כריזה  -

 מערכת מצוקה  -

 מים( חברה מורשית )מערכת גז ודודיאחזקה ע"י  –ע"י גז( מערכות חימום מים ) .14

 זגניםמ .15

 י אשציוד כיבו .16

 מערכות אינסטלציה .17

 וקרים  חמיםצנרת מים  -

 חיןצנרת דלו -

 ביוב חיצוניים כולל תאי ביקורת ומפריד שומן קווי  -

 חת, ידיות אחיזה, סוללות, ברזים , מקלות, כיורים אסל  – כלים סניטרים -

 ניקוז גגות ומרפסות -

 וי וחיטוי ברכות ניק -

 חאספקת מים לרבות טיפול במז" צנרת -

 ת חשמל מערכו .18

 שמל ארונות ח -

 הארקה  -

 רוםתאורה רגילה ותאורת חי -

 ברקים  מערכת הגנה בפני -

 לוט במבנה שי .19

 פיתוח צמוד  .20

 מערכת השקיה וניקוז -

 גדרות  -

 לבת בן משתא -ריצוף -

 חוץתאורה  -

 מחיה צ -

 ריהוט גן  -

 אשפה -

 טיפול במפוחי עשן לכיבוי אש  .21

 רת מים חמים וקרים משאבות הגברת לחץ בצנטיפול ב .22
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 לחוברת המכרז   4-סמך ג'מ

 להסכם(  2)נספח ג'  
 
 
 

 כוללת אחזקה   סל
 
 

 ( מהמכרז וההסכםהמהווה חלק בלתי נפרד )
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   הבבני גיל זבמת המותקנו מוךמערכת מתח נות ומערכות אלקטרומכני 
 

 רשימת מערכות 
 

 מיזוג אוויר
 מעליות 
 ת מים וכיבוי משאבו
 ר גנראטו

 ת הסקה מרכזי
 ספרינקלרים

 אינטרקום 
 מזחים

 אש גילוי 
 כריזה 

 מצוקה
 ציוד כיבוי אש והידרנטים

 
 
קומן,  עליו להכיר המערכות, מיע על קיום המערכות או חלקם במבנים בטיפולו, והקבלן מצהיר כי ידו -

הכרת ת ברזים בעת הצורך למניעת נזילות, רמה של דיווח על תקלות, סגירוערוך לתת עזרה ראשונה ב 
 תוקם במקרה הצורך.של המערכות ונית חשמל  ם לוחמיקו

 
 . המזמיןבכל מבנה על פי תדירות שבנוהל וי אש בעמדות הכיבוי דיקות לציוד כיביערוך ב  הקבלן -

 ותיקון מע' המים בעמדת הכיבוי.הקבלן אחראי על תקינות       
 קבלן(.חריות הלא באת הכיבוי קוטר בעמדות הכיבוי )ציוד עמדו 1" ותיקון בצנרת עד קוטר      

 
 המזמין הלי על פי נו רת הקבלן להפעיל הגנראטובאחריו -

 
 

 ימה א' רש
 

ת  , באמצעודיור גיל זהבי שבר במבנים לפי רשימה א' שעל הקבלן לבצע במבנ סוגי עבודות   .1
שהוקצו  לקית( במסגרת שעות העבודה הסדירות ה או חמשרת תחזוקן במבנה )משרה מלא

 (. חצי משרה משרה אולקבלן )
 

  ועבודות איכלוס חוזר נית של עבודות אחזקת שבר ואחזקה שוטפתימה עקרושימת העבודות הנ"ל היא רשר
 ודות הנ"ל ע"י התחזוקן. בחומר המגדירה הדרישות המקצועיות לביצוע העב

 
 לבצע עבודות המפורטות מטה. יכולת  על הקבלן לספק תחזוקנים בעלי

 
רשמות ביומן אירועים  יום, והנקלות הקורות במבנה, מידי פי התלנדרש על בהתאם  ות הנ"ל יבוצעוהעבוד

 במבנה. 
 במבנה, בדירות המבנה, ובחצר המבנה. ינן בשטחים הציבורייםהעבודות ה

 
ת כשהרשימה הינה חלק , מונעמכלול העבודה שנחשבת אחזקת שברר ספק, הקבלן יטפל בכל למען הס

 מהמכלול.
 

 ימה א' רש – חת( מ"ר מתייחסות לפעילות א 1גמא: חידות לדונית )הימת עבודות עקרורשי
 

 –בטונים  3.1

 ת עבודה(. ש"ע )ש"ע  = שעו 3-1 יציקת בטון מקומית.  -
   –בנייה  3.2

 ש"ע.  4עד  2מ"ר.  1עד  ס"מ בשטח של 20ס"מ עד  7תיקון בניית קיר בלוקים  
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  – איטום 3.3

 ש"ע. 2מ"ר.  2טום יריעות ביטומניות עד אי -

 ש"ע.  4עד  2 .ומייםיקונים מק ת –קר  איטום זפת -

 ש"ע.  4עד  2ונים מקומיים. תיק –גג איטום פולי -

 ע. ש"  3עד  1מ"ר.  10עד  –סיוד גג  -
 

   –מסגרות נגרות  3.4
 ש"ע ליחידה.  2עד לתות מתכת. בדלתות וחלונות עץ, ובדתיקון ו/או החלפת פרזול 

 
   –ציה וביוב אינסטל 3.5

י  קון מקומא צורך בביובית( לרבות תיי )ללבאופן מכנבוריים ירות ושטחים צישחרור סתימה מקומי בד -
 ש"ע.  4עד  2בשוחת ביוב. 

לדלוחין וביוב  VCPאסלה, ניאגרה, ברזים לקבועות הנ"ל ואביזרים ות תברואתיות: כיור, החלפת קבוע -
 ליחידה.  ש"ע 3 ים כגון: סיפונים, ברז אמבטיה.הנדרש

 יחידה. ש"ע ל 3ברזים. תיקוני ניאגרה, סיפונים,  -

 ליחידה.  ש"ע 3. 4/2קופסת ביקורת  החלפתתיקון או  -

 ש"ע .  5עד  3והחזרת ריצוף. מ' כולל פירוק ריצוף  1קוטר ועד  2החלפת צנרת דלוחין עד " -

טייח והחזרתו בצנרת  פירוק כולל פתיחה וסגירת ריצוף ו/או קוטר   1עד " PVCבצנרת תיקון פיצוץ מים  -
 . ש"ע 6עד  3ניפל .   Tת מופה, זוית החלפ ורך לרבותמ' א 1 ם גלוי וזאת עדבקיר או בקו מי
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  –חשמל  3.6

יחיד,  החלפת אביזרי קצה כגון: שקע, מפסק בד. לרבות ע"י חשמלאי מוסמך בל כל העבודות חשמל יבוצעו -
 ירון.בנפרד במחירי המחלקבלן אלו ישולם  עבודותבגין  .ות, ארמטורה, נורותמדרגמפסק כפול, לחצן 

 
   –טייח  3.7

 ש"ע. 2. מ"ר 1טייח עד  תיקוני -
 

  –ריצוף וחיפוי  3.8

 ש"ע.  3מ"ר.  1חיפוי עד החלפת  -

 ש"ע.   3. מ"ר 1ד החלפת ריצוף ע -

 ש"ע.  2 מ"ר. 5עד  רובע -
 

   –צבע פנים  3.9

 ש"ע ליחידה.  3ומסגרות. צביעת נגרות  -

 "ר. ש"ע למ 1צביעת קירות ותקרות.  -

 ש"ע למ"ר.  1יעת קירות גבס. צב -

 מ"ר. ש"ע ל .51צבע ושפכטל. הכנה ל -
 
  –ם מיניואלו 3.10

 ש"ע ליחידה.  2יום.  ת אלומינהחלפת פירזול בחלונו -
 
  -גבס  3.11

 ש"ע.  4מ"ר )פלטה(.  2.5מקומי עד חלפת לוח גבס, תיקון תיקון וה

 

  –פירוקים  3.12

 א'.  לרשימהביצוע עבודת אחזקת שבר בהתאם  פירוקים מקומיים לצורך -
 

ה  ות האחזקצורך אינדקציה לזמני פעילמה" לערים "נורצוע משו צורפו זמני בי  לעבודות שברשימה לעיל הערה: 
האם להוציא לקבלן הזמנה במחיר מלא או   זאת ניתן יהיה להחליטהשוטפת המבוצעות ע"י תחזוקן ועל פי  

 לאו. 
 

 אחזקה מונעת  3.13
מעקות וכן   סוגי עבודות: צביעת קירות, תקרות ,בציון ן תוכנית עבודה לאחזקה מונעת, המפקח יכי

 חודשית במהלך השנה. חלוקההביצוע ב ן מועדיציו
 

 אכלוסים חוזרים. עבודות שבר ו אין לו  ע ע"י תחזוקן בשעות הפעילות בלבד כאשרנית תתבצהתכ
 התחזוקן בשעות הפעילות.וזאת כדי למצות עסוק מלא של 

ן  מלאה של התחזוקרת תכנית אחזקה מונעת, עקב תעסוקה , במסגעבודות שלא בוצעו בחודש מסוים
 תאימה לחודשים הבאים. תכנית ויחוזרים, ישנה המפקח את ה לוסיםת שבר ואכבאחזק

 ילות התחזוקן הינו: סדר העדיפות לפע
 תיקוני בטיחות  -
 אכלוס חוזר  -
 אחזקת שבר  -
 תר לו זמן( חזקה מונעת )רק כאשר נוא -
 

 המקרים הבאים: עליהם ישולם במחיר מלא , יהיו לפי עת , שעבודות באחזקה מונ
 ב טיפול מקיף ולא נקודתימחיי מצב המבנהכאשר  -
 ייחעבר לעבודות צבע נדרש טיפול בעבודות טכאשר מ -
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   ע" צבע ונדרשת עבודת   ת כגון: גדרות, מעקות הם במצב שלא ניתן לחדשםכאשר רכיבי מתכ -
 ר חדשה.תם בגד הכנה גדולה ו/או לרבות החלפ

ון: החלפת ריצוף מעבר  ים כגנם נקודתים , שאיבשטחים ציבורייכאשר ישנן שקיעות ריצוף  -
 ה א'.ות ברשימלכמ

ישולמו   –מותה מעבר לרשימה א' סגרת אחזקה מונעת, שכלמען הסר ספק, כל העבודות, במ -
 במחיר מלא.

 דות  ניי  3.14
 

 ם הבאים: בתרחישי –רים של תקלות במים וביוב את למקלנייד תחזוקנים ממבנה למבנה וזהקבלן יהיה ערוך 
 עובד בו. נה שהינואינו עסוק בפיצוץ מים במבתגבר תחזוקן המכאשר ה     -
 פסיק את האכלוס ותאריך סיום השיפוץ ידחה.ועובד באכלוס חוזר, יכאשר התחזוקן המתגבר במידה  -

 ף לעזרה לתיקון התקלה.בד נוסר בעת תקלה במים/ביוב, נדרש עור במבנה שבו נדרש התגבוכאש -

הוא עובד, בנה שבו והיעדרותו לצורך תגבור במתגבר תחזוקן המעילות הם הנ"ל, ירשם פביומני הבתי -
 שעות עבודה שעבד התחזוקן במבנה האחר. ד למבנה אחר, יירשמו ובדוח נוכחות של העובד שנוי

₪ בתוספת מע"מ   275ה על פי בהזמנ ם שינוע עבור הבאה והחזרת עובדחזוקנים ע"י הקבלן ישול לניוד ת -
 אחד ביום. לשינוע 

 
 

 רה: הע
 
 בצע זאת ללא תשלום. הקבלן י מה הנ"ל שתחזוקן לא מבצע,הרשי ודות מתוךעב -
 יוציאו עליהן הזמנות במחיר מלא.מות ברשימה א' לעיל, לעבודות שאינן רשו -

 רויות:  תי אפשיקרו בעת ובעונה אחת, ייתכנו שרטות ברשימה א' לעיל, שבעבודות המפו -
המפקח(,  וכן הלאה, לפי שיקול דעת הבאה ך לעבודה אז ימשיאחת ו  םנו יסייעובד יעשה אותן בטור )דהיי

 מלא. א לקבלן הזמנה במחיר ואם יש צורך בהפעלת עבודות במקביל יוצ
אם העבודות מתוך רשימה א' או  ות הפעילות הסדירות, גםלמען הסר ספק, עבודות שבר, שקרו לאחר שע -

ר לא ניתן  , כאשתשלום מלאעבודה בעבודה להפעיל האחרות, בסמכות מנהל הסניף ומפקח ה עבודות
 עילות הבא. לא דחופה, יבוצע ע"י התחזוקן ביום הפ רה ושהיאלדחותה, או במק

 
 

 וזר )שיפוץ יח"ד לאחר עזיבת דייר( אכלוס ח .2
 

ה, ולא יותר משתי דירות ת במבנמכמות הדירו %20ם בכמות של עד ע אכלוסים חוזרים במבניהקבלן יבצ
 לחודש אחריו.חה י הוא יידלישי אזאם יידרש שיפוץ שלחודש. ב

 מחירון והם:רים למעט העבודות הבאות, שיהיו במחיר יהיה בחומ כאשר התשלום
למעט צבע   ברשימה א'הכמויות הנקובות  שמעל ון מטבח, חלונות ודלתות ושיש וכל שאר העבודותחשמל, אר

 מות הנדרשת.מר ובכשישולם בחו
 

 רון.חיר מחי בחודש, יבוצע במ כל אכלוס חוזר נוסף
 

ישולם לקבלן   וממנו והלאה %20ת מתי התמלא המכסה של ת בכדי לדעהסניף יערוך בדיקה תקופתיקח המפ
 מלא. במחירון

 
 

 רוג ולא במקביל. דירות בחודש בחומר, יהיה בדי  5שיפוץ 
 

קה  בטיחות, על עובד האחזרת סתימות ביוב( ו/או תקלות וצי צנמהלך שיפוץ קרתה תקלת שבר )פיצבאם ב
 בר. וץ ולטפל קודם בתקלות השפב את השילעזו

 . שהקצה לשיפוץ , בהתאםמפקח העבודה יאריך את משך זמן הביצוע במקרה כזה 
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 עבודות במחיר מחירון:  .3
 

 יח"ד למבנה בחודש. 5מעל למבנה בשנה או  %20מעל  –אכלוס חוזר  .1

 רשימה א' בהכמות כפי שמופיע  שמעל הת אחזקעבודו .2

ים וביוב, הקורות במבנה  תיקוני פיצוצי מ פעילות התחזוקן, בנושאות בשע', רשימה אלעבודות מתוך  .3

תבצע ע"י זמנה במחירון מלא לעבודה, מעבר לפעולה אחת שתתר ממוקד אחד, תוצא הבאותה עת וביו

 לפי שיקול דעת המפקח.  התחזוקן והכול

נן ניתנים  שאישרה, ום חצי מן בבתים במשרה והן בבתיהבשעות הפעילות התחזוקן,  שאינן לעבודות .4

 וצא הזמנה במחיר מחירון.ום פעילות הבא, תלדחייה עד י

 

 חומרים   .4
 

 זר. שבר, מונעת ולאכלוס חו באת כל החומרים הנדרשים לבתים ולאחזקה שוטפת,חריות הקבלן לדאוג להבא
ו ים יהיי החומרהעבודות שבוצעו, ומחיר ליומן העבודה במבנה המצייןבהתאם התשלום עבור החומרים יהיה 

 ן החומרים יוגש מידי חודש. . חשבו10%ם פחות פ"י מחירון דקל לחומריע
 
 

 נים. ו ע"י התחזוקלא יסופקהחומרים 
 
 

 דחופותתקלות  .5
 

 . בטיחותלות חשמל ותקלות יוב, תקיצוצי צנרת מים ובות בפלחשבו תקתקלות דחופות י
 

עד קבלת ההודעה באמצעות  על הקבלן להגיע לאתר לצורך תיקון תקלה ולהתחיל בביצוע תוך שעתיים ממו
 טלפון נייד. 

 

 ניהול העבודה ע"י הקבלן:  .6
 

 הבאים: מענה לנושאים וזה לתת את המסגרת החהקבלן נדרש ב
 בשבתות וחגים.  מענה לבוע כולמענה טלפוני ק -
 פונים, קבלת מיילים, פקסים, מעקב אחר בצוע העבודות, קבלת דוחות  נה וטלהמרכז/ת נושא מע  מזכיר/ה -
 , ריכוז הזמנות ומעקב לבצוע.מהמזיןות בפיגור לעבוד  
 ים.ת העבודות ואספקת החומרקן אכן מבצע אלוודא שהתחזובבתים ו באחריות הקבלן לעבור מעת לעת -
 כל תקלה התחזוקן יעדכן הקבלן לפתרון  לכך שבם, והקבלן אחראי לן בבתיהוא נציגו של הקב חזוקןתה -
 הבעיה.   
 רי מהחוזה.נושא זה מהווה חלק עיק -
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 :אחזקה שוטפת כוללת סל אחזקה .7
 : כללי . א

 
   ניין אוועל ערכם הכלכלי של הב ין, על חזותםעל תפקודם התקלשמור  פעולה או פעולות המיועדות -

 החיים של המשתמשים בו. ואיכות ביטחון, הבריאות חות, הכיביו, וכן על הבטישל ר
 קופתיות )פעולות טיפול המתבצעות בתדירותביצוע תחזוקה מתוכננת הכוללת פעולות של ביקורות ת -

 או מהנדס לפני חורף/איש תחזוקה והיתר ביקורת  ובין 2 -ו 1שאינה קטנה מזו הנקובה בטבלאות 
 ם. לאחר גמר התיקוניביצוע ח ליקויים עם ציון דו" ללחריו כווא

 ות הביקורתת "שבר", ביצוע תיקונים ישירים ועקיפים בהתאם להתרחשויות של תקלות ודו"חאחזק -
 התקופתיות. 

 ות(. ימיות וחיצוניכות )פנהחלפת אלמנטים לא תקינים במבנה וברכיביו, במגרש ובמער -

החלים   לתקנים הישראלייםתאימו התחזוקה וההחלפה י סגרתבמשו בהם החילוף והחומרים שישתמ כל חלקי -
 עליהם )אם ישנם(. 

הסמכה מקצועית יבוצעו רק ע"י תחזוקאי מוסמך  פעולות תחזוקה, תיקונים והחלפה שביצוען דורש הכשרה או  -
 אמה להוראות יצרן(. ישנם ו/או התבאם   1999כון עד -5251בתקן ישראל  1.3.10)עפ"י הגדרה 

 ים על הפעולות שבוצעו, לול פרטבדו"ח מסודר שיכ תתועד , תיקון ו/או החלפהזוקהתחפעולת הכל  -
 ת בתקנים הרלבנטיים(. בנוסף על כך, יכלולתאריך ביצוען וע"י מי בוצעו )דוגמת הדו"חות מפורט

 . , קבלות וכו'פעולות שבוצעושורים להדו"ח הנ"ל מסמכים טכניים שונים הק
 ה. ה תחזוקה של המבנה/ממונמונה על ניהול המבני המידמבנה, בהדו"ח המקורי יישמר ב

ערכות עם החברה  ישמרו בתיק מסודר במבנה חוזי השרות עם חברות מומחיות לאחזקה שוטפת של המכן י -
 המנהלת במבנה )כגון: מעליות, מערכות מתזים וכו'(. 

 
 : נה רכיבי המב . ב

 
 מפות כניסה.קון מדרגות ורתי .1

 גגות.ות ופסגות, מרתיקוני מעקות בחדרי מדר .2

 . ה משקיעות ומבלאי כתוצא תיקוני ריצוף .3

 החלפת תקרות מונמכות )תקרת רביץ, תקרות אקוסטיות, תקרות גבס וכו'(. /תיקון .4

 החלפה ו/או תיקון. –ות דואר תיב .5

 ים וביוב, אינסטלציה, מ ותיקון מתקני שיפוץ  -מוגנים/מקלטים ציבוריים/מקלטים דירתיים מרחבים .6

 רך. אספקת והחלפתלפי הצוקנת סידורי חשמל כן הת ת יציאת חירום. כמודלתו, סניטריםמתקנים      
 מערכות טיהור וסינון וכו'(.  ציוד קבוע )מיכלי מים, בתי שימוש כימיים, מסננים,     

 מעליות.  .7

 מתקני גפ"מ.  .8

 .השלמת והחלפת השילוט במבנה .9

 יזוק. שהושחת או נ ותחלופת רכוש השלמת .10
 

 : איטוםעבודות  .ג
 
פים, ארגזי רוח, תיקון איטומים  וגגות קלים )רע ים, גגות רעפיםוחזוקת מרפסות, גגות שטותח תיקון .1

 ובידודים, תיקוני ריצוף וכו'(. 

 בנה על הגג, חידוש ההלבנה של פסי החיבור של יריעות האיטום. חידוש ההל .2

 יקים. והמש החלפת יריעות האיטום  –השלמת  –תיקון  .3
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וחידוש  ים וחוץ )תיקון פנ -ושילוביהם ק יום, עץ, מתכת, פלסטיומינות, אל ללי נגרתיקון ותחזוקת מכ .4
מנעולים, זגגות דלתות,   ים.איטומים בצורה שוטפת, החלפת חלקים לא תקינים, צביעה , החלפת תריס

 וכו'. לוך יה, לכיסוי כתמים ולכזחלונות וכו'(. חידוש צבע המכללים עקב בלאי, קורו
טים  לא יושארו אלמנ ם תקופת החוזה,יו ר החדש והמקורי. עם סהגמ  דל ביןיהיה הב בסיום הצביעה לא 

 שאינם תקינים או שצביעתם נפגמה מכל סיבה שהיא.
 

 : יטרית וניקוזעבודות אינסטלציה סנ .ד
 
 ים  לקוו נזילות וכו' )מתייחס ופתיחת סתימות, טיפול בפיצוצים  -תיקוני צנרת מים חמים וקרים .1

 '(. וכו לדירותקת מים  חיצוניים, צנרת אספ

 ם תיקון קולטנים, תאי ביקורת, פתיחת  )ובכלל 1י סעיף עפ" –ושופכין  יןתיקוני צנרת דלוח .2
 סתימות וכו'(. טיפול במפריד שומן. 

 משאבות וכו'(.  ,תיקון מערכת הסקה מרכזית )צנרת, שסתומי ביטחון, מחליפי חום, מגופים, מיכלים  .3

 פה של רדיאטורים.החל/תיקון .4

מערכות חשמל,   מל/שמש, קולטים,)צנרת, דודי חשם כת סולארית לחימום מימער רכיבי והחלפת תיקון .5
 מגופים, שסתומי בטחון וכו'(. 

 ון והשלמת גשרי הארקה למים. תיקון מערכות מדידה כולל תיק .6

 ימות וכו'(. ת סת וב ותיעול )כולל פתיחיניקוי, תיקון ואחזקת ביבי חצר, כולל תאי בקרה ב .7

 מרזבים,  , קולטי מי גשם,המרפסות: גשמותו של מערכת ניקוז הגגותללי  קיון כוקה וניתיקון, תחז .8
ים ופתיחתם, ניקוי פתחי ניקוז אחרים  מזחלות, זרבוביות וכו', לפני עונת הגשמים ובמהלכה: ניקוי המרזב

 רך. וז והחלפתם במידת הצוק)במידה ויש(, ניקוי רשתות מגן לפתחי ני
 בים וכו'(. , אביזרים ורכיום, תקינות ושלמות האיטיטוייפה וחקוי, שט מיכלים לאגירת מים )ני  .9

 בים פלומים. בות להגברת לחץ המים בדיקת שסתומים, ניקוי מסנני אויר, תיקון והחלפת רכימשא  .10

 דלוחין ושופכין.  ,תיקון נזקים, ישירים ועקיפים, שנגרמו כתוצאה מתקלות בצנרת מים  .11

 הבריאות.ד רות המאושרות ע"י משרת חב באמצעוזרביים חיטוי ברכות מי שתייה רוי וניק .12

 

 :ות חשמל ותקשורתמערכ .ה

 
 הנקוב של המתקן,  : ביצוע עבודות התחזוקה ע"י חשמלאי בעל רישיון חשמלאי לפי האמפר הערה •

 שהוא מטפל בו, כנקוב בחוק החשמל על תקנותיו. 
פי דרישות חברת או לתית ו/ה בטיחולפי הצורך, למניעת סכנ יביםכות, תיקון והחלפת רכר אחזקת כל המע

אורה, מכסים, ארונות חשמל ותקשורת, ציוד נייד וקבוע, לוח ראשי  בתי תקע, גופי תובכללם: קוים, . החשמל
 ניים וכו'. ולוחות מש

 
 בכלל המערכות:

 דירתי. למערכת חשמל דירתית על כל רכיביה כולל לוח חשמ  -
 יהן.רכוש המשותף על כל רכיבמל במערכות חש  -
 ש ועשן, כריזה.א גילוי –ל )מתח נמוך( חשמ מתקני  -
 )גנראטור, מצברים וכו'(. מערכת גיבוי  -
 מערכת אינטרקום.  -
 מערכת הגנה בפני ברקים.  -
 מערכות חשמל חיצוניות.   -
 מערכת קריאת מצוקה )חיבור המרכזייה למד"א(.  -
 יקון וצביעה. ת – ארונות חשמל ותקשורת  -
 שותפים. המץ בשטחים הציבוריים ומאולוורור מז"א לאמערכת   -

 ת.יקת הארקת יסודובד    
 מערכת מפוחים ליניקת אוויר.   -
 ה או אמצעי הגנה אחר המותקן במבנה בפני חשמול. כל מערכות החשמל, לרבות מערכת הארק  -

 המבנה.בלת אוחר מתום שנה לאחר קיבצע בדיקה זו ולא הקבלן י   
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 קלטים. ורור בממערכת סינון ואו -
 

 : רכות בטיחות אשמע .ו

 ת, מתזים, משאבות וכו'(. כל רכיביה )צנר הספרינקלרים עלת מערכ .1

 פים, מיכלי מים, משאבות וכו'(. מערכות כיבוי אש )צנרת, הידרנטים, גלגלונים, מט .2
 : 2 -ו  1לסעיפים  

 . ם: בקרה, בדיקה ותחזוקהבמי מערכת לכיבוי אש 1928 בדיקת המערכות בהתאמה לת"י
 הבודק או המתחזק  :11חלק  1220"י עפ"י המפורט בתת ועשן )תחזוקת המערכו י אשת גילומערכ  .3

 (. 11חלק  2012של המערכת יעמוד בדרישות המפורטות בנספח ב' של תקן 
 

 : תיקון עבודות גימור פנים וחוץ  . ז

 
 חים,ובמטב אמבטיה יצוף, חיפוי קרמי בחדרית, ר, תיקוני עובש ונזילועטיח פנים וסיוד, עבודות צב  -

 . ו'מוזאיקה יצוקה וכ   
 בצורה שוטפת לכיוסי כתמים ולכלוך שלא ניתן להסירם או לחידוש   ח, צביעה וסיוד חידוש הטי  -

 העבודה תעשה במשטחים שלמים ובסיומם לא יהיה הבדל בין הגמר החדש והמקורי. המראה.   
 ים. סדוקים או מלוכלכ יושארו משטחים מוכתמים, לא  עם סיום תקופת החוזה   
 אחזי יד, סבוניות, מחזיקי נייר טואלט, חיפוי הקירות: ממנטים פגומים באלתיקון והחלפת   -

 קבועות חשמליות וכו'.    
 והחלפת ריהוט קבוע שהושחת או ניזוק: ארונות מטבח, ארונות דודי חשמל וכו'. תיקון  -
 

 
 ת וניקוז: יטריעבודות אינסטלציה סנ

 
 ות, החלפת  בפיצוצים ונזיל סתימות, טיפול חתפתי –ם על כל רכיביה וקריחמים  נרת מיםתיקוני צ  -

 רכיבים פגומים וכו'.     
 ל רכיביה. תיקוני צנרת דלוחין ושופכין על כ  -
   סתוםנזילה ממחלקי מים, ש ,בדיקה ותיקון של צנרת גלויה וסמויה ) בתוך קירות, מתחת לריצוף  -

 דירתי וכו'(.    
 לי הדחה, רים, אסלות ומיכות מים חמים וקלל סניטריות פגומות )סו ועותלפת קבקון והחתי -

 כיורים וכו'(.    
 

 
 : פיתוח צמוד . ח

 
 שקיה וניקוז. .   תיקון ותחזוקת מערכות ה1

 . צביעה ותיקון גדרות מתכת/ פרגולות/שערים/מעקות/ ספסלים   . 2
 ה משקיעות ומבלאי. צאתיקוני ריצוף כתו   .3
 ת.ריצוף ובקירווי באבני שפה, אבני ציפיצוף, אבני רהחלפת    .4
 לפת אלמנטים במערכות התאורה החיצוניות.תיקון והח   .5
 גיזומים, שתילה חלופית, דישון, השקיה וכדו'. תחזוקת שטחים מגוננים כולל    .6
 כו'(. ו  גן )ספסלים, אשפתוניםוט תיקון צביעה והחלפת ריה   .7
 .למבנה ט מחוץת השילוהשלמת והחלפ   .8
 ניזוק.  וש שהושחת אות רכהשלמת והחלפ   .9

 ותחזוקת מבנים חיצוניים ומתקנים: ביתן אשפה, מיכל דלק לחרום וכו'. תיקון .10
 

 : ותשונ .ט

 זה.בחוכל תיקון אחר המתבקש במבנה ו/או בפיתוח הצמוד ולא מופיע בנספח זה או 
 

 ב'  חלק 2ג' במסמך מה א' רט ברשי ות הנ"ל יהיה עפ"י המפו ודהערה: תמחור העב
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 לחוברת המכרז   5-ך ג'מסמ
 להסכם(  3)נספח ג'  

 
 

 סל אחזקה שיטתית 
 
 

 ( סכםהמכרז והההמהווה חלק בלתי נפרד מ )
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 חזקה שיטתית  א
 

 . אחזקה מונעת שמתבצעת לפי תוכנית מגובשת מראש ללא קשר לאירוע תקלות  :אחזקה שיטתית

 עבודות איטום  .1

 .ן גגותתיקו 1.1

 איטום גגות.   1.2

 רים. קים ותפקירות, כולל סדן/איטום תיקו 1.3

 נות. יקון ואיטום חלות 1.4

 

 וני יציבות קתי .2

 עמודי קומה/עמודי יסוד/ שקום בטונים.  עטיפת 2.1

 ות קשר. תיקון קור 2.2

 דריכת קורות.  2.3

 תיקון קורות.  2.4

 תיקוני מעקות בחדרי מדרגות ומרפסות. 2.5

 קיעות. תיקוני ריצוף כתוצאה מש 2.6

 ת.תיקוני מדרגו 2.7

 רות. תיקון/החלפה של תק 2.8

 

 בטיח וסיוד.  ים טיפולת העמודים הכוללוקומו המדרגותקירות של חדרי טיפול ב .3

 עברים שבין קומה לקומה. ן ושיפוץ רצפות שקועות שבין עמודים, בכניסות ובמתיקו .4

 שיפוץ והשלמת מערכת חשמל קיימת.  .5

 איטום גגות לפי המפרט הטכני.  .6

 נים ודודי שמש. צביעת מתק .7

 .די בטיח וצביעהיפול יסוט -יבות הבתים והקירות מסבחזית .8

 . תמרכזי אנטנה .9

 . או בחוזה לא צוין בנספח זהושיתבקש  כל תיקון אחר .10

 

 טתית יתקיים דיון עם המשרד בנושא. בטרם תעשה האחזקה השי - הערה       
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 לחוברת המכרז   6-מסמך ג'

 להסכם(  4)נספח ג'  
 
 

 וטפתאחזקה ש  נספח לנספחים
 

 אחזקה שיטתית 
 

 ( ההסכםהמכרז ולתי נפרד מ המהווה חלק ב)
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 פתית התקו תת מינמלית של הביקורתדירו
 ניין רכיבי הב  – 1טבלה 

 יין ת הנמצאות בבנ רכוע מערכות יש להתייחס רק למדיקת הבב
 

מס' 
 סידורי 

תדירות   רכיבי הבניין 
הביקורת  
 התקופתית

 הערות  ביצוע 

 6-ת לאח שלד הבניין 1
 חודשים

הממונה על 
 התחזוקה 

ות ליקויים יש לפנות  עם התגל
 מיד למהנדס 

ממונה או ה שנהלאחת  ות חוץ חיפויים קיר 2
 הנדסאי

ש לפנות  ויים י לות ליקעם התג
 מיד למהנדס 

ורף  לפני הח גגות טוםיא 3
 ולאחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

ספטמבר/אוקטובר/אפריל/מאי  
  עם התגלות ליקויים יש לפנות

 מיד למהנדס או להנדסאי
איטום קירות   4

ומסדים הבאים 
במגע עם קרקע 

 םלרבות מרתפי

לפני החורף  
 וולאחרי

נה על הממו
 התחזוקה 

מאי  אפריל/וקטובר/ספטמבר/א
נות  לפ שעם התגלות ליקויים י 

 ס או להנדסאימיד למהנד

לפני החורף   איטום מישקים  5
 ולאחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

אפריל/מאי  ספטמבר/אוקטובר/
עם התגלות ליקויים יש לפנות  

 יד למהנדס או להנדסאימ
 הממונה על אחת לשנה מחיצות ותקרות 6

 קה התחזו
  ש לפנותעם התגלות ליקויים י 

 מהנדס מיד ל
הממונה על  ם שני 5 -אחת ל ריצוף  7

 תחזוקה ה
ריצוף באזור חשוף )כגון: 

במרפסת, בגג, בקומה מפולשת(  
 פעם בשנה לפני החורף.

גגות וקירויים   8
קלים  

)קונסטרוקציה  
 ך(וסיכו

לפני החורף  
 ואחריו

הממונה על 
 ה התחזוק

י  יל/מארספטמבר/אוקטובר/אפ
לפנות   עם התגלות ליקויים יש

 הנדס או להנדסאימיד למ

רות עץ,  נג ימכלל 9
פלסטיק   מתכת,

ושילוביהם  
)חלונות, דלתות,  
תריסים רשתות  
 וארונות קבועים 

לפני החורף  
 ואחריו

ממונה על ה
 התחזוקה 

מאי  ספטמבר/אוקטובר/אפריל/
עם התגלות ליקויים יש לפנות  

 הנדס או להנדסאימיד למ

ם מעקות  סורגי 10
 וסולמות 

נה על הממו נהאחת לש
 התחזוקה 

ש לפנות  ם י י עם התגלות ליקוי
 מהנדס מיד ל

לפני החורף   פיתוח סביבתי 11
 ולאחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

מאי  ספטמבר/אוקטובר/אפריל/
עם התגלות ליקויים באלמנטים  

קטיביים )קירות  קונסטרו
מיד תומכים וכו'( יש לפנות 

 למהנדס 
וץ  ים מחנמתק 12

לבניין השייכים  
 יןלבני

לחודש אחת 
 ולאחריו

הממונה על 
 ה קהתחזו

יים בטיחותיים  ם התגלות ליקוע
יש לבצע את התיקונים הנדרשים  

בהקדם האפשרי. באם המתקן 
את השימוש בו   מסוכן, יש למנוע

 תי. עד לביטול הליקוי  הבטיחו
רכיבים במקלטים  13

 ם ובמרחבים מוגני
לפני החורף  

 וולאחרי
נה על הממו

 התחזוקה 
מאי  אפריל/וקטובר/ספטמבר/א

טים  למנאעם התגלות ליקויים ב
יביים )או  קונסטרוקט

בטיחותיים יש לפנות מיד  
 למהנדס
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 מערכות הבניין  – 2טבלה 
 להתייחס רק למערכות הנמצאות בבניין  בבדיקת המערכות יש

 מס'
 סידורי 

תקופת  בודק  המערכת 
 ביקורת 

 הערות  ה פעול

יבי  כצנרת ור .1
 –נרת צ

קולטנים,  
ת  צינורו דלוחין,

ר, מרזבים,  אווי
זרבוביות, 

 ות מי גשם נוריוצ

נה ממו
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

בדיקה חזותית של בדיקה של צנרת גלויה: 
ת, תעלות וחריצים  נזילות וטפטופים בפיר השרו

ות, צנרת על גג מוכנים מראש, מרפסת שר
 ., )כולל מכלי אגירה(המבנה, צנרת מחוץ למבנה

 בצנרת מכניות ה חזותית לגילוי פגיעותבדיק
 דלחין גלויה.
ים, חפץ חי  ריתוכים, מחברם, יבדיקת אטמ

 בקרה ומכסים של מערכת דלוחין.
בדיקת סתימות, בדיקה חזותית לגילוי שבר, 

יקיון כללי של קולטי מי גשם, מזחלות  ונ
 וביות וניקוזי מרפסת. זרב

: ת" י  1205ת"י 
205.11 

הוראות יצרן 
 רתנצ
 
 

120.5.2 
1205.2 
1205.4 

נה ממו  
 וקהתחז

אחת 
 לשנה

של סימני נזילות  בדיקה  סמויה:רת נבדיקה של צ
פטופים בתוך קירות, מתחת לריצוף, מתחת  וט

ות ותפרי לקרקע, במעברי צנרת בין קומ
בדיקת נזילות   התפשטות )כולל סימני קורוזיה(,

 ממחלקי מים בצנרת. 

: ת"י  1205ת"י 
1205.1 

צרן ות יאהור
 צנרת

ממונה 
 קהתחזו

אחת 
לחמש 

 נים ש

ו/או  ת פלדה גלויהבצנרגילוי סימני קורוזיה 
)סימני קורוזיה: צבע אדמדם במי שתיה,   סמויה

 אבנית בחלק החיצוני של הצנרת(.

 1205.1ת"י 

ממונה 
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 קרקע שקיעת 
של צנרת  בדיקת של שקיעת קרקע סביב הבניין

 ביוב צנרתולהספקת מים 
ממונה 

 תחזוקה
אחת 

לוש  לש
 ים שנ

 בידוד תרמי 
בצנרת הספקת   שלמות הבידודות ובדיקת רציפ

 מים חמים, כולל צנרת מערכת החימום הסולרית

, ת"י  63ת"י 
1205.1 

מפמ"כ , 579ת"י 
97 

ממונה  אביזרי צנרת  .2
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 שסתום דירתי ראשי 
 ותבדיקת נזיל

: ת"י  1205ת"י 
.15120 

ממונה  רכיבי צנרת  .3
 חזוקהת

חת א
 הלשנ

 מוני מים 
ים במערכת זילות וטפטופ של נבדיקה חזותית 

מדידת כמות מים: צנרת, שסתום ניתוק מים,  
הארקה, חוזר, חיזוקים לקיר, גשר -שסתום אל

 קורוזיה.
 בדיקה חזותית-מונה מים

 
הל"ת: ת"י  

1205.1 

ממונה 
 תחזוקה

ת אח
 לשנה

 ים בגרוטציהמקלטוניקוז מרתפים 
הבקרה אליו   כסה תארה של מפתיחה וסגי

 חץ או המקלט.המר מתנקזים שפכי
יש לוודא כי מכסה תא הבקרה הנ"ל נמוך 

 ס"מ מרצפת המרתף או המקלט. 20בלפחות 
בקרה, ביוב  תאי  .4

 ותעול 
ממונה 

 תחזוקה
אחת 
  לשנה
)רצוי 
לפני  

 החורף( 

  ת מיטיעול, תאי שפיכה וקליתאי בקרה לביוב ות
 גשמים 

נים התא(,  קרה )פתאי הב בדיקה חזותית של
, שורשים,  ות פסולת בתאצטברסדקים שקיעות ה
 סתימות ע"י סחף. 

בדיקה חזותית של מכסה ותושבת המכסה של  
 ר, חזותית, ריחות.תא הבקרה: סדקים, שב

 
 1205.4ת"י 
 41205.ת"י 

ממונה  
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 ה( שאיב  וע חול וסחף )לפני תאמתקן שיק
ף, ניקיון  ול וסחשיקוע חבדיקה חזותית של תא 

 לתא שיקוע תושבת המכסה סה וכללי, בדיקת מכ
 תקינות ושלמות. 

 
 1205.4ת"י 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מערכת   .5
סולרית 

לחמום מים  
ו )תרמ

סיפונית או  
 מרכזית(

ממונה 
 תחזוקה

ת אח
 לשנה

יפות, של שלמות  ל דלשבדיקה חזותית 
וגרים, קולטי שמש,  לות באושל נזיהמערכת 

 ים ושסתומים. מגופצנרת, 
 בדיקת שלמות וניקוי הזכוכית בקולט שמש. 

בדיקת חזותית של השסתומים לשחרור אויר 
 ת( )נזילו

בדיקה חזותית של משאבת מים חמים  
ות, רעשים התחממות יתר )ראה גם  נזיל

 יאה.פהסקה"( ומערכת נגד ק "מערכת
ת,  )נזילותפשטות בדיקה חזותית של מכל ה

 לחץ(. 
 ת.מערכת המרכזינן בבדיקה וניקוי מס

 
 

רצוי בתחילת 
 האביב 

, מפמ"כ 579ת"י 
97 

 97מפמ"כ 
 

 97מפמ"כ 
 97מפמ"כ 

מערכת   
 תסולרי

חשמלאי  
 מורשה

לפי  
הוראות 

יצרן אחת 
 תיים לשנ

לקי בדיקת שלמות העיגון לגג וחומרי ח
 קולטים תושבות(. גר, והמערכת זה לזה )א

 יטחון. שסתום בבדיקת 
וסטט תרמ בדיקת מערכת חשמל: הזנה,

 אלי. דיפרנצי
 מערכת פיקוד בקרה 

, ת"י  97מפמ"כ 
579 

 
, מפמ"כ 579ת"י 

97 
 מפמ"כ  579ת"י 

ממונה  גפ"מ  מתקני .6
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 לי צנרת: צנרת ושרוו
ו לפיר ע"י  בדיקת חיזוקי הצנרת לבניין א

 מים. יחבקים מתא
יעה או פג כיפופיםבדיקה לגילוי מעיכות, 
ת של צנרת ציאומכנית כולל בכניסות/י

 ויה(. סמ
בדיקת אויר הפירים או שרוולי צנרת ווידוי  

 הצטברות מים בשרוולים. -א

 
מונה  : המ158ת"י 

על התקינה יקבל 
הדרכה מנציג  

גז לביצוע  חברת ה
 הבדיקה 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  ת המערכ

 ביקורת 
 הערות  עולה פ

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
 נהלש

 ים מיטלטלים: מכל
ר כנדרש  המכלים מאוורקום בדיקה אם מי

ס"מ מחניית הרכב. ייצוב  70ומרוחק לפחות 
 המכלים.

 בדיקת קיום שילוט נדרש. 
ת תקינות התאורה ותקינות דלתות חדר הגז  בדיק

לא ווידוי שדלתות החדר נפתחות כלפי חוץ ל
 מפתן. 

 התאורה מחוץ לחדר הגז. מתג תבדיקת תקינו
ם  של תקינות מתקן התזת המי חזותיתבדיקה 

ווידוי שכמות הגז המקסימלי ספרינקלר"(.  )"
 ק"ג. 1000בחדר גז אינה עולה על 

 
בממונה על 

התחזוקה יקבל  
דרכה מנציג חברת  ה

הגז לביצוע  
 הבדיקות.

תחזוקאי 
 חשמל

אחת 
 לשנה

 ת מוארקת כנדרש ווידוי שהמערכ

תחזוקאי  מרכזית סקה ה .7
 ץ דודי לח

אחת 
 שנהל

ל שסתומי  ים שיקת והחלפה של חלקים פגומבד
ון ושל מחליף החום. בדיקת תקינות מערכות בטח

התראה, בטחון ואזעקה בתנור הסקה. ניקוי  
ת תקינות של דוד הבערה בהתאם להוראות  ובדיק

ימי  של תקינות בידוד פנ חזותית צרן. בדיקההי
 חום )צביעה לפי צורך(. חליףמוחיצוני בתנור וב

 בטיחותתקנות 
 למתקני לחץ 

ממונה   
 וקהתחז

אחת 
 לשנה

בתנור הסקה  שילוט מפסקיםקה והשלמת בדי
)כולל כל המגופים במחלקה(. וידוי  

חיבורי חשמל במנועים ובדיקה/החלפה של 
סקה, החלפת נתכים )אם  ומפוחים של תנור הה

 קיימים(. 
 ההסקה.נור תציוד כיבוי של מבער בבדיקת 

הסקה ושל  תנור  ופים של בדיקת תקינות מג
של מכל    בדיקת תקינותוי ומחליף החום, ניק

התפשטות, ניקוי יסודי ובדיקת תקינות של  
(,  משאבות דלק במערכת ההסקה )כולל מסננים

וברזים   ניקוי ובדיקת פעולה תקינה של שסתומים
ת, חיבורי צנרת  חורזים, בדיקת נזילות בצנר-אל

 סתומים במערכת ההסקה. ם ושיניקוז
מה בצנרת, בדיקת שלמות  צי זרידיקת לחב

כות של צנרת בכלל ושל  מקבעים ותמי לים,מת
מחליף החום בפרט, בדיקת תקינות )כולל פיקוד(  

חלפ/י חום. ניקוי לוחות  ומדי לחץ בתנור ובמ
 ינות נורות סימון. הפעלה ובדיקת תק

 
 
 
 
 

)לחצי הוראות 
 תחזוקה לצנרת(

ה נממו  
 זוקהתח

 הנעה ומשאבות.  , פרקיבי מנועשימון וגירוז מיס 
ים החשופים  צבע של רכיב קוניצביעה ותי

להיתוך, כגון התנור, מכלי התפשטות. צנרת  
 בחדר מכונות ושל יסודות בטון. 

 

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
לשנה  
 לפחות

  דודים ניקוי חדר
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מס' 

 סידורי 
קופת ת בודק  המערכת 

 ביקורת 
 ות רהע פעולה 

מערכת שאיבה   .8
תקנים  )כולל מ

יתיים  ב
לשאיבת 

שפכים ומי  
 גשם( 

ונה ממ
 תחזוקה

אחת 
 שנהל

בדיקת מערכות התראה )כולל התראה על 
חוסר מים( ושסתומי בטחון, בדיקה 

 נורות.   והשלמת תקינות
ראות  בדיקת תקינות המשאבות על פי הו 

לחץ,   היצרן, בדיקת תקינות וסתיים. מדי
יקוד לבריכת האגירה.  ות פל מפלס מים, ופעו

 וון גבהים. פים וכיקת מצובד

 מפרט היצרן 

טמים לנזילות והחלפת  דיקת צנרת ואב
אטמים בשעת הצורך. בדיקת מסננים ונקזי  

ת של שסתומים  אוויר. ניקוי ווידוי תקינו
רך. בדיקת  חוזרים והחלפה בשעת הצו-אל

יקוי וצביעת  בידודי תרמי של צנרת מים. נ
 ם לשיתוך.שופיחמקומות ה

ונה ממ פור  -הידרו  .9
 זוקהתח

אחת 
 לחודש

גובה שמן טחון. בדיקת ום בבדיקת שסת
מדחס והוספת שמן במידת הצורך פירוק  

 וניקוי מסנן ניקוז מכל אוויר. 

 

 תחזוקה
 דודי לחץ 

 14כל 
 חודש

אם לחוק למתקני בדיקה תקופתית בהת
 לחץ

 קלריםבדיקת מערכת ספרינ

ראה תקנות 
בודה  ת בעובטיח

 למתקני לחץ 
בוי  ערכת כימ .10

)בדיקת  אש
 ציוד מטלטל

 ממונה
 וקהתחז

אחת 
 לשנה

בדיקת נזילות ופיצוצים בזרנוקים,  
 מצמדים,  

הידרנטים, גלגלונים, ומזנקים )בדיקה ע"י  
 תיחת צינור הכיבוי(.פ

ומערכות כיבוי  בדיקת תקינות מטפים
 . אוטומטיות ללוחות חשמל

 126ת"י 
,  1 קחל 129ת"י 
 126ת"י 
 1חלק  129ת"י 

ממונה  מתזים מערכת 
 תחזוקה

בדיקה  
 ית שבוע

ל משאבת הכיבוי )משאבת  יצוע התנעה שב
דיזל( למשך חצי שעה )דרישת התקן( ולבצע 

ינים בשעוני  רישום של הנתונים המצוי
המתחזק.   הקבלןהמערכת על פי הנחיית 

את מצב  בנוסף, בבדיקה הנ"ל, יש לבדוק
המשאבה. הכמות  יכל מכמות הסולר ב

טף היא לפחות ופן שותהיה באהנדרשת ש
 יכל.מנפח המ 3/4

 

ממונה   
 חזוקהת

אחת 
 לשנה

בסיס המשאבה  ניקוי, חידוש וצביעת של  
 בצע אדום.

 

ממונה   
 תחזוקה

אחד  
 6 -ל

חודשי
 ם

יבוי ניקוי ופינוי חדר משאבות הכ .3
 מפסולת ולכלוך. 

ד והמשאבה  ניקוי לוח הפיקו  .4
 מאבק.

 נות התאורה בחדר. תקי תבדיק .5

 

ום, ורת חירתא 
מצאות הת

 והכוונה

ממונה 
 קהתחזו

חת א
 לחודש

קת תקינות תאורות החירום בדי
 וההתמצאות בטח המבנה.

 

מכלים לאגירת  .11
 מים 

ממונה 
 תחזוקה

חת א
 לשנה

שלמות   ניקוי פתחי הכניסה למיכל ובדיקת
ניסת של רשת מגן בלתי מחלידה )נגד כ

 חרקים(. 
ואיטום מכסה המיכל  מות לבדיקת ש

 מיכל.חובר לות כי מוודא

מכלים להגברת  
פקה י הסלחץ מ

ומאגרי  בבניינים
  –מים לכיבוי אש 

 1205.1ת"י 
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תקופת  בודק  המערכת  מס' סידורי 

 ביקורת 
 רות הע פעולה 

מערכת   .21
 מתח נמוך

 6כל  מ.תחזוק
 ודשיםח

ועשן,  טיפול ובדיקה במערכות גילוי אש 
 מערכת כריזה 

ט מפר ילפ
 היצרן 

מערכות  .13
ילוק  לס
 פהאש

נה ממו
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

האש של דלתות  מות ועמידות אטי בדיקת
פתחי הכנסת האשפה של ארובות האוורור  

 ושל חדר האשפה.

   2162תקן 
VDI  

מונה מ  
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

מות מכסים במכל בדיקת דליפות ואטי
שלמות של מכל   אשפה. בדיקה חזותית של

ות ל תקני ריקה ו/או התחבר)כול האשפה.
 מכנים(.יבים הוהרכ

של מערכת  נים בדיקת הרכיבים הכ
 יסה. הדח

 -ניקוי ופתיחת סתימות, פתחי האשפה, ה
SHUTE  פיר נפילת האשפה( וחדר(

 ניקוז.  האשפה, כולל 
ל  ובמיכ SHUTE -בדיקת הפיר סבאה ב 

האשפה, ביצוע במקרה הצורך. בדיקת  
אל   UTESH -היזוקים והחיבורים של הח

חי תות פתימות דלהמבנה. בדיקת אט
 האשפה.

ת  האורור לרבו ערכתבדיקת תקינות מ
( , המכסה העליון  VENTSהוונטות )

 והרשת.

 

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
 לשנה  

ים ליד פתחי הכנסת בדיקה בספרינקלר
 האשפה ובחדר האשפה.

FPAN25 
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מס' 

 סידורי 
ת תקופ בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מומחה  לוח חשמל .41
 לחשמל

אחת 
 דשלחו

 חשמל דירתי )ציבורי( לוח
פקת החשמל על ידי  וח החשמל מאסוק לנית

 הפסקת המפסיק הראשי בלוח.
 ניקוי הלוח מבפנים ומבחוץ.

 וספולת מארון החשמל. סילוק גרוטאות 

 

מומחה 
לחשמל 

 ץלח

אחת 
 לשנתיים 

 ציוד בלוח 
  הרכיבים והציוד בלוח בדיקת מצב כל

 ל.החשמ
  מפסקיםא"זים )בדיקת מצב ושלמות המ

ב נתיכים  ת מצאוטומטיים זעירים(. בדיק
 לפה לפי צורך.והח

 בדיקת נכונות והתאמת השילוט. 
 החלפת השלטים לפי צורך. 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מתקן  51
החשמל 

 )מתח נמוך( 

מומחה 
 לחשמל

 2 -אחת ל
 שנים 

 שמל חמתקן 
י תאורה ע, גופבתי תק בדיקה חזותית, המפסקים,

 חר.וכל ציוד חשמלי א
הציוד במכשירים ניידים. בדיקת בדיקת שלמות 

 מצב הפתיל )כבל( והתקע.
ות הסתעפות  בדיקת שלמות וקיום מכסים של תיב

 והתקן מכסים חסרים. 
ינות מהדקים בתיבות הסתעפות בדיקת תק

צלים  ב מפצדקים פגומים, בדיקת מוהחלפת מה
 והחלפה לפי הצורך. 

 

מחה מו
 שמללח

 2 -אחת ל
 שנים 

 הארקה 
י הארקה לציוד עם מעטפת ת קיום חיבורבדיק

 מתכתית

 

מומחה 
 לחשמל

 2 -אחת ל
 שנים 

 גשר על מדי המים
תקינות הגשרים על מדי המים, תקן, החלף בדיקת 

 השלם ו

 

מומחה   61
לאינטר

 קום 

 2 -אחת ל
 שנים 

 אינטרקום 
 , בדיקתאינטרקום ופתיחת דלתות ערכתמבדיקת 
ת החיבורים תיבו, יחידות הקצה בכל דירה, המגבר

 חדר המדרגות והמנעול החשמלי בדלת הכניסה.ב

 

מצב בדיקת תקינות המערכת מבחינה תפעולית ו  
 הרכיבים

 

לפי  
 התקן

ת"י   
1220/11 

ת"י  תקופתיתבדיקה  – מערכת הגנה בפני ברקים  
1173 
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ס' מ 
 ידורי ס

ת תקופ בודק  המערכת 
 ת ביקור

 הערות  ה פעול

מערכות  71
 גיבוי

חה מומ
 תחזוקה

ת אח
 לחודש 

 גנרטור 
 דירות. 10 -הפעלת הגנרטור להפעלת ניסוי ל

 וראת היצרן.בדיקת פעולות הגנרטור לפי ה
 

 

מומחה 
 אחזקה 

אחת לחצי 
 שנה

ותקן לפי  ניקוי חדר הגנרטור, בדיקת נזילות 
 הצורך.  

בקרה  ח הפעלת הגנרטור ולוח הי לווניק
 חוץ.מב

 ר. ילוק פסולת וגרוטאות מהחדס
 

 

מזגן  81
וצל מפ

ומזגן 
דירתי 

מיני  
 מרכזי 

 הקבלן
 
 
 

תחזוקאי 
 חשמל

 3 -אחת ל
 חודשים  

 
 

אחת 
           לשנה      

ן באמצעות  הוצאות מסנן אוויר ניקוי המסנ
 שואב אבק או שטיפה במים. 

סנן קרוע  ם המאיקת המסנן לתקינות. בבד
חליף במסנן יש לה למסגרת,או אינו תואם 
חיבור  ית של תקינותזואלחדש. בדיקה וי

החשמל של המזגן, המיוחד מצב השקע 
 תקע. 

בדיקת שלימות צינור הניקוז ותקינות  
ור למגש הניקוז. יש לוודא כי הצינור החיב

 ו סתום ושמוצא צינור הניקוז אינו גורםאינ
 למטרד.

תיקון  
  המערכת

ל החשמ
יבוצע רק 

על ידי 
קאי תחזו
חה מומ
רכות למע

 חשמל
 

של יציבות המזגן, הן בזמן  קה ויזואלית בדי שנתי  הקבלן 
פעולה והן במצב דומם. זיהוי רעשים ו/או 

 פעולה. רעידות חריגות בזמן 
קרר  בדיקה ויזואלית של תקינות צנרת ה
חידה  )גז(, לרבות הבידוד, המחברת את הי

נית )רק במזגן חיצוההפנימית ליחידה 
 רתי(מזגן דימפוצל וב

יקון יבוצע  ת
רק על ידי 

 וקאיתחז
מומחה 
ות למערכ

 מיזוג אויר. 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

 בדיקת תקינות לוח ההפעלה והתרמוסטט. שנתי   הקבלן  
יקה תעשה על ידי הפעלה של כל המצברים הבד

המהירויות  לה, עהאפשריים של מתגי ההפ
 טט.ומצבי הטרמוס

נית חיצוואלית של יציבות היחידה הקה ויזבדי
 לה ו/או המעמד( והיחידה הפנימית.)כולל המ

בדיקה אם הפעלת המפוח אינה גורמת לרעשים 
 יגות.ולרעידות חר

ן בדיקה יסודית של חיבור החשמל למזג
בדוק )החיבור בין המזגן לשקע הכוח(. יש ל

ים ובאם התקע שלמ דבאם הכבל והבידו
ואינו מתנדנד וכן  יציבה ע בצורהמחובר לשק

 א פגיעות. הכבל שלם וללדוד באם בי
בדיקת תקינות צנרת החשמל והפיקוד 
המחברת בין היחידה הפנימית ליחידה  

ת, בדיקת תקינות מפסק הביטחון על  החיצוני
 החיצונית. היחידה

זמין טכנאי באם מתגלה ממצא חריג יש לה
 לתיקון. 

יבוצע אך קון ית
ורק על ידי 

ומחה זוקאי מתח
מערכות מיזוג ל

יון  אוויר עם רש
חשמלאי  

 . מתאים

בדיקת תקינות מפזרי האוויר ותריסי האוויר  שנתי  הקבלן  
ת יציבות, למינהם במערכת דירתית. בדיק

 פיזור האוויר. רעידות, צבע וניקיון ותקינות 

 1001ת"י 

ונה ממ המעלית 91
 תחזוקה

 
תחזוקאי 

 שמלח

 שנה  1
 

אחת 
 לשנה

 תמהמעלילחילוץ הדרכה 
 
 
 

ההדרכה תבוצע  
ברת  יג חע"י נצ

שתתפו  השרות וי
בה מרבית 

 השוכרים
 
 

בודק    
 מוסמך

6 
 חודשים

צע הבדיקה תבו בדיקה תקופתית של המעלית 
ע"פ פקודת 

הבטיחות  
 בעבודה 

ממונה 
 חזוקהת

3 
 חודשים

ת ושלמות האביזרים בדיקה חזותית של תקינו
פוי  צפה, ציהמותקנים בתא המעלית)ר וייםלהג
ארגז   ורה,רות, תקרה מראות, מעקה תאקי

 וכו'(  לחצנים

התיקון ע"י  
חברת השרות 

 למעליות 

ממונה 
 תחזוקה

3 
 חודשים

( של פעמון האזעקה  בדיקה )תוך כיד הפעלה
 המעליתהמאוורר והתאורה בתא 

התיקון ע"י  
חברת השרות 

 למעליות 
חדר   20

 המכונה 
 הממונ
 וקהתחז

3 
 חודשים

ת המצאות המפתח  , בדיקי הגישהבדיקת דרכ
הכניסה לחדר,  ותקנת על דלתה המלחדר בתיב

בדיקת השילוט שעל דלת הכניסה לחדר ובחדר  
ת של  בדיקת המצאות מטף ובדיקת תקינו

 התאורה )רגילה וחירום(. 

 

  מערכת 21
תברואה  
במקלט 

או 
 ממ"ק

ממונה 
 תחזוקה

חת א
 לשנה

מים ומפסקים של צנרת שסתו בדיקת תקינות
. בדיקת תקינות צנרת  למקלט  פקת מיםהס

 סומי רצפה.ומח ביוב
דיקת נזילות וחיזוק למבנה של צנרת  ב

 ההספקה.
בדיקת שלמות קבועות התברואה )כיור( בדיקת  

  קינות פעולה והמצאות כל החומרים הכימייםת
מי,  הנדרשים לפעולה תקינה של בית כיסא כי

מפרט לאחזקת 
 מקלטים 

מפקדת פיקוד 
 העורף. 

 
אה גם הוראות  ר

 ואזהרות היצרן.
במקרה של  
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 סגורים היטב. כימי ודא שהמכלים חומר
 ים לשתיה. מכלי מודי של ניקוי יס

 . ת משאבת המיםקינוניקוי ובדיקת ת
 ווידוי שמקלט לא מוצף. )אחרי גשם ראשון(. 

צפה, יש לקרוא  ה
לבעלי מקצוע  

המתמחים 
איבת מים  בש

 ממקלטים. 
ה ממונ

 תחזוקה
6 

 חודשים
ות משאבת הביוב, ת תקיני ובדיקניקו

תקינות  פסקים בדיקת והמ השסתומים
 ושלמות מיכל מי השתייה והברזים שלו. 

 

מס' 
 סידורי 

תקופת  בודק  המערכת 
 ביקורת 

 הערות  ולה פע

מערכות  22
איוורור 

וסינון  
קלט במ
או 

 בממ"ק

ממונה 
 תחזוקה

6 
 חודשים

יוורור, ניקוי  רת אניקוי מסננים, ניקוי צנ
בורג חיזוק, אטם   וורור,תחי האיובדיקת פ
תקינות של מאווררים  יקוי ובדיקת ן. נורשת מג

 והמפוח של מערכות סינון לגזים 

מפרט לאחזקת 
מקלטים מפקדת  

 רף פיקוד העו

מערכות  23
חשמל 

במקלט 
או 

 בממ"ק

ה ממונ
 תחזוקה

6 
 חודשים

ת לוח החשמל וחיזוקו  בדיקת תקינות ושלמו
,  בתי שקעבדיקת תקינות מספקים,  מבנהל

זות )כולל  ר פאים ומא"זים, פעמונים, בורנתיכ
 רות סימון(. נו

בדיקת פעולה של מקור חשמל חלופי )מצברים,  
 גנרטורים(

  302V ,24-12Vבדיקת תקינות תאורה 
ניסה למקלט(  פלואורוצנטים )כולל תאורת כ

 והחלפה.

מפרט לאחזקת 
ים מפקדת  מקלט

 פיקוד העורף 
 
 

קרה של  במ
תקלה יש להזמין  

  מערכותמומחה ל
 חשמל. 

ממונה  שונות  24
 החזוקת

  ש סימונים של מערכות שונות במקלט חידו שנה  1
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 לחוברת המכרז   7-מסמך ג'
 להסכם(  5  )נספח ג'

 
 

 אינסטלציה   עבודות בתחוםבמסגרת הסכם פאושלי   עקרונות  
 הציבורי בדיור  צנרת בדירות ובשטחים ציבוריים בבתי רוב שוכרים 

 
 
 
 
 
 

 ( הסכםהמהמכרז והמהווה חלק בלתי נפרד )
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 אינסטלציה תדועבו בתחוםת הסכם פאושלי במסגר  עקרונותנספח  
 ורי בתי רוב שוכרים בדיור הציברת בדירות ובשטחים ציבוריים ב צנ

 
 – אינסטלציה עבודות ביצוע .1

 
  הגבלה ללא( 1)כולל '' 1צנרת עד '' קוטרכל   -וקרים  חמים עבודות אספקה והחלפת צנרת מים ביצוע 11.

    וד לקולט ולדירהלפת צנרת בין דהח(. כולל חנוכיה חלפת ברזיכולל היזריה )ובאב בחנוכיהיפול  ט לכול 
מיכל , צינור בין אמבטיה פת אביקל, החר מיכל הדחה )גמיש(, צינו, ברז מיכל הדחהניל לרבות ברזי

 . אסלה ברך סלה,הדחה לא
 ת. יו/או פנימ וניתלא תהיה כל נזילה חוצכך ש תומיומצוף, אביזרים פנימיים, גהחלפת  –דחה מיכל ה 1.2
 יפון פגום לכל סוג כיור. סלפת הח –סיפון  1.3
 יה.י/ גומ ללהראש ברז סות החלפ –ראש ברז  1.4
 . , מגופים דולפים תצינורו כולל החלפת קטע נזילה במערכת מדידת מיםתיקון  –ים מ חנוכיית 1.5
 .בעווקמערכות י -  יכל הדחהר, מ כיו ה,אסל – קבועות תברואתיות תיקון יציבות 1.6
במסגרת הפאושלית עו יבוצחומי דירה תימה בתפתיחת ס - שופכין  /דלוחין  סתימות בצנרת   1.7

האמצעים  ביצוע עבודה בכל   .קופסאות ביקורת, אסלה, מכל סוג בטיה, כיורבאמלרבות 
 –/ חמים  יםם קרימצנרת סתימה ב 1.8דניים./ י ייםנכלים מכאבאמצעות  כולל יםרושהד

 א מ" 6צנרת עד  כולל החלפתקוי אבנית י, נהסתימור שחר
 

נפרדת בתשלום מ"א בהזמנה  5מ"א על חשבון הקבלן, מעל  5,  עד 1צנרת מים מעל '' עבודות  .91
 .נוסף

 
 5עד   2'' מעלוב ודות ביחשבון הקבלן ללא הגבלה, עב על( 2'')כולל  2'' עד דולחיןצנרת  עבודות 10.1

 . נוסףה נפרדת בתשלום בהזמנ"א מ 5הקבלן, מעל  חשבון   מ"א על
 

 הנדרש זור בא , תיקוני קירות גבסטיח עבודות אינסטלציה כוללות תיקוני ריצוף, צבע, .111
 והחזרת המצב לקדמותו.

 וץ שנרטבו ום הפיצזילת מים יכלול הקירות הצמודים למקנגרם כתוצאה מנתיקון קירות בטיח וצבע ה
 לה. מהנזי כתוצאה

לום נוסף לטיפול באזורים שאינם  נה נפרדת בתשאה מפיצוץ מים תוצא הזמוצלרטיבות בדירה כת
 הנזילה.הפיצוץ אך נרטבו כתוצאה מ גובלים במקום

 
שבו התרחשה הנזילה או לקומת  הגובלת  לדירהבמקרה של חדירת מים לדירה אחרת הסמוכה ו/או  1.12

 פרדת בתשלום נוסף. ה נ, יש צורך בהוצאת הזמנאשונה קומה רוץ התרחש באם הפיצהקרקע 
 

האמור לעיל לרבות פירוק  כליצוץ מים באזור ארון המטבח, העבודה תכלול של פ במקרה.131
ן אינם ניתנים  ו/או הארוהשיש  בו במקרים. לקדמותו והחזרתו בנזילה וטיפוליש וארון מטבח ש

ף  כל בכפוה ולשיש מטבח לארוןסף לום נובתש דתנפר נתהזמ בלןלקלהחזרה בשל מצבם, תוצא 
 לאישור המפקח . 

 
שחרור זרימת מי גשם תכלול פתיחת סתימה והעבודה  – בצינורות מרזבטיפול  1.14

הטיפול יתבצע במסגרת הפאושלית. במידה וידרש שינוי נתיב  .תהמערכיקיון נאו ו/
 מחיר מלא ע"י הזמנה. התשלום ב  –ב רזהמ
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  :פריטים אספקת .1
 

ו/או  אמבטיותות כגון ברואתית קבועותישנו צורך בהחלפת  בצנרת מנזילה מטיפול תוצאהכ הםב במקרים
  התמורהעל חשבון הקבלן במסגרת  םהינוהתקנה  ספקההא - סוללותאו /ו ניאגרה לכול אסלות אוכיורים ו/
 . פאושלית 
די תיקון וך כם תגרנכתוצאה משבר ו/או סדק ש עות תברואתיות שניזוקהך בהחלפת קבורכאן בצו  המדובר
 הנזילה.

 
 : שחרור סתימות ביוב .3
 

 ולל דירות סמך(.ציבוריים ובבתי גיל זהב )כביוב בקווי ביוב בבתים רוב שוכרים, בשטחים  סתימות שחרור
עבר  . מהמפקח לאישור כפוף ב נהבש יוביתב 15התמורה הפאושלית תכלול הפעלת ביובית במידת הצורך עד 

בית אלא רק עלת ביוף. על הקבלן לבצע כל הנדרש בשחרור סתימות ללא הפנוס לוםתשבלכך בהזמנות נפרדות 
 ל. במקרים קיצוניים על פי האמור לעי

 פאושלית טיפול בעיבודים בברכות. כמו כן, תכלול התמורה ה
 

קטע הצינור  כל )כולל( באחריות הקבלן להחלפת  2נור עד "לא הצליח לשחרר סתימה בצי הקבלןבמידה ו
נפרדת בתשלום ה בהזמנמ"א  5הקבלן, מעל  חשבוןמ"א על   5עד   2''  מעל ,ת תשלום הפאושלי במסגר הנדרש

 נוסף.
 

 :יטומיםא .4
צוף ובין כלים סניטריים  לריחיפוי , בין חיפוי עבודות איטום בין שיש ל עול ביצותכלבודה הפאושלית הע
 . רצפות איטום  ,םחיבוריב , איטום אסלהורתופסאות ביקאיטם ק יפוי ו/או ריצוף בדירות.לח
 

 : וקירות איטום רצפות
ת תיקוני חיר הפאושלי הנדרשים במסגרבמכלולים מ"ר 20קירות עד  ,מ"ר  8 וגות( עד מישקי רצפות )פ איטום 

 האינסטלציה. 
 
 

 : עבודה הזמנות יחתפת .5
 

רך ה( לצורשתואר לעיל, תפתח הזמנת עבודה פאושלית )ללא תמו יות כפיושללכל תקלה במסגרת עבודות פא
 תיעוד ומעקב. 

 
 

 : זמנים לוח .6
 

או רכוש ו/או לשטחים /ייד לדירה ולנזק מ  בטיחותי או הגורםלסיכון  ן פיצוץ צינור מים הגורםתיקו
 שעות מרגע קבלת הקריאה. 4ע לכל המאוחר תוך יתבצ ורייםהציב

ו/או לשטחים   ו רכושיד לדירה ו/אנזק בטיחותי ו/או לנזק מיאשר אינה גורמת לזילה של רטיבות/נ במקרה
קבלת שעות מרגע  24תוך  יתבצעדירה/המבנה, התיקון התנהלות תקינה של דיירי הציבוריים אשר מאפשרת 

 הקריאה.
 ם לטיפול תוגדר ע"י המפקח בהזמנת העבודה. לוח הזמני  יתר הנושאים 

 
 י. הנשוא הפאושל נים והסעדים יחולו גם על בהסכם בעניין לוח זמ .55שות הסעיף כל דרי

 
 מורההת .7

  
 . בהסכם 6.1.3בסעיף  פעשמו כפי הינו הפאושלישא לקבלן בגין נו שתשולםהתמורה 

 יאה בלבד. לם עבור קרלא ישו –לא בוצע כל עבודה יתה קריאה וקרה שהיבמ
 

 בדיקות מסורגות ע"י מפקח:  .8
 

זמנות  מתוך החודש עבודות ידגום אחת ל מפקח הסניףי מורות למזמין, מובהר כמהזכויות הש מבלי לגרוע
 .  דות הפאושליעבו השטופלו ע"י הקבלן במסגרת 
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יקת ה לצורך בדלאותן הכתובות שעלו בדגימ צוע הבדיקותבילוות עם הדרישה של המפקח להתל על הקבלן,
עפ"י   ובוצעקונים תי /התיקון לוודא כי  כדילקדמותו, תקינות הטיפול לרבות פתיחת רצפות והחזרת מצב 

רש בהסכם על ליקוי לא בוצע על פי הנדבמידה הסתבר כי תיקון ה שבון הקבלן., על חהסכם. כל זאתהנדרש ב
יות העומדים לרשות המזמין וכן ל יתר הזכומיידי, וזאת מבלי לגרוע בכוע התיקון באת ביצ להשלים הקבלן

 להלן: גנון המפורט הוא ייקנס עפ"י המנ
 

 ת": ס במסגרת עבודות "הפאושלילהלן מנגנון קנ
  ון הפאושלי של הקבלןחשבהמ ינוכה –מסוים  ודשבח עבודות במסגרת הפאושלית 2בעד  יםליקוי אם יתגלו

 . %10שיעור של ו חודש לאות
 שלי של הקבלןחשבון הפאוהמ ינוכה – בחודש מסוים  5אושליות  ועד עבודות הפ 2מעל  ליקוייםאם יתגלו 

 . 20%לאותו חודש שיעור של 
  הפאושלי של אותו חודש ו לא ישולם תשלום –   יות בחודש מסויםפא ושלהעבודות  5ל מע ליקוייםאם יתגלו 

 . המזמיןדי וע במשרהקבלן יוזמן לבירור ושימ
 
 
 
 

 הערות: 
  ים לרבותר המהחזרה והסדרת הארקה תקינה לאחר טיפול בפיצוץ צינו ת הקבלן, לבאחריו –הארקה  -

 חשמל. יק עפ"י חוק הליף קטע צינור ברז בפליסטבמקרים בהם הקבלן הח
 

 לבד ולא פתרון קבוע.פיצוץ מים , הינו זמני ב/השמוש ב"באנד" בצנרת למניעת נזילה -
 ד" שהורכב. קום ה"באנהחלפת קטע צינור הפגוע במ שעות יבצע 48לן תוך הקב

 
  גילה, נופלת, וכל סוג אחרלפת קופסאות ביקורת רתיקון ו/או הח:  העבודות בסעיף זה כוללות 1.3סעיף 

 הקיים בדירה. 
 

היה "י הזמנה, לרבות כאשר יה יהיה במסגרת תשלום מלא ענים: טיפול בקולטנים כתוצאה מנזילקולט -
 הקולטן.  ך בשינוי נתיבצור

 

לא יתבצע במידה ו ברואתיות, ברזים, סיפונים וכל אביזר קצה שהוא, לאקבועות תמודגש כי החלפת  -
 או ביוב. קיימת נזילת מים 
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 לחוברת המכרז 'דמסמך 

   ' להסכם()נספח ד
 

 ים ור עריכת ביטוחישא
 

 ( ההסכםהמכרז ו לתי נפרד ממהווה חלק ב)
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 ד'  מסמך  -יםר עריכת ביטוח אישו 
 

 

 יסה פרקי הפול
 

פי גבולות  חלוקה ל

סכומי   /ריותאח

 ח ביטו

 'מס
פוליס

 ה

+ נוסח
מהדור 

 ה

תאריך  

 ה תחיל
תאריך  

 סיום
סכום   /גבול האחריות

 ביטוח 
 תוקף ב וספיםכיסויים נ

 'לנספח דיש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום

כל הסיכונים  

 ניות לעבודות קב
 

  ,324,  318 , 316,  314, 313,  309 $     ביט 
832  , 

 

ה 

ר

ח

ב

ו

ת

    

    $      יצה גניבה ופר

  /כוש סמוךר
 עליו עובדים

    ,000500 $    

    $ 000250,     רכוש בהעברה 

פינוי  'הוצ

 יסות  הר
    0,00015  $  

  00,0001,0     ' צד ג
 -ולמקרה  

,0003,000  
 לתקופה 

$   302  ,304 , 730 ,  309 ,531 ,  318,  
321  ,328 ,329  . 

 

ה 

ר

ח

ב

ו

ת

   

עקיף  נזק 

תת  לפריטים 

 עיים קרק

    0,00025 $    

רעד והחלשת  
 משען

    0,00025 $    

ישור  יך הנפקת האתאר הקמה  /ח עבודות קבלניות ביטו  –אישור קיום ביטוחים 

(YYMM/YYDD/ ) 

ידע המפורט באישור זה אינו  המ.  ע המפורט בהדבהתאם למי, ה פוליסת ביטוח בתוקףאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנ

בפוליסת  שור זה לבין התנאים הקבועים קרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באיבמ, יחד עם זאת. ליסה וחריגיהכל תנאי הפו כולל את 

 . טיב עם מבקש האישורפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיב  האמורטוח יגבר הבי
 מעמד מבקש האישור מ סקה אופי הע מבוטח ה ר מבקש האישו 

 שם
 בע"מ ניהול נכסים  עמיגור 
 היהודית לישראל  הסוכנות 

 עבודות קבלניות ☒ שם

 מתן שירותים  ☐

 פקת מוצריםאס☐

 : ______ אחר☐
 

 זמיןמ☒

 זכיין ☐

 שנה קבלני מ☐

 מין שירותים מז☐

 מזמין מוצרים ☐

 : ______ אחר☐
 

 . פ.ח ./ז.ת
 

 . פ.ח ./ז.ת

 :מען
 תל אביב  12קפלן 
 ירושלים 48ורג' קינג ג'

 מען
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 .328 , 318,  309 $  5,000,000     אחריות מעבידים
 

  6) , 332, 328,  321 , 309,  302 $  00,0005   ביט   וצר חבות מ
 ם( חודשי

 
השירותים   המותילשיר,  ףבכפו)פירוט  למבקשם  המבוטח  בין  בהסכם  לציין,  האישור  פורטים  קוד  יש  המצ  את  כפי  המתאים  וין  השירות 

 (: ' גבנספח 

 שיפוץ   - 074
 שירותי תחזוקה  – 088

 

 הפוליסה  שינוי  /ביטול

ר משלוח  לאח יום  06לא אלא ייכנס לתוקף , שינוי לטובת מבקש האישורלמעט , האחריות המקצועית של פוליסת ביטוח ינוי או ביטול ש

 . לו בר השינוי או הביטהודעה למבקש האישור בד

 
 תימת האישור ח

 :המבטח
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 לחוברת המכרז 'המסמך 
 )נספח ה' להסכם( 

 
 כתב שיפוי 

 
 ( סכםהההמכרז ו פרד ממהווה חלק בלתי נ)
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 כתב שיפוי
 

כלפי המזמין, המפקח, מנהל הפרויקט,   .1 יהיה אחראי,  כל אדהקבלן  על    ם אואו  הפועל מטעמם, מועסק  גוף 
אשר    ת, נזק, תביעה, או פסיקהל אחריווישפה אותם מפני כים המשופים"(,  ותם )להלן "הצדדצג אמייידם, או  

 תוטל עליהם או תוגש נגדם, בן השאר בגין:

 ות של כל אדם ו/או י גוף או מקרה מונזק 

 נזק או הפסד כל חפץ או רכוש ו/או 

  ג שהוא,ל סותביעה מככל אחריות או 
ה ו/או מחדל ת מפעולעבודות, או הנובעומו עקב ביצוע הנובעות ו/או נגראו  /ן ואשר באופן ישיר או עקיף מקור

צוע או בהקשר לביצוע  הפועל מטעמו, בביוף  בלן, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם או גכלשהו של הק
או מבוצעות  העבודות  בו  מקום  בכל  זאת  בו  העבודות.  השייכים  מאו  מקום  חומרים  נמצאים  או  חסנים 

 .דותלעבו
 

בו תוגשב .2 מי    כל מקרה  נגד  )תביעה  בצירוףבין אם  מהצדדים המשופים  ובין אם  נגדם,  נוספים(,    רק  צדדים 
בלן לטפל בתביעה נגד הצדדים המשופים על חשבונו  , אזי יהיה על הק עילהנובעת מאחריות הקבלן כאמור ל

 יפסק נגדם. ום שלם כל סכהוא, ויהיה עליו לש

 ו.ועד שהובאה לידיעתעל כל תביעה ממיום  14בלן תוך ע לקודיהמזמין או צד משופה אחר י .3

זמין,  יגיע לקבלן מן המאו  למזמין, סכום העיכבון, או כל סכום אחר המגיע    יות הביצוע והבדק שניתנו ערבו .4
 ישמשו כבטוחה למילוי חבויותיו של הקבלן על פי כתב שיפוי זה. 

מקר .5 שהבכל  חייה  יימצאו  מהם,  מי  או  המשופים  בפבהל  ביםצדדים  בין  משפטי  בפשרה,יך  או  בגין   סיקה 
נזיקי כלשהיתביעה  העבודות    ן  מביצוע  לרבותהנובעת  הנפסק,  הסכום  מלוא  את  ישלם  הקבלן   כל  כאמור, 

 הוצאות ההליך.

 

ת .6 זה  שיפוי  כתב  פי  על  המגיעים  הסכומים  את  משופה  לצד  לשלם  הקבלן  מקימי  7וך  על  לא  ם  דרישה.  בלת 
המזמין או  שבידי    שאר מתוך הערבויותאי לקבלו בין ההיה צד משופה רשש, ינדרשילם הקבלן את הסכום כ

 גיעות לקבלן כאמור לעיל.מתוך יתרות המ
 

 

הצדדי .7 את  ישפה  הם  הקבלן  בגין  גם  בגינו,  המשופים  המגיעים  הכספים  וגביית  השיפוי  כתב  מימוש  וצאות 
 זה. עות מכתב שיפויהנובות הליכים אלה עקב אי עמידת הקבלן בחבוידקק לשופה יזבמידה וצד מ

 
 

ם לקבלן, בנוסף לכספי העכבון המוסכם עכב מתוך הסכומים המגיעירשאי ל  ודות, יהיה המזמיןבמהלך העב .8
ם ם לדעתו לכסות תביעות פתוחות, או תביעות בהליך היווצרות נגד הצדדימים אשר יהיו דרושיובחוזה, סכ

 פים. המשו
 

 

מנת    במועד על תביעה עלשופה הודיע לקבלן  ות בכך שצד ממותנזה  כל חבויות הקבלן הנובעות מכתב שיפוי   .9
 קבלן יוכל להתגונן. שה

 
 

___ ____________    _______________ 
 מהיחת     תאריך 

 
הח"מ,   כי    __________אני  בזה  ומצהיר  מאשר  ועו"ד,   ________ ת.ז.   _________ ת.ז_____  -ה"ה   ____  .

הת העדר  כתב  על  חתמו  אשר  דביע________,  מוסמות  הם  חברת  נן,  של  החתימה  ח.פ. כי   ____________  
ות משמעאת  היטב  הבהר    םההבהרתי לקראתי להם ו, לאחר שדנן  המסמךותי על  בנוכח  מוחת____, וכי הם  ______

 . , לרבות תוכנו והתוצאות הנובעות ממנומסמך הזה
 

 , עו"ד ________________    ______ _____ ________ ______. היום 
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 רז לחוברת המכ 'וך מסמ
 
 

 עבודות תעודת השלמת 
 

 זה זה( מכרז/חוה חלק בלתי נפרד מ )המהוו
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 דות עבו תעודת השלמת 
 

 
 תאריך:______________ 

 
 פר נכס:___________ מס

 
 _______ מספר הזמנה:__

  
 

 
 מסירה שניה וסופית 

 
(  מהקבלן לפי הרשימה של מסירה ראשונה )דו"ח תיקונים ים שנדרשואישור על ביצוע התיקונ

 ופית.קבלה ס -וקול קבלת הנכס( ך______________)ללא קשר לפרוטארי תמ
 

 פרטי זיהוי 
 

 ____ישוב:______________ __העבודה: רח' __________בית: _ מקום 
 

 ה: _______________שם הקבלן:____________________ מספר חוז
 

 _________________________________________ _ר העבודה:תאו
 

 העבודה:________________  למתשך התארי
 
 

_______  __שנדרשו במסירה ראשונה מתאריך בלן ביצע את כל התיקונים רים שהקו החתומים מטה מאשאנ
 . הלשביעות רצוננו המלא

 
 כחים:נו

 
  

 _ _______________ __________________    קבלן:
 ימה תח    שם

 
 

 ___ _____________  __________________    :מפקח
 חתימה     שם
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 לחוברת המכרז  'זמסמך 
 )נספח ו' להסכם( 

 
 העדר תביעות  כתב

 
 ( םהמכרז וההסכק בלתי נפרד מ הווה חלהמ )
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 תב העדר תביעות כ
 
 

 קמן:בזאת כדל יםומצהיר יםמאשר____________ ח.פ. __________,  ,הח"מ ואנ
 

____ : הואיל המזמין  עם  התקשרנו  בחוזה  ובתאריך  דיור    יצועהלב  ________  מבני  זהבאחזקת  יור ד  ,גיל 
  עמק וכרמיאלבמגדל ה  מזמיןידי סניפי ה  פלים עלנכסים המטוב  קליטהומרכזי    , נכסי התיישבותציבורי

 "(; החוזהלהלן: ")
 

את   והואיל:  מבביצוע  וסיימנו  דיור  אחזקת  זהבני  ציבוריד  ,גיל  ניור  התיישבות,  קליטה  כסי  ים נכסב  ומרכזי 
 "(;העבודותלן: ")לה יאלמגדל העמק וכרמב סניפי המזמין המטופלים על ידי

 
 לחוזה;ה לנו בהתאם ה המגיעמה לנו מלוא התמורושול והואיל: 

 
 כדלקמן:  יםומתחייב  יםמצהירים, מאשר וך הננאי לכ 

 
ל . 1 "התמורה אשר שולמה  )להלן:  ומלא    תשלוםמהווה  (  "התמורהנו  וסוג שהוא כל מין  מזכויותינו  כל    עבורסופי 

 ובין בעקיפין.  בין במישרין ,ם ו/או הנובע מהםבה  ךכרוו/או ה  לחוזה ו/או לעבודותקשר ב
 
 וסוג שהוא,   , מכל מיןדרישות ו/או תביעותטענות ו/או כל   נוולכל הבאים מכוח נו לולא יהיו  לי  שאין יםמצהיר והננ . 2

 . העבודות ו/או התמורה החוזה ו/אובקשר עם  מי מטעמוו/או יהול נכסים בע"מ זמין עמיגור נהמנגד 
 
כל דרישה ו/או   ,ראדם או גוף אחכל    ל ידין עובי  נומבין בעצ  ,בעקיפין  בין במישרין ובין  ,גישנשלא    יםחייבמת  ונא . 3

ו לתמורה, וכי במקרה ותוגש ו לעבודות ו/אלחוזה ו/אבעקיפין  הקשורות במישרין ו/או ,מכל מין וסוג שהוא  ,תביעה
טעמו, מיד עם ו/או מי מ   ר ניהול נכסים בע"מ  מיגועת  הננו מתחייבים לפצות ולשפות א  ה ו/או תביעה כאמורדריש
 לו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. הוצאה שתגרם  ונה, בגין כלתו הראשדריש

 
ו/או מי מטעמו מ   עמיגור ניהול נכסים בע"זכות של  לגרוע מאיזו    ין באמור לעיל בכדיאנו מאשרים ומסכימים, כי א . 4

 כל דין. תאם לחוזה ועל פי גע לטיב העבודות ולאחריותנו בהבנו בותקשר עם החוזה ו/או העבודות, לר ב
 
כות המשפטיות זה מרצוננו הטוב והחופשי ובאין כופה ועושק, לאחר שהוסברו לנו ההשלתמים על מסמך  הננו חו . 5

 ות ממסמך זה.הנובע
 

 על החתום: נוולראיה בא
 

 _____ שנת  _______ לחודש   __ יוםהיום, 
 ____________ 

 מ הי  ח ת
 

_________ ת.ז.   -________ ו  _______ ת.ז.ה"ה __ אשר ומצהיר בזה כיעו"ד, מ __________ אני הח"מ, 
__ ח.פ.  רת __________וסמכי החתימה של חב________, אשר חתמו על כתב העדר התביעות דנן, הם מ

משמעות את היטב בהר ה הםי להבהרתקראתי להם ו, לאחר שדנן ךהמסמבנוכחותי על  ומחת__________, וכי הם 
 . בעות ממנואות הנולרבות תוכנו והתוצ, מסמך הזה

 , עו"ד_______________   ___________ ________ ______. יום ה
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 ברת המכרזלחו 'חמסמך 
 סכם( )נספח ז' לה

 
וקי עבודה, העסקת  הקבלן בדבר קיום ח הצהרת

 כר מינימום ן ותשלום שעובדים זרים כדי
 

 ( כםהמכרז וההסמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 ן ותשלום שכר מינימוםרים כדיה, העסקת עובדים זעבודהרת הקבלן בדבר קיום חוקי הצ
 

עליי   , נושא/ת ת.ז מס'     הח"מ,  אני  כי  שהוזהרתי,  לאחר  את   ,    לומר 
 ר/ה בזה בכתב כדלקמן:חוק, מצהיאמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בה
 
ב בשמו המלא של  לנקו]*יש  "(המציע)להלן: "     עת  הצ אני עושה תצהירי זה במסגרת .1

למכרז מס' _______ לביצוע עבודות ות[, י שהוא מופיע בתעודת ההתאגדאגיד כפ הת
 "(.המכרז__________ )להלן: "__________________________

 
 מוסמך/כת להצהיר מטעם המציע. י במציע ואני משמש/ת כמנהל/ת כלל .2

 
ח .3 כל  את  קיים  מחוקי  תיו  ובוהמציע  כמתחייב  עובדיו  ההרחבה,  העבולכל  צווי  הקיבוציים    ההסכמיםדה, 

)ולרבות החיקוקים המפורטיםוההסכמים האישיי נייה לחוק בית השהתוספת    ם החלים עליו, אם חלים עליו, 
 ירותים החברתיים ממונה על ביצועם, וכן חוק הביטוח עבודה והשששר הרווחה, ה  1969-הדין לעבודה, תשכ"ט

וציאליים  כר מינימום כחוק ותשלומים ספחות משבכל מקרה לא שילם  (, ו1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה  אומיהל
ינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה מ  יים ושכרכנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאל

 על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות באם יזכה במכרז.  ם שיועסקולגבי העובדי
 

 (: מתאיםבמקום ה  Xש לסמן יה )מצהיר/ה כי התקיים אחד מאלנני ה .4
 

   ביותר משתי עבירות לפי חוק עובהמציע או בעל הזיקה אליו   דים זרים לא הורשעו בפסק דין חלוט 
 או חוק שכר מינימום. /ו
 

  הורשע הזיקה אליו  בעל  ביותר מהמציע או  חוק שכרו  לפי  ו/או  זרים  עובדים  חוק  לפי   שתי עבירות 
   חות ממועד ההרשעה האחרונה. שנים לפ(  3ות חלפו שלוש )ההצעם, אך במועד האחרון להגשת נימומי

 

  –לעניין סעיף זה 
 .  1981 -תם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אעוכמשמ –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"
 אלה:כל אחד מ -"  בעל זיקה"
 חבר בני אדם שנשלט על ידי החבר במציע. (1)
 אלה: חד מבמציע הוא חבר בני אדם, א החברתן אם נו (2)

 ו;בעל השליטה ב ( א)
בעלי מניותיו חבר   (ב) הח  בני אדם שהרכב  במהותו להרכב כאמור של  דומה  העניין,  לפי  שותפיו,  בר  או 

 החבר במציע; עילותו שלתחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פו במציע
 בודה; ר העשכ מי שאחראי מטעם החבר במציע על תשלום (ג)

שליטה מהותית   חבר בני אדם אחר, שנשלט  –ת ה מהותיני אדם שנשלט שליטבר באם החבר במציע הוא ח (3)
 בידי מי ששולט בחבר במציע;

אחרי יום    ים שנעברהן חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרדישע בפסק  הור  –"  הורשע"
 (.  31.10.2002כ"ה בחשון התשס"ג )

 . 1991 -"אהתשנחוק עובדים זרים,  –" זריםדים עוב חוק "
 .  1987 -מ"זחוק שכר מינימום, התש –" וםר מינימחוק שכ "
 מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.ג יותר בסוהחזקה של שלושה רבעים או  –" שליטה מהותית"
 

 תצהירי דלעיל אמת. תי ותוכן זה שמי, זו חתימ .5
     

 חתימת המצהיר/ה     
 ו"ד ר עאישו 

 
ע  ,____________ הח"מ  __________(,ו"ד  אני  כ  )מ.ר  הופיע/המאשר   ___________ ביום  מר/גב'    י  בפני 

, ת.ז. _______________, מור ה של ____________________________, ולאחר  ימשה/ית חת____________ 
יעשה / תעשה כן, כחו  עיםה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים קבוכי עליו/  שהזהרתיו/ה ק באם לא 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.  צהירו/הה בפני את תוכן ת/אישר
_ ___________ 

 , עו"ד         
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 לחוברת המכרז 'טמסמך 

 )נספח ח' להסכם( 
 
 

 עבודותע  ור דיירים על ביצוישא
 
 

 ( וההסכם מהמכרזד בלתי נפרווה חלק מה)
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 על ביצוע העבודות ישור דיירא
 
 

 ______ בהתאמה,______ -____________ ו____________________, ת.ז אנו )שם מלא( ___
 

 "( דירהרה: ______ )להלן: "הדי ____________ מס' כתובת : ___________________ יישוב:
 
 

מאנ החתומים  כי  ומא  מצהיריםטה,  ו,  ____שרים  עבודות  אצלנו  כולל  ___,  ___________בוצעו  הושלמו,  ואלה 
 מותו, לשביעות רצוננו. החזרת מצב לקד

 
 
 

ות: _______________  חתימ תאריך :____________  
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 לחוברת המכרז  'ימסמך 
 "ד להסכם( )נספח י

 
 תסיו אות בטיחות בסיהור

 
 ( המכרז וההסכם)המהווה חלק בלתי נפרד מ 
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 ראות בטיחות בסיסיות הו
 
 

   ___________  :קבלןהכתובת    __________ ______________ :הקבלןשם 
 

     יד: ____________ני/'טל מס'  ________________   מס' ח.פ.: 
 

 _______ ________ מס' פקס:   ______ _________ מורשה: וסקמס' ע
 

 מיםתנאים מוקד
 
, התקנות והצווים שנתנו  1970  –תש"ל  ות בעבודה )נוסח חדש(  פקודת הבטיח  הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו .1

הבטיחות בעבודה, חוקי עזר   צווית ורים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנועל פיה, וכן מוכ
המקומיות  של   הז  הנוגעים הרשויות  אמצעי  במקצלעבודתו,  המקובלים  המפורטים   וע,הירות  העבודה  תנאי 

 בטיחות של המזמין )להלן ביחד: "הוראות הבטיחות"(. בהיתרי העבודה ונהלי הנות עבודתו וברשיו
ישה וכי  הבטיחות  הוראות  את  מבין  הוא  כי  מצהיר  עבודתכולתבי  קבלן  בביצוע  לקיימן   .וו 

צוו  בלןהק שהוא,  עובדימתחייב  ימת  מטעמו,  מי  וכל  הבטיו  הוראות  אחר  בצורה  חותלאו  אותן  יקיימו   ,
 ן.ולא יחרגו מהמדויקת 

 
ידאג לכך שע .2 בהקבלן  וכל אדם אחר שיבוא  עובדים שמו או מטעמו,  ובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו  לרבות 

 נהגו על פיהן. וי הוראות הבטיחות, ישמעו להן ו אתכיריחליפיים או זמניים, 
 

מצההק .3 מכירבלן  הוא  כי  בזה  הבטיחות    יר  הוראות  המתייחסות  הספאת  ו/אציפיות  לאתר/ים ו  לעבודה 
פני שהגיש את הצעתו.  ם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לו/בהם תבוצע העבודה, אשב

 חות אלו. בטי אותוכן כי יש ביכולתו לקיים הור
 

 

 
 ציוד וכלים 

 

הכלים  הקב .4 המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  אחראי  יהיה  כללן  מנופים,  זה  ה)ובכלל  אויר  י  קולטי  (  וכיו"ברמה, 
 .אות הבטיחותהור את יהיו במצב תקין ותואמיםשתמשו בהם בזמן העבודה ו יא ועובדישהו

 

אהקבלן .5 עובדיו  יסע,  לא  מטעמו  מי  כלו  על  למו  שיהיו  בתנאי  וזאת  הכלי  למפעיל  פרט  מתניעים,  פעיל  ים 
בתוקף יהיו  אלו  ושהסמכות  הדרושות  שימההסמכות  כי  בזאת,  מובהר  רישיון וש  .  הצגת  יחייב  במלגזה 

 אים. מת
 

 

 בעלי  ים בהפעלתם,המיומנ ידי עובדים ו עלפעל יוד, המכונות והכלים יוקבלן יהיה אחראי לכך שהצה א. .6
 הבטיחות.ו/או תעודות בודק מוסמך ע"פ הוראות דרש קפים כנרשיונות ת 

 
 

בציה ב. ישתמש  לא  מטעמו  מי  או  עובדיו  הקבלן,  בכלים  או  במכונות  למזמיןשייוד,  שייכים    כים  ו/או 
או דיירי   המזמין  מטעםקה  על העבודה או מנהל האחזבהרשאת המפקח  וזאת אף לא    ר עמיגורלדיי

 .עמיגור
 

ידאג לספק לעובהקב .7 ובהדיו את  לן  הוראות הבטיחות  הציוד הבטיחותי הדרוש עפ"י  תאם לסוג העבודה כל 
 . בהם ויפקח על השימוש שהם מבצעים

 

לספק .8 ידאג  ראשונלמ  הקבלן  לעזרה  ציוד  העבודה  ידקום  וכן  במצאה  כזה  ציוד  של  לקיומו  זמן ג  כל  תקין  ב 
 ה. עבודשם שמתבצעת 
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ים להגיש שרות דרוש של עזרה ראשונה במקרה של  המאפשר  יהיו תנאים נאותיםאג הקבלן לכך שכן, יד  –כמו  
 ה. תאונ

 
 מהלך העבודה 

 

ן יפצה את  בו. הקבלשל המזמין וכדי למנוע פגיעה  וש  ל הדרוש לשם הגנה על הרכהקבלן יהיה אחראי ויעשה כ .9
 הקבלן. או מחדליו של  תוצאה מפעולותיוין כמזמשל ה ונזק שייגרם לרכושבגין כל  המזמין

 

 תאם להוראות הבטיחות. ר העבודה ויסמנו בשלטים ברורים ומתאימים, והכל בהר את אתהקבלן יגד  .10
 

 

לגרוגלויה ולא יעסקו בעבודה שעלואש  א או מי מטעמו לא יבעירו  הקבלן מתחייב כי הו .11 לשריפה, כגון   םלה 
 פשטות אש. הירות למניעת התטת כל אמצעי הזונקיקה תוך בחום, אלא לאחר בדיריתוך או חי

 
י להקבלן  כיבצטייד  מטף  מתאימים,  אש  כיבוי  בכלי  העבודה  התחלת  לפי  פני  פרוס  מים  וגלגלון  צמוד  וי 

 ורטים בהוראות הבטיחות.התנאים המפ
 ם אחרים. לצרכישאינו שלו,  ,יבוי אשלכבציוד מתחייב לא להשתמש במתקן או  בלןהק

 

 ם בחוביצוע עבודה  .12
 

"עבודות :ב  המונח  פירושו  הקמה,בחום"  עבודות  ו/או בניה,    יצוע  ריתוך  הכרוכות  ואחרות,  שיפוץ  הרכבה, 
ב שהוחיתוך  ותאור  סוג  מכל  שימוש  ו/או  חום  נעשאמצעות  שאלו  בין  גלויה,  באש  של  ות  א  עובדיו  ידי  על 

 קבלנים או עובדיהם.  דין על יהמבוטח ובי
 לקמן: ות מיוחדים כדבטיחת ובלן לנקוט באמצעי זהירועל הק

ביצוע   .א ידאגבעת  בחום,  עצים הקבלן    עבודות  שאריות  ארגזים,  )לרבות  דליקים  חומרים  נייר  להרחקת   ,
ם  ממקו מטר 10 -ביר שלא יפחת מק סנעשות העבודות בחום, למרח וקרטון(, הניתנים לפינוי מהשטח בו

 ים.גילמה שניתן בכיווני רוח רהעבודות, וזאת בהתחשב עד כע ביצו

ואשר  עבודות האלו אשר ישקיף עליהן ביצוע החות אדם אחד בשטח דות בחום יהיה לפבעת ביצוע עבו .ב
 ות חיוג לרשויות כיבוי האש. ביכולתו אפשרוי

סבירים  כיבוי י ל אמצעלן באתר, שיש לדאוג לקיומם שהקבקבלני המשנה הפועלים מטעם יובא לידיעת  .ג
 ן.ודות בחום ובמקום ביצועבעת ביצוע עב

ולפקח  את אופן ביצוע העבודות  להנחות ת אשר תפקידו יהיהעסקת אחראי בטיחוקבלן לדאוג להעל ה .ד
 על ביצוען. 

 

לרש  הקבלן .13 יחברו  לא  מטעמו  מי  או  הוא  כי  כלשהו,מתחייב  חשמלי  ציוד  החשמל  לנקודותאל  ת  חיבור    א 
 בטיחות.דרש עפ"י הוראות הן הנבתקוד האסור או שאינו  תמשו בציוד שאינו תקין או ציישלא    , וכןתקניות

ר העבודה, יסלקו  ובדיו או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתצוות ע  ן מתחייב בזאת, כיהקבל
והגרוטאות במה ובסיומה למקום מאת הפסולת  ה  ותרלך העבודה  ועפ"י  ע"י הרשויות  החוק ת  וראוומאושר 

שלא במגרשי החניה   לא יחנו רכב,  מזמיןהשייכים ל  מריםחו  לא ישתמשו באריזות  והתקנות הקיימות בנדון,
במקום  המיועדי רק  רכב  יפרקו  לכך,  הפור  יםאושרמם  שהרכב  סיום  ובתנאי  לאחר  הרכב  בחניון  יחנה  ק 
 פריקתו. 

 

טיחות האסורים לכך עפ"י הוראות הב מות מקובדיו או מי מטעמו לא יעשנו בעו  קבלן מתחייב בזאת, כי הוא,ה .14
 כלשהן.  חוק אותאו עפ"י הור

 
 

 ודה. כי הגישה לאתר העביחסום את דר הקבלן לא .15
 
 ודת הציוד לכיבוי אש. ל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקכב
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בות הסמכת העובדים  רל  ,2007-תשס"ז  (,בגובה)עבודה ה  בודתעשה על פי תקנות הבטיחות בע כל עבודה בגובה   .16
 ד מגן מתאים. ושימוש בציו

 
 

ינקושל    קרהבמ .17 עבודה  נצתאונת  או  הקבלן  עפ"ט  הצעדים  את  הוראויגו  פי י  ועל  החוק  עפ"י  הבטיחות,  ת 
 הנסיבות, ובכלל זה:

 
 לבית חולים אם יש צורך בכך. גיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו י א.
ת  וראוהר  לאמו  אחרים בהתאם  המזמין, למשרד העבודה ולגורמים  של   יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך ב.

 הבטיחות.
תאונה  במ ג. של  דיקרה  המחייבת  למשקטלנית  המכונות ווח  את  ישאיר  למשטרה,  מיידית  יודיע  טרה, 

 ה והנחיותיה. קומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיוהכלים במ
 
 

 
 ת מניעת תאונו

 

ולתבוע   יחותבט הסתייגויות בנושא ף ביומן העבודה של הקבלן הערותיהוס , יהיה רשאי להמזמיןנציג של  .18
 מצד הקבלן.  מתאימיםחות ונקיטת צעדים של אמצעי הבטישיפורים  

 תיקון הליקויים. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי ל

 

וד, המכונות,  יהצ  שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי  אם  י להפסיק את עבודתו של הקבלןיהיה רשאהמזמין  נציג   .19
חות,  לשהי בהוראות הבטינה אי עמידה כתקינים, או כי ישינן  ם אם שהקבלן משתמש בההכלים או האביזרי

צד  ת חיי אדם או שלמות רכוש המזמין או של  במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו על פי שיטות המסכנו  או
 שלישי כלשהו. 

 
מ כזה  דיחוי לת תחיבמקרה  נוספת. הפסקת  יקויב הקבלן לפעול ללא  עבודה כאמור לא ן המצב ללא תמורה 

בקבלת פיצואת הכה  תז כלשהו, והקבלקבלן  כתוצאה    המזמין  ן מתחייב לפצות אתי  נזק שיגרם לה  כל  בגין 
 או מהעיכוב בעבודה.  מהחריגה מהוראות הבטיחות

 

המזמין, .20 של  עבודתו    נציג  את  להפסיק  רשאי  הקבשל  יהיה  של  העובדים  מצוות  אדם  לפי לן  כל  יפעל  שלא 
 ל המזמין. אצההסדר המקובל או  זה,לפי הוראות מסמך  הוראות הבטיחות או

 

זה לפצות את  יגרם כתוצאה מחריגה או אי קיום הוראות הבטיחות, ובכלל  ל נזק שלן מתחייב לשאת בכהקב .21
 רמו להם. שיגגין הנזקים הישירים והעקיפים או כל צד ג' אחר בהמזמין 

 
 

ן את  כחוק, וכי הבי  אומיח לקבלנים ומשלם ביטוהיינו עוסק מורשה, רשום בספר ה  יכ  הקבלן מצהיר בזאת, .22
 הבטיחות לעניין ביצוע עבודתו.  הוראות ה מטעם המזמין ואתפרטי ההזמנ

 
 
 

 
 
 

........ ........ .................. 
 ןקבל חתימה וחותמת

 
 
 
 

 . ... תאריך .................
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 רזלחוברת המכ  א י"מסמך 
   י"ג להסכם(ח  )נספ

 
 התחייבות ו כתב הצהרה

 סודיות בדבר שמירה על 
 

 ( המכרז וההסכםד מ נפר  לתיה חלק ב)המהוו
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 יות סודעל  בדבר שמירהחייבות התכתב הצהרה ו
 

 לכבוד 
 עמיגור ניהול נכסים בע"מ 

 
 : כלפיכם כדלקמן  מצהיר ומתחייב בזה ________________________, , ___ חתום מטהאני ה

 
נתא  כםעבור עבודתי    סגרתבמו ואיל ה מגנטיי קבל  אמצעים  על  ומידע,  חומונים  מודפם,  מצולם,  אר  בכס  דרך  ו  ל 

 אחרת;
 

לי   והואיל  כלח  כיוידוע  ועל  עלי  והנת  םי פועלה  לה  המידע  כל  לגבי  סודיות  של  חובה  ל מטעמי  שיגיעו  ידיעתי  ונים 
 ולידיעת הפועלים מטעמי; 

 
 : דלקמןאשר על כן הנני מצהיר ומתחייב כ

 
 בלתי נפרד הימנה.זו מהווה חלק  המבוא להצהרה .1

 

על סודל  בזאתב  מתחייני  נה .2 ביחס לכל  מוח  יות שמור  והלטת  ל ש  מידעהנתונים  ו/או  במסגרת ידיעתי  יגיעו אליי 
  .הפל יוני או מדעי או מעשי, בין בכתב ובין בעחומר, מסמך ע תוכנית,ובכלל זה כל , עבודתי עבורכם

 
דע ויחתמו על  ם והמיי חובתם לשמירת סודיות הנתוני מי יתודרכו לגבהפועלים מטע  כל  את כיהריני מתחייב בז .3

 ת לשמירת הסודיות.ייבוהתח
 
מתחי .4 ולההריני  לשמור  בזאת  היב  על  שאיגן  גורמים  בפני  חשיפתם  מפני  והמידע  לקנתונים  מוסמכים  ,  םבלנם 

 ולנקוט בכל הצעדים על מנת לשמור ולהגן כאמור.
 
מתחייה .5 בזאריני  לב  בנתונית  הנמסרובם  השתמש  עבומידע  ביצוע  לצורך  ורק  אך  לי  עבדים  יעשורכםתי  ולא  ה  , 

  לא ימסרו, לא יועתקו ולא יפורסמו על ידי או ועברו,  ישמרו בסוד, לא י  , וכי אלהמוש לצרכים אחריםיל שהם כב
 תי עבורכם.ים מטעמי לכל מטרה שהיא זולת עבודעל ידי הפועל

 
והנתונים   המידע  שש לתקלה בנוגע לשמירת סודיותל כל תקלה או חדית עימילכם  יע  להוד  הריני מתחייב בזאת .6

 ולפועלים מטעמי. לי  סרושנמ
 
נזק שיגרם  ותכם בגין כל אהיה חייב לפצ , או חלק ממנה , התחייבותי זו פרתוה שבכל מקרבזאת, כי  הריני מתחייב .7

 . ל חוק ו/או דיןכ ל פילכם ע שישאחרת לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה 
 
בהסעיפי   .8 הכלולים  עלי  הצהרה  התחייבות  יחולו  המחוייבים,העו  ועלזו  בשינויים  שלי,  סיום   בדים  לאחר  גם 

 .רכםודתנו עבעבו
 
זה לאחר שקראתי והבנתי את תוכנו וכי החתימה למטה התחייבות  ורה  הצהכתב  אני מצהיר בזאת כי חתמתי על   .9

 היא חתימתי. 
 

 תי על חתום:בא  לראיהו

 ___ תאריך: _______

 _ שם הקבלן: ______________
 __ _______ : ___________ח.פ.

 מען: ____________________ 
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 יות על סוד  התחייבות לשמירה

 
 

המב  ,____________________ הח"מ,  מבניצע  אני  זהב  דיור    אחזקת  עמיגורלגיל  חברת  בסניף  ציבורי  , ודיור 
ים  רותי בקשר עם השיגיע אלהביא לידיעת כל אדם, ידיעה שהיע, למסור או ללהעביר, להודלא  סוד,  מתחייב לשמור ב

 או ביצועם. /ו
 

ב מצהיר  הח"מ  כי  אני  לי  ידוע  כי  מילו זה  לתיקו אי  החוק  לפי  עבירה  מהווה  זו  התחייבותי  עונשיןי  דיני  )בטחון   ן 
 .  1957 –המדינה( , התשי"ז 

 
מתחי מטה  החתום  אני  כן,  לשכמו  את    מוריב  שייבסודיות  הנתונים  ותכל  עקב  ברשותי  ושיהיו  לי  ביצמסרו  וע וך 

 ה ________________________ חוז שואהשירותים נ
 
 

 
 

---------------           ------------------ 
 חתימה                    תאריך   
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 לחוברת המכרז  בי"מסמך 
 )נספח ט' להסכם(  

 
 

 קבלן כללי התנהגות ל
 

 ( ההסכםהמכרז ו מנפרד מהווה חלק בלתי )
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 כללי התנהגות לקבלן  –   בי" מךמס

  .וזהמהחנפרד  מהווה חלק בלתי הז נספח .1

 . נספחגברו הוראות הלחוזה י נספחבכל סתירה בין ה .2

 עויות הבאות:הבאים המשמזה יהיו למונחים  בנספח .3

 המוסכמים.  ה ומורשיהעובדי, עמיגור ניהול נכסים בע"מ, לרבות – "עמיגור"

  -  קבלן  כל  לרבות,  המוסכמים  ומורשיו  עובדיו,  הקבלן  של  ציגיונ  _, לרבות____________הקבלן ____ –  לן""קב
 הם. מ  חלק לכ או העבודה ביצועב מטעמו או בשמו הפועל משנה

ב   דייר     -"לקוח והשיכון  המתגורר  הבינוי  משרד  בתנאי  שעמד  קרובו,  ו/או  עמיגור  בדירת  משרד  פועל  ו/או 
וכל מקבל שירות אחר מהחברות לרבות,  הציבורי,    רות בדיורשכי ה לזכאות לדירה בהעלייה והקליט

 י עמיגור ו/או כל שירות אחר. סניפה בכר דירסיוע בש 

לחוק הביטוח לאומי  238ן זוג, וכן ילדו כהגדרתו בסעיף בציבור כב זוגו, לרבות הידועוח, בן הורה של לק -קרוב""
 הגדרתו בסעיף זה. של קרובו כקוח ו/או הל פל/ת סיעודי/ת שלחר, הגרים עימו  ו/או מטו/או כל א 

מינית"  ובכלל  "החוק":  )להלן   1998-ח"תשנ,  מינית  הטרדה  יעתלמנ  בחוק  כהגדרתה  –  "הטרדה  א(,  כל   חתזה 
   דלקמן:אלה, כ גותהתנה צורות משש

באיומים ( א) המאיים:  לדוגמה  .מיני  אופי  בעל  מעשה  לביצוע  סחיטה    או   במפורש  קבלן 
  הלקוח/ה  אם  הנדרש  באופן  או/ ו   לקהבח  או/ו  אהבמלו  ודתועב  את  לבצע   לא  מרומזב

 .  מין  יחסי תואי ייםלק י/תסרב

 מחבק ,  בלקוח/ה  געהנו  קבלן:  לדוגמה  .ק מינילשם גירוי או סיפו  המעש  -מגונה    מעשה )ב(
 . הסכמה אבל, בפניו/ה  עצמו את החושף או מיני באופן אותו/ה מלטף או

ראה כי אינו מעוניין בהצעות אלו  לאדם אשר ההמופנות    ינימ   אופי  בעלות  רותחוז  הצעות )ג(
אישית,  ה לקשר או היכרות  בהן רמז להקשר מיני, כגון הצע  שיש  שהןעות כללדוגמה: הצ

חיו יחס  כי  לרמיזות  יוביל  בין אם ההצעות מופנות  בי  יותר,  קבלת שירות מהיר או טוב 
 לסייע לו. וח/ה ובין אם למי שיכול במישרין ללק

  של  אהבמר ניהמי לפן  חוזרת התייחסות: לדוגמהאדם.  של תולמיניו רותחוז סויותייחהת )ד(
 . לו/ה מפריע שהדבר למרות הבהרותיו/ה קוח/הל

התייחסות  לדוגמה:    המינית של אדם.  לנטייתו    או  למינו  משפילה  או  מבזה  תהתייחסו )ה( 
הומוסק הלקוח/ה  לקשרלהיות  או  אחר  של  סואל/לסבית/  המיניים  בין הלקיו/ה    וח/ה, 

 בר מפריע לו/ה או בין אם לאו.שהראה שהד 

סום בנסיבות שבהן הפר  קלטה של אדם, המתמקד במיניותו,או הרט  לום, ספרסום תצ )ו( 
האדם  עלו את  להשפיל  לבזותו,ל  לפרסום  או  הסכמתו  ניתנה  או  ולא  פרסום  לדוגמא:   .

וכדומה    , פייסבוקסאפטרנט כדוגמת בווטלל בקבוצות חברתיות באינאו שיתוף  כו   הפצה
ללקוח  של הקשור  אחר  חומר  כל  או  מיניות  אפתמונות  בוצע  אם    ילו ות,  עצמו  הצילום 

 בהסכמה. 

 כלפי גבר או אשה. ידי אישה,-ידי גבר הן על-על תבצע הןדה מינית יכולה לההטר

ויודגש כי לאור יחסי התלות בין הלקוח/ה עמו/ה, אין צורך  לבין עמיגור ו/או מי מט  יובהר 
י/תשהל אינקוח/ה  כי  כראה  ייחשב  שהמעשה  מנת  על  למעשה,  מסכים/מה  הטרדה  ו/ה 
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תלונה או ינית, או בשמקורה בהטרדה מ  אסוג שהופגיעה מכל  ות היא  על פי החוק, התנכל  –  "התנכלות"
או ביצוע עבודות  ו מעכב מלקוח/ה שירות ו/בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית. לדוגמא: קבלן, המונע א

ת, או עקב מתן  מינידה  על הטרינית או התלונן/ה  או הגיש/ה תביעה משפטית  ה להצעה מ/כך שסירב  עקב
 או כל סיוע אחר. מתן עדות  ידי-נית, לרבות עלטרדה מיוח/ה למתלונן על הידי הלק-סיוע על

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: .4

 ללקוח. ד כבמואדיב  ,ת איכותי שירו למתןיפעל על ידו,  כי בביצוע העבודות .4.1

ביושרהכל  ינהג  כי .4.2 הלקוח/ה  אמון   ליצירת  כבסיס  וד,בכבו  ידותמ  בטוהר,  ומקצועית   אישית  פי    יחסי 
 .  הלקוח/ה כלפי תואמינו

4.3.  

ם בבחינת הטרדה מינית ו/או התנכלות במסגרת היחסים התנהגות שהנע מכל מעשה ו/או  כי יימ .4.3.1
חית, ויחולו  לילית ואזרת עבירה פהוומינית והתנכלות מו כן, ידוע לו כי הטרדה  עם עמיגור. כמ

ת כלפי דיירות  ון למניעת הטרדה מינית והתנכלו'תקנת ההוראו עליהן בנוסף להוראות כל דין גם
החב ודי ציבורי  ירי  לדיור  "  רות  זה  תקנוןה)להלן:  לנספח  ומצורף  לידיעתו  הובא  תוכנו  אשר   )"

 הימנו.    כחלק בלתי נפרד

 של   מצבים  שתימנע  עבודה   סביבת  םולקיי  יצורלמנת  -על  ריםנקוט בצעדים סבי לכי הוא מתחייב   .4.3.2
התקנון  כלותהתנ  או/ו  מינית  הטרדה הוראות  של  הטמעה  שי  ויקדם   אחד  שכל  בטיחבאופן 

העוסקים   או  בשמו  הפועל  משנה  -  קבלן  כל  תלרבו,  רשיוומו  עובדיו,  ציגיומנ  בביצוע  מטעמו 
 ון. ראות התקנהו "( יפעלו על פייועובדעמיגור )להלן: " בורהעבודות ע

עמיגור כהגדרתה בתקנון,  חות  לקובקרב    מתחייב לדווח לממונה על מניעת הטרדה מינית  כי הוא .4.3.3
 ת.מינית ו/או התנכלולהטרדה מקרה של חשד ביחס על כל 

י .4.3.4 לא  לכי  ייתן  לא  ו/או  לקוח/ה  מאת  יקבל  לא  וכן  לקוח/ה  עם  מין  יחסי  כסף,  קיים  לקוח/ה 
 ובות הנאה מיניות. ין לרבות טשירותי מ ורתים או שירותים תמעבודה, מצרכ

ה .4.4 ו/או  מעשה  מכל  ימנע  בבשה  תנהגותכי  סוג  חינת  ם  מכל  כלפי  הטרדה  במילים,    -לקוח/ה  שהיא 
 .סביבה מאיימת, עוינת או פוגענית צורעשויים לי אשר - או בהתנהגותבמעשים 

גנת קבוצה המובהם פגיעה  ש בכלפי לקוח/ה, שי  הצגת חומריםאו  /געניות והערות, בדיחות פוכי ימנע מ .4.5
 .נכות וכדומה,  ת, נטייה מיניתם, דלאו אתני, על פי חוק, כגון גיל, מגדר, גזע, מוצא 

 

מות או איומים באלימות, גרימת נזק במזיד  ל מעשי אליכול  כלפי לקוח/ה,  מכל סוגאלימות  כי ימנע מ .4.6
 בטוח.  לאוש לח ללקוח/הות אשר גורמת או התנהג הלקוח/הלרכוש 

 
וע העבודה  ביצ  אם  ל, אלא קוח/ה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראדה בבית הליבצע עבו  לא  כי .4.7

ו המבנה, ואולם במקרה  הדירה ו/א  ו רכוש או לביטחוןת נפש אסיבות העניין להצלהכרחי ובלתי נמנע בנ
 בעמיגור. כך מראש לגורם הרלוונטי של צורך בעבודה כאמור, על הקבלן להודיע על

לא   .4.8 עבודהיבצכי  ו/או  פ ע  לבצערטית  נשלח  עת  לקוח/ה,  חשבון  על  עבודה  בעבודו  הגדלת    דירת ת 
 הלקוח/ה כקבלן מטעם עמיגור.

כספים  כ .4.9 ייגבה  לא  תמי  בו/או  מלקוח  כלשהי  עבודה  ורה  בדירת  שבוצעה,  גין  עבודות  לבצע  נשלח  עת 
 הלקוח/ה כקבלן מטעם עמיגור.
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 עקב  העונשים הקבועים  את  וכן  ,מעובדיו  דאח  כל  יעתלידושל התקנון    ח זהנספ  של  תוכנו  את  כי יביא .4.10
הנההתחייבו  הפרת זה נס  ראותהו  פי  על  לפעול  יתאיש  יתחייבו  שעובדיו  לכך  יפעל  וכן  ,"ליות  פח 

 . עליהם  החתימ מצעותבא והתקנון,

והסברה .4.11 הדרכה  פעולות  יערוך  הטרד  כי  איסור  בדבר  ומניעתלעובדיו  והתנכלות  מינית  )להלן:  ה  ן 
פעההדרכות    (.""הדרכות ליתקיימו  ומחובתם  והעובדות  העובדים  לכלל  בשנתיים  בהם  חקחת  לק.  ן 

טרדות מונה על הההמאושר על ידי המ  המינית  תמחה בתחום הפגיעה ההדרכות יבוצעו על ידי גורם המ
 המיניות בקרב הלקוחות בחברת עמיגור. להלן פרטי ההתקשרות: 

 6930482-03שם: תמר קציר, טלפון: 

 r.co.ilrk@amigouamatמייל: 

-ידו ו/או על-על  לעיל כולן ו/או מקצתן  4בסעיף  טות  פורהמ  יותההתחייבו  הפרת  בלן מאשר בזאת כי ידוע לו כיהק .5
  את   לאלתר  להפסיק  עמיגור   את  ומזכה  עמיגור  בינו לבין  שנחתם  החוזה   של  יסודית  הפרה   ובדיו תיחשבי מי מעיד

 . החוזה לפי ההתקשרות

 רבות הע  א סכוםבשווי מלו  מראש  ומוערך  מוסכם  פיצוי,  עמיגורל  ישלם  בלןהק  כאמור,רה  של הפ  במקרה  וסף,בנ
. נזקיה את להוכיח ורעמיג על בהחו שתחול מבלי, זהפי החו-ת התחייבויותיו עלהבנקאית שהופקדה על ידו להבטח

 זקיבנ  בהתחשב  ירוסב  ראוי   כפיצוי  ידיהם  על  שהוערך  לאחר,  םהצדדי  ידי  על  נקבע  ל"הנ  המוסכם  הפיצוי  היקף
 . יים של לקוחות נגד עמיגורמשפטים ל הליכניהו עקב לעמיגור הצפויות וההוצאות הטרדה, עמיגור

  ועל   זה  חוזה  לפי   לזכותה  יעמדו  אשר  וסעד  זכות,  וי פיצ  לכל  סףבנו  המוסכם   לפיצוי  זכאית  תהיה  עמיגור  כי  הרמוב
 .דין כל פי

 פח זה.  הוראות נסף לתבם וכלשונם בכפויתר תנאי החוזה יחולו כככל  .6

 

 לראיה באנו על החתום:ו

 

 
  
 הקבלן 

 
 

 .פךיבלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהזה  ספחנמור בל האכ •
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 ניעת תקנון למ
 רות ודיירי  ת כלפי דיי רדה מינית והתנכלוהט

 החברות לדיור ציבורי 
 1998 -דה מינית, התשנ"ח)ב( לחוק למניעת הטר7לפי סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 

מינית  טה • מיני  רדה  רקע  על  האדם,  ופוגעוהתנכלות  בכבוד  ת 

בפרטיותו המיניםו  בחירותו,  בין  מעשי  ;בשוויון  גם  ם  אלה 
 פליליים ועילה לתביעה בנזיקין.  

מינית   • שביןיחסיב  תופוגעתנכלות  הוהטרדה    ורלדי  החברה  ם 
לבין זההלקור  ציב  ציבורי  בתקנון  להלן  כהגדרתם  שלה  ,  וחות 

החברה  לט  חמובניגוד    ועומדת אשר  למדיניות  ציבורי,  לא לדיור 
 .  ם התנהגויות אלהתשלים ע 

עבור   • נכתב  להל  הלקוחותהתקנון  לסיוע    ןכהגדרתם  כמנגנון 
 טיפולן.בבמניעת הטרדות ו

צ  תהחברו • תלונהוחייבמת  יבורילדיור  הגשת  כי  הטרדה  ב  ת  גין 
רתם הלקוחות כהגד יותיהם של  ותפגע בזכ  לאכלות  או התנמינית  
קבלת  ל  להלן,   שירות  רבות:  ציבורימהחברכל  לדיור  טיפול  ות   ,

בפעיל כספיים והשתתפות  בנושאים  עם  ת מטוות חברתיויבפניות 
 .   ות לדיור ציבוריהחבר

 בלשון זכר, ולהיפך.  גםה יהא נקב שוןלבכל האמור בתקנון זה  •
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 נים  תוכן העניי 
 

            סעיפים  חלק
         פרשנות   1 א

     ? מהי הטרדה מינית ומהי התנכלות  4-2 ב

     ת רדה מינית והתנכלות של הטהתוצאו  5 ג

       מדיניות החברה לדיור ציבורי ואחריותה  7-6 ד

       רדה מינית מניעת הט  10-8 ה

    תנכלו לך? ינית או הת מה לעשות אם הוטרדמ  11 ו

              בטיפול הריותואח יבורי לדיור צ בחברה  תלונה הגשת הליך  17-12 ז
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 ות חלק א': פרשנ
 ות:  הגדר
 :  הבאות המשמעויות הבאים למונחים יויה זה בתקנון .1

 
 עמיגור ניהול נכסים בע"מ.   –"החברה" 

 
"לק  / "לקוחה"  וד  -וחות""לקוח"/  המתגוריירדיירות  בפועל  ים  קרוביהם, שעמדו רים  ו/או  בדירת החברה 

קבל  ור הציבורי, וכל מרות בדילזכאות לדירה בשכי כון ו/או משרד העלייה והקליטה  והשיוי  ד הבינבתנאי משר
 חר.אחר מהחברה לרבות, סיוע בשכר דירה בסניפי החברה ו/או כל שירות אשירות 

 
  לחוק הביטוח   238ג, וכן ילדו כהגדרתו בסעיף  בור כבן זוהידוע בציות  וח, בן זוגו, לרבהורה של לק  -"קרוב"

 בסעיף זה.  של קרובו כהגדרתו וח ו/אות סיעודי/ת של הלקל אחר, הגרים עימו  ו/או מטפל/או כו/ לאומי
 

ז וטיפול כירה בחברה שתפקידה ריכועובדת ב   -"ממונה למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוחות" / "הממונה"
על ידי מוסד  כך  ורךשרה לצונן על הטרדה מינית ו/או התנכלות,  אשר הוכבקשים להתללקוחות המשל בפניות 

מרכזי   כגון  בנפגמוסמך  לטיפול  ונפהסיוע  מינית,  עות  הטרדה  עגעי  ההטרדות  והמאושרת  על  הממונה  ידי  ל 
 המיניות במשרד הבינוי והשיכון. 

 
עובדת בכירה    –"ממונהה  מקום  לאתממ"/    ות"קוחדה מינית בקרב הלמקום הממונה למניעת הטר   "ממלאת

לצ הכשרה  כךבחברה  שעברה  הסיוע  ידי  על  ורך  מרכזי  כגון  מוסמך,  ו  מוסד  בנפגעות  הלטיפול  טרדה נפגעי 
 הממונה על ההטרדות המיניות במשרד הבינוי והשיכון.רת על ידי מינית, המאוש

 
 החברה. די ועסק ישירות על יאדם, בכל סוג משרה, המ -"עובד החברה"

 
  לרבות ,  החברה  עובד  אינווש,  ברההח  טעם מ  ללקוחות  כלשהוא  שירות   המעניק  אדם  כל  -"  תשירו  נותן"

 . עובדיהם לרבות בעקיפין או במישרין מטעמם אחר או אדם כל או/ו עמקצו ליבעקבלני כח אדם,  ,ספקים
  

ראשיים" שירות  שיהח   –  "נותני  הנותנות  הגדולות  לחברהברות  אחזקה  מעלוכ  רותי    אנשים,   15  וללת  
  ות.קוחעם הל שנותנים שירות ללקוחות, הנמצאים בקשר ישיר
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 ות? מינית ומהי התנכל חלק ב': מהי הטרדה
 

 י הטרדה מינית?  מה .2
 
 ה.ת יכולה להתבצע הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישהטרדה מיני ( א)

 , ואלה הן: גות אסורותורות התנהת צינית היא אחת מששעל פי החוק, הטרדה מ  (ב)

 .  יני אופי מ סחיטת באיומים לביצוע מעשה בעל  (1)

ו/או   דתו במלואהמז לא לבצע את עבואו במרוות המאיים במפורש דוגמא: עובד החברה או נותן שירל

 ין.  בחלקה ו/או באופן הנדרש אם הלקוחה תסרב לקיים איתו יחסי מ

 

 . הלקוחההסכמת  ללא יםשנעשפוק מיני סי לשם גירוי או יםשמע -מעשים מגונים  (2)

את   ופן מיני או החושףבלקוחה, מחבק או מלטף אותה בא נוגעת הן שירועובד החברה או נותלדוגמא: 

 תה. ו בפניה, בלא הסכמעצמ

 

 ן בהצעות אלו. ת חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה כי אינו מעונייהצעו (3)

כלשהן מטעם  הלדוגמא:   שירד החברה אעובצעות  נותן  כגון הצעה ו  רמז להקשר מיני,  בהן  ות שיש 
  ור בזמן השירות או יל לקיצבי מצד הלקוחה יובשית, לרבות, רמיזות כי יחס חיות אי כרואו הי  לקשר

 לה.  ב יותר, בין אם ההצעות במישרין ללקוחה ובין אם למי שיכול לסייע  לשירות טו
 

 יניותו של אדם.  התייחסות חוזרת למ (4)

 לפן המיני במראהו של לקוח.  חסות חוזרתהתייגמא: לדו

 
 . מינו או לנטייתו המינית של אדםלה לשפיה או מהתייחסות מבז (5)

להיותהתייחסולדוגמא:   הומוסקסו  ת  של  אל/לסבית/  הלקוח/ה  המיניים  לקשריו/ה  או  אחר 

 ע לו או בין אם לאו. הלקוח/ה, בין שהוא הראה שהדבר  מפרי

 

ל  במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפי דם, המתמקדקלטה של או הסום תצלום, סרט אפר (6)

 . וםלפרס לבזותו, ולא ניתנה הסכמתואו  אדםאת ה

 

חברתיות באינטרנט כדוגמת בווטסאפ, פייסבוק    לל בקבוצותאו שיתוף  כו   פצהום או הלדוגמא: פרס

מי תמונות  של  הקשוכדומה  אחר  חומר  כל  או  אפיל ניות  ללקוחות,  אור  הצילום  ו  בוצע  ם  עצמו 

 בהסכמה. 

 
לכן  ויימים יחסי תלות  עובד החברה ו/או נותן שירות, קכל    או   החברה   חשוב לציין כי, בין הלקוחות ובין

יר   אין מסכימים למעשה על מנת שהמעשה ייחשב כהטרדה מינית על פי    או כי אינםצורך שהלקוח/ה 
 ה. תקנון ז

 
 

 מהי התנכלות?  .3
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פ (א) התנכלות  על  החוק,  מכ  היאי  שהואפגיעה  סוג  בתביעה  ל  או  בתלונה  או  מינית,  בהטרדה  , שמקורה 

 טרדה מינית.  על השו שהוג

החבלדוגמא עובד  שירות,:  נותן  או  שיהמונע    רה  מלקוחה  מעכב  באו  ו/או  כך רות  עקב  עבודות  יצוע 

-על   יועית, או עקב מתן ס יעה משפטית על הטרדה מינשסירבה להצעה מינית או התלוננה  או הגישה תב

 אחר. יוע ל סת או כידי מתן עדו-לונן על הטרדה מינית, לרבות עלהלקוחה למתידי 

 

 החברה ללקוחות"?  מהי "מסגרת היחסים שבין  .4

 נסיבות אלה: 5 -בכל אחת מ ת מתקיימיםינית  ו/או התנכלוהטרדה מ

 ;בדירה בה מתגוררת הלקוחה (1)

 ;חברהבה מתנהלת פעילות מטעם הבמקום אחר  (2)

 ילתיים של חברה או בכל מקום אחר.מרכזים קה פי החברה,סניב דוגמאות:

 יקון צנרת בדירה.  : בעת מתן שירות בסניף או תגמאלדו ;ותתן שירתוך כדי מ (3)

 שהוא )כגון במשרדו של עובד החברה או בכל מקום אחר(. בכל מקום  י ניצול יחסי תלותתוך כד (4)

 התקשורת המקוונת.  באחד מאמצעי (5)

 
 
 
 
 



 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

140 

 

 לות  ינית והתנכל הטרדה מת שחלק ג': התוצאו
 הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות  .5

ומינהטרדה   ( א) חוקית  בלתי  התנהגויות  הן  בכבודהתנכלות  הפוגעות  בפרטיותו האדם,    יות    בחירותו, 

אסורות,   -וחותיה   בין המינים. הטרדה מינית והתנכלות במסגרת היחסים שבין החברה ללקובשוויון  

שלא    מינית או התנכלות ולטפל באירועים כאלה כדי  רועי הטרדהלמנוע אי  תה,ה תפעל, ככל יכולוהחבר

 . שנו י

 - רדה מינית והתנכלות על פי החוקהט (ב)

 ;מתנכל או לחייבו בקנסמטריד או הלגרום למאסרו של ההיכולה עבירה פלילית,  (1)

ניתן להגיש תביעה מעוולה אזרחית,   (2) ניתן  שבגינה  כזו  בתביעה  כספישפטית.  פיצוי  עדים  וס   לתבוע 

 ה. מהחבר -או זמניים, מהמטריד ובמקרים מסוימיםם, קבועים אחרי

 ית והתנכלות הן עבירות משמעת מינ  רדההט
משמעת חמורות לכל דבר ועניין, שבגינן יכול   וות עבירותעותן בתקנון זה מהות כמשמטרדה מינית והתנכלה

הטרדה מינית  פניה בגין  ה שתובא ללונמתחייבת כי כל ת  את בעונש משמעתי.  החברההמטריד או המתנכל לש

 ות הנילון.  מול עובד החברה ו/או נותן השירשיר ן י ובאופ או התנכלות, תטופל באופן מיידי

 

 ריותה ציבורי ואחניות החברה לדיור ד': מדי חלק 
 הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות החברה 

מיני ביחסהטרדה  פוגעות  והתנכלות  לקוחות   עם  החברה  למדועומדות    תיהי  החברה  בניגוד  החברה.  יניות 
העומ האמצעים  בכל  לרתפעל   למשותדים  מינה  בהטרדה  וטיפול  מיגור  תניעה,  וכן  והתנכלות  פגית  יעה יקון 

 ת עקב כך.  שנגרמה ללקוחו
 

 אחריות החברה  .6

ע במילויהחוק מייחד מקרים של הטרדה מינית של אדם שהינו  הציבור המצוי  ו  אליתפקידו או בקשר    ובד 
בור, ובהם המוטרד לא הצי  ובדאדם בעתוך ניצול יחסי מרות או תלות של ה  -סמכותו  מוש לרעה בותוך שי

כך, החברה רואה בכל הטרדה מינית או  יניות. לפית או התייחסויות מן בהצעוות כי אינו מעונייצריך להרא
ות  תיה, התנהגרה ללקוחוהחבגרת היחסים שבין  ן שירות כלפי לקוחות במסהתנכלות של עובד חברה או נות

 משלושה סוגים:   זה, נוןרט בתקפסולה והן תנקוטנה באמצעים סבירים, כמפו

   ;לן(ק ז' להינית והתנכלות )חלמניעת הטרדה מ (1)

 ;וע של הטרדה מינית או התנכלות שהחברה ידעה עליהן )חלק ו' להלן(ות בכל אירטיפול ביעיל (2)

ו/א (3) למתלונן/ת  הגנה  תיקוןמתן  ללקוח/ה,  הישנומ  ו  הפגיעה,ניעת   או   מינית  הטרדה   עקב  ות 
 (.  להלן' ו חלק) אלה על התביע או תלונה הגשת עקב או, התנכלות

 
 

ראית להטרדה מינית או להתנכלות שביצע זה תהיה אחצעים כאמור בסעיף  קטה  אמי החוק חברה שלא נלפ
שירות   נותן  או  החברה  החברהעובד  שבין  יחסים  ונית  במסגרת  לללקוחותיה,  הן  את  בתביעתבוע  ה  חברה 

 אזרחית בשל כך. 
 
 

 נית חלק ה': מניעת הטרדה מי
 

 די מנע צע .7

כלל ובפרט  והתנכלות כ ממעשים של הטרדה מינית    להימנע  חברה ונותן שירות,החברה דורשת מכל עובד ה ( א)
ר,  , והכול כדי ליצום כדי למנוע מעשים כאמורבמסגרת היחסים שבין החברה ללקוחות, ולעשות כל שביכולת

 אותה.  דה נסביבת עבו
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מכל    (ב) דורשת  הטרדה  טול  לי  שירות  נותןו  החברה  עובד החברה  במניעת  ומוביל  פעיל  והתנכלות  חלק  מינית 
 סי החברה עם לקוחותיה. סגרת יחבמ

ברה הנעשות מטעמה  החברה תוודא השתתפות של כל עובדיה בפעולות הדרכה והס:  והדרכה  רההסב  פעולות (ג)
ומוה  יסור הטרדה מיניתבדבר א )להלן:          ניעתתנכלות  ב"הדרכות"ן  כי פעם    יים שנת(. החברה קבעה 

עובד לכלל  הדרכה  ריענון  החברה,  יתקיים  ועובדות  ני  שירות  הכולל  נותני  מטעם  וחוציגים  בתם  ראשיים 
למ ותדאג  ההדרכות  אחר  ומעקב  רישום  תנהל  החברה  חלק.  בו  ונוליטול  לעובדים  הדרכה  שירות  נגנון  תני 

ו/או    הלקוחות  בקרב  יתמינ  הטרדה  למניעת. ההדרכות יבוצעו על ידי הממונה  רכותעדרו מההד שנ  ראשיים
 .חום הפגיעה המיניתגורם המתמחה בת

תדאג לבצע הדרכות לכל עובד חברה חדש ולכל נותני שירות    רב הלקוחותה למניעת הטרדה מינית בקהממונ (ד)
 ההתקשרות עמם.  מיוםודה ו/או לעבשים מיום כניסתו  דשים, לא יאוחר מששה חודראשיים ח

במת ( ה) ייעודיות,  הדרכות  תקיים  י  ת שלכונהחברה  בקשר  הנמצאים  לעובדים  אחסדנא,  הלקוחות  עם  ת שיר 
 ים. לשנתי

נותני ( ו) כי  תדאג  הר  החברה  התנהגות השירות  קוד  על  מטעמם  המשנה  וספקי  העובדים  את  יחתימו  אשיים 
 מת החוזה.עת הטרדה מינית בזמן חתילמני

מ  על  הממונה ( ז) 'מניעיניוהטרדות  בנושא  תזכיר  לשנה,  אחת  תפרסם  לקוחות  בקרב  הת  מיניות  טרדות  ת 
 ונה. ת להגשת תלעימה והאפשרויות הקיימו התקשרותכיר יפורטו דרכי הוהתנכלות בחברה'. בתז

 

המיניות    כלפי הממונה על ההטרדות  הממונה למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוחות, הכשרתה ואחריותה .8
 ן: וי והשיכובינבמשרד ה

בתחום הטיפול  וג ללדאל החברה עם מינויה של הממונה על ההטרדות המיניות  ע (א) הכשרתה המקצועית 
מונה על ההטרדות המיניות במשרד  על ידי המ  המאושרורם המתמחה בתחום  ל ידי גבהטרדות המיניות ע

 הבינוי והשיכון. 

תתבצע (ב)   ידי-על  תמומן  כשרההה.  ינויהמ  דממוע  חודשים  3-מ  יאוחר  ולא  לתפקיד  כניסתה  עם  הכשרה 
 . שעות  20 הפחות לכל תארךו תהמקובלו העבודה בשעות  ותיערך החברה

החברה   (ג) הגנה על  לספק  איש  משפטית  להתחייב  תביעות  מפני  כנגדה  לממונה  לתפקידה  יות  הקשורות 
 כאחראית למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוחות.

  הפחות  לכל  תארך  אשר,  אמורכ  יתמקצוע  שרההכ  תעבור   מינית  טרדההה  ת המקום של הממונה עלממלא (ד)
 . שעות  10

 שלוש שנים. נון כל מקומה תעבורנה ריענה על ההטרדות המיניות וממלאת הממוג שעל החברה לדאו (ה)

על (ו) הממונה  ה  על  והשיכון  ההטרדות  הבינוי  במשרד  הממונה  עם  ישיר  בקשר  להיות  בחברה  מיניות 
 ירור ותוצאות האירוע.  ן הב יעתה, אופלידכל תלונה שהגיעה לדווח כל חצי שנה אודות  ו

קבלת  ונה מסוימת אינה ממיניות בחברה ספק ו/או חשש שתלות הטרד בכל מקרה שיש לממונה על הה (ז)
 א דיחוי לממונה על ההטרדות המיניות במשרד הבינוי והשיכון.  דות כך וללפול ראוי, עליה לדווח אוטי

 
 ת מידע קבל .9

  -לקוחות זכאים  ( א)

 מטה ולקבל צילומים מהם:  רטיםמכים המפוהמסלעיין בכל אחד מ (1)

 . 1998 -חתשנ", ההחוק למניעת הטרדה מינית •

 . 1998-ח(, תשנ"ינית )חובות מעבידתקנות למניעת הטרדה מ •

ה • למניעת  מיניתהתקנון  של    טרדה  האינטרנט  באתר  שיפורסם  כפי  החברה  ללקוחות  והתנכלות 
 החברה.  

 רדה מינית והתנכלות ומניעתן.  ר הטבדבר איסורה רה והדרכה של החבלקבל מידע על פעולות הסב (2)

לקוחות  בקרב ה מניעת הטרדה מיניתחומר ומידע כאמור גם מהממונה לבלת ש קהלקוחות יוכלו לדרו (ב)
 . 6930482-03שהיא עו"ד תמר קציר, מס' טלפון:  ע"מ ול נכסים בבחברת עמיגור ניה
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 התנכלו לך? שות אם הוטרדת מינית או חלק ו': מה לע
ללקוחות, פתוחות   חברהן הטרידו אותה מינית או התנכלו לה במסגרת היחסים שביה שהקוחה סבורל  ם)א( א .10

   יות לפי החוק:ופשרלפניה שלוש א

עה במסגרת היחסים שבין החברה ללקוחות )מעשה נכלות התבצאם ההטרדה או ההת  לחברה:פניה   (1)
ה  עובד  ידי  על  נותן השירות במסהנעשה  מתגוררת,    יירתירה בה הדבד  גרת פעילות החברה חברה או 

מתן   בעת  החברה,  מטעם  פעילות  כל  ו שירבמסגרת  יכולות  הנפגעת  האינטרנט(,  להגיש  ברשתות  ה 
 בחלק ז'.  וצדורה לעניין זה מפורטתהפררה. תלונה לחב

 הנפגעת יכולה להגיש תלונה במשטרה.   הליך פלילי: -פניה למשטרה  (2)

   -ע שנים, תביעה בבית המשפט נגדך שבלהגיש, תולה הנפגעת יכו זרחי:הליך א  -ניה לבית המשפט פ (3)

 ;המטריד או המתנכל •

 . לעיל( 7סעיף  -החברה ראו אחריות ת לפגיעה )לעניין , אם היא טוענת כי החברה אחראיחברהה •

 

 : ן ההליכים השונים הנ"להקשר בי (ב)

 לעיל. נו  תר מההליכים שצויבחור אם ליזום אחד או יונפגעת מהטרדה המינית או התנכלות יכולה ל (1)

)הליך פלילי( על הממונה  טרה למשו הנפגעת מההטרדה המינית או ההתנכלות בחרה לפנות רה בבמק (2)
יכול שיהיה מושעה עד  ך המשמעתי  הנפגעת כי במצב זה ההלי  לידע אתרדה המינית בחברה  על ההט

 לבירור ההליך הפלילי.   
 

 פולורי ואחריותה בטית תלונה בחברה לדיור ציבחלק ז': הליך הגש
 

 יש תלונה, ומאילו סיבות להג מי יכול .11

 
 י אחד מאלה: ל ידת עהתלונה יכולה להיות מוגש

יחסים שבין החברה  , במסגרת האותה מינית או התנכל לה  ת הטרידעובד או נותן שירולקוחה הטוענת כי   ( א)
 ללקוחה. 

עובד הח (ב) כי  נותן שירות מטעמהקרוב/ה של הלקוחה שטוען/ת  הלקוחה    את  הטריד אותו/ה או  ברה או 
 או התנכל להם במסגרת היחסים שבין החברה ללקוחה. יניתמ

או  מטע  אחר (ג) )א(  בפסקה  כאמור  אדם  של  אמו  עמותה  לרבות  ארגון)ב(  ובלבד  ו  אחר,  גוף  או  כי    סיוע 
 הסכמה בכתב מאת האדם להגשת התלונה. הובאה 

 

 בפני מי מתלוננים? .12

 לקן: בח  הבאות, בכולן או ת יכולה לבחור באפשרויותהמתלוננ ( א)

ב לעיל(. אם הממונה  10יף  בסע  ניםת )פרטיה מצויהלקוחו  ונה למניעת הטרדה מינית בקרבלממ  פניה (1)
לנושאבעלת   אישית  ה  התלונה  נגיעה  תוגש  בה,  למעורבים  לממלאו  הממונה  תלונה  של  מקומה  את 

 כאמור. 

 רה. האפליקציה של החבאו  www.amigour.co.ilה  פנייה באמצעות אתר האינטרנט של החבר (2)

 גברים. -1203ם נשי– 0212לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בטל':  רכזי הסיועד ממאחפניה ל (3)

   ליך פלילי(.)ה פניה למשטרה (4)

   לפיצוי כספי.עה אזרחית באמצעות הגשת תבי –משפט לבית ה פניה (5)

 

 תוכן התלונה  .13
המקר תיאור  תכלול  התלונה  הניתן,  המככל  זהות  פירוט  לרבות:  עדה,  במקרה,  וישים  עורבים  נם,  במידה 

 . נימיאנו ניתן להגיש את התלונה באופן ופירוט מקום האירוע. 
 

 אופן הגשת התלונה   .14
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 מפורטת ככל האפשר. תלונה תהיהעדיף שה – באופן אנונימישיר או גיש תלונה באופן י ניתן לה ( א)

  . ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה (ב)

 לונה בעל פה: הוגשה ת (ג)

 ם את תוכן התלונה. תרשוהלקוחות  קרבההטרדה המינית ב הממונה על (1)

יחתום על התלונה שרשמה הממה מטלונהמתלוננת או מי שהגיש/ה את הת (2) כדי לאשר את עמה  ונה 
 לוננת מסרבת לחתום הממונה תציין זאת במפורש. במידה והמתרים אם תסכים לכך בלבד. וכן הדב ת

 ד.  בלב למתלוננת שמהעותק מהתלונה שנרנית בקרב הלקוחות תמסור הממונה על הטרדה מי (3)
 

 בירור התלונה  .15

 מינית בקרב הלקוחות כדלקמן:  טרדהל המשהתקבלה תלונה, תפעל הממונה ע ( א)

תיפע (1) התלונה  הגשת  המדווהממו  שגם  או  המתלוננת  עם  הנה  בהקדם  את  חת  לקיים  )ניתן  אפשרי 
 המפגש מחוץ לחברה, בהתאם לנסיבות(. 

הפגישת   (2) בנוכחות  תתקיים  והמתלוננת  הבירור  אםבלבממונה  אלא  של  המת  ד,  נוכחות  תבקש  לוננת 
 מלווה מטעמה. 

 11ט בסעיף  י שמפורהעומדות בפניה כפ  ממונה למתלוננת את דרכי הפעולהיר התסבבמהלך הפגישה   (3)
כן כמו  על    לעיל.  וזכויותסביר  זמנים  לוחות  התהליך,  שלבי  את  ותפרט  בירור  הליך  קיום  ת  חובת 

 המתלוננת. 

 גבי טופס לאישור תוכנו.   ה עלתחתים אותת ואת גרסת המתלוננ הממונה תתעד (4)

לבי (5) הממונה  תפעל  עדויוהתל  רורבהמשך,  את  תשמע  כך,  ולצורך  )ונה,  והעדים  הנילון  ות  יש(  במידה 
 יין התלונה. ע אליה בענותבדוק כל מידע שהגי

אליו נתונה בידה די הממונה במקום שהגישה  יהיו חסויים וישמרו על י  םהעדויות והמסמכים הנלווי (6)
 ד.  בלב

 )בהסכמת המתלוננת(. גמן תורהממונה במ רעורבים בתלונה אינם דוברי עברית, תיעזוהמ במידה (7)

הבירור. לצורך זה,    ת תערוך אתהממונה על ההטרדה המיני  החברה,  הנילון אינו עובד  במקרים בהם (8)
מש שנים, בחקירת ש לה התמחות, לפחות של חהממונה רשאית להיעזר בשירותי חברת חקירות שי

 מינית.   רדה נות של הטתלו

 ושא התלונה ו/או למעורבים בה. ת לנישיממונה לא תטפל בתלונה אם יש לה נגיעה א (ב)

ום שהוכשרה לצורך זה והתמנתה  לממלאת מק  ת כאמור תעביר את הבירורעה אישיממונה שיש לה נגי (ג)
 חברה. למנכ"ל ה –על ידי החברה, ובהעדרה  

הן הממו (ד) בו  וכן ממלאת מקומה של הממונה    וחותבקרב הלק  ניתנה על ההטרדה המיבמקרה  בחברה 
מנכ" וכן  הכאמור  בתל  חברהל  לטפל  כלשהיא  מסיבה  התלונה  מנועים  תועבר  על  ישירות  ונה  לממונה 

 . ilhanann@moch.gov.באמצעות המייל   גב' חנאן נג'ארהבינוי והשיכון, ות במשרד הההטרדות המיני

 דה.עבוימי  14 -נה יעשה ביעילות וללא דיחוי, לא יאוחר מהתלובירור  ( ה)

מר  ( ו) הגנה  תוך  יעשה  ועל  בירור התלונה  כבודם  על  וע  פרטיותםבית  הנילון  המתלוננת,  אחרים, של    דים 
 -ובין היתר

התלונה (1) בירור  במהלך  אליה  שהגיע  מידע  הממונה  תגלה  לעשולא  חייבת  היא  אם  אלא  לשם  ,  כן  ת 

 ;דין י כלו או על פעצמהבירור 

חס למידע  ת שאינו קשור לנילון, ולא תתיילוננהמתהממונה לא תשאל שאלות בקשר לעברה המיני של   (2)
לא תשאל שאלות או תתייחס כאמור, יגרם סבורה שאם  זו, לא יחול אם הממונה    ר בפסקהזה. האמו

 לון או לחקר האמת.  עוול בלתי ניתן לתיקון לני

המתלוננהחבר ( ז) על  תגן  בירת,  ה  הבמהלך  ו/ור  החברה  עם  הלקוחה  בין  ביחסים  פגיעה  מפני  מי  או  תלונה, 
אומ התלונה  מהגשת  כתוצאה  אחרת    עובדיה  פגיעה  החברה  במסגרת  מפני  ביחסי  שיש  כדי ללקוחה  ה 

mailto:hanann@moch.gov.il


 

 

 

 

  
  

 

 avnerb@amigour.co.il, דוא"ל 03-6930126, פקס: 03-6930464, טל: 61070 ,7071ת.ד.  64734אביב  -תל 12פלן רח' ק 

144 

 

בירור התלונה  לשבש היתר, רשאית הממונה על הטרדה מינית בקרב    ;את  להרחקת    לפעולהלקוחות  בין 
 ן. יינבחברה, ככל שניתן, וככל שנראה לה נכון בנסיבות העתו פסקת עבודו הילון מהמתלוננת א הנ
 

לא המתלוננת  כי  מודגש  מקרה  מע  בכל  דרך  בכל  הגשתתיפגע  תלונת  צם  בו  במצב  גם  לא  תלונתה  ה 
 המשך טיפול. בכל מקרה החברה תפעל למתן הגנה מלאה למתלוננת.  תצטרך

 
ונה על ההטרדות המיניות במשרד  לממל החברה ונכ"מונה של החברה למום בירור התלונה תגיש המבת ( ח)

ותיה המנומקות וי המלצל ברור התלונה בלוימי עבודה, סיכום בכתב ש  14  -מוחר  יא  הבינוי והשיכון, לא 
 . הטיפול בה לגבי ההמשך

הטרדה   ( ט) של  מקרה  על  שירות  נותן  או  החברה  לעובד  או   לחברה  יחסי החברהנודע  במסגרת  עם    מינית 
בירור רה למקהשהמתלוננת חזרה בה מתלונתה, יעביר כל אחד מהם את  או  שה תלונה  הוגהלקוחות ולא  

ור אודות שניתן, ביררה זה תקיים הממונה, ככל במק .ותמיניות בקרב הלקוחאצל הממונה על ההטרדות ה
 החזרה מהתלונה. המקרה, ואם המתלוננת חזרה בה מתלונתה, תברר גם את סיבת

 

 תנכלות ו הה מינית אטרדהחברה במקרה של הטיפול  .16

של ( א) והמלצותיה  סיכומיה  את  החברה  מנכ"ל  סעיף    מונההמ   קיבל  ד  16לפי  בלא  יחליט  ותוך  )ח(,  יחוי 
 שבידיו לגבי כל אחד מאלה:   ת הסמכויותימי עבודה, על הפעל  7על  לא תעלהתקופה ש

  המעורבים   טעםראשיים ו/או מי משירות ו/או נותני שירות  מתן הוראות לעובד החברה ו/או לנותן ה (1)
יחסיבמ במסגרת  ראויים  התנהגות  כללי  בדבר  לרבות  הנילון ברה  הח   קרה,  והרחקת  לקוחותיה  עם 

נקיטתמהמ וכן  ללקוחצעדים    תלוננת,  החברה  יחסי  והכלבענייני  הישנות    ותיה,  את  למנוע  מנת  על 
דה או הטרה למתלוננת עקב הדי לתקן את הפגיעה שנגרמהמעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כ

 ות. נכלההת

 פתיחת הליכים משמעתיים כנגד מי מהמעורבים.  (2)

 ת ונותני שירות ראשיים.  ן השירות ההתקשרות עם נותבודתו של עובד החברה ו/או הפסקקת עפסה (3)

 עד כלשהוא. אי נקיטת צ (4)

סעיף   (ב) לפי  ההחלטה  לביצוע  דיחוי  ללא  יפעל  החברה  מנמנכ"ל  הודעה  וימסור  )א(  על קטן  בכתב  ומקת 
 הממונה והמלצותיה.  כום סיבנילון ולממונה; כן יאפשר למתלוננת ולנילון לעיין , ללמתלוננת טתוהחל

רשאי, עקב שינוימנכ"ל החבר  (ג) לפי סבנסיבו  ה  )את, לשנות את החלטתו  ביצועה עיף קטן  ( או לעכב את 
 לנילון ולממונה. ולמסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלוננת, 

ה (ד) אף  רעל  זה,  בסעיף  הח   שאיאמור  בשל   ברהמנכ"ל  לשנותה,  או  ביצועה  את  לעכב  החלטתו,  לדחות 

   -נכ"ל החברהשה כן מע ;רה נשוא ההחלטהמעתיים או משפטיים הנוגעים למקם משכייהל

 ;תב על כך למתלוננת, לנילון ולממונהמנומקת בכ ימסור הודעה (1)

 )ז(.   16 לפי הוראות סעיף כאמור, יפעל מנכ"ל החברהכל עוד לא הסתיימו ההליכים  (2)

   .ההליכים יקבל מנכ"ל החברה החלטה לפי סעיף קטן )א( ום בת (3)

רור על ליטו לאחר קבלת ממצאי הבי חברה יח, הממונה ומנכ"ל הים בהם הנילון אינו עובד החברהבמקר ( ה)
אודות    או לנותני שירות ראשיים  )א(. המנכ"ל ידאג לדווח לנותן השירות17הטיפול בנילון לפי סעיף    דרך

 ת ביצוע ההחלטה.  ן אא לאחר מכוודהחלטתו וי
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 לחוברת המכרז   גי" מסמך
 ( )נספח י' להסכם 

 
 

אנשי  רשימת מבני דיור לגיל זהב, היקף משרות  
  החודשיתנדרשים, והתמורה ה הוקהתחז

 ם  ום עבורשתשל
 

 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 -  י"ג מסמך 

ודשית שתשולם  תמורה חחזוקה הנדרשים, וה, היקף משרות אנשי התיל זהבר גדיו בנימ רשימת
 עבורם 

 
 

 כתובת  שם מעון  מס"ד 
מספר  
 יח"ד 

 היקף
 * משרה

תשלום לחודש  
שישולם לקבלן הזוכה  

ת מע"מ  )₪ בתוספ
 כחוק(

      
  

 מת הסכם זה.באזור, נכון למועד חתימבני גיל זהב אין 

  
 
 

 על נספחיוהמפורטות בחוזה  בור כל הדרישותבע ורט בטבלה לעיל הינומשרות המפור היקף ההתשלום החודשי עב
 גיל זהב כהגדרתן במכרז ובחוזה המצורף לו.הדיור לת בבתי בקשר עם העבודו

 
 
כללמע* הסר  כי  ספק,    ן  בזאת,  למודגש  הזכות  לחברה  בהישמורה  שינוי  כל  על  אנשי   פי קהורות  של  המשרה 

לפי זה מהם,  ו בחלקם ו/או באיבכל המבנים ו/אה,  הגדלה של היקפי המשרטנה ו/או  ביטול, הקהתחזוקה, לרבות  
 בלעדי.  שיקול דעתה ה
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 לחוברת המכרז    די" מסמך
 ספח י"א להסכם( נ)

 
 

 זי קליטה י מרכמבנרשימת  
 

 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 - י"דמסמך 
 י קליטה מרכזרשימת מבני 

 
 
 
 

 מספר יח"ד  כתובת  מרכז קליטה מס"ד 

 70 צפת 9צה"ל  "צה"ל" 1

 95 הנשאים כרמיאל  "רמיאלכ" 2
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 לחוברת המכרז   "וט מסמך
 "ב להסכם( )נספח י

 
 

   ישובים בהתיישבות ת  רשימ
 
 
 

 ( המכרז וההסכםווה חלק בלתי נפרד ממה)
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 ת שבורשימת ישובים בהתיי  -ך ט"ו ממס
 הררית 

 יםחרש
 כחל 

 כלנית
 לבנים 

 לפידות
 ר חלוץ ה

 הגלילאלון 
 הושעיה

 בר יוחאי 
 טופהמצפה נ

 אמנון 
 צורית
 קציר
 גילון

 גרנות הגליל 
 אבירים

 מנות 
 מתת
 ה אביב מצפ


