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 : זה ם למכרז/חוזה המסמכירשימת 
 עמוד מס'  הערות  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
 9-4   הודעה על הזמנה להציע הצעות   1-מסמך א'
 12-10   טופס הצעה 2-מסמך א'

לעבודות המפרט    '  ב מסמך הכללי 
הוייבנ בהוצאת  עדה  וה 

בהשתתפונהבי ת משרדית 
בינוי,   -  הביטחוןמשרד   אגף 

וה הבינוי   -  שיכוןמשרד 
התכנון   נדסה וההמינהל 

העדכנית ,  ומע"צ במהדורתם 
  ביותר.

 

  

 38-13    הסכם הקבלן    1-'במסמך 
 1-'גמסמך 

 

 48-39 נספח א' להסכם  מיוחדים תנאים כלליים 

   2 -'גמסמך 
 

 81-49 ב' להסכם נספח  מפרט מיוחד 

  רשימת מערכות אחזקה במבני דיור    3 -מסמך ג'
 הב לגיל ז

 83-82 כם סהל 1נספח ג'  

 כוללתסל אחזקה    4 -מסמך ג'
שרות  משימות של מ -')כולל רשימה א
 (79תחזוקן בעמוד 

 92-84 הסכםל 2' גנספח  

 94-93 הסכםל 3' גנספח   סל אחזקה שיטתית    5 -מסמך ג'
אחזקה שוטפת,   –נספח לנספחים    6 -מסמך ג'

 יטתיתאחזקה ש
 106-95 הסכםל 4' גנספח  

     7 -'גמסמך 
 

כם פאושלי   עקרונות במסגרת הס 
צנרת  אינסטלציה דותעבו םחובת

בוריים בבתי רוב  ובשטחים צי בדירות
 שוכרים בדיור הציבורי

  
 הסכםל 5' גנספח 

110-107 

 113-111 הסכםל 'דנספח   עבודות בניה -אישור עריכת ביטוח  ' דמסמך 

 115-114 הסכםל 'הנספח   פוישי כתב ' המסמך 

 117-116   עבודותתעודת השלמת  'ומסמך 

 119-118 הסכםל' ונספח   כתב היעדר תביעות  'זמסמך 

קיום חוקי  ר הצהרת הקבלן בדב  ' חמסמך 
כדין   העסקת עובדים זרים עבודה, 

 ותשלום שכר מינימום 

 121-120 הסכםל 'זנספח  

ביצוע  על  יריםשור הדיטופס אי 'טמסמך 
 בודות הע

 123-122 הסכםל 'חנספח  

 712-124 להסכם ד"נספח י  הוראות בטיחות בסיסיות 'מסמך י

כתב הצהרה והתחייבות בדבר   אי"מסמך 
 שמירה על סודיות

 130-128 להסכם ג"נספח י 

לן ותקנון למניעת  בקנהגות לכללי הת בי"מסמך 
כלות כלפי דיירות הטרדה מינית והתנ

 ברה חיירי הוד

 144-131 כםסהל 'טנספח  

, היקף  לגיל זהב רשימת מבני דיור   ג"ימסמך  
משרות אנשי התחזוקה הנדרשים,  

 ודשית שתשולם עבורם והתמורה ח

 146 -145 הסכםל 'ינספח  

 148 - 714 להסכם א"נספח י  רשימת מבני מרכזי קליטה ד"י מסמך 
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 רות:עה
 

עדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון,  הוהמפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת   .א
ניתן להשגה באינטרנט   –המפרט הכללי לעבודות בניין  שרד הביטחון ולצה"ל.  או בהוצאת ועדות משותפות למ

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

 מצורפים. מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם  המצורפים למכרז זהל המסמכים כ .ב
 

 עדיפות בין המסמכים:  .ג
וה זה  הוראות מכרז  בין  ו/או אי התאמה  בין המסמכיים המסמכבכל מקרה של סתירה  ו/או  לו  ם  מצורפים 

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

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

 

  –ביב  וסמכים במחוז תל א זה, נותנה לבתי המשפט המ  ז רבמכ  ילתהסמכות שיפוט ייחודית לדון בתובענה שע .ה
 יפו.  

            
 

http://www.online.mod.gov.il/
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 1-'אמסמך 
 

   הודעה על הזמנה להציע הצעות
 

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה( 
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  2022/50 ' מכרז מס

 ונהריה  קריות מערבבאזור ומבני מרכזי קליטה  דיור ציבורי  גיל זהב,אחזקת מבני דיור 
 

 כללי  א.
 

למתן שירותי   ,מחירלהגיש הצעת  "( מזמינה בזה קבלנים,  המזמין"  :)להלן"מ  בע  עמיגור ניהול נכסים . 1
אחזקה   עבודות  ידי  ביצוע  על  המטופלים  בנכסים  מערבה  יסניפושיפוצים    : )להלן  ריהונה  בקריות 

ציבוריהעבודות" בדיור  ודירות  מבנים  לרבות  מערב   "(,  "  ונהריה   בקריות  הדיור  )להלן:  נכסי 
נכסי דיור  ן: "הל)לגיל זהב ומבני דיור   "(כזי הקליטהרי מנכס)להלן: ", מבני מרכזי קליטה "(הציבורי

 . "(הנכסים, להלן: "הזהב לגיונכסי דיור  , נכסי מרכזי הקליטה"( )נכסי הדיור הציבוריגיל הזהב
 
ובחלק    רכזי הקליטה,מובנכסי    מודגש, כי מתכונת ההתקשרות לביצוע עבודות בנכסי הדיור הציבורי . 2

הינה על בסיס התקשרות מסגרת, כאשר המזמין יזמין מאת הזוכה    ,גיל זהבר  דיוסי  מהעבודות בנכ
ההתקשרות תקופת  במהלך  לעת  מעת  העבודות,  פרטאת  עבודה  הזמנות  באמצעות  בהתאם  ינ,  ות, 

 על פי שיקול דעתו הבלעדי.לצרכי המזמין ו
 
למסירת  המזמין    שהי שלזה משום יצירת מחויבות משפטית כל  מודגש בזאת, כי אין בפרסום מכרז . 3

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

כל טענה    ותר עלוך ידיעת תניה זו והסכמה לה, ומותכל המגיש הצעה במסגרת מכרז זה, עושה כן מ
הא בכלליות  לפגוע  מבלי  כלפי  לגביה.  זכות  כל  לו  תוקנה  שלא  מסכים,  הצעה  מגיש  כל  לעיל,  מור 

אם לאו, והוא לא יהיה  בין אם התקשרו עמו ובין    ,לקפי העבודות שימסרו לו בפועהמזמין בגין הי
 ל סוג שהוא במקרה כזה. כזכאי לכל פיצוי או שיפוי או החזר כספי מ 

 
מסגרת מכרז זה תהיה למשך שנה. למזמין שמורה הזכות להאריך את הקבלן הזוכה ב רות עםההתקש . 4

 וספות, שנה בכל פעם. שנים נ 5תוקף ההתקשרות לתקופה של עד 
 
כמפורט במסמכי המכרז לביצוע העבודות    מדוקדקת ומדויקת בלוח הזמנים  עמידה זאת, כי  ש בגדמו . 5

 .המציע  םען זמיהמ בהתקשרות ויסודי ה תנאי מהותיומהו
 
המכרז . 6 את  לבטל  הזכות  את  לעצמו  שומר  לדחות  המזמין  או    ואו  חוזה  על  זוכה  עם  לחתום  לא  או 

ח מכרז  אולפרסם  זה  מכרז  תחת  הביצועמו  את  לדחות  דש  תחילת  הבלעדי עד  דעתו  שיקול  לפי   ,
פרסם  ה או לל החלטה לא לחתום עם זוכה על חוזעוהמוחלט. הודעה על ביטול המכרז או דחייתו או  

כל מגיש הצעה   יום ממועד ההחלטה בעניין.  30ר לקבלנים עד  מכרז חדש, ככל ויוחלט כאמור, תימס
ה של החלטה כאמור, והוא לא יהיה זכאי לכל  רקבמהמזמין  לו כל זכות כלפי    מסכים, שלא תוקנה

 רה כזה.קפיצוי או שיפוי או החזר כספי מכל סוג שהוא במ
 
כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה    ה חלוטה לכך שהמציע קרא אתוה ראיהגשת הצעה חתומה מהו . 7

 .תלכך את הסכמתו הבלתי מסויג המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן
 
שינויים    , לערוךבכל שלב ועד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, המזמין שומר לעצמו את הזכות . 8

 .בלעדידעתו המכרז לפי שיקול במסמכי ה
 
מודגש בזאת, כי קבלנים, לרבות כאלה שזכו במכרז קודם לביצוע עבודות אחזקה כאמור באזור אחר   . 9

  רשאים להגיש הצעות למתן שירותי ד פרסום מכרז זה,  עוויש להם חוזה בתוקף נכון למשל המזמין  
אחזקה במכרזים    שירותיומבני מרכזי קליטה למכרזים למתן    אחזקת מבני דיור גיל זהב ודיור ציבורי

מציע יהיה זכאי לזכות  מין לקבל הצעות, אולם בכפוף לכך, שבכל מקרה,  נוספים לגביהם מבקש המז
ה במכרז אחד קודם ויש לו חוזה בתוקף, הוא  של מציע שזכ  ה )היינו, במקר  י מכרזים בלבדבעד שנ 

בלבד,   אחד  נוסף  במכרז  לזכות  הואויוכל  קודמים,  מכרזים  בשני  זכה  יו  באם  במכרז  לא  לזכות  כל 
מקבילים שיפורסמו,    במכרזיםיה  י אלא אם לא תהיה הצעה של מציע אחר הפוטנציאלית לזכ,  נוסף(

 המזמין.  שלשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט והכל לפי 
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ביום . 10 יערך  מציעים  ב11:00בשעה    2022ינואר    26 ד'  מפגש  דיור  מועדון  ,  זמבנה  קרית  "  בה גיל 
 . אתאת יקרי  15קיבוץ גלויות ברחוב " בנימין

מפגש המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו כשהוא חתום ע"י מורשי   וקולפרוט
 החתימה של הקבלן המציע. 

 
 תל אביב  12המזמין ברח' קפלן    במשרדי  2022ינואר    30    החל מיוםזמנה  ניתן לרכוש את מסמכי הה . 11

₪    300תשלום בסך  תמורת    9:00-15:00  ה' בין השעות  -בימים א'  מינוב,  י, אצל מר אבנר בנ7בקומה  
הפקדה   מס'  באמצעות  לאומי  800בסניף    506635/82לחשבון  תהא.  בבנק  המסמכים  כנגד    רכישת 

 .  סכום זה לא יוחזר .חותמת בנק הדואר אישור הפקדה הנושא אתהמצאת 
 

 תנאי סף )תנאים מוקדמים(  ב. 
 

 ם הבאים:מכרז חייב לעמוד בכל התנאיהצעות ל"( המעוניין להגיש מציע" או "לןבק" -מציע )להלן  . 1
ומעלה ענף   1-אתאגיד הרשום בישראל כדין או יחיד, אשר רשומים בפנקס הקבלנים ובעלי סיווג   א.

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

 נות )על המציע לצרף אסמכתאות על כך(.ם האחרושנים לפחות מתוך חמש השני 
9201-השנים  מחת  )לא כולל מע"מ( בכל א  ש"ח  2,000,000קבלן בעל מחזור כספי שנתי של לפחות   .ג

 יש אישור רו"ח על כך.ציע להג. על המ1202
בשלוש  ו  ודות שביצע עבורי בעבמהות  נתגלה כשללא  ניסיון רע או שמזמין לא היה  ל  מציע אשר .ד

 ונות.  ים האחרהשנ
, המזמיןלעניין זה ייחשב מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת    "כשל מהותי"או    "ניסיון רע"

 ות:לרברותיה או תוצאותיה, בביצוע העבודה, מט
 .מזמיןה אי עמידה בדרישות החוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות .1
 . זמין לדרישות המענות אי הי .2

 וק יד. צו סיל .3

 . מזמין וע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם הבביצכשל  .4

  לילית ת שעד  או קיומה של חוות   עציהמקיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של   .5
 על טיב עבודתו.מזמין ה בכתב של

או בעל פית. הטיעון יהיה בכתב  ה הסוההחלטזכות טיעון לפני מתן    מציע במקרים אלה, תינתן ל
 המזמין.  זאת בכפוף לשיקול דעתפה ו

ניהול  מציע .ה ו/או  הליכים  בהקפאת  ו/או  נכסים  כינוס  ו/או  פירוק  בהליכי  באמצעות   שאינו מצוי 
 . ציע להגיש הצהרת עו"ד על כךל הממנהל מיוחד. ע

לו  מציע   ו.  קיימות  השלא  עם  בתוקף  ומעלה  התקשרויות  אחזקה לביצ  מזמיןשתי  עבודות    וע 
ובאםאחר  סניפים  במסגרת המזמין,  של  לביצוע    ים  המזמין  עם  בתוקף  אחת  התקשרות  למציע 

ל כאמור  והכ  ת במכרז אחד נוסף בלבד,עבודות אחזקה במסגרת סניף אחר, הוא יהא רשאי לזכו 
 . . לעיל 9בסעיף א.

 
אם   בעצמו לכל תנאי הסף, גםעונה  אינו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא יתקבלו הצעות ממציע ש . 2

מעס בעצמהוא  העונים  מנהלים  ו/או  עובדים  שותפים,  יק  לצרף  ניתן  לא  כן,  כמו  הסף.  תנאי  על  ם 
גורם   כל  בת או  בחברות אם, חברות  כדי לעמוד  בחשב  תנאינוסף להצעה  יילקח  בנוסף, לא  ון הסף. 

ו/או יחידים שהתא  גופים  כאשר  )לרבות שותפות רשומה(    תאגידגדו כלעניין הסיווג ניסיון קודם של 
 המאוגד הינו המציע. התאגיד

 

 הגשת הצעות למכרז ג.
 

  , במסגרתו יפרט 2-'סמך אמציע, המבקש להגיש הצעה למכרז, יגיש הצעתו על גבי הטופס המצ"ב כמ . 1
ההנחה  את   אחוז  "דקל"שיעור  תוספותל  למחירון  )ללא  קטנים  בהיקפים  ותחזוקה    לרבות   ,שיפוצים 
, ללא תוספת  ורים, ללא תוספת מבנה מאוכלס ופעילוספת לפי אז רווח קבלן ראשי, ללא ת  תוספתללא  

תוספ ללא  בטחוני,  סיווג  עם  בניה  לאתר  תוספת  ללא  עבודה,  היקף  ערבבגין  עבודה  ות שבת  ,להיל  ,ת 
  , ( קל""דבמחירון  אחרת שהיא הקבועה ו/או שתיקבע  וללא כל תוספת    בטלת ציוד,   תשלום , ללא  חגיםו

לבניה "דקל"  בהיותשתי  ולמחירון  תוספותקפים  ות  )ללא  להלן:  יקראו  ,  מחירוניםה)שני  (  קטנים 
 . 20%"(, כאשר שיעור ההנחה המינימאלי הינו המחירון"
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בז כי  מודגש  ההנחה    באםאת  השיעור  מ  יהיה ון  מחירעל  אזי   20%  -קטן  תוספת,  תתבקש  באם  או 

 על הסף.ההצעה תיפסל 
 
.  (20%    שלהמינימאלי  בשיעור    אם היאם  )ג  מספריםההנחה ב  שיעורבבירור את   לכתובקבלן  חובה על ה . 2

 הוא יהיה לא יותר משתי ספרות לאחר הנקודה.  ,עשרוני ינתן בשברת באם ההנחה
 
לפסול את ההצעה  המזמין  רשאי, אזי וחד משמעיעור ההנחה לא יהיה ברור ושי מודגש בזאת כי במידה . 3

 על הסף.
 
הזמנה שתימסר לזוכה   על כלוכן, כמובן,    יו,יפסעכל    על  למחירון תחול  ע על ידי הקבלןוצשתחה  ההנ . 4

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

 . מזמיןניתוח מחיר שייערך על ידי ה על בסיס
 
במסמכים ובחוברת מכרז זו, והוא    המופיעים   רך שהיא כל פרט ו/או תנאי בכל דשנות  למציע אסור ל  . 6

יערוך שינוי    יב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו. מציע אשרחי
 לפסול הצעתו. האמורים, יהא המזמין רשאי  מכיםכלשהו במס

 
כל עמ . 7 על  ולחתום  ועעל המציע להטביע חותמת  חוברת המכרז,מוד שוד  זה    ל  מפגש פרוטוקול  ובכלל 

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

לחתו הקבלן  יסרב  אם  ואולם  הדרושים.  על  המסמכים  מסם  חתומים,  כל  הבלתי  המכרז  לאחר  מכי 
בלן כמי שמסרב לקיים הצעתו, והמזמין יהא רשאי לנקוט  מן לשם כך על ידי המזמין, ייחשב הקשיזו

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

 הקבלן. הינם מורשי החתימה מטעם  ההצעהם על אישור רו"ח או עו"ד לפיו האנשים החתומי א.
ל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(,  כ ב.

 . 1976-התשל"ו
 . 1976-לחוק מס ערך מוסף, התשל"ולן עוסק בהתאם הקב סף על היותגף מס ערך מואישור מא ג. 
 . 311 ו/או 100 מעלה ענףו 1-איווג ים בסתעודת רישום של הקבלן ברשם הקבלנ ד. 
ר עו"ד כי הקבלן איננו מצוי בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או  שואי ה.

 . ול באמצעות מנהל מיוחדניה
כי הקבל ו.  רו"ח  בעאישור  לן  בכל   ₪  2,000,000פחות  ל מחזור כספי שנתי של  כולל מע"מ(  )לא 

 .  2021-2019אחת מהשנים 
וללא   ' למכרז מקובל עליה במלואודסח מסמך  טוחים בנומחברת הביטוח כי מסמך הבי  ישורא ז.

 כל סייג והיא מתחייבת להמציא אישור ספציפי ככל והצעת הקבלן תבחר.
או דיור   שיפוץ מבנים, ובכלל זה מוסדות ציבורייםון מוכח ביניס  בדברים ואסמכתאות  ישורא ח.

 .מתוך חמש השנים האחרונות, במשך שלוש שנים לפחות גיל זהב
 חתום על ידי המציע.  פגש מציעיםפרוטוקול מ ט.
 

דמי שימוש(    תהם מושאלים למציע )תמורו  המזמין,של    וכל מסמכי המכרז הם רכושמובהר בזאת, כי   . 9
רוכש מסמכי המכרז עד מועד הגשת ההצעות בין אם  מזמין. יש להחזירם לןוהגשתות הצעה לשם הכנת

 כלל   מסמכי המכרזלהשתמש ב  להעתיק או  ע רשאיהמציאין    .הצעה למכרז ובין אם לאומתעתד להגיש  
 מטרה אחרת. 

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

 . , תל אביב7, קומה 12המכרזים במשרדי המזמין ברח' קפלן  לתיבת ותוכנס
 

  ההצעות   בתיבת  תהיה  שלא  הצעה  . 012:0  שעהה  עד  2022פברואר    23  הינו  הצעות  להגשות   מועד .11
   לא תידון. - כלשהי  מסיבה זה במועד

 
המועד האחרון תאריך  יום מ  90פה של  טיה במשך תקוקפה על כל פרותחשב כעומדת בתהקבלן    הצעת . 12

 ההצעות. הגשתל
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 שיטת הבחירה של הקבלן הזוכה  ד. 
 
תיבד . 1 הראשון  ה  קבשלב  בתנאי  ההצעה  הצע עמידת  שלא  סף.  בתנאי  תעמ ות  הצעות ו/או  הסף  ודנה 

נמוכה משיעור של  ת  שבהן הנחה  אם חסרים פרטים או מסמכים  תיפסלנה.    ,או תוספת  20%תבקש 
רשאי לפנות למציע ולבקש השלמות תוך פרק זמן סביר, ואם המציע זמין  אינם מהותיים, יהיה המש

 ן שנקבע לכך, הצעתו תפסל. מלא יספק את הנדרש תוך פרק הז
 
מבין ההצעות העומדות בתנאי הסף, דהיינו ההצעה שתעניק את אחוז הכשרה  מוכה ביותר  ההצעה הנ . 2

 זוכה.ההנחה הגבוה ביותר, תקבע כהצעה ה
 

בזאת, . 3 א  מודגש  מקום על  בכל  האמור  ההצעה   ף  את  לקבל  מחויב  אינו  המזמין  כי  זה,  במכרז  אחר 
ה כל  או  ביותר  סביצהזולה  חוסר  עקב  לרבות  ההצעה שהיא,  של  בירות  הזולה  רשאי  עה  והוא  ותר, 

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

   פנימית בין המציעים או בין חלק מהם. תמחרותה
 
בחלק   . 5 לבחור  הזכות  את  לעצמו  שומר  העבודותמ המזמין  ביצוע  את  לפצל  המכר  הצעה,  בין נשוא    ז 

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

 
)אחוז ההנחה שלהן   הצעות או יותר שהן הזולות ביותר  יתברר שישנן שתי  המכרזלאחר פתיחת  באם   . 6

ל  ביותר יתבקשו עתהיה הזולה  צעתם הזהה  הקבלנים שה   רט להלן:וכה כמפוזהקבלן ה  ייקבע  –זהה(  
מהצעתם    המזמיןי  יד הפחתה  עד   מקוריתהלרשום  המכרזים  לתיבת  סגורה  במעטפה  ולהכניסה 

דהיינו המציע שהעניק את אחוז   ,ההצעה הזולה ביותר נפרדת. בעלודעה קב בהאשר ינריך מסוים לתא
ביותר   הגבוה  במכרז.יה  הי  ,מבניהםההנחה  ה  הזוכה  ולאחר  הצעו  הליך עדייןהיה  או  נותרו  כולן  ת, 

ביותר   הזולות  שהן  של    -חלקן,  במקרה  הזוכה.  הקבלן  קביעת  לצורך  ביניהן  הגרלה  המזמין  יערוך 
בר מועד עריכת ההגרלה, והם זולות בד ודעה לקבלנים בעלי ההצעות המסר העריכת הגרלה כאמור, תי

  ת עריכתה.עיהיו רשאים להיות נוכחים ב
 
הזו . 7 הזכייה,    7ביצוע העבודות תוך  רוך להתחלת  כה להיות עעל הקבלן  על  ימי עבודה מיום ההודעה 

מכרז, לרבות  נאי המכים הנדרשים בהתאם לתובמסגרת התקופה האמורה עליו להמציא את כל המס
בי ערבות  קיהמצאת  טרם  אם  אף  וזאת  ביטוחים,  עריכת  ואישורי  חצוע  חוזה  לידיו  ידי  תבל  על  ום 

רשים כאמור בתוך המועד דנן, ייחשב הקבלן כמסרב  המסמכים הנדלא ימציא    המזמין. באם הקבלן
ייבים מאי  המתח  קוט נגדו את כל הצעדיםלעמוד בהצעתו וכמוותר על העבודה, והמזמין יהא רשאי לנ

 קיום הצעתו.  
 
ה . 8 כי  בזאת,  לא  קבלן  מודגש  שהזוכה  המהוות  עבודות  בביצוע  ותהיינה ייתחיל  במידה  לחוזה,  נוי 

אצל  שאכן השינוי אושר ע"י הגורמים המוסמכים  מהמזמין  בכתב   אישורקבלת    אחר ל  רק אלא  ,  להכא
 . המזמין

 
המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או בכל אם  י". ב השני יוכרז כ"זוכה שנ  מציע שהצעתו תדורג במקום . 9

הזוכה   סיק ההתקשרות עםט המזמין להפיאו באם יחל  מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע הזוכה
של אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עמו,  שון במכרז בהרא

דעתו שיקול  פי  על  המזמין,  ה"  רשאי  עם  להתקשר  והתנאים  זוכה  הבלעדי,  הכללים  וכל  השני", 
של   המכרז  ערבות  השני.  הזוכה  את  יחייבו  תיוושבמכרז  השני  המזמין תהזוכה  וברשות  בתוקף  ר 

חליט המזמין להתקשר עם הזוכה השני, מתחייב הזוכה השני להמציא דנן. באם י  כל התקופה במהלך
המכ לתנאי  בהתאם  הנדרשים  המסמכים  כל  ביצועאת  ערבות  לרבות  ביטוחים,  ואיש  רז,  עריכת  ורי 

להתקשי  7תוך   הזכות  כי  יובהר  כך.  על  ההודעה  ממועד  השני מים  הזוכה  עם  גם    ר  למזמין  שמורה 
 .הסכמת המציעה, בכפוף לבתום חצי שנ



 

 

 

 

  
  

 

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

9 

 

 
 

 ערבויות ה.  
 
של   . 1 סך  על  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  לצרף  מציע  כל  ערוכה ₪    000010,על 

המזמין צמומונ  לפקודת  ההצעה,  מגיש  לבקשת  חודש  פקת  הבניה  תשומות  למדד  , 2021דצמבר  ודה 
 עתו למכרז. אימפורטים בהצו בתנאים ה, לצורך הבטחת עמידת2022מאי    23  ליוםשתהא בתוקף עד  

 צירוף הערבות הבנקאית בנוסח הנדרש יגרום לפסילת ההצעה.
 

רשאי לחל . 2 בהתחייבויותיו   והוא  ,תבחרשמציע שהצעתו  ט את הערבות במקרה  המזמין  יסרב לעמוד 
לב בתום  יפעל  לא  המציע  בו  במקרה  ו/או  במכרז  להצעתו  הליכי    בהתאם  במהלך  מקובלת  ובדרך 

 כרז. המ
 
וחזר הערבות למציעים שהצעתם לא נבחרה, למעט לזוכה השני, אשר ערבותו תמכרז  הליכי התום  ב . 3

עד   במשך  הצע  801תוחזק  להגשת  האחרון  מהמועד  מחימים  של  ות  הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  יר, 
 המזמין. 

 
זו  ₪, ו  000010,בנקאית אוטונומית בסך של    עמציע שהצעתו נבחרה יהא חייב בהמצאת ערבות ביצו . 4

 . לעיל. 7ידו במועד הנקוב בסעיף ד. עלתומצא 
 

 ביטוחים ו.  
 

זה הקבלן )מסמך  חובות ב זמין כמפורט במכרז על מסמכיו, לרעל הקבלן לעמוד בכל דרישות הביטוח של המ
  'דיטוחים בהתאם למסמך  ב(, כאשר קבלן שייבחר כזוכה חייב בהמצאת אישורי חברת הביטוח לעריכת  1-'ב

 . לעיל. 7במועד הקבוע בסעיף ד.יים כלשהם, ז, ללא שינוכרלמ
 
 
 
 
 
 

 , בכבוד רב
  

 עמיגור ניהול נכסים בע"מ 
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 2-'אמסמך 
 

 טופס הצעה
 

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

 
 א. ג. נ., 

 2022/60   הצעה למכרז מספר הנדון: 
   ונהריה קריות מערב מרכזי קליטה באזור  ציבורי ומבני  זהב, דיורל גידיור אחזקת מבני  

 
 אני החתום מטה, מציע בזה את הצעתי למכרז הנדון.

 

י את משמעות מסמכי המכרז בעיון את חוברת המכרז על מסמכיה, הבנתזאת, כי קראתי היר ומאשר בהנני מצ .  1
החוזה לרבות  תנאיהם,  כל  החלו  על  המיוחדים  עלי התנאים  ואנים  מסכיםו,  האמור  י  הנ"ל   לכל  במסמכים 

לל זה אני המלאה, ובכ  במלואם וללא סייג ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם
 אחרת. ל טענה של פגם או אי התאמה וכל ברירה וותר בזאת על כמ

 

ות מנהל  אמצעיהול בו/או נ  הליכיםהקפאת  ו כינוס נכסים ו/או  א/אני מצהיר, כי אינני מצוי בהליכי פירוק ו . 2
 מיוחד.

 
 הריני לצרף להצעתי את כל האישורים כדלהלן:.         3

 ם הקבלן. נם מורשי החתימה מטעהחתומים על ההצעה היאנשים עו"ד לפיו האישור רו"ח או  א.
ניהול ב. )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  האישורים  חובותח  כל  ותשלום  מס(,    שבונות 

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

 .הסף(
בה ה. כי הקבלן איננו מצוי  עו"ד  ו/או כינוסליאישור  פירוק  ניהול  הקפאו/או    נכסים  כי  ו/או  הליכים  ת 

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

 נאי הסף(. )להוכחת עמידה בת 1202-9201השנים מ
כ ז. הביטוח  מחברת  בנוסחי  אישור  הביטוחים  כל '  דמסמך    מסמך  וללא  במלואו  עליה  מקובל  למכרז 

 סייג והיא מתחייבת להמציא אישור ספציפי ככל והצעת הקבלן תבחר.
וא ח. נבדבסמכתאות  אישורים  מבניר  בשיפוץ  מוכח  ציבורייםיסיון  מוסדות  זה  ובכלל  גיל   ם,  דיור  או 

 ף(.נאי הס)להוכחת עמידה בת ותונלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחר, במשך שזהב
 פרוטוקול מפגש מציעים חתום על ידי.  ט.

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

 המכרז. מציא ערבות ביצוע, כנדרש בתנאי לה
 
מסגרת, כאשר   קשרותסיס התה על בי הדיור הציבורי הינכסי מתכונת ההתקשרות לביצוע עבודות בנידוע לי, כ . 5

עבוד הזמנות  באמצעות  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  לעת  מעת  העבודות,  את  הזוכה  מאת  יזמין  ה המזמין 
 שיקול דעתו הבלעדי.  המזמין ועל פי בהתאם לצרכיפרטניות, 

 

ון ד האחרמהמוע  ימים  90בתוקפה למשך  ד  יתנת לשינוי ו/או לביטול, והיא תעמואני מצהיר, כי הצעתי אינה נ .  6
 קבע להגשת הצעות במכרז זה. שנ

 

הזכייה,  ההודעה על    עבודה מיום  ימי  7להיות ערוך להתחלת ביצוע העבודה תוך  ידוע לי כי באם אזכה, עליי   .  7
ביטוחים,המצאלרבות   עריכת  ואישורי  ביצוע  ערבות  חתום,  חוזה  חוזה    ת  לידי  קיבלתי  טרם  אם  אף  וזאת 

י אחשב כמסרב לעמוד בהצעתי וכמוותר על העבודה, ואתם תהיו ור אזעל כאמולא אפם על ידכם, וכי היה  תוח
   קיום הצעתי.רשאים לנקוט נגדי בכל הצעדים המתחייבים מאי 

 
ומתחייב,   . 8 מצהיר  באפשרותי  אני  אזכה,  באם  ובמקצועכי  במומחיות  העבודות  בהתאם לבצע  לרבות  יות, 

ים הכלליים האחרונים והמעודכנים בהוצאת הוועדה  רטמפלם וזה, לתקנים המחייבי רזלמפרטים המצ"ב למכ
ת לוחות הזמנים מסגר, ובון/מע"ץבינוי והשיכמשרד ה   ,המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה

 . שנקבעו
 
צירת מחויבות י  למכרז, כי אין בפרסום מכרז זה משום  1-. למסמך א3ידוע לי ואני מסכים לאמור בסעיף א.  . 9

והיקף העבודות שיימסר בפועל למסירת היקף כלשהו של עבודות לקבלן הזוכה,  זמין  של המ  כלשהי  משפטית
וה דעתו הבלעדי  לפי שיקול  ולא תמוחלט של המיהיה  בגין   ,הכזי באם אוקנה לזמין,  כלפי המזמין  זכות  כל 
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ואני  כך,  בגין    ג שהואאו החזר כספי מכל סוי  בפועל, לרבות לקבלת פיצוי או שיפו  יהיקפי העבודות שימסרו ל
 מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 
, ובהתאם  דותנובע מהעבואו הכל הכרוך ו/ללים גם את שהמחירים הנקובים בהצעתי כוידוע לי  כי  ,מצהיר אני . 10

העבוי  הצעתלכך   לביצוע  הדרוש  כל  את  ההו  ,בשלמות  ותדכוללת  כל  את  אף  השאר  הכלליות צאובין  ות 
ות, לרבות הוצאות שעלולות להיגרם במהלך ביצוע העבודות בשל  דרש בביצוע העבודיות לההעשוי  והמקריות

הע דחיית  ו/או  פיצול  ו/או  כולןשינוי  ו  בודות,  חלקן,  מגבלות/או  בשל  לקדמותו,   או  מצב  החזרת  ו/או  גישה 
 . נה בגין אלה תמורה נוספתלא תשולמכי  ,ידוע ליו

 
לרבות    )ללא תוספותותחזוקה בהיקפים קטנים    למחירון "דקל" לשיפוצים    ל ידיה המוצע עשיעור ההנחן  להל . 11 

לפי אזור רווח קבלן ראשי, ללא תוספת  ללא תוסללא תוספת  ופעיל, ללאפת מבנה מאוים,  בגין    כלס  תוספת 
סיווהיק עם  בניה  לאתר  תוספת  ללא  עבודה,  לף  ערב  עבודה  תוספת  ללא  בטחוני,  ללא  ,  וחגים  בתות ש  להיג 
 ולמחירון "דקל"    (ציוד, וללא כל תוספת אחרת שהיא הקבועה ו/או שתיקבע במחירון "דקל"  תום בטלתשל

אזורים,    בלן ראשי, ללא תוספת לפילרבות ללא תוספת רווח ק  ות)ללא תוספם  בניה ותשתיות בהיקפים קטניל
,  טחונייווג בה עם ס ללא תוספת לאתר בני  ה,לס ופעיל, ללא תוספת בגין היקף עבודללא תוספת מבנה מאוכ

ערב עבודה  תוספת  שהיא  ,הליל  ,ללא  תוספת  כל  וללא  וחגים  )במילים:  _________%__  :( שבתות   _
 . *_ אחוזים(______ _________________

 . ומעלה( 20%בשיעור של להיות חייב  מציעה הנחתשיעור )* 
  

 על החתום:  תילראיה באו
 פרטי המציע:

 
 ______________  ________________________ ד:שם התאגי

 
 סוג התאגיד: _______________ מס' מזהה: ______________ 

 
 ___________ כתובת: ______________________________ 

 
 ____ _ פקס': _______________טל': __________________

 
 ___________________________ דוא"ל: _______________ 

 
 ו עו"ד(:רו"ח אאישור תאגיד )מצ"ב חתימה בה מורשי

 
 שם: _________________ תפקיד: _________________ מס' זהות: ________________ 

 
 _ ות: ___________________________ מס' זה_____ ____ תפקיד:שם: _____________

 
 ב תעודה( צ"__________ בסיווג _____________ )מרשום בפנקס הקבלנים בענף _____

 
 

______________ ________________     ___________________    _ 
 חתימת המציע             חותמת המציע        תאריך            

 
 

 רו"ח אישור עו"ד/
 

 בו בפני מר/גב': שר)ת( בזאת כי ביום _______ התייצ______________, מא אני הח"מ, עו"ד/רו"ח
 

 מ.ז. _____________ _ _________________
 

 _____________ מ.ז. _____________ _____
 

 אשר הינם מוסמכי החתימה של התאגיד, וחתמו על ההצעה דנן.
 ______________  _______________ _____ 

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

 
 וזה זה( בלתי נפרד מח ק  )המהווה חל
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   מסגרת  כםהס
 

 2022שנת  __ בחודש _______ ביום ונחתם נערך 
 
 

 אביב -, תל12, קפלן מעמיגור ניהול נכסים בע" בין   
 "("החברה :)להלן

 מצד אחד 
 
 

         לבין 
 
   ( "הקבלן: "להלן)

 מצד שני 
 
 
 

במס הואיל: נבחר  מס'והקבלן  מכרז  "  2022/06    גרת  להמכרז)להלן:  ביצוע  יתן  "(  אעבודשירותי  חזקה  ות 
  , לרבות מבנים ודירות בדיור ציבורי ונהריה  בקריות מערבושיפוצים בנכסים המטופלים על ידי סניפה  

סי כנ: "להסכם זה )להלן    "אי  נספח  בה כמפורט  , ומבני מרכזי קליט"(נכסי הדיור הציבורי)להלן: "
"( הזהב  לגינכסי דיור  הלן: "זה )ל  להסכם  'י נספח  בכמפורט    זהב  לגיומבני דיור    "(,מרכזי הקליטה
 "(; םהנכסי, להלן: "הזהב ל גיונכסי דיור  ליטה, נכסי מרכזי הקבורי)נכסי הדיור הצי

 
ביצוע עבודות והואיל:  ליתן שירותי  כל התנאים  והקבלן מעוניין  פי  על  והשיפוצים  במכרז, עבשנק  האחזקה  ו 

 ת זה; עה בו ולהוראות הסכם מסגרובכלל זה בהתאם לתמורה שנקב
 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: לפיכך
 

 מבוא ופרשנות  . 1
 

 ווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מה 1.1
 

בהסכם זה במפורש אחרת או  ביהםירוש הנקוב בצידם, זולת אם נקבע לגלביטויים הבאים יהיה הפ 1.2
 רשנות אחרת מהקשר הדברים:אם מתחייבת פ

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

 
השירותים נשוא  מתן    כל מי שימונה על ידי החברה לבצע הפיקוח על - "המפקח"

 הסכם זה על ידי הקבלן.
   
 . יהונהר קריות מערב  ףסני - " הסניף"

)ללא  ותחזוקה של "דקל"  בהיקפים קטנים    מחירון "דקל" לשיפוצים  - " ןירוהמח"
ללא    וספותת רווח  לרבות  רקבלתוספת  לפי  ן  תוספת  ללא  אשי, 

בגי תוספת  ללא  ופעיל,  מאוכלס  מבנה  תוספת  ללא  היקאזורים,  ף ן 
בטחוני, ללא תוספת עבודה   עבודה, ללא תוספת לאתר בניה עם סיווג

וח  ,להיל  ,ערב ציודגים שבתות  בטלת  עבור  תשלום  ללא  כל    ,  וללא 
"דקל  ,(שהיאאחרת  תוספת   לבניה  ומחירון  "דקל"ותשתיות  "   של 

לרבות ללא תוספת רווח קבלן   )ללא תוספותים קטנים  בהיקפ  בתוקף
לפי תוספת  ללא  ופעיל,  אזור  ראשי,  מאוכלס  מבנה  תוספת  ללא  ים, 

לללא   תוספת  ללא  עבודה,  היקף  בגין  ע  אתרתוספת  סיווגבניה   ם 
ערב עבודה  תוספת  ללא  וחגים  ,להיל  ,בטחוני,  שלום  תלא  ל  ,שבתות 

לעת, , כפי שיהיה מעת  (שהיאת  אחרל תוספת  א כוללציוד    ור בטלתעב
של בשיעור  הנחה  ב   .%____  בניכוי  צורך  יהיה  סעיפי    ביצועבאם 

"דקל במאגרי  כלולים  שאינם  ייקבעעבודה  דנן,  אלה   "  של  מחירם 
 על ידי החברה.שייערך ח מחיר יתובהתאם לנ
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ל - " הזמנות ביצוע" בכתב שתימסרנה  ביצוע  בדואר  קבלן מאת החברה,  הזמנות  לרבות 
אפליאל או  שתוקטרוני  טלפונית  ואשר  קציה  החברה,  ידי  על  גדר 

 כם זה. ד מהסתהוונה חלק בלתי נפר
 

 " ימים"
 

 "ימי עבודה" 
 
 

 חוזר"  "אכלוס

- 
 
- 

 . , פגרה או שבתוןנוחהמי מ יכולל דהיינו  ימים קלנדריים,
 

 מניין הימים לא כולל ימי מנוחה, פגרה או שבתון. 
 שבים כימי מנוחה. נחשי בשבוע אינם מודגש, כי ימי שי 

 
 מסגרתעבודות הדרושות לשם התאמת והכנת יחידות דיור המצויות ב

הדיור   זהב  נכסי  יגיל  על  אכלוסן  חדשים,  לצורך  שוכרים  וזאת  די 
 קודמים. של שוכרים לאחר עזיבתם 

 
 שירותי אחזקה של הנכסים, כדלקמן:  - "השירותים" 

אחזקה   .1 למבנים שירותי  הדיוב  ושיפוץ  נכסי  זהב ר  מסגרת  גיל 
ה להסכם ז  4  ג'  –  1ג'-ו  א'נספחים  כהמצורפים  בהתאם למפרטים  

"ומה )להלן:  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  ה שירוווים  בדיור תי    אחזקה 
 "(.זהב גיל

הדחוז  אכלוס  שירותי .2 נכסי  במסגרת  זהב  יור  ר  בהתאם גיל 
המצו "  4ג'    -    1ג'-ו  א'  נספחיםכרפים  למפרטים  שירותי  )להלן: 
 "(.האכלוס החוזר

שיפוץ   .3 עבודות  לרבות  הציבורי,  הדיור  נכסי  של  אחזקה  שירותי 
איטום  ירות  ד ועבודות  הממתפנות  למפרטים  צורפים  בהתאם 
")להל  4  ג'  -  1  ג'  -וא'    חיםנספכ בדיור ן:  האחזקה  שירותי 

 "(.הציבורי

ב .4 עבודות  ביצוע  )סוג  שירותי  האינסטלציה  כולל  4עבודה  תחום   ,)
למ בהתאם  ביוב  בקווי  סתימות  ושחרור  המצורפים  טיפול  פרטים 

 . "(עבודות האינסטלציה שירותי ביצועלן: ")לה 5ג'-ו א' נספחיםכ

מרכזי   .5 מבני  של  אחזקה  עהקליטשירותי  לרבות  שיפוץ  ה,  בודות 
איטום   ועבודות  מתפנות  המצורפים  תאבהדירות  למפרטים  ם 

"  4'ג  -  1ג'-ו  א'  נספחיםכ במרכזי  )להלן:  האחזקה  שירותי 
 "(. קליטה

 
 

  

 הצהרות הקבלן  . 2
 

מצהיר   2.1 היכולתומתחיהקבלן  המומחיות,  הידע,  את  לו  יש  כי  המשאביםיב  הכישורים,    הכספיים,  , 
הציודנותהמיומ הכלים,  המקצועיי,  העובדים  ה,  וכל  והמוסמכים,  כל  ם  את  לבצע  מנת  על  נדרש 

פ על  ידי התחייבויותיו  על  להידרש  שעשוי  כפי  היקף  בכל  השירותים  לספק  זה  ובכלל  זה,  הסכם  י 
,  ת הסכם זהאם להוראו, במומחיות, ברמה גבוהה ובמיומנות, בהתזהכם  החברה במהלך תקופת הס

ולשביע הצ רצון החות  במועדן,  ניברה.  ובשם קבלנהרת הקבלן דלעיל  בשמו  ומי מטעמו,  תנת  י משנה 
 תו הכוללת למתן השירותים וכל חלק מהם בהתאם להוראות הסכם זה.והכל מבלי לגרוע מאחריו

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

הסה פי  על  ריכי  זה,  כם  שירותים  חוק  לפי  רשום  קבלן  הנדסה  הינו  לעבודות  קבלנים  בנאיות,  שום 
ובהיקף1969-תשכ"ט בסיווג  החוקים,    ,  כל  לו  ידועים  כי  זה,  הסכם  נשוא  השירותים  את  התואמים 

עירוניים פ  םם, הרלבנטייי שלתיוממ   התקנות והצווים,    , וכי אין י הסכם זהלביצוע התחייבויותיו על 
תו בהסכם זה עם החברה ולביצוע התקשרושהוא לו/או אחרת מכל סוג    ת ו/או חוזיעה חוקית  כל מני

 התחייבויותיו לפי תנאיו. 
 

חרות  או א/הקבלן מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, שהוא מנוע ואינו רשאי ליטול על עצמו עבודות פרטיות ו 2.3
בכלל זה ינים, וגוד עניני  ימנעו מכל מצב שלמי מטעמו  הוא ו/או  מאת דיירי החברה, והוא מתחייב כי  

 ,מכל סיבה שהיא,  כל תמורה אחרתאו  /ו/או תשרים ו/או מתנות ו/או טובות הנאה וספים  לא ייטלו כ
 מאת דיירי החברה. 
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אותם ברורים ומובנים, וכי אין  הסכם, ומצא  אות ותנאי הכי קרא את כל הור  הקבלן מצהיר ומאשר 2.4
 תם בהסכם. השירותים כהגדר הדרוש למתןי התאמה בכל ם כל חסר או אהוא מוצא בה

 
 מתן השירותים . 3
 

 כללי 3.1
 

של החברה בהתאם להוראות הסכם   הקבלן יעניק השירותים לחברה, לשביעות רצונה המלא 3.1.1
ובה להנחיות  זה  ל  השתימסרנתאם  מעת  )להלן:לו  העבודה"  עת  במיומנות הוראות   ,)"

 ר. ה היעילה ביותביותר ובצור המקצועית הטובה
 

ייב בזאת למלא בדייקנות ובקפדנות אחר כל  הקבלן מתחאמור לעיל,  כלליות הפגוע במבלי ל
כמו    סמכות.דין החל על מתן השירותים, וכן אחר כל ההוראות הרלבנטיות של הרשויות המו

ל מתחייב  הקבלן  בהכן,  עבודה  כל  בסיום  ביצועהמציא  להוראת  הדייאישו  ,תאם  עלר   רים 
 להסכם זה.  ' ח ח כנספ המצ"ב בנוסח ,ת רצונם מתן לשביעוהעבודות והשל ביצוע

 
את כל הציוד, החומרים, המוצרים והכלים הדרושים לצורך ביצוע   יספק, על חשבונו,הקבלן   3.1.2

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

 ידי הקבלן.-עלתנו שירותים יינ
 

החומרים 3.1.3 ידי  אשר    ,כל  על  ויתאימו,  הקבלןיסופקו  מעולים  ומסוג  מאיכות  לדרישות    יהיו 
יתאימו    ,עדר תקן מטעם מכון התקנים הישראליהבו  ההסכםים ולהוראות  נים הישראליהתק

   ם המתאימים.ריתיהם לתקנים הזבתכונו
 

מתח לספק  הקבלן  חשייב  ולעל  דרישבונו  החברה  פי  מהחומרים ות  דגימות  המפקח,  ו/או 
לשם    והמלאכה שנעשתה, וכן את כל הציוד, החומרים, המוצרים, הידע והעבודה אשר ידרשו

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

 תהיה רשאית  כי החברהמתו לכך  כהסנותן  הקבלן  עלויות הבדיקה יחולו על הקבלן, ו  .אחרת
כות  א ישלמם במועד, ולצורך כך לנעל חשבון הקבלן, במידה וזה לקות  לשלם את דמי הבדי
   .ם זהלו על פי הסכתשלומים המגיעים העלויות ישירות מה

 

כתו 43.1. ממתהתפוקות  השירוצאה  תכניות  תיםן  ממצאים,  מסקנות,  ידע,  כל  ובכללן  לרבות    -, 
 זכויות היוצרים בהן, יהיו קניינה הבלעדי של החברה.

 

הגדרתה בהסכם זה  ין הצדדים, כי התמורה כהאמור, מוסכם ומוצהר ב  ע מכלליותמבלי לגרו
גם ה בגין העברתכוללת  דלעיל לחברה,בכל התפוקו  זכות הבעלות  תשלום  תהיה    והחברה  ת 

יניה ללא הגבלות כלשהן, ומבלי שהקבלן ו/או מי מטעמו יקבל שאית להשתמש בהן כראות ער
בנ פיצוי  או  תשלום  איזשהו  כך  והקבלןבגין  בהסכם,  הנקובה  לתמורה  בזאת    וסף  מוותר 

, וזאת  מנהג בעלים  נהוג בתפוקותהחברה ל  יותיה שלו תובענה בגין זכומראש על כל טענה ו/א
ים ו/או זכות מוסרית, ובין לתביעות מכל ין לתביעות של זכות יוצרפיות וביעות כסבין לתב

 סוג שהוא.  
 

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

, אשר יעבדו עבורו במתן השירותים, יהיו מומחים, בעלי השכלה  ריםיים ואחע, מקצוהמשנה
וריש הסמכה  כישורים מתאימים, תעודות  ניסיון מקצועי,  יונות אחרים הדרושים מתאימה, 

בשירותיעל   לעסוק  דין  כל  יועסקו.פי  בהם  ה  ם  מתחייב  מסכן  כי  העובדיקבלן,  של  ם  פרם 
מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם  וש לשם  רבמספר הד האמורים יהיה  המשנה    בלניוק

 זה, ובכל היקף כפי שעשוי להידרש על ידי החברה במהלך תקופת הסכם זה.
 

מתחייב   3.1.6 לסניהקבלן  יומי  באופן  יגיע  ביצועכי  הזמנות  קבלת  לשם  סטאטוס    ף  לגבי  ועדכון 
ההעבוד דיווח  )לרבות  בביצוע  ועבו  שלמתות  החבדות(,  לרשות  זמין  יהא  שעות  ר כי  בכל  ה 

קבלת קריאות והתייצבות מיידית במקרים דחופים שאינם סובלים דיחוי, וכי    היממה לצורך
לאתר להגיע  מתחייב  הינו  כאמור  השירו  במקרה  להינתן  אמורים  בביצוע בו  ולהתחיל  תים 

 . הנייד פוןהטל מועד קבלת ההודעה באמצעותותים הדחופים תוך שעתיים מהשיר
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שייבחר לה  ,קבלן  במשךחחייב  ההתקשרות  זיק  תקופת  שירותי  ב  ,כל  ובו  ממוחשב  משרד 

היו  ים שיעובד  העסיק על הקבלן לכן,  מיליה ודואר אלקטרוני. כמו  ימזכירות, קו טלפון, פקס
במשך כל השבוע    ,לצורך קבלת קריאות ותקלות בנושאי אחזקה  ,ה אנושי ענמ  זמינים למתן

מ  .מההימבכל שעות   עובדי השטתחייב  הקבלן  כל  יהכי  נייד ח מטעמו  במכשיר  יו מצויידים 
מצלמה   באמצעעם  תמונות  אפלדוא"ל  ות  ויכולת שליחת  לנציגקצייאו  ישירות  טלפונית  י  ה 

 עמיגור.
 

צוע יע לאתר ויתחיל בבילא יהא זמין כאמור ו/או לא יג  ןכי במקרה בו הקבלבזאת,  מוסכם  
דחופים הנק  שירותים  בי  ובבמועד  לא  עבודותאו  עבוד  ,צע  מלרבות  החזרת  לקדמותו  ות  צב 

בדק, ה  ו/או  שבתוך  לביצועןמועד  החברהנקבע  אזי  דנן    לבצע  תרשאיתהא    ,  השירותים 
אחר   קבלן  אחרבאמצעות  דרך  בכל  בכלת,  או  הקבלן  מן  ש  ולגבות  את  תדרך  לנכון  מצא 

ל לה,  שנגרמו  והנזקים  שלהעלויות  בשיעור  עמלה  לכתמו  20%  רבות  ניהול הוצאות  רה 
רשהחברה  וכלליות.   פי תהא  על  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  האמור  הסכום  את  לקזז  אית 
 ת.והערב עלתהפ דייל רבות עלגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, ל תרשאייה התוכן  הסכם זה,

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

הסכם  במהלך   שירותיתקופת  קבלת  לצורך  לש זה,  זהים  אף  או  דומים  המגיעים  ם  ירותים 
 ין בהסכם זה משום הענקת ייחודיות או בלעדיות לקבלן. לחברה מהקבלן, וכי א

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

המפורטת  ק אינ  אי"  נספחב ליטה  זה  החברה ותסגור  ותמרשי  תמהוו  ןלהסכם  וכי  תהא    , 
 ת המבנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.ולהוסיף ו/או לגרוע מרשימרשאית 

  
 זי, א'י  נספח בהמפורטים  גיל זהב  הדיור  למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של גריעה מנכסי  

רה להלן. ובמק  6.1.1וע בסעיף  הקבועה למבנה שיגרע כקבת התמורה בהתאם לתמורה  תופח
מורה הקבועה למבנים דומים  ין היתר, בהתבסס על התמבנה, תקבע התמורה, ב  של הוספת

 ת הנכסים. הכלולים במסגר
 

החבר 3.1.9 כי  מצהיר  הקבלן  ספק,  כל  הסר  בלמען  התחייבה  לא  בפניה  ו/או  גור  פניו  אחר  ם  כל 
ואין   ה,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברוזה יהיה    מטעמו על היקף השירותים,

 ביעה בעניין.דרישה ו/או ת כל טענה ו/או תהיה לו ולא
 

 זהב הגיל   שירותי האחזקה בדיור  3.2 
 

בדיור   3.21 האחזקה  שירותי  את  לבצע  מתחייב  לסל  זהב  גיל  הקבלן  השובהתאם  טפת האחזקה 
ל ה  פיהקבוע  והשיכון  הבינוי  משרד  בלת  1ג'  כנספח   מצורףנהלי  חלק  ומהווה  זה  י  להסכם 

פי נהלי משרד הבינוי והשיכון המצורף  השיטתית הקבוע לו, בהתאם לסל האחזקה  נפרד הימנ
"כ הטכ  3ג'נספח  למפרטים  ובהתאם  הימנו,  נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  זה  ניים  להסכם 

החברהולהוראות   של  כ  הנוהל  אל  ו/או  אחרת שתתווסף  מהוהוראה  הוראה  תחליף  ראות  ו 
 ות הקבלן. הנוהל, המצויות בסניף ועומדות לרש

 
בזאת בנוסףמוסכם  כי  בדיור    ,  האחזקה  שירותי  במסגרת  יכללו  לעיל,  זהב  לאמור  גם גיל 

י ארגון  אחר, וכן שירותשירותי העברת חפצים מדירות הדיירים למחסנים או למקום מיועד  
נכסי הדם  ם בשטחיאירועי של  זהביור  הציבוריים  כל גיל  בלא תוספת תמורה  יבוצעו  ואלו   ,
 שהיא. 

 
, ולפחות גיל זהבבידו כוח אדם זמין לביצוע שירותי האחזקה בדיור  היה  חייב, כי יהקבלן מת 23.2.

 בהיקף כדלקמן:
 

 סכם זה.לה 'י נספחים בהתאם להוראות קבוע התחזוקאנשי  3.2.2.1

 

הדרושיתגבו  צוותי 3.2.2.2 בהיקפים  האחזקהם  ר  שירותי  זהב    בדיור  למתן  בהתאם גיל 
 ללוחות הזמנים והוראות הסכם זה. 
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 "(ירדם הסדכוח הא" לן:)לה
 

  מו , מיקוכוח האדם העומד לרשותו כאמור, פריסתורשימה מסודרת של    למזמיןהקבלן יגיש  
 . וושעות עבודת

 
בימי    , כאשר15:00עד    0007:בין השעות  ן ידי הקבל  יינתנו עלזהב    גילשירותי האחזקה בדיור  3.2.3

חג   וערבי  את ו'  הקבלן  השעות    ייתן  בין  ")  13:00עד    07:00השירותים  מתן  עשלהלן:  ות 
 .  "(השירותים

בסעיף   האמורים  התחזוקה  אנשי  של  העבודה  שעות  את  לעיל,  באמור  לפגוע    3.2.2.1מבלי 
לחלוקת  בהתאם  הקבלן  ייתן  ש  לעיל,  יחסית,  בתשעות  החברה  יתקבע  עם  על  ותאום  אושר 

 "(.שעות הפעילות הסדירות" לן:ידה )לה
 

תי 3.2.4 החברה  כי  בזאת,  החמוסכם  בעלות  הד שא  לשומרים  האחזקה רושים  שירותי  ביצוע  ם 
 . גיל זהב יור בד

 
החומרים  חשבונו,  על  ירכוש,  הקבלן  כי  בזאת  מוסכם  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 

לפי נוהלי החברה,שיים הנדרהוראות ולאישורדרושים בהתאם לה די יכפי שימסרו לו על    ם 
כדלקמן:   הפריטים  ובכללם  תבמתקנהחברה,  קיי  ריצוףוח,  ומיים רואה  חומרי  ,  מרי 

, וכי חלקי נגרות ופרזול,  חומרי צבע וסיד,  נטיםסופלורנורות  ,  צנרתחלקי  אינסטלציה כולל  
עלו את  לקבלן  תחזיר  דנן  החברה  החומרים  מת  לחשבון  שיובהתאם  הקבלן  גרוכז  ידי  על  ש 

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

 להלן. 7אמור בסעיף על ידי החברה בהתאם להחשבון 
  

ע החשבון  אישור  ספק,  כל  הסר  ידלמען  החל  מות י  כברה  בכך  החומרנה  ירכשי  ידי  ים  על  ו 
 . אישורים הנדרשים כאמור לעילהקבלן בהתאם להוראות החברה ול

 
 שירותי האכלוס החוזר  3.3 

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

על   "לו  )להלן:  החברה  חוזרידי  אכלוס  ביצוע  תכלולנ"(  הזמנות  טואשר  מפרט  וכה  תב  כני 
לפכמוי הקבוע  העבודות  סל  על  המבוססים  כות,  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 תות הנוהל של  הטכניים ולהורא  פרטיםלמ
 ועומדות לרשות הקבלן. ניףבסהמצויות הנוהל,  ראותראה מהוהו

 
בכל  שנתי מסך כל יחידות הדיור המצויות  %20מוסכם, כי שירותי אכלוס חוזר בהיקף של עד  3.3.2

זקה בדיור  אחגרת שירותי ה, יבוצעו במסבחודש  "דיח    5  -אך לא יותר מגיל זהב  הדיור מבנה  
בהתאם לאמור בסעיף   ן חומריםעלות בגילמעט החזר    בלא תוספת תמורה כל שהיא,גיל זהב  

 "(.%20 עדשירותי איכלוס חוזר לעיל )להלן: "  3.2.4
 

בחודש    2או מעל    %20כל שירות אכלוס חוזר שיינתן מעבר להיקף של   3.3.3 בסעיףיח"ד   כאמור 
3.23.  " )להלן:  חוזר  ותישירלעיל  יבוצע במסגרת שעות מתן השירותים%20  מעל   אכלוס   ,)" 

אדם  המחירון, והכל ובתנאי כי השירותים דנן יינתנו באמצעות כוח  פי  חושב על  ובתמורה שת
 שאינו כוח האדם הסדיר.

 
ת  צעובאמ,  %20למען הסר כל ספק, יובהר כי במידה והקבלן יבצע שירותי אכלוס חוזר מעל   

הסדיר   האדם  הפכוח  שעות  כנכללבמסגרת  השירות  ייחשב  אזי  הסדירות,    בגדר   עילות 
, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת  גיל זהב תי האחזקה בדיורוועה לשיררה הקבהתמו

 שהיא.    
 

הזמנות  3.3.5 היקף  לגבי  הרלוונטיים  הנתונים  בכל  לעיין  האפשרות  לו  ניתנה  כי  מצהיר  הקבלן 
ות ייב, כי עומדים לרשותו כל האמצעים, לרבדמות, והוא מתחלוס חוזר בשנים קואכ  צועבי
אדםכו בכל    ומקצועי,זמין    ח  השירותים  לספק  מנת  ידי  על  על  להידרש  שעשוי  כפי  היקף 

 החברה במהלך תקופת הסכם זה. 
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זר  מוסכם בזאת, כי במקרה בו הקבלן לא יעניק שירותים בהתאם להזמנות ביצוע אכלוס חו

בהן, אזיבמו דנן באמצעות   לבצע  תירשאתהא    החברה  עד הקבוע  נשוא ההזמנה  השירותים 
או  ק אחר  דרך  בלן  שחרת,  אבכל  דרך  בכל  הקבלן  מן  את  תולגבות  לנכון  העלויות  מצא 

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

 ת.והפעלת הערב דייל ת עאחרת, לרבו לגבותו מן הקבלן בכל דרך תרשאי
 

 שירותי האחזקה בדיור הציבורי  3.4 
 

בכתב   3.4.1 ביצוע  להזמנות  בהתאם  הציבורי  בדיור  האחזקה  שירותי  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
)לה החברה  ידי  על  לו  שירות "  לן:שתימסרנה  ביצוע  הציבוהזמנות  בדיור  ואשר ריים   )"

ו וכתב כמויות,  ל  בהתאם למפרטתכלולנה מפרט טכני  )"הספר העהכללי  בניין  כחול" בודות 
משרדית(,   הבין  הועדה  החברה  בהוצאת  של  הנוהל  ולהוראות  הטכניים  למפרטים  ובהתאם 

ת בסניף ועומדות  ויוהמצו/או כל הוראה אחרת שתתווסף או תחליף הוראה מהוראות הנוהל, 
 רשות הקבלן.ל

 

לעיין  4.23. האפשרות  לו  ניתנה  כי  מצהיר  הנתוני  הקבלן  הרלוונבכל  הזמנות טם  היקף  לגבי  יים 
קודמות בשנים  הציבורי  בדיור  השירותים  כל  ביצוע  לרשותו  עומדים  כי  מתחייב,  והוא   ,

בכ זמין ומקצועי, על מנת לספק השירותים  כוח אדם  כפי שעשוי    יקףל ההאמצעים, לרבות 
 במהלך תקופת הסכם זה. על ידי החברה   להידרש

 

שירותים בהתאם להזמנות ביצוע השירותים   לא יעניקבו והקבלן    מוסכם בזאת, כי במקרה
השירותים נשוא ההזמנות    לבצע  תרשאיתהא    ור הציבורי במועד הקבוע בהן, אזי החברהבדי

א לנכון את  צמתהקבלן בכל דרך שמן  ות  ולגבדנן באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת,  
בשיעורלוהע עמלה  לרבות  לה,  שנגרמו  והנזקים  ניהול אלהוצ  ורהכתמ  20%  של  יות  ות 
פי וכל על  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  האמור  הסכום  את  לקזז  רשאית  תהא  החברה  ליות. 

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

 

 בני מרכזי הקליטהומ קה ושיפוציםשירותי האחז 3.5 
 

פוצים במבני מרכזי הקליטה בהתאם להזמנות יאחזקה ושאת שירותי ההקבלן מתחייב לבצע  3.5.1
ידי    ביצוע על  לו  שתימסרנה  "  המזמיןבכתב  מרכזי  )להלן:  במבני  שירותים  ביצוע  הזמנות 

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

ה של  הנוהל,   חברה הנוהל  מהוראות  הוראה  תחליף  או  שתתווסף  אחרת  הוראה  כל  ו/או 
 המצויות בסניף ועומדות לרשות הקבלן. 

 

האפשרות   3.4.2 לו  ניתנה  כי  מצהיר  הרלווין  לעיהקבלן  הנתונים  היקבכל  לגבי  הזמנות נטיים  ף 
כל  מתחייב, כי עומדים לרשותו  ות, והואם קודמבשני קליטהביצוע השירותים במבני מרכזי ה

כפי שעשוי   היקף  בכל  זמין ומקצועי, על מנת לספק השירותים  כוח אדם  האמצעים, לרבות 
 במהלך תקופת הסכם זה.   חברהלהידרש על ידי ה

 
בהתאם להזמנות ביצוע השירותים   יעניק שירותים  מקרה בו והקבלן לאי ב, כמוסכם בזאת

מ במועהקליטרכזי  במבני  הקבוע  ה  אזי  בד  נשוא    לבצע   תרשאיתהא    חברה ההן,  השירותים 
דרך אחרת,   בכל  דנן באמצעות קבלן אחר או  דרך שההזמנות  בכל  מצא  תולגבות מן הקבלן 

את   לרלנכון  לה,  שנגרמו  והנזקים  של עמ  בותהעלויות  בשיעור  להוצאות   20%  לה    כתמורה 
גיעה לקבלן על פי  מהתמורה הכום האמור מלקזז את הס תתהא רשאי חברה. הניהול וכלליות 

 ת.והפעלת הערב 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  איטכי  ת,  לעיל,  ועבודות  ום,  במידה 
ימסרו   ההתקשראשר  שנת  במהלך  ידו  על  ויבוצעו  הרלקבלן  ה  אשונהות  זה,  לפי  א  לסכם 

ה בדרישות  ה  מזמיןיעמדו  אזי  מטעמה,  האיטום  יועצי  רשאי  חברהו/או  למסור   תתהיה 
 העבודות דנן לקבלנים אחרים.
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 שירותי ביצוע עבודות האינסטלציה 3.5 

 

ציה בהתאם להזמנות ביצוע בכתב  עבודות האינסטלאת שירותי ביצוע    בצעב להקבלן מתחיי 3.5.1
בהתאם למפרט "( והזמנות ביצוע שירותי אינסטלציה")להלן:    החברה  ל ידילו ע  שתימסרנה

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

 לן. ת הקבלרשו מהוראות הנוהל, המצויות בסניף ועומדות
 

 בודות האינסטלציה יהיו על בסיס התקשרות פאושלית. תי ביצוע עושיר 5.23.
 הכמויות המפורטות. המחיר "פאושל" פירושו מחיר סופי ללא מדידת כמויות. לא תימדדנ 

 
כי   3.5.3 מצהיר  לעיין  נה  ניתהקבלן  האפשרות  הרלו  הנתונים  הזמנות בכל  היקף  לגבי  לוונטיים 

רשותו כל האמצעים,  והוא מתחייב, כי עומדים ל  , ם קודמותה בשניסטלציי אינביצוע שירות
לרבות כוח אדם זמין ומקצועי, על מנת לספק השירותים בכל היקף כפי שעשוי להידרש על  

 ידי החברה במהלך תקופת הסכם זה. 
 

במוסכ והקזאתם  בו  במקרה  כי  ש,  יעניק  לא  שירותי  בלן  ביצוע  להזמנות  בהתאם  ירותים 
השירותים נשוא ההזמנות דנן    לבצע תרשאיתהא    זי החברהאוע בהן,  עד הקבה במוסטלציאינ

אחרת,   דרך  בכל  או  אחר  קבלן  שבאמצעות  דרך  בכל  הקבלן  מן  את  תולגבות  לנכון  מצא 
ע לרבות  לה,  שנגרמו  והנזקים  שלבש  מלההעלויות  להוכתמור  20%  יעור  ניהוה  ל צאות 

תה החברה  הוכלליות.  הסכום  את  לקזז  רשאית  מהתמורא  המגיעהאמור  פי   ה  על  לקבלן 
 ת.והפעלת הערב דייל לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאייה התוכן  הסכם זה,

 
 תקופת ההסכם . 4
 

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

ל בזאת  מעניק  תק  חברההקבלן  להארכת  בזכות  ההסכם  רצופות    ()חמש  5  -ופת  נוספות  תקופות 
"(. הארכת תקופת  האופציה  תקופתבכל פעם )להלן: "  ,כל אחת  ים)שנים עשר( חודש  12ועוקבות בנות  

 30  -מ א יאוחר  לקבלן ל  חברהמאת התב  בכ  ההסכם תבוצע באופן אוטומטי, אלא אם כן תינתן הודעה
לפני תום תקופת ההס העניין,כם או תקופת האופציה  יום  כוונתה להאריך את תקופת בכי אין    לפי 

 ההסכם. 
 

ימים מראש,   7למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לסיים ההסכם בכל עת, בהודעה בכתב בת   4.2
ההפרה תוך   ה, ולא תיקן אתתיו כאמור בהסכם זויוייבבכל מקרה בו הקבלן יפר אחת או יותר מהתח

 כתב. ימי עסקים מהודעת החברה ב  5
 

ורה במהימנות הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו  ההסכם בידי החברה קש  לה לסיוםהייתה העי 
תר, לו/או בנושאים הקשורים בביטחון או בבטיחות, תהא לחברה הזכות לסיים הסכם זה מיידית ולא

 בהודעה מוקדמת.רך צו ללא
 

לפגוע   34. למבלי  האמור  לפי  בכלליות  רשאית,  תהיה  החברה  דעתה  עיל,  אחד כבהבלעדי,  שיקול  ל 
מן  המנויים  מהמקרים   הקבלן  של  ידו  לסלק  חלקם,להלן  או  כולם  את    השירותים,  ולהשלים 

שתמש לה ואף ,בכל דרך אחרתבאמצעות קבלן אחר או או  הבעצמ שירותים, כולם או חלקם כאמור,ה
ה  בכל  כך  שהובאו  לשם  ידי  לאתר  חומרים  עודפעל  את  למכור  מכן  ולאחר  החומרים הקבלן,  י 

 ההסכם:מהקבלן לפי  לחברההשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לאמורים וה
 

כשהוא  הקבלן  כאשר   4.3.1 הרגל או לחילופין  בפושט את  נגדכשאו    ,פירוקהליכי  נמצא  צו    וניתן 
 ושיו או לטובתם. עשה סידור עם נהקפאת הליכים או שצו או  כינוס נכסים

 
ו זמני לקבלת נכסים או התראת פשיטת רגל או צקבוע או  ן צו עיקול  כאשר ניתן כנגד הקבל 4.3.2

 ימים.   15ופין צו פירוק זמני, ולא בוטל תוך לחיל
 

הסכמת קבלת  ללא לאחר,  ו, או מקצת ו כולהסכם זה, הקבלן הסב או שיעבד או המחה כאשר  4.3.3
ת יגוד להוראוסיק קבלן משנה בביצוען של השירותים בנהוא מע, או שבכתבו  אשמר  החברה
 .ההסכם ז
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כשהוא   4.3.4 או  במועד,  חלקם,  או  כולם  השירותים,  של  בביצועם  מתחיל  אינו  הקבלן  כאשר 
או   השירותים  בביצוע  כלשהי  מסיבה  מפגר  כשהוא  או  כלשהי,  מסיבה  מהלכם  את  מפסיק 

תו  ואוה  ,מהםזה  אי ציית  מיאו    -יום    14  ךלא  יותר  במקרים  קצרה  תקופה  תוך    -וחדים 
בכתבלהורא את    באמצעים  לנקוט  קחמהמפ  ה  להבטיח  שמטרתם  בהוראה  ביצוע הנזכרים 

 לכך. מועד הקבוע התאם להוראות ההסכם, ובכלל זה בבם השלמת השירותים ו
 

השירותים, או    ובהיקף כנדרש למתןוג  סיוכאשר הקבלן הושעה מהרישום בפנקס הקבלנים ב 4.3.5
בקבלן   השליטה  בעל  או  הכללי  המנהל  בעבפלי  הורשעכאשר  שישלים  לפגוע    בירה  כדי  בה 

 ויותיו של הקבלן על פי ההסכם. בקיום התחייב
 

 כאשר הקבלן מסתלק מביצוע התחייבויותיו שמכוח ההסכם. 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.  ותים בתוך ארבעה עשר ימים מיוםרושים בשידרשיפורים הה

 
נטלו   4.3.9 ו/או  החברה  דיירי  עבור  עבודות  ביצוע  עצמם  על  נטלו  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן  כאשר 

 ות בנכסים.חברה בקשר עם עבודי היירכספים מאת מי מד
 

י הסכם זה, מתחייב הקבלן  פעדיה על  או בהתאם לסבמקרה של סיום ההסכם על ידי החברה כדין ו/ .44
ימים מדרישתה בכתב של החברה,   7ירותים באותה עת תוך  לסלק ידו מהאתרים בהם יינתנו על ידו ש

עד הסכם זה עד למומגיע לקבלן על פי  ם השלוולא לבוא בכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה, פרט לת
 פה לסעדי החברה על פי הסכםיוזאת בכפניהם,  דם מבהמוק  ההפרה ו/או הפסקת שירותי הקבלן, לפי

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

  לחברה , מתחייב הקבלן לשלם עיל לא יסלק את ידו מהאתרים האמורים במועד, כאמור להקבלן  באם
ק ומוסככפיצוי  מראש  בוע  הם  בסילוק  איחור  יום  כל  של  סיד  בגין  ל  ,0001ך  יימצא    לכ₪  בו  אתר 

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

וי  הפיצ  םתשלוכי    מוסכם בזאת  .כתרופה לנזקיהאו זכות אחרת המוקנית לחברה  /גרוע מכל סעד ול
פגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין, וכי  אין בו כדי ל האמור

 הפיצוי האמור אינו מהווה תקרה לסכום נזקיה של החברה.

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

 .כל דיןעל פי הוראות זה או  ל פי הסכםע לחברה תהעומדות יתר התרופו
 
 לוחות זמנים . 5
 

הפסקות, באופן שישלים את כל וקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתמדה וברציפות ללא שהיות  ה 5.1
 ביצועראות החברה ו/או המועד הנקוב בהזמנות ה ד הנקוב לפי הולים עליו תוך המועמוטם ההשירותי

")להל או לכל  עות הביצופתקן:  בביצוע השירותים והשלמתם  צידוק לאיחור  כל  יהיה  "(. לקבלן לא 
כי יש    חריגה או סטייה מתקופת הביצוע ו/או מלוחות הזמנים. מוסכם בזאת, כי באם יסבור הקבלן,

עקב  את  יך  להאר הביצוע  ו/אותקופת  עליון  בשליטתו,   כוח  אחרות שאינן  על  אזי    נסיבות  כך יודיע 
לפי  ,  בכתב לביצוע השירותים  ארכהלתת לקבלן    םרשאי  ויהי  ם מפקח, והו/או ל  לחברה  תבבכהקבלן  

 . שיקול דעתם המוחלט 
יובהר, כי אירועים ביטחוניים ו/או מחסור בחומרים ו/או     בכוח העבודה  ור  מחסלמען הסר כל ספק 

והשבתותו/או   מגיפות  במשק  שביתות  מג  ,ו/או  הקורונהפילרבות  ק  וציד  יהוולא    ,(VID19CO)  ת 
 רותים ולא יחשבו בבחינת כוח עליון. וע השילאיחור בביצ
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לקבוע   בהתאם  יהיו  הביצוע  ותקופת  הביצוע  לתחילת  המועדים  לעיל,  האמור  מכללית  לגרוע  מבלי 
 הלן: על המועדים כמפורט ל בהזמנות הביצוע ולא יעלו

  
ם לביצוע )ממועד מסירת הזמנת ביצוע,  ח זמניול השירות 

  בדוא"ל או אפליקציה   של משלוח שר במקרה  כא
 טלפונית לוח הזמנים יימנה מיום המשלוח( 

 האינסטלציה  עבודות ביצוע ושירותי הציבורי בדיור האחזקה שירותי
 

 ברכוש  או  בדירהדחוף    /  בטיחותי  לקוי   תיקון
 כרים וש רוב בבניין המשותף

 שעות  4 תוך הבטיחותי יקויהל של  אמל תיקון

ליק בט  ויתיקון  /  יחשאינו  בדיד ותי  או חוף  רה 
 ברכוש המשותף  

 שעות   24תיקון מלא של הליקוי בתוך 

 ודירות  תשתיות תיקוני
 וחמים  קרים מים צנרת

עמיגור   לשביעות  עבודה  ימי  5  תוך  תיקון רצון 
 והמפקח

 וב יב צנרת
 ( קולטים)כולל  שמש דוד
 חשמל לוח

 חשמל  חיווט
עמיגור   תיעולשב  ודהבע  ימי  4  תוך  תיקון ם חימו דוד תיקון רצון 

 והמפקח
 כניסה  דלת

 רצון עמיגור והמפקח לשביעות יום 15 תוך ןקותי

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

 שבורות//ותומפג)מרצפות  מרצפות
 חסרות( /שקועות
  סדקים   םטואי/    חסרים  או  פגומים  אריחים

 רווחיםמו
  לבין   סינההחרבין  /לשיש  מטבח  כיור)בין  

 מרצפות( /השיש משטח
 ובקירות  בגג ותיקונים  קיםדס איטום
 מעקות  ביציבות פגמים
 קחרצון עמיגור והמפ 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) ור והמפקחעמיג

 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  תיקוני
 סכנה  המהווים  במבנה  ומרווחים  סדקים

 (בטיחותית
  ייבש תה  הגג  בו  המועדמ  עבודה  ימי  15  תוךתיקון   שוכרים רוב במבנים גגות איטום

רצון עמיגור   לשביעות,  סניףה  קחמפ  אישור  פי  על
 והמפקח

 
 האכלוס החוזר ושירותי גיל הזהבור זקה בדישירותי האח 

 
ופיצוצי   חשמל  בתחום  בטיחות  ליקוי  תיקון 

ולו    צנרת אחר  בטיחותי  ליקוי  תיקון  כל  או 
 באמצעות סימון בגידור  

 שעות  4תחילת ביצוע תוך 
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 שעות  24 וע תוךת ביצילתח ותי  בטיחשאינו תיקון ליקוי 
 ים ימ 5ך וע תות ביצילתח שטחים הציבורייםתיקון שבר בדירות או ב

 רצון עמיגור והמפקח לשביעות יום 30 תוך זר  ס חואכלו
 

או   והיא מיסודות ההתקשרות עם החברה והפרת  חות הזמניםהקבלן מצהיר כי ידוע לו שעמידה בלו 5.2
כלשהי, בו, מסיבה  יסודית ש  אי עמידה  הסכם ההתהווה הפרה  ברה, כמשמעותה ת עם החתקשרול 

 . 1970-אכם( תשל"הפרות הס שלבחוק החוזים )תרופות ב
 

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

סכום העשוי להגיע ל  כמיו  נזק  סכוםכות  נל  לקזז ו/או   תרשאי  החברה תהאכי    ,בזאת  . מוסכםכל דין
 ת.והפעלת הערב דייל לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תרשאי החברההיה תוכן  ,לקבלן

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

כפהביצועמנות  הזב  להשלמתם לחברה,  לשלם  הקבלן  מתחייב  ויצ,  קבוע  מרוי  בהתאם אמוסכם  ש, 
 רט להלן: למפו

 
)המועדים   עמידה  אי  בגין  קנס השירות  הזמנים  בלוחות 

להטלת וחישוב הקנס יימנו ממועד מסירת הזמנת 
או   בדוא"ל  משלוח  של  במקרה  כאשר  ביצוע, 

ט ייאפליקציה  הזמנים  לוח  מיום לפונית  מנו 
 ח(המשלו

 ה יצהאינסטלעבודות  עצו ותי האחזקה בדיור הציבורי ושירותי בישיר
 

 ברכוש  או  בדירה  בטיחותי  לקוי  תיקון
 שוכרים  רוב בבניין המשותף

ממועד    5-ה  מהשעה  איחור  שעת   כל  על  ₪  200
  מסירת הזמנת הביצוע 

 
רכוש תיקון ליקוי שאינו בטיחותי בדירה או ב

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

  עצוביהזמנת הת ממסיר
 ודירות  תשתיות וניקתי

 וחמים  קרים מים צנרת

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

 ( קולטים)כולל  שמש דוד
 חשמל לוח

 חשמל  חיווט
 5-ה מהיוםיצוע עיכוב בב יום כל על₪  500 חימום  דוד תיקון

 ניסה כ דלת

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

  לא   חלון   או  תקינה  לא)נעילה    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 יובק בגג ותיקונים  יםסדק איטום
 מעקות  ביציבות פגמים
 31 -ה מהיום בביצוע על כל יום עיכוב₪  500 חוזר  לאכלוס שיפוץ

 31 -ה םהיומאיחור בביצוע כל יום  בגין ₪ 1,000 שיפוץ והתאמת דירה למוגבלים בניידות
 וכרים ינים רוב שבבני שבר   תיקוני

 מים צנרת
 ושופכין  יןחדלו נילטקו 6-ה םיומה עיכוב יום כל על₪  1,500

 חצר  ביבי
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 חשמל
 הסקה  צנרת

 16-ה מהיום עיכוב יום כל על ₪ 500
 (ברצפה או)בקירות  שבור ריצוף

  איטום   /מדרגות)מעקות/    יציבות  תיקוני
 סכנה  המהווים  נהבמב  ומרווחים  סדקים

 (ותיתבטיח
 16-ה מהיום ובכל יום עיכ על ₪ 500 שוכרים רוב בניםבמ גגות איטום

 
 האכלוס החוזרושירותי גיל הזהב אחזקה בדיור תי הושיר

 
ופיצוצי   חשמל  בתחום  בטיחות  ליקוי  תיקון 

ולו    צנרת אחר  בטיחותי  ליקוי  תיקון  או 
 באמצעות סימון בגידור 

 שעות   5ביצוע תוך  על אי התחלת ₪ 500

 שעות  24 וךעל אי התחלת ביצוע ת ₪ 500 חותי אחר בטיו ינשאתיקון ליקוי 
 ימים  6ביצוע תוך  התחלת אי על₪  200 או בשטחים הציבוריים ר בדירותבתיקון ש

 31-ה מהיוםכל יום עיכוב  על ₪ 200 אכלוס חוזר  
 

מהווים   לעיל  המפורטים  הסכומים  כי  מצהירים,  את  הצדדים  המשקף  סביר  העתיד  פיצוי  הנזק 
וע רנזקה, וכן מבלי לג   תלהוכיח איה חייבת  תה רה בגין תוצאות האיחור ומבלי שהחברה  גרם לחב להי

מכל סעד ו/או זכות אחרת המוקנים לחברה כתרופה לנזקיה. מוסכם בזאת כי תשלום הפיצוי האמור  
יצוי כל דין, וכי הפפי הסכם זה או על פי  אין בו כדי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד אחר על  

 ברה. החמור אינו מהווה תקרה לסכום נזקיה של הא
 

סלבזאת  גש  מוד כל  הסר  באופן מען  האמור  המוסכם  הפיצוי  לקבלת  זכאית  תהא  החברה  כי  פק, 
שנקבע   במועד  יבצע  לא  שהקבלן  מהם,  חלק  כל  או  השירותים,  מן  ושירות  שירות  כל  בגין  מצטבר 

   להשלמתם.
 

קבלן  ם שחרור השואין בו כשלעצמו מ  ,זה  שעל פי פרקיים  ו הניכום הפיצויים אלותשמוסכם בזאת כי   5.5
 .הסכם זהמכל התחייבות אחרת שלו לפי  ואו משום שחרור השירותיםיבותו להשלים את יחמהת

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

והפיסכ הנזקים  לעומי  כאמור  מאת    מכל  יל,צויים  שהוא  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  וכן   ה,ברהחסכום 
 ת.והפעלת הערב דייל לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת, לרבות ע תירשאיה הת

 
 התמורה . 6
 

 תמורת מתן השירותים על פי הסכם זה, תשלם החברה לקבלן הסכומים כדלקמן: 6.1
  

שירות 6.1.1 הדיור  בגין  אחזקת  זהי  האכלב  גיל  החוזושירותי  בהתאם    %20עד  ר  וס  חודשי  סך 
התמורה בגין )להלן: "  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו   ה ם ז להסכ   'י  פחנסכף  לנספח המצור

 "(. %20ושירותי האכלוס החוזר עד גיל זהב שירותי אחזקת הדיור 
 

החוזר  האכלוס ושירותיזהב ל גיהתמורה בגין שירותי אחזקת הדיור כי  קבלן מצהיר בזאת,ה
ומוחלטת  הינה תמ  %20עד   כל השיורה סופית  דנן,  רועבור ביצוע  אם כון בהתלמעט עדתים 

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

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

 אשר, כןירולמחבהתאם  ה  תקבע התמור  יפוצים במבני מרכזי קליטה חזקה וש ובשירותי א 
חוזר מעל  בכל   בגין שירותי אכלוס  חוזר שתהא  ביצוע אכלוס  הזמנת    %20הזמנת  ו/או 

הציבורי  בדיור  שירותים  "  ביצוע  )להלן:  הזמנה  לאותה  התמורה  בגין  תנקב  התמורה 
אכלוס החוזר בהיקף של מעל  ותי היר ושובמכרזי הקליטה,  רי  ה בדיור הציבושירותי האחזק

%20 .)" 
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בגין שירותי י הימחירכי  היר,  מצן  בלהק בסיס לתמורה  במחירון המשמשים  הנקובים  חידה 
הציבורי בדיור  הקליטה  האחזקה  מעל    ,ובמרכזי  של  בהיקף  החוזר  האכלוס    %20ושירותי 

 ים. ומוחלט יםסופי םהינ
 

שירב 6.1.3 ביגין  עבותי  האינסטלציהצוע  חוד  ודות  למועד    שיסך  נכון  סך  המכרזהעומד        של    על 
וסך    בקרית ים  החברה  סניף  נכסים המטופלים על ידי  בצירוף מע"מ כחוק עבור  ₪    13,051

)להלן:   נהריהב  החברה  סניף  נכסים המטופלים על ידי  בצירוף מע"מ כחוק עבור    ₪  7,442של  
 "(.בגין שירותי האינסטלציההפאושלית  התמורה "

 
המהווה מכפלה שיב  לפי תח  נקבעה  נסטלציה איירותי השלית בגין שהתמורה הפאוי  ר כמובה

הציבורי    נכסיספר  משל   זהנכון למועד    ףבתחומי כל סניהדיור  כפול סך של   חתימת הסכם 
כולל מע  ₪  8.15 הנכסים  כבזאת,  מוסכם  ו  "מ,לא  והיקף  במידה  יא,  מכל סיבה שה  תנהשיי 

שיאזי   בגין  הפאושלית  האינסטלציה  התמורה  יחסי  תעודכן  רותי  הנכסבאופן  ים לשיעור 
במקרה  פווסנ/שנגרעו החברה  כנגד  תביעות  ו/או  דרישות  ו/או  טענות  כל  יהיו  לא  ולקבלן   ,
 . כאמור

 
בזאת ומוצהר  האי  ,מוסכם  שירותי  בגין  הפאושלית  התמורה  תמורה   נסטלציהכי  הינה 

וא,  ומין שה  מכל סוג  והתשלומיםההוצאות  יא כוללת את כל  הלטת, ות ומוחושלית סופיפא
בביצוע ההכרוכי הק ם  פי  תחייבויות  על  וההסכםבלן  זה  מנספח  הנובע  וכל  או   במישרין  הן, 

כל תוספת שהיא, לרבות הפרשים בעקיפין ולא תתווסף לה  ניתנת לשינוי  היא אינה  כי  וכן   ,
 זה.ם וכיוצא בדה ו/או עדכוניגין הצמב

  
 , התמורה בגין שירותי%02החוזר עד    האכלוס  ושירותיגיל זהב  ירותי אחזקת הדיור  בגין ש  )התמורה

הציבורי בדיור  מעל    האחזקה  החוזר  האכלוס  שירותי  %20ושירותי  בגין  הפאושלית  והתמורה   ,
 "(. התמורהלהלן: " האינסטלציה,

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

כל  לעיל,   בביצוע התחייבויות  ומין שהוא, הכרוכי   סוג   מכל   והתשלומים ת  צאו ההו כוללת את  ם 
פי  הקבלן   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,  ,  הכלים 

חובה  תשלומי  תנאים  היטלים,  תקורה, סוציאליי ,  לא    , ביטוחים   ם,  כל   תתווסף וכי  תוספת    לה 
יה  לא  והוא  עודפת  שהיא  או  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  לרבות  א  התייקרויות  שהיא,  בגין 

יחידות   במחירי  שתחולנה,  וככל  אם  שהיא בשל  רה  התמו שתחולנה,  סיבה  ע ,  כל  דכון  למעט 
וספות  שק ות ום במ ם בשכר המינימ בהתאם לשינויי גיל זהב  שירותי אחזקת הדיור  בגין  ה  ור התמ 

מנוע מלטעון כי הוא לא חזה מראש  ו לעובדים שכירים במשק מעת לעת, וכי יהיה  היוקר שינתנ 
התחייבויותיו  לא אחר  ויתר כל הדברים הדרושים כדי למ   יחידות התמורה את התייקרות מחירי  

 . ה סכם ז ה ב 
 

 שלום י תתנא . 7
 

 גיל זהב   חשבונות בגין שירותי האחזקה בדיור 7.1 
 

שבונית מס כדין בקשר עם מתן בתום כל חודש קלנדרי ח  פקחימציא לחברה ו/או למלן  הקב 7.1.1
בדיור   האחזקה  זהב  שירותי  עד  גיל  חוזר  אכלוס  שירותי  בגין   %20וביצוע  התמורה  בסכום 

מפורט בסעיף  כ  %20ר בהיקף של עד  וס החוזושירותי האכלזהב  גיל  זקת הדיור  רותי אחשי
 לעיל.   3.2.4 ףחומרים כמפורט בסעישת ל, וכן בקשר עם רכילעי  6.1.1

 
התשלום   7.1.2 לאשר  רשאים שלא  יהיו  המפקח  ו/או  החברה  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי 

וזאת    ה,עות רצונם המלאייבויותיו לשבייצע התחו/או חלק ממנו, וזאת במידה והקבלן לא ב
 או מכוח הדין./מכוח הסכם זה ו ברההח בלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכותמ

 
מסחשבו 7.1.3 כאמור  נית  מאושר  תשלום  מתאריך  שישים)  60  תוך  םשולת  בגין  יום  המצאת ( 

 חשבונית המס לחברה. 
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 %20ל וס חוזר מעתי אכלושירו הקליטה, ובמכרזי חשבונות בגין שירותים בדיור הציבורי 7.2 

 
 רייבוהצ  תים בדיורביצוע שירושלמת ביצוע הזמנות  ימציא לחברה ו/או למפקח, עם ההקבלן   7.2.1

, חשבונות ערוכים בהתאם לקבוע %20הזמנות ביצוע שירותי אכלוס מעל    ,ובמרכזי הקליטה
 "(. החשבונותבהזמנות הביצוע )להלן: "

 
מסויים, ויגיש אותן באופן    קלנדרי  דשם שנסתיימו בחות בגין השירותיהחשבונוהקבלן ירכז  

,  הנחוצים לשם בדיקתו  מכיםהמס  לכ   ווייבלוגש  בון י כל חשודש, כאשר  ו חאותמסודר בסוף  
החשבון נשוא  העבודות  ביצוע  על  הדיירים  אישור  תהווה החשבון  הגשת    .לרבות  זה  באופן 

 תנאי מקדמי והכרחי לבדיקתו.
  

. מודגש  ןימים ממועד הגשת  בתוך חמישה עשרהמפקח    אול ידי החברה ו/שבונות יבדקו עהח 2.27.
 7.2.3בהתאם לאמור בסעיף    ישולםרה  החב   ו/או  שר על ידי המפקח אומ  ןק חשבוזאת, כי רב

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

ו/ החברה  לעיל,  האמור  בכלליות  לפגוע  המפקמבלי  שאו  רשאים  יהיו  איזה ח  לאשר  לא 
בשבונות  החמ לא  והקבלן  במידה  וזאת  מהם,  חלק  כל  השירותו/  יצעאו  השלים  ים  או 

העומדת לזכות החברה מכוח  ת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת  , וזאהמלאהם  לשביעות רצונ
 הסכם זה ו/או מכוח הדין.

 
להמציא  7.2.3 הקבלן  יתבקש  כאמור,  יאושר  וחשבון  כדילחברה    במידה  מס  כאשר חשבונית  ן, 

 ה. ית המס לחברהמצאת חשבונ)תשעים( יום מתאריך  90 תוך םל ישו ושרמא ןחשבו
 

 ות האינסטלציהעבוד ביצוערותי חשבונות בגין שי .37 
 

ימציא לחברה ו/או למפקח בתום כל חודש קלנדרי חשבונית מס כדין בקשר עם מתן הקבלן   7.3.1
האינ עבודות  ביצוע  ה סטלציה  שירותי  התמורה  שבסכום  בגין  אינירפאושלית  סטלציה  ותי 

 לעיל.  6.1.3כמפורט בסעיף 
 

י יוגש  גיש  הקבלן  חשבון  המסמכים  וויי בלכל  ל הנחו  כל  בדיקתוצים  אישור  שם  לרבות   ,
החשבון נשוא  העבודות  ביצוע  על  מקדמי  החשבון  הגשת    .הדיירים  תנאי  תהווה  זה  באופן 

 והכרחי לבדיקתו.
 

במבלי   7.3.2 ללפגוע  האמור  ו/אכלליות  החברה  יו  עיל,  התשלום  המפקח  לאשר  רשאים שלא  היו 
ות רצונם המלאה, וזאת  לשביעותיו  וי לא ביצע התחייב  את במידה והקבלןוז  נו,ו/או חלק ממ

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

מסחשבו 7.3.3 מאו   נית  תשלום  כאמובגין  יום שישים)  60  תוך  םשולת  רשר  את המצריך  מתא  ( 
 חשבונית המס לחברה. 

 
הקלנדת  נוהחשבותשלום   7.4 החודש  ההתבגין  של  האחרון  בהמצאת  משרות  קרי    לחברה   קבלןהותנה 

החברה בקשר עם  והיעדר כל תביעה ו/או דרישה קיימת ו/או עתידית מצידו כלפי  על חיסול    הצהרה
  הסכם על פי  ו למפקח  ה ו/אברלח ליו להעבירה עשהיאחר  מסמך  ל  וכזה,    הסכם  ביצוע העבודות ועם

 .זה
 

 זה כם להס ו'ת מצ"ב כנספח יעותב על חיסול והעדר נוסח כתב ההצהרה 
 

כי אישור חשבון 7.5 בזאת,  כולו או חלקו ו/או פרעונו  כלשהו   למען הסר ספק מובהר  ראיה ,  יהווה  , לא 
ו העבודה  ביצוע  לט/לעצם  וליאו  החומרים,  ו/או  העבודות  של  יחשב  בן  אותא  לקבלת  ן כהסכמה 

של חשבון לא יהא משום    ורעונניין( פיור. אישורו ו/או )לפי העהאמון  חשבמתייחס ה  ןלגביה  עבודות
 ראיה או הוכחה לאישור מחיר שלא נכלל בהסכם. 
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 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  . 8
 

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

 
י 8.2 לברש  היההמפקח  סמואי  לרבות  ביקורות,  מעתצע  ולפ  יות,  לבדיקתלעת  המוחלט,  דעתו  שיקול   י 

 אופן ואיכות ביצוע השירותים על ידי הקבלן. 
 

ידי  -תאושר מראש ובכתב על  אלר  שא  בהסכם זה,התאמה לאמור  -ואיבביצוע השירותים  ה  יל סטיכ 8.3
ת  אחריותו של הקבלן, וזא  ועל  ונוחשבלתיקון על  מיידית  תגרור אחריה חובה    מפקח,ה  ו/או  החברה
הא  אזי ת,  התיקון כאמורלא יבצע  במידה והקבלן    .זכות החברהסעד אחר שיעמוד ל  גרוע מכלמבלי ל
מראש ובכתב, על חשבונו של    לקבלן  שעות  48, בכפוף למתן התראה בת  ןהתיקו  לבצע  תרשאי  החברה
  עלות מצא לנכון את  תך שכל דר ן ב קבלולגבות מן הלן אחר או בכל דרך אחרת,  ות קבבאמצע  ,הקבלן

את   20%  של  בתוספת  קוןהתי לקזז  רשאית  תהא  החברה  וכלליות.  ניהול  להוצאות  כתמורה  ממנה 
זה, פי הסכם  על  ותו מן הקבלן בכל  בלג  תאירשיה  התוכן    הסכום האמור מהתמורה המגיעה לקבלן 

 ת.והפעלת הערב דייל ות עדרך אחרת, לרב
 

מובהר ספק,  כל  הסר  התיקון  את,בז  למען  ביצוע  באמצעכי  אם  הקבלן,  באמ  ות  החברה  ואם  צעות 
ע באיזה מהסעדים המגיעים לחברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין כאמור לעיל, לא יגרע ולא יפג
 הקבלן על פי הסכם זה.  יבויותבמקרה של הפרת איזו מהתחי

 
כי אלה בוצעו    ו/או המפקח  גורעמיורק לאחר אישור    מת עבודות תהא אךכי השל  ,גש בזאתעוד מוד

ר המלאהלשביעות  בוצע  ,צונם  כי  זה  התיקון    ובכלל  כל  ידם  ליקויים  של  על  יקת בדבעת  שהועלו 
 העבודות.

 
הפיק 8.4 הפעלתהפעלת  אי  או  אתוח  יפטרו  לא  החברה  ידי  על  לט  ו  הבלעדית  מאחריותו  יב  הקבלן 

בהם,יהש הכרוכים  והחומרים  העבודות  טיב  לרבות  תקיוול  רותים,  כל  דין.  ם  כל  ו/או  ההסכם  נאי 
יהווה  העדר   ולהצדקה לקבלן לביצוע עבודה פתשומת לב מצד המפקח לא  יגרעו מאחריותו גומה  א 

 גינה.לתקנה ו/או לכל נזק ב
 

ל 8.5 זה  הסכם  לפי  הנתונה  סמכות  וכלכל  לחברה,  גם  מאליה  נתונה  שנאמר   מפקח,  בהסכם  מקום 
 גם החברה במשמע. -"המפקח" 

 
 נות חובט . 9

 
ומדוייק שללהבטחת   9.1 מלא  ע  קיום  הקבלן  ההסכםהתחייבויות  פי  לע,  ל  לרבות  מקצתן,  או  ניין כולן 

והבדק,  הא בנקאית    ההסכם,ת  חתימ  במעמד חברה,  ימציא הקבלן לחריות  ובלערבות  תי אוטונומית 
מן    שיםחוד  24  עד  ₪ בתוקף  000010,גובה של  ב_  ניה חודש _____למדד תשומות הב  הצמודמותנית,  

בו   ההסכם  היום  תוקף  כי  (.  "ערבותה"  -ן  )להלמסתיים  יסתבר  באם  ו/או  יוארך  ההסכם  באם 
ם אזי  מועד תום ההסכתקופה שמעבר לרו לקבלן במסגרת הסכם זה תתארכנה למשך  ים שימסשירות
 חודש.  24של סיום בפועל של מתן השירותים בתוספת ן להאריך את תוקף הערבות עד לקבלב המתחיי

 
כי  חברה כל סכום, אם יתברר לחברה בשלב כלשהו  תשמש גם כבטוחה לכך שהקבלן יחזיר ל  בותהער

 פים ביתר. ממנה כסהקבלן קיבל 
 

ם ולביצוע החשבונות החלקייווה תנאי להגשת  את הערבות תהמור לעיל, המצמבלי לפגוע בכלליות הא 9.2
 ום שהוא. כל תשל

 
יום מיום    14  מתחייב הקבלן להשלים הערבות תוך  ות,ערבבאם החברה גבתה חלק מהסכום הנקוב ב 9.3

תהיה החברה רשאית לממש את מלוא , אחרת  הגביה האמור וזאת עד לסכומה המלא, כמפורט לעיל
 . דיןכל על פי ו/או  הסכם זהי ל פע ה תע מכל סעד נוסף שלזכולי לגרווזאת מברבות, סכום הע

 
רשאית חברה  ה 9.4 ותרופ  תהיה  זכות  לכל  א בנוסף  דעתחרתה  שיקול  לפי  המוחלט,  צורך  ,  ה  במתן ללא 

נזק,  הודע בהוכחת  צורך  וללא  לקבלן  מוקדמת  כלה  האמורההסכום    לגבות  חלק   ערבות  כל  ו/או 
 הלחבר  מודמי נזק שיגר  או/ו  תים ירוהש  השלמתשתידרשנה להוצאות  ה  כל  כיסוילשם    לרבות  נה,מהי
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לרבו הקבלן,  מאת  לחברה  שיגיע  סכום  כל  החזר  דחי  לשב  תו/או  בהשלמתיכל  ו/או   ה    השירותים 
והונזקי ו  אחריםצאות  ם  הקבלן  ידי  על  לחברה  חייב אחרים    פיצויים  או/שיגרמו  שהקבלן  כלשהם 

 בתשלומם. 
 

ימים לפני    30א האריך תוקף הערבות עד  ה או להסכם זפי  ל  תחייבויותיו עמה  בותיהתחיקבלן  הפר ה 9.5
סעד נוסף   וזאת מבלי לגרוע מכל  ,לפי העניין ,  תרבוהע  לממש את סכום  תרשאיהחברה    יההת,  סיומה

 . כל דיןעל פי ו/או  הסכם זהי ל פע השלזכות
 

   שו לרכ וף אונזיקין לגת ואחריו . 10
  

חבלה, נזק או   תאונה,  פי כל דין, לכל ובגין כל  ת מלאה ומוחלטת, לרבות עלריואח   יהא אחראי  הקבלן 10.1
לי, שייגרם לחברה ו/או שיר ובין עקיף, בין ממשי ובין כלכי  ביןל, אובדן, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכל
שבא מטעם    בקרי החברה ו/או לשלוחי החברה ו/או למיו/או למלעובדי החברה ו/או למוזמני החברה  

ו/או למדינהחב  ו/או לכל  רה  לגוף או לרכוש,  שי אחר שהוא, לרבות הקבלן או  שליצד  ה  מי מטעמו, 
ו בעקיפין,  /במישרין  ו/אומע  עקבאו  ו/או מי מעוב  שה  ו/או מי  מחדל של הקבלן  מקבלני המשנה  דיו 

ת וע ההתחייבויותוך כדי ו/או עקב ביצ  בקשר ו/או  מטעמו  מי שבא  משלוחיו ו/או כלמטעמו ו/או מי  
ו/או   החברהבזאת את    קבלן פוטרספק, כי ה  בהר בזאת למען הסר כלומ  לן על פי הסכם זה. של הקב

 , תאונה או פגיעה כאמור.אובדן, נזק, חבלהמה מכל אחריות לכל מטעחר את עובדיה ואו כל א
 

נו תרים בהם יינתת אחריות בלעדית לשמירה על כל רכושו באלן מוטללהסרת ספק מובהר, שעל הקב 10.2
ו בכלשירותים,  יהיה  באתרים  ירהשמ  לא  החברה  ידי  על  אחר    המבוצעת  שלישי  צד  ידי  על  או  דנן 

 כושו כאמור.חריותו של הקבלן לשמירה על רבתו ולאלחויף כדי להוות תחלכלשהו 
 

לישי ה וכל הפועלים מטעמה או המדינה או צד שבאי כוח הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה,   10.3
פטיות ושכ"ט עו"ד, אשר  ו חסרון כיס, לרבות הוצאות משה אוצאק, אובדן, הו, בגין כל נזאחר כלשה

וגש נגד מי מהם בקשר סכם זה ו/או עקב תביעה אשר תבקשר לההם  ו באו שהם חוייב/ייגרמו להם ו
י האמורים  והשיפוי  הפיצוי  זה.  ללהסכם  ספועברו  הסר  למען  ראשונה.  דרישה  עם  מיד  ק, חברה 

הוראות סעיף זה מכל  וי ושיפוי המגיעים לה בהתאם לפיצום  לנכות כל סכזכאית לקזז ו  החברה תהיה
ל  אחרת, לרבות ע  לגבותו מן הקבלן בכל דרך  תרשאייה  הת  כןו  ,ן בהתאם להסכםסכום שיגיע לקבל

 .תוהפעלת הערב דיי
 

מי  דו או על ידי  ה שנעשתה על יחראי אחריות מקצועית מלאה עבור כל פעולהקבלן אלמען הסר ספק,   10.4
ל פעולה ו/או  שירותים ו/או הוראות הסכם זה, וכן כידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע העל  או  מעובדיו  

 ידו או על ידי מי מטעמו.  יעשה עלל שמחד
 

נגד  ה 0.51 נזקים    החברהוגשה תביעה משפטית  לעיל, לא  שהקבלן  בגין הפסדים או  אחראי להם, כאמור 
לפי  ו  שתוגש נגדהודעת צד ג'  במסגרת  או  כנתבע נוסף ו/לתביעה  צירופו  רשאי להתנגד ליהיה הקבלן  

 . בקשתו של כל בעל דין בתביעה כאמור
 

התייצבן  זמוה 10.6 ולא  לעיל  כאמור  למשפט  התיית  ,הקבלן  אי  לכל  יראה  חוזרת  בלתי  כהסכמה  צבותו 
פשרה   או  בתבית  רההחבאשר  הסדר  הדין  בעלי  עם  לעשות  לנכון  וכמצא  האמורה,  כהסכמה  עה  ן 

 או הפשרה.  ל ההסדרהמלא ש בסילוק לשאת
 

בכ  ר ספק, מוסכם למען הס 10.7 צד  יהיו  ו/או המדינה לא  ובכל ביעל תכי החברה  בשירותים  ה הקשורה 
ידיבהם.  הקשור   על  ו/או הקבלן  ו/או המדינה  כנגד החברה  בהם   דיירים  אם תוגש תביעה  באתרים 

לשירותים, מתחייב הקבלן   וגעהנ ל צד ג' בכלה או על ידי כאו קבלני משנ  יינתנו שירותים או מתכננים
 ת תוצאותיה.עה לרבותביר בל הכרוך והקשותחת אחריותו המלאה ועל חשבונו את כ לקחת

 
ין תביעה שתוגש נגדו דינה בגאו להגיש הודעת צד ג' כנגד החברה ו/או המ/ייב לא לתבוע והקבלן מתח 10.8

ב  לאמור  הנוגע  וכן  בכל  זה,  מלההסכם  מנוע  טעניהיה  כל  שעלות  או    היאה  במישרין  תביא  אשר 
 ה.ביעעמן יצורפו לתלכך שהחברה ו/או המדינה ו/או מי מט בעקיפין

 
לעי 10.9 בכלליות האמור  לפגוע  בכל ההוצאות  מבלי  בניהל, הקבלן מתחייב לשאת  ול והעלויות הכרוכות 

  יות שפטל בתביעות מ שיידרש, בטיפוי החברה, ככל  ים משפטים בקשר עם השירותים ולסייע בידהליכ
בות לר   זה,בהתאם להסכם    ם מתן השירותים וביצוע התחייבויותיואשר יוגשו כנגד החברה בקשר ע

 והפגישות שיתקיימו בנושא וכיוצא בזה. את מסמכים, הגעה לכל הדיוניםהמצ
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, מכל  אובדן או נזק   תשלום, הוצאה,החברה ו/או המדינה לא יהיו אחראים לכל  ל ספק,  למען הסר כ 10.10

או  ל מי מטעמו ו/או למי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כ/כל סיבה שהיא, שיגרמו לקבלן וומ  הואסוג ש
בכבשי כתורותו  לרבות  זה,  להסכם  הקשור  מתן ל  ועקב  כדי  תוך  שייגרמו  נזק  או  מתאונה  צאה 

 חייבויותיו בהתאם להסכם זה. יצוע התהשירותים וב
 

ממבל 10.11 לגרוע  הכלליי  מתחייבות  הקבלן  לעיל,  כ  אמור  ולהיטיב  ולהשלים  או לתקן  נזק  לכל    ל  אובדן 
מיד או במועד   על ידו ו/או מי שפועל מטעמו, וזאת  וצועבי  אדם, שנגרמו במהלך ביצוע הסכם זה ועקב

כוב ותפרע מהקבלן בין בדרך של קיזוז או עי ת החברהסביר לאחר שנגרמו, ואם לא עשה כן, תבצע זא
 וקית אחרת.בין בכל דרך חתשלומים ו

 
ותים  שירבי  בוטל ההסכם, לגלן תמשיך ותחול גם אם יופסק ו/או ילמען הסר כל ספק, אחריות הקב 1210.

 צעו בפועל על ידי הקבלן. שבו
  

 ביטוח  . 11
 

הדין, ע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי  לי לגרולהבטחת אחריות הקבלן על פי הסכם זה, ומב 11.1
ת כלשהן מועד ביצוע עבודווכן לפני תחילת    אתרי עבודהל  הואג שרכוש מכל סואת ציוד ו/או  לפני הב

ביצוע הזמנות  פי  י  על  מהקדי  על  המוקדם  עבורו,  ו/או  מטעמו  ו/או  מתחייב בלן  המועדים,  שני  בין 
הבי את  חשבונו,  על  לערוך,  ההקבלן  והמהו  'ד    בנספחמפורטים  טוחים  זה  להסכם  חלקהמצ"ב   וה 

 נפרד ממנו.תי בל
 

גם  ם התביעה, הקבלן ימשיך להחזיק בביטוח זה  ערך בפוליסה על בסיס יובות המוצר ייככל וביטוח ח
נ  5למשך   הרטרשנים  התאריך  ההתקשרות.  מתום  מיום וספות  מאוחר  יהיה  לא  בביטוח  ואקטיבי 

 ותים על פי הסכם זה.  תחילת מתן השיר
 

איזה    , בין בעצמו ובין באמצעות המצ"ב, הקבלן מתחייב לקיים   ד'בנספח  בנוסף לדרישות המפורטות   11.2
וכל עוד    החברהל עוד הוא פועל עבור  וכקים על ידו כל משך תוקפו של החוזה  המשנה המועס  מקבלני
 :  צוע העבודות את הביטוחים המפורטים להלןבאתר ביצא הוא נמ

 
לן ו/או מי  עקב השימוש בכלי רכב על ידי הקבביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית   1.2.11

 . בהמכוסים במסגרת פוליסת חו ביטוח נזקי גוף שאינם  ו בכל שלבי העבודה וכןמטעמ
 

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

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

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

 
  11.2.3  -ו  11.2.2יפים  ים כאמור בסעשאי שלא לערוך ביטוח בלן רכי הק מוצהר ומוסכם בזאת   11.2.4

בלב לנזק עצמי  בחלק  םבמלוא  דלעיל בקשר  ויחול הפטור כאמור    םאו    111.1יף  בסעובלבד 
 להלן. 

 
בהגדר 11.2.5 כי  במפורש  "כלמוסכם  רכבת  קי  בסעיפים  נכללים    11.2.3  –  11.2.1  טנים"  לעיל 

נעים ממונעים  רים ונגררים וכן כלים  ים, משאיות, גורמלגזות, טרקטור  פורש גם מנופים,במ
 מכל סוג.

 
צוע העבודות או חילת בים תלא יאוחר מיובמועד חתימת הסכם זה ו  לחברה  יאהקבלן מתחייב להמצ 11.3

הבאת   רכמיום  ו/או  מכציוד  סוגוש  לש  ל  העבודותהוא  המועדים,  אתרי  שני  מבין  המוקדם  אישור  , 
בנוס ביטוח  עריכת  ל  ד'   פח סנח  בדבר  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן  הנו הרצ"ב.  אישור כאמור  ו שהמצאת 

ומקדמיתנא מתלה  פעילותו.לתחיל  י  להבי  תרשאי  החברה  ת  מהקבלן  רכלמנוע  לחצרא  אתרי  י  וש 
לן  ר לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבות במקרה שאישור כאמודוו/או להתחיל בביצוע העב  העבודות

עבודות או להביא רכוש עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל ב החברהנגד כיהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
 מור. ת  האישור כאמציא אבטרם ה אתרי העבודותל
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תגרע מהתחייבויות    אליטוח במועד או בהתאם להוראות הסכם זה,  שורי הבת אימובהר כי אי המצא 11.4
פי הסכם   על  כל  זה, והקבלן מתחיהקבלן  עיב לקיים את  גהתחייבויותיו  זה  פי הסכם  ימנע  ל  ם אם 

 ור כמפורט לעיל. גת אישבשל אי הצ לאתרי העבודותת ו/או הכנסת ציוד ממנו ביצוע עבודו
 

כן -יטוחים הנ"ל. כמובההיו הסמכות, אך לא המחויבות, לבדוק את י  ה,טעמנה מוכן למי שימו לחברה 11.5
הסכם  ות על פי  יטוחים להתחייבמנת להתאים הב  תיקון שיידרש עלצע כל שינוי או  מתחייב הקבלן לב

 .זה
 

את   611. משחרר  ט  החברה הקבלן  לגבי  אחריות  והי מכל  היב  מצהיר  וכן  הביטוחים,  בבדיקת  קף  כי  נ"ל 
ייטוחהב על  מטעמ  החברהדי  ים  מי  ידי  על  במידה  הו/או  כזתו,  חובה  עשה  מכל  לגרוע  כדי  אין  ו, 

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

 
י 11.7 עוודיע לבכל פעם שמבטח הקבלן  ביטוחי הקבלן  כי מי  עומד  ל, א מד להיות מבוטמזמין  בו  ו  לחול 

לאישו בסיפא  כאמור  לרעה,  את  רשינוי  לערוך  הקבלן  מתחייב  הביטוח,  מחד  עריכת  ביטוח  ש  אותו 
ח עריכת    ולהמציא אישור לפני מועד הביטול או השי  30דש, לפחות  ביטוח  נוי לרעה של הביטוח   יום 

 כאמור.
 

ו/או לא יאריך במועד את  ובתוקף  כני  לא ידאג לקיומו של ביטוח עדבמצב בו הקבלן  ספק,    למען הסר 11.8
 הוראות אלו. ו עקב אי מילוי הרי שיחולו על הקבלן כל ההוצאות שיגרמ תוקף הפוליסות,

 
י הביטוח במועדם ולא לעשות כל מעשה  חייב לקיים את תנאי ביטוחי הקבלן, לשלם את דמן מתהקבל 11.9

ככל שיידרש    החברהעם    ף פעולהלשת  לרעה על תוקף הביטוחים. הקבלן מתחייב  שפיעכדי להשיש בו  
ומימוש שמירה  זכויות    לשם  להודיע  החברהשל  זה  ובכלל  הקבלן,  ביטוחי  פי    לחברה בכתב,    על 

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

לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מת  7-ר מלא יאוח 11.10 את   החברהלהפקיד בידי  הקבלן    חייביום 
ובגין הארכת תוקפו    חואישור עריכת הביט נוספת. הקבלן מתחייב לחזור  להפקיד את אישור  לשנה 

לה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור  עדים הנקובים, מדי שנת ביטוח וכל עוד חהביטוח במועריכת  
 .ח זהבנספ

 
מטע .1111 המשנה  קבלני  ובשם  בשמו  מצהיר  כהקבלן  תהמו  לא  כנגד  י  תביעה  או  דרישה  טענה,  כל  לו  יה 

, לרבות לכל באחריותו ו/או בשימושו   בגין כל נזק שיגרם לרכושו ו/או רכוש  הו/או מי מטעמ  הרב הח
צמ"הכ הרכב,  מנופיםלי  ל  ,  וכן  נזק שהקבלןוכדומה  )או שהיה    כל  עבורו  לשיפוי  לזכאי  שיפוי זכאי 

על   הביטוחים הנערכים על ידו, בין אם נערכובמסגרת  סה(בפולי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה
אמור.  ות לנזק כמכל אחרי  הו/או מי מטעמ  החברהבזאת את    ידו ביטוחים ובין אם לאו והוא פוטר

 רם לנזק בזדון.הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שג
 

 ייב הקבלןלן, מתחהקב  ספים ו/או משלימים לביטוחיערוך ביטוחים נוצורך לככל שלדעת הקבלן יש   11.12
ביטוחי  כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ל משלימים או ם יפנוס ביטוחים חשבונו על לערוך

ובלבד שהוויתור כאמור לא   ,הו/או מי מטעמ  החברה תחלוף כלפי    ף בדבר ויתור עלהקבלן ייכלל סעי
ש אדם  לטובת  לניחול  תורחב  גרם  הפוליסה  חבויות  ובביטוחי  בזדון,  את  לשפוזק    ה עובדי  ברההחת 

 הקבלן ו/או מי מטעמו.  שה ו/או מחדליעמבגין אחריותם ל הו/או מנהלי
 

 מאישור  זה וכן  הסכםהמתחייב מן האמור בקף הכיסוי הביטוחי  , מוסכם בזאת כי היספק  הסר  למען 11.13
גבול גובה  זאת  ובכלל  ביטוחים  האחעריכת  מזעות  דרישה  בבחינת  הינם  בהם,  המפורטים  רית ריות 

חבהמוטלת   ממלוא  אותו  פוטרת  אינה  אשר  הקבלן  הקבתועל  דין.  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  לן  ו 
ו, בכל או מי מטעמ החברהו דרישה ו/או תביעה כלפי טענה א עלות כלכי יהא מנוע מלהמצהיר ומאשר 

 ה גבולות האחריות כאמור. ה לגוב טוחי ובכלל זיור להיקף הכיסוי הבהקש
 

המבטח לא ישחרר את הקבלן   ידי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ימפורש כאת במוסכם בז 11.14
שהביטוח אינו מכסה את  ל דין, לרבות במקרה  הסכם זה או על פי כ  פי  על  עליוהמוטלת    מן האחריות

שנם לכסותביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקיהעילה ל הנזק  הפגיעה או  נתבע,  י  גרם, 
  החברה והבאים מטעם    ברהח הלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  ה אחר.  מקר  נפסק או כל

 שיהיו(.   לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל 
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העב  בזאת  מובהר 11.15 לביטוח  א'  בפרק  המכוסה  נזק  של  במקרה  הביטוח כי  תגמולי  הקבלניות,  ודות 
 . דודות הקבלניות ישמשו לכינון הנזק בלבת העבפוליס שיתקבלו מכוח

 
שינויים  ה 11.16 יחולו  הביטוח  תקופת  ובמהלך  הקעביה  על  שהיא,  סיבה  מכל  הפרויקט  של  חלה  רכו  בלן 

וע העדכון את אישור המבטח על ביצ לחברהידית, ולשלוח וליסה מיטוח בפעדכן את סכום הבהחובה ל
 האמור.

 
ל הקבלן   שהיא, עיבה  טרם השלמתן מכל ס  נה העבודות על ידי הקבלןתופסק  בכל מקרה במקרה בו 11.17

ות  הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלני  תאחת  ט במה  חוטיב  תרבחלהמציא אישור  
בסעיף בלעי  11.1  כאמור  אחר    החברהידי  ל,  גוף  כל  מוקדם  וזאת    עליו,  תורה  שהחברהו/או  כתנאי 

 .  לעריכת חשבון סופי לקבלן
 

 "( תכלול את ההוראות הבאות:בודותטוח העיב" פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות )להלן: 1811.
 

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

את  מבוטח  ה  שם 11.18.2 מכל  החברהיכלול  משנה  קבלני  קבלנים,  המעורב  ,  גורם  כל  וכן  דרגה 
משב לרבות  צפרויקט,  כמבוטחיםכירי  ומפקח  "  נוספים  יוד  ויוטחהמביחידי  )להלן:   כלול" 

 וכל אחד מיחידי המבוטח.   ברהח הסעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי 
 

ב,  החברהדרישת  ל 11.18.3 במסגרת  לכלול  הקבלן  שנעעל  קבלניות  עבודות  הקבלן  יטוח  ידי  על  רך 
בנ הביטוחכאמור  ד  ספח  זה()נספח  להסכם  זכויות  '  בעל  או  גורם  כל  קיימת   שלחברה, 

קרוהתחייבו טרם  המבוטח  בשם  להיכלל  כלפיו  מ ת  הבית  כמוטב קרה  או  כמבוטח  טוח, 
 הוראות סעיף זה יחולו גם כלפיו.  לכ לתגמולי הביטוח.

 
ב 11.18.4 פרמסגרההרחבות  ית  לא  א'  של  ק  מסך  העבודות  20%פחתו  הביטוח    מערך  סכום  או 

 . יניהם()הגבוה מב 'ד  ספח כנהמפורט 
 

 יחולו ההוראות הבאות: ר לעיל, על כל ביטוחי הקבלן המפורטים לעילומהאע מורמבלי לג 11.19
 

ידי   11.19.1 על  שנערך  ביטוח  לכל  וקודמים  ראשוניים  מטעמהחברההביטוחים  הבאים  מוכ  ה,  י  ל 
 . יוי לגבבכתב קודם למקרה ביטוח כי הביטוח יהיה ראשונ התחייב ה שהחברה

 
ויתור 11.19.2 סעיף  כוללים  ז  הביטוחים  כלפי    כותעל  מטעמהחברההשיבוב  הבאים  מי   ה,  וכל 

לוותר על זכות התחלוף כלפיו, אולם הוויתור לא יחול לטובת מי שגרם    ההתחייב  רהחבשה
 לנזק בזדון.

 
לם מובהר  אובוטל  ם בפוליסה חריג רשלנות רבתי, על הקבלן לוודא כי חריג כאמור יוקייככל   11.19.3

  ו/או זכויות המבטח על פי דין. וטחהמב תכי אין באמור כדי לגרוע מחובו
 

אחרת ומ 11.19.4 עלות  ובכל  העצמית  בהשתתפות  הביטוח,  בפרמיות  יישא  לבדו  הקבלן  כי  בהר 
 הקשורה לביטוחים הנ"ל. 

 
הקבככ 11.20 יהיה  אחרים,  שלישיים  צדדים  או  משנה  קבלני  עם  הקבלן  שיתקשר  אחל  לכך  ראלן  י 

מק הוראות  יכללו  אלו  אי לה  לות יבשבהתקשרויות  המצאת  לרבות  זה,  נספח  ביטוח  וראות  שורי 
 יבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  שינויים המחוב
 

י  עקב מעשי ו/או מחדלדן והפסד שייגרם  נזק, אב  בגין כל  החברההקבלן נושא באחריות בלעדית כלפי   11.21
צדדים    קבלני ו/או  והקהמשנה  מטעמו,  את  פה  יש  ןלבשלישיים  נזקבגין    ההחברויפצה  אובדן  כל   ,

ו/או   מעשי  עקב  שייגרם  אםוהפסד  בין  כאמור,  וצדדיים שלישיים  המשנה  קבלני  אבדן    מחדלי  נזק, 
 בלן לערוך ובין אם לאו. והפסד כאמור מכוסים במי מהפוליסות שהתחייב הק

 
ת  של הפר   זאת כי במקרההר במוצ  ,הפוי וביטוח בחוזה זהוראות האחריות, שיכלליות  מבלי לגרוע מ 11.22

ו/או צדדים   על ידו  ל ידי איזה מקבלני המשנה המועסקיםסעיף זה, בין על ידי הקבלן ובין עהוראות  
עקב הפרת הוראות אלה    הפסד שייגרם לולכל נזק ו/או    החברה, יהיה הקבלן אחראי כלפי  שלישיים 
 . או הפסד כאמור/בגין כל נזק ו הפותחייב לשוהוא מת
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לעיל, אי המצאת  האמור על אף  .ה של ההסכםההסכם והפרתו מהווה הפר מעיקרי  נספח הביטוח הינו 2311.

 . יום ממועד בקשתו 10אלא אם חלפו  אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית
 

 .'הנספח כ המצורף להסכם זה  י בנוסחלן יחתום במעמד חתימת הסכם זה על כתב שיפוקבה .2411
 
 

 ונים יק ותק בד . 12
 

יהיהק 12.1 אחבלן  למוה  החברה  כלפי  השירותיםראי  לטיב  המסירה,  התאמתם    עד  איכותם,  והעבודות, 
ות ולתיקון כל פגם,  ראות כל דין ולביצוע תיקוני בדק ואחרילתקן הרשמי, למפרטים, לתוכניות ולהו

 ותים.  לו בשירליקוי שיתגנזק, אי התאמה או 
 

וראות חוק  הצדדים עליהם את ה  םהסכם, מחיליכל מקום אחר בב  וראמרות ההסכם זה ולמלצורך   12.2
)דירות(   "  1973  –התשל"ג  המכר  המכר)להלן:  על חוק  המכר  בחוק  החלות  החובות  שכל  באופן   ,)"

כלפי   הקבלן  על  יחולו  יהיוהמוכר  לקונה  המכר  בחוק  המוקנות  הזכויות  וכל  כלפי לחברה    החברה 
 .  ותיםהשיר השלמת וםמיל חיקופת הבדק יתת של מניינההקבלן. 

 
הקבלן    פותתקו של  והאחריות  לה  תהיינההבדק  חוקבהתאם  מעת    וראות  בתוקף  שיהיה  כפי  המכר 
נספחיו  ,לעת על  זה  בהסכם  יותר  ארוכה  תקופה  נקבעה  אם  החשבון ביום    התחלנות  ,אלא  אישור 

 הסופי בגין העבודות.
 

נתגלו/ו  נתהוו 12.3 תואו  הבדתקופ  ך,  פת  או  נזק  ה  וא  גםק,  אי  או  נגתאמה  ליקוי  כתוצאה   מוראשר 
קבלת מיום    )שלושים( ימים  30תוך  נם  גומים, חייב הקבלן לתקמעבודה לקויה או שימוש בחומרים פ

המפקח ו/או  מהחברה  אחראו    דרישה  מועד  יותר,  קבה  בכל  המוקדם  לפי  הכל  המכר,  בחוק  וע 
ליקוי או אינזק    פגם או  ובמקרה של דיחסוו  ינתיקונם אהתאמה ש  או    24ך  ן תונם הקבלוי, יתקבל 

לא יאוחר  עד  ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן  ,  מפקחחברה ו/או המיום קבלת דרישת ה  שעות
  שנתהוו או ליקוי או אי התאמה  או פגם  הוא הדין לגבי נזק  .  חודשים לאחר תום תקופת הבדק  3  -מ

או    עבודה לקויהנגרם כתוצאה מ  ראשו  הסכם זבוצע לפי הפת הבדק בכל תיקון שתקו  ךתוו/או נתגלו  
 . שימוש בחומרים פגומים

 
 . יחולו על הקבלןדלעיל   12.3 וי התחייבות הקבלן לפי סעיף קטןרוכות במילההוצאות הכ  12.4

 
חשבונו של  , על  עןלבצ  תשאיהחברה רהא  אזי תבדק שעליו לבצע,  הדות  בוע  אתלא יבצע  באם הקבלן   12.5

ומצבא  הקבלן, אחר  קבלן  אחרת,  דרל  בכעות  מן  ולגבוך  דרך שהקבלן  ת  את  יבכל  לנכון  עלות  מצא 
 .מהן כתמורה להוצאות ניהול וכלליות, לרבות באמצעות חילוט הערבות 20% של בתוספת העבודות

 
ימים    14או עד    השלמות  גור לבצע תיקונים ו/אוד המועד שנקבע בהוראות עמימודגש בזאת, כי באם ע 12.6

ו/או ההשלמות  ים הקבלן את התיקונים  יסילא    ניים,דם מבין הש מוקה  פיל  הבדק,  תקופת תום    לפני
לבצע את כל רשאית    תהא החברה בכתב על סיום כאמור,    פקחמציא אישור המיולא    על ידו  הנדרשים

או להורות על    ,חלקהאו  ערבות, כולה  הולחלט את סכום    כאמור לעיל,  נדרשיםהתיקונים הנחוצים וה
לתקופה  הארכ הערבות  בכ  09  שלת  נוספים  להיום  עד  פעם  התל  לשלמת  הכל  האמורים,  פי  יקונים 

כל  במהלך   ערבותהרעון של חלק מילבקש פ  החברההבלעדי. אין באמור לעיל כדי למנוע מ  ושיקול דעת
 .פת הבדקתקופת ההסכם ו/או תקו

 
ת  תרי תעמודהתיקונים,  בגין השלמת החברהות כל הוצאהערבות לא תכסה את אם בלמען הסר ספק, 
 דרישה ראשונה.עם  מיד לחברהוהוא יהיה חייב לשלם אותה  לחברה ןחוב של הקבלהסכום, כיתרת 

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

 השירותים, לרבות בקשר עם ליקויי בנייה. 
 
בהסמבלי   .812 האמור  בכל  הקלפגוע  מתחייב  זה,  לשפות  לפ ן  בלכם  או  מיצות  החברה  דרישאת  עם  ה ד 

לר לו,  שיגרם  נזק  כל  בגין  הראשונה  חובות  להפרת  בקשר  עו"ד,  שכ"ט  זה, בות  הסכם  פי  על  קבלן 
 ניות, למפרטים, לתקנים ולהוראות כל דין.לרבות בקשר לטיב הבנייה, איכותה, התאמתה לתוכ
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 בטיחות ו הוראות החוקה על ירשמ . 13

 
הוראות  ות  בלר,  ביצוע העבודותל על  ראות כל דין החחר הודנות אלא בקפמור ולמלשב  ייהקבלן מתח 13.1

ך שמירה על כל הוראות הבטיחות  מהירות ותוולבצען ב  להסכם זה,  נספח יד'ב הבטיחות המפורטות  
כלפי  ותהמחייב מלאה  אחריות  בזאת  מקבל  הקבלן  מכוח  החברה.  הבאים  כל  עם וכלפי  בקשר  ה 

הוראות החוק והבט על  ל  יחות,שמירה  ברם  שחרתוך שהוא מתחייב  ל תביעה לכר  קשו/או לשפותם 
הנגד  שתוגש בשל  הורם  כנ"לפרת  על  אה  על-שנעשתה  ו/או  הקבלן  ו/או  -ידי  מעובדיו  אחד  מי  ידי 

 מטעמו. 
 
מ .213 בזהקבלן  תשי"ד    ,אתצהיר  העבודה,  על  הפקוח  ארגון  חוק  את  מכיר  פקודת   1954  –שהוא  ואת 

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

 
שי .313 מצהיר  הינוהקבלן  כי  לו  העבודות    דוע  סוגי  כל  לגבי  הבניה"  וכ"מבצע  הראשי"  כ"קבלן  אחראי 

במהלך   השירותיםשיתבצעו  לסיומ  מתן  מהאתרי,  ן עד  אחד  בהם  בכל  עבום  יהיה   ,תדויבוצעו  והוא 
במסגרת מתן השירותים, עבודות  ביצוע ההקבלנים/ספקים שיועסקו במור לגבי כל  י לביצוע האאחרא

 . ןעד לסיום כל העבודות והשלמת ,מי מטעמוי ל ידן אם עבין אם על ידו ובי
 

לכל קבלן נוסף    בלה או נזק שיגרמו לעובדיו,הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, ח
קבלן  בדי  ולעובודות  עה  באתרי  בודותע  צעמבה אחראיכל  שהוא  מי  ולכל  כאמור,  ו/או    נוסף  לגופו 

החברה  ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר בזאת את    ותע העבודן לצד שלישי כתוצאה מביצולרכושו וכ
 ל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל. , מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכהו/או מי מטעמ

 
שבונות,  ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חת חוק עסקאומכיר אהוא    ת, כיצהיר בזאמ  לןקבכמו כן, ה .413

, והוא מתחייב לפעול על  1976  -(, תשל"ו  בדים זרים כדיןימום והעסקת עותשלום חובות מס ושכר מינ
בו,   הקבועות  ההוראות  כל  כלפי  את  עצמו  על  ההו   ומקבל  לשמירת  הנהאחריות  הינו "לראות  כן   .

זרים   העסקת עובדיםקיום חוקי עבודה,  ר  ל הצהרה בדבהסכם זה ע  תמום במעמד חתיחתל  יבמתחי
 . להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו 'ז פחסנכשכר מינימום בנוסח המצ"ב   ותשלום כחוק 

 
  , ביטחון טחונוילבלרבות שמירה ו/או גידור,    , , על חשבונו הוא, אמצעי זהירותספקהקבלן מתחייב ל .513

של ולביטחונו  ו  ודיובע ב  לנוחיותו  בתחוםהציבור,  מקום  לכל  ובסמוך  בגבול  יינתנו  אתר,  בהם  ים 
או שיהיה דרוש  ו/ידי המפקח  -ו/או על  החברהידי  -שיידרש עלכפי    אוו/יהיה צורך בכך  שירותים בהם  

על-על או  דין  כ-פי  מוסמכת  מרשות  הוראה  הנוגע  פי  בכל  וידו  על  יםעבוצהמ  לשירותיםלשהי  ל  הכ, 
 . פקחרה ו/או המבהמלאה של החיעות רצונם בלש

 
 ורווחת הציבור  םאתרי מתן השירותיאחזקת  . 14

 
  למבנים מאוכלסים ו/או בסמיכות    מבנים ו/או דירותלהינתן, בין היתר, במאחר והשירותים אמורים   14.1

ימנע להו  ידרותים, ולהקפהשי  מתן  לנקוט משנה בטיחות בעת  מאוכלסים, מתחייב הקבלן  ו/או דירות
האפ לככל  מהפרעות  החייםשר  דיירי    מהלך  של  המבנים  השוטף  למנוע  נדומשתמשי  זה  ובכלל  ן, 

לשמור ומפגעים,  האתריםיון  הניקעל    מטרדים  את  ולנקות  השירותים  מתן  במהלך  מכל    באתרים 
להשלמת בסמוך  מיד  ושיירים  ציוד  לכלוך,  הנ  פסולת,  לפי  והכל  השירותים,  החברה  מתן  חיות 

 רך, עם הרשויות המוסמכות. א, לפי הצותוך תיאום מלונה המלאה, ורצת עוולשבי
 

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

או   ציבורי  מתחייב  .טיפררכוש  רי  הקבלן  כל  הנדרשלהשיג  הובלת   שיון  לשם  דין  כל  הוראות  פי  על 
 ה כזו.עה בגין הובלההפרעה לתנו שאות או ציוד ולצמצם ככל שניתן אתמ

 
אחראי  ה 14.3 שייגרם  ל קבלן  קלקול  או  נזק  לרבות  כל  רשת  לתשתיות,  שביל,  דרך,  ביוב,  לכביש,  מים, 

כבית חשמל,  צלים  עול,  רכוש  כל  אח י  וריבאו  פרטי  כדי    ראו  והשירמתן  תוך  לתקנם  ותים  מתחייב 
 .בהקדם ובמיומנות
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 שינויים בשירותים והפסקתם  . 51

 
מצה 15.1 ידהקבלן  כי  ומאשר  לחברהיר  כי שמורה  לכך,  מסכים  והוא  לו  מזמן    וע  לקבלן  להורות  הזכות 

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

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

פיים  גראוגיים ו/או באזורים  השירותים, לרבות בנכסים אחרשמורה גם הזכות להוראות על הרחבת  
הרשעבמ  אחרים לאלה  בהסכםר  השירותומים  לבצע  מחוייב  יהיה  והקבלן  במסגרת ,  המורחבים  ים 

ואין ולא יהיו לקבלן כל טענות ו/או דרישות רים הנקובים בו,  פי המחי   לרבות עלזה,  ובהתאם להסכם  
 ו/או תביעות בעניין.   

 
בכללמבלי   15.2 לעיל,  לפגוע  כי לחיות האמור  בזה,  לזכות להורות להזה  ברמוסכם  פי  קבלן מזמן  על  מן, 

כל שינויים על  דעתה הבלעדי,  זה    שיקול  ובכלל  ובכל חלק מהם  ביבשירותים  על  על  להורות  טול או 
יפגע  הפ לא  ומין  סוג  מכל  שינוי  שום  בהסכם.  הנקובה  התמורה  שינוי  בלא  וזאת  השירותים,  סקת 

 ו/או בתוקפו. בהסכם
 

 ראש ובכתב.  מ או המפקחהחברה ו/שור פות, אלא באי וסת אוע שינויים לא יבצהקבלן  15.3
 

ו/או המפקח, יהיו על    ת אישור מראש ובכתב מהחברהשהקבלן יבצע בלא קבלשינויים או תוספות,  
הוא ישפה ותו ועל חשבונו של הקבלן בלבד, לרבות החזרת המצב לקדמותו לפי דרישת החברה, ואחרי

הה כל  על  החברה  ההפסדאת  ו/או  שיגא/ו  יםוצאות  הנזקים  כו  עקב  לה  לפירמו  מיד  דרישתה    ך, 
 הראשונה.

 
ולא יבוא בכל טענה,  בשירותים,  ו גריעה  אי לשינוי לוח הזמנים כתוצאה מתוספת איהיה זכ  הקבלן לא 15.4 

סיים את  יהיה הקבלן רשאי ל, במקרה של גריעה  אולם  תביעה או דרישה בגין תוספת וגריעה כאמור.
 שור בכתב של המפקח. תיאום ובאיוהכל ב חייב,יו התמועד עלמהם קדבמועד מו ירותיםשה

 
ב לפגוע  האמורמבלי  כי    כלליות  בזאת  מוסכם  שביצוע  לעיל,  התוספותככל  או  לפי    השינויים  יצריך 
הקבלן העבודה   סברת  של  הביצוע  מועדי  השירותים,  הארכת  כך  במסגרת  על    בכתב   הקבלן  יודיע 

ל ו/או  והקחמפלחברה  דחי  תת ל  םי רשא  ויהי  ם ,  השבכתב    יהלקבלן  או  ינויבשל  לפי  ,  התוספות ים 
 . שיקול דעתם המוחלט 

 
ם, בין באופן  השירותים יבוטלו או יופסקו, כולם או חלקמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במידה ו 15.5

ר  ו שיפוי ו/או החז לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/אזמני ובין באופן קבוע, מכל סיבה שהיא, אזי הקבלן  
שהו  פיכס סוג  לחלק  מכל  מעבר  הא  של  בפוהיחסי  שביצע  השירותים  חלק  בעד  עד תמורה  על 

 להפסקתם. 
 

 מעמד הקבלן  . 16
 

הצדדים להסכם זה כי מעמדו של הקבלן כנותן שירותים לחברה הינו של קבלן   מובהר על ידימוסכם ו 16.1
 על חשבונו. ו רובונעשות על ידו, ע שיעשו על ידו על פי הסכם זהעצמאי וכל הפעולות 

 
ומועסקיו    ן ו/או בין החברה לבין מי מעובדיועובד ומעביד בין החברה לבין הקבל  יהיו יחסי  אין ולא 16.2

בין הקבלן ועובדיו ומועסקיו האחרים לבין  חרים של הקבלהא ואין בהוראות הסכם זה כדי ליצור  ן 
כי בין הצדדים    מוסכם ומובהרה  ז  ללל עניין ודבר. בכמטעמה יחסי עובד ומעביד, לכהחברה ו/או מי  

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

 
  מי י  לפלפי החברה ו/או כעל כל טענות ו/או תביעות כ  לאור האמור לעיל מוסכם בזה כי הקבלן מוותר 16.3

וישא חש  מטעמה,  ועל  במלואלבדו  ש  בונו  תביעות  ו/או  טענות  לכל  ומועסקיו  האחריות  עובדיו  ל 
שעילתן   והאחרים  עובד  בביחסי  ו/או  עובדיו מעביד  את  בכתב  ויחייב  מנוע,  יהיה  הקבלן  סיומם. 

כל תביעה שה כנגד החברה. מבלי  ומועסקיו האחרים להימנע מהגשת  כאמור  , לפגוע באמור לעיליא 
דרישתהות את החברה  ן מתחייב לשפבלהק נזק    לפי  ו/או  הוצאה  בגין כל  לו בשל הראשונה  שיגרמו 

 ן עובד הקבלן ו/או מי מטעמו לבין החברה. חסי עבודה בישר עם קיום יטענה ו/או תביעה בק
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ו  א/ו  ומעביד בין הקבלןלשהו 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  קיו האחריםאו מי ממועס/מי מעובדיו ו
פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד   ברה, יחשב ככולל כל הטבה, כל תשלום ששולם על ידי הח

 ו/או המתחייבים מהפסקתם או סיומם. 
 

ים ו/או אחרים, החלתשלומי חובה  ם, המסים או  מילותשי ישא לבדו בכל ההקבלן מצהיר ומתחייב כ 16.5
עוב ו/או  הקבלן  על  מתשיחולו  בגין  האחרים  ומועסקיו  הקבלן  ודי  השירותים  לרן  לכך,  בות  בקשר 

 . תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בתשלומם בקשר עם השירותים
  

ל ידי הקבלן ו/או עחברה על ידי  ה  רשידאם תומתחייב כי    הקבלן מצהיר  ע מהאמור לעיל, מבלי לגרו 16.6
או הוצאה  את בתשלום ו/של הקבלן ו/או על ידי כל צד ג' לשעובדי הקבלן ו/או מועסקיו האחרים  מי מ

על  ו/א יחולו  אם  ו/או  מהפסקתם  ו/או  ומעביד  עובד  מיחסי  הנובעות  עילות  בגין  כלשהם,  עלות  ו 
עלו  החברה ו/או  הוצאה  ו/או  אתשלום  כאמור,  כלשהם  את  שפי   זית  הקבלן,  עה  מייד  ם החברה 

ו רה ו/או ידרשאו הוצאה ו/או עלות שיחולו על החבראשונה של החברה בגין כל תשלום ו/דרישתה ה 
ו/או בגין כל נזק שיגרם לחברה בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט   ממנה כאמור
ות הסכם זה,  ן על פי הוראבלהקת  ב המגיע לחברה מאסכום השיפוי כאמור ייחשב חוושכ"ט עו"ד.  
לגבותו   תרשאייה  התוכן    התמורה המגיעה לקבלן  רשאית לקזז בגינו סכומים על חשבוןאשר החברה  

 .תוהפעלת הערב דייל כל דרך אחרת, לרבות ען הקבלן במ
 

 עובדי הקבלן  . 17
 

ומועהחברה תהיה רשאית לדרוש מהק 17.1 אמורים  ה  לןקבהאחרים של הסקיו  בלן להחליף מי מעובדיו 
ה  להיות כח  יבבמסגרת  אשר  דעאדם  שיקול  פי  על  וזאת  השירותים,  החברה  צע  של  הבלעדי  תה 

סבירי תהיה  ומטעמים  ולא  טענם,  כל  שונים  לקבלן  תשלומים  בדבר  טענות  )לרבות  הנ"ל  בעניין  ה 
 החלים או שיחולו על הקבלן בגין זאת(. 

 
החלפה   הקבלן יבצעהקבלן באתר( ף מי מעובדי ליהחל ישה כאמור )כי ישהודיעה החברה לקבלן על דר .217

 זאת באופן מיידי. 
 

הקבלןבא 17.3 בסעיף    ם  כאמור  יפעל  החברה   17.2לא  בסכומים   לעיל,  הקבלן  את  לקנוס  רשאית  תהיה 
וזאת מבלי לגרוע ו/או  ייצגים לפי חישובי החברה את חלק העובד נשוא הודעת החברה בתמורה  המ

כל דין, לרבות זכות הקיזוז זה ועל פי  על פי הסכם    לרשות החברה  יםמדעואת יתר הסעדים ה  למצות
 ורות לחברה.העסקת עובד במסגרת השירותים, השמ ומניעת

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

 . ויגלשם הקבלן באופן  , ויישאו תווית זיהוי או אתומסודרים
  

עוביימתחייב לק  הקבלן 17.5 כלפי  במתן השירום  ידו  על  ומי שיועסק  כל החובות המוטלות  דיו  תים, את 
 י כל חוק או הסכם עבודה החל על היחסים שבינו לבין עובדיו.על הקבלן לפ וטלו מדי פעםואשר י

 
רי  חוק ביחס לסדה  ותראיומן של כל הוולקזמן מתן השירותים למילוין    הקבלן יהיה אחראי במשך כל 17.6

ומ לקייעבודה,  המוסמתחייב  הרשויות  של  הדרישות  כל  את  הן  ם  המוסמכים  השלטונות  ושל  כות 
 רוניים. לתיים והן עיממש

 
 וספקים קבלני משנה . 18
 

קבלן/י   18.1 באמצעות  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  איזו  לבצע  רשאי  הקבלן  לאחר אין  אלא  משנה, 
ל  ול הדעתה שיקלחבר   ב.כתובראש  אישור החברה לכך, מ  קבלת אשר או להימנע  הבלעדי והמוחלט 

מ   מאישור קבלן ו/או קבלני  בכלל. לחברה שמומשנה מסויים  הזכות למנוע או לשנה  הפסיק את  רה 
י הנוגע  העסקתו של קבלן משנה על ידי הקבלן באתר, מטעמים סבירים, והקבלן מתחייב לכלול תנא

ה מטעמו, יף מי מקבלני המשנשה להחלל דריבלן עלק ה  ברה החשיערוך עימם. הודיע  לכך בהסכמים
החלפה הקבלן  הקב  יבצע  באם  מיידי.  באופן  לעזאת  כאמור  יפעל  לא  רשאילן  תהיה  החברה  ת יל, 

לקנוס את הקבלן בסכומים המייצגים לפי חישובי החברה את חלק קבלן המשנה נשוא הודעת החברה  
ועל  רה על פי הסכם זה  שות החבים לרהעומדם  דיסע תר הרוע ו/או למצות את יבתמורה וזאת מבלי לג 

 פי כל דין.
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עבורו ל קבלני המשנה שיאושרו כאמור ויעבדו  לליות האמור לעיל, הקבלן מתחייב כי כלפגוע בכ  מבלי 18.2

כי  ניסיון מקצועי,  בעלי השכלה,  יהיו קבלנים מומחים,  ות  שורים מתאימים, תעודבמתן השירותים, 
 הם יועסקו. לעיסוק בשירותים בכל דין ל פי שים ערוהדם אחריהסמכה ורישיונות 

 
אחריותו של הקבלן כלפי  ותיו ומיבויהתחימתים לקבלן משנה בכדי לגרוע  רת חלק מהשירואין במסי 18.3

השירות    או  גם אם העבודה, המתקן  החברה, והוא יהיה אחראי ישירות כלפי  החברה לפי הסכם זה
 חר. מקורם בא

 
ספק, 18.4 הסר  כומוצ  כםוסמ  למען  קבלנהר,  המלא  המשנה,  יי  השירותיבעלי  החומרים,  ספקי  ם,  כה, 

לא תוטל כל    החברה ור ובשם הקבלן בלבד ועל  ו עביפעלהקשורים למתן השירותים  הציוד והמתקנים  
 אחריות או חוב שהם ביחס אליהם או ביחס לפעולותיהם או מחדליהם.

 
ופקו על ידי ספקים,  שיס  ריםאביזצעות  באמאו  ה  שנמ  ניעל ידי קבל  מתן השירותיםבמידה ובעקבות   18.5

אלה או האביזרים   משנה  לניקב  שביצעו  השירותיםריות בגין  תעודת אח  ה מי מטעאו מ  החברהדרוש  ת
ידאג  אלו,    בשירותיםאחריות הקשורים    סוגי  זהבצא  וכיו  עבודותמתקנים,    -ים  קפעל ידי הסשסופקו  

ייב  ה חיהיתעודה זו    אחראי על פיוכי הגוף ה  ,לחברהנתן ישירות  יריות תי תעודת האחהקבלן לכך כ
החיוב כל  הנובעיםאת  מהקבלןכלפי  ולא    החברהכלפי    רהמוהא  אחריותה  מן  ים  וזאת  לגרוע  ,  בלי 

 .מאחריות הקבלן בעניין
 

ברוח האמורה לעיל יכלול בהסכם עימם תניה  , אלא אם כן  לקבלני משנה  שירותיםבלן לא ימסור  הק 18.6
 .נאי האחריות כלפי החברהיות ומילוי תן תעודת האחרלעניי

 
המשנה וקבלן  ייסרב    במידה  לא  זה,  עמו הקבלןלתנאי  עבודה  תקשר  הנוג  בכל   םותילשירעת  שהיא 

 נשוא הסכם זה. 

 
מכללי 18.7 לגרוע  לעיל,  מבלי  האמור  יסרב  ות  כלשהי  ומסיבה  המשנהבמידה  תעודת   קבלן  את  ליתן 

כלפי  לחברה חריות  הא א  הולהתחייב  הא  ישיבאופן  לעיללמרות  הוא מור  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  הקבלן מתחייב לשמור ולמלא בקפדנות אח 1.19

והוראות   ה  'טנספח  דין  למניעת  התקנון  לרבות  והתנלהסכם,  מינית  לוטרדה  הנלווה  הקבלן  .  כלות 
לו ידוע  כי  בזאת  מההדנן  ההתחייבות  הפרת  כי  מאשר  איזו  זה  ובכלל  הקבועו,  בכתחייבויות  י ללת 

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

 
מלוא סכום  וי בשו מראש ומוערך כםמוס פיצוי, לחברה ישלם הקבלן של הפרה כאמור, במקרה בנוסף, 219.

הב שהופקדה הערבות  עללידו  על    נקאית  התחייבויותיו    על  חובה  תחולש  מבלי,  ההסכםפי  -הבטחת 
 על  שהוערך  לאחר,  הצדדים  ידי  על  נקבע  ל" הנ  המוסכם  הפיצוי  היקף.  נזקיה  את  להוכיח  החברה

ל  הוני  עקב  לחברה  יותפוהצ  וההוצאות  הטרדה,  החברה  בנזקי  בהתחשב  בירסו  ראוי  כפיצוי  הםידי
  לכל  וסףבנ המוסכם לפיצוי זכאית תהיה החברה כי רמובה .הברהחלקוחות נגד הליכים משפטיים של  

 .דין כל  פי  ועל זה חוזה לפי לזכותה יעמדו אשר וסעד זכות, פיצוי
 

 העברת זכויות  . 20
 

על פי הסכם זה הינן אבויות הקת והתחייזכויו 120. חה ולא  ב, לא יעביר, לא ימישיות והקבלן לא יסבלן 
מזכויותיו מהתחייב  ישעבד  עויותו/או  א  ליו  אלא  לאחר,  מקצתן  או  כולן  זה,  הסכם  את  פי  קיבל  ם 

 הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב. 
 

הזכות   220. להסלחברה  ו/או  ולהעביר  להמחות  ו/או  או/ ב  כל  לשעבד  ו/או    או  מזכויותיה  חלק 
  א ד שלובלבת הקבלן לכך,  ה וללא צורך בקבלת הסכמזה, לפי שיקול דעת  על פי הסכם  התחייבויותיה

 תגרענה זכויות הקבלן על פי הסכם זה.
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 אישורים  . 12

 

 כהגדרתו בחוק עסקאות  קיד מורשה,, אישור מפלחברהבמעמד החתימה על הסכם זה ימציא הקבלן   121.
לן, מנהל פנקסי  ון של הקבלן כי הקבה החשב)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו, או מרוא גופים ציבוריים  

פקודת    חשבונות פי  העל  תשל"ו  כנסהמס  מוסף,  ערך  מס  אי  או שהוא    1975  -וחוק  מלנהלם.  פטור 
יית  ה נגד הקבלן, גם אך לא רק, להשההמצאת אישור כלשהו כאמור, עלולה להביא בנוסף לכל סנקצי

 ה לקבלן. תשלומי התמור
 

"ח ר רושותפות, אישו  אוגד כלשהו אוינו גוף מבמידה וה  ,יא הקבלןמעמד החתימה על הסכם זה ימצב 221.
הקבל/ו אצל  החתימה  זכויות  בעלי  על  עו"ד  למטרות   ,ןאו  מתאים  זה  הסכם  תוכן  כי  אישור  וכן 

 ההתאגדות ותקנונה.
 

 וקיזוז  בוןעיכ  . 22
 

הע 122. הכבויהוראות  ה יקן  בחוקי  השוניזוז  לזכות  חוזים  יעמדו  והחברהם  לקזז    תרשאיה  הי ת  החברה, 
כללנכוו ל  ,סכום  ת  להקבלמה  ושיגיע  בהתאם  זהסכת  וראון  זמן    ה,ם  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל 

. הערבותפעלת  ידי ה  לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל על  תרשאי  תהיהוכן    החברה,א מאת  שהו
ויותיו לפי אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן מהתחייבם  או קיזוזניכוים    תשלום הפיצויים או

 .ההסכם
זכו כן, תהיה לחברה  ככמו  על  עיכבון  והכלים שימצאו באתרי  , ספיםל הכת  ם  החומרים, האביזרים 

 בהם יינתנו שירותים בכל זמן לזכות הקבלן.
 

ט וסופי על  את ויתור מוחלוהוא מוותר בזה,  פי החבר ות לקיזוז או לעיכבון כללא תעמוד לקבלן כל זכ 222.
 קיזוז כלשהי. או כבון יכל זכות ע

 
 ושינויים ויתורים  -סטיה מההסכם  . 23
 

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

 
 דים. ונחתם על ידי הצדחסר תוקף אלא אם נערך בכתב  יהיה  י להסכם זהכל שינו 223.

 
זכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל מכות  על ז  תחשב כויתור  י מהצדדים לאהגות מצד משום התנ 323.

הוידין כלשהי או קיום תנאי שהוא, אלא אם  כויתור או הסכמה מצידו להפרה  תור, ההסכמה, , או 
 חתמו על ידי אותו צד. נעשו מפורשות ובכתב, ונביטול או התוספת הדחייה, השינוי, ה

 
 והיטלים סים, אגרות ימ . 42
 

במועדם  הקבלן מתחייב עליו  על  םירה או מס מכל סוג שהוא המוטלהיטל או אג,  לוםתש  לכ  לשלם    יו ואשר 
מקום  ם התשלום האמור בלשל  תרשאי  ברהח ההיה  ת  . במידה ולא יעשה כן,לרשות מוסמכת כלשהי  םלשלמ

 . ו לומים המבוצעים לתו מתשולנכו הקבלן
 
 ע ואבטחת מיד  תשמירת סודיו . 52
 

מתחייב   25.1 בהקבלן  ולאלשמור  לאלהעביר  סוד  למסורדלהו  ,  לא  אדם  יע,  כל  לידיעת  להביא  בין ולא   ,
בקשר ו/או כל מסמך  יע אליו  ידיעה שתגנתון,    מידע,  כל   במישרין ובין בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,

כם זה או  הס  ייבויותיו על פיבמהלך ביצוע התחאשר הגיעו אליו במסגרת ו/או ם ו/או  יצוע ההסכעם ב
, לרבות מידע בדבר  כמתחייב על פי כל דין   בין לאחר מכןוסכם  ת ההבתקופ  סכם, ביןביצוע ההאגב  

 . "(חסויהמידע ה)להלן: " דיירים
 

ו/או    הידע החסוי שיהמיבעשה כל שימשו  יר  ול ישמור בסודיות    ומוכל מי מטע  אוכי ה  מתחייבקבלן  ה 25.2
ד  ר בסוישמו  וטעמא וכל מי מוהי  כ  מתחייבקבלן  הסכם.  בהיצוע האמור  ך כדי בעקב ותו  ורשותליגיע  

תשמ"א    ,מתחייב מחוק הגנת הפרטיותממאגרי מידע ממוחשבים ולקיים ה  ושיגיע לידי  וחסדע  כל מי
- 1981 . 
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או  חברה  ה  ל ידיע  ול  ונתונים וכיו"ב( שנמסר  כל חומר )מסמכים, לשמור בקפדנות על    מתחייב  הקבלן 25.3
חברה נחיות ההאו  /ל דין ות כאוורה  פעול על פים ולההסכבמסגרת ביצוע  ה  עממטגורם אחר    ל ידיע

 נים. בכל הקשור להסדרת אבטחת המידע ונהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתו
 

עשה  יא  וותקנותיו, וה  1981  -תשמ"א  הנת הפרטיות  וק הגאת ח  א מכירוכי ה  ,ומאשר  מצהיר  הקבלן 25.4
 .החסויידע יותו של המודוס תושמירלק ודין הנוגע זה ומכל חיקו ייב מחוקפעל כמתחיו

 
כי התחייבויות   25.5 על סודיות אינן מוגבילענ  הקבלןמוסכם ומוצהר  בזמן  ין אבטחת מידע ושמירה  לות 

 .מסיבה כלשהיההסכם ביטול במקרה של  והן תעמודנה בתוקפן אף
 

למסוהקב 25.6 מתחייב  ללן  ו/או  לחברה  מר  שתורהמי  למי  ו/או  מליע  טעמה  החברה,  עו/ה  סייד    ם ום 
אליו נחשף ו/או נאסף על ידו ו/או   חסוי,ה  , לרבות המידע, את כל המידעשרות בהסכםתקופת ההתק

 תו עם החברה בהסכם זה. גרת התקשרויו במסגיע אלאו מי מעובדיו ו/או אשר העל ידי מי מטעמו ו/
 

הקבלן   25.7 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  חתימבלי  במועד  על  יחתום  זה  הסכם  המת  צהרה  כתב 
 .זהכם להס 'יג  נספחמצ"ב כהות דיסועל יבות בדבר שמירה יוהתח

 
 

 םמסמכי ןת בי ועדיפ ו םת במסמכיוסתיר .26
 

הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים  משמעות לגבי    ו דומה אבכל מקרה של סתירה או אי התא 126.
)לרב ובהעדר קביובמכרז  ות בחוזה עצמואת החוזה  יגבר תוקפם של  עה אחרת של סד (,  ר העדיפות, 

המיטיאו    מסמךה מבחינת  ההוראה  החברה  עם  איכותן  בים  העבודות,  אחר.    וא היקף  אופן  בכל 
 .בעניין זה תהיה מחייבת  החברהלטת הח

 
בסעיף    בליומ  הטובהסדר  למען   2.62 מהאמור  אחת לעיל,    26.1לגרוע  הוראה  בין  סתירה  הקבלן    גילה 

ל כל חלק נות של מסמך או שו שהיה לקבלן ספק באשר לפרשת, אלאחרהמכרז    אוו/מהוראות החוזה  
בכתב   הקבלן  יפנה  בכתב,ת  החבר וה  לחברהממנו,  הוראה  ל  יתן  תכניות  בדבר  לרבות  הצורך,  פי 

 . אות אלה תחייבנה את הקבלןוג לפיו והורהש לנש שיהפירו
 

 בית המשפט המוסמך  . 27
  

המוס המשפט  ובית  ייחודי  באופן  בכמך  לדון  מהבלעדי  הנובעים  סכסוך  ו/או  פרשנות  בית ל  יהיה  זה  סכם 
 זה בלבד.יפו, ובית משפט  -  חינה העניינית בעיר תל אביבהמשפט המוסמך מהב

 
 הודעות  . 28
 

דן: אם נשלחו בדואר רשום להסכם זה תחשבנה כהודעות שהגיעו ליעמי מהצדדים    יל ידנה ע הודעות שתישלח
  –קסימיליה לוח, אם נשלחו בפשעות ממועד המש 72תוך   -סכם זה ות בכותרות להובת הצדדים המופיעלפי כת

 במועד המסירה.  –ביד   ורף להן, ואם נמסרוביום משלוחן וזאת על פי הספח המצ
 

 החתום  ם עלצדדיולראייה באו ה
 

             
 החברה        הקבלן   

 
 

עו"ד/רו"ח זה  ______________    אני  כי הסכם  ידי  נספחיו נחתמ  לעמאשר  על  וו   -ה"ה _____________ 
מחייבת וחתימתם    ,________ ____________________מורשי החתימה של חברת    ________________ 

   לפי מסמכי התאגדותה.  קשר בהסכם זהתת להוסמכהחברה, וכי החברה רשאית ומ את
      

 
 

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

 
 תנאים כלליים מיוחדים  

 
 

 ( םכרז וההסכמהמלק בלתי נפרד וה חהמהו)
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 אור העבודה ית 00.1 
 
בנכסי הסניף    זי קליטהי מרכומבנ  ,דיור ציבוריגיל זהב,  דיור    בניקת מלאחזכרז/חוזה זה מתייחס  מ -

 חוזה. /במכרז  גדרהמואזור ב
לכלול  ותודהעב - שלד,  עשויות  אינסטלציה  ום,יטא  עבודות  חשמל  מערכות  אויר  גמר,  עבודות   מיזוג 

צבעאלומי פיתוח  ריצוף,  טיח,  ,ניום,  ווכו  עבודות  פרטניות י  פ"ע  נהתתבצעהן  ',  עבודה  הזמנות 
לקבלן   מעת  שתימסרנה  המזמין  ידי  לצרעל  בהתאם  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  הלעת   ןמזמיכי 

דעתו יצוי  ושיקול  במסגרתן  והמוחלט,  וה   נוהבלעדי  ה  .תומפורטהעבודות  הכתובות  לקחת  על  קבלן 
לא  כי  יתכן  ן היתר,  היקף כל שהוא של עבודות לקבלן, וביחוייב למסירת  ינו מין אהמזמבחשבון כי  
רצף   מביהיה  הן  מועדי  ביצוע  החינת  מבחמסירת  והן  הפרטניות  העבודה  פיזמנות  ת  חייודצול  ינת 
עבוד שביצוע  פרטניות  עבודה  הזמנות  במסגרת  כל  ות  לקבלן  תוקנה  ולא  לקבלן,  כלפי נמסרו  זכות 

ותר על  אמור, והוא מושהוא במקרים כוי או שיפוי או החזר כספי מכל סוג לקבלת פיצהמזמין, לרבות 
 בקשר עם כך. כל טענה ו/או תביעה 

בזאתמודג - מבוצעת    ש  למבובחיבור    םכלסימאו  םמיקייבמבנים  שהעבודה  קיימים    םניובסמוך 
ל ם המפקח כבלן לתאם מראש עעל הק  .שכת בהם הפעילות השגרתית והשוטפתנמ  אשרומאוכלסים,  

עות  נת שלא לגרום להפררת העבודה ומועדיה על מל את הנחיותיו באשר לצועבודה לפני ביצועה ולקב
דרש  צוע בנפרד, יכל הזמנת בי  רתסג מבבסיום העבודות    .במבנים שים  בפעולתם הרגילה של המשתמ

 . ל סגירת ההזמנהמפקח הסניפי עלהודיע לרכז/ הקבלן 
ניתוק  ה  ם מועדיעל תיאובמיוחד    יקפידהקבלן    ו/או  כגהמבנים  פסקה  ון: ממערכות ההזנה השונות 

 שורת וכו'. מים, חשמל, ביוב, תק
נוע נזקי  ים על מנת למרשהנד  על נקיטת כל אמצעי הבטיחות  קבלן להקפיד הקפדה יתרהדרש הכן נ 

 כולתם והמשתמשים בהם. ורכוש למבנים הקיימים ת נפש
 כזו.מלאה לכל פגיעה שא באחריות יהקבלן י 
הפרדה קשיחות מלוחות גבס,  חשבונו מחיצות  יבצע הקבלן על    ,במידה ויידרש על ידי המפקח  ,כן  כמו 

 דה. קף אזורי העבויהן בוכ ,העבודה וחציצה של אתרה עץ ו/או מפח איסכורית, להפרד
הסר ספק,  למען  יהיה    כל  לא  כלהקבלן  לתמורה  תזכאי  ובין  ישירה  תמורה  בין  עקיפה  שהי,  מורה 

 .יף זה לעילאמור בסע, בגין היכלשה
התי בו  במקרה  ספק,  הסר  אךלמען  העבודה  לביצוע  הקבלן  שיתו  יצב  קיבל  הדייר  לא  מצד  פעולה  ף 

 או הקריאה. גין ההגעה לן בלקב שהיא אזי לא ישולם כל תמורהמסיבה כל 
 

 הגדרות:  .200
 

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

 
 המפרט הכללי  ב.

בנין  מפרט הכלפירושו ה כחול(  לי לעבודות  הוע)ספר  ית לסטנדרטיזציה של  דה הבינמשרדשבהוצאת 
החו ממסמכי  הביטחון,  משרד  בהשתתפות  ומע"צ,  זה  והשיכון  הבינוי  המעודכנת  אתו  בהוצשרד 

 העבודה.תאריך מסירת ל
 

 ד המפרט המיוח ג.
וספות שונות או הנוגדות דרושות כתלעבודה הנדונה הפירושו מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים  

במפרט  ל דרישות המפרט המהוראות המופיעות  דרישות המפרט  יוחד עדיפות בכל מהכללי.  על  קרה 
 הכללי.

 
 המחירון   ד.

 בניה ותשתיות ל  ל""דקמחירון  בהיקפים קטנים )ללא תוספות(     קהחזוות  לשיפוצים  מחירון "דקל" 
אם  מעת לעת, בניכוי הנחה בשיעור של %____. בפי שיהיה  בתוקף בהיקפים קטנים )ללא תוספות(, כ

ב   יהיה ב, ייקבע מחדנן  דקל"בודה שאינם כלולים במאגרי "ביצוע סעיפי עצורך  התאם  ירם של אלה 
 לניתוח מחיר שייערך על ידי המזמין. 
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 אחריות  .300 
 

,  הנכסים  מאפייניבות  רלאתרים,  , בדק את תנאי החוזהבנכסים נשוא האת שביקר  צהיר בזהקבלן מ א.
הגייהםמידות דרכי  ק,  וכו',  ולמשה  מרא  את  הזה,רז/חהמכ  סמכי ד  ולא  ו  וזה  לו  כל  שאין  לו  תהיה 

 וצים שהוזכרו לעיל. תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאיל
 

ת תוך כדי  אי התאמה אשר עלולה להתגלו  לכ המלא והבלעדי לי  אאחרכי הוא ה,  בזאתמצהיר  הקבלן   ב.
ה ביעש על כל תמוותר מראהוא  ו  על,צע בפוהמבו בין  ל  נדרשבין ה  ו/או לאחר סיומה,צוע העבודה  בי

 . כאמור המאו הפסדים העלולים להיגרם לו כתוצאה מאי התא/לפיצוי בגין נזקים ו
 
מסוג ובעל ניסיון בביצוע עבודות    טרת העבודה, כי הוא מומחהאת מ  יודע  שראמי  רואים את הקבלן כ ג.

  , של עבודה זו ן ניהת למירישור הדוכל ית ריםחומ הפרטים, סוגי ובחן באופן קפדני את המ בדק וכי ,זה
 . תבוצע העבודה אתרים בהםוכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים ל

  
ה  ,לפיכך ולשלמות של  רואים את הקבלן כאחראי לפעולה  ידו  ותצעהמבו  העבודותתקינה  ועליו    ,על 

לה  העלוכזו  ות, לרבות  להיות בעבוד  הוללעבכל אי התאמה אשר    פקחשל המת תשומת לבו  להפנות א
  לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן שהוקצב שיסופקו במסגרת העבודות  ים  קנמתשך  דעתו לכלגרום ל

 והאחרת. ועליו לשאת בכל האחריות הכספיתלו. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, 
 

הקבלן ד. את  העבודהדי  ובלעמלא  י  אאחרכ  רואים  שיג  בכל  יישאהוא  ו  ,על  ערמו  ההפסדים    ם בקשר 
מהפרוצכתלרבות  ה,  בודהע אחרים  כגון  מראש    צפויותלתי  ב  ותעאה  מתקנים  או  צינורות  שבירת 

   .מכל סיבה אחרתצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או קיימים, כתו
 

ה, בין אם אה מביצוע העבודה או חלק ממנר ייגרם כתוצק לרכוש או לאדם אשאי לכל נזהקבלן אחר ה.
ופועליהם,  תרשיו, משבאי כוחו, מו, שליחיו,  עליוי פועל ידו, ע"תבוצע   משיו או קבלני משנה מטעמו 

 מנה.' ואשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק משליחיהם, מורשיהם וכו
 
זק  , כל נפקחעם דרישת הממיידי    ובאופן  ,בונו, על חשהחליף ולהחזיר למקומוהקבלן מתחייב לתקן, ל . ו

, שימוש בחומר בלתי מתאים או גרוע,  חפקהמהוראות  אי מילויעקב  וו/א עבודהיצוע מהלך ברם בשנג
י קבלן אחראמצא את ה  פקחולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמ  ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה,

  הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך   של הקבלן. עלתקבע סופית את מידת אחריותו    פקחלה. דעתו של המ
כפי  זמן   המ  קבעשיסביר  ה  .פקחע"י  ימלא  לא  דרבאם  אחרי  המזמין קבלן  בידי  הרשות  זאת,  ישה 

 .וכלליות בתוספת הוצאות הנהלה  על חשבון הקבלן הזוכה לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר,
לחייב    רשאי  ההוצאהמזמין  בכל  הקבלן  שיהיו  את  וההפסדות  לווהנזקים  ים  לו  לנכות   ,שנגרמו    או 

אותם   לקזז  כלשהו/או  אשמסכום  הוו  לקבא  ר  להפעי חייב  או  הערבולן,  את  שניתניול  ע"י    ות  לו 
 הקבלן.

 
תהיה   זמין,י קביעת המבאתרים לפ  ן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניההקבל  רכביהכניסה והיציאה ל .ז

תחסוכם מראש עם הבאופן שי לפני  כלילת העבודה ימפקח.  רשימת  י הרכב  גיש הקבלן למפקח את 
 אתר זה.שיופעלו ב

 
 ול דיירים טיפול מ -וע תיאום הביצ    .   ח

 אוכלסים. העבודה תתבצע, בין היתר, באתרים ובנכסים, לרבות דירות, מ
בחיים השוטפים של  סבירה    תיבלהעבודה למניעת פגיעה  ביצוע    על הקבלן ליצור שיתוף פעולה במהלך

 .  ים במקוםדיירה
אחרא הקבלן  כי  בזאת  מטמובהר  נציג  להעמיד  שיאוי  בה  "יע  שרעמו  ויהיה  עם  מפקח  שוטף  קשר 

 הדיירים.
ספק,   כל  הסר  תלמען  בין  כלשהי,  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  עקיפה  הקבלן  תמורה  ובין  ישירה  מורה 

 .יף זה לעילאמור בסע, בגין הכלשהי
 

 משנה ני קבל .400
 

גם   מפקח, אולםראש ע"י המהנדס ההראשי תבוצע רק עפ"י אישור מה ע"י הקבלן העסקת קבלני משנ א.
י המהנדסאם  קבלני  אשר  בלעדי    העסקת  אחראי  הראשי  הקבלן  יישאר  העמשנה,  עם  ודות, בבקשר 

 ניהם. הביצוע של העבודות, קבלני המשנה והתיאום בי טיב לרבות
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יג ב. יום  עשר  ארבעה  קבלניתוך  רשימת  הקבלן  לדרוש    פקחהמ  .חקפהמ  לאישור  מלאכות  יש  רשאי 
מ  הרחקתו של  העבודה  עבודהנמשטח  פוהל  קבלןעל,  ,  כל    עובד,  או  לפי  משנה  אשר  קבלן  של  פועל 

להח הקבלן  ועל  לתפקידו  מתאים  אינו  עיניו  הנ"ל ראות  ההחלפה  העבודה.  ביצוע  למען  באחר  ליפו 
 ן ביצוע. ה להארכת זמולא תשמש עיל באופן מיידי,  ,יעשה באחריותו ועל חשבון הקבלןת

 
 ושווה ערך  מלאכה ,טיב החומרים .500

 
ובק  אך ורלהשתמש    בחיי  הקבלן א. מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. בכל מוצרים של  בחומרים 

א חומר  חייב  גבוהות  מקרה  אלה  באם  המפרט  בדרישות  לעמוד  מוצר  סימן  ו  או  תקן  תו  מדרישות 
חומרהמתאים  ההשגחה  לאותם  ולהתאים  נבדקו/אושרים/מוצרים/א,  אשר  דומים  ובוצעו  ביזרים  ו 

 . מיםיים הקהמבני רת כבר במסג 
 

אשר  החוכל   ב. הקבלמרים  ע"י  המוציסופקו  מוכר.  יצרן  וממוצרי  ביותר  המשובח  מהטיב  יהיו  רים ן 
ובמפרט בא בתכניות  היצרן  ולקבלן  ים על מנת להצביע על איכות המוהמזכירים את שם  הנדרש  צר 

להציע שווה    הרשות  המסמכיםמוצר  ע"י  הנזכר  למוצר  המ  ערך  כפקחובאישור  ה.    חומרים ל 
יו  ,יםביזרוהא הללא  מן  המ  ,כללצא  אישור  את  לקבל  למ  .פקחחייבים  להמציא  הקבלן    פקח על 

ופק  גוג, צבעים וכו'( וכל חומר שיסוהמוצרים לאישור )פרזולים, אביזרים, זי  מריםדוגמאות של החו
 המאושרות. ם לדוגמאות לאחר מכן ע"י הקבלן יתאי

 
 שווה ערך חומר או מוצר   ג.
 

  אפשרות   -בהזמנת עבודה המושג "שווה ערך"  במחירון או    י החוזה אומסמככר בשבו אוז  םבכל מקו
בשם המפעל המייצר   וים, הנקובים בשמם המסחרי, או בשם היצרן, או לחלופה, לחומר או למוצר מס

באיכוופיר  –אותם   השווה  מוצר  או  חומר  בטיבו,  שו  נוסףתו,  אחר  פרמטר  ובכל  שצוין    בתפקודו 
 ב כאמור. למוצר הנקולחומר או  – לוח הזמניםדה בהעמיזה לרבות במסמכי החו

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

ידו,ת לעיל מתקיימות ושאין השפעות  המפורטו האחרות, על  על עבודות    עקיפות לתחליף המוצע על 
 הלוח הזמנים.  חלקים האחרים ועל

המולאשר    לעדיע הבהקוביהיה    פקחהמ  או  הקבלן החומר  ועל  בחוזה  שנזכר  לזה  שווה  צר החלופי 
 קח, ומראש. קבל על כך את אישור המפל

 
 טיפול ברשויות  6.00

הקב לתבאחריות  לטפל,  לקבלן  וכן  ולהודיע  אישוראם  הרלוונטיות  ל  לפני    הרשויות  החפירומראש,  ת  ביצוע 
למניעת   בתבשטח,  אפשריות  הקיפגיעות  הרימות שתיות  לרבוונטרלוה  שויות.  המקומית    תיות,  הרשות 

רחובות תאורת  תיעול,  ביוב,  )מים,  השונות  בכבלים, למחלקותיה  טלוויזיה  חברת  בזק,  החשמל,  חברת   ,)
 ש. ת כביש( וכל רשות אחרת שתידרמשטרת ישראל )במידה ונדרשת חצי

 
 יקת דגימות ואישורן דב .700

 
וגמאות של פרזולים למיניהם,  של חומרים, דיט דגימות תפר  פקח,הקבלן למ  לת העבודה יגישהתחעם   א.

של   מכתמוסבודה ואם יידרש יעבירן לבדיקות אל מעבדה  וע העאביזרים שונים וכו' המיועדים לביצ
פן בביצוע העבודה  בשום או  . לא יחלןהלל  600.1תקשר כאמור בסעיף  ה יעמ  מכון התקנים הישראלי

המתאימות ואושרו לביצוע    קות המוקדמותשלמו הבדי ורם הר בטו ציוד אחך שימוש בחומרים אתו
 ע"י המפקח והמתכננים. 

 
לבדי ב. ההוצאות  על  כל  יחולו  מוסמכות  מעבדות  ידי  על  החומרים  הבדיקות קת  תוצאות  הקבלן. 

אשר יספק  חומרים והמוצרים  הע העבודה.  שימוש בביצואת מידת התאמתם של החומרים לתקבענה  
 ושרו. גימות שאלדנות הבחיימו מכל אתהקבלן י

 
הס  כל ג. החומר  של  המיידי  ולסילוקו  העבודה  להפסקת  תגרום  החומר  בטיב  מהאתר. טייה  פסול 

אושר ובכמות המתקבלת ביא למקום חומרים אחרים בטיב מהפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן י
 המפקח.על דעת 

 
אחריות מלאה  את הקבלן מ  ניםם פויפטור בש  קורם ע"י המפקח לאאישור החומרים והמוצרים או מ ד.

 ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.
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 מים .800

ה לביצוע  מים  תשלום,  תמורת  לקבל,  יוכל  וסידורים  הקבלן  חיבור  הוצאות  המים  עבודה.  מרשת  לנקודה 
 לו לעבודה תעשהרוש  למקום הד   יים מנקודת החיבורון הקבלן. הנחת קווים זמנחשבעל  יהיו  ון  והרכבת השע
. הקבלן מצב לקדמותוולהחזיר ה  ן ועל חשבונו לאחר אישור המפקח ועליו להסירם בגמר העבודהעל ידי הקבל

 שות המקומית. ם מהרשת עם נציגה המוסמך של הריתאם ויקבל את חיבור המי
 

 חשמל  .900
לקבלן  הקב תשלוםיוכל  תמורת  לביצועל,  חשמל  חי  ,  נקודת  למערכהעבודה,  חשבור  לת  חתימל  על מה  אחר 

חיבור למקום הדרוש   הנחת כבלים זמניים וקווים זמניים מנקודת  .ת הקשורות עם אספקת החשמלהתחייבויו
ח  אישור המפק  רי פחת, לאחרחשמל הכולל ממס  כולל התקנת לוח  ,על חשבונו  ,לןיעשה הקב  -לו לעבודותיו  

 .ותוולהחזיר המצב לקדמ ועליו להסירם בגמר העבודה
 

 העבודה  קוי השטח בגמרינ .0100
ואתר  בכל    העבודה   גמר  לאחר הבנפרדאתר  את שטח  לנקות  הקבלן  על  ה,  פסולת בנדירה,  מכל  וסביבתו  יין 

מאת  בלת אישור  קלבכפוף    ם תו לפרק ולסלק א  –ם  ובאם הותקנו מתקנים זמניירים,  ועודף של חפירות וחומ
העבודות אתר וי מת מורשה. פינאתר סילוק פסולין לסולת הבני הקבלן לפנות את פ מזמין. בנוסף עלהמפקח וה

העבודה. יום  סיום  במועד  יומי,  באופן  ר   יבוצע  פינויההמפקח  פסולת,  הצטברות  של  במקרים  לדרוש,   שאי 
 במועדים קצרים יותר. 

ועל    ולוק יבוצע באחריות, והניקוי/פינוי/סיבסעיף זה  כל האמור  יןבגשהיא  כל תמורה  הא זכאי לי  הקבלן לא
 . ונוחשב

 
 שהושלמו   תהעבודומסירת מועדי  100.1

 
העבודות   .א לקבלת  המפקח,    שהושלמוהמועדים  עם  אכן    ום בתיאיקבעו  העבודות  לאחר שכל  מראש, 

ש למצב  הנהגיעו  העבודות  כולל  מלאה,  השלמה  מיום  ל  שניתנו  הזמוספות  העבודהמסירת   נת 
תידרש אם    .ראשונהלה ה הקב  ביעתמועד קד לוע  ח,המזמין/המפק   לקבלן על ידיאתר  מפורטת לכל  ה
שניבק כלו  ,הילה  את  והשלים  ביצע  לא  שהקבלן  כל והתיקונים,  ו  העבודות  ימצא  את  השלים 

 ל כל הנוגעים בדבר וזאת עבורבהוצאות הנובעות מביטול הזמן שהמסמכים הדרושים, יחויב הקבלן  
 וסף לקבלת העבודות השונות.  כל ביקור נ

 
כל   .ב יתקבלו  א לא  ינימוקים  הקבלן    פטרושר  זואת  בלעדית  חלטוה  , מחובה  תהיה  בנדון  המפקח  ת 

 ם כלשהם לתיקון. בקבלה הסופית לא יהיו ליקויי  וסופית.
 

 חשבונות  200.1
כתב יד או ללא  אשר יוגשו במצטבר. לא יתקבלו חשבונות  ב  –באם נדרש  ו  , מוחשבגשו באופן מהחשבונות יו

ח לסעיפי הכמויות בחשבון  ר תיקון המפקתשלום. לאחבקש  לן מעבורן הקביות עבור העבודות  דפי חישוב כמו
ן לתיקוני  ה ממוחשבת נוספת לחשבון אשר תהיה זהה לחלוטיולסעיפים האחרים במידה ויותקנו, תעשה הדפס

 לום.תוקן( יוגש לאישור סופי ולתשהמפקח. חשבון זה )המ
 

 עדיפות בין מסמכי המכרז  .3100
 .1-ב'  מסמךזה כמכרז רף להמצו מור בחוזה הא לפי

 
 ם לוח זמני 14.00

 
 .לת קריאותבכל שעות היממה לצורך קב מזמיןהקבלן מתחייב כי יהא זמין לרשות ה .0

 

דחופים .1 דיח  במקרים  סובלים  מתחייב  שאינם  בהקבלן  וי,  לאתר  להילהגיע  אמורים  השירותים  ו  נתן 
 ן הנייד.טלפוות הדעה באמצעים ממועד קבלת ההו ע השירותים הדחופים תוך שעתיהתחיל בביצוול

 
עד    בפרק זמן    הקבלן מתחייב כי יהא חייב לבצע העבודות ולהשלימו  ,פים(ם )שאינם דחובמקרים רגילי .2

 נית.למועד הנקוב בהזמנת עבודה פרט
 

מהמז יקבל  מעתיןמהקבלן  המז  לעת,  ,  צרכי  ושיקומלפי  הין  דעתו  עבודה    ,והמוחלט  דיבלעל  הזמנות 
 רוני לביצוע.  מנים עקף לוח זובצירמפורטות ת בודוות/עימת כתובשר טניות, שתכלולנהפר
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מול   א. לתאם  הקבלן,  על  עבודה,  הזמנת  קבלת  לביצוע  עם  יגיע  הקבלן  בו  ושעה  תאריך  את  הדייר 
 עבודה. ה
בהגעה לאתר  קבלן  ה וחייב  יבמועד שתואם,  לדוגמא, )  הלשעה שתואמ  שעתיים מעברמעד    אוחרלא 

 . (10:00השעה חר מלא יאוהדייר גיע לבית יבלן , הק8:00 לשעהבלן מועד ביקור לקתואם 
 

, בתנאי שזמן ההמתנה המתין במקום מקום להקבלן רשאי להציע לדייר להמתין לקריאה טלפונית ב
 שאי לסרב להצעה. יר שהוא רהובהר לדילכך שו ,לה על שעתיים לא יע

 
לקה רשאי  לדייר  בלן  לשעה  הודיע  הבב  20:00עד  למועד  שקדם  על  ערב  מודחיייקור,  הבת  יקור עד 

ב מועד  מהמועולתאם  יחרוג  לא  השירות  מתן  מועד  הדחייה  שלמרות  בתנאי  וזאת  חדש  ד יקור 
 . להשלמתה המקסימאלי שנקבע בהזמנה

 
והקבלבמקר ב. טלפוניה  לתאם  הצליח  לא  באח  תן  הדייר,  עם  לתיקון  הקבלן  מועד  דירה ריות  לגשת 

פרונטאליו הם  ע  תלתאם  מועד  את  היהדייר  ו תיקון.  בבהה  היה  לא  הק דייר  ידביק  דלת  ית,  על  בלן 
על הדלת במצלמה  המודבקת  הפתק    יצלםהקבלן  טי הקבלן, תאריך ושעת הגעתו.  הדירה פתק עם פר

וי תאריכון  למעם  התצלום  בצירוף  ההזמנה  מופחזיר  טיפול  להמשך  שכונה  תוךקח/רכז  הדייר    48  ל 
כאמור,  שעות.   הבמקרה  מוע/ מפקחעל  לתאם  לתיקון  רכז  הד  מו,  דיירעם  סיולעדכן  חדשועד   ם 
 לקבלן.לאחר מכן להחזיר ההזמנה ו ,להזמנה

 
ידביק    במקום דירה,ה נוכח  במועד שנקבע, אך הדייר מכל סיבה שהיא לא הי אם הקבלן הגיע לדירהב ג.

הדהקבל דלת  על  הרפתק  ירה  ן  במצהמודבקת  הפתק  לם  יצ  ,מטהשום  בנוסח  הדלת  עם  על  למה 
יתאם מועד  ול הדייר. המפקח/רכז  יפול מהמשך טל  מפקחרוף התצלום לציב  נההזמחזיר ה כון ויתארי

 לקבלן.  חזירהוי ,דש להזמנהעדכן מועד סיום חמול הדייר, י
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כוח אדם 15.00
 

מתחייב   א. חשבונו  ,להעסיקהקבלן  כל    ,על  הביבמשך  לצותקופת  מומחה  עבודה  מנהל  עבודות ע 
ה. הוא יפקח על העבודה, יתאם ע באתר העבודבאופן קבו  ימצאודה  . מנהל עבהמתוארות במפרט זה

דה רשאי לבקש החלפת מנהל עבו  פקח. המפקחראות המוהאחזקה במקום ויקבל הו  המפקחעם נציג  
החלפת מנהל העבודה,   מקרה ותידרשוי או אינו מתאים לתפקידו. בכרא  באם ימצא כי אינו מתנהג

 פרויקט.הל הת מנמיום הודעימים  5החלפה תוך תתבצע ה
 

גחה והפיקוח  את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההש  ,על חשבונו   ,יב לספקהקבלן מתחי .ב
שהם נתונים לפיקוחו, מרותו  ר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כעליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האת

במישו המוהשגחתו  כוחו  באי  באמצעות  או  ינקורין  הקבלן  הצעסמכים.  בכל  כולל דרושים  ה דים  ט 
פועעסקתם  ה ובלשל  מחו"ל  זרים  בהתאלים  העבודה  התקדמות  בקצב  פיגור  שום  יגרם  שלא  ם בד 

 . כל הזמנת עבודהשאושרו לקבלן, ע"י המפקח, להזמנים   ותללוח
 
יעס ג. עובהקבלן  רק  זיהיק  תעודת  בעלי  ישראליתדים  חוץ  ,וי  זרים    מומחי  עובדים  תושבי נם  השאו 

ביהודהאוטונו שמיה  עזהומרוה,  וחבל  הי ן  שברשותם  לעבוד ,  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  תר 
הסדרים כלכליים  ק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )לחו  פרק ו' , ושעליהם חל  בישראל

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

 דייר נכבד שלום רב:
ך  רה: ________( מועד לביקור לצונקבע עמך להיום )תאריך: ________ יום: ______ שע

 ת במקום. לא נכח רה, אךי ביצוע עבודות בד
 ה: פרטי זיהוי הדיר
 _____________________________________________ כתובת: ______

 ___________________________ __________ קור : ________תאריך הבי
 __________ שעת הביקור: _____________________________________ 

 _________ ______________ __________________שם קבלן: ________
 יגור לצורך תיאום מועד חדש.ר קשר עם סניף עמהנך מתבקש ליצו
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הפוע  בעיהשום   ד. של  בהעסקתם  תתקהכרוכה  לא  השונים  כעילה  לים  בולעיכבל  ולפיגור  קצב בים 
 או כוח עליון וכד'./העבודה ו

 
פועלי הקבלן להסתובב מחוץ לש  ה. על  ן  טח העבודה או להיכנס לאזורים שלא נמסרו לקבלחל איסור 

 נחיה זו יסולק לאלתר מהאתר!לטיפולו. כל עובד העובר על ה
 
 .רמיגוות עלרבות דירות עבודות, מבוצע ים בהםנת פועלים באתרר על הלחל איסו ו. 

 
ד מסוים  . האישור לעובמבעוד מועד  עובדיו ופועליו לאישור  הגיש למפקח את פרטייהיה להקבלן  על   ז.

 ה. הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבוד
 

 בדיקות מעבדה מוסמכת  .1600
יחתום חשבונו   ,הקבלן  מעבדהכם  הס  ,על  לבדיקו  עם  שמוסמכת  לכל  תקינה  העבודהת  ולבי  ככל  .  נדרש, 

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

המ ואישור  לבדיקה  יגיש  הסכם  פקחהקבלן  המעבדה    הבדיקות  את  ההתקשרעם  עטרם  הות  ולא  עבדמם  ה 
, מטעמו  חראיאו אכחוק    ודהבלן ימנה מנהל עבקהמרות האמור בתקנות,  .חהמפק  דרישתם ממיי  7-יאוחר מ

משר  וסמךשה תע"י  והציג  העבודה  מתאימה  ד  "האחראי"(עודה  מתאים  ,)להלן:  בטופס  תחילת    וידווח  על 
 מו. לא את מקובהעדרו ימו ימצא באתר העבודהר אשעבודתו ועל מינוי מנהל העבודה, 

 העבודה.  ירשם ביומן שמו של האחראי 
 מזמין. עם הה מטקח העבודפוי מנהל עבודה, למהקבלן יודיע על מינ

 "פ מסמך זה אוטומטית על האחראי.לו כל חובותיו עהקבלן יחודר בהע
 

 עבודה   יבאתר ניהול .1700
 

 מהנדס באתר 
פת  קובמשך כל תבקביעות והחוק ו/או עמיגור,  בעבודות בהן הדבר נדרש על פי  והקבלן יעסיק באתר עבודה  

והפ  ,הביצוע על  אחרוכ  יקוח על העבודהלצורכי התאום  ור, מהנדס  נותוש שלד    עבודות  עביצואי  שום  מנוסה 
אלא אם  דומות,  בביצוע עבודות    בישראל  לפחותשנים    5  בעל ניסיון מוכח של  בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 ישית. אל בעבודות ך הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפעצמו או בא כוחו המוסמן הקבלן כ
 

 באתר  מנהל עבודה
כחוק, שהוסמך    מנהל עבודה  או עמיגורל פי החוק ו/ן הדבר נדרש עהות בבעבודוה  יעסיק באתר עבודלן  הקב

ל תחילת עבודתו ועל וידווח בטופס מתאים ע  ,"(האחראי)להלן: "אימה  ע"י משרד העבודה והציג תעודה מת
ל הקבלן יודיע עודה.  ירשם ביומן העב  מנהל העבודה  שמו של   דה.אשר ימצא באתר העבוהעבודה,    ינוי מנהלמ

 המזמין. העבודה מטעם דה, למפקח עבו מנהלמינוי 
 

 
 שינויים בהיקף העבודה  .1800

 ז זה כמסמך ג'. המצורף למכרלפי האמור בחוזה 
 

 תכולת המחירים .1900
 . ב הכמויותר וכו' אלא אם נאמר אחרת בכת לים אספקה, התקנה, חיבורים כולכל המחי

 
 עבודות נוספות  000.2

 במחירון  הדומף  סעיעפ"י  ייקבעו    במחירון,  ן סעיף פרטניעבודות להן אי  יינו, דהותיגחרודות נוספות  י עבמחיר 
  .שת הצעתובניכוי כל ההנחות שניתנו ע"י הקבלן בעת הגו (פרורטהבאופן יחסי )מותאם 

 . וללם הכלסכור שיעו או וםסכפרופורציונלית של  וקהחלציה, בפרופור - "פרורטה"
 

 ברג'י  עבודות    0.210
, ורק לאחר קבלת אישור לכך  לעבודה הנדרשת סעיף במחירוןקבלן רק במידה ולא קיים  עבודות ברג'י ישולמו ל             

 ש בכתב מהמפקח.מרא
שמבצע הקבלן, ואשר וק או הריסה או עבודה כלשהי  צאה של פיר שהוא שאינה תופסולת מכל סוג  ניקוי ופינוי   

טכני זה. בעד עבודה ביומית )רג'י(, ישולם לפי מחיר יום עבודה, רים של מפרט  י פרקים אח סעיפלה באינה כלו
וע עבודות קטנות יחסית,  פעלת ציוד מיכני  לסוגיו, לביצעת עבודה של פועל פשוט, או פועל מקצועי בעד האו ש
 יום או שעת עבודה. ם לפי מחירישול

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 ים וכדומצוע בקשתות, שיפועיב 200.2

ים  לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעפים גם  יהיו תק  ירוןבמח  י היחידהירמח
אל דוגמת  מיוחדת  גיאומטרית  צורה  בעלי  וכדומה  ו/או  קשתות  א  -כסונים,  אלו  וזאת  עבודות  אין  אם  פילו 

 .במחירון בתיאור של הסעיפים  רות במפורשמוזכ
נ"ל, לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב  ו/או אופי כ  בעלי צורה  צריםומו  ן עבודותמודגש בזאת, שבגי

התייחסות    ן לא תהיה מצוינת. בעבודות שלגביהבמחירוןר במפורש כסעיף נפרד  , אלא אם צוין הדב במחירון
  יםבונקהדה  ואים את מחירי היחימיוחדות, שיפועים וכדומה(, ריאומטריות  צורות ג  -הי לנושא דנן )קרי  כלש

 . את ללא כל תוספת כספיתזך בביצוע כנדרש, והצורם גם את , ככולליחירוןמב
 

 יר על בטון, גבס, טיח וכו' ביצוע עבודות תגמ .3200
במפורש שע   מחירוןבבכל אותם הסעיפים   צוין  חי)דוג  בודת תגמיר זאת או אחרתבהם לא  רמיקה,  פוי קמת 

בודת התגמיר על כל  ו סעיף( את עבמסגרת אותצע )ן לבעל הקבל  סוג מסוים של רקע,   צבע וכדומה( תבוצע על
וכ גבס  וחוץ(,  )פנים  בטון, טיח  כדוגמת  כנדרש  היחידהרקע  במחיר  כל שינוי  במחירו  ו', ללא  בניכוי  המופיע  ן 

 פורש. צע את העבודה, אינו מוזכר במעליו יש לב, וזאת אפילו אם סוג הרקע יעההנחה שהקבלן הצ אחוז
 

 ירהי חפעודפת ופסול סילוק 400.2
הפ  וכל  הקבלן,החפירהעודפי  סולת  מעבודות  כתוצאה  שיגרמו  המאו  ,  שפך  למקום  מהאתר  ע"י יסולקו  שר 

 . קבלן, על חשבון ההרשויות, ולכל מרחק שידרש
 
 המחירון רי כלליות וזהות מחי .5200

שב היחידה  העבונקב  בהן  ירון  חמ מחירי  לכל  זהים  הנן  אהקבלן  גם  סוג  מאותו  בוצעו  דות  שונים  יבזמנם  ם 
 ניין, בכמויות שונות ומידות שונות.  מות שונים בבובמקו

 הזהים.  יקבע לכל הסעיפיםקרה של סתירה המחיר הזול מבכל 
 
 שמל ומכון התקנים רטי, חברת הח בדיקת בודק פ  .6200

ל ידרשו  אשר  הבדיקות  כל  בודק בצע במהלעבור  כגון:  ובסיומה  העבודה  ב  ך  חברת החשמל,  מכפרטי,  ון זק, 
 אלה יבוצעו על חשבון הקבלן.בנפרד ו ישולם לקבלן ם וכדו' לאתקניה

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

ו/ פרט  כל  הורלרבות  האו  במסמכימצויאה  ושלא  נים  הנ"ל  בם  נפרד  בסעיף  במחירי מחירוןנמדדו  כלול   ,
 תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל. , לא תשולם מחירוןהיחידה שב

 . מחירוןיף נפרד בבודות שלגביהם מופיע סעך ורק עימדדו א
 

 יםגבה .2800
ומה  ינו במפורש ק, פרט אם צוי הםמק שבה ועובמבנה או באתר בכל גודות מתייחסים לכל מקום  העבו  מחירי

 עומק וכד'.
 

 אמצעים .2900
המתאים לביצוע  , דיפון, תמיכות וכל אמצעי אחר  , טפסותלסוגיהם   בנוסף על האמור בתנאי ההסכם, פיגומים

 ת הקבלן. ל תקנות הבטיחות הינם באחריוהעבודה העומד בכ
 

 תכולת מחירים  00.30
חירים הנקובים בכתב הכמויות ל מקרה את המ ה, יראו בכהחוזמכי מך ממסמפורש אחרת במסנקבע באם לא 

 ככוללים את כל האמור להלן:
 

הלוואי  רים מוכנים, העבודה וכן עבודותלרבות הפחת, חומרי העזר, המוצרים ובכלל זה מוצ כל החומרים . א
 יצוע על פי מסמכי החוזה.רושות לבוהעבודות הזמניות הד

 
צאות לשינוע הציוד, להרכבתו, לאחזקתו כני, וכן ההובות ציוד מ, לרשהואל סוג וש בכלים ובציוד מכימהש . ב

 בסיום העבודה. סילוקו במקום המבנה, לפירוקו ו
 

 ם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם.לים והציוד למקום המבנה, החזרתהובלת כל החומרים, המוצרים, הכ .ג
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 ממנו. קום המבנה ולמ בדיםסעת עותנאי הרווחה, לרבות ההמסים הסוציאליים וכל בודה, שכר הע . ד
 

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

תכולת המחיר כאמור  המדידה ובודות בחזיתות יהיו התנאים, ורך בפיגום לביצוע עקח יאשר הצבמקום שהמפ
 ל מפרט טכני זה.ש 09בפרק 
טיח, תיקון סדקים,   –מנת עבודה אחת או חוזה עבודה הכלולות בהז ות שונותודלעב משמשם פיגואם ה

 ישולם בעד הפיגום רק פעם אחת. –יעה וכד' איטום ובידוד, צב
 

ך כל תקופת הביצוע וביטולן  משזקתן בפיות, לתנועת רכב ורגלים, אחכי גישה זמניות, לרבות חלות דרהכשר .ו
 במידת הצורך. עסקת המשטרה התנועה וה ניית, הפדרכים ם סיום העבודה. חסימתע
 

 ניקוז זמני של מקום המבנה ודרכי הגישה. . ז
 

לרבות  אחזקתם במשך כל תקופת הביצוע, ם למפקח, מנהל העבודה והעובדים, ציודם וריהוטם,מבנים ארעיי . ח
 העבודה. פירוקם והרחקתם בסיום

 
 ע.וצת הביושמירתו במשך כל תקופגידור מקום המבנה, שילוטו  .ט

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

 
ותקלות  ינים ובתנאי בטיחות לדיירים, וכן מניעת הפרעות כל הסידורים הדרושים כדי לאפשר חיים תק . יא

 לפעילות הקיימת בסביבה.
 

 . מסירתם ימו והגנה עליהם עד לשמירה על חלקי עבודות שנסתי רתם, וכןאחסנת החומרים והציוד ושמי . יב
 

 של הסימון. ימון, לרבות פירוקו וחידושו במדידות ובס וצאות הכרוכותהה . יג
 

 אספקת מים וחשמל כמפורט.  . יד
 

 ההוצאות הכרוכות בהוכחת טיב החומרים והמוצרים: .טו
 

  00.00.04תקן כאמור בסעיף ות לתו שרים שמציע הקבלן עומדים בדריההוצאות הכרוכות בהוכחה שהחומ -
 יל. לע
 

 האספקה. קביעת מקורותהמיועדים לרים חומ מות שלדמי בדיקות מוקד -
 
 דה, לחסכון וכד'.דמי בדיקות שהזמין הקבלן למטרותיו הוא, כגון לנוחות בעבו -
 
 רישות מסמכי החוזה. לדמלאכה שיימצאו בלתי מתאימים דמי בדיקות חומרים, מוצרים ו -
 
ם  ג ות, וזאתליליות שו תוצאהבדיקות הראשונות הראלערוך משום שות שהתיר המפקח רקות חוזדמי בדי -

 מסמכי החוזה.בדיקות החוזרות הוכח שהחומרים, המוצרים או המלאכה מתאימים לדרישות אם על פי ה
 
ימות  לים, כח אדם וכו', להכנת הדגהבדיקות, בהן אספקת הדגימות, כהוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע  -

 קח.דה, על פי הוראות המפום המבנה והעברתן לבדיקת מעב במק
 

 ים במסמכי החוזה.השיטות הנדרשל האמצעים ובכ צועיב .טז
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  –ם נקבע סעיף לכך בכתב הכמויות. ניקוי השטח ניקוי השטח והסרת הצמחייה בתחילת העבודה, פרט א . יז
 סיומו. במהלך הביצוע וב –והסביבה  בנההמ

 
 ם המבנה.ת של מקו ההוצאות לאחזקה שוטפ . יח

 
ן כגון: נזק לכביש, נדרש בו תיקות הקבלן, ועבודעקב ו נזק בכל מקום שנגרם ב –ו החזרת המצב לקדמות .יט

ניקוי   וללות בעניין זה רק מילוי והידוק תעלות שנחפרו,רת בקרקע הכלמדרכה, למבנה וכו', למעט עבודות צנ
 ויישור השטח. 

 
ת  ובכל מקרה לאתר שפיכ כמפורט בתנאי החוזה ומפרטים,הפסולת, אכה פסולים, וסילוק מרים ומלסילוק חו . כ

ום ודרכי ההובלה אליו הם על אחריות הקבלן, ומחיריו כוללים  ת. בחירת המקע"י הרשויוושר ת מאפסול
 לה, לרבות אגרות שדורשות הרשויות בעד הפינוי. הוצאות א

 
יטה שהיא, לרבות עיבוד בכל ש ותהעבודה, הוצאות לחישוב הכמויההוצאות המדידה והרישום היקפי  . כא

 .AS MADEא והגשת תכניות בכל שיטה שהיונם השוטף לעדכים וות זמנ, וההוצאות להכנת לוחבמחשב
 

 רט למע"מ. הטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו והיטלים, פדמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח ו . כב
 

ל הקבלן ה התקורה וההוצאות הכלליות שובכלל ז והעקיפות ות מהחוזה, הישירותכל ההוצאות המתחייב . כג
 בלן.והרווח של הק

 
כיו"ב, כגון אלה הדרושים למערכות חריות, קטלוגים, הוראות שימוש וספקת תעודת אהכרוכות באאות ההוצ . כד

 ד'.וכ ועות תברואתיותקב, אלומיניום ציה, חשמל, אינסטל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ __   ________________ ___ _ 

חתימת הקבלן     ריך את
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 לחוברת המכרז   2-'גמסמך 
   (נספח ב' להסכם )

 
 

 כללי חלק 
 

 יוחד ט ממפר
 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 ות עפר  וד עב   -  01פרק 
מעבודות עפר הקשורות בפיתוח המפורטות   וכו', במבנה ובסביבתו להבדיל  ות חפירה, חציבה, מילוי מובא, הידוקודעב

  .40בפרק 
האמור ה  כל  הכחול"כלבמפרט  )"האוגדן  לסטנדרלי  בינמשרדית"  "הוועדה  שבהוצאת  שטיזצ(  ה וזהחמסמכי    ליה 

 ט אם נאמר אחרת.רק זה פרעל פחל  –עבודות עפר  01לבנייה ולמחשובם" פרק 
 

 ן יצוק באתר עבודות בטו   -  02פרק 
 

 י לפרק זה.קו הרלוונטבחלבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( העבודות י כללי 
 

 סוגי הבטון 02.1
  150ן רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  עבור בטו  .30-בסוג  בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מ

   ק בטון מוכן.ק"ג למ"
 .  250הצמנט יהיה מסוג צ.פ.  

 
 איכות הבטון והיציקות  02.2

 
   :תנאי בקרה102.2.0

הבט  להכנת  הנדרשים  הבקרה  תנאי  ון  תנאי  טוביםיהיו  בהם    בקרה  למקרים  פרט  הבטון  סוגי  לכל 
 . בינוניים  הבקר תנאיח יאושרו בכתב ע"י המפק

 
 : ציפוף הבטון02.2.02

רת מים וזאת ע"י חדי  בפניך האלמנטים, וכן על אטימות הבטון  הבטון לכל חתיש להקפיד על אחידות  
 .אים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקחציפוף מת

 
 :סגרגציהעת מני02.2.03

דרך    או  ארוך  צינור  בעזרת  תעשה  גבוהים  אלמנטים  בטפתחייציקת  שיבטיספם  בטון  ות  נפילת  חו 
 מרכיבי הבטון.למנוע הפרדת לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי 

 
  :אשפרה02.2.04

RING CU  -ימים לפחות, או ע"י שימוש ב  7ברציפות במשך  ן תעשה ע"י הרטבת הבטון  הבטו  אשפרת 

OUNDCOUMP  ה לכסווראות  לפי  יש  יבשות  רוחות  או  חזקה  במקרה של שמש  אתהמפקח,    פני   ת 
 ור המפקח.יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באיש הבטון ע"י

 
 בדיקת הבטון 2.2.050

יי  הבטונים  בטלבדיקת  של  מדגמים  להכנלקחו  טרי  כמותם  ון  המדגמים,  לקיחת  שיטות  קוביות,  ת 
לפי תתם  ובדיק בהו26"י  יהיו  וזאת עפ"י ת"י  ,  יילקחו מדגמים מהבטון הקשה  כל 106ראת המפקח 

 על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות המפקח.תהיינה  תובדיקה
 

 ת יציקו 02.3
 

 : תכן הטפסות02.3.01
הטפסות    ת"ימערכת  לפי  כך  904  תבוצע  או    ותתוכנן  שקיעות  ללא  העומסים  כל  קבלת  שתאפשר 

 רשיםות של העובדים באתר ותקנה לבטון את הצורה והגימורים הנדישות הבטיחתענה על דרה,  קריס
 ות.ינבתכ

 
 :קביעת אלמנטים בבטון.3.0202

הבטונים  יציקת  חו  לפני  לקבוע  בליטות,  יש  חריצים,  שרוולים,  אביזעוגנים רים,  כגון ,  וצנרת  רים 
וא ולקבל  חשמל  לתבניות  היטב  לחזקם  וכיו"ב,  המפקאת  ינסטלציה  למיקומם  אישור  וצורת  ח 

 חשוף. קת בטון יצד בימיוחקביעתם לפני היציקה. יש להקפיד על כל הנ"ל באופן 
 

 :קובעי מרחק )ספייסרים(02.3.03
קוב  המראת  יש  עי  בחק  הטפסות  מן  שלהוציא  בצורה  היציקה  במרחקזמן  שינויים  בכל  תמנע  ים. 

 רה אין להשאירם בבטון היצוק.מק
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 ון פלדת הזי 02.4
ים  להיות נקי   וטותל המים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות. עטות רגילים או מצולע ון תהיה ממ פלדת הזיו 

 מחלודה, כתמי שומן, לכלוך וכל חומר אחר.
 ציקה.כדי למנוע תזוזה בזמן הי היטב למקומם  וטות יחוזקומה 
חייב להתא  ועל  לן  ע"י הקביוחלפו  יק  מספ  ים לאורך האלמנטים בשטח, מוטות שאורכם אינואורך המוטות 

 .התאם להוראות המפקח ו/או המהנדסחשבונו, או יוארכו ב
 ת. המוטות לטפסוקן או התכניות ולמנוע היצמדות סוי בטון לפי התעל כיפיד להק שי 
לגובה הנדרש וזאת לפני היציקה, אין  בעזרת קובעי מרחק מבטון טרום  את זיון הרצפות והתקרות יש להרים   

 .זמן היציקהה בלבצע הרמ
 

 רוק אלמנטיםיפ   02.5
אשר  ליקויים  בהם  ונתגלו  שנוצקו  בטון  המלדע  חלקי  המכתת  או  ויסולקו  נן  יפורקו  לתקנם,  אפשר  אי  פקח 

בהתא הממהאתר  להנחיות  ום  חדשה  יציקה  תבוצע  מקומות  באותם  ולמפרטים  פקח.  להוראות  בהתאם 
 רו ע"י המפקח. שיימס

 חשבון הקבלן. ר יבוצע עלם שפך מאושמקו כל הנ"ל כולל סילוק הפסולת ל 
 
 

 עבודות בניה   –  04פרק 
 

  כללי  04.01
 

לוונטי אחר בהתחשב  חלק ראו כל    04פרק    )הספר הכחול(    הכללי  לפי הוראות המפרט  הע כולתבוצ  ודההעב
 : הוראות הנוספות שלהלןב
 

 . 1523התאם לנדרש בתקן הישראלי העבודות הבניה יבוצעו ב
 . 466לתקן  ישראלי  םו בהתאנכיות יבוצעואחגורות אופקיות 

 
מבטון יש להבטיח חיבור הבטון ע"י הוצאה של  ם מנטילאל ם אועצמ בכל חיבורי הקירות ביניהם לבין . 1

 ות בטון )שנני קשר(. ים עבור שטרבקוצ
בט בין  מפגש  מקום  ברשתכל  יכוסה  ובניה  לכל    15ברוחב    X.P.M  ון  שתימרח  היטב  מחוזקת  ס"מ 

 צמנט. יטרוחבה בט
 ירי היחידה שבכתב הכמויות. יל כלול במחלע אמורכל ה

 חורים(.  4)חיצוניים ייבנו מבלוקי בטון חלולים  והיים פנימיה ההבנ קירות ומחיצות . 2
 יבה.רי בלוקים או הנחת בלוקים בשכהשימוש בשב לא יותר  . 3
 

 בטון חלולים קירות מבלוקי  04.02
בעובי   ו  20בלוקי הבטון לקירות  בעובילמס"מ  בדרישות ת"י    ס"מ  10  חיצות  ויעמדו  חלולים  בלוקים    5יהיו 

 ".30לגבי סוג "
  

 או יצוקים  קופים בקירות בנוייםיטון משבת ובצה 04.03
 
בתבפת . 1 קירחים  יצוקיוך  או  בנויים  וימוקם,  ות  המשקוף  צידיייוצב  ומשני  כנדרש  ימולם  הרווח ו  א 

 הנשאר לכל הגובה בבטון.
  ך, תמוכים בפני סטיה ה על גובה, כשהם מיושרים על מוט ואני הקפדתעשה תוך כדם  הצבת המשקופי . 2

רוים בתממוקמנך ומהא לפני הטיח ישאר  פני המשקוף  כך שבין  מ"מ אם לא    15וח לפחות  וך הקיר 
 צויין אחרת בתוכנית.

מ . 3 יוצבצידי  אנכישקופים  חגורות  צידיו.קו  משני  המשקוף  גובה  לכל  מבטון   ות 
 ה(. בני  ת בנוסף לשנני הקשר בקירותס"מ לפחות )זא  10ורוחבה יהיה  הקיר    יהיה כעובי  רהעובי החגו

 תב הכמויות.בנפרד והם כלולים במחירי היחידה שבכלא ימדדו  ת אלוחגורו
תהיה    2הצבת   . 4 אחד  בקיר  יותר  או  תורשמשקופים  ולא  אחיד  בקו  סטיה  מיושרת  או  בליטה  כל  ה 

 מהקו.
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 יה ת בנ דויוחדים לעבומ אופני מדידה .0404
 

 ודות הבאות:ת העבגם א  חידהי היבנוסף לאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, יכללו מחיר
,  כללינטים מבטון ומפלדה, בהתאם למצויין במפרט העצמם או לאלמכל חיבורי הקירות ביניהם לבין   . 1

 קשר וכו'(.  ניירים )לרבות יציקות בטון, הוצאת קוצים, גמר בשינייחשבו ככלולים במח
להמ . 2 השטחיר  בגודל  התחשבות  ללא  המקומות  לכל  אחיד  יהיה  הנ בניה  בנילרבו  בנה,ח  ת  ת 

 ות.קירות/מחיצות לכל גובה שיידרש כמפורט בתוכני
שרותים הנדרשים  יגומים, הציוד, ההובלה והה כולל את כל החומרים, העבודה, הפדות הבנימחיר עבו

 רט הכללי.מפלהשלמת כל עבודות הבניה כמפורט ב
 בודות הבניה. גרת עא במס ב ולמורכים רגילים או עיוורים כלולים במחירי היחידה של הן משקופביטו . 3
  שבכתב הכמויות. מחירי היחידהכל האמור במפרט המיוחד כלול ב . 4

 
 

 
 ם עבודות איטו  –  05פרק 

 
 ות דרישות כללי  05.01

 מר אחרת.נא, אלא אם  05ק כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פר 
ה והוא חל על חלקי המבנה בכל אתר  ז מסמכי החוכל   לפי  פרק זה מתייחס לעבודות איטום ובידוד המתבצעות 

 נאמר אחרת. היקף פרט אם בכל גובה בכל
וועדה הבינמשרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה  שבהוצאת הל"(  הכחוספר  כל האמור במפרט הכללי )" 

 .בהלבניה ולמחשו
 
 

 ריות הקבלן לאיטוםחא 0205.
אחריו  למנהל  לתת  יתחייב  בכהקבלן  לת  עתב  של  שני תקופה  מיום שר  עבודות   המתקןמסירת    ם  שכל  לכך 

הקבלן לתקן אותם ויים יהיה על  ההיא. אם יתגלו ליק כו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ום, התפרים והאיט
 ו לפי הוראות המנהל ולשביעות רצונו. בונעל חשבות טיהר עקב חדירת שיגרמו ואת כל הקלקולים והנזקים

 
הבטח  בילשם  בצוע  ת  תקהתיקונים  האמשך  הקבלןופת  על  כתב    חריות  למזמין  מתאיםלמסור   אחריות 

 שנים.   10לתקופה של 
 
 כללי  305.0

 שה לאטימות מוחלטת בפני רטיבות ואדים. לענות על הדריטיב האיטום צריך  . 1
 רך"'.וה ע"שו  יש לראות כאילו רשום לידו אוי של חומר איטום מסחר זה שםבמפרט ן בכל מקום בו מצויי . 2
 המפרטים של יצרן חומרי האיטום.  מפרט זה ו/אווהכנת השטח ייעשה בהתאם לדרישות  האיטוםביצוע    .3

 
 איטום גגות 05.04

 
 גגות שטוחים טוםנת שטחים לאיכה

 ואבק.  לכלוךזר,  ל חומרמכשטחי גג שיש לאטמם יהיו תמיד יבשים ונקיים 

כן כראוי. הכנת שטח הגג טום הוטח לאיח מראש שהשהמפקשור  תחילת ביצוע עבודות האיטום מותנית באי
 תכלול:

 פסולת, אבק, סיד וחומרים זרים. י הגג מלכלוך, י יסודי פנקוני .א
כל  ד על  דוד אח מ  ון: דודי שמש ואנטנות לא פעילות. כאשר יהיה צורך לפנות יותרנים כגגג ממתקפינוי ה .ב

 וסף.מ"ר האיטום החדש, ישולם לקבלן בגין כל דוד נ 60
 המונח על הגג אינו כלול במחיר. םהדייריטי של פינוי ציוד פר

יטומן חם לאחר  ודבקו לשטח בבשל קצות יריעות או רשת זכוכית ייחתכו וי  קטעים רופפיםבועות אויר ו .ג
 הספגתם בפריימר ביטומני חודר. 

 והצטבר ליד ובתוך מוצאי מי גשם. מן ישן שנזל ביטו  גירודזבים ומרשחרור סתימות ב .ד
 ולל:גות הכערוריות בגן שקתיקו .ה

 בפריימר אמולסיה ביטומנית.  ואבק והספגתםניקוי השקערוריות מחומר זר, לכלוך  .1
 ית בעזרת שפכטל.מולסיה ביטומנמילוי השקערוריות בדייס א .2
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ניקוים מליכ . ו ע"י  רחבים  רצ, מריך ואבקלותיקום סדקים צרים או  ברוחב  חת  ס"מ לאורך    40או    20ועה 
  30או    15ב  ית על המריחה החמה של פס ארג ברוח קה מיד, הדב575/2ספלטי  מן אבביומר ו הסדק בפריי

 ייראה.רג יכוסה ולא עד שהא 75/25"מ ומריחה נוספת על הארג בביטומן אספלטי ס
 ת.ס"מ לפחו 10בחיבורים לאורך תהייה החפיה של פסי הארג 

שטח  יוגן    מו כן,אוטמים. כ  ם לא שאות ה לאיטום יכללו ביצוע כל אמצעי הגנה על חלקי מבנה  ת הכנעבודו .ז
 יומה. האיטום בכל שלבי העבודה עד לס

מה   .ח בחומרישקיים  כל  יהיה  החידוש  גם  ביטומנים,  בחומרים  פואטום  ביטומנים,  בהם  ם  למקרים  רט 
 תינתן הוראה אחרת של מפקח העבודה.

ויבשים    קייםפר נכל חומר זר ולבצע איטום, כשדפנות הת  יק עקבותלהרח  ים ישת קיימטומתפרי התפש .ט
 לוטין. לח

בטון שבור . י כהכנה לעיבוד הרולקות. העבודה תבוצע  ים או מחוספסתיקון והחלקת קירות או מעקות  ים 
 מ"מ.  5-3. היישום יהיה רטוב על רטוב, ובעובי 05.04.01יף סעב בטיח כמפורט

 

 ים:כולל  בידודיטום וא  מחירי עבודות
 ש. יטום חדיצוע אם או בחידוש איטולשם ט',  –א'  – 05,00.06הכנת השטח כמפורט בסעיף  .א
 אמצעי הרמה וכו'.דרכי גישה,  כל אמצעי העזר: סולמות, .ב
 ומהיישום.  מחומרי האיטוםהגנה על כל חלקי המבנה שלא יתלכלכו  .ג
ת ביט ומניות המצופות בגרגירי  יריעומחיר בנה. בהלמחיר איטום גגות שטוחים, או תיקון איטום, יכלול  .ד

 ים המיוחדים. העיבודיעות וים בין הירתפר כספתאגרגאט כלולה ה
 

  הערה: 
ם  ר ושטחו לתשלוחזיתות הבתים אינו כלול במחי בתפרי התפשטות אנכיים על עבור טיפול מחיר הפיגום .1

 יקבע מראש ע"י מפקח העבודה.
 ספות על חזית הנדונה. ות נועבוד תבצעותמ התשלום הנ"ל ישולם רק כאשר לא

 ם.האיטו חיר עבודותה במכוללבדיקת גגות בהצפה אינה   .2
 

 
 יטום ביריעות ביטומניות א  ב.
 

 :חלקהכבת יישור וה ש . 1
 : הכנות( כמפורטהשכבה תבוצע לאחר גמר כל העיבודים והחיזוקים )ה

גר' למ"ר ושיפשופו    503-כשל  ר  עויבש  ך,)פזקר( או שווה ער  " 474מריחת "פריימר" כגון "ג'י.אס.     (א
 ה"פריימר" אל ההגבהות. ףלשיפשויש לתת  וחדמי דגש היטב לתשתית במטאטא כביש.

יחה תבוצע )פזקר(, ויישור במגב רחב. המר  85/40  מסוג  מנופח  חם  מןביטו  של  עבה  מריחת שכבה  (ב
קטנים.בשנ ופגמים  חללים  מילוי  להבטחת  מהלכים  שכ   י  את  למרוח  ג  ע"  מןהביטו  בתאין 

 ק"ג למ"ר.  2-הצריכה כ ההגבהות. שעור
 כבה. למחרת מריחת השדם רק ל המוקום יהיה לכהאיטדות המשך עבו (ג
 
 : איטוםריעות הי .  2

ליונה בגמר אגרגט  ללות, יריעה עטום תהיינה בשתי שכבות של יריעות ביטומניות משוכת האייריעו
 . Rרמה , S.B.S טומרימר אלס ליפו 15%מולבן המולחמות לגג, המכילות תוספת 

 ר. גר'/מ" 180 במשקל סטרליאופ מ"מ עם זיון לבד 5עובי היריעה  
 נחת היריעות.יריעה לפני העל הקבלן לקבל את אישור המפקח לסוג ה

 
 :כבת האיטוםש   .3
 

 יטומניות כמפורט בהלחמה מלאה.וצע מיריעות בשכבת איטום זו תב  -
 
במלוא שטח - הייאל שכבן  היריעות תולחמנה  ות  ו/או לתשתית הבטוןשור  הכל    -  החלקה 

 ת ומעקות(. קירו)גג בהתאם לפרטים 
 
 יות המפקח.לתכניות והנחדה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם בוהע -
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יעות חיזוק". "יריעות החיזוק"  , תודבקנה "יראופקי, אנכי  -בכל מפגשי מישורים שונים   -

 לעיל.  ואריםה המתוהשיט וגתהיינה מיריעות ביטומניות מהס
ק או לפס  על לסדיהיה מכז היריעה  שמר  קפדהס"מ, תוך ה  40יהיה לפחות    רוחב היריעה

 ו מולחמים היטב לתשתית. מ מכל צד יהיס" 10המסוייד וכי לפחות 
 וצר )"המדרגה" ( .הנ הקנט יטולבל "תגוהצנה" אלו קצוות יריעות

 
 הביצוע בשטחים האופקיים:  -

 ויושרה  נפרשה  שהיריעה  וזאת לאחר  הקצוות,   כלפיגליל  מצע התחל מאת  הדבקת היריעו
 אל מרכז היריעה.ה תיקצו משני חזרה להלגוגו

 פקח.רק באישור המשינוי בשיטת העבודה  
 
וך אל הצד הגבוה, אלא תמיד מהצד הנמכיוון הנחת היריעות יהיה כדוגמת "גג רעפים",   -

 מרזב וכו'(.  )כגון חיםתפ יב בס תמיד לתח העבודה אם נדרש אחרת על ידי המפקח.
 
"ירעמ  כגון  נוספות,  תבושכ   תודבקנה  בו  מקום  בכל - חיפוי"  יעות  ל  "יריעות  או  חיזוק" 

 השכבה העליונה כלפי אלה של השכבה התחתונה.ל החפיות של תוזזנה כ
 
 פיפות: שעור הח -

ו  שיבוצעה  ס"מ, מלבד אל  10נדרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של    אלא אם
עבר ס"מ מ  15ל  חק שבמר  ס"מ מפינות. מכל מקום, יריעת איטום תופסק  20  ום של בתח

 ינה. לפ
בו מתבצעת הלחמה של שכבת   עליונבכל מקום  יותר משכבה אחת, תוזזנה יריעות  ה או 

 יריעה. 1/2ברוחב של  התחתונהכלפי  עליונההחפיות של השכבה ה
 
ה יעות חיפוי" )"פלשונג"( תודבקנ( "ירוכו'  מעקות  ת,ריעות חיפוי" )הגנה באזורי הגבהוי" -

המ מגובה  המים  האופקי(  האיטום   שכבת  )מפני   בפרטים  ןצוייהחל  אף  או  המעקה,    ע"ג 
מש סוג המשתהיה מה  יריעת החיפוי  בת האיטום האופקי.ס"מ על פני שכ  15תרד" עד  "ו

 שכבת האיטום העיקרית. את 
 
 "אף מים":   -

מ קטן  המים"  "אף  אוס  5-כאשר  מ  "מ,  ירחיק  בנהו  אם  מקצה   תבוודאולא  המים  את 
 ם. של שכבות האיטו בקצה העליון ולקה הפוכה",יש לבצע "רום,  האיטיריעות 

תבוצערוה" ביטו  לקה"  בסיס  ב"מסטיק"  על  מסטיק  או  היריעה,  מחומר  חם  מני 
 רבונט. פוליק

 אמצעי הבטחה וזהירות:   -
 ם קיימים כאלה. לן וכו', א ון פוליאטיגכ  ההגנה  שכבת את להסיר יש ההדבקה לפני סמוך

 ( ו"לגהץ".רית )"שפכטל"מלעבור עם יש  חמותעל כל החפיות המול
  

 הלבנת חיבורים  -
ריל  ו החיבורים בין היריעות באמצעות צביעת סופרקה ואישורה יולבנדיקת ההצפם בבתו
 או שווה ערך באישור המהנדס. לבן

 
 אין לדרוך על יריעה בעודה חמה.  -

 
 ת בדיקת אטימו .ג

ס"מ   5ם בגובה של בכל שטחן במיידי הצפתן -על יעשהבדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל ת
במשך   יש  72לפחות  המפקח  הקבלן.  עות.  חשבון  על  ימים  לשבוע  עד  זו  תקופה  להאריך  רשאי  היה 

כולהה התקרוצפה  בשולי  למים  מחסום  יצירת  כגון  בכך  הכרוכים  הסידורים  כל  את  ואטימת  ת  לת 
 בים.המרז

וע בדיקת ההצפה על ביצשבונו, לחזור  לתקנם על ח  בלןהק  ביאם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחו
 ה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.ל, עד שהבדיקכמתואר לעי
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 תים ומקלחות )רצפות רטובות(שירו  איטום רצפות בחדרי 05.05
 

 ) גום"מסטיריצוף עם מערכת "סות וכו' מתחת לקלחת, מרפיה, תאי מ בטאמ איטום על מרצפים או ריצפות בטון בחדרי 
 (. 107ה טופ קסי או 102לפלקס איגוקה סי

 
   צפות בטוןמרצפים ור

 כלוך,אבק וחלקים. לחי רצפה או מרצף שיש לאטמם יהיו תמיד יבשים ונקיים מכל חומר זר, טש

. הכנת שטח ראויכן כוטח לאיטום ההשמותנית באישור המפקח מראש שבודות האיטום תחילת ביצוע ע
 וחומרים זרים.   ך, פסולת, אבק, סידתכלול: ניקוי יסודי פני הבטון מלכלו

ים(,  נם מספיק )במיוחד עבור איטום בחומרים ביטומיועדים לאיטום אינם חלקי מפני הבטון הבמקרים בהם 
סוג  אם לבהת ,יה ביטומניתלסדייס אמו שכבת החלקה על בסיס מלט צמנט אויורה המפקח בכתב על ביצוע 

 החומר שהושם בעבר. 

 נפרד. בגין החלקה הנ"ל ישולם ב

 
 

 לת:העבודה כול
 

 הכנת שטח  –אשון שלב ר 
 

 חר קיבוע צנרת המים והניקוז, במידה והותקנו.של השטח לא  ניקוי יסודי . א
 

ג' עבור   יףמפורט בסעת מהרצפה ע"י תערובת מלט צמנט כת המים והניקוז במידה והיא בולטרביטון צנ . ב
 צמנטי והחלקתו. י הדלתות. הביטון יעשה תוך יצירת שיפועים במלט בפתחבהה  ג הה

 
  2", 10חלקים "מסטיגום  3הרכב: מטיט "מסטיגום" ב קף החדרמ בהימ" 10X10ת רולקות במידות קנהת .ג

  :11חול גס רובת מלט צמנט ביחסי נפח צמנט: נט. בפתחי דלתות תוצק הגבהה מתע מחלקים חול, חלק צ
 מכמות הצמנט, מדוללת במים ביחס מתאים.  20%בכמות של " 1 הבתוספת "סיק

 ף.ית הריצות תסתיים במפלס תחתההגבהה בפתחי דלתו
 

 רופפים.  םלייבוש וניקיון יסודי של שטח הרצפה והרולקות מפסולת חלקי שעות  24 המתנה של . ד
 

 פה והרולקות איטום הריצ –שלב שני 
 

, באזור ס"מ 20ח הרצפה והרולקות על לגובה ל שט"ר עמגר'/ 300 -כל " בכמות ש106מריחת "פריימר  .ה
 אמבטיה.בה פני ה ס"מ מעל גו 10ר עד יה יש לעלות על הקיהאמבט

 שעות לייבוש )בהתאם לתנאי הסביבה(. 3-2 ה שלהמתנ
 

 בכמות של האמבטיה, )בכל השטח של הפריימר(טח הרצפה, הרולקות והקיר באזור שמריחת "מסטיגום" על  .ו
 שעות לייבוש.  8- 6 ה שלהמתנ ק"ג/מ"ר. 51.
 

כנ"ל. המתנה קות והקירות על פני הרצפה, הרול ק"ג/מ"ר 1.5גום" בכבות של מריחת שכבה שנייה של "מסטי . ז
 שעות ליבוש.  24של 

 (. והקיר. )לשיפור התקנת החיפויים תבגמר המריחה יש לפזר חול על הרולקו
 

כבה השנייה ולנקוט אמצעי זהירות  הש ישוםחר יאשעות ל 24 –מ יש לפזר חול למילוי לפני הריצוף החל  . ח
 וף.ה באיטום בזמן הריצלמניעת פגיע

 
 הערה: 

 
 ש. רבוע ימים ליבוש לפני בדיקת הצפה, אם ידמסטיגום ספריי" יש להמתין ש" או "10גום במקרה של "מסטי
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 ם. וות מתום היש שע 36צפה בתום " במקלחת, ניתן לבצע בדיקת הבמקרה של ישום "מסטיגום ספיד
 
 

 המדידה ותכולת המחיר 
 

שיחשב עפ"י גובה   טח איום נוסףיתווסף למדידה ש –לאמבטיה  שר מבצעים גם איטוםבמטרים רבועים, כא  –המדידה 
 ס"מ.  20 -ל המופחת בהאיטום בפוע

 ור לעיל, לרבות הרולקות.המחיר כולל כל אמ
 

 איטום קירות חדרים רטובים  05.06
 

 הכנת השטח  א.
שולד  השטחלהכין את  ש  י  ולגרד את  אוג  וכד'  שומן  כל החומר הלא מודבק  יהיה ללא אבק, לכלוך, 

הבלוקים, בין בלוקים ועמודים, חורים עקב סגרגציה בשטחי החורים בין  את כל )כמו חול(. יש לסתום
 המים(. מכמות  20%סיקה לטקס" או שו"ע )חול ומים " 3צמנט,  1תערובת של בטון וכד' ב

 
 טוםיא ב.

  20%ע )"סיקה לטקס" או שו" חול ומים 3צמנט,   1ע"י הרבצה צמנטית בתערובת של  שהם יעהאיטו 
 מכמות המים(. 

 מ"מ. 8-השכבה כמלי של מיני עובי 
לס ה על הקיר יש להטביע רשת אינטרגבחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העול 

 הצמנטית עד לכיסוי מושלם. בצה ההר  הרשת תבוצע ביס"מ. על ג 10ג"ר/מ"ר ברוחב של  60משקל 
 מ'.  2 לשטח הקיר עד לגובה שהאיטום יכלול את כל  

 
 
 

 ות פלדה ן ומסגר ת אומנגרו –  06פרק 
 

 כללי  06.1
 

 חול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.כההעבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר 
 

 . קניםת התשוירמפרטים ולדל יתאימו בכל פרטי הנגרות והמסגרות 06.1.01
 

המפעל שיספק    -  פקח/מזמיןהמע"י    תסופק לבניין רק אם וכאשר יאושרו מראש  נגרות מתועשת   06.1.02
שות מפמ"כ  ריבדאת המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו  

253,252,251 . 
 

ה   .1.0306 ה  יימדדו  פתחיםמידות  לפני  ע"י  ביצוע  תחקבלן  וגרנהילת  הקות  על  להודיע המסגרות.  בלן 
 . הנדרשותלמידות  קח על כל סטייה בין מידת הפתחים בבנייןלמפ

 האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.
 

ח רשאי  המפקח. המפק  מראש ע"י  ושרושיא  צעו רק בנגריה או מסגריהבוי  מוצרי נגרות ומסגרות 06.1.04
 מרים וביצוע העבודה. החו את קל עת ולבדובכלבקר בהם 

 
מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור המפקח ו/או   מאדוגלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר   06.1.05

 . זמיןהמ
 

  צבע בשכבת  אכה  נמשחו בכל פאותיהם בבית המל  לאש  לא יובאו לאתר מוצרי נגרות או מסגרות 06.1.06
בה יימשחו לפני מועד ההרכ  ודשים או יותרח  4  נוסחמוצרים שאו.  ת הדרושותל ההכנוכולל כ  ודיס

 בה.שוב בצבע יסוד חדש לפני ההרכ
 

  ין שתימנע כל פגיעה בהם. א  מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבניין יוגנו ויישמרו באופן 06.1.07
דלתותל במלבני  חלונו  השתמש  לחיזוק  או  מפיגות  לכל  או  מוצריםמים  אחרת.  חלקים  א  טרה  ו 

 לן על חשבונו. ע"י הקב מים יתוקנו או יוחלפו פגו אוצמשי
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א 06.1.08 דרישה  הנגרובהיעדר  מוצרי  יבוצעו  אורן ת  חרת  התקנים    מעץ  דרישות  לכל  מתאים  ונקי  יבש 

מאותו    בפקקי עץ בריאבריאים יוצאו מהעץ וייסתמו    נםאי . סיקוסים ש35הישראליים ובפרט ת"י  
 סוג.

  
לפחות בצידם   3ת בצידם הגלוי ומסוג  לפחו  1סוג  מ  37ו לדרישות ת"י  תאימי  תולמוצרי נגרם  לבידי   06.1.09

 וי. הסמ
 

לבוד  06.1.10 בהיעדר    לוח  הישראליים.  התקנים  לדרישות  יתאים  נגרים"(  "לוח  או  "פנל"  גם  )המכונה 
 "מ. מ 4 -דים לא יקטן מ( ועובי הלבימעץ לבן )אשוח ת תהיינה המילואות )המילוי( חרא דרישה

 
פלדהומ .1106.1 יבוצעו    צרי  חיבוריהם  כל  של    FE  37מפלדה  על  מזערי  הרי  2בעובי  יהיו  מ"מ,  תוכים 

בוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראהו והוא יושחז עד לקבלת  חשמליים בלבד וי
 וחלק.ד חישטח א

 
, אחת מכל  מאותוגדל  פקח/מזמיןהמבאישור מוקדם של  מסגרות חייב  ות נגרות ובודלע  הפרזולכל   06.1.12

 קבלן. סוג, שיסופקו ע"י ה
 

 ר היחידה.ולוונים. מחיר הגלוון כלול במחיכל מוצרי הפלדה יהיו מג 06.1.13
 
פלדה 406.1.1 ומסגרות  אומן  נגרות  עבודות  ל  צביעת  בהתאם  פרק  ראהותיעשה  המיוחד   11ות  במפרט 

 היחידה. רה כלול במחירומחי
 נים בלבד., באתר יותרו תיקומפעלב ועצביעה יבוצה בזאת שעבודות דגשמו 

 
 ארונות מטבח חדשים  .206

  
 עפ"י תוכנית שתאושר מראש ע"י המפקח. יש ומתחתיו יהיו חדשים מעל השארונות מטבח 

 תאים.  3 -ו דלתות 6רון יהיו טר. לכל אמ 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 2בכל ארון יהיו 
 מ"מ מצופה בפורמייקה בשתי צידיו.  18תותקן פלטת לביד בעובי  – וןבחלקו העליון של האר

 ון. הארלכל תא של רגליות  4 –ת ננוכוועל רגליות מתהארון יוצב  – הצבת הארון
 

 בנה הארון: שמהם ייחומרים 
מ"מ עובי, מצופים   18ווביץ'  דסנ  –ודפני המגירות  ת, לתחתית המגירות  דלתוב, ללג פרט    ןורכל חלקי הא  .א

 בגוון אשר יבחר המפקח. –וני מייקה בצד הפנימי בצבע לבן ובחיצבפור

 לכל ציר.  2  פלסטי חרושתי,ת מיתד לת באמצעועוגנים בדרים המעם צי MDFלוח  –דלתות הארון  .ב

פורמייקה בשני צידיו להסתרת מ"מ עובי, מצופה    18יד  לב  לוחתקן  וי  רבתא של כיו  –לוח הסתרה לכיור   .ג
 הכיור.

 מ"מ מצופה מלמין רק בצידו הפנימי. 6לביד עובי  –המגירות גב הארון ותחתית  .ד

)טריקה    ת ממתכתירות טלסקופיולות למגויים, מסייבורים סמם עם חקפיצי  –פרזול, צירי תוף פנימיים   .ה
 . שקטה(

 ומגירות. דלתות  לפתיחת תכתממ –או מאחזי יד ות ידי
 

 ארון עליון 
 ס"מ  32 –עומק 
 ס"מ 60 -כ  –גובה 

 בכל תא מדף 
 . רים והמבנה כאמור ביחס לארון התחתוןומהח

 
 מדידה ותכולת המחיר 

 ון לי ע במטרים מסווגים לארון תחתון וארון  –המדידה 
 לעיל  את כל האמורהמחיר כולל 
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 חדים מדידה מיוני אופ .206
 

 גם את העבודות המפורטות להלן:י מחירי היחידה השונים יכללו רט הכללמור במפלא ףוסנב .01206.
 פלדה )משקופים( בבטון ועיגונם. מלבני ה מילוי א.
וצילינדרים ב. הידראוליים  מעצורים  עינית,  לרבות  הפירזול  מנגכל  מוברמן  נו,  סגירה  ג  אט 

רהבני או ש"ע  שתוצרת  וני  עבצאסת אצבעות מסוג  ל למניעת תפיהדלת וכן שרוולתחתית כנף  
ל אטימה  גומיות  המשקוף  כל  וכן  בהתאם    -וכו'  היקף  בלנדרשהכל  הכמויות,   כתב, 

   תקנים./במפרטיםו
 גלוון וצביעה. ג.
 הכנת דוגמאות לאישור המפקח. .ד

 
במידות   06.2.02 בגבולחיהישינוי  שלדות  עי  10%  ות  יהווה  לא  כיוון  במבכל  לשינוי  ו/או לה  היחידה    חיר 

 צד הקבלן.מכלשהי יעה בלת
 
 
 
 

 ני תברואה מתק -  07פרק 
 

 נטי לפרק זה.פרט הכללי )הספר הכחול( בחלקו הרלווהעבודות יבוצעו לפי הוראות המ כללי 
 

 תאור כללי  07.01
חלק .  1 מהווה  זה  מיוחד  נפרד  מפרט  נש  לביצוע  הסכםהצעה/ממסמכי    בלתי  וא העבודה 

להכנת העבודה.   רושיםכים הדל המסמאת כ  בללק  זהפרק  על הקבלן המבצע  ה.  מפרט ז
רשימת המסמכיםב זה  כלל  להצעה/הסכם  כלל  הזה, תנאים  דרישות  יים מיוחדים  מפרט 

מהקבלן, שאר  כלליות  וכל  הכמויות  המסמכים   כתב  ברשימת  המפורטים   המסמכים 
 ם זה. להצעה/הסכ

ן גדאות )"הישרדמ  ןהבי  ועדהפרט הכללי" של הות לנאמר ב"מכל העבודות בפרק זה כפופ .  2
בפר העבודות  כל  ותקן  הכחול"(.  הל"ת  להוראות  כפופות  זה  הע  1205ק  דכנית במהדורה 

 ביותר.
 

 אופני מדידה ומחירים   07.02
, כפוף לתוספות בינמשרדירט הכללי ה בכל מקום שבו לא צויין אחרת ימדדו הכמויות בהתאם למפ

 לן: שלה
  הסתעפויות פרט לברזים תות וול קשיר יכלמחר והיצך האורקוטר תמדד ל  צנרת מים בכל א.  

כנ"לש בנפרד.  הנכלל  במחיר  הצנרת.  לבידוד  גם  ימדדו  מדידה ים  למכשירי  כנות 
 ולמנומטרים בנוסף לכל הנאמר במפרט הכללי וכן שרוולים באלמנטים מבטון. 

המ  .ב לצשיטת  תברואנדידה  במתקני  לפי רת  תהיה  המפרט   07000  בסעיף  המפורט  ה   של 
במילוי.   יזרי הסתעפות, ומחירחים, ואבתכלול ספרת  נצהלי.  הכל בטון  מאריכים    עטיפת 

 גבי קופסאות בקורת.ים , במחיר המחסום, כנ"ל ללמחסומי רצפה נכלל
האב ג.  את  תכלול  או ש"ע  "פלגל"  או  "פקסגול"  לנקודה    ברותלהתח  שיםהנדר  יזריםצנרת 

   ד.יינתן מחיר נפר  תעל. למחלקיםותכלול שרוול מ
יכרי  יחמ ד.  שנים לצנרת   10  -ול  ההצעה/הסכם  סמכיבמ  כמצויין  ואחריות  ללו שרותהציוד 

   המחלקים. אספקה בשיטת
 
 צנרת לחץ, שופכין, דלוחין, ביוב וגשם   307.0

ם  טת מחלקי תהיה בשי  -ת שחילה  רת פלסטילסטיים. צניהיו צינורות פ-צנרת למים חמים וקרים  
צינורות ב  עם  יורוהצנ  מקלטמגן פלסטיים.  לפי ת"י    04ונת ללא תפר סקדיול  ה מגולויו מפלדהת 

מיציקת  593 מגולוונים  יהיו  המחברים  ת"י  .  לפי  הברגות 255חשילה  עם  יהיו  החיבורים  כל   .  
 גבוהה. פוליאטילן בצפיפות  או מ  958ן לפי ת"י  תהיה מפוליפרופיל  -ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין  

המחב  שי והצנרתלעטוף  אטבבטו  רים  למן  ובמחי)כלול    יםים  הצנרתר(  על  מכנית    כדי  תוך  להגן 
  הבנייה.

פוליפרופילן, או פוליאטילן  יה מפלסטיק קשיח לפי התקן מחומר  תה  -גלוייה בבנין    -צנרת שופכין  
 .(E.P.D.Hבצפיפות גבוהה )
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שו מתחתצנורות  יה  פכין  קבלרצפה  לפי  בצפמפוליאט  פקחהמיעת  יו  עםיפות  ילן    חיבורי  גבוהה 
המעטפת תהיה   הצנור(.  במחיר  צד, )כלולס"מ מכל    10ון של  ן תעטף בבטמתחת לבני  תרנצ  וך.רית

  למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה. ברזל זיון הרצפה ותהיהקשורה אל 
 .   %2  ועבשפ -רת ין אחלא צו . אם כנדרשצנורות אופקיים יונחו בשיפוע 

הביקו קופסאות  ובכל  בקירות  מחסומירת  תקנ התופיים    יםומוהמחס  הצפהר  רצפה,  יים  יהיו 
 מכסים מפליז.  מפוליפרופילן עם

   ת גבוהה.מפוליאטילן בצפיפו -צנורות אויר 
יקונים  פנימי, ברתוך, כולל ת  מלט  עם ציפוי  530יהיו מפלדה ת"י    -צנורות מי גשם מגגות לחצרות  

 . 40יול עם קשתות מוצא מפלדה סקד י, פוי פנימבצי
רמחסו "מי  "  4צפה  מייהי  8/  פ   תקצו  ציפוי  אמאיל  עם  בצנימי  מפוליאטילן  גבוהה. או   פיפות 

. הקבלן יתקין הנחיות המפקחה לפי  לרצפה, או בתוך היציקיותקנו מתחת    8/ "  4"  מחסומי רצפה
ס"מ(.    3-5  )לפחות  החופף  לקהח  עומק  יליקון לכלשרוול מאריך ויאטום מבפנים ומבחוץ באטם ס

 ע. יקבן שיתברג מפליז בגוומ המכסה יהיה
 
 קרקעית -תת לחץ צנרת  507.0

פלדה   "צנורות  סקדיול    -  2בקוטר  מגולבנים  חיבורי    40יהיו  חרושתי.  עם  פלסטי  וציפוי  הברגה 
  קן לפי ת  תהיה  -עלה  ומ  3צנרת מקוטר "  אטמוספירות.  10  -דרג מינימלי לצנרת פלסטית תהיה ב

  העטיפה  תיקוני  יש לעשות. ון טמי בפני ית וציפויחרושת פלסטית  עטיפה , עם חיבורי ריתוך, עם305
 דה של היצרן. בה להשלמה מלאה של ההגנה החיצונית, תוך בקורת שההרכ   גמר לאחר

לשוחות  יעשו מבטון טרומי לפי הת"י, או פלסטיים מתוצרת מאושרת. הרצפה    -כל השוחות לביוב  
תהיה  הבט זיוןון  הטבעו  ילפנ  ותוצק  התקן  לפי  עם  תחתיהנחת  או  חרת,  המוושתיות  צרות  יות 

הפתחמונו  יציקהב הכנת  עם  אחת  היצרן.ליטית  ע"י  מראש  יותקנ  ים  לשוחה  הצנורות  ו בחיבור 
 טון מעמס.  8 -דרישה אחרת מכסי השוחות ייבנו ל היעדרמחברים מיוחדים לשוחות, ב

 
 ציבה ות חעבוד ורים והכנת ח  .607.0

ללו  ון שייכשל הבט  נטיםלמבא  יםריצחו  רוולים, חורים קבלן להכין שעל ה  -לגבי כל סוגי הצנרת  
אינסטלציה וכן לבצע על  גודל ובמקום הנדרשים להעברת הצנרת לפי תכניות הבמחירי היחידה, ב

של החציבה  את  הוא  היציקה  חשבונו  בשעת  הוכנו  אשר  הדרושים  והחריצים  החציבה החורים   .
רקת הב  של  בכתב  שוראב  עשה  לפני  יהמפקח  הקבלן  בכלצוע.  שיגר  שא  מח נזק    לא  ציבהם 

ם  יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרי  -ות  של שופכין מתחת לרצפהצנורות  ושרת.כל  מא
 בהם צויין אחרת.

 
 צביעה   ..0707

בע סופי  שכבות צ  יסוד ובשתיכל הצנרת תצבע כולל צנרת מגולבנת וצנרת יצקת בשתי שכבות צבע  
 ירות. קל הכנסתני הצבוע צנרת לפש ל. י פקחהמע"י שיאושר  מסוג וגוון

המחי נכללר  החת  את  לצבוע  להקפיד  יש  הצנרת.  במחיר  צביעה  במקומות  המגולבנת  וך  הצנרת 
מתלים, חיזוקים וכל חלקי   כל הנאמר לעיל חל גם על  קורוזיה.  למניעת  אבץ  בצבע גילוון קר עשיר

 ם בצנרת. רזל הקשוריב
 

 התקנת צנרת שופכין  .0807
הבקו פתחי  בה  -רת  כל  פ"ללה  תאםיעשו  הבקותחת.  יפי  תמרת  יש   לצד  ידנו  גישה.   המאפשר 

גישה מלמטה בשום מקרה, אלא    להתקין  יןלהשתמש באביזרים בעלי גישה צדדית לפי הנדרש. א
של   בכתב  מפורשת  שופכפקחהמבהוראה  בקווי  כיוון  שינוי  בכל  לה  -ין  .  או   םכייבבר  שתמש יש 

 .פקחהמ כתב שלשת בפורה מראהוב לאמעלות, א 90א לות בלבד ולע מ 45 בהסתעפויות של
והכיסוי   קומת  כמ  -החפירה  לרצפת  מתחת  צנרת  הצנורות.  במחיר  ונכללים  הכללי  במפרט  פורט 

 מבנה.ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "תעבוד" יחד עם רצפת ה קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו
 

 ץ ת לח בדיק  .0907
שעות,   4 ספרות במשךמואט 12 לש חץות ליעברו בדיק -האשחמים וכיבוי מערכות המים הקרים, ה

ועליו לספק את המכשירים הדרושים לכך   . הבדיקות יערכו על חשבון הקבלן8.8.2  לפי הל"ת סעיף
 יאשר זאת ות המפקח שקווים זמניים. הבדיקה תערך בנוכח  וסגירת  כגון: משאבה, מנומטר, צנרת

 המבודדת.צנרת  ד על הודהבי נורות, או יותקןו הצשור יאטמלאחר האי רק העבודה, ביומן
אין לכסות את התעלות לפני    .8.6.2  סעיף  הל"ת   תעשה לפי  -ן והדלוחין  בדיקות לחץ לצנרת השופכי

בפקקי להשתמש  יש  המפקח.  חבר  מתפרקים  טסט   אשור  של  מוצר  כדוגמת  הבדיקה,  ת  לצורך 
   ושר."פומס" או ש"ע מא
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 שיפועים   .1007

 אופקיים.   -מים קרים וח מים צנרת
 . ש אחרת בכתב ע"י המפקחידראלא אם כן  מינימום, %2  ופכיןדלוחין וש תרוצנו

 .  %1  - 6" צנרת שופכין 
 יש לקבל אשור בכתב מאת המפקח. -קטנים יותר  בשיפועים להנחה

 
 
 קבועות מחרס  107.1

  ה.ת לפני ההזמנאשור על סוג הקבועו ה ולקבלדת קבועגמא מכל יחייש להביא דו
על   להגן  אספקמיות  עוהקבויש  ועדם  ולמסרן    ההמסיר  לקראת  הבנין.  סירתלמ  תן  לנקותן  יש 

הרצפות והקירות ולשמור על גובה אחיד עבור   מפני  המרחקים  על  להקפיד  יש  מבריקות מכל פגם.
 הסוג.   מאותו הקבועות

מ יהיו  "חרסה",האסלות  ש  תוצרת  עאו  מווה  יהיו  ומכסה  מושב  סרך,  פלסטי  "כבד". חומר  וג 
ושר עם מנגנון דו כמותי. אסלות  מחומר פלסטי בדגם מא דחהו מכלי הההיאחרת, יה ישר דרבהיעד

בתכניות המפורט  כל  כולל  ולקיר  לרצפה  פלדה  קונסטרוקצית  עם  יסופקו  עם  -תלויות  ויסופקו 
 . 1מזרם חצי אוטומטי "

ה  סלת הא. יש למרוח תושבמ מצופי כרוםס"   40,    3/16"רת ברגי פליז  חזק לרצפה בעז יש ל  אסלות
 י הידוקה לרצפה.י לבן לפנסטבמרק פל

ר  מכופף ומותאם לצורת הכיור במגע   1/2יורכבו על קונזולים מצנור מגולבן בקוטר "  -חצה  כיורי 
במק הרחצה  כיור  והקבועות.  הכיורים  איזון  על  להקפיד  יש  מפלדהרציף.  עשוי  יהיה  בלתי    לט 

 . 31205.לפי ת"י ת הכיור מחלידה. התקנ
הדל צנרת  כולללוימיב  וחיןכל  "  לכיורים,  ,  בקוטר  הכיור    עם  מיד  -  2תהיה  ממחסום  היציאה 

 והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל. 
  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.ערך לפי בחיר  שווה
כל  הטכני  מפרט ה  לפי  כבויור היצרן.  כרום בהתאם לדרישות   של  ניקל  יהיו מצופות  הארמטורות 

, מכסי  בחירת המזמין  לפי  לכלים  ובצבע מותאם  לפי    התקן  ובסוג  בגוון  יהיו מסוג קשיח  אסלה 
 המזמין.בחירת 

 . מפקחה"י היו מסוג מאושר עיאגרות"( ימזרמים )"נ
 

 יק ומי פלסטסמחו כרוםארמטורות    127.0
הא  בהיעדר  כל  יהיו  אחרת,  יוצאים דרישה  ברזים  והחמים,  הקרים  המים   טרמטורות:סוללות 

שסתומים    ושופכין, וברגיהם,  חיזוק  ווי  רוזטות,  מזרמים,  פנימיים,  ברזים  של  חיצוניים  חלקים 
ם פיצושת משו מסגסוגת נחועי  אלה  כל  -  'וכד  שופכין  לעביטי  ם, רשתותורים, שרשרות לפקקי לכי

לדוגמאות   דגםמה  ויהיו   הישראלי  בתקן  טכמפור  וטשמל  כרום כפוף  הכמויות,  בכתב  המצויין 
 שיאושרו על ידי המפקח.

)"סיפון"(   יסופ  מאושרת.  יהיו מפלסטיק מתוצרת  -מחסומים לכיורים  קו עם  חלק מהמחסומים 
   ם.חי כלים, או מדישל המזגני   וזניק מי לקליטת המחסום, לפני יציאה צדדית

 
 ואביזרים  ברזים  137.0

ברזים וסוללות    מצופים כרום.  נחושת  מסגסוגת  יהיו מטיפוס כדורי  -כלל  ועד ב   2ברזים עד קוטר "
תקן ברז ום בו יו. בכל מקמזמיןה"חמת" או ש"ע, מסוג וגוון לפי בחירת    מתוצרת  יהיו  -פנימיים  

 . או האביזר הברז במחיר הז כלד לאפשר פרוקו. להתקין רקור יש -אביזר עם חיבור הברגה  או
 ונייםברזי שריפה חיצ  407.1

דגם    -ברזי שריפה   כדוגמת  כיפות  בעלי  על  3יהיו  ברז   פתח  של חברת "פומס" או שווה ערך.  כל 
 יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי. 

 
 מי רצפה סומח  .1507

ר פלי   יעשו מפלסטיק  -  4"  /  2צפה "מחסומי  שר.  בגוון שיאו  עירבו  משטח  על  מחורר  זעם מכסה 
המחסום. יש להקפיד    בחיבור  -רקורד קוני    חצי  ידי  על  חיבור  מים חייבים לשאת תו תקן.המחסו

 על גמר נקי עם שטח הרצפות. 
 

 קופסאות בקורת   .2007
בקורת " "  2קופסאות   /2  " "  4או  רצפה. לגבי מחסומי    כמפורט  מכסים  עם  מפלסטיק  יעשו  -  4/ 

 גבי מאריכים.כנ"ל ל
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 קים בשיטת מחלצנרת אספקה   217.0

יח בתוך  החלוקה  ומטבחצנרת  השירותים    יהיו   הצנורות  מחלקים.   באמצעות  תבוצע  ידות 
ויותקנו  מצולב  מפוליאתילן פוליבוטילן  ר לאח  שליפה  המאפשרים  פלסטיים  מגן  צנורות  בתוך  או 

"  המחלקים  התקנה.ה נחושת,  3/4בקוטר  כרום  כדורים  הברזים  מסגסוגת  ציפוי  ע.  ש"  או  עם 
ש גדומחלקים  פלדה  קוטרם  מצנור  יעשו  יותר  היצרן  ל  הוראות  לפי  תבוצע  הצנרת  ביצור מיוחד. 

 שנים.  10 -ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל
המפקח ע"י  יבוצע  העבודה  לא  באקר  פנימיים  מצנורות  וףלשל   נסיון   במסירת  וצנור  ובמידה  אי 

  לרצוף, חרסינה וכד'. לחץלל נזקים  כו  מחדש  קנההתשא בכל ההוצאות הכרוכות ב הקבלן יישלף  
 מעלות צלסיוס.  100אטמוספרות עד  10הצנרת 

   ציוד כיבוי אש .2207
  6בקה יבשה  ף אגם מט  גלגלוני כיבוי אש יותקנו בתוך ארון שיאושר על ידי המתכנן ואשר יכלול

חות, לפ  1היה "מים המזין יה  כווני, צנור  - על ציר רב  ן יורכבהגלגלו -בהיעדר דרישות אחרות  ק"ג.  
לפחות.   3/4"  מטר עם מזנק רב שימושי בקוטר  25ואורך    3/4"  לחץ בקוטר  צנור   יורכב  גלגלון  על כל

צעות  ל המזנק יהיו באמוא  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  2בנוסף לנ"ל    היעדר דרישה אחרת יסופקווב   -מלאה  עמדת כיבוי  ב
ובנוסף ברז שריפה  חיבורי  עם  2מטר בתוספת מזנק סילון " שטורץ ומטפה    חיבור  עם  2"  שטורץ, 

 "ג.ק 6אבקה יבשה 
 במערכות אספקת מים תיקונים   .2307

 ר מראש ממפקח העבודה. אישובאים ובצנרת המסוגי עשו באמצעות אחד קונים ייהתי 
 . 40מגולוון מסוג סקדיול  נור פלדהצי 
 . 24דרג  1519ת"י עפ"י  מצולבן לתצינור מפוליא 
 2242פ"י ת"י ע sp ןלתמפוליאצינור  
 5433"י ת 42דרג מצולב פקס  ןלתמפוליאצינור  

 
 

 
 

 מתקני חשמל  -  08פרק 
 

   .מפרט זה מתייחס לעבודות חשמל ותקשורת 08.01
 

יבוצעו  ע 8.020 החשמל  הוו  המפרט  לבהתאם  בודות  של  בניין  לעבודות  משרדית המיהכללי  הבין  )בספר    וחדתעדה 
לדר ובהתאם  חוהכחול(  חשמלישות  ע"י  ויבוצעו  החשמל  מק  רישיון  עם  מארשים  לסוגאים  העבודות    תאים 

שראלים הנוגעים והתקנים הי  " מפרט כללי למתקני חשמל" וכן לפי דרישות החוק  - 08פרק    הנדרשות לבצעם.
 .ר כחול()ספ ן ומשרד הביטחוןמיוחד של משרד הבינוי והשיכובדבר ולפי המפרט ה

 
 

הקבלן כאילו לקח    רואים את  לו תנאי העבודה במקום.  וברורים  ,והשטח  דרישותהת  שבדק א  הקבלן מצהיר 08.03
וכלל אותם במחירי   יותובכתב הכמו  התוכניות במפרט דלעיל  עבודות כנדרשהבחשבון את כל הדרוש לביצוע  

  .ורשבמפ ועתו, אפילו אם לא הוזכרהיחידה שבהצ
  

של  הקבלן 08.04 המושלם  לביצוע  אחראי  מע"י    םבדיקתכולל    תעבודוה  יהיה  ו בודק  החשמלוסמך  חברת   ,נציג 
דק, חובר עד לפעולתו הסופית של המתקן. העבודה לא תיראה גמורה לפני שהמתקן נב  ,נציג המזמיןבנוכחות  

נציג המזמין. הקבוה ע"י  כל הדרוש עם חברת   לן יתאםופעל והתקבל  בק  את  הוצאותיו  שר לתאום,  החשמל. 
 שר בהצעה. , ייכללו במחירי היחידה אי חיבורבדיקה וכו' פרט לדמ

 
אי כלפי המזמין עבור טיב העבודה והחומרים אשר הוא מספק לתקופה של שנה אחת לאחר יהיה אחר  הקבלן 08.05

בפרק זמן של תקופת    פגמים העלולים להתגלות במתקןובדיקתה. כל התקלות, הליקויים וה  שלמת העבודהה
וא  חשבונו ה  היה הקבלן חייב לתקן על המפרט וההוראות, י  דרישותהא לפי  האחריות, או העבודה שבוצעה של

ואישור העבודה  ביצוע  על  הפיקוח  המפקח.  מהנדס  ע"י  ייקבע  אשר  מתאים  זמן  פרק  המהנדתוך  ע"י  ס ה 
מה הקבלן  את  משחררת  איננה  להמפקח  חייב  הקבלן  לביצוע.  שוטאחריות  מידע  למפקח  מהלך  מסור  על  ף 

 כך. יוחדת להעבודה בלי הוראה מ
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. התווית תהיה  כנדרשואת הפאזה   הוי הנושאת את מספר הקובתווית זיור בכניסתו ללוח יסומן  כל כבל או צינ 068.0
 בקלות.  ניתן למחיקה עליה יהיה בצורה שלא קבוע והרשוםמן הסוג המוצמד לקו באופן 

 
יה 078.0 החשמל  ביה  לוח  כנדרש  הקבלן  כתבוב  מפרטבתוכניות  על  ואת  להציג    הכמויות,  הלוח  של  התוכניות  את 

 הנדס לאישור לפני הביצוע.ם לפני המאופן סידור המכשירים בה
 

יוד  הכמויות. רוצה הקבלן להשתמש בצ  תבכבו/או    פרטמבכל האביזרים שיותקנו בלוח יהיו בהתאם למפורט   088.0
לפני   יציג  הפריט    מיןפקח/מזהמש"ע,  של  של  דוגמא  טכני  מפרט  עם  קטלוג  חשבון  היצרן,  בצרוף  על  הכל 

 . המתכנן המפקח/מזמיןא אישור מוקדם של שצוין לל ותקן פריט שווה ערך לזההקבלן. לא י
 

המפור 098.0 הדגמים  לפי  יהיו  התאורה  הסהכ  כתבבטים  גופי  לפי  נורות  עם  יסופקו  הם  המפורט  מויות,    כתב בוג 
 שנים  6 -לאחריות  – "עשואו  קוניסשל חברת ד ל י התאורה הכמויות. גופ

 
וצרת ציתור או אלקטרואספקה או גביס או ניסקו או היו מסוג מעולה תמפסקים, ח"ק וכו' י  -כל האביזרים   018.0

 .ת בכתב הכמויוהנדרש במפרט ו/או  אחרת, הכל לפי
 
ות  בתוכנידות  יבמיותקן פה"פ מנחושת    הראשיליד הלוח    פי דרישות חוק החשמל.עשה ל הארקת היסודות תי 118.0

ינור מים חמים, תעלות מ"א וכו'  ינור מים קרים. צממ"ר לצ  10הכמויות ויחובר במוליך    כתבוב  ש במפרטכנדר
 הכל לפי דרישות החשמל. -

 
נדס  א לפני המהות , עליו להציג דוגמכמוי  "ע לזה שצוין במפרט, או בכתביספק פריט שבכל מקרה שהקבלן   218.0

 . ולקבל את אישורו מראש
 
ח 318.0 המתכל  מגולווניםלקי  יהיו  והתקשורת  החשמל  במתקן  שיותקנו  מתכת    כת  עשויים  מחלידה. או  שאינה 

עשה הצביעה לפני  מקרה כזה תיבמקרים מיוחדים הרשות בידי המפקח לאשר שימוש בחלקי ברזל צבועים. ב
 . פקחהמשיינתן ע"י  מפרט ההתקנה ולפי

 
כוחוהרשו 148.0 בא  או  המזמין  בידי  חלק    ת  כל  החומלספק  בחלקם.  מן  או  כולם  עזר,  אביזרי  כולל  הציוד  רים, 

בכתב הכמויות. הרשות בידי המזמין להגדיל    ירים להורדה בהתאם ליחידות הכתובותרה זה יחושבו המחבמק
 דה. היחי מויות וזאת ללא שינוי במחיריהקטין את הכאו ל

 
עבודה   158.0 ללאכל  משב  שתבוצע  בלתי  באופן  או  תפוראישור  רצון,  היע  ע"י  דרישת ק  לפי  מחדש  ותיעשה  קבלן 

נוס תשלום  ללא  המפקח  המפקח  המהנדס  ובהערכת  ף.  זה  במפרט  הכלול  מושג  כל  לגבי  כפוסק  ישמש  לבדו 
 העבודה והתאמה למפרט.

 
יהיהאופן מדי 618.0 במפרט הכללי למתקין חשות שבבהתאם להורא  דת הכמויות  הנזכר  ובהתאם    8.020סעיף  מל 

וכל   מרי העזר הדרושיםמחירי היחידה יכללו אספקת החומרים העיקריים וחו  ים מטה. ולפרוט הניתנ   לתנאים
י וכל  לפעולה.  מוכן  וחיבורו,  הפריט  של  הרכבתו  ו/או  הנחתו  לשם  הדרושה  הוצאותיו העבודה  הישירות    תר 

מל ום עם חברת חשלרבות הוצאותיו בקשר לתא לפי חוזה, ן בקשר לביצוע העבודההקבל והעקיפות והרווח של
רשויות אלוחבר ע"י שתי  והבדיקות  ראשונה  ת בזק לביצוע העבודה  בדיקה  ה. הפעלה  כל פריטי המתקן.  של 

 ומסירה לנציג המזמין וכו'.
 

כלול אספקת הגוף עם ירו, מחיר ג"ת  רכבתו וחיבו, הלד  קת הגוף עם נורהיכלול אספ  דל  מחיר ג"ת למנורות   178.0
ו והתקנתו וחיבורו וכל  תכלול קבלת הגוף במחסן המזמין, הובלת  התקנת ג"ת  כמפורט.ביזרים ונורה  כל הא

 הדרושים למען היותו מוכן לפעולה.  חומרי העזר
 

בשל 188.0 ביצועה  את  יכלול  יסודות  הארקת  וככ  כנדרש  מות מחיר  פה"פ  ייולל  הכל  כאן,  כמפורש  כיחידה  מדד  ו' 
 רכות מתכתיות שונות נמדדות בנפרד.ה"פ למעורות לחיבור פפלט. אורך המוליכים והצינקומ

 
)כ"מחיר   198.0 התאורה  גוף  למחיר  מתייחס  יהיה יסוד"  לקבלן  שישולם  הסכום  ספק,  בחנות  או  במחסן  מפורט( 

מתוק בהצעתו  אשר  הסעיף  הארמחיר  בהפרש  הפשוטן  מחי  יתמטי  בין  באחוזים(  הי)לא  מר  לבין  חיר  סוד 
יא מעבר שתוצג בפני המזמין. לא תינתן לקבלן תוספת כל שה של הספק בונית הרשומה הפריט כפי שיופיע בחש

 ווח וכו'.לזה עבור הובלה, התקנה, ר
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ף כל שהוא לא  ו ביטול סעיף כל שהוא אוייתכנו סטיות מהן. שינוי בכמות של סעיהינן באמדנה    כל הכמויות 208.0
 חר.ר היחידה של סעיף זה או אשינוי במחילה ליהווה עי

 
 ויות ומתחייב לפעול על פיהם. היר בזה ומתחייב שקרא את כל חומר המפרט וכתב הכמקבלן מצה   08.21

 
 כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. .2208
 
 

בביצוע   08.23 יעסוק אדם  ישעבודות חשמללא  מנהל  , אלא אם  רישיון מאת  ביצועהתי  בידו  לו  זה עבו  ר  דה מסוג 
 וקפו של הרישיון תקבע בו בכפוף לחוק החשמל.תקופת תנאי הרישיון, ובהתאם לת

  
חייב להציג את רישיונו לפי  חשמלאי מוסמך המתאים לסוג עבודות חשמל יון בעל הריש –חובת הצגת הרישיון  2408.

 ת.הרשות המוסכהשירות או  דרישת מקבל
 

וסיווגו על כל מסמך  פר רישישמו המלא, מס  ידנית + בחותמת הנושאת אתום בחתימה  יחת  בעל הרישיון 08.25 ון 
 ו על ידו וזאת ללא תוספת תשלום. הנוגע לעבודת החשמל שבוצע

 
 
 
 

 עבודות טיח  -09פרק 
 

 כללי  09.01
 בחלקו הרלוונטי לפרק זה.ל( )הספר הכחו העבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי כללי 

 

 קניםת . 1
 :בתקנים הבאים יב החומרים והביצוע יעמדוט

 מוספים כימיים לבטון  – 968ת"י 
 דרישות ושיטות בדיקה. –בבנינים, טיח פנים טיח מוגמר  – 1275ת"י 

 
 אלא אם נאמר אחרת. 09כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט פרק 

 
 דבקים לטיח  –מוספים  . 2

 50%לפחות  ל יהיהבנוזאחוז המוצקים  – ק אקרילי  דב
 לימרים ב.ג. פו – 2ד בי.ג'י. בנו -
 שרפון  – 4000שראקריל  -
- SEALOPREV –  רטרד 

 כרמית  – 200כרמית  -   SBR לטקס
 ב.ג. פולימרים  – 12נד גי.ג'י. בו -  

 
 אשפרת הטיח  . 3

בצינור הרטבה  ידי  על  אשפרה  תבוצע  שכבה  בפעמי  3מים    בכל  במשך  ם  לפחות.  3יום   ימים 
 למטה.  מלמעלה די מים ניגריםסוף יום הטיוח ותעשה על יתחל ב שפרההא

 
 ניקוי הרקע  . 4

בסעיף   יש לבצע    090212בנוסף לאמור  כי  בזאת  פני השטחים   יסודי  ניקויבמפרט הכללי מודגש  של 
 המיועדים לטיוח. 

יבוצע    ניקוי כנדר  לפניזה  הרקע  הכנת  בסעיף  ביצוע  הכללי.  21090ש   במפרט 
רורי הבלוקים יזרמו עם  האבק ופהשטחים, כך ש  הזרמת מים בצינור על פני  על ידיעשה  ניקוי הרקע י
 המים למטה. 

 
 ה ולישורמלט לסתימ . 5

וח תבוצע סתימת חורים, חריצים וישור שטחים כנדרש בסעיף לאחר ניקוי הרקע ולפני התחלת הטי
 במפרט הכללי. 099211

 יישור: ה והמלט לסתימ הרכב
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 דלי צמנט 1 -
 יפזיף חול ז לייםד 2 -
 SBRי או לטקס ליטר דבק אקריל 1 -
 לפי הצורך. מים -

 עמים ביום. פ 3יש להקפיד על אשפרת מלט התיקונים  
 תיקונים בבטונים 

בטון   בסעיך  באלמנטי  כנדרש  התיקונים  יבוצעו  וקורות  עמודים  כמו  א'    02096קונסטרוקטיביים 
 כללי.במפרט ה 

 
 ילים לפינות טיח רופפ . 6

 יו כמפורט להלן: נות יהלפי הפרופילים
 גילה"שת מגולוונת ר"זויתן ר

 בפינתה.  V.CP.ינת הפח המגולוון )פינה גרמנית (תהיה עם ציפוי פ
. אחרי גמר הטיוח יש לנקות את פינת  SBRעם דבק אקרילי או    21:הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט  

 ופרלק בגוון הסיוד .ת סע בשתי שכבוהפח מפרורי טיח ולצבו
 ונת "אף מים" מגולו רשת זויתן

 למניעת נשירת טיפות מים.  P.V.C -ליטה זיזית מכנ"ל כולל ב
 רי בנין , הרצליה.דוגמת ספק: רוטנברג חומ

 
 גמר טיח במפגשים  . 7

 . עד לבלוק ו מפגש הטיח בין תקרה לקירות יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי בק
 .מר אחר לחו בכל קו פגישה גלוי בין טיחצע יץ דומה יבוחר

 
 טיח חוץ

 .במפרט הכללי 09024ל בשני הכיוונים, כמפורט בפרק לפי סרגע בשתי שכבות טיח החוץ יבוצ
 הרכב טיח חוץ יהיה מטיט מוכן בלבד 

 .ה ערך והמוכן יהיה ללא סיד כדוגמת רדיטיט או שוהטיט 
 פקח. הרכב הטיט המוכן יאושר על ידי המ

 יוויו. רן ובלהיצ יח יהיה ע"פ הנחיות ומפרטיהט ביצוע
 

   דוגמאות 09.02
ל סוג טיח לאישור המפקח. את מ"ר לפחות מכ  2.0  -ת של טיח חוץ ופנים בשטח של כ דוגמאו  ל הקבלן להכיןע

 ת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר הבנין וקבלתו.הדוגמא המאושר
 

 ח לעבודות טי  אופני מדידה מיוחדים 09.03
לים מחירי הטיח  כן כול דו בנפרד. כמולרבות ברצועות והם לא ימדצרים  טחיםחירי הטיח כוללים טיוח במשמ
 .כנדרששידרש  טיח על קירות ועמודים לכל גובה –

לים הרבצה תחתונה בטיט צמנט על כל השטח )בניה + בטון( וכן את אלמנטי  מחירי טיח מכל סוג שהוא כול
 ים.שת חדות הפינות כולל בתפרה להדגפינ חיה לאורך הקירות ופרופיליהנ ינות וסרגליההגנה על הפ

 מיוחד כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.ה במפרטכל האמור 
 
 

 
 עבודות ריצוף וחיפוי   -  10ק פר

 
 כללי  10.1

  
 עבודות יבוצעו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.ה

 
ה 1.0110. בכתמרסוג  לנדרש  בהתאם  יהיה  הכמצפות  בחירתויות  ב  כדוגמת המפקח/המזמין    ולפי  )או 

 ו התקן.  תקן ישראלי ומסומנות בת-המרצפות תהיינה בעלות תו.   יים(הק
 

זה  .02110. כל המרצפות תהיה  יש  מידת  וגוון אחיד לכל המרצפות.  ייצור אחיד  יש להקפיד על תאריך  ה. 
 ל גודל, גוון או פגם. מה בשמתאי יצוף ולסלק כל מרצפת שאינההרלפני ביצוע למיין את המרצפות 
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 . (נחיות המפקח/המזמין )או כדוגמת הקייםלפי  -יחים נחת הארצורת ה 0310.1.

 
מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול תוספת    קיים או ע"גריצוף  ו בהדבקה על  יבוצעפים  הריצוכל   .1.0410

בשיעור   אפור  שוה  ק"ג/מ"ק.  0010.צמנט  באופן  בחול  יעורבב  בכצמנט  מחיר    הריצוף.  ל שטחוה 
 של הריצוף ולא יימדד בנפרד. היחידה ב כלול במחיריהחול המיוצ

 
ובש החול לפני תחילת הריצוף. הטיט יהיה  מ לפחות. יש להקפיד על ניקיון וי"ס  5החול    עובי שכבת 10.1.05

 ג למ"ק. ק" 200ס"מ. תכולת הצמנט בתערובת  2בעובי 
 
 ני הריצוף. יה לפנסטלציש לבטן צנרת חשמל ואי 6.0.110
 
הפבכל   710.1.0 יש  בו  מפלסמקום  התפרים  ים  רש  הריצוף,  ולאורך  מדרגות  יסתיים  הוראה  גמר  בהעדר 

ב. מחיר הזויתנים כלול במחירי היחידה של מ"מ מעוגן היט  /40/1040במידות    פליזרת, בזויתן  אח
 הריצוף ולא ימדד בנפרד. 

 
הרם  ולייפשה .1.0810 מסוג  הש  יצוף.יהיו  השיפולים  ס"מ   7  םיפוליגובה  מישקי  מישקי  .  של  המשך  יהוו 

 גרונג"(. מעלות )" 45סרו בזוית של ועות השיפולים בפינה ינף. מקצוהריצו
שיפולים בעלי מקצוע עליון מעובד והם יודבקו לקיר בעזרת דבק מאושר  במקום שאין טיח יהיו ה

 ע"י המפקח. 
 

   .R11דרגת החלקה  בעלי איזור רטוב יבצע באמצעות אריחיםב ריצוף 1.09.10
 

 דוגמאות  110..10
 

התח א. העבולפני  הריצולת  וסוגי  חומרי  כל  של  דוגמאות  הקבלן  יספק  בסעיף  דה,  כמוגדר  ף 
   ט הכללי.( של המפר10004)

הרי חומרי  כל  בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.  יישארו  צוף אשר  הדגמים המאושרים 
העבפקיסו ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  יו  לדוגמאותודה  נמרץ  בדיוק  המאושרות אימו  ת 

 כאמור.
ואפשרוהריצוף  חומרי   השונים  הגוונים  לרבות  האדריכל  ע"י  של יאושרו  והמיון  הבחירה  ת 

 אותה סדרת הייצור. החומר מתוך 
 

דוגמאות ב. לבצע  הקבלן  י  על  הדוגמאות  שהוא.  סוג  מכל  ריצוף  בהתאםשל  דרישות  ל  בוצעו 
 . 80-60-40 ס"מ. /001100 -המפקח, גודל כל דוגמא כ

כמעטהדוגמ תשארנה  המאושרות  לגמ  אות  לקביעת עד  כמודל  תשמשנה  והן  העבודה  כל  ר 
ה יפורקו הדוגמאות והשטח עליו בוצעו ינוקה  י העצוב. סמוך למועד סיום העבוד הטיב והאופ

 י.למצבו המקורמכל השאריות, החומרים והפסולת ויוחזר 
 לעיל. א'  רט בסעיףלאחר אישור האריחים כמפו ך ורקיישום הדוגמאות בפועל, יבוצע א

 
 
 

 וף באריחי גרניט פורצלן ריצ  0.21
 

( במידות ובגוון לפי בחירת  2)  314בת"י    4לה  אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבבהיעדר הוראה     10.2.01
 . ים(האדריכל המפקח/המזמין )או כדוגמת הקי

 
מ"ק.  /ק"ג  200ב בצמנט בכמות של  או על גבי מצע חול מיוצ  םקייהריצוף יבוצע בהדבקה על ריצוף   .20.210

 מולא ברובה אקרילית.מ"מ אשר י 5ין האריחים יש להשאיר מישק ברוחב עד ב
 
 גרניט פורצלן קירות באריחי חיפוי  .310
 

 (.  2)314בת"י  4האריחים יהיו מסוג א' לפי טבלה  10.3.01
 
יש לבצע שכבת הרבצ  210.3.0 כמפורטטה ממתחת לאריחים  הכ  יט צמנט  ללי ושכבת טיח שחור.  במפרט 

 הרבצה והטיח כלול במחיר החיפוי.שכבת ה  מחיר
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 וגמת "נגב טכנולוגיות" או ש"ע. האריחים בדבק מסוג "דבק פורצלן" דהדבקת   10.3.03

עד   ברוחב  מישק  להשאיר  יש  האריחים  י  3בין  אשר  ברובה  מ"מ  מסוג  מולא  אפוקסי  בסיס  על 
 . " או ש"עולוגיות, דוגמת "נגב טכנMAPEIוג בקטל 130זהה לאריח מספר  וון"קרהפוקס" בג

 
מרווחים   .3.0410 סתימת  על  להקפיד  אריחייש  היוצאים  ם  בין  אלמנטים  צינורות  לבין  כגון  מהקירות, 

ב לסתום  יש  כן  המפקח.  באישור  אלסטומרית  אטימה  ע"י  אוברזים,  כנ"ל  שבין חומר  הרווח  ת 
 ין הרצפה. בה לשורת האריחים התחתונ

 
 או ש"ע.  SSCHLUTER SYSTEMמר מתוצרת ופילי גיבוצעו פרהפתוחות הפינות בכל  10.3.05

 
 TOLERANCES –ות סיבול .410
 

 ייה )במ"מ( סט תאור העבודה  
במישוריות 

 מ' 3.0לאורך 

סטייה )במ"מ(  
במפלס 
 התכנון

גובה   הפרש 
בין  )במ"מ(  

 אריחים

מניצב  סטייה 
בקווים של קירות  

 מ'  03.רך ולאו
 אריחי רצפה  

 וף()ריצ
 
3 

 

3  

 
½ 

 
5 

קרמייאריחי ם ם 
 )ריצוף( 

 
3 

 

3  

 
½ 

 
5 

 - 1 נך בא 0 3 אריחים בחיפוי
באתר  יצוק  טרצו 

במשטחים 
 ופקיים א

 
3 

 

3  

 
 במישק ½ 

 
5 

 
 אופני מדידה מיוחדים  .510

 
לרבות  ל ריצוף וכו'  ים שונים שגוסו, דוגמאות שונות  לוב גוונים שוניםוללים גם שימחירי היחידה כ 10.5.01

 לפי הנחיות המפקח )או כדוגמת הקיים בשטח(. ל נים, הכביצוע בקווים אלכסו
 

וה 5.0210. הכללי  במפרט  לאמור  את  בנוסף  שיפועים,  סידור  גם  כוללים  והחיפוי  הריצוף  מחירי  מיוחד 
סבי העיבוד  ואת  הרההשלמות  מחסומי  לרב  מסביבם  לחומר  מותאמים  וכד'  ניסור    בותצפה 

מד למידות  בעלהאריחים  במקומות  במיוחד  צורה  ויקות  קידוחים  י  וכן  מיוחדת  גיאומטרית 
 ב.בור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"במקומות הדרושים ע

 
 הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר הריצוף.  10.5.03

 
 הריצוף ו/או החיפוי. הכל כלול במחיר  -רוקם יפו ןמזמיהצוע דוגמאות וגוונים לבחירת בי 10.5.04

 
וברמ 5.05.10 קטנים  בשטחים  חיפוי  כולל  באריחים  החיפוי  שטחים חיר  פתחים,  חשפי  גליפים,    צועות, 

 אופקיים ואנכיים וכו'. 
 

באריחי   10.5.06 וחיפוי  ריצוף  של  היחידה  פורמחירי  מישקים  כוללים  צלן  גרניט  ברובהו יצירת   סתימתם 
 ית. אפוקס

, רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב  מפוננטיאיטום במסטיק דו קוחידה,  כמו כן, כוללים מחירי הי
 .ובקירות רואה המותקנים ברצפהלכל מתקני התב

 
והחיפויים משאר 5.0710. הריצופים, השיפולים  כל  ומושלם של  כללי  ניקוי  ע יות טיט, צבעל הקבלן לבצע 

זר אחר, עד קבלת הברק   חומר  בעזרת מכועהטבוכל  כן,  נת שטיפה  י של החומרים,  -ליטושוכמו 
( )"ווקס"(  הברקה  ודינוג  הטרצו  "פוליש"(  שטחי  כל  למזמיןומסישל  לחלוטין.  רה  נקי  כל    במצב 

 נ"ל על חשבון הקבלן. ה
 

תבוצע על ידי מעבדה    הבדיקה  .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  צביעההמיוחד לצורך ביצוע עבודות ההטכני  המפרט 11.01
 . ליים הנוגעים לעניין ומהמפרט דלהלן, מהתקנים הישרא11

 
צבעים  יתקבלו  לא    זתם המקורית. יכשהם ארוזים בארסופקו לאתר  ם מראש ויכל הצבעים יהיו צבעים מוכני 11.02

 מועד הצביעה.ומעלה משתאריך ייצורם שנה 
 

כל   11.03 על  בהקפדה  חומרי הדהצביעה תבוצע  וכמות  כולל סוג  היצרן לאותו צבע  הנדרשים.  דרישות מפרטי  לול 
 מלא.  יד או כיסוית גוון אחהמפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבל

 
הקבלןחבא 11.04 פני  לוודא  ריות  ב  כי  ומשויפים  חלקים  גסהקירות  יקולפו  נייר  לקילוף  הניתנים  ישן  צבע  חלקי   .

 שת המפקח.בוצעו תיקונים בדבק שפכטל, טיח או בגבס לפי הצורך ודריבשפכטל וי
 

ימים,  אבעלי המלאכה המתיפורקו ע"י  ול וכו',  חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרז 11.05
 ביעה.ויורכבו מחדש עם סיום הצ י הקבלןיאוחסנו ע"

 
המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. יש לקבל אישור   שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום 11.06

 מפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.ה
 

וונים ובתגמירים שונים  ביעה בגהקבלן דוגמאות צ   ןיכי  –מת הקיים(  ין )או כדוגהמזמח או  לפי דרישת המפק 11.07
 קום ובשטח שיורה עליו המפקח. מות, במבכ

 
 ילי נגד עובש צבע מגן אקר  11.08

ישמש לצביעת קירות ותקרות בחדרי אמבטיה. ביצוע הצביעה    –מסוג "אקרינול" תוצרת טמבור או שווה ערך  
נ כדלקמן:  מאבקיהיה  סת  יקוי  וצביעולכלוך,  חורים  צבע    תימת  שכבות  דילושלוש  מים  עם  יש  5-15%ל   .

 לבן. ד ארבע שעות בין שכבה לשכבה לצורך ייבוש. הגוון עתיים עלהמתין ש
 

 צביעת שטחים פנימיים בסיד סינטטי )סיוד(  11.09
"פב מסוג  סינטטי  בסיד  לסיוד  היא  הכוונה  סיוד,  לבצע  שיש  נקבע  שבו  מקום  תכל   וצרת  וליסיד" 

ניקוי, סתימת חורים,   רופפים, היצרן כולל: הסרת חלקים  הוראות אושר. הביצוע לפימר" או שווה ערך "טמבו
 בלת כיסוי מלא.שכבות או עד לק 3 -צביעה ב

 
 בצבע אמוליסיה אקרילי צביעת שטחים חיצוניים ופנימיים  11.10

הצב תבוצע  כנ"ל  צביעה  לבצע  שיש  נקבע  שבו  מקום  ב"סופבכל  תוצריעה  שו רקריל"  או  "טמבור"  ערך ות  ה 
ת  רופפים וגרוד של כל צבע שפריץ קיים ניקוי, סתימ  ת חלקיםהוראות היצרן, כולל: הסר  צוע לפימאושר. הבי

 כבות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא. ", שתי ש333חורים, שכבת "בונדרול" סופר או יסוד מגן 

 
 ה אקרילי צבע אמוליסיפנימיים בצביעת שטחים חיצוניים ו 11.11

מק לובכל  שיש  נקבע  שבו  צבים  ב"סבצע  הצביעה  תבוצע  כנ"ל  ערך ופרקרילעה  שווה  או  "טמבור"  תוצרת   "
לפי   הביצוע  סתימת  מאושר.  ניקוי,  רופפים,  חלקים  הסרת  כולל:  היצרן,  "בונדרול" הוראות  שכבת  חורים, 

 כיסוי מלא.  עד לקבלת ", שתי שכבות "סופרקריל" או333סופר או יסוד מגן 
 

 י בצבע פוליאוריטנ  –ם )מט( גמר עמו –קי עץ פנימיים לצביעת ח 11.12
מ הצביעה  בכל  תבוצע  כנ"ל  צביעה  לבצע  שיש  נקבע  שבו  ערך  קום  שווה  או  "טמבור"  תוצרת  ב"פוליאור" 

 מאושר. 
ל במרק  הביצוע  חורים  סתימת  והכנה,  ניקוי  כולל:  היצרן  הוראות  המרV.AP.פי  ליטוש  ש,  שלוש  כבות ק, 

 . ע יסוד( יסוי מלא )ללא צבכור" או עד לקבל "פוליא
 

 קופים צביעת דלתות ומש 11.13
 יש ללטש פני השטח להסרת הברק מהצבע הישן.  . 1
  התיקון יש לצבוע צבע יסוד סינטטי   . על מקומות2000ש לבצע תיקוני פגמים בשפכטל דבק שפכטל  י . 2

 לקבלת ספיגה אחידה. 
 להלן.  4סעיף  לפני יישום שור המפקחיש לקבל את אי . 3
 או סופרלק מבריק.מט משי שכבות פוליאור צבע  2 בועת יש לצלאחר הכנת התשתי . 4
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 עבודות אלומיניום   -  12פרק 
 

 מפרט כללי ות"י 12.00
במהדורתו העדכנית ביותר    12פרק  חול(  )הספר הכרישות המפרט הכללי  עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לד

 לים. שראתקנים היבהתאם לדרישות הו
 

   וםאלומיני פרופילי ה 12.01
 . שאושרו לומיניוםהא ופרופילי  התקנים הישראלים ותלדרישיתאימו 

 . מפקחהושר ע"י אחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך שיא נדרשבמקרה שלא 
 

 דופן פרופילי האלומיניום  עובי 12.02
מ"מ.    -1.45פחות מ  מ"ר לא   2.0ן הפרופיל בחלונות בשטח של עד  דופובי  יה עיה  לא צויין אחרתבכל מקרה ש

על   העולה  דופן    2בחלונות בשטח  עובי  יפחת  ציבור לא  וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני  בדלתות  מ"ר, 
 מ. מ" -1.60הפרופיל מ

 
 ילי האלומיניום פאלגון וציפוי פרו 12.03

ל שכבת מזערי שות הסביבה. בכל מקרה יהיה העובי האיכדרת  י הגלפ   פקחהמקבע ע"י  עובי שכבת האלגון יי
מיקרומטר אלא אם צוין אחרת. שטח האלגון יהיה אחיד במראהו,   2±15)הנמוכה(    2האלגון בהתאם לכינוי  

ה שכבת  אחרים.  ופגמים  כתמים  ת"י  ללא  בדרישות  תעמוד  מצפה 532אלגון  ע"י  יבוצע  הפרופילים  ציפוי   .
 קן.ת-ורשה בעל תומ

 
האלומיניוםצבי 0412. פרופילי  בתהלי  עת  אלקטרתעשה  בתנור  ך  ואפיה  בהתזה  אקרילי  בסיס  על  צבע  של  וסטטי 

מ פחות  לא  בגו  ±30-1בעובי  הקייםן  ומיקרומטר  וכדוגמת  המפקח/המזמין  הנחיות/אישור  לוח   על  עפ"י  פי 
 אלומיניום. ע"י יצרן עבודות ה פקחלמיעה שיימסר בהגוונים של חברת הצ

 . 603.7AAMA-ותקן אמריקאי  1068"י לת תאיםעה תצביה 
 

 : מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות 12.05
 .2עמידות בחדירת אויר לפי כינוי  א.
 . 2עמידות בפני חדירת מים, לפי כינוי   ב.
 . 2מיכנית לפי כינוי  עמידות בהעמסה ג.

 
 חיבורים 612.0

  ה חיבור ות ברגים או מסמרות ויהיה בכל מקרמצעה באיעש  וצרל יתר חלקי המהחיבור של הפרופילים ושל כ
יהיו מפלדה מצופה   כל הברגים, המסמרות ושאר אמצעי החיבור למיניהם  נכון.  באורח מקצועי  יציב שבוצע 

לפי דרישת  -קדמיום יבוצע  והציפוי  הפינות  266ת"י  כרום  חיבורי  כל  פינות קשר י.  פנימיים, עם  חיבורים  היו 
 הספציפי. יל פרופות לאיממאלומיניום מת

 
 ם סמויי/  משקופים  12.07

מ"מ. את המשקופים    2צרי האלומיניום יורכבו על משקופים )מלבנים( סמויים מפח פלדה מגולוון בעובי  כל מו
 מקום הריתוך. יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על

שקוף קיים גם אם  ל מדש עוף חמשקאיסור להרכיב  משקוף קיים ולהרכיב משקוף חדש. חל    קעל הקבלן לפר
 ו מעץ. המשקוף הקיים הינ

ייעשה   הבטון  חלקי  לבין  הסמויים  המשקופים  בין  האיפוס  כרום.  קדמיום  מצופי  יהיו  מברזל  הברגים  כל 
ו/או   סיד  ללא  דליל  בטון  של  יציקה  לפניבהשלמת  מאושרים,  איטום  האלומיניום.    בחומרי  חלקי  הרכבת 

 . פקחמהר ע"י הסמויים יעשה בחומר אקרילי שיאוש פיםמשקום והניומשקופי האלומיהאיטום בין 
סמויים דיבל לחור הקידוח והצמדת המשקוף   התקנת משקופים  בקדוח, הכנסת  ע"י חבור המשקוף  תיעשה 

 06ין חור חיבור אחד לשני לא יעלה על  ב. המרחק בין עוגן לעוגן או  ע"י בורג מצופה קדמיום, או ע"י עוגנים 
 ס"מ.  
 פים סמויים ביריה )אקדח(. ין משקויעשה בטיט צמנט ללא סיד. אין להתקר יהעז קופימש ביטון

 או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי.  קווי טיח 
 

 רים מגע אלומיניום וחומרים אח 12.08
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הבאים האלומיניום  שכ  מוצרי  יקבלו  טיח,  או  בטון  עם  ישיר  ביטומבמגע  הגנה  כלניתבת  מוצר  ור  חיב  .  של 
 דה וכד', ייעשה בדרך שתמנע פגיעה קורוזיבית באלומיניום. כגון פלאלומיניום עם מתכת אחרת, 

 
 פרזול 12.09

בעזרת   תא צויין אחרת יחוברו ליחידוהפרזול יהיה מסוג משובח. כל הצירים המנעולים והרוזטות וכו' באם ל
 . ברגי קדמיום

 על דוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן.  יןמפקח/מזמהל טעונים אישור פרזוכל חלקי ה 
לכנפי  בה גלגלים  "אלום".  תוצרת  וסגרים  ידיות  הסוגים,  מכל  לחלונות  הפירזול  יהיה  אחרת  דרישה  יעדר 

 אקולון. ופים בנילון או רים המצכדו ות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מסיביחלונ
נף עם ברגים  ין אקולון. הציר יחובר למשקוף ולכו פדת כסף איניום עם ציר מפלאלומ לדלתות, צירי הצד יהיו מ

נעולים וצילינדרים  )לא עם מסמרות עוורות(. צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולבן )הפריט המחובר לריצוף(. מ
מחז ש"ע.  או  "ירדני"  עליירי  תוצרת  תשמן  ותחתונים  והמותאונים  ש"ע  או  איטליה  "ייל"  לגודל מות  וצרת 

 אבה לפי רוחב הכנף ומשקלה.רפת למחזיר השמן והמגדירה גודל משמצוי טבלה ההכנפיים לפ
 כל הדלתות יסופקו עם מנעול "מסטר קי" זהה לזה של דלתות העץ.  

בד דרישהידיות  בהיעדר  יהיו,  וכיסויים  רוזטות  וכן  מסוג אחר  לתות  שווהHEWI"  ת,  או  ע"י  "  מאושר   ערך 
 .המפקח/מזמין

ומי ברצפה או בקיר לפי הנחיות " או ש"ע מותקן ברצפה ו/או בלמי גסקיסוג "ליפלת יכלול מעצור מר הדמחי
 המפקח.

 יר.בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בק 
 
 

 הזיגוג 12.10
בעובי   מחוסם  יהיה  מזוגגות  למעט    שכנדרהזיגוג  רבודה  בדלתות  זכוכית  תהיה  י  בעוב  TRIPPLEXבהם 

 .כנדרש
ות אויר, גלים, שריטות או פגמים אחרים. זכוכית  נית, מהמין המעולה ביותר, בלי בועמי-תהיה חד  הזכוכית

 .פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה
בתוספת זיגוג"  "סרגלי  באמצעות  יורכב  המותאטמ  הזיגוג  הזכוים  לעובי  בחריץ אמים  והמושחלים  כית 

 פרופיל הכנף ובמרכזה.של ב הבולט לי הזכוכית ובניצבסרגהמתאים להם 
 . פקחהמלזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר סיליקוני שקוף. האטמים טעונים אישור  בין האטמים 

 
יווצרו עיוותים  סגרת בצורה שלא  ת על המתוחומ"מ מ  3יתושים או זבובים יהיו עם חור מרובע    נגד  רשתות 12.11

כתו לרשת  או  תהצאה  לכנף  הרשת  מהודקמהמתיחה.  עיה  רצועות  ת  הרשת  C.V.P"י  מתאים.  תהיה    עגול 
 מתוחה בצורה מקבילה לכנף שתי וערב. 

 
 חלקים שאינם אלומיניום  12.12

 . פקחהמים אישור ', טעונ י כואו זכוכית כולל חלקי פלסטיק, גומי, מרק אקרילכל חלק שאינו אלומיניום  
החומרים אותם הוא מבקש לאשר. של  טכניים    דוגמאות ומפרטים  לספקיהיה על הקבלן    פקחהמלפי דרישת  

 . C.V.P-. לא יאושרו אטמים מEPDMם יהיו מניאופרן או אטמי
היחידות 12.13 למש  התקנת  היחידה  בחיבור  התתבצע  המשקוף  בין  שהמרווחים  כך  לפתח  או  הסמוי    סמוי קוף 

על    ליחידה יעלו  הצמדמ  4לא  ע"י  יתבצע  החבור  צד.  מכל  הי"מ  וחבו ת  למשקוף  בבורג  חידה  מצופה  פח  ר 
 קדמיום. 

 
   איטום 12.14

איטום  המרו סילאקרילים.  או  אקריליים  בחומרים  יאטמו  האלומיניום  יחידת  לבין  הבנוי  הפתח  בין  וחים 
)ראה   פקחהמבאישור  האיטום חייבים    . חומרישקוףמשוקפים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון  פינות ה

 יל(. לע  12.10סעיף 
 

 וגמא יחידה לד .1512
ולדר  לפי להכין  הקבלן  על  יהיה  המפקח  לאישור  ישת  טיפוס,  מכל  לדוגמא  יחידה  באתר  המתכנן  הרכיב 

 .המפקח/מזמין
 

בין   כל סטיה בפתחים דות. עלהיחיע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את  הפתחים בבנין ילקחו מידות .1612
 ולקבל את אישורו לכך.  קחמפלודיע ידות בפועל יש להן המהמידות המופיעות בתכנית לבי

 
 המוצרים הגנת .1712
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סגור ונקי,    הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים, עטופים ומוגנים, ויאחסנם במקום
הינזקותם או נאותה, שתמנע   רכבה. ההרכבה תיעשה, כאמור, לאחרל המוצרים עד להגעותם שהיפ  ובצורה 

האחרות    תום והעבודות  עדהמובבנין,  פגיעה  מכל  יוגנו  המורכבים  במקרה    צרים  ומסירתו.  הבנין  לגמר 
ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה  שהוכתם המוצר על ידי צבע, מלט או סיד, הוא ינוקה מיד, ועם תום הבניה  

ע  פושרים  דטובמים  הירגנטים  ם  לאחר  פעדינים.  שמן  של  דקיקה  בשכבה  יימרחו  להשתמש  רפיןבוש  אין   .
 אלקליים או בצמר פלדה. ריםקוי בחומבני

 
 עד ההתקנה מו .1812

הטי עבודות  גמר  לאחר  בבנין  יורכבו  כיס  לתוך  הנגררים  חלונות  לרבות  האלומיניום,  מוצרי  הריצוף, כל  ח, 
 טיח. ח. המלבני הסמויים יורכבו לפני התר לכך מאת המפקקבלת היפני הסיוד והצבע, ולא יתחילו בהרכבה ל

 
היחידה ו/או במסלוליה, כגון: שבבי קידוח, קצה    ת ניקויה מחמרי עזר שנשארו על גביל אחידה כולהי  נקיון .1912

חומרים שהוא פועל יוצא מיצור והתקנת היחידה  מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם, פסולת ה
 יאושר ע"י המפקח. ת תפונה למקום ש. הפסולבניןב

 
 יום בלתי מתאימים ומינחלקי אל .2012

אימו למפרט הטכני או לא יהיו לשביעות רצון המפקח, יוחלפו יניום ופירזול ו/או מוצרים שלא יתלומחלקי הא
 לן. אפילו אחרי הרכבתם בחדשים, על חשבון הקב

 
על   .2112 המוצר  את  כוללים  היחידה  חמחירי  כשילקכל  מוגמרו  מושלם  הפרזול    הוא  כל  לרבות  במקומו  ומורכב 

הכל קומפלט כמפורט ברשימת ע,  מסוג אצבעוני תוצרת שהרבני או ש"  עותפסות אצבמגן למניעת התש.  כנדר
 האלומיניום. 

 ל אלמנטי האלומיניום. כמו כן מחירי היחידה כוללים בדיקת המטרה על פי התקן לכ 
 

 .שבמחירוןחידה חירי היל במכל האמור במפרט זה כלו 12.22
 
 
 

 עבודות אבן   -  14פרק 
 

 י לפרק זה.הכללי )הספר הכחול( בחלקו הרלוונטאות המפרט רהעבודות יבוצעו לפי הו  כללי
 
 

 בחצר באבן בשיטה הרטובה חזיתות חיפוי  14.01
 

 כללי א.
 .1994פברואר ריך מתאשל מכון התקנים  378למפמ"כ 14פי המפרט הכללי פרק כל עבודות תבוצענה ל - 

 
לחיפו - מתייחסות  זה  בפרק  כמ  יתותחזי  העבודות  אבן  באריחי  ה פבאתר  בכתב  ובהתאם    כמויותורט 

 . לקיים בשטח
 
וע עבודת חיפוי האבן תעשה ע"י הקבלן בהתאם למדידות הצירים שיסמן. על הקבלן למדוד גובה ביצ -

 ות האבן לפי הפרטים בכל מקום. שור
 ישורו להמשך העבודה. ד למפקח ולקבל אח מידוועל כל סטייה עליו ל

 .ניות לכל הגובה ולקבל קוים אחידיםיות והחיצומשמור על קוי הפינות הפניבה ליש חשיבות ר
 
 מפקח.ההאבן שתסופק ע"י הקבלן תהיה ממחצבה או מפעל שאושרו ע"י  -
 
 ו. בונל חשע מפקח/מזמיןהמאות לביצוע עבודות הציפוי לאישור על הקבלן להכין דוג -

 
 החיפויסוג אבן  ב.

ם, חורים, נקודות התפוררות פויות, סדקיי בלא שכבות, גידים, התקלמוגנהאבן תהיה בעלת מבנה הו -
י וחזק  במצב  פגמים,    -ציב  לאיטום  או  לסתימה  המשמש  זר  חומר  וכל  סדקים  סתימות,  כל  בלא 

 ללא כתמים. -ן אחידות בגוו
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אישור   לקבל  הקבלן  האמש  לכל  מפקח/מזמיןהעל  לוחות  של  ע"י לוח  תאושרנה  שלא  אבנים  בן. 
הקובע  תוצ  המפקח לאתר.  מחוץ  אל  לגביאנה  יהיה    הבלעדי  האבן  ת  המפקחהתאמת  היה  וקביעתו 

 סופית ולא ניתנת לכל ערעור. 
 
בלא   °90והן תהיינה חתוכות בזויות של  חנדרש ו/או הקיים בשטלמידות יחידות החיפוי יהיו בהתאם  -

 רשת.הנד ידה סטייה מהמ
 
' או וכדזה  )תלטיש, טובגימור האבן וצורת העיבוד  סוג  לגבי    מפקח/המזמיןהקבל את אישור  הקבלן י -

 ני אספקתה. ( לפכדוגמת הקיים בשטח
 

 ס"מ.  32האבנים יהיו בעובי  -
 
 א מהאתר או תפורק מקיר הציפוי. אבן שלא תענה על הסעיפים והדרישות הנ"ל תוצ -
 
מיד - האבן,  וסוגי  ע"   כו'ות  לנדרש  בשטבהתאם  הקיים  כדוגמת  המפקח/מזמין,  וכי  כתב ב  מפורטח 

 כמויות. 
 

 יפויכנת שטחי החה ג.
שי  החיצוניים  השטחים  יבוצעו  חויבכל  וכיו"ב  עמודים  שטחי  תלויות,  בטון  קורות  קירות,  לרבות  באבן  פו 

 באות:עבודות הכנה/הכשרה ה 
 

וחלק- בטון  חוטים שזורים, סיתות מיץ  בטקיצוץ  כון  י  הזרים  בולטים, הרחקת  הגופים  פני ול  פילוס    בדיקת 
 ר.הקי

 
 ת על כל השטח המותז.קת שכבה אוטמת. ההתזה תהיה בצפיפולשיפור הדב התזה לחיספוס הקיר, -

 בעזרת מערכת "סיקה". לפני ההתזה יש לסתום את כל כיסי החצץ לרבות את ברזלי הזיון הגלויים 
 חול. -2צמנט ל 1חול ביחס ת יבשה של צמנט/רובמתע שכבת החיספוס שתותז מורכבת 
 .ולא יוספו מים מעבר לכך 1:1נפחים לטקס ביחס  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  שכבה סופית של שב לכיו"את התערובת יש להתיז על הקירות ו 

הרטבה לפי הצורך    כבת ההתזה תאושפר במשך יומיים ע"יהחורים(. ש  שפריץ ניתן לווסת את גודלה
ת הלחות של השכבה  פעמים ביום. יש להתחיל באשפרה כבר ביום ההתזה. יש לבדוק א  -3ולא פחות מ

 המותזת ולא להניח לה להתייבש. 
 
 רטיבות לקירות הבטון.ים וטום את המבנה החיצוני נגד מעבר מהאיטום מטרתה לאבת שכ -

מ"מ. במידה ויש לבצע שכבה עבה יותר ליישור    -10מ"מ מינימום ולא יותר מ  8וטמת  בי השכבה האעו 
חי לגרד את השכבה הראשונה לקבלת  יש  גבי הראשונה. שטח הקיר,  על  נוספת  ולמרוח שכבה  ספוס 

 וי לבצע שכבה אחת בלבד.אישור המפקח. רצק בצע רהנ"ל יבו
ביחס של  -נט: צמהתערובת  יורכבו מ"סיקה    חול כאשר   52.צמנט,    1חול  עורב " מ1המים לתערובת 

 מים.  - 8" : 1"סיקה  1במים לפי יחס נפחים  
יח האוטם הנ"ל. במידה והחול והטיט רטובים מסיבות יש להרטיב היטב את הקירות לפני יישום הט 

ל ת,  שונו יש  וכד'  ביחס  1ערבב "סיקה  גשמים  במים  ה. לא6:1"  יש לחספס את הטיח עחר  "י  יישום 
פעמים ובשאר הימים פעמיים   7-6. ביום הראשון בין ימים לפחות  5ור. אשפרת הטיח תמשך גרוד במש

 ות הטיח. ביום לפחות תוך בדיקה מתמדת של מצב רטיב
 

יישום, על ידי ריסוס ערפל  כל האפשר לאחר הב כקרו  האשפרה הראשונה חשובה ביותר ויש לבצעה 
 ינות רבה ובהקפדה.בעד שייעשה

 
חיונאשפר  טובה  הקבלןה  ועל  האיטום  טיח  לתפקיד  לחומרים  ל  ית  ביחס  במיוחד.  זאת  על  הקפיד 

 והמוספים המצויינים יש לקבל את אישור המפקח
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 רזל רשת ב ד.
 

ר - תורכב  השיש  לציפוי  שלד  קירות  בין  בבמרווח  עין    עלתשת  בקוטר    150X501גודל  מ"מ   5מ"מ, 
 לפחות. מיקרון  80ילה חמה בעובי בטב בגילוון מלא

 וגנים מכניים. סוג העוגן יאושר ע"י המפקח. גון הרשת ביציקות בטון תעשה ע"י ע עי -
 "ג לפחות.ק 200חוזק העוגנים לכוחות שליפה מותרים יהיה  

 
 ן. יווכל כס"מ ל 60X60המרחק בין העוגנים יהיה  -
 
אישור   הרשת יקבלו  , רמת גילוון הרשת, מיקוםהרשתת וחיבורה לאלמנטי הבטון, מידות  עיגון הרש -

 רי מרחק משלד הבניין.מהמפקח. הרשת תותקן עם שומ
 
 קס". "סיקה פל-סביב קידוחי העוגנים יבוצע איטום נקודתי במסטיק שו"ע ל -

 
 קישור בין החיפוי לשלד הבנין  ה.
 

ו ע"י המפקח אפשר יהיה  אושרלעיל שי  -14.03ו  14.01ר בסעיפים  דות ההכנה כמתואעבוצוע  אחרי בי -
וק מותקנים בהם כמתואר להלן ובמילוי בטון בין לוחות החיפוי עם עוגני חיבור/חיז  תחיל בהרכבתלה

 שלד בנין לחומר הציפוי/החיפוי.
   

והתערובת   ם לפרטים השוניםהתאבן בס"מ מאחורי לוחות הא  6-4שבו יוצק הבטון הוא בין    המרווח -
מוספים כדי להפוך את הבטון  פשר להוסיף  חול ים גס. א  -2צמנט ו  1  ס של תהיה דלילה "שמנת" ביח

מים, לאלסטי יותר ולמתאים יותר לספיגת הבדלי ההתפשטות הטרמית בין הבטון עצמו לבין  אטום ל
 אבן.השיש/ה

 
ל שבין לוח האבן לבין השלד.  לא לגמרי את החלולמפשט  הבטון צריך להיות דליל דיו כדי שיוכל להת -

יציקת הבטועה הההשפ כלן תמנע באמצהידרוסטטית של  ונשנות כאשר  חוזרות  יציקות  יציקה   עות 
  -5ל  4ס"מ והיציקה הבאה תתבצע רק כאשר הקודמת התקשתה דייה , בערך    25-20לא תעבור גובה  

 שעות. 
 
יפוי. את הנ"ל עליו לבדוק בעזרת כתמים על אבן החו ליגרמעל הקבלן לוודא שהמוספים לבטון לא   -

פים עליו להתאים  וגמת קטע מחופה. לפני השימוש במוסניסוי של ד  ות מעבדה ו/או לפי בדיקותבדיק
ג האבן שיבטיח העדר )תוך התייעצות עם יצרני המוספים או בעלי מקצוע מנוסים( את סוג המוסף לסו

 כתמים. 
 
 י חירוץ פני צד ההדבקות י לשלד הבנין ע"יפות החשיפור הדבקות לוחו ו. 

ומצב זה דוחה   וך ועיבוד האבן ע"י סיגמנט יהלום()מסיבת חית  בקות השיש לשלד הבנין חלקד הדמאחר וצ 
רמת ההדבקות )בלא כל התקשרות מלאה בין חומר בטון הקישור ליחידת החיפוי, יש ליצור מקדמי בטחון ב 

חירוץ   ע"י  מכני(  לעיגון  סקשר  חיספו יתואו  הלוחות.  מנגנון ההדבקותת  לשיפור  נועד  זה  לבטון   בין  ס  האבן 
 היצוק.

 
 ות יבוצע בהתאם לפרוט הבא: רוץ או הסיתהחי 

 
 מ"מ ובכיוון אופקי או אלכסוני.  -2וץ פני שטח ההדבקות של יחידת החיפוי שיעשה בעומק של כחיר -
מ - פחות  לא  יהיה  י  -70%החירוץ  של  הדבקות  פני  ע"יהח  חידתמשטח  ויבוצע  או    יפוי  מכונה  חירוץ 

 ומר החיפוי. החלשת מבנה וחוזק ח-על איקרה חירוץ יד, אך בב
 
 פויה על קיר שלד ההדבקות טיפול ביחידת החיפוי לפני חי ז.
 

 . בדיקת טיב ושלמות יחידת החיפוי בהתאם למפורט בסעיפים הקודמים -
  

באמבטיה  - טבילה  ע"י  במים  החיפוי  חומר  מ  01ך  במש  הספגת  ונקיון  ואבק. דקות  זיהום  חומרי  כל 
היא היוו  דרך  ההספגה  למניעת  יחסית  כתמים  יעילה  בזמצרות  דוחה  וגם  החיפוי  יחידות  ן  בחזית 

 הראשון של התקשות בטון המילוי את הסכנה שהחומרים המזהמים יעברו אף פני לוחות החיפוי. 
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ת( לייבוש בהתאם  דקו  -10מן מה )כך זלמש  לאחר ההספגה יש להשאיר את הלוחות כשהם רווי מים  -
להספג לכל עובי הלוח. את הלוחות    י ההתקשרות(רוויה מונע ממים אחרים )משל    למזג האויר. מצב

 יש לשים לייבוש על משטח נקי ולמנוע כל זיהום. 
מדים לצפותו הן לפני שהלוח יונח והן כאשר יוצקים כמו כן על הקבלן להרטיב את משטח הקיר שעו -

פר את הלוח, שכן יש בכך כדי לש  חוריבשלב זה על ההרטבה להגיע גם אל אי הבטון ומובן שילואת מ
 ות בין הבטון לבין אבני החיפוי.ההצמד

 
 מריחת גב האבן בטיט צמנט עם ערב סיקה וישור במשור. -

 
 

 חומר העיגונים )אנקרים(  ח.
מצא סביבו כגון: חומרים  זרים העלולים להים חומרגון חייב להיות מחומר יציב שלא ייפגם מכל מגע עם כל עי 

)לא מותקפים בקורוזיה(.מרטיבות או  רים המומסים או המותקפים  ו אחכימיים א עוגנים אלה    ממי גשמים 
הי בזמן  בבטון  ולעטפם  לצפותם/לכסותם  הקבלן  ועל  מעולה  מכנית  עמידות  בעלי  להשאיר יהיו  מבלי  ציקה 

 ות. לפח מ"מ 3.5ו ממוטות מגולבנים בקוטר ן. העיגונים יהיבטוים בחלקים גלויים של עוגנים לא מכוס
 

 יח החיפוי וגן ללוח/ארצורה והתחברות הע ט.
 

ב - עוגנים. מיקום קידוח חור לעיגון יימצא ככל האפשר קרוב לצד החיצוני של   -3כל לוח חיפוי יתמך 
הלוח( )פני  תה  הלוח  המירבי  המאמץ  מופעל  שעליה  הפנימית  שהמחיצה  בכך  מירבי    עלתיה  עובי 

 גן. חיצה החיצונית תשמש לחפות על העווהמ
   

ל - בעל קוטר של  בקוטר    -3.5א פחות מעיגון  חור  יוחדר לקידוח  בין  מ  5מ"מ  ועומק קידוח    -8ל  6"מ 
רווח ההתפשטות הנדרש. כל מ"מ מעל עומק חדירת העיגון וזאת לאפשר לנקודת החיבור לקבל את מ 

וח יימצא  הקידהחיפוי. חוט העיגון היוצא מחור  מד בדבקים לחומריוצלא  עיגון המתחבר לשלד הבנין
 ח החיבור או במרווח הפוגה.קצה יחידת החיפוי ולא באיזור מרווס"מ מתחת ל -1ס"מ ל 0.8בין 

 
הלוח   - של  העליון  בחלק  יבוצעו  ששניים  כך  העוגנים  את  למקם  התחתון יש  בחלק  האבן  בצד  ואחד 

 החיפוי.  ידתת יחס"מ מפינ 3במרחקים של 
 
בהתאהעי - מדוייקת  בצורה  יבוצעו  לפגונים  תהם  לא  מקום  כך שבשום  מתרטים  בליטת  לתוך יה  כת 

 יחי החיפוי.המישק הפוגה בין לוחות/אר
 
 עוגנים מיכניים  י. 

חיז  ינתנו  צד(  )עוגני  הקודם  בסעיף  שתוארו  לעוגנים  העיגון  בנוסף  מיכניים.  עוגנים  באמצעות  נוספים  וקים 
העוגן בשלד  ו בתוך בטון השלד. חדירת עוגנם באורך בהתאם לביצוע בשטח אשר יעוגנים מגולבני  זרת ע בעיבוצ

 עוגנים. 2וחדרו ס"מ. בכל אבן י -6הבטון לא פחות מ
 צידיהן. -2בפינות הבנין מעיגון זה יבוצע בשורות שמעל הפתחים, באדני החלונות, באבני הקופינג וכן  
קוטר העוגן. ותבוצע תר ממ"מ יו  -2חור הקידוח באבן יהיה כמ"מ. קוטר    8עד    7  ר שלבורג העיגון יהיה בקוט 

 ות היצרן, לאחר חיפוי האבן בהתאם להוראות המפקח. העוגן יהיה כימי ויבוצע לפי הנחי עבור האום. הרחבה
 

קק הפ  בין  ון המכני במפלס אחד עם החיפוי כך שלא יורגש השונייש לעבד פקק מאבן שיוכנס בחור של העיג 
 י.ליחידת החיפו

 
 מרווחי פוגות יא. 

רה קוורץ ביחס וצע בעזרת תערובת צמנט לבן עם פודת הפוגות תבהיה כמפורט בתוכניות אטימות ירוחב הפוג 
האיטום    2:1 גמישה.  פוגה  תבוצע  נושאת  בשכבה  לעבודה.  נוח  למצב  מים  מסטיק  ובתערובת  בעזרת  יבוצע 

ספוגי.    A1סיקפלקס   רקע  גבי  יש  -יחולהכ  לפניעל  והשישהאטימה  הקירות  את  במרווחים  ם  במי  להספיג 
חומר   או  אבק  כל  האלדחיית  ולאחר  רוחזר  מספר.  ימים  להרטיבו במשך  הפוגות  יטום  בהתאם ב  בתוכניות 

 . להנחיות המפקח ו/או בהתאם לקיים
 

ל  יש  אופקיים  מרווחים  להשיגליצירת  כדי  פעמיים  חד  "ספייסרים"  רווח  במלאי  ידות  האחאת    השתמש 
יש ול  הדרושה.  רך  עץ  בטריזים עשויים  יונחו אופקית א צבלהשתמש  מ  -2וכ  וע. הטריזים  אחורי השפה  ס"מ 

ויסולק הלוח  אך לא פחות מהקדמית של  הפוגות,  לפני אטימת  חיבורים   -50ו  לגבי  גם  שעות לאחר הנחתם. 
 ש בטריזים לאחר שהעץ הושרה במים וספג אותם. אנכיים יש להשתמ

 



 

 

 

 

  
  

 

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

74 

 

 לכיחו יב.
הכיחול  יבוצע  של    לא  חיצונית  לטמפרטורה  הכC10°מתחת  מוכנה  .  בכוחלה  יבוצע  "שחל"יחול  או   תוצרת 

 . האדריכל המפקח/מזמין ו/או בהתאם לקיים בשטח שו"ע מאושר, בגוון המאושר ע"י
 

 זויתנים  יג.
עול   שאינם  ובמרחקים  קומה  על  בכל  יקבע  3ים  בתוכנית  למסומן  בהתאם  פתחים  ומעל  זוויתן לן  הקב  מ' 

עת השענה לזויתן.  ס"מ עם מגר  3האבן. האבן תהיה בעובי    שענתמ"מ לקיר הבטון לה  50/50/5מידות  מגולבן ב
וע שכבת האטימה. הזויתנים יקובעו לבטון בעזרת עוגנים מגולבנים מאושרים ע"י המפקח  הביצוע לאחר ביצ

 ס"מ.  40ם שאינם עולים על ובמרחקי
 

 פוי הצימרי שמירה על נקיון חו יד.
ציפו  וסובחומר  מלא  ליטוש  בעל  מסותת שאינו  קי  כדיפג  תוך  לכלוך  ספיגת  מחו  יימת  נלווים  העבודה  מרים 

באחריות הקבלן לסלק מבעוד מועד כל חומר זר מזהם. הטיפול המינימלי הוא לאחר   כגון: טיט, מלט וכד'.
 ת האיזור.ף אלשטושעה, 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 

 
 דוגמאות . טו
 

 דוגמאות אריחי החיפוי. פקחהמור על הקבלן להגיש לאיש -
 
מ"ר נטו   -12גמת חיפוי באתר בשטח של כעל הקבלן לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דו -

ר את  השתכלול  ש פריוב  הטיפוסיים  טיפוסטים  לפתח  מסביב  לרבות  החיפוי  בהל  להוראות י  תאם 
 המפקח.

 
 

 ה ותכולת מחיריםאופני מדיד טז.
 

, לרבות שכבת הרבצה, זוויתנים,  378כוללים את כל האמור במפרט המיוחד, במפמ"כ  מחירי היחידה   -
כימיי וסתימתעוגנים  יצירת  מרותכת,  רשת  מנירוסטה,  חיבור  ווי  אלמנקיםמיש  ם,  טיט,  מצע  טי  , 

 מפלט. כו'. הכל קוגרונג, ציפוי מגן עליון ו ות בחיבור, אבנים פנתיות, גמר פינ
   

פקיים, אנכיים, משופעים, מעוגלים, חשפי פתחים, קופינגים, אדנים, חיפוי  המדידה במ"ר בשטחים או -
 נים פנתיות וכו' לפי השטח הנראה לעין. עמודים וקורות, אב

 
 
 

 ושונות   ות הריסה, פירוקוד עב   -  42פרק 

 
 כללי  0142.

 
ה   כללי )"  אמור כל  הכללי  שבהוצאה  הכחולפר  ס  במפרט  של  "(  לסטנדרטיזציה  בינמשרדי  החוזה  הוועדה  מסמכי 

 עבודות הריסה.  24לבניה ולמחשובה פרק 
 

 ים. פירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיכל עבודות ההריסה וה 01.0142.
 ח.הבלעדי לשביעות רצון המפקונו בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבשל פגיעה  מקרה בכל

 
הפס 1.02.042 חשבונכל  ועל  הקבלן  ידי  על  תורחק  המפקח  ולת  ידי  על  שיאושר  מורת  שפך  למקום  ו 

 אחריותו הבלעדית של הקבלן.והרשות המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו ב
 

את עבודתו   יבצעות זמניות ויפתח מעברים זמניים,  הקבלן מחיציקים  המפקח    על פי דרישת 01.0342.
בנה ובסביבתו  ה למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבשעות המנוחמעבודה    בשלבים ויימנע

 היחידה השונים.  לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי
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 הגדרות 

 
 עבודות הריסה

 .וק מהאתרם, ע"י שבירה, ניפוץ וסיל מבניטים הקיימים בתוך המבנים ומחוץ להריסת אלמנרושן פי –סה עבודות הרי
 

 ירוק עבודות פ
הריסה, כאמור לעיל, אלא אם צויין בסעיף כתב הכמויות שהאלמנטים מהפירוק   זהות לעבודות –עבודות פירוק 

ירת האלמנטים והרכבתם  כולל גם שממחיר  רבה, והלהרכבה מחדש. במקרה האחרון ייעשה הפירוק בזהירות מיועדים 
 מחדש.

 
 ללייםים כתנא

 
שהיא, בכל עומק וגובה   ום בתחום שהוגדר לעבודה, בכל קומהחסות לכל מקמתייזה  כל העבודות שבתחום .א

 שהם, פרט אם צויין אחרת. 
 

ים  הנוגענתונים העבודות, לפני הגשת הצעתו, להכיר ולבדוק את כל ה על הקבלן לבקר במקום בו יבצע את .ב
 מקום.ם את המצב בכרז, תואהחומר שנמסר לו כחומר למ שכל פירוק והרכבה מחדש, עליות לוודא להריסה,

 
ו פירוק יסמן הקבלן את המקומות המדויקים, בהם עליו לבצע אותן, יבדוק את לפני תחילת עבודות הריסה א .ג

 ת. פלה טעולבצע בהשוואה לתכניות ולהנחיות, כדי לוודא שלא נ אשר עליו
 

שלמות ואי   הקפיד עלרוקים חלקיים, על הקבלן לופי רוקים בדרך כלל, ובייחוד בהריסותהריסות ופיב .ד
 ם להריסה, או לפירוק. הינזקות חלקי המבנה, שאינם מיועדי

 
זק לרכוש, ובכלל אלה: יתקין גדר ארעית  על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פגישה בנפש ונ .ה

או לנוכחות משטרה, עליו  סום קבל היתר לחסימת רחוב, להתקנת מחדת הצורך יובמי ההריסה,סביב אזור 
 רדה ולאפשר פעילות שגרתית בסביבה.משנים למבנים הנהרסים, מפגעים וטיידת האפשר, מנוע, במל
 

עים וטירדה לדיירים. במקום שרק חלק מהבנה מיועד  במבנים מאוכלסים: יש למנוע, במידת האפשר, מפג . ו
 הקרובה. בתו ההריסה לא יימצא אדם במבנה ובסביודא שבזמן יש לוהריסה, ל
 

טיביים )עמודים, קורות וכד'(,  הריסה או הפירוק, בחלקים קונסטרוק, תוך כדי ה קל הקבלןבכל מקרה בו יית .ז
ע על כך למפקח ולחדש את העבודה רק לאחר  עליות להפסיק מיד את המשך ההריסה או הפירוק, להודי

 ב. פורטות בכתאות מפקח הורשיקבל מהמ
 

ח החציבה לא מהמפקח. שט אש ובכתב, על הקבלן לקבל אישור מרבטוןבכל מקום שיש לחצוב באלמנט מ .ח
ויש להקפיד על כך שלא יתהוו סדקים ונזקים אחרים בסביבה. אסור בהחלט  לפגוע  יחרוג מגבולות הנדרש,

 –פני שיתחיל לחצוב ן להתקין להקבל יכה, עלות זיון. במקום שאלמנט שייחצב עלול להישאר ללא תמבמוט
 ות. תמיכות מתאימ

 
גז וכדו' ויסדיר את ספקה, דלוחין ושופכין(, הטלפון, המל, המים )אורות החשהקבלן יבדוק את מהלך צינ .ט

אלה המיועדים להישאר בבניין, יבצע  על פי הוראות הרשויות המתאימות. לגבי –במידת הצורך  –ניתוקם 
זמני, ויחזיר המצב  יתוקדת הצורך, ובאישור המפקח, יבצע נע בהם. במילפגו תו מבליהקבלן את עבוד

 יחוי. תו ללא דלקדמו
 

, בתוספת 1:3סיד -ככל האפשר ויתוקן לאחר מכן במלט, שהרכבו חוליצוב לצורך הפרדה, ייעשה בקו ישר כל ח . י
ראות  לפי הו BRTEX SLA ם עם מלט מוכן. לפני יישום המלט, יימרח השטח בתמיסת מיק"ג צמנט למ"ק  200

 היצרן.
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ייעשה בטאטוא, קרצוף, שטיפה לן. הניקוי ידי הקב ה או פירוק ינוקו היטב עלהריסשטחים שנחשפו לאחר  . יא
ומרים, או  או בממיסים וכד', הכל לפי החומר שנהרס או פורק ובהתחשב באופן בו יחוברו לשטחים חבמים 

 ירוק. מוצרים חדשים, או חומרים או מוצרים מהפ
 

מראש של   ון אישורבכל אמצעי מתאים אחר, הטעאו  בעבודת ידיים, או בכלים מכניים, ות תבוצענההעבוד .יב
 ינות של חלקי בניין אחרים. פקח, כדי שלא ייפגעו היציבות והתקהמ

 
בדותו לאחר סיום כל יום עבודה, ובכל מקרה לא  בדירות מאוכלסות על הקבלן לפנות את הפסולת כתוצאה מע .יג

  אג שהפסולת לא תהווה מפגעויד ת בשקיםלות, הקבלן יארוז את הפסושע  24 -ה מלמעל ר פסולתתושא
  ולשכנים.  לדיירים

 
 כללי  0142.

 
 ו לפי הוראות המפרט הכללי )הספר הכחול( בחלקו הרלוונטי לפרק זה.העבודות יבוצע כללי 

 
 קיים. גוע בשלא לפ ודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנתכל עב 01.0142.

 ן המפקח.יעות רצונזק על חשבונו הבלעדי לשבאת המקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן בכל 
 

ה 01.0242. ידי  על  תורחק  הפסולת  המפקח  כל  ידי  על  שיאושר  מורת  שפך  למקום  חשבונו  ועל  קבלן 
 ום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.והרשות המקומית. השפיכה ומק

 
 ם זמניים, יבצע את עבודתועבריקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח משת המפקח יי דריעל פ 03.01.42

ילות השוטפת במבנה ובסביבתו  דה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעויימנע מעבובשלבים  
 ן וכלול במחירי היחידה השונים. לכל אורך תקופת העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבל

 
 ים הריסת בטונ 0242.

 
תב 02.01.42 המפקח  ההריסה  ידי  על  מאושרים  בכלים  מפגיובתיוצע  הימנעות  תוך  אתו  עה אום 

 שוטפת במבנה ובסביבתו. הריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות הטים שאינם לבאלמנ
 

מוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה,  על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הס 02.0242.
 ר את התמיכות.שניתן להסיבכתב המפקח  אחריה ועד לאישור

ת  התמיכות  לובא  תוכנית  מבלי  וזאת  המפקח  מאחלאישור  הבלעדגרוע  הקבלן ריותו  של  ית 
 לתמיכות. 

 
המפקח  ב 02.0342. עליהם  שיורה  ו/או  בתכניות  צוין  שבהם  הזיון    -מקומות  שלמות  על  לשמור  יש 

 ים. הקי
 
 

 הריסת קירות בנויים  0342.
 

ב  המדידה  03.0142. נתהיה  בגין פריצת פתחי  טו של הקירמ"ר  בקלא תשולם תוספת  ירות קיימים,  ם 
קטעים מחירשוטחים    הריסת  האלמ  קטנים.  כל  של  פירוק  גם  כולל  בקירות  ההריסה  נטים 

המח המערכות  וסילוק  וניתוק  הקיר  שעל  והציפויים  וכו'(  חלונות  או )דלתות,  לקיר  וברות 
ג כולל  ההריסה  מחיר  בתוכו.  הרהנמצאות  את  הם  והעיסת  וחיתוך  חגורות  מודונים שבקיר 

 הזיון. 
 

 בסטיםוטיפול באס פירוק אלמנטים 0442.
 

מפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו  נטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת האלמ 04.0142.
 שלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח. בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה ב

 
 באסבסטים יפול ט .04.0224

איכות ד למשרהנות  צע זאת בהתאם לדרישות ותקן לבכל עבודה שתדרש בתחום זה על הקבל 
 ביבה. הס
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 עבודות פיתוח   -  40פרק 

" מפרט  - 40המיוחדת. פרק  יתמפרט הכללי לעבודות בניין של הוועדה הבין משרדליבוצעו בהתאם  פיתוח ודות עב
פי המפרט המיוחד של משרד  ר ולוק והתקנים הישראלים הנוגעים בדבן לפי דרישות הח" וכ וחפיתלעבודות כללי 

 .)ספר כחול( רד הביטחוןהבינוי והשיכון ומש
 

 תאור העבודה 
במחירי העבודות שינויים   על הקבלן לקחת בחשבון  כוללת ריצוף מדרכות ומסעות, אלמנטי ריהוט רחוב,העבודה  

 השטח, בהתאם להוראות המפקח.טי הבצוע לתנאי תאמת פראפשריים בשיטות הבצוע וה
 

 טיםמפר
ול(, על כל ד הביטחון ומשרד השיכון )הספר בכחבהוצאת משר ות המפרט הבינמשרדיהעבודה תבוצע בהתאם להנחי

 פרקיו וסעיפיו התואמים לעבודות נשוא מפרט זה. 
נחיות המפרט  ל סתירה יקבעו הבמקרה שהמיוחד להלן, קודמות להנחיות המפרט הבינמשרדי, ו הנחיות המפרט

 המיוחד.
 

 מון מדידות וסי
צוע על הקבלן רו לקבלן ע"י המפקח בשטח. לפני הבהנחיות שימסע העבודה יהיה לפי סימון שטחים ותחומים לבצו

נות בשטח . כמו כן, הקבלן יסמן בשטח את  למדוד ולוודא את המידות המדויקות בשטח ביחס למידות המסומ
 לסימון לפני הבצוע.  פקח קירות ואבני שפה, ויקבל אשור מהמ, כגון ספסלים, שבתכניתהאלמנטים 

 
 רי בצועאשו

ע. רק לאחר קבלת האשור לדוגמא, ימשיך הקבלן פקח לדוגמאות הפרטים אותם הוא מבצקבל אשור המעל הקבלן ל
 לבצע העבודה בשלמותה.

 ולא יזכו את הקבלן בתשלום. ם, יפונו מהשטח מתאימי ם אשר לא אושרה עבורם דוגמא מוקדמת ויימצאו כבלתיפרטי
 
 

 העבודהאום תי
כן ימנע הקבלן -. כמועבודה. התאום ייעשה באמצעות המפקחעם מזמין ה  תחומי העבודה ושלביהעל הקבלן לתאם את 

 טחי ההתארגנות והאחסון, למניעת הפרעה למבקרים.מהפרעות למבקרים באתר ויתאם עם המפקח את מיקום ש
 

 צב לקדמותו חזרת המה
עות רצונו  '. הכל לשביעבודה, חמרי עזר וכונוי כל פסולת, אשפה, כלי ל פיהעבודה ינקה הקבלן את האתר, כול בתום
 של המפקח באתר. המלא

 
 יב העבודה ט

 רצונו של המפקח.  העבודות יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ובאיכות טובה, לשביעות
 

 עבודות עפר  - 01פרק 

 מצע סוג א         .230050.001 
 רתו במפרט הבין משרדי.הגד ר המילוי יהיה מצע סוג א' עפ"יומח

 ים ללא הצפה.ס"מ, תוך הרבצה במ 20מקסימלי של  פקיות בעוביילוי יהודק בשכבות אוהמ
 ממודיפייד א.א.ש.הו.  97%הצפיפות הנדרשת היא 

חרת א אורגניים ופסולתחומרים ת ביצוע המילוי יש לבצע חישוף של פני השטח, לסלק לפני תחיל
 עברים של מכבש. שה מולהדק את הקרקע הטבעית בשי

א אם תהיה הגנה אופקי, אל 2 -אנכי ל 1לא יעלה של ל שטח פתוח לוי הגרנולרי במקרה ששיפוע המי
 על פני המדרון. 

ן  טו  8יפוס "דיינפק" )או שווה ערך(, בעל משקל סטטי ההידוק ייעשה במכבש ויברציוני כבד מט
 נעה עצמאית.על הסל"ד לפחות. המכבש יהיה ב 2000ל ובעל ויברציה ש לפחות

צפיפות "ר על מנת לאשר ההידוק ואת השגת המ 500ת לכל שכבה בדיקת צפיפות אחיש לבצע בכל 
 הנדרשת.
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התקנים וכד'(. יש לקבל אישור מהנדס  עבודות ההידוק תבוצע בפיקוח רצוף של איש מוסמך )מכון
 בה הראשונה.נחת השכהקרקע לפני ה

שכבות המצע הקיימות שלים ו/או יתקן הקבלן את ד, יהצורך, ולפי הוראות המפקח בלב  דתבמי
ס"מ כולל פילוס לגבהים   10ומר מצעים עד כוללת יישור שכבת המצע, ותוספת ח  שטח. העבודהב

 ודה תבוצע על פי הנחיות המפקח בלבד.העב המתוכננים והידוק מבוקר.
 המדידה במ"ר. 

 

 וקידה        0.0000.0540
וד.  לפי מ 96%צפיפות של  ם יהיה הידוק מבוקר לדרגתצופיהידוק שתית החפירה לשטחי רי

  20פירה. הידוק המילוי יהיה הידוק מבוקר בשכבות של .ו. בשטחי גינון אין להדק שתית החא.א.ש.ה
השונים יהיה  המצעים מוד. א.א.שו. ההידוק בכל שטחי המילוי. הידוק 97% ס"מ לדרגת צפיפות

 . .א.שו וד.אמ 97%ק מבוקר לדרגת צפיפות של דוהי
 המדידה במ"ר. 

 

 ותמדרג        .052.001540
תוצרת  4017ס"מ בגוון לבן סופר סטון מק"ט  30/40/15טון טרומיות, מדרגה נגישה במידות מדרגות ב

 ש"ע.  חברת אקרשטיין או
טרומיים, עם רום או  ה והתקנת האלמנטים, זיון המחיר כולל את החפירה, יסוד ומשולשים מבטון

התאמה בניסור   גות יש לבצעדרשים ולפי רוחב המדר בכתב הכמויות. במקומות הנווג בלעדיו כמס
ר  המחיר כולל את כל העבודות, החומרים ופינוי כל פסולת לאתר פסולת מאושליחידות הטרומיות. 

 ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 המדידה במ"א.

 
 נים משתלבות אבריצוף ב                40.053

 ה

 ריצוף באבנים משתלבות        40.053.0800
 ס"מ   25/25דות דגם טוסקנה של אקרשטיין מלוטש במיס"מ,  7ובי וף באבנים משתלבות בעריצ

 ס"מ.  6יהיה עובי החול מעל  ס"מ. בשום נקודה לא 5העבודה כוללת מצע חול בשכבה של 
מרצפת  מידתלים הקבלן קטעי ריצוף הקטנים מיש בני שפה וקירות גש עם אבשולי שטח הריצוף במפ

ות מצעות מסור חשמלי. אין לחתוך מרצפת בשטח, ובאלמידה המדויקת הנדרש ע"י ניסור המרצפות
 ס"מ.  4 -הקטנים מ בגיליוטינה ואין להשלים קטעי ריצוף ע"י יציקה במקום או בחלקי אבן

ראשוני של המשטח )ע"ג האבנים  וקפות יש לבצע הידחת המרצבסמוך ככל האפשר לסיום מועד הנ
ק"ג ותדירות של   2000גלי של כוח צנטריפוק ויברציוניות בעלות  לבות( באמצעות פלטות הידוהמשת

 מ"ר לפחות. הידוק זה יבוצע בשלושה מעברים.  0.5רץ ובגודל של ה 100
ה שטח ודשאר בסוף יום עבה לא יוה יבוצע תוך יום העבודה של ביצוע הריצוף ובכל מקרהידוק ז

אחר  שעות ל 24 -הראשוני ולא יאוחר מ אשוני. לאחר ביצוע ההידוקק הרמרוצף שלא קיבל את ההידו
טח חול מחצבה נקי ודק ולטאטאו לתוך המרווחים בין האבנים  ביצוע הריצוף, יש לפזר על המש

 יםמעבר 4-המחצבה ב ם בחול אחר מכן יימשך ההידוק הראשוני כולל מילוי במרווחיהמשתלבות. ל
 נוספים. 

כבש טון או מ 12ע כבישת אימות במכבש שלמת ההידוק הראשוני תבוצה והבגמר פיזור חול המחצב 
הוראות המנהל ובהתאם למסקנות שיתקבלו מביצוע המשטח  מעברים, לפי 8 -פנאומטי כבד ב
 ן לאבן.מישוריות ומשטח בגבהים הנדרשים ללא בליטות בין אבהניסיוני, לקבל 

ות. הסטייה  ם לשיפועים, כמפורט בתכניבהתא ביצוע בהתאם לרומי תכנון והשד על הקבלן להקפי
 מ"מ.  10תעלה על  ה מתוכנן לאהמותרת מגוב

של המרוצף תימדד בעזרת סרגל סטנדרטי העשוי מפרופילי אלומיניום ברוחב מישוריות המשטח 
, בהישענו על  העצמי  ימלית עקב משקלוס קו הממ' והבנוי כך ששקיעת 5של  ךס"מ ובאור 5לפחות 

ים על פני  קומות אקראית תעשה ע"י הנחת הסרגל בממ"מ. בדיקת המישוריו 1על עלה קצוותיו לא ת
דול  מרווח הנוצר בין הסרגל לבין פני הריצוף במקום בו נוצר המרווח הגהריצוף המוגמר ומדידה ה

 מ"מ.  5ביותר. הסטייה המותרת במישוריות לא תעלה על 
רצף מחדש את ו לעיל יחייבו את הקבלן להותנים ובמישוריות מהשיעורים שר בגבהטיות גדולות יותס

 ותם שטחים יקבעו ע"י המנהל.  ונו, גודל אהמשטח על חשב
 מ"מ.  2אבנים סמוכות לא יעלה על   2גובה בין  הפרש

 הגוונים יהיה כמסומן בתכניות ולפי בחירת האדריכל.דגם הנחת המרצפות ו
יות.  ים והפרטים הנדרשים בתוכנהדגמאחד מסוגי הריצוף, על פי  מא לכללן לבצע קטע דוגעל הקב

 ת. מ"ר לפחו 3 הדוגמא תהיה בשטח של
 "י האדריכל והמפקח ראשי הקבלן להמשיך בעבודה.רק לאחר אישור החומר והדוגמא ע

 למדידה ולתשלום. הכנת הדוגמא אינה 
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 נויים בגוון ובמידות. ולל שיי אבני הריצוף כאת סוג למזמין העבודה שמורה הזכות לשנות
 נים. לאספקה לקבליר על בסיס מחירון היצרן דרישה לשינויים יקבע המח ה שלבמקר

 ת כולל מצע חול.המדידה במ"ר בציון סוג המרצפ
 

 אבני שפה גן ותיחום   40.054
 

 אבן גן        40.054.0040
הגן לתיחום שטחי ריצוף,   ע. אבןאקרשטיין או ש" רת חברתבגון אפור תוצ 10/20/100אבן גן במידות 

 דמה.ף ותכוסה באנח עד חצי גובה אבן הריצוכחגורה סמויה, אבן הגן תושמש ת
הגבהים בהתאם לתכניות ו/או הוראות המנהל, יחפור או ימלא את  העבודה כוללת סימון התוואי ו

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 כיסוד בטון לאבן  20-שבת בתו

צידה האחורי של האבן. העבודה כוללת בניית עקומות ס"מ ב 10X10ולצקת גב בטון במידות האבן 
 טון.ד וגב בהעבודה כוללת יסוה באורך מתאים לבניית העקומות. ואספקת אבני שפ

 א.המדידה במ"
 

 

 גידור  -  40ק פר
 

 ה מסגרות פלד
דרש מסגרות חרש, ובהתאם לנ 19 -ו 06ק . פרר כחול()ספ  להוראות המפרטי הכללי ודות מסגרות יבוצעו בהתאםעב

של אי התאמה למסומן בתכניות עליו להודיע על  בתכניות ובפרטים. על הקבלן לבדוק את המידות באתר, בכל מקרה
ון ע"י טבילה באבץ ים יהיו מגולוונים. הגילוהשונכל חלקי המסגרות למתקנים אותיו. לבצע בהתאם להורמפקח, וכך ל

רות כולל גם הכנת חורים במסד הבטון וכן עבודות עפר  ן. מחיר ביטון אלמנטי/מרכיבי המסג מיקרו 100י הם לעוב
פקח. שינוי  ישור המחיבור אחרים לא ואביזרייידרש. על הקבלן לספק דוגמאות של אביזרי הפירזול ובטון כפי ש

 . שינוי במחירפלוס/מינוס, לא יחייב  5% נמדדים לפי יחדות בגבולותרים המידות של מוצ
"טמגלס" רוף בתנור, חלקי מסגרות אשר נדרש לבצע אותם באתר יצבעו במערכת צביעת חלקי מסגרות תהייה בצבע ש

 של טמבור, לפי הפירוט כדלקמן: 
 . 4/100נקותו במדלל יש לבמידה ויש ליכלוך שומני, ר אחר. לכלוך וכל גוף זמאבק,  ניקוי השטח .א
 מיקרון.  50-40)עפ"י המלצות טמבור( בעובי של   EA9י מסוג רכיב-שכבת יסוד אפוקסי דו צביעת .ב
כיבי  ר-קרון כל שכבה. ה"טמגלס" הינו צבע פוליאוריתן דומי 50-40שכבות צבע עליון מסוג "טמגלס" בעובי של  2 .ג

ן )טמבור(, ולפי הנחיות  תבוצע בהתאם להוראות היצרנ"ל הברזל המגולוון. הצביעה הגנה על ועד במקרה זה להמי
 לגווני הצבע. דריכל ביחס הא

 
 

 מעקה /גדר בטיחות        44.021.0010
מיקרון  100יהיה מפלדה מגולוונת באבץ חם בעובי  בטיחות מדגם יהודה רשתות או ש"ע, מעקה /גדר

ידות  ס"מ, או בחלקי יח 200ורך ת באדר מגולוון ביחידות שלמוס"מ . הג 110מעקה בגובה פחות. הל
צבע פוליאסטר מאובק  הגדר, ועיגון במסד בטון, וצביעה בוללת אספקת באורך משתנה. העבודה כ

 האדריכל. בצבע באבקה וקלוי בתנור, בגוון לפי בחירת 
 המדידה במ"א.



 

 

 

 

  
  

 

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

80 

 

 
 ריהוט חוץ   -  42פרק 

 כללי
 

"  - 42המיוחדת. פרק ת יין של הוועדה הבין משרדית בנמפרט הכללי לעבודו לאם וצעו בהתיב ריהוט חוץ ת עבודו
הנוגעים בדבר ולפי המפרט המיוחד של משרד הבינוי והשיכון פי דרישות החוק והתקנים הישראלים  " וכן ל חוץריהוט 

 .)ספר כחול( ומשרד הביטחון
 פקח בשטח .ה לפי הנחיות המאתר יהיהצבת ריהוט חוץ בשטח ה

 
 ות ספסלים ושולחנ 2.204

 
 ספסל         42.020.0240

ו לפי בחירת באישור המפקח . צבע הספסל על חלקיפמן או ש"ע ספסל  דגם 'תבור' תוצרת חברת וול
 האדריכל

 אשפתונים        42.041.9900
 דריכל. חירת האדגם אקרשטיין או ש"ע צבע האשפתון על חלקיו לפי ב אשפתון

 
 :המדידה והתשלוםאופני 

 
"  - 40וחדת. פרק מיה  משרדיתדות בניין של הוועדה הבין לעבוכן המעודהמפרט הכללי ם לפי  תשולהעבודה תימדד ו

 " עבודות פיתוח
 
 
 
 

   תשתיות מים וביוב –  57פרק 

  57המיוחדת. פרק    הבין משרדית  הוועדה  מפרט הכללי לעבודות בניין שלליבוצעו בהתאם    וב  תשתיות מים וביעבודות  
ר ולפי המפרט הנוגעים בדבוכן לפי דרישות החוק והתקנים הישראלים   " שונות דות פירוק הריסה ולעבומפרט כללי  " -

 .)ספר כחול( וי והשיכון ומשרד הביטחוןהמיוחד של משרד הבינ
 תאור העבודה                 

 הבאים:  כוללת את הפרקיםת להלן העבודה המתואר                
 

 ץ למבנהמחו עבודות                
 מים. צנרת מים קרים וח .א
 ניקוז מי גשם.  .ב
 . מים וניקוז  עבודות תשתית לביוב, .ג

             
 

 כללי      57.01
תקן ברואה"  "מתקני ת  -  07"י הנחיות ודרישות המפרט הכללי פרק  כל העבודות במסגרת פרק זה תבוצענה עפ             

ן זה וכן כל הנחיות ודרישות יתר התקנים הנוגעים בענייות,  תיהם האחרונבמהדורו  57ופרק    1205ישראלי מס'  
 יות.כניות והכמומפרט זה, הת

 
 
 קיימות  התחברות למערכות     257.0

מופנית                 הקבלן  לב  ממערכת  תשומת  וחלק  ומתפקדים  פועלים  הבניינים  כי  הלעבודה  והניקוז  המים,  ביוב 
בתחוהק היום  עוברים  הבניין יימים,  על  המש  ם  אליו.  מתנקזים  או  והתחברות ופץ  הפסקה  לתאם  הקבלן 

   לקווים הקיימים.
 
ב   במסגרת              כעבודות האינסטלציה  זה, על הקבלן לבצע הסטת תשתיות קיימות  אשר בניין  ביוב,  גון מערכות 

י ביוב ומים  קוו  הגנה עלת לפני תחילת השיפוץ וכן  את הסטת התשתיו  יש לבצע.  עוברות בתוך המבנה הקיים
 קיימים. 
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 מלא עם המפקח. עבודות הסטת הקווים יבוצעו בתאום כדלהלן. כל כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים              
 

בפרק זמן כל מערכות הקיימות  ית את הלקחת בחשבון שלא תהיה כל אפשרות להפסיק ו/או להשבעל הקבלן                
לק עליו  לכן  ובימי בחש  חתשהוא.  בשעות  עבודה  גם  של  בון  השוטף  לתפקוד  הפרעות  למנוע  כדי  חריגים,  ם 

 .ריםהדיי
 
 
 יקוז תאי ביקורת לביוב ונ             957.0
 

 ולים, עשויים טבעות נושאות תו תקן. תאי הביקורת לביוב וניקוז יהיו עג .א
 

לתאי   .ב לבהמכסים  יהיובקרה  וניקוז  ו  יוב  במפרט  כמצוין  בקוטר  הבכעגולים,  מותקנים  תב  כמויות, 
 ארון.בתוך צוו

 
  ח, מותאם לשיפוע הפיתוח, כאשר הוא במפלס הפיתובחצרות, בכבישים ומדרכות יהיה המכסה עצמו   .ג

 "מ לפחות.ס -30מותקן בצווארון מוגבה מתקרת התא ב
 

 . פיתוח, לא יתקבלקע או התא בקורת אשר תקרתו תהיה במפלס הקר   
 

 טון ונושאי תו תקן.   5מס מעל BBמכסים בשטח המבנה יהיו  .ד
 

  
    

 קווי ביוב קיימים  החלפת       57.10
העבודה תבוצע בהתאם  במגרש.    מיםביוב קייו  י מים וקו  חלפתהת העבודה המתוארת בזה יהיה צורך לבמסגר              

 ידות ן לקחת בחשבון מחירי היחוסף לכך על הקבלורט ובנלמפרט הכללי לעבודות ביוב כמפ
 

 ם המפקח. ם עותא .א
 

 ור. אמו עם עמיגעליו לקחת בחשבון ביצוע ההתחברויות בזמנים שיתו -וע תאום זמני הביצ .ב
 

 והתאמתם לקו ההטיה . מדידת עומקי השוחות הקיימות  .ג
 

 
 

 
 ופני מדידה מיוחדים א     7.115

 כללי
ו קומפלט  שרשום  סעיף  כבכל  והאניתנו  הצנרת  אמויות  לבדוק  הקבלן  על  באומדנה  לא  הכ  תביזרים  מויות. 

 . %10בגין רשום לא נכון או סטייה מהמתוכנן בגבולות של  תשולם כל תוספת
 

              
 

 אופני המדידה והתשלום:
 
"  - 57פרק  מיוחדת.ה  דות בניין של הוועדה הבין משרדיתלעבוהמעודכן  המפרט הכלליעבודה תימדד ותשולם לפי  ה

 "  יות מים וביובתשת
 

 
 
 
 

       חתימה וחותמת הקבלן:     לן:  ם הקבש
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 בס"ד 

 
 

 חוברת המכרז ל 3-מסמך ג'
 ם( להסכ 1)נספח ג'  

 
 

 גיל זהב    במבני דיורמערכות אחזקה    רשימת
 
 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 רשימת מערכות לאחזקה
 יצוף וחיפוי קירותר .1

 ע קירות ותקרותטיח וצב .2

 וגגות  פסותגות, במרמדרגות, מעקות בחדרי מדר .3

 בסתקרות אקוסטיות וג .4

 מקלטים -מרחבים מוגנים .5

 דלתות וחלונות  -

 ינוןסמערכות טיהור ו -

 איטום גגות ומרזבים .6

 דלתות,ארונות, חלונות אלמנטים נגרות .7

 ת חוץ טיח וחיפוי קירו .8

 דלת כניסה  .9

 סמך מטעם משרד העבודה ת,הפעלת בודק מוה מורשיה ע"י היצרן או חבר אחזק –מעליות  .10

 ראטור  גנ .11

 ספרינקלרים  ערכתמ .12

 אחזקה ע"י היצרן או חברה מורשית –נמוך מערכות מתח  .13

 סינות אש וי אש ועשן כולל דלתות חבמערכת גילוי וכי -

 מערכת כריזה  -

 מערכת מצוקה  -

 מים( ית )מערכת גז ודודיאחזקה ע"י חברה מורש –ע"י גז( מערכות חימום מים ) .14

 זגניםמ .15

 י אשציוד כיבו .16

 מערכות אינסטלציה .17

 וקרים  חמיםנרת מים צ -

 צנרת דלוחין -

 ביוב חיצוניים כולל תאי ביקורת ומפריד שומן קווי  -

 , ידיות אחיזה, סוללות, ברזים אסלות, כיורים, מקלחת – םכלים סניטרי -

 ניקוז גגות ומרפסות -

 וי וחיטוי ברכות ניק -

 חם לרבות טיפול במז"צנרת אספקת מי -

 ת חשמל מערכו .18

 שמל ארונות ח -

 הארקה  -

 רוםתאורת חיתאורה רגילה ו -

 מערכת הגנה בפני ברקים  -

 לוט במבנה שי .19

 פיתוח צמוד  .20

 מערכת השקיה וניקוז -

 גדרות  -

 בן משתלבת א -ריצוף -

 תאורה חוץ -

 יה צמח -

 ריהוט גן  -

 אשפה -

 טיפול במפוחי עשן לכיבוי אש  .21

 ים וקרים משאבות הגברת לחץ בצנרת מים חמטיפול ב .22
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 לחוברת המכרז  4-סמך ג'מ

 להסכם(  2)נספח ג'  
 

 
 כוללת אחזקה   סל

 
 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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   בני גיל זהבבמת קנוהמות מערכת מתח נמוךות ומערכות אלקטרומכני .1
 

 רשימת מערכות 
 

 וג אווירמיז
 מעליות 
 ת מים וכיבוי משאבו
 ר גנראטו

 הסקה מרכזית 
 ספרינקלרים

 אינטרקום 
 מזחים

 אש גילוי 
 כריזה 

 מצוקה
 ידרנטיםציוד כיבוי אש וה

 
 
עליו להכיר המערכות, מיקומן,  הקבלן מצהיר כי ידוע על קיום המערכות או חלקם במבנים בטיפולו, ו -

הכרת ת ברזים בעת הצורך למניעת נזילות, קלות, סגיררוך לתת עזרה ראשונה ברמה של דיווח על תוע
 תוקם במקרה הצורך.של המערכות ונית חשמל  מיקום לוח

 
 . המזמיןבוי אש בעמדות הכיבוי בכל מבנה על פי תדירות שבנוהל ציוד כידיקות ליערוך ב  הקבלן -

 ע' המים בעמדת הכיבוי.הקבלן אחראי על תקינות ותיקון מ      
 קבלן(.חריות הת הכיבוי לא באקוטר בעמדות הכיבוי )ציוד עמדו 1" רת עד קוטרותיקון בצנ      

 
 מין המזהלי על פי נו רת הקבלן להפעיל הגנראטובאחריו -

 
 

 שימה א' ר
 

, באמצעות  דיור גיל זהבי סוגי עבודות שבר במבנים לפי רשימה א' שעל הקבלן לבצע במבנ  .2
שהוקצו  ת שעות העבודה הסדירות לקית( במסגרחזוקן במבנה )משרה מלאה או חמשרת ת
 חצי משרה(.  משרה אולקבלן )

 
ת ועבודות איכלוס חוזר  קה שוטפנית של עבודות אחזקת שבר ואחזימה עקרושימת העבודות הנ"ל היא רשר

 ודות הנ"ל ע"י התחזוקן. בחומר המגדירה הדרישות המקצועיות לביצוע העב
 

 ת המפורטות מטה.לבצע עבודו לן לספק תחזוקנים בעלי יכולתעל הקב
 

רשמות ביומן אירועים  יום, והנקלות הקורות במבנה, מידי לנדרש על פי התבהתאם  ות הנ"ל יבוצעוהעבוד
 במבנה. 

 הינן בשטחים הציבוריים במבנה, בדירות המבנה, ובחצר המבנה.עבודות ה
 

הינה חלק ת כשהרשימה בודה שנחשבת אחזקת שבר, מונער ספק, הקבלן יטפל בכל מכלול העלמען הס
 מהמכלול.

 
 ימה א' רש – חת( מ"ר מתייחסות לפעילות א 1חידות לדוגמא: נית )הימת עבודות עקרורשי

 
 –בטונים  3.1

 ש"ע )ש"ע  = שעות עבודה(.  3-1  מקומית.יציקת בטון  -
   –בנייה  3.2

 ש"ע.  4עד  2ר. מ" 1ס"מ בשטח של עד  20ס"מ עד  7תיקון בניית קיר בלוקים  
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  –איטום  3.3

 ש"ע. 2מ"ר.  2ביטומניות עד טום יריעות אי -

 ש"ע.  4עד  2 .יקונים מקומייםת –קר  איטום זפת -

 ש"ע.  4עד  2ונים מקומיים. תיק –גג איטום פולי -

 ש"ע.  3עד  1מ"ר.  10עד  –וד גג סי -
 

   –מסגרות נגרות  3.4
 ש"ע ליחידה.  2עד ת. בדלתות וחלונות עץ, ובדלתות מתכתיקון ו/או החלפת פרזול 

 
   –ציה וביוב אינסטל 3.5

י  קון מקומא צורך בביובית( לרבות תיבאופן מכני )ללבוריים ירות ושטחים צישחרור סתימה מקומי בד -
 ש"ע.  4עד  2בשוחת ביוב. 

לדלוחין וביוב  VCPעות תברואתיות: כיור, אסלה, ניאגרה, ברזים לקבועות הנ"ל ואביזרים לפת קבוהח -
 ליחידה.  ש"ע 3סיפונים, ברז אמבטיה.  הנדרשים כגון:

 יחידה. ש"ע ל 3ברזים. קוני ניאגרה, סיפונים, תי -

 ליחידה.  ש"ע 3. 4/2קופסת ביקורת  תיקון או החלפת -

 ש"ע .  5עד  3מ' כולל פירוק ריצוף והחזרת ריצוף.  1ר ועד קוט 2החלפת צנרת דלוחין עד " -

ו בצנרת  טייח והחזרתחה וסגירת ריצוף ו/או פירוק קוטר  כולל פתי 1עד " PVCבצנרת תיקון פיצוץ מים  -
 . ש"ע 6עד  3ניפל .   Tת מופה, זוית ורך לרבות החלפמ' א 1 ם גלוי וזאת עדבקיר או בקו מי
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  –חשמל  3.6

יחיד,  החלפת אביזרי קצה כגון: שקע, מפסק ו ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. לרבות ל יבוצעכל העבודות חשמ -
 ירון.בנפרד במחירי המחלקבלן אלו ישולם  בגין עבודות .ארמטורה, נורותות, מפסק כפול, לחצן מדרג

 
   –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 1עד ריצוף  החלפת -

 ש"ע.  2 מ"ר. 5רובע עד  -
 

   –צבע פנים  3.9

 ש"ע ליחידה.  3ומסגרות. צביעת נגרות  -

 ש"ע למ"ר.  1ירות ותקרות. צביעת ק -

 ש"ע למ"ר.  1בס. יעת קירות גצב -

 מ"ר. ש"ע ל .51צבע ושפכטל. הכנה ל -
 
  –ם אלומיניו 3.10

 ש"ע ליחידה.  2יום.  ת אלומינהחלפת פירזול בחלונו -
 
  -גבס  3.11

 ש"ע.  4מ"ר )פלטה(.  2.5החלפת לוח גבס, תיקון מקומי עד תיקון ו

 

  –פירוקים  3.12

 א'.  לרשימהבודת אחזקת שבר בהתאם פירוקים מקומיים לצורך ביצוע ע -
 

ה  ות האחזקצורך אינדקציה לזמני פעילערים "נורמה" לצוע משו צורפו זמני בי  לעבודות שברשימה לעיל  הערה:
זאת ניתן יהיה להחליט האם להוציא לקבלן הזמנה במחיר מלא או    ועל פי השוטפת המבוצעות ע"י תחזוקן

 לאו. 
 

 אחזקה מונעת  3.13
מעקות וכן   : צביעת קירות, תקרות ,סוגי עבודותעבודה לאחזקה מונעת, בציון  המפקח יכין תוכנית

 חודשית במהלך השנה. הביצוע בחלוקה ן מועדיציו
 

 עבודות שבר ואכלוסים חוזרים.  אין לור  לבד כאשע ע"י תחזוקן בשעות הפעילות בנית תתבצהתכ
 התחזוקן בשעות הפעילות.וזאת כדי למצות עסוק מלא של 

ן  מלאה של התחזוקזקה מונעת, עקב תעסוקה רת תכנית אחשלא בוצעו בחודש מסוים, במסגעבודות 
 תאימה לחודשים הבאים. תכנית ויחוזרים, ישנה המפקח את ה ת שבר ואכלוסיםבאחזק

 עילות התחזוקן הינו: יפות לפסדר העד
 תיקוני בטיחות  -
 אכלוס חוזר  -
 אחזקת שבר  -
 ן( חזקה מונעת )רק כאשר נותר לו זמא -
 

 המקרים הבאים: במחיר מלא , יהיו לפי  עליהם ישולםעבודות באחזקה מונעת , ש
 ב טיפול מקיף ולא נקודתימצב המבנה מחייכאשר  -
 טייחעבודות עבר לעבודות צבע נדרש טיפול בכאשר מ -
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ע" צבע ונדרשת עבודת      כאשר רכיבי מתכת כגון: גדרות, מעקות הם במצב שלא ניתן לחדשם -
 ר חדשה.גדולה ו/או לרבות החלפתם בגד הכנה 

ון: החלפת ריצוף מעבר  נם נקודתיים כגם , שאיבשטחים ציבורייאשר ישנן שקיעות ריצוף כ -
 ה א'.ות ברשימלכמ

ישולמו   –מסגרת אחזקה מונעת, שכמותה מעבר לרשימה א' ודות, בלמען הסר ספק, כל העב -
 במחיר מלא.

 דות  ניי  3.14
 

 ם הבאים: בתרחישי –ת במים וביוב רים של תקלוזוקנים ממבנה למבנה וזאת למקהקבלן יהיה ערוך לנייד תח
 עובד בו. נה שהינואינו עסוק בפיצוץ מים במבתחזוקן המתגבר כאשר ה     -
 ועובד באכלוס חוזר, יפסיק את האכלוס ותאריך סיום השיפוץ ידחה. ר במידהכאשר התחזוקן המתגב -

 קון התקלה.ף לעזרה לתילה במים/ביוב, נדרש עובד נוסר במבנה שבו נדרש התגבור בעת תקכאש -

הוא עובד, בנה שבו והיעדרותו לצורך תגבור במתחזוקן המתגבר עילות הם הנ"ל, ירשם פביומני הבתי -
 יד למבנה אחר, יירשמו שעות עבודה שעבד התחזוקן במבנה האחר. ובד שנוובדוח נוכחות של הע

₪ בתוספת מע"מ   275ה על פי עבור הבאה והחזרת עובד בהזמנחזוקנים ע"י הקבלן ישולם שינוע לניוד ת -
 אחד ביום. לשינוע 

 
 

 רה: הע
 
 בצע זאת ללא תשלום. הקבלן י מה הנ"ל שתחזוקן לא מבצע,ודות מתוך הרשיעב -
 ומות ברשימה א' לעיל, יוציאו עליהן הזמנות במחיר מלא.אינן רשלעבודות ש -

 רויות:  ובעונה אחת, ייתכנו שתי אפש רטות ברשימה א' לעיל, שיקרו בעתבעבודות המפו -
המפקח(,  וכן הלאה, לפי שיקול דעת ך לעבודה הבאה אז ימשיאחת ו  םנו יסייד יעשה אותן בטור )דהייעוב

 צא לקבלן הזמנה במחיר מלא. קביל יוואם יש צורך בהפעלת עבודות במ
דות מתוך רשימה א' או ות הפעילות הסדירות, גם אם העבולמען הסר ספק, עבודות שבר, שקרו לאחר שע -

ר לא ניתן  תשלום מלא, כאשעבודה בעבודה להפעיל הכות מנהל הסניף ומפקח האחרות, בסמ עבודות
 פעילות הבא. ביום ה לא דחופה, יבוצע ע"י התחזוקן רה ושהיאלדחותה, או במק

 
 

 אכלוס חוזר )שיפוץ יח"ד לאחר עזיבת דייר(  .3
 

משתי דירות  ה, ולא יותרמכמות הדירות במבנ %20של עד ע אכלוסים חוזרים במבנים בכמות הקבלן יבצ
 לחודש אחריו.י הוא יידחה לישי אזאם יידרש שיפוץ שלחודש. ב

 מחירון והם: ו במחיררים למעט העבודות הבאות, שיהייהיה בחומ כאשר התשלום
למעט צבע   'ברשימה אהכמויות הנקובות  שמעל חשמל, ארון מטבח, חלונות ודלתות ושיש וכל שאר העבודות

 מות הנדרשת.שישולם בחומר ובכ
 

 רון.חיר מחי בחודש, יבוצע במ כל אכלוס חוזר נוסף
 

ה ישולם לקבלן  נו והלאוממ %20ת מתי התמלא המכסה של ת בכדי לדעהסניף יערוך בדיקה תקופתיהמפקח 
 במחירון מלא.

 
 

 רוג ולא במקביל. דירות בחודש בחומר, יהיה בדי  5שיפוץ 
 

קה  בטיחות, על עובד האחזיוב( ו/או תקלות רת סתימות בוץ קרתה תקלת שבר )פיצוצי צנבאם במהלך שיפ
 בר. פוץ ולטפל קודם בתקלות השב את השילעזו

 שהקצה לשיפוץ , בהתאם.  הביצוע מפקח העבודה יאריך את משך זמןבמקרה כזה 
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 עבודות במחיר מחירון:  .4
 

 "ד למבנה בחודש.יח 5למבנה בשנה או מעל  %20מעל  –אכלוס חוזר  .1

 רשימה א' בת כפי שמופיע הכמו שמעל העבודות אחזק .2

ים וביוב, הקורות במבנה  תיקוני פיצוצי מ ות פעילות התחזוקן, בנושאבשע', רשימה אלעבודות מתוך  .3

תבצע ע"י ותר ממוקד אחד, תוצא הזמנה במחירון מלא לעבודה, מעבר לפעולה אחת שתעת ובי באותה

 ול דעת המפקח. התחזוקן והכול לפי שיק

שאינן ניתנים  שרה, ום חצי מן בבתים במשרה והן בבתיהלות התחזוקן, בשעות הפעי שאינןלעבודות  .4

 וצא הזמנה במחיר מחירון.ום פעילות הבא, תלדחייה עד י

 

 רים  חומ .5
 
 שבר, מונעת ולאכלוס חוזר.  אחריות הקבלן לדאוג להבאת כל החומרים הנדרשים לבתים ולאחזקה שוטפת,ב

ו ים יהיי החומרהעבודות שבוצעו, ומחיר ה במבנה המצייןליומן העבודום עבור החומרים יהיה בהתאם התשל
 ן החומרים יוגש מידי חודש. . חשבו10%ם פחות עפ"י מחירון דקל לחומרי

 
 

 ו ע"י התחזוקנים. לא יסופק החומרים
 
 

 דחופותתקלות  .6
 

 בטיחות. ות חשמל ותקלות ליצוצי צנרת מים וביוב, תקות בפלחשבו תקתקלות דחופות י
 

לאתר לצורך תיקון תקלה ולהתחיל בביצוע תוך שעתיים ממועד קבלת ההודעה באמצעות   על הקבלן להגיע
 טלפון נייד. 

 

 ניהול העבודה ע"י הקבלן:  .7
 

 הבאים: וזה לתת את המענה לנושאים במסגרת החן נדרש הקבל
 בשבתות וחגים.  מענה לבוע כולמענה טלפוני ק -
 ם, פקסים, מעקב אחר בצוע העבודות, קבלת דוחות  נה וטלפונים, קבלת מייליהמרכז/ת נושא מע  מזכיר/ה -
 , ריכוז הזמנות ומעקב לבצוע.מהמזיןלעבודות בפיגור   
 ים.ת העבודות ואספקת החומרלוודא שהתחזוקן אכן מבצע את בבתים ומעת לע באחריות הקבלן לעבור -
 עדכן הקבלן לפתרון  לכך שבכל תקלה התחזוקן י, והקבלן אחראי םהוא נציגו של הקבלן בבתי חזוקןתה -
 הבעיה.   
 נושא זה מהווה חלק עיקרי מהחוזה. -
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 :אחזקה שוטפת כוללת סל אחזקה .8
 : כללי . א

 
   ניין אוועל ערכם הכלכלי של הב על תפקודם התקין, על חזותםת לשמור המיועדופעולה או פעולות  -

 בו.  ואיכות החיים של המשתמשיםטחון, הבריאות ביכיביו, וכן על הבטיחות, השל ר
 ביצוע תחזוקה מתוכננת הכוללת פעולות של ביקורות תקופתיות )פעולות טיפול המתבצעות בתדירות -

 או מהנדס לפני חורף/היתר ביקורת איש תחזוקה ו ובין 2 -ו 1אות שאינה קטנה מזו הנקובה בטבל
 ם. חר גמר התיקונילאח ליקויים עם ציון ביצוע דו" ללחריו כווא

 קונים ישירים ועקיפים בהתאם להתרחשויות של תקלות ודו"חות הביקורתאחזקת "שבר", ביצוע תי -
 התקופתיות. 

 ימיות וחיצוניות(. רכות )פנרש ובמעהחלפת אלמנטים לא תקינים במבנה וברכיביו, במג  -

החלים   קנים הישראלייםלתהתחזוקה וההחלפה יתאימו  סגרתבמשו בהם החילוף והחומרים שישתמ כל חלקי -
 עליהם )אם ישנם(. 

פעולות תחזוקה, תיקונים והחלפה שביצוען דורש הכשרה או הסמכה מקצועית יבוצעו רק ע"י תחזוקאי מוסמך   -
 אמה להוראות יצרן(. באם ישנם ו/או הת 1999כון עד -1525ישראל  בתקן 1.3.10)עפ"י הגדרה 

 צעו, לול פרטים על הפעולות שבודו"ח מסודר שיכב , תיקון ו/או החלפה תתועדזוקהתחפעולת הכל  -
 תאריך ביצוען וע"י מי בוצעו )דוגמת הדו"חות מפורטת בתקנים הרלבנטיים(. בנוסף על כך, יכלול

 . פעולות שבוצעו, קבלות וכו'קשורים לשונים ההדו"ח הנ"ל מסמכים טכניים 
 ה. תחזוקה של המבנה מונה על ניהול המבנה/ממוני המידמבנה, בהדו"ח המקורי יישמר ב

במבנה חוזי השרות עם חברות מומחיות לאחזקה שוטפת של המערכות עם החברה  כן יישמרו בתיק מסודר  -
 המנהלת במבנה )כגון: מעליות, מערכות מתזים וכו'(. 

 
 : בנה כיבי המ ר . ב

 
 קון מדרגות ורמפות כניסה.תי .1

 גגות.ות ופסגות, מרתיקוני מעקות בחדרי מדר .2

 . משקיעות ומבלאי ה תיקוני ריצוף כתוצא .3

 כות )תקרת רביץ, תקרות אקוסטיות, תקרות גבס וכו'(. תיקון/החלפת תקרות מונמ .4

 החלפה ו/או תיקון. –תיבות דואר  .5

 ים וביוב, ותיקון מתקני אינסטלציה, מ שיפוץ  -דירתייםמוגנים/מקלטים ציבוריים/מקלטים  מרחבים .6

 לפי הצורך. אספקת והחלפתת סידורי חשמל קנת יציאת חירום. כמו כן התדלתו, סניטריםמתקנים      
 ציוד קבוע )מיכלי מים, בתי שימוש כימיים, מסננים, מערכות טיהור וסינון וכו'(.      

 מעליות.  .7

 מתקני גפ"מ.  .8

 ה.וט במבנהשלמת והחלפת השיל .9

 יזוק. ותחלופת רכוש שהושחת או נ השלמת .10
 

 : איטוםעבודות  .ג
 
יקון איטומים  וגגות קלים )רעפים, ארגזי רוח, ת רעפים וחים, גגותזוקת מרפסות, גגות שטותח תיקון .1

 ובידודים, תיקוני ריצוף וכו'(. 

 חידוש ההלבנה על הגג, חידוש ההלבנה של פסי החיבור של יריעות האיטום.  .2

 יקים. החלפת יריעות האיטום והמש  –השלמת  –תיקון  .3
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ים וחוץ )תיקון וחידוש  פנ -ם ק ושילוביהיום, עץ, מתכת, פלסטיומינות, אל ללי נגרתיקון ותחזוקת מכ .4
מנעולים, זגגות דלתות,   ורה שוטפת, החלפת חלקים לא תקינים, צביעה , החלפת תריסים.איטומים בצ

 וכו'. זיה, לכיסוי כתמים ולכלוך י, קורוחלונות וכו'(. חידוש צבע המכללים עקב בלא
לא יושארו אלמנטים   החוזה,יום תקופת ר החדש והמקורי. עם סהגמ  דל ביןיהיה הב בסיום הצביעה לא 

 או שצביעתם נפגמה מכל סיבה שהיא.שאינם תקינים 
 

 : עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז .ד
 
 ים  ונזילות וכו' )מתייחס לקוו יצוצים פתיחת סתימות, טיפול בפ -תיקוני צנרת מים חמים וקרים .1

 '(. וכו לדירותקת מים  חיצוניים, צנרת אספ

 תאי ביקורת, פתיחת  )ובכללם תיקון קולטנים,  1י סעיף עפ" – ין ושופכיןתיקוני צנרת דלוח .2
 סתימות וכו'(. טיפול במפריד שומן. 

 , משאבות וכו'(. מיכלים  תיקון מערכת הסקה מרכזית )צנרת, שסתומי ביטחון, מחליפי חום, מגופים, .3

 פה של רדיאטורים.תיקון/החל .4

מל/שמש, קולטים, מערכות חשמל,  ודי חשם )צנרת, דכת סולארית לחימום מימער רכיבי והחלפת תיקון .5
 פים, שסתומי בטחון וכו'(. מגו

 תיקון מערכות מדידה כולל תיקון והשלמת גשרי הארקה למים.  .6

 ימות וכו'(. יוב ותיעול )כולל פתיחת סת בקרה ב ניקוי, תיקון ואחזקת ביבי חצר, כולל תאי .7

 , קולטי מי גשם, מרזבים, גשמות והמרפסות: של מערכת ניקוז הגגותללי  קיון כוקה וניתיקון, תחז .8
זרבוביות וכו', לפני עונת הגשמים ובמהלכה: ניקוי המרזבים ופתיחתם, ניקוי פתחי ניקוז אחרים  מזחלות, 

 קוז והחלפתם במידת הצורך. פתחי ני)במידה ויש(, ניקוי רשתות מגן ל
 בים וכו'(. ם ורכיום, אביזרי, תקינות ושלמות האיטיטוייפה וחקוי, שט מיכלים לאגירת מים )ני  .9

 ים בדיקת שסתומים, ניקוי מסנני אויר, תיקון והחלפת רכיבים פלומים. משאבות להגברת לחץ המ  .10

 , דלוחין ושופכין. נרת מיםתיקון נזקים, ישירים ועקיפים, שנגרמו כתוצאה מתקלות בצ  .11

 ד הבריאות.רות המאושרות ע"י משרת חב באמצעוזרביים חיטוי ברכות מי שתייה רניקוי ו .12

 

 :ות חשמל ותקשורתמערכ .ה

 בודות התחזוקה ע"י חשמלאי בעל רישיון חשמלאי לפי האמפר הנקוב של המתקן, : ביצוע ע הערה •
 שהוא מטפל בו, כנקוב בחוק החשמל על תקנותיו. 

פי דרישות חברת או לתית ו/ה בטיחולפי הצורך, למניעת סכנ רכות, תיקון והחלפת רכיביםכל המע אחזקת
ות חשמל ותקשורת, ציוד נייד וקבוע, לוח ראשי  בתי תקע, גופי תאורה, מכסים, ארונקוים, . ובכללם: החשמל

 ולוחות משניים וכו'. 
 

 בכלל המערכות:
 ל דירתי.לוח חשממערכת חשמל דירתית על כל רכיביה כולל   -
 יהן.רכוש המשותף על כל רכיבמערכות חשמל ב  -
 כריזה.אש ועשן,  גילוי –ל )מתח נמוך( חשמ מתקני  -
 וכו'(. מערכת גיבוי )גנראטור, מצברים  -
 מערכת אינטרקום.  -
 מערכת הגנה בפני ברקים.  -
 מערכות חשמל חיצוניות.   -
 ד"א(.מערכת קריאת מצוקה )חיבור המרכזייה למ  -
 יקון וצביעה. ת –ארונות חשמל ותקשורת   -
 המשותפים. ץ בשטחים הציבוריים ומאולוורור מז"א לאמערכת   -

 יקת הארקת יסודות.בד    
 ם ליניקת אוויר. מערכת מפוחי  -
 כל מערכות החשמל, לרבות מערכת הארקה או אמצעי הגנה אחר המותקן במבנה בפני חשמול.   -

 המבנה.יאוחר מתום שנה לאחר קבלת זו ולא בצע בדיקה הקבלן י   
 קלטים. ורור בממערכת סינון ואו -
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 : רכות בטיחות אשמע .ו

 וכו'(. כל רכיביה )צנרת, מתזים, משאבות  רים עלת הספרינקלמערכ .1

 מערכות כיבוי אש )צנרת, הידרנטים, גלגלונים, מטפים, מיכלי מים, משאבות וכו'(.  .2
 : 2 -ו  1לסעיפים  

 . ם: בקרה, בדיקה ותחזוקהמערכת לכיבוי אש במי 1928 מה לת"יבדיקת המערכות בהתא
 : הבודק או המתחזק 11חלק  1220"י ורט בתת עפ"י המפועשן )תחזוקת המערכו י אשת גילומערכ  .3

 (. 11חלק  1220של המערכת יעמוד בדרישות המפורטות בנספח ב' של תקן 
 

 : תיקון עבודות גימור פנים וחוץ  . ז

 
 חים,ובמטב אמבטיה יצוף, חיפוי קרמי בחדריע, תיקוני עובש ונזילות, רודות צבטיח פנים וסיוד, עב  -

 ו'. מוזאיקה יצוקה וכ   
 י כתמים ולכלוך שלא ניתן להסירם או לחידוש   ח, צביעה וסיוד בצורה שוטפת לכיוסוש הטיחיד  -

 קורי.המראה. העבודה תעשה במשטחים שלמים ובסיומם לא יהיה הבדל בין הגמר החדש והמ   
 ים. סדוקים או מלוכלכ יושארו משטחים מוכתמים, עם סיום תקופת החוזה לא    
 מחזיקי נייר טואלט,  חיפוי הקירות: מאחזי יד, סבוניות,ומים באלמנטים פגתיקון והחלפת   -

 קבועות חשמליות וכו'.    
 וכו'. תיקון והחלפת ריהוט קבוע שהושחת או ניזוק: ארונות מטבח, ארונות דודי חשמל  -
 

 
 ת וניקוז: עבודות אינסטלציה סניטרי

 
 בפיצוצים ונזילות, החלפת   טיפול חת סתימות,פתי –ם על כל רכיביה וקריחמים  נרת מיםתיקוני צ  -

 יבים פגומים וכו'. רכ    
 תיקוני צנרת דלוחין ושופכין על כל רכיביה.   -
   , נזילה ממחלקי מים, שסתוםלריצוף בדיקה ותיקון של צנרת גלויה וסמויה ) בתוך קירות, מתחת  -

 דירתי וכו'(.    
 רים, אסלות ומיכלי הדחה, מים וקללות מים חסניטריות פגומות )סו ועותלפת קבקון והחתי -

 ים וכו'(. כיור   
 

 
 : פיתוח צמוד . ח

 
 .   תיקון ותחזוקת מערכות השקיה וניקוז. 1
 . פסלים צביעה ותיקון גדרות מתכת/ פרגולות/שערים/מעקות/ ס  . 2
 ה משקיעות ומבלאי. תיקוני ריצוף כתוצא   .3
 ת.קירווי בריצוף ובאבני שפה, אבני ציפיצוף, אבני רהחלפת    .4
 ות התאורה החיצוניות.תיקון והחלפת אלמנטים במערכ   .5
 תחזוקת שטחים מגוננים כולל גיזומים, שתילה חלופית, דישון, השקיה וכדו'.    .6
 כו'(. גן )ספסלים, אשפתונים ו וטת ריהתיקון צביעה והחלפ   .7
 .למבנה ט מחוץת השילוהשלמת והחלפ   .8
 ניזוק.  ת אות רכוש שהושחהשלמת והחלפ   .9

 צוניים ומתקנים: ביתן אשפה, מיכל דלק לחרום וכו'.תיקון ותחזוקת מבנים חי .10
 

 : שונות .ט

 וזה.בחה או כל תיקון אחר המתבקש במבנה ו/או בפיתוח הצמוד ולא מופיע בנספח ז
 

 ב'  חלק 2ג' במסמך מה א' רט ברשי ות הנ"ל יהיה עפ"י המפו הערה: תמחור העבוד
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 לחוברת המכרז   5-מסמך ג'
 להסכם(  3)נספח ג'  

 
 

 סל אחזקה שיטתית 
 

 ( מכרז וההסכםה מהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 אחזקה שיטתית  
 

 תוכנית מגובשת מראש ללא קשר לאירוע תקלות. אחזקה מונעת שמתבצעת לפי  :אחזקה שיטתית

 עבודות איטום  .1

 .ן גגותתיקו 1.1

 . איטום גגות  1.2

 ים. רקים ותפן/איטום קירות, כולל סדתיקו 1.3

 יקון ואיטום חלונות. ת 1.4

 

 וני יציבות קתי .2

 קומה/עמודי יסוד/ שקום בטונים. עמודי  עטיפת 2.1

 תיקון קורות קשר.  2.2

 דריכת קורות.  2.3

 תיקון קורות.  2.4

 מדרגות ומרפסות. תיקוני מעקות בחדרי 2.5

 תיקוני ריצוף כתוצאה משקיעות.  2.6

 ת.תיקוני מדרגו 2.7

 קרות. תיקון/החלפה של ת 2.8

 

 בטיח וסיוד.  ת העמודים הכוללים טיפולוקומו המדרגותטיפול בקירות של חדרי  .3

 ץ רצפות שקועות שבין עמודים, בכניסות ובמעברים שבין קומה לקומה. ן ושיפותיקו .4

 . שיפוץ והשלמת מערכת חשמל קיימת .5

 איטום גגות לפי המפרט הטכני.  .6

 צביעת מתקנים ודודי שמש.  .7

 .יפול יסודי בטיח וצביעהט -ביבות הבתים והקירות מסחזית .8

 . תמרכזי אנטנה .9

 . זהאו בחו לא צוין בנספח זהוכל תיקון אחר שיתבקש  .10

 

 בטרם תעשה האחזקה השיטתית יתקיים דיון עם המשרד בנושא.  - הערה       
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 רת המכרז לחוב  6-מסמך ג'

 להסכם(  4ג'   )נספח
 
 

 אחזקה שוטפת  נספח לנספחים
 

 אחזקה שיטתית 
 

 ( המכרז וההסכםהמהווה חלק בלתי נפרד מ )
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  
  

 

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

96 

 

 פתית ת התקות מינמלית של הביקורירותד
 ניין רכיבי הב  – 1טבלה 

 יין רכות הנמצאות בבנ ע כות יש להתייחס רק לממערדיקת הבב
 

מס' 
 סידורי 

תדירות   ן רכיבי הבניי
הביקורת  
 התקופתית

 הערות  ביצוע 

 6-אחת ל שלד הבניין 1
 חודשים

הממונה על 
 התחזוקה 

עם התגלות ליקויים יש לפנות  
 מיד למהנדס 

ממונה או ה לשנהאחת  ות חוץ חיפויים קיר 2
 הנדסאי

פנות  ש לויים י לות ליקעם התג
 מיד למהנדס 

ורף  לפני הח טום גגותיא 3
 ולאחריו

הממונה על 
 קה התחזו

ספטמבר/אוקטובר/אפריל/מאי  
עם התגלות ליקויים יש לפנות  

 מיד למהנדס או להנדסאי
איטום קירות   4

ומסדים הבאים 
במגע עם קרקע 

 םתפילרבות מר

לפני החורף  
 וולאחרי

נה על הממו
 התחזוקה 

  מאיאפריל/וקטובר/ספטמבר/א
לפנות   שעם התגלות ליקויים י 

 ס או להנדסאימיד למהנד

לפני החורף   ם איטום מישקי 5
 ולאחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

ספטמבר/אוקטובר/אפריל/מאי  
עם התגלות ליקויים יש לפנות  

 מיד למהנדס או להנדסאי
 הממונה על אחת לשנה רותמחיצות ותק 6

 קה התחזו
  ש לפנותעם התגלות ליקויים י 

 דס מהנמיד ל
הממונה על  שנים  5 -אחת ל ריצוף  7

 תחזוקה ה
ון: ריצוף באזור חשוף )כג

במרפסת, בגג, בקומה מפולשת(  
 פעם בשנה לפני החורף.

גגות וקירויים   8
קלים  

)קונסטרוקציה  
 וסיכוך(

לפני החורף  
 ואחריו

הממונה על 
 ה זוקהתח

י  ריל/מאספטמבר/אוקטובר/אפ
לפנות   עם התגלות ליקויים יש

 ס או להנדסאיהנדמיד למ

נגרות עץ,   ימכלל 9
פלסטיק   מתכת,

ושילוביהם  
דלתות,  )חלונות, 

תריסים רשתות  
 וארונות קבועים 

לפני החורף  
 ואחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

ספטמבר/אוקטובר/אפריל/מאי  
עם התגלות ליקויים יש לפנות  

 הנדס או להנדסאילמ מיד

ם מעקות  סורגי 10
 וסולמות 

נה על הממו נהאחת לש
 זוקה התח

ם יש לפנות  י עם התגלות ליקוי
 מהנדס מיד ל

החורף   לפני פיתוח סביבתי 11
 ולאחריו

הממונה על 
 התחזוקה 

ספטמבר/אוקטובר/אפריל/מאי  
עם התגלות ליקויים באלמנטים  

קונסטרוקטיביים )קירות  
מיד ות תומכים וכו'( יש לפנ

 למהנדס 
וץ  נים מחמתק 12

לבניין השייכים  
 יןלבני

לחודש אחת 
 חריוולא

הממונה על 
 ה קהתחזו

יים בטיחותיים  עם התגלות ליקו
יקונים הנדרשים  יש לבצע את הת

בהקדם האפשרי. באם המתקן 
מסוכן, יש למנוע את השימוש בו  

 עד לביטול הליקוי  הבטיחותי. 
רכיבים במקלטים  13

 ם גניובמרחבים מו
לפני החורף  

 וולאחרי
נה על הממו

 התחזוקה 
  מאיאפריל/וקטובר/ספטמבר/א

למנטים  אעם התגלות ליקויים ב
יביים )או  קונסטרוקט

ת מיד  בטיחותיים יש לפנו
 למהנדס
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 מערכות הבניין  – 2טבלה 
 בבדיקת המערכות יש להתייחס רק למערכות הנמצאות בבניין 

מס' 
 סידורי 

תקופת  בודק  המערכת 
 ביקורת 

 הערות  ה עולפ

כיבי  צנרת ור .1
 –נרת צ

קולטנים,  
ת  צינורו דלוחין,

מרזבים,  ר, אווי
זרבוביות, 

 נורות מי גשם יוצ

נה ממו
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

בדיקה חזותית של צנרת גלויה:  בדיקה של
נזילות וטפטופים בפיר השרות, תעלות וחריצים  

מוכנים מראש, מרפסת שרות, צנרת על גג 
 ., )כולל מכלי אגירה(בנההמבנה, צנרת מחוץ למ

 בצנרת מכניות ה חזותית לגילוי פגיעותבדיק
 חין גלויה.דל

ים, חפץ חי  ם, ריתוכים, מחבריבדיקת אטמ
 ערכת דלוחין.בקרה ומכסים של מ

בדיקת סתימות, בדיקה חזותית לגילוי שבר, 
וניקיון כללי של קולטי מי גשם, מזחלות  

 זרבוביות וניקוזי מרפסת. 

י  : ת" 1205ת"י 
205.11 

הוראות יצרן 
 נרתצ
 
 

120.5.2 
1205.2 
1205.4 

נה ממו  
 וקהתחז

אחת 
 לשנה

של סימני נזילות  בדיקה  רת סמויה:נבדיקה של צ
וך קירות, מתחת לריצוף, מתחת  פטופים בתוט

לקרקע, במעברי צנרת בין קומות ותפרי 
התפשטות )כולל סימני קורוזיה(, בדיקת נזילות  

 ממחלקי מים בצנרת. 

: ת"י  1205י ת"
1205.1 

צרן אות יהור
 צנרת

ממונה 
 קהתחזו

אחת 
לחמש 

 נים ש

ו/או  בצנרת פלדה גלויהגילוי סימני קורוזיה 
צבע אדמדם במי שתיה,  )סימני קורוזיה:  סמויה

 אבנית בחלק החיצוני של הצנרת(.

 1205.1ת"י 

ממונה 
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 שקיעת קרקע 
של צנרת  יןבדיקת של שקיעת קרקע סביב הבני

 ביוב וצנרתלהספקת מים 
ממונה 

 תחזוקה
אחת 

לוש  לש
 ים שנ

 ידוד תרמי ב
בצנרת הספקת   ות ושלמות הבידודבדיקת רציפ

 צנרת מערכת החימום הסולריתמים חמים, כולל 

, ת"י  63ת"י 
1205.1 

, מפמ"כ 579ת"י 
97 

ממונה  אביזרי צנרת  .2
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 שסתום דירתי ראשי 
 ותילבדיקת נז

: ת"י  1205ת"י 
5.1120 

ממונה  רכיבי צנרת  .3
 חזוקהת

חת א
 הלשנ

 ני מים מו
ים במערכת של נזילות וטפטופ בדיקה חזותית 

רת, שסתום ניתוק מים,  מדידת כמות מים: צנ
חוזר, חיזוקים לקיר, גשר הארקה, -שסתום אל

 קורוזיה.
 בדיקה חזותית-מונה מים

 
הל"ת: ת"י  

1205.1 

ממונה 
 תחזוקה

ת אח
 לשנה

 ים בגרוטציהומקלטניקוז מרתפים 
רה אליו  הבק כסה תארה של מפתיחה וסגי

 המרחץ או המקלט. מתנקזים שפכי
נ"ל נמוך יש לוודא כי מכסה תא הבקרה ה

 ס"מ מרצפת המרתף או המקלט. 20בלפחות 
תאי בקרה, ביוב   .4

 ותעול 
ממונה 

 תחזוקה
אחת 
לשנה  
)רצוי 
לפני  

 החורף( 

  טת מייעול, תאי שפיכה וקליותתאי בקרה לביוב 
 גשמים 

התא(,  נים קרה )פתאי הב בדיקה חזותית של
, שורשים,  צטברות פסולת בתאסדקים שקיעות ה
 סתימות ע"י סחף. 

יקה חזותית של מכסה ותושבת המכסה של  בד
 תא הבקרה: סדקים, שבר, חזותית, ריחות.

 
 1205.4ת"י 
 1205.4ת"י 

ממונה  
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 ה( שאיב  וע חול וסחף )לפני תאיקמתקן ש
יקיון  ף, נול וסחשיקוע חבדיקה חזותית של תא 

 לתא שיקוע סה ותושבת המכסה כללי, בדיקת מכ
 תקינות ושלמות. 

 
 1205.4"י ת
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מערכת   .5
סולרית 

לחמום מים  
)תרמו 

סיפונית או  
 מרכזית(

ממונה 
 תחזוקה

ת אח
 לשנה

יפות, של שלמות  של דלבדיקה חזותית 
ם, קולטי שמש,  וגרילות באושל נזיהמערכת 

 מגופים ושסתומים. צנרת, 
 בקולט שמש. בדיקת שלמות וניקוי הזכוכית 

בדיקת חזותית של השסתומים לשחרור אויר 
 )נזילות( 

בדיקה חזותית של משאבת מים חמים  
נזילות, רעשים התחממות יתר )ראה גם  

 פיאה.הסקה"( ומערכת נגד ק כת"מער
ת,  )נזילותפשטות בדיקה חזותית של מכל ה

 חץ(. ל
 ת.נן במערכת המרכזיבדיקה וניקוי מס

 
 

רצוי בתחילת 
 האביב 

, מפמ"כ 795ת"י 
97 

 97מפמ"כ 
 

 97מפמ"כ 
 97מפמ"כ 

מערכת   
 סולרית

חשמלאי  
 מורשה

לפי  
הוראות 

יצרן אחת 
 לשנתיים 

לקי ח בדיקת שלמות העיגון לגג וחומרי
 קולטים תושבות(. וגר, המערכת זה לזה )א

 יטחון. שסתום בבדיקת 
תרמוסטט  קת מערכת חשמל: הזנה,בדי

 אלי. דיפרנצי
 מערכת פיקוד בקרה 

, ת"י  97מפמ"כ 
579 

 
, מפמ"כ 579ת"י 

97 
 מפמ"כ  579ת"י 

ממונה  מתקני גפ"מ  .6
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

 צנרת ושרוולי צנרת: 
ו לפיר ע"י  א בדיקת חיזוקי הצנרת לבניין

 ימים. חבקים מתא
יעה או פג כיפופיםבדיקה לגילוי מעיכות, 
ציאות של צנרת מכנית כולל בכניסות/י

 ויה(. סמ
רוולי צנרת ווידוי  בדיקת אויר הפירים או ש

 הצטברות מים בשרוולים. -א

 
: הממונה  158ת"י 

על התקינה יקבל 
הדרכה מנציג  

חברת הגז לביצוע  
 הבדיקה 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  ת רכהמע

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
 נהלש

 יטלטלים: ים ממכל
ר כנדרש  קום המכלים מאוורבדיקה אם מי

מחניית הרכב. ייצוב ס"מ  70ומרוחק לפחות 
 המכלים.

 בדיקת קיום שילוט נדרש. 
בדיקת תקינות התאורה ותקינות דלתות חדר הגז  

לא ל ווידוי שדלתות החדר נפתחות כלפי חוץ
 מפתן. 

 התאורה מחוץ לחדר הגז. ת מתגבדיקת תקינו
ם  תקינות מתקן התזת המישל  חזותיתבדיקה 

ווידוי שכמות הגז המקסימלי )"ספרינקלר"(.  
 ק"ג. 1000דר גז אינה עולה על בח

 
בממונה על 

התחזוקה יקבל  
הדרכה מנציג חברת  

הגז לביצוע  
 הבדיקות.

תחזוקאי 
 חשמל

אחת 
 לשנה

 ת מוארקת כנדרש רכווידוי שהמע

תחזוקאי  מרכזית הסקה  .7
 ץ דודי לח

אחת 
 שנהל

ים של שסתומי  והחלפה של חלקים פגומיקת בד
נות מערכות ון ושל מחליף החום. בדיקת תקיבטח

התראה, בטחון ואזעקה בתנור הסקה. ניקוי  
ובדיקת תקינות של דוד הבערה בהתאם להוראות  

ימי  פנשל תקינות בידוד  חזותית היצרן. בדיקה
 חום )צביעה לפי צורך(. מחליףוחיצוני בתנור וב

 בטיחותתקנות 
 קני לחץ למת

ממונה   
 וקהתחז

אחת 
 לשנה

הסקה  בתנור שילוט מפסקיםקה והשלמת בדי
)כולל כל המגופים במחלקה(. וידוי  

ובדיקה/החלפה של חיבורי חשמל במנועים 
ומפוחים של תנור ההסקה, החלפת נתכים )אם  

 קיימים(. 
 ההסקה.תנור ציוד כיבוי של מבער בת בדיק

ושל   הסקהתנור  ופים של בדיקת תקינות מג
של מכל    וי ובדיקת תקינותמחליף החום, ניק

ובדיקת תקינות של   התפשטות, ניקוי יסודי
משאבות דלק במערכת ההסקה )כולל מסננים(,  

ניקוי ובדיקת פעולה תקינה של שסתומים וברזים  
ת, חיבורי צנרת  נרחורזים, בדיקת נזילות בצ-אל

 סתומים במערכת ההסקה. ים ושניקוז
צנרת, בדיקת שלמות  מה בצי זרידיקת לחב

כות של צנרת בכלל ושל  לים, מקבעים ותמימת
חום בפרט, בדיקת תקינות )כולל פיקוד(  מחליף ה

ומדי לחץ בתנור ובמחלפ/י חום. ניקוי לוחות  
 הפעלה ובדיקת תקינות נורות סימון. 

 
 
 
 
 

ת )לחצי הוראו
 תחזוקה לצנרת(

נה ממו  
 זוקהתח

 ה ומשאבות. הנע , פרקיבי מנועשימון וגירוז מיס 
ים החשופים  קוני צבע של רכיבצביעה ותי

ר, מכלי התפשטות. צנרת  להיתוך, כגון התנו
 בחדר מכונות ושל יסודות בטון. 

 

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
לשנה  
 לפחות

  ניקוי חדר דודים
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מס' 

 סידורי 
קופת ת בודק  המערכת 

 ביקורת 
 רות הע פעולה 

מערכת שאיבה   .8
תקנים  )כולל מ

יתיים  ב
בת לשאי

שפכים ומי  
 גשם( 

ונה ממ
 תחזוקה

אחת 
 שנהל

התראה על  בדיקת מערכות התראה )כולל
חוסר מים( ושסתומי בטחון, בדיקה 

 והשלמת תקינות נורות. 
בדיקת תקינות המשאבות על פי הוראות   

לחץ,   דיהיצרן, בדיקת תקינות וסתיים. מ
יקוד לבריכת האגירה.  לות פמפלס מים, ופעו

 גבהים. וון פים וכיקת מצובד

 מפרט היצרן 

טמים לנזילות והחלפת  בדיקת צנרת וא
עת הצורך. בדיקת מסננים ונקזי  אטמים בש

אוויר. ניקוי ווידוי תקינות של שסתומים  
חוזרים והחלפה בשעת הצורך. בדיקת  -אל

יקוי וצביעת  נ בידודי תרמי של צנרת מים.
 ם לשיתוך.חשופימקומות ה

ונה ממ פור  -הידרו  .9
 זוקהתח

אחת 
 לחודש

גובה שמן ום בטחון. בדיקת בדיקת שסת
דת הצורך פירוק  מדחס והוספת שמן במי

 וניקוי מסנן ניקוז מכל אוויר. 

 

 תחזוקה
 דודי לחץ 

 14כל 
 חודש

בדיקה תקופתית בהתאם לחוק למתקני 
 לחץ

 קלריםינבדיקת מערכת ספר

ראה תקנות 
בודה  ות בעבטיח

 למתקני לחץ 
בוי  ערכת כימ .10

יקת )בד אש
 ציוד מטלטל

 ממונה
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

קים,  בדיקת נזילות ופיצוצים בזרנו
 מצמדים,  

הידרנטים, גלגלונים, ומזנקים )בדיקה ע"י  
 פתיחת צינור הכיבוי(.

בדיקת תקינות מטפים ומערכות כיבוי 
 . מלאוטומטיות ללוחות חש

 126ת"י 
,  1ק חל 129ת"י 
 126ת"י 
 1חלק  129ת"י 

נה ממו מתזים מערכת 
 תחזוקה

בדיקה  
 ית שבוע

ל משאבת הכיבוי )משאבת  ביצוע התנעה ש
למשך חצי שעה )דרישת התקן( ולבצע דיזל( 

רישום של הנתונים המצויינים בשעוני  
המתחזק.   הקבלןהמערכת על פי הנחיית 

את מצב  וקבנוסף, בבדיקה הנ"ל, יש לבד
המשאבה. הכמות  מיכל כמות הסולר ב

יא לפחות טף הופן שותהיה באהנדרשת ש
 יכל.מנפח המ 3/4

 

ממונה   
 חזוקהת

אחת 
 לשנה

בסיס המשאבה  וצביעת של  ניקוי, חידוש  
 בצע אדום.

 

ממונה   
 תחזוקה

אחד  
 6 -ל

חודשי
 ם

ניקוי ופינוי חדר משאבות הכיבוי  .3
 מפסולת ולכלוך. 

ד והמשאבה  קוניקוי לוח הפי  .4
 מאבק.

 נות התאורה בחדר. ת תקיבדיק .5

 

ום, ורת חירתא 
ת מצאוהת

 והכוונה

ממונה 
 קהתחזו

אחת 
 לחודש

קת תקינות תאורות החירום בדי
 מצאות בטח המבנה.וההת

 

מכלים לאגירת  .11
 מים 

ממונה 
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

ניקוי פתחי הכניסה למיכל ובדיקת שלמות  
ניסת כ של רשת מגן בלתי מחלידה )נגד

 חרקים(. 
ואיטום מכסה המיכל  למות בדיקת ש

 .מיכלחובר לות כי מוודא

מכלים להגברת  
י הספקה לחץ מ

ומאגרי  בבניינים
  –מים לכיבוי אש 

 1205.1ת"י 
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תקופת  בודק  המערכת  מס' סידורי 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מערכת   .21
 מתח נמוך

 6כל  מ.תחזוק
 חודשים

ועשן,  ש טיפול ובדיקה במערכות גילוי א
 מערכת כריזה 

ט י מפרלפ
 היצרן 

מערכות  .13
ילוק  לס
 פהאש

נה ממו
 חזוקהת

אחת 
 לשנה

האש של דלתות  אטימות ועמידות  בדיקת
ה של ארובות האוורור  פתחי הכנסת האשפ

 ושל חדר האשפה.

   2162תקן 
VDI  

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
 לשנה

בדיקת דליפות ואטימות מכסים במכל 
שלמות של מכל   שלאשפה. בדיקה חזותית 

ות ל תקני ריקה ו/או התחבר)כול האשפה.
 ם(.מכנייבים הוהרכ

נים של מערכת  בדיקת הרכיבים הכ
 יסה. הדח

 -חי האשפה, הניקוי ופתיחת סתימות, פת
SHUTE  פיר נפילת האשפה( וחדר(

 האשפה, כולל ניקוז.  
ובמיכל   SHUTE -בדיקת הפיר סבאה ב 

האשפה, ביצוע במקרה הצורך. בדיקת  
אל   UTESH -היזוקים והחיבורים של הח

חי תות פתימות דלהמבנה. בדיקת אט
 אשפה.ה

ת  ערכת האורור לרבובדיקת תקינות מ
ליון  ( , המכסה העVENTSהוונטות )

 והרשת.

 

ממונה   
 תחזוקה

אחת 
 לשנה  

בדיקה בספרינקלרים ליד פתחי הכנסת 
 האשפה ובחדר האשפה.

NFPA25 
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מס' 

 סידורי 
ת ופתק בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מומחה  לוח חשמל .41
 לחשמל

אחת 
 דשלחו

 ל דירתי )ציבורי(חשמ לוח
פקת החשמל על ידי  וק לוח החשמל מאסנית

 ק הראשי בלוח.הפסקת המפסי
 ניקוי הלוח מבפנים ומבחוץ.

 סילוק גרוטאות וספולת מארון החשמל. 

 

מומחה 
לחשמל 

 לחץ

אחת 
 לשנתיים 

 ציוד בלוח 
  הרכיבים והציוד בלוח כלבדיקת מצב  

 ל.החשמ
  מפסקיםא"זים )בדיקת מצב ושלמות המ

ת מצב נתיכים  ומטיים זעירים(. בדיקאוט
 לפה לפי צורך.והח

 התאמת השילוט. בדיקת נכונות ו
 החלפת השלטים לפי צורך. 
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מס' 

 סידורי 
תקופת  בודק  המערכת 

 ביקורת 
 הערות  פעולה 

מתקן  51
החשמל 

 )מתח נמוך( 

מומחה 
 מללחש

 2 -אחת ל
 שנים 

 חשמל מתקן 
ורה י תאע, גופבתי תק בדיקה חזותית, המפסקים,

 חר.וכל ציוד חשמלי א
 הציוד במכשירים ניידים. בדיקתבדיקת שלמות 

 מצב הפתיל )כבל( והתקע.
בדיקת שלמות וקיום מכסים של תיבות הסתעפות  

 והתקן מכסים חסרים. 
בדיקת תקינות מהדקים בתיבות הסתעפות 

צלים  צב מפדקים פגומים, בדיקת ממהוהחלפת 
 והחלפה לפי הצורך. 

 

מחה מו
 שמללח

 2 -אחת ל
 שנים 

 הארקה 
י הארקה לציוד עם מעטפת בדיקת קיום חיבור

 תמתכתי

 

מומחה 
 לחשמל

 2 -אחת ל
 שנים 

 גשר על מדי המים
בדיקת תקינות הגשרים על מדי המים, תקן, החלף 

 והשלם 

 

מומחה   61
לאינטר

 קום 

 2 -אחת ל
 שנים 

 אינטרקום 
 , בדיקתאינטרקום ופתיחת דלתות מערכתבדיקת 
תיבות החיבורים ידות הקצה בכל דירה, , יחהמגבר

 דלת הכניסה.חדר המדרגות והמנעול החשמלי בב

 

בדיקת תקינות המערכת מבחינה תפעולית ומצב   
 הרכיבים

 

לפי  
 התקן

ת"י   
1220/11 

ת"י  תקופתיתה בדיק – מערכת הגנה בפני ברקים  
1173 
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מס'  
 ידורי ס

ת תקופ בודק  המערכת 
 ת ביקור

 רות הע ה פעול

מערכות  71
 גיבוי

מומחה 
 תחזוקה

ת אח
 לחודש 

 גנרטור 
 דירות. 10 -ר להפעלת ניסוי להפעלת הגנרטו

 בדיקת פעולות הגנרטור לפי הוראת היצרן.
 

 

מומחה 
 אחזקה 

אחת לחצי 
 שנה

ותקן לפי  ת ניקוי חדר הגנרטור, בדיקת נזילו
 הצורך.  

בקרה  ח הפעלת הגנרטור ולוח הוי לוניק
 חוץ.מב

 ר. פסולת וגרוטאות מהחד ילוקס
 

 

מזגן  81
וצל מפ

ומזגן 
דירתי 

מיני  
 מרכזי 

 קבלןה
 
 
 

תחזוקאי 
 חשמל

 3 -אחת ל
 חודשים  

 
 

אחת 
 לשנה                

הוצאות מסנן אוויר ניקוי המסנן באמצעות  
 שואב אבק או שטיפה במים. 

סנן קרוע  אם המיקת המסנן לתקינות. בבד
במסנן  חליףיש לה למסגרת,או אינו תואם 
חיבור  זואלית של תקינותחדש. בדיקה וי

ד מצב השקע החשמל של המזגן, המיוח
 תקע. 

בדיקת שלימות צינור הניקוז ותקינות  
החיבור למגש הניקוז. יש לוודא כי הצינור 

 רםאינו סתום ושמוצא צינור הניקוז אינו גו
 למטרד.

תיקון  
  המערכת

ל החשמ
יבוצע רק 

על ידי 
קאי תחזו
חה מומ
 רכותלמע

 חשמל
 

של יציבות המזגן, הן בזמן  בדיקה ויזואלית  שנתי  הקבלן 
לה והן במצב דומם. זיהוי רעשים ו/או פעו

 רעידות חריגות בזמן פעולה. 
בדיקה ויזואלית של תקינות צנרת הקרר  

חידה  הי)גז(, לרבות הבידוד, המחברת את 
נית )רק במזגן החיצוהפנימית ליחידה 

 רתי(מזגן דימפוצל וב

יבוצע   יקוןת
רק על ידי 

וקאי תחז
מומחה 
ות למערכ

 מיזוג אויר. 
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מס' 
 י סידור 

תקופת  בודק  המערכת 
 ביקורת 

 הערות  פעולה 

 בדיקת תקינות לוח ההפעלה והתרמוסטט. שנתי   הקבלן  
ם הבדיקה תעשה על ידי הפעלה של כל המצברי

המהירויות  עלה, האפשריים של מתגי ההפ
 טט.ומצבי הטרמוס

חיצונית ת של יציבות היחידה הואליקה ויזבדי
 ית.לה ו/או המעמד( והיחידה הפנימ)כולל המ

בדיקה אם הפעלת המפוח אינה גורמת לרעשים 
 ולרעידות חריגות.

בדיקה יסודית של חיבור החשמל למזגן 
בדוק ל )החיבור בין המזגן לשקע הכוח(. יש

ים ובאם התקע ד שלמבאם הכבל והבידו
נו מתנדנד וכן ואי יציבה ע בצורהמחובר לשק

 א פגיעות. דוד הכבל שלם וללבאם בי
החשמל והפיקוד בדיקת תקינות צנרת 

המחברת בין היחידה הפנימית ליחידה  
החיצונית, בדיקת תקינות מפסק הביטחון על  

 היחידה החיצונית.
זמין טכנאי להבאם מתגלה ממצא חריג יש 

 לתיקון. 

יבוצע אך יקון ת
ורק על ידי 

ומחה זוקאי מתח
ות מיזוג מערכל

יון  אוויר עם רש
חשמלאי  

 . מתאים

מפזרי האוויר ותריסי האוויר  בדיקת תקינות שנתי  הקבלן  
למינהם במערכת דירתית. בדיקת יציבות, 

 רעידות, צבע וניקיון ותקינות פיזור האוויר. 

 1001ת"י 

ונה ממ המעלית 91
 תחזוקה

 
תחזוקאי 

 חשמל

 שנה  1
 

אחת 
 לשנה

 תמהמעלילחילוץ הדרכה 
 
 
 

ההדרכה תבוצע  
יג חברת  ע"י נצ

שתתפו  השרות וי
בה מרבית 

 השוכרים
 
 

בודק    
 מוסמך

6 
 חודשים

הבדיקה תבוצע  בדיקה תקופתית של המעלית 
ע"פ פקודת 

הבטיחות  
 בעבודה 

ממונה 
 תחזוקה

3 
 חודשים

ת ושלמות האביזרים נובדיקה חזותית של תקי
פוי  צפה, ציהמותקנים בתא המעלית)ר לוייםהג
ורה, ארגז  תקרה מראות, מעקה תא רות,קי

 וכו'(  לחצנים

התיקון ע"י  
 חברת השרות

 למעליות 

ממונה 
 תחזוקה

3 
 חודשים

בדיקה )תוך כיד הפעלה( של פעמון האזעקה  
 המאוורר והתאורה בתא המעלית

התיקון ע"י  
חברת השרות 

 ות למעלי
חדר   20

 המכונה 
ה ממונ
 וקהתחז

3 
 חודשים

צאות המפתח  ת המ, בדיקי הגישהבדיקת דרכ
הכניסה לחדר,  ה המותקנת על דלתלחדר בתיב

על דלת הכניסה לחדר ובחדר  בדיקת השילוט ש
בדיקת המצאות מטף ובדיקת תקינות של  

 התאורה )רגילה וחירום(. 

 

מערכת   21
תברואה  
במקלט 

או 
 ממ"ק

ממונה 
 תחזוקה

חת א
 לשנה

מים ומפסקים של צנרת שסתו בדיקת תקינות
יקת תקינות צנרת  . בדלמקלט  פקת מיםהס

 ומחסומי רצפה. ביוב
צנרת  דיקת נזילות וחיזוק למבנה של ב

 ההספקה.
בדיקת שלמות קבועות התברואה )כיור( בדיקת  
תקינות פעולה והמצאות כל החומרים הכימיים  

מפרט לאחזקת 
 מקלטים 

מפקדת פיקוד 
 העורף. 

 
ראה גם הוראות  
 ואזהרות היצרן.
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מי,  כיהנדרשים לפעולה תקינה של בית כיסא 
 סגורים היטב. כימי ודא שהמכלים חומר

 שתיה. ים למכלי מודי של ניקוי יס
 . קינות משאבת המיםניקוי ובדיקת ת

 י גשם ראשון(. ווידוי שמקלט לא מוצף. )אחר

במקרה של  
הצפה, יש לקרוא  

לבעלי מקצוע  
המתמחים 

איבת מים  בש
 ממקלטים. 

ה ממונ
 תחזוקה

6 
 חודשים

שאבת הביוב, ות מ ת תקיני ובדיקניקו
תקינות  והמפסקים בדיקת  השסתומים

 והברזים שלו.  ושלמות מיכל מי השתייה

 

מס' 
 סידורי 

תקופת  בודק  המערכת 
 ביקורת 

 הערות  פעולה 

מערכות  22
איוורור 

וסינון  
במקלט 

או 
 בממ"ק

ממונה 
 תחזוקה

6 
 חודשים

יוורור, ניקוי  נרת איקוי מסננים, ניקוי צנ
ג חיזוק, אטם  בור וורור,תחי האיובדיקת פ
תקינות של מאווררים  ן. ניקוי ובדיקת ורשת מג

 מערכות סינון לגזים  והמפוח של

מפרט לאחזקת 
מקלטים מפקדת  

 פיקוד העורף 

מערכות  23
חשמל 

במקלט 
או 

 בממ"ק

ממונה 
 תחזוקה

6 
 חודשים

ת לוח החשמל וחיזוקו  מובדיקת תקינות ושל
,  בתי שקעבדיקת תקינות מספקים,  למבנה

ר פאזות )כולל  מא"זים, פעמונים, בורים ונתיכ
 רות סימון(. נו

קור חשמל חלופי )מצברים,  בדיקת פעולה של מ
 גנרטורים(

  230V ,24-12Vבדיקת תקינות תאורה 
פלואורוצנטים )כולל תאורת כניסה למקלט(  

 והחלפה.

מפרט לאחזקת 
ים מפקדת  לטמק

 פיקוד העורף 
 
 

קרה של  במ
תקלה יש להזמין  

  מערכותמומחה ל
 ל. חשמ

ממונה  שונות  24
 חזוקהת

  קלט ש סימונים של מערכות שונות במחידו שנה  1

 
 
 



 

 

 

 

  
  

 

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

107 

 

 
 
 

 לחוברת המכרז   7-מסמך ג'
 להסכם(  5נספח ג'  )

 
 

 אינסטלציה   עבודות בתחוםעקרונות במסגרת הסכם פאושלי   
 בדיור הציבורי בבתי רוב שוכרים צנרת בדירות ובשטחים ציבוריים 

 
 

 

 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 אינסטלציה תדועבו בתחוםת הסכם פאושלי במסגר  עקרונותנספח  
 רת בדירות ובשטחים ציבוריים בבתי רוב שוכרים בדיור הציבורי נצ

 
 – אינסטלציה עבודות ביצוע .1

 
  ללא( 1)כולל '' 1צנרת עד '' קוטרכל   –וקרים  חמיםבודות אספקה והחלפת צנרת מים ע ביצוע .1

   ההגבל
    וד לקולט ולדירהלפת צנרת בין דהח(. כולל חנוכיה חלפת ברזיולל הכיזריה )ובאב בחנוכיהטיפול   לכול 

מיכל ור בין , צינ אמבטיה פת אביקל, הח, צינור מיכל הדחה )גמיש(, ברז מיכל הדחהלרבות ברזי ניל
 . אסלהברך  סלה,הדחה לא

 ת. יאו פנימ/ו וניתכך שלא תהיה כל נזילה חוצ יותוממצוף, אביזרים פנימיים, גהחלפת  –דחה מיכל ה 1.2
 יפון פגום לכל סוג כיור. סלפת הח –סיפון  1.3
 יה.י/ גומ ללהראש ברז סוהחלפת  –ראש ברז  1.4
 . , מגופים דולפים צינורות כולל החלפת קטע ת מיםנזילה במערכת מדידתיקון  –ים מ חנוכיית 1.5
 .בעווקמערכות י -  יכל הדחהכיור, מ  סלה,א – קבועות תברואתיות תיקון יציבות 1.6
עו במסגרת הפאושלית יבוצחומי דירה תימה בתפתיחת ס - שופכין  /דלוחין  סתימות בצנרת   1.7

האמצעים  ביצוע עבודה בכל   .קופסאות ביקורת, אסלה, מכל סוג באמבטיה, כיורלרבות 
 –/ חמים  ם קריםית מנרצסתימה ב 1.8דניים./ י ייםנכלים מכאבאמצעות  כולל יםהדרוש

 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

 
 5ד ע  2'' מעלוב ודות ביחשבון הקבלן ללא הגבלה, עב על( 2)כולל '' 2'' עד דולחיןצנרת  תעבודו 10.1

 . נוסףה נפרדת בתשלום הזמנב"א מ 5הקבלן, מעל  חשבון מ"א על  
 

 הנדרש באזור  , תיקוני קירות גבסעבודות אינסטלציה כוללות תיקוני ריצוף, צבע, טיח .111
 והחזרת המצב לקדמותו.

 וץ שנרטבו ום הפיצנגרם כתוצאה מנזילת מים יכלול הקירות הצמודים למקת בטיח וצבע התיקון קירו
 אה מהנזילה. וצכת

לום נוסף לטיפול באזורים שאינם  נה נפרדת בתשמפיצוץ מים תוצא הזמאה וצלרטיבות בדירה כת
 גובלים במקום הפיצוץ אך נרטבו כתוצאה מהנזילה.

 
הגובלת  לדירה שבו התרחשה הנזילה או לקומת ת הסמוכה ו/או במקרה של חדירת מים לדירה אחר 1.12

 דת בתשלום נוסף. פרה נראשונה , יש צורך בהוצאת הזמנ מהקווץ התרחש באם הפיצהקרקע 
 

האמור לעיל לרבות פירוק  כליצוץ מים באזור ארון המטבח, העבודה תכלול של פ במקרה.131
ו/או הארון אינם ניתנים  השיש  בו במקרים. ולקדמות והחזרתו בנזילה וטיפולשיש וארון מטבח 

ף  פוכל בכה ולשיש מטבח לארוןתשלום נוסף ב דתנפר נתהזמ בלןלקלהחזרה בשל מצבם, תוצא 
 לאישור המפקח . 

 
תכלול פתיחת סתימה ושחרור זרימת מי גשם העבודה  – בצינורות מרזבטיפול  1.14

. במידה וידרש שינוי נתיב הטיפול יתבצע במסגרת הפאושלית .תהמערכניקיון או ו/
 מחיר מלא ע"י הזמנה. התשלום ב  –ב המרז
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  :פריטים אספקת .2
 

ו/או  אמבטיותות כגון ברואתית קבועותישנו צורך בהחלפת  בצנרת מנזילה מטיפול כתוצאה הםב יםקרבמ
 ורההתמעל חשבון הקבלן במסגרת  םהינוהתקנה  האספקה  – סוללותאו /ו ניאגרה כולל אסלות אוכיורים ו/
 . פאושלית 
די תיקון ם תוך כגרשנ דקכתוצאה משבר ו/או ס  עות תברואתיות שניזוקהך בהחלפת קבוכאן בצור המדובר
 הנזילה.

 
 : שחרור סתימות ביוב .3
 

 ביוב בקווי ביוב בבתים רוב שוכרים, בשטחים ציבוריים ובבתי גיל זהב )כולל דירות סמך(. סתימות שחרור
עבר  . מהמפקח לאישור כפוף ב נהבש יוביתב 15ת ביובית במידת הצורך עד התמורה הפאושלית תכלול הפעל

בית אלא רק עלת ביונדרש בשחרור סתימות ללא הפף. על הקבלן לבצע כל הלום נוסתשת בדולכך בהזמנות נפר
 במקרים קיצוניים על פי האמור לעיל. 

 כמו כן, תכלול התמורה הפאושלית טיפול בעיבודים בברכות. 
 

קטע הצינור  כל )כולל( באחריות הקבלן להחלפת  2לא הצליח לשחרר סתימה בצינור עד " לןהקבבמידה ו
נפרדת בתשלום ה בהזמנמ"א  5הקבלן, מעל  חשבוןמ"א על   5עד   2''  מעל ,רש במסגרת תשלום הפאושלי נדה

 נוסף.
 

 :יטומיםא .4
צוף ובין כלים סניטריים  רילחיפוי , בין חיפוי ע עבודות איטום בין שיש לול ביצותכלהעבודה הפאושלית 

 . רצפות איטום  ,בחיבורים לה, איטום אסורתופסאות ביקאיטם ק לחיפוי ו/או ריצוף בדירות.
 

 : וקירות פותאיטום רצ
במחיר הפאושלי הנדרשים במסגרת תיקוני כלולים מ"ר 20קירות עד  ,מ"ר  8 וגות( עד מישקי רצפות )פ איטום 

 האינסטלציה. 
 
 

 : עבודה הזמנות יחתפת .5
 

רה( לצורך ותמשתואר לעיל, תפתח הזמנת עבודה פאושלית )ללא  יות כפילכל תקלה במסגרת עבודות פאושל
 תיעוד ומעקב. 

 
 

 : יםזמנ לוח .6
 

ייד לדירה ו/או רכוש ו/או לשטחים לנזק מ  בטיחותי או הגורםלסיכון  ן פיצוץ צינור מים הגורםתיקו
 ת הקריאה.שעות מרגע קבל 4ע לכל המאוחר תוך יתבצ הציבוריים

או רכוש ו/או לשטחים  /ו יד לדירהנזק בטיחותי ו/או לנזק מיאשר אינה גורמת לשל רטיבות/נזילה  במקרה
שעות מרגע קבלת  24תוך  יתבצעדירה/המבנה, התיקון התנהלות תקינה של דיירי ר מאפשרת הציבוריים אש

 הקריאה.
 העבודה. ם לטיפול תוגדר ע"י המפקח בהזמנת יתר הנושאים לוח הזמני  

 
 שלי. אוהנשוא הפ נים והסעדים יחולו גם על בהסכם בעניין לוח זמ 5.5שות הסעיף כל דרי

 
 התמורה .7

 
 . בהסכם 6.1.3בסעיף  פעשמו כפי הינו הפאושלישא ן בגין נולקבל שתשולםהתמורה 

 יאה בלבד. לא ישולם עבור קר –יתה קריאה ולא בוצע כל עבודה קרה שהיבמ
 

 קח: בדיקות מסורגות ע"י מפ .8
 

מתוך הזמנות  ת דוחודש עבוידגום אחת ל מפקח הסניףי מהזכויות השמורות למזמין, מובהר כ מבלי לגרוע
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 .  דות הפאושליעבו הסגרת שטופלו ע"י הקבלן במ
יקת צוע הבדיקות לאותן הכתובות שעלו בדגימה לצורך בדבילוות עם הדרישה של המפקח להתל על הקבלן,

עפ"י   ובוצעקונים תי /התיקון כדי לוודא כי לקדמותו, פות והחזרת מצב תקינות הטיפול לרבות פתיחת רצ
רש בהסכם על ליקוי לא בוצע על פי הנדי תיקון הבמידה הסתבר כ את, על חשבון הקבלן.ז הסכם. כלהנדרש ב

יות העומדים לרשות המזמין וכן וע התיקון במיידי, וזאת מבלי לגרוע בכל יתר הזכואת ביצ להשלים הקבלן
 גנון המפורט להלן: ייקנס עפ"י המנ הוא

 
 ת": ס במסגרת עבודות "הפאושלילהלן מנגנון קנ

  ון הפאושלי של הקבלןחשבהמ ינוכה –מסוים  ודשבח אושליתעבודות במסגרת הפ 2בעד  ליקוייםלו תגאם י
 . 10%שיעור של ו חודש לאות

 שלי של הקבלןחשבון הפאוהמ כהינו – בחודש מסוים  5אושליות  ועד עבודות הפ 2מעל  ליקוייםאם יתגלו 
 . 20%לאותו חודש שיעור של 

  הפאושלי של אותו חודש ו ולם תשלוםלא יש –   הפא ושליות בחודש מסוים ותעבוד 5ל מע ליקוייםאם יתגלו 
 . המזמיןדי וע במשרהקבלן יוזמן לבירור ושימ

 
 
 
 

 הערות: 
ים לרבות  ר המפול בפיצוץ צינו החזרה והסדרת הארקה תקינה לאחר טיבאחריות הקבלן, ל –הארקה  -

 החשמל.  וקיק עפ"י חליף קטע צינור ברז בפליסטבמקרים בהם הקבלן הח
 

 לבד ולא פתרון קבוע.פיצוץ מים , הינו זמני ב/עת נזילההשמוש ב"באנד" בצנרת למני -
 ד" שהורכב. שעות יבצע החלפת קטע צינור הפגוע במקום ה"באנ 48לן תוך הקב

 
 

  גילה, נופלת, וכל סוג אחרתיקון ו/או החלפת קופסאות ביקורת רעיף זה כוללות :  העבודות בס1.3סעיף 
 ה. ירהקיים בד

 

היה "י הזמנה, לרבות כאשר יה יהיה במסגרת תשלום מלא עאה מנזילקולטנים: טיפול בקולטנים כתוצ -
 ך בשינוי נתיב הקולטן. צור

 

יתבצע במידה ולא  קצה שהוא, לא ברואתיות, ברזים, סיפונים וכל אביזרמודגש כי החלפת קבועות ת -
 או ביוב. קיימת נזילת מים 
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 לחוברת המכרז 'דמסמך 

 נספח ד' להסכם( )
 
 

 ים ישור עריכת ביטוחא
 

 ( המכרז וההסכםלתי נפרד ממהווה חלק ב)
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 ד'  מסמך  -םייכת ביטוח ר עראישו 
 

 

 יסה פרקי הפול
 

לות  חלוקה לפי גבו

סכומי   /ריותאח

 טוח בי

 'מס
פוליס

 ה

+ נוסח
מהדור 

 ה

תאריך  

 ה תחיל
תאריך  

 סיום
סכום   /גבול האחריות

 ביטוח 
 תוקף וספים בכיסויים נ

 'ד לנספח יש לציין קוד כיסוי בהתאם  מטבע סכום

כל הסיכונים  

 עבודות קבלניות 
 

  ,324,  318 , 316,  314, 313,  309 $     ביט 
832  , 

 

ה 

ר

ח

ב

ו

ת

    

    $      יצה בה ופרגני

  /רכוש סמוך
 עליו עובדים

    ,000500 $    

    $ 000250,     רכוש בהעברה 

פינוי ' הוצ

 יסות  הר
    0,00015  $  

  00,0001,0     ' צד ג
 -ולמקרה  

000,3,000  
 לתקופה 

$   302  ,304 , 307 ,  309 ,531 ,  318,  
321  ,328 ,329  . 

 

ה 

ר

ח

ב

ו

ת

   

עקיף  נזק 

לפריטים תת  

 עיים קרק

    0,00052 $    

רעד והחלשת  
 משען

    0,00025 $    

יך הנפקת האישור  תאר הקמה  /ח עבודות קבלניות ביטו  –אישור קיום ביטוחים 

(MM/YYYYDD/ ) 

ידע המפורט באישור זה אינו  המ.  בהתאם למידע המפורט בה, יסת ביטוח בתוקףה פולאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנ

בפוליסת  שור זה לבין התנאים הקבועים במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באי, ד עם זאתיח. חריגיהכל תנאי הפוליסה ו כולל את 

 . ם מבקש האישורטיב עפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיהאמור בהביטוח יגבר 
 מעמד מבקש האישור מ סקה אופי הע מבוטח ה מבקש האישור 

 שם
 ניהול נכסים בע"מ עמיגור 

 ל ודית לישראהיה סוכנות ה

 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   חבות מוצר 
 ם( יחודש

 
השירותים   המותילשיר,  בכפוף)פירוט  למבקשם  המבוטח  בין  בהסכם  לציין,  האישור  פורטים  קוד  יש  המ  את  ה השירות  כפי  מצוין  תאים 

 (: ' גבנספח 

 שיפוץ   - 074
 שירותי תחזוקה  – 088

 

 הפוליסה  שינוי  /ביטול

ר משלוח  לאח יום  06לא ייכנס לתוקף אלא , קש האישורשינוי לטובת מבלמעט , האחריות המקצועית שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח 

 . ולבר השינוי או הביטהודעה למבקש האישור בד

 
 ר תימת האישוח

 :המבטח
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 לחוברת המכרז  'המסמך 
 ם( )נספח ה' להסכ

 
 

 כתב שיפוי 
 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 כתב שיפוי
 

כלפי המזמין, המפק .1 יהיה אחראי,  על  ח, מנהל הפרויקט,  הקבלן  הפועל מטעמם, מועסק  גוף  כל אדם או  או 
קה אשר  ת, נזק, תביעה, או פסיל אחריוותם מפני כוישפה אופים"(,  ותם )להלן "הצדדים המשצג אמייידם, או  

 תוטל עליהם או תוגש נגדם, בן השאר בגין:

 ות של כל אדם ו/או נזקי גוף או מקרה מו 

 או/נזק או הפסד כל חפץ או רכוש ו 

  תביעה מכל סוג שהוא,כל אחריות או 
ה ו/או מחדל ת מפעולאו הנובעו  עבודות,ביצוע ה  נובעות ו/או נגרמו עקבאו  /ן ואשר באופן ישיר או עקיף מקור

גוף הפועל מטעמו, בביכלשהו של   צוע או בהקשר לביצוע  הקבלן, עובדיו, קבלני המשנה שלו, או כל אדם או 
ה בו  מקום  בכל  זאת  אוהעבודות.  מבוצעות  השייכים    עבודות  חומרים  נמצאים  או  מאוחסנים  בו  מקום 

 .דותלעבו
 

בו תוגש תביעהב .2 מי    כל מקרה  )  מהצדדיםנגד  בצירבין אם  המשופים  ובין אם  נגדם,  נוספים(,  רק  וף צדדים 
בלן לטפל בתביעה נגד הצדדים המשופים על חשבונו  הנובעת מאחריות הקבלן כאמור לעיל, אזי יהיה על הק 

 לם כל סכום שיפסק נגדם. וא, ויהיה עליו לשה

 ו.באה לידיעתועד שהותביעה ממיום על כל  14בלן תוך ע לקודיהמזמין או צד משופה אחר י .3

זמין,  נו למזמין, סכום העיכבון, או כל סכום אחר המגיע או יגיע לקבלן מן המיות הביצוע והבדק שניתערבו .4
 פי כתב שיפוי זה.  ישמשו כבטוחה למילוי חבויותיו של הקבלן על

חיי .5 יימצאו  מהם,  מי  או  המשופים  שהצדדים  מקרה  א בהל  ביםבכל  בפסיקה  בין  משפטי  בפשרה,יך  בגין   ו 
נזיקית כלשהיביעה  העבודו  ן  מביצוע  כל הנובעת  לרבות  הנפסק,  הסכום  מלוא  את  ישלם  הקבלן  כאמור,  ת 

 הוצאות ההליך.

 

על   .6 המגיעים  הסכומים  את  משופה  לצד  לשלם  הקבלן  תעל  זה  שיפוי  כתב  לא    7וך  פי  דרישה.  מקבלת  ימים 
המזמין או  שבידי    ך הערבויותשאר מתולו בין ההיה צד משופה רשאי לקבש, ינדרשילם הקבלן את הסכום כ

 המגיעות לקבלן כאמור לעיל.מתוך יתרות 

 

ה .7 בגין  גם  המשופים  הצדדים  את  ישפה  בהקבלן  המגיעים  הכספים  וגביית  השיפוי  כתב  מימוש  גינו,  וצאות 
 עות מכתב שיפוי זה.הנובות שופה יזדקק להליכים אלה עקב אי עמידת הקבלן בחבויבמידה וצד מ

 

עים לקבלן, בנוסף לכספי העכבון המוסכם עכב מתוך הסכומים המגירשאי ל  היה המזמיןודות, ימהלך העבב .8
ם יווצרות נגד הצדדים לדעתו לכסות תביעות פתוחות, או תביעות בהליך הבחוזה, סכומים אשר יהיו דרושי

 המשופים. 

 

מנת    ל תביעה עלבמועד עע לקבלן  ות בכך שצד משופה הודימותנזה  כל חבויות הקבלן הנובעות מכתב שיפוי   .9
 קבלן יוכל להתגונן. שה

 
_ ______________    _______________ 

 חתימה     תאריך 
 

הח"מ,   כי    __________אני  בזה  ומצהיר  מאשר  תעו"ד,   _________ וה"ה   ________ ת.ז.  _  -.ז.   ________
הת העדר  כתב  על  חתמו  אשר  דביע________,  החתימה  ות  מוסמכי  הם  חברת  נן,  ח.פ. _______של   _____  

ות משמעאת  היטב  הבהר    הםהבהרתי לקראתי להם ו, לאחר שדנן  המסמךכחותי על  בנו  מוחת____, וכי הם  ______
 . , לרבות תוכנו והתוצאות הנובעות ממנומסמך הזה

 
 , עו"ד ________________    ___________ ________ ______. היום 
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 לחוברת המכרז  'וך מסמ
 
 

 עבודות ת השלמת תעוד
 
 

 זה זה( מכרז/חותי נפרד מ ה חלק בל)המהוו
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 בודות עתעודת השלמת 
 

 
 תאריך:______________ 

 
 מספר נכס:___________ 

 
 _______ מספר הזמנה:__

  
 

 
 מסירה שניה וסופית 

 
(  מהקבלן לפי הרשימה של מסירה ראשונה )דו"ח תיקוניםשור על ביצוע התיקונים שנדרשו אי

 ופית.קבלה ס -ת הנכס( וקול קבל_________)ללא קשר לפרוטך_____תארי מ
 

 פרטי זיהוי 
 

 ם העבודה: רח' __________בית: _______ישוב:______________ מקו
 

 ______________ ה: _______________שם הקבלן:______מספר חוז
 

 _________________________________________ תאור העבודה:_
 

 ה:________________ העבוד  שלמתך התארי
 
 

ם שנדרשו במסירה ראשונה מתאריך _________  בלן ביצע את כל התיקונירים שהקם מטה מאשו החתומיאנ
 . הלשביעות רצוננו המלא

 
 כחים:נו

 
  

 ________________  ___ _______________   קבלן:
 ימה חת    שם

 
 

 ___ _____________  __________________    :מפקח
 מה חתי    שם
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 לחוברת המכרז  'זמסמך 
 )נספח ו' להסכם( 

 
 

 עות העדר תבי כתב
 

 ( ההסכםהמכרז ו ק בלתי נפרד מהווה חל מ)
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 כתב העדר תביעות 
 
 

 בזאת כדלקמן: יםמצהירו יםמאשר____________ ח.פ. __________,  ,הח"מ ואנ
 

 ציבורייור ד ,גיל זהבאחזקת מבני דיור  יצועהלב  ________ בחוזה ובתאריך התקשרנו עם המזמין ____ : הואיל
 "(;החוזהלהלן: ") ונהריה בקריות מערב ידי סניפי המזמין פלים עלנכסים המטוב קליטהומרכזי 

 
את   והואיל:  מביצוע  בוסיימנו  דיור  אחזקת  זהבני  ציבורי  ,גיל  קליטה  דיור  ידי ים  נכסב  ומרכזי  על  המטופלים 

 "(;העבודותלן: ")לה ונהריה בקריות מערב  סניפי המזמין
 

 ה לנו בהתאם לחוזה;ה המגיערמה לנו מלוא התמוושול והואיל: 
 

 דלקמן: כ יםומתחייב  יםמצהירים, מאשר ואי לכך הננ
 

"התמורה אשר שולמה ל .4 )להלן:  ומלא    תשלום מהווה  "(  התמורהנו  זכויותינו  ל  כ  עבורסופי 
מין  מ שהוא  כל  לעבודותבקשר  וסוג  ו/או  הו/א  לחוזה  מהםבה  ךכרו ו  הנובע  ו/או  בין   ,ם 

 ובין בעקיפין.  במישרין
 

ל  לישאין    יםמצהיר  והננ .5 יהיו  מכוח  נוולא  הבאים  ו/אכל    נוולכל  ו/או  ו  טענות  דרישות 
בקשר    מי מטעמואו  /והמזמין עמיגור ניהול נכסים בע"מ  נגד    וסוג שהוא,  , מכל מיןתביעות

 . החוזה ו/או העבודות ו/או התמורהעם 
 

כל אדם או גוף   ל ידין עובי  נומצבין בע  ,בעקיפין  בין במישרין ובין  ,גישנשלא    יםחייבמת  ונא .6
ו/או תביעה  ,אחר דרישה  וס  ,כל  ו/או  ,וג שהואמכל מין  במישרין  לחוזה  בעקיפין    הקשורות 

במק  וכי  לתמורה,  ו/או  לעבודות  דרישו/או  ותוגש  מתחייבים רה  הננו  כאמור  תביעה  ו/או  ה 
ולשפו בע"מ  מיגועת  ת אלפצות  נכסים  ניהול  דריו/או מי מ  ר  ונה,  תו הראששטעמו, מיד עם 

 בגין כל הוצאה שתגרם לו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 

הול נכסים  עמיגור ניין באמור לעיל בכדי לגרוע מאיזו זכות של  אנו מאשרים ומסכימים, כי א  .7
העבודות,מ   בע" ו/או  החוזה  עם  בקשר  מטעמו  מי  העבודות  בנו  בותלר  ו/או  לטיב  גע 

 כל דין.  תאם לחוזה ועל פיולאחריותנו בה
 

כופה .8 ובאין  והחופשי  זה מרצוננו הטוב  על מסמך  חותמים  לנו    הננו  ועושק, לאחר שהוסברו 
 כות המשפטיות הנובעות ממסמך זה.ההשל

 
 חתום:על ה נוולראיה בא

 
 _____ שנת  _______לחודש   __ יוםהיום, 

 מ הי  ח ת
 

_________ ת.ז.   -_______ ת.ז. ________ וה"ה __ יאשר ומצהיר בזה כעו"ד, מ __________ אני הח"מ, 
וסמכי החתימה של חברת ____________ ח.פ.  על כתב העדר התביעות דנן, הם מ________, אשר חתמו 

משמעות את היטב בהר ה הםי להרתהבקראתי להם ו, לאחר שדנן המסמךבנוכחותי על  ומחת_, וכי הם _________
 . בעות ממנואות הנוצלרבות תוכנו והתו, מסמך הזה

 , עו"ד_______________    ___________ ________ ______. היום 
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 חוברת המכרז ל  'חמסמך 
 ' להסכם( )נספח ז

 
 

חוקי עבודה, העסקת  הקבלן בדבר קיום  הצהרת
 כר מינימום עובדים זרים כדין ותשלום ש

 
 ( הסכםוה מכרזה רד ממהווה חלק בלתי נפ)
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 ן ותשלום שכר מינימוםרים כדיה, העסקת עובדים זהרת הקבלן בדבר קיום חוקי עבודהצ
 

את     , נושא/ת ת.ז מס'     י הח"מ,  אנ לומר  עליי  כי  שהוזהרתי,  לאחר   ,
 ר/ה בזה בכתב כדלקמן:ם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיאמת וכי אה
 
ב בשמו המלא של  ]*יש לנקו "(המציע)להלן: "     עת  הצ ני עושה תצהירי זה במסגרתא .1

למכרז מס' _______ לביצוע עבודות גדות[, י שהוא מופיע בתעודת ההתאאגיד כפ הת
 "(.המכרז_ )להלן: "___________________________________

 
 ציע. מוסמך/כת להצהיר מטעם המאני משמש/ת כמנהל/ת כללי במציע ו .2

 
ח .3 כל  את  קיים  העבותיו  ובוהמציע  מחוקי  כמתחייב  עובדיו  ההרחבה,  לכל  צווי  הקיבוציים    ההסכמיםדה, 

)ולרבות החיקוקים המפורטים התוספת השוההסכמים האיש בית   נייה לחוקיים החלים עליו, אם חלים עליו, 
 ל ביצועם, וכן חוק הביטוח ירותים החברתיים ממונה ע ששר הרווחה, העבודה והש  1969-הדין לעבודה, תשכ"ט

סוציאליים    כר מינימום כחוק ותשלומיםפחות משבכל מקרה לא שילם  (, ו1995-]נוסח משולב[, תשנ"ה  אומיהל
ובדים וכן לקיים את חוקי העבודה ינימום לעכנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מ

 ההתקשרות באם יזכה במכרז. על ידו במהלך כל תקופת  לגבי העובדים שיועסקו
 

 (: מתאיםבמקום ה  Xש לסמן ימצהיר/ה כי התקיים אחד מאלה )נני ה .4
 

 ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  המציע או בעל הזיקה אלי ו לא הורשעו בפסק דין חלוט 
 כר מינימום. או חוק ש/ו
 

 ביותר מ הורשעו  הזיקה אליו  בעל  עובדהמציע או  חוק  לפי  חוק שכרשתי עבירות  לפי  ו/או  זרים   ים 
 .   חות ממועד ההרשעה האחרונהשנים לפ(  3ות חלפו שלוש )ם, אך במועד האחרון להגשת ההצענימומי

 

  –לעניין סעיף זה 
 .  1981 -בנקאות )רישוי(, תשמ"אתם בחוק הכמשמעו –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"
 אלה:כל אחד מ -"  בעל זיקה"
 על ידי החבר במציע.חבר בני אדם שנשלט  (1)
 אלה: במציע הוא חבר בני אדם, אחד מ החברתן אם נו (2)

 ו;בעל השליטה ב ( א)
בעלי מניותחבר   (ב) במהותו להרכב כאמור של החבר  בני אדם שהרכב  דומה  העניין,  לפי  שותפיו,  יו או 

 החבר במציע; לותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו שלתחומי פעיבמציע ו
 בודה; ר העשכ מטעם החבר במציע על תשלוםמי שאחראי  (ג)

לט שליטה מהותית  חבר בני אדם אחר, שנש –ת ה מהותיני אדם שנשלט שליטאם החבר במציע הוא חבר ב (3)
 בידי מי ששולט בחבר במציע;

אחרי יום    עבירה לפי חוק שכר מינימום או חוק עובדים זרים שנעברהן חלוט, בהורשע בפסק די  –"  הורשע"
 (.  31.10.2002ס"ג )כ"ה בחשון התש

 . 1991 -"אחוק עובדים זרים, התשנ –" זריםדים עוב חוק "
 .  1987 -תשמ"זחוק שכר מינימום, ה –" וםר מינימחוק שכ "
 אמצעי שליטה בחבר בני אדם.מסוים של החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג  –" שליטה מהותית"
 

 תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי ותוכן  .5
     

 חתימת המצהיר/ה     
 ו"ד ר עאישו 

 
עו"ד    ,____________ הח"מ  __________(,אני  כ  )מ.ר  הופיעמאשר   ___________ ביום  מר/גב'  /י  בפני  ה 

, ת.ז. _______________, מורשה/ית חתימ ________________________, ולאחר  ה של ________________ 
יעשה / תעשה כן, כחו  עיםא/תהא צפוי/ה לעונשים קבוה להצהיר את האמת וכי יהשהזהרתיו/ה כי עליו/ ק באם לא 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.  צהירו/הה בפני את תוכן ת/אישר
 ____________ 

 , עו"ד         
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 לחוברת המכרז 'טמסמך 
 ח' להסכם(    )נספח

 
 

 ור דיירים על ביצוע עבודותישא
 

 

 ( סכםהמכרז וההמ ד ווה חלק בלתי נפרמה)
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 וע העבודותעל ביצ ישור דיירא
 
 

 ____________ בהתאמה, -____________ ואנו )שם מלא( _______________________, ת.ז 
 
 "( דירה_____ )להלן: "הרה: _דיתובת : ___________________ יישוב: ____________ מס' כ
 
 

מטה,  אנ החתומים  כי    מצהיריםו,  ____ומאשרים  עבודות  אצלנו  כולל  וא___,  ___________בוצעו  הושלמו,  לה 
 החזרת מצב לקדמותו, לשביעות רצוננו. 

 
 
 

   __ ________________חתימות: ____________ תאריך :____________  
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 לחוברת המכרז  'ימסמך 
 להסכם(   )נספח י"ד

 
 

 תהוראות בטיחות בסיסיו 
 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 הוראות בטיחות בסיסיות 
 
 

   ___________  :קבלןהכתובת    __________ ______________ :הקבלןשם 
 

     יד: ____________ני/'טל מס'  ________________   מס' ח.פ.: 
 
 _______________ מס' פקס:   __ ____ _________ מורשה: ס' עוסקמ
 

 תנאים מוקדמים
 
, התקנות והצווים שנתנו על  1970 -הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1

עזר של  הבטיחות בעבודה, חוקי    צווית ורים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנוכן מוכפיה, ו
במקצוע,   עיםהנוגהמקומיות    הרשויות המקובלים  הזהירות  אמצעי  המפורטים    לעבודתו,  העבודה  תנאי 

 ת"(. ברשיונות עבודתו ובהיתרי העבודה ונהלי הבטיחות של המזמין )להלן ביחד: "הוראות הבטיחו
ישה וכי  הבטיחות  הוראות  את  מבין  הוא  כי  מצהיר  עבודתכולתבי  קבלן  בביצוע  לקיימן   .וו 

צוו  מתחייב  הקבלן עושהוא,  הבטיחותבדית  הוראות  אחר  ימלאו  מטעמו,  מי  וכל  בצורה  ו  אותן  יקיימו   ,
 מדויקת ולא יחרגו מהן.

 
וכל אדם אחר ש .2 ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו  בהקבלן  עובדים שמו או מטעמו,  יבוא  לרבות 

 פיהן.  נהגו עללהן וי הוראות הבטיחות, ישמעו  ו אתכיריחליפיים או זמניים, 
 

הספמצהבלן  הק .3 הבטיחות  הוראות  את  מכיר  הוא  כי  בזה  המתייחסות  יר  ו/או  ציפיות  לאתר/ים לעבודה 
פני שהגיש את הצעתו.  נושא לשבו/בהם תבוצע העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את ה

 חות אלו. בטי אותוכן כי יש ביכולתו לקיים הור

 

 
 ציוד וכלים 

 

אח .4 יהיה  הצהקבלן  שכל  לכך  הראי  כלי  מנופים,  זה  )ובכלל  הכלים  המכונות,  אויר  יוד,  קולטי  (  וכיו"ברמה, 
 .אות הבטיחותהור את ו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין ותואמיםשהוא ועובדי

 

א .5 עובדיו  יסעהקבלן,  לא  מטעמו  מי  כלו  על  שיהיו  בתנאי  וזאת  הכלי  למפעיל  פרט  מתניעים,  למפעיל  ים  ו 
ושהההסמכ הדרושות  בתוקףות  יהיו  אלו  שימוש  סמכות  כי  בזאת,  מובהר  רישיון .  הצגת  יחייב  במלגזה 
 מתאים. 

 

 בעלי  יומנים בהפעלתם,המ ידי עובדים ו עלפעל הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יו א. .6
 ות.הבטיחו/או תעודות בודק מוסמך ע"פ הוראות דרש קפים כנרשיונות ת 

 
מי    קבלן,ה ב. או  השייעובדיו  בכלים  או  במכונות  בציוד,  ישתמש  לא  למזמיןמטעמו  שייכים    כים  ו/או 

רי או דיי  המזמין  מטעםקה  בהרשאת המפקח על העבודה או מנהל האחזוזאת אף לא    לדייר עמיגור
 .עמיגור

 

ידאג לספק לעובהקב .7 הוראות הבטיחותדיו את  לן  הציוד הבטיחותי הדרוש עפ"י  ה  כל  עבודה ובהתאם לסוג 
 . ויפקח על השימוש בהם יםשהם מבצע

 

למ .8 לספק  ידאג  ידהקבלן  וכן  ראשונה  לעזרה  ציוד  העבודה  זמן קום  כל  תקין  במצב  כזה  ציוד  של  לקיומו  אג 
 ה. עבודשם שמתבצעת 

ים להגיש שרות דרוש של עזרה ראשונה במקרה של המאפשר  יהיו תנאים נאותיםדאג הקבלן לכך שכן, י  -כמו  
 תאונה. 
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 עבודה מהלך ה
 

ן יפצה את  של המזמין וכדי למנוע פגיעה בו. הקבלהיה אחראי ויעשה כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש  הקבלן י .9
 הקבלן. ו או מחדליו של תוצאה מפעולותיין כמזמשל ה ובגין כל נזק שייגרם לרכוש המזמין

 

 ת הבטיחות. ל בהתאם להוראור העבודה ויסמנו בשלטים ברורים ומתאימים, והכר את אתהקבלן יגד  .10

 

לגרוםבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש  הק .11 לשריפה, כגון   גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה 
 פשטות אש. הירות למניעת התטת כל אמצעי הזונקיקה ריתוך או חיתוך בחום, אלא לאחר בדי

י להקבלן  מטףצטייד  מתאימים,  אש  כיבוי  בכלי  העבודה  התחלת  וג  פני  צמוד  פרוסכיבוי  מים  לפי    לגלון 
 התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות.

 לצרכים אחרים. שאינו שלו,  ,יבוי אשמתחייב לא להשתמש במתקן או בציוד לכ הקבלן

 

 ם בחוביצוע עבודה  .12
 

"עבודות   :בהמונח  פירושו  הקמה,בחום"  עבודות  ו/או בניה,    יצוע  ריתוך  הכרוכות  ואחרות,  שיפוץ  הרכבה, 
חוםחית באמצעות  מכ  וך  שימוש  נעשות  ו/או  שאלו  בין  גלויה,  באש  שהוא  ותאור  סוג  של  ל  עובדיו  ידי  על 

 קבלנים או עובדיהם.  המבוטח ובין על ידי
 קמן: ות מיוחדים כדלבטיחת ועל הקבלן לנקוט באמצעי זהירו

ביצוע   .א ידאגבעת  בחום,  שאריות  הקבלן    עבודות  ארגזים,  )לרבות  דליקים  חומרים  נייר  להרחקת  עצים, 
ממקום   מטר 10 -ביר שלא יפחת מלפינוי מהשטח בו נעשות העבודות בחום, למרחק סטון(, הניתנים וקר

 ים.גילהעבודות, וזאת בהתחשב עד כמה שניתן בכיווני רוח רביצוע 

ואשר  עבודות האלו אשר ישקיף עליהן ביצוע החות אדם אחד בשטח ות בחום יהיה לפבעת ביצוע עבוד .ב
 ש. שויות כיבוי האשרויות חיוג לרביכולתו אפ

סבירים  כיבוי לן באתר, שיש לדאוג לקיומם של אמצעי יובא לידיעת קבלני המשנה הפועלים מטעם הקב .ג
 ן.בעת ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוע

ולפקח  את אופן ביצוע העבודות  להנחות ת אשר תפקידו יהיהסקת אחראי בטיחוקבלן לדאוג להעעל ה .ד
 על ביצוען. 

 

כיה .13 מתחייב  מטע  קבלן  מי  או  אלהוא  כלשהו,  חשמלי  ציוד  החשמל  לרשת  יחברו  לא  לנקודותמו  חיבור    א 
 טיחות.דרש עפ"י הוראות הבן הנבתקישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו  , וכן לא  תקניות

יסלקו  באתר העבודה,    ובדיו או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיוןצוות ע  ן מתחייב בזאת, כיהקבל
ובסיומה למקום מותראת הפסול והגרוטאות במהלך העבודה  הוראו  ת  ועפ"י  ע"י הרשויות  ת החוק ומאושר 

שלא במגרשי החניה   א יחנו רכב, למזמיןהשייכים ל  מריםחו  והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות
במקום  המיועדי רק  רכב  יפרקו  לכך,  שהרכב    יםאושרמם  בחנובתנאי  יחנה  לאחר  הפורק  הרכב  סיום  יון 
 פריקתו. 

 

מות האסורים לכך עפ"י הוראות הבטיחות בדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקוהקבלן מתחייב בזאת, כי הוא, עו .14
 כלשהן.  חוק אותאו עפ"י הור

 

 ודה. כי הגישה לאתר העבחסום את דרהקבלן לא י .15
 לכיבוי אש. ולנקודת הציוד ל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון כב
 

רבות הסמכת העובדים  ל  ,2007-תשס"ז  (,בגובה)עבודה ה  עבודה בגובה תעשה על פי תקנות הבטיחות בעבוד  כל .16
 ושימוש בציוד מגן מתאים. 

 
 

השל    קרהבמ .17 ינקוט  עבודה  נצתאונת  או  עפ"קבלן  הצעדים  את  הוראויגו  פי י  ועל  החוק  עפ"י  הבטיחות,  ת 
 הנסיבות, ובכלל זה:

 
 גרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. אשונה לנפגע וייגיש עזרה ר א.
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ת  וראוהר  לאמו  המזמין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם  יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך של  ב.
 הבטיחות.

תאונה    במקרה ג. דישל  המחייבת  למשקטלנית  המכונות ווח  את  ישאיר  למשטרה,  מיידית  יודיע  טרה, 
 עפ"י הוראותיה והנחיותיה.  א המשטרה וינהגם במקומם עד בווהכלי

 
 

 
 מניעת תאונות 

 

ולתבוע   יחותבט יף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגויות בנושא, יהיה רשאי להוס המזמיןנציג של  .18
 מצד הקבלן.  מתאימיםחות ונקיטת צעדים אמצעי הבטישיפורים של 

 ויים. וי לתיקון הליקבמקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיח

 

יוד, המכונות,  שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הצ  יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אםזמין  המנציג   .19
חות,  לשהי בהוראות הבטיאי עמידה כתקינים, או כי ישנה  ינן  ם אהכלים או האביזרים שהקבלן משתמש בה

המזמין או של צד  או שלמות רכוש  סכנות חיי אדם  במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו על פי שיטות המ  או
 שלישי כלשהו. 

כזה מתחי דיחוי לתיקובמקרה  נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא יב הקבלן לפעול ללא  ן המצב ללא תמורה 
כלאת הכה  תז פיצוי  בקבלת  כתוצאה    המזמין  ן מתחייב לפצות אתשהו, והקבלקבלן  נזק שיגרם לה  כל  בגין 

 ב בעבודה. יחות או מהעיכומהחריגה מהוראות הבט

 

של  נצי .20 עבודתו  את  להפסיק  רשאי  יהיה  המזמין,  של  הקבלן  ג  של  העובדים  מצוות  אדם  לפי כל  יפעל  שלא 
 זמין. אצל המההסדר המקובל או  זה,הוראות הבטיחות או לפי הוראות מסמך 

 

ת  כלל זה לפצות איגרם כתוצאה מחריגה או אי קיום הוראות הבטיחות, ובל נזק שלן מתחייב לשאת בכהקב .21
 רמו להם. צד ג' אחר בגין הנזקים הישירים והעקיפים שיג או כלהמזמין 

 

כחוק, וכי הבין את    אומיח להיינו עוסק מורשה, רשום בספר הקבלנים ומשלם ביטו  הקבלן מצהיר בזאת, כי .22
 הבטיחות לעניין ביצוע עבודתו.  הוראות ה מטעם המזמין ואתפרטי ההזמנ

 
 
 

 
 
 

........ .................. ........ 
 קבלן וחותמת חתימה

 
 
 
 

 . תאריך .................... 
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 לחוברת המכרז   א י"מסמך 
 "ג להסכם( י  )נספח

 
 התחייבות ו כתב הצהרה

 סודיות בדבר שמירה על 
 

 ( המכרז וההסכםד מנפר לתי מהווה חלק ב)
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 יות סודעל  בדבר שמירהחייבות התרה וכתב הצה 
 

 לכבוד 
 עמיגור ניהול נכסים בע"מ 

 
 : כלפיכם כדלקמן  מצהיר ומתחייב בזה ____________, , _______________ני החתום מטהא
 

עבור   סגרתבמו הואיל  נתא  כםעבודתי  מודפקבל  מצולם,  חומר  מגנטיים,  אמצעים  על  ומידע,  אונים  בכס  דרך  ו  ל 
 אחרת;

 
לי  ויד והואיל  כלח  כיוע  ועל  עלי  המידע  םי פועלה  לה  כל  לגבי  סודיות  של  חובה  לידיעתי    מטעמי  שיגיעו  והנתונים 

 עת הפועלים מטעמי; ולידי
 

 אשר על כן הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
 
 בלתי נפרד הימנה.המבוא להצהרה זו מהווה חלק  .1

 

ביחס לכל  מוח  יות שמור על סודלבזאת  מתחייב  ני  נה .2 והלטת  ל ש  מידעהנתונים  ו/או  במסגרת ידיעתי  יגיעו אליי 
  .הפל או מעשי, בין בכתב ובין בע נית, חומר, מסמך עיוני או מדעיכתוובכלל זה כל , עבודתי עבורכם

 
י חובתם לשמירת סודיות הנתונים והמידע ויחתמו על  הפועלים מטעמי יתודרכו לגב  הריני מתחייב בזאת כי כל .3

 ת לשמירת הסודיות.ייבוהתח
 
מתחיהרינ .4 ולהי  לשמור  בזאת  היב  על  גורמיגן  בפני  חשיפתם  מפני  והמידע  לקבל  םנתונים  מוסמכים  ,  םשאינם 

 בכל הצעדים על מנת לשמור ולהגן כאמור.ולנקוט 
 
לה .5 בזאת  מתחייב  בנתונים  ריני  הנמסרובהשתמש  עבודמידע  ביצוע  לצורך  ורק  אך  לי  עבורכםים  יעשתי  ולא  ה  , 

י או  דלא ימסרו, לא יועתקו ולא יפורסמו על יועברו,  ישמרו בסוד, לא י  כי אלה, ומוש לצרכים אחריםיל שהם כב
 תי עבורכם.מטרה שהיא זולת עבוד על ידי הפועלים מטעמי לכל

 
שש לתקלה בנוגע לשמירת סודיות המידע והנתונים דית על כל תקלה או חימילכם  הריני מתחייב בזאת להודיע   .6

 ולפועלים מטעמי. לי  סרושנמ
 
לפצותכם בגין כל נזק שיגרם   באהיה חיי , או חלק ממנה , התחייבותי זו פרתוה שבכל מקרבזאת, כי  מתחייבהריני  .7

 . כל חוק ו/או דין ל פילכם ע ם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרת שישלכ
 
עלי  הסעיפי   .8 יחולו  זו  בהצהרה  הכלולים  המחוהעו  ועלהתחייבות  בשינויים  שלי,  סיום   ייבים,בדים  לאחר  גם 

 .רכםודתנו עבעבו
 
תי והבנתי את תוכנו וכי החתימה למטה התחייבות זה לאחר שקראוהצהרה    בכתאני מצהיר בזאת כי חתמתי על   .9

 היא חתימתי. 
 

 תי על חתום:ולראיה בא

 ___ תאריך: _______

 שם הקבלן: _______________ 
 __ _______ ח.פ.: ___________

 _____ מען: _______________
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 יות על סוד  התחייבות לשמירה

 
 

 ____________________ הח"מ,  דיור  המבצע    ,אני  מבני  ז אחזקת  עמיגורהב  לגיל  חברת  בסניף  ציבורי  , ודיור 
ים  רותהביא לידיעת כל אדם, ידיעה שהגיע אלי בקשר עם השילהעביר, להודיע, למסור או למתחייב לשמור בסוד, לא  

 או ביצועם. /ו
 

מ הח"מ  באני  כי  צהיר  לי  ידוע  כי  מילו זה  החוק  אי  לפי  עבירה  מהווה  זו  התחייבותי  )בטחון לי  עונשין  דיני  תיקון 
 .  1957 –נה( , התשי"ז המדי

 
לשמור מתחייב  מטה  החתום  אני  כן,  שיי  כמו  הנתונים  כל  את  ביצוע בסודיות  ותוך  עקב  ברשותי  ושיהיו  לי  מסרו 

 ___ ה _____________________ חוז שואהשירותים נ
 
 

 
 

---------------           ------------------ 
 חתימה                    תאריך   
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 לחוברת המכרז    בי" מסמך
 להסכם(    )נספח ט'

 
 

 כללי התנהגות לקבלן 
 

 ( ז וההסכםמכרה מהווה חלק בלתי נפרד מ)
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 כללי התנהגות לקבלן  –   בי" מסמך

  .וזהמהחמהווה חלק בלתי נפרד  הז נספח .1

 . נספחגברו הוראות הלחוזה י נספחבין הבכל סתירה   .2

 נחים הבאים המשמעויות הבאות:זה יהיו למו פחבנס .3

 המוסכמים.  עובדיה ומורשיה, מ, לרבותעמיגור ניהול נכסים בע" – "עמיגור"

  -  קבלן  כל  לרבות,  המוסכמים  ומורשיו  עובדיו,  הקבלן  של  ציגיונ  __________, לרבותהקבלן _______ –  "קבלן"
 הם. מ  חלק לכ או העבודה ביצועב מטעמו או בשמו להפוע משנה

משרד       -"לקוח בתנאי  שעמד  קרובו,  ו/או  עמיגור  בדירת  בפועל  המתגורר  משרד  דייר  ו/או  והשיכון  הבינוי 
וכל מקבל שירות אחר מהחברות לרבות,  רות בדיור הציבורי,  העלייה והקליטה לזכאות לדירה בשכי 

 ו כל שירות אחר. י עמיגור ו/אסניפה בסיוע בשכר דיר

לאומי לחוק הביטוח  238הידוע בציבור כבן זוג, וכן ילדו כהגדרתו בסעיף זוגו, לרבות ן וח, ב הורה של לק -קרוב""
 הגדרתו בסעיף זה. קוח ו/או של קרובו כו/או כל אחר, הגרים עימו  ו/או מטפל/ת סיעודי/ת של הל

מינית"  בחוק  –  "הטרדה  ובכלל  "החוק":  )להלן   1998-ח"תשנ  ,מינית  הטרדה  יעתלמנ  כהגדרתה  כל(,   חתא  זה 
   אלה, כדלקמן: התנהגות 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  במלואה  ודתועב  את  לבצע   לא  במרומז
 .  מין  יחסי תואי לקיים י/תסרב

 מחבק ,  בלקוח/ה  הנוגע  ןקבל:  לדוגמה  .יק מינלשם גירוי או סיפו  המעש  -מגונה    עשהמ )ב(
 . הסכמה בלא, בפניו/ה  צמוע את החושף או מיני באופן אותו/ה מלטף או

ראה כי אינו מעוניין בהצעות אלו  המופנות לאדם אשר ה  מיני  אופי  בעלות  חוזרות  הצעות )ג(
,  אישית ה לקשר או היכרות  שר מיני, כגון הצעבהן רמז להק  שיש  שהןלדוגמה: הצעות כל

יח כי  בין אם ההצעות מופרמיזות  יותר,  לקבלת שירות מהיר או טוב  יוביל  חיובי  נות  ס 
 במישרין ללקוח/ה ובין אם למי שיכול לסייע לו. 

  של  אהבמר המיני לפן  חוזרת התייחסות: לדוגמהאדם.  של תולמיניו חוזרות סויותהתייח )ד(
 . לו/ה מפריע שהדבר הבהרותיו/הלמרות  קוח/הל

התייחסות  לדוגמה:    המינית של אדם.  לנטייתו    או  למינו  פילהמש  או  מבזה  תסוהתייח )ה( 
הלק  להיות של  המיניים  לקשריו/ה  או  אחר  הומוסקסואל/לסבית/  בין  הלקוח/ה  וח/ה, 

 בר מפריע לו/ה או בין אם לאו.שהראה שהד 

סום בנסיבות שבהן הפר  המתמקד במיניותו,  קלטה של אדם,או הרט  פרסום תצלום, ס )ו( 
את  לוע להשפיל  לפרסוםל  הסכמתו  ניתנה  ולא  לבזותו,  או  או  האדם  פרסום  לדוגמא:   .

, פייסבוק וכדומה  או שיתוף  כולל בקבוצות חברתיות באינטרנט כדוגמת בווטסאפ   ההפצ
אפ  של ללקוחות,  הקשור  אחר  חומר  כל  או  מיניות  עצמו  אם    ילו תמונות  בוצע  הצילום 

 בהסכמה. 

 ידי אישה, כלפי גבר או אשה.-הן עלידי גבר -על הןתבצע דה מינית יכולה לההטר

ויודגש כי לאור יחסי הת לות בין הלקוח/ה לבין עמיגור ו/או מי מטעמו/ה, אין צורך  יובהר 
אינשהל כי  י/תראה  כהטרדה  קוח/ה  ייחשב  שהמעשה  מנת  על  למעשה,  מסכים/מה  ו/ה 
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רדה מינית, או בתלונה או שמקורה בהט  אהוסוג שפגיעה מכל  ות היא  על פי החוק, התנכל  –  "התנכלות"
: קבלן, המונע או מעכב מלקוח/ה שירות ו/או ביצוע עבודות  בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית. לדוגמא

ן  ת, או עקב מתמינידה  ינית או התלונן/ה  או הגיש/ה תביעה משפטית על הטרכך שסירב/ה להצעה מ  עקב
 ידי מתן עדות או כל סיוע אחר. -לנית, לרבות עמיטרדה וח/ה למתלונן על הידי הלק-סיוע על

 הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: .4

 ללקוח. ד כבומאדיב  ,שירות איכותי  למתןיפעל בביצוע העבודות על ידו,  כי .4.1

ביושרהכל  ינהג  כי .4.2 הלקוח/ה  אמון   ליצירת  כבסיס  וד,בכבו  מידות  בטוהר,  ומקצועית   אישית  פי    יחסי 
 .  הלקוח/ה כלפי תואמינו

4.3.  

ם ו/או התנהגות שהם בבחינת הטרדה מינית ו/או התנכלות במסגרת היחסינע מכל מעשה  ימכי י .4.3.1
חית, ויחולו  ת עבירה פלילית ואזרעם עמיגור. כמו כן, ידוע לו כי הטרדה מינית והתנכלות מהוו

ת כלפי דיירות  רדה מינית והתנכלוון למניעת הט'תקנת העליהן בנוסף להוראות כל דין גם הוראו
ה ודי צי חב ירי  לדיור  "בורי   רות  זה התקנון)להלן:  לנספח  ומצורף  לידיעתו  הובא  תוכנו  אשר   )"  

 כחלק בלתי נפרד הימנו.  

 של   מצבים  שתימנע  עבודה   סביבת  םולקיי  ליצורמנת  -על  נקוט בצעדים סביריםכי הוא מתחייב ל .4.3.2
הטמעה  כלותהתנ  או/ו  מינית  הטרדה התקנון  ויקדם  הוראות  שי  של   אחד  שכל  בטיחבאופן 

העוסקים   או  בשמו  הפועל  משנה  -  קבלן  כל  לרבות,  ומורשיו  ועובדי,  ציגיומנ  ביצועב  מטעמו 
 ראות התקנון. "( יפעלו על פי הועובדיועמיגור )להלן: " העבודות עבור

תה בתקנון,  עמיגור כהגדרחות  לקומתחייב לדווח לממונה על מניעת הטרדה מינית בקרב    כי הוא .4.3.3
 תנכלות.מינית ו/או הה להטרדמקרה של חשד ביחס על כל 

לקוח/ה .4.3.4 מאת  יקבל  לא  וכן  לקוח/ה  עם  מין  יחסי  יקיים  לא  כסף,    כי  ללקוח/ה  ייתן  לא  ו/או 
 ובות הנאה מיניות. שירותי מין לרבות ט עבודה, מצרכים או שירותים תמורת

התנהגות .4.4 ו/או  מעשה  מכל  ימנע  בבשה  כי  מחינת  ם  סוג  הטרדה  כלפי  כל  במילים,    -לקוח/ה  שהיא 
 .סביבה מאיימת, עוינת או פוגענית עשויים ליצוראשר  - או בהתנהגותם במעשי

גנת קבוצה המוהם פגיעה בכלפי לקוח/ה, שיש בהצגת חומרים  או  /ערות, בדיחות פוגעניות והכי ימנע מ .4.5
 .נכות וכדומה,  יתת, נטייה מינם, דלאו על פי חוק, כגון גיל, מגדר, גזע, מוצא אתני, 

 

כולל מעשי אלימות או איומים באלימות, גרימת נזק במזיד    ,כלפי לקוח/ה  וגמכל סאלימות  כי ימנע מ .4.6
 בטוח.  לאלחוש  ללקוח/האו התנהגות אשר גורמת  לקוח/ההלרכוש 

 
וע העבודה  ביצ  אם  קוח/ה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל, אלא יבצע עבודה בבית הל  כי לא .4.7

יטחון הדירה ו/או המבנה, ואולם במקרה  ו רכוש או לבא  ת נפשסיבות העניין להצלרחי ובלתי נמנע בנהכ
 הקבלן להודיע על כך מראש לגורם הרלוונטי בעמיגור.של צורך בעבודה כאמור, על 

יבצ .4.8 לא  עבודהכי  ו/או   ע  עבודופרטית  לבצע  נשלח  עת  לקוח/ה,  חשבון  על  עבודה  בהגדלת    דירת ת 
 לן מטעם עמיגור.הלקוח/ה כקב

כספים  כ .4.9 ייגבה  לא  מלתמו/או  י  כלשהי  שבוצעה,  ורה  עבודה  בגין  בדירת  קוח  עבודות  לבצע  נשלח  עת 
 ן מטעם עמיגור.הלקוח/ה כקבל
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 עקב  העונשים הקבועים  את  וכן  ,מעובדיו  אחד  כל  יעתושל התקנון ליד  נספח זה  של  תוכנו  את  כי יביא .4.10
הנ  הפרת זה נס  ראותהו  פי  על  לפעול  יתאיש  יתחייבו  ובדיושע  לכך  יפעל  וכן  ,"לההתחייבויות  פח 

 . עליהם  חתימה באמצעות ן,והתקנו

והסברה .4.11 הדרכה  פעולות  יערוך  )להלן:  לעובדיו    כי  ומניעתן  והתנכלות  מינית  הטרדה  איסור  בדבר 
פע  (."הדרכות" יתקיימו  בהההדרכות  לקחת  ומחובתם  והעובדות  העובדים  לכלל  בשנתיים  חם  לק.  ן 

די הממונה על ההטרדות המאושר על י  יתהמינ  תמחה בתחום הפגיעה עו על ידי גורם המההדרכות יבוצ
 פרטי ההתקשרות: המיניות בקרב הלקוחות בחברת עמיגור. להלן 

 6930482-03שם: תמר קציר, טלפון: 

 rk@amigour.co.iltamaמייל: 

-ידו ו/או על-על  כולן ו/או מקצתן  לעיל  4בסעיף  טות  פורהמ  ההתחייבויות  הפרת  בלן מאשר בזאת כי ידוע לו כיהק .5
  את   לאלתר  הפסיקל  עמיגור   את  ומזכה  עמיגור  בינו לבין  שנחתם  החוזה   של  יסודית  הפרה   ובדיו תיחשבמעי מי  יד

 . החוזה לפי ההתקשרות

 רבות הע  בשווי מלוא סכום  מראש  ומוערך  מוסכם  פיצוי,  עמיגורל  ישלם  הקבלן  כאמור,של הפרה    במקרה  בנוסף,
. נזקיה את להוכיח עמיגור על חובה ולשתח מבלי, זהחופי ה-ת התחייבויותיו עלפקדה על ידו להבטחהבנקאית שהו

 בנזקי  בהתחשב  וסביר  ראוי   כפיצוי  ידיהם  על  שהוערך  לאחר,  הצדדים  ידי  על  בענק  ל"הנ  המוסכם  הפיצוי  היקף
 . ת נגד עמיגוריים של לקוחומשפטים ניהול הליכ עקב לעמיגור הצפויות וההוצאות הטרדה, עמיגור

  ועל   זה  חוזה  לפי   לזכותה  יעמדו  אשר  וסעד  זכות,  פיצוי   לכל  בנוסף  ם המוסכ  לפיצוי  תזכאי  תהיה  עמיגור  כי  הרמוב
 .דין כל פי

 הוראות נספח זה.  כל יתר תנאי החוזה יחולו ככתבם וכלשונם בכפוף ל .6

 

 לראיה באנו על החתום:ו

 

 
  
 הקבלן 

 
 

 .פךיייחס גם לנקבה ולהבלשון זכר מתזה  ספחנל האמור בכ •
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 ניעת תקנון למ
 תנכלות כלפי דיירות ודיירי  רדה מינית וההט

 החברות לדיור ציבורי 
 1998 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח)ב( 7לפי סעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 

מינית  ה • רוהתטרדה  על  מיני  נכלות  האדם,  ופוגעקע  בכבוד  ת 

בפרטיותו המיניםו  בחירותו,  בין  מעשי  ;בשוויון  גם  ם  אלה 
 ן.  יפליליים ועילה לתביעה בנזיק

מינית   • שביןביחסי  תופוגע  תנכלותהוהטרדה    לדיור  החברה  ם 
לבין זהור  ציב  ציבורי  בתקנון  להלן  כהגדרתם  שלה  ,  הלקוחות 

בניגוד   החלט  מוועומדת  אשר    לדיורחברה  למדיניות  לא ציבורי, 
 .  ם התנהגויות אלהתשלים ע 

עבור   • נכתב  להל  הלקוחותהתקנון  לסיוע    ןכהגדרתם  כמנגנון 
 טיפולן.בו תבמניעת הטרדו

בומתחייב  יבוריצלדיור    החברות • תלונה  הגשת  כי  הטרדה  ת  גין 
הלקוחות כהגדרתם יותיהם של  ותפגע בזכ  לאאו התנכלות  מינית  
קבלת  ל  להלן,   שירות  כרבות:  ציבוריחברמה ל  לדיור  טיפול  ות   ,

בפעיל כספיים והשתתפות  בנושאים  עם  ת מטוות חברתיויבפניות 
 .   ות לדיור ציבוריהחבר

 גם בלשון זכר, ולהיפך. ה יהא בנק  שוןלהאמור בתקנון זה ב כל •
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 נים  תוכן העניי 
 

            סעיפים  חלק
         פרשנות   1 א

     ? ינית ומהי התנכלותמהי הטרדה מ  4-2 ב

     תנכלות רדה מינית וההטת של התוצאו  5 ג

       מדיניות החברה לדיור ציבורי ואחריותה  7-6 ד

       מניעת הטרדה מינית   10-8 ה

    ינית או התנכלו לך? מה לעשות אם הוטרדת מ  11 ו

              בטיפול הריותואח לדיור ציבורי  בחברה  תלונה הגשת הליך  17-12 ז
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 ות חלק א': פרשנ
 ות:  דרהג

 :  הבאות המשמעויות הבאים למונחים יהיו זה בתקנון .1
 

 ול נכסים בע"מ.  עמיגור ניה –"החברה" 
 

"לקוחות"  / "לקוחה"  ודייר  -"לקוח"/  בפועל  דיירות  המתגוררים  קרוביהם, שעמדו ים  ו/או  בדירת החברה 
וכל מקבל  ור הציבורי,  דירות ב לזכאות לדירה בשכי ד העלייה והקליטה  כון ו/או משרוהשיוי  בתנאי משרד הבינ

 ו/או כל שירות אחר.שירות אחר מהחברה לרבות, סיוע בשכר דירה בסניפי החברה 
 

לחוק הביטוח    238ג, וכן ילדו כהגדרתו בסעיף  הידוע בציבור כבן זוהורה של לקוח, בן זוגו, לרבות    -"קרוב"
 גדרתו בסעיף זה. של קרובו כה אווח ו/ת סיעודי/ת של הלקעימו  ו/או מטפל/ ל אחר, הגריםאו כו/ לאומי

 
עובדת בכירה בחברה שתפקידה ריכוז וטיפול   -ממונה""ממונה למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוחות" / "ה

על ידי מוסד  כך  ורךונן על הטרדה מינית ו/או התנכלות,  אשר הוכשרה לצלקוחות המבקשים להתלבפניות של 
מרכזי   כגון  בנפגמוסמך  לטיפול  והסיוע  מינפעות  הטרדה  ההטרדות  געי  על  הממונה  ידי  על  והמאושרת  נית, 

 השיכון. המיניות במשרד הבינוי ו
 

עובדת בכירה    –"ממונהה  מקום  ממלאת"/    ות""ממלאת מקום הממונה למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוח
כך לצורך  הכשרה  מוסמך,  ידי  על  בחברה  שעברה  הסיוע  מוסד  מרכזי  ו  כגון  בנפגעות  טרדה ה  נפגעילטיפול 

 .המאושרת על ידי הממונה על ההטרדות המיניות במשרד הבינוי והשיכוןמינית, 
 

 החברה. אדם, בכל סוג משרה, המועסק ישירות על ידי  -"עובד החברה"
 
  לרבות ,  ברההח  עובד  אינווש,  ברההח  מטעם   ללקוחות  כלשהוא  שירות   המעניק  אדם  כל  -"  תשירו  נותן"

 . עובדיהם לרבות בעקיפין או במישרין מטעמם אחר או םאד כל או/ו עצומק ליבעקבלני כח אדם,  ,ספקים
  

שיר ראשיים""נותני  וכ  –  ות  לחברה  אחזקה  שירותי  הנותנות  הגדולות  מעל  החברות    אנשים,   15וללת  
  ות.קוחשנותנים שירות ללקוחות, הנמצאים בקשר ישיר עם הל
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 ות? מינית ומהי התנכל חלק ב': מהי הטרדה
 

 ת?  י הטרדה מינימה .2
 
 כלפי גבר או אישה.הטרדה מינית יכולה להתבצע הן על ידי גבר והן על ידי אישה,  ( א)

 , ואלה הן: ורות התנהגות אסורותעל פי החוק, הטרדה מינית היא אחת מששת צ  (ב)

 .  יני סחיטת באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מ  (1)

ת עבודתו במלואה ו/או מז לא לבצע א רואו במות המאיים במפורש החברה או נותן שירדוגמא: עובד ל

 יים איתו יחסי מין.  בחלקה ו/או באופן הנדרש אם הלקוחה תסרב לק

 

 . הלקוחההסכמת  ללא יםפוק מיני שנעשלשם גירוי או סי יםמעש -מעשים מגונים  (2)

את   ופן מיני או החושףק או מלטף אותה באבלקוחה, מחב נוגעת העובד החברה או נותן שירולדוגמא: 

 הסכמתה.  ו בפניה, בלאצמע

 

 כי אינו מעוניין בהצעות אלו.  הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה (3)

עובלדוגמא:   כלשהן מטעם  שירהצעות  נותן  כגון הצעה ד החברה או  רמז להקשר מיני,  בהן  ות שיש 
ות או  ור בזמן השיריציל לקבי מצד הלקוחה יוברמיזות כי יחס חיושית, לרבות,  ת אי כרולקשר או הי

 מי שיכול לסייע לה.  לשירות טוב יותר, בין אם ההצעות במישרין ללקוחה ובין אם ל
 

 התייחסות חוזרת למיניותו של אדם.   (4)

 לפן המיני במראהו של לקוח.  התייחסות חוזרתגמא: לדו

 
 . יתו המינית של אדםמינו או לנטילה לשפיהתייחסות מבזה או מ (5)

להיהתייחסולדוגמא:   הומ  ותת  של  הלקוח/ה  המיניים  לקשריו/ה  או  אחר  וסקסואל/לסבית/ 

 ראה שהדבר  מפריע לו או בין אם לאו. הלקוח/ה, בין שהוא ה

 

במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל   קלטה של אדם, המתמקדפרסום תצלום, סרט או ה (6)

 . וםלפרס ניתנה הסכמתולבזותו, ולא  או  אדםאת ה

 

ף  כולל בקבוצות חברתיות באינטרנט כדוגמת בווטסאפ, פייסבוק  או שיתו   פצהה  ום אולדוגמא: פרס

אוכדו אפילו  ללקוחות,  הקשור  אחר  חומר  כל  או  מיניות  תמונות  של  בוצע  מה  עצמו  הצילום  ם 

 בהסכמה. 

 
לכן  ויימים יחסי תלות  או נותן שירות, ק/עובד החברה וכל    או   חשוב לציין כי, בין הלקוחות ובין החברה 

ת על פי  ה יראו כי אינם מסכימים למעשה על מנת שהמעשה ייחשב כהטרדה מיני/צורך שהלקוח  יןא
 תקנון זה. 
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 מהי התנכלות?  .3

 

היא (א) התנכלות  החוק,  פי  שהוא  על  סוג  מכל  בתביעה,   פגיעה  או  בתלונה  או  מינית,  בהטרדה  שמקורה 

 טרדה מינית.  על השו שהוג

החבלדוגמא עובד  שירות,:  נותן  או  מלקוע  המונ   רה  מעכב  כך או  עקב  עבודות  ביצוע  ו/או  שירות  חה 

-על   נה  או הגישה תביעה משפטית על הטרדה מינית, או עקב מתן סיועשסירבה להצעה מינית או התלונ 

 אחר. יוע ל סידי מתן עדות או כ-לונן על הטרדה מינית, לרבות עלידי הלקוחה למת

 

 החברה ללקוחות"?  סגרת היחסים שבין מהי "מ .4

 נסיבות אלה: 5 -תנכלות מתקיימים בכל אחת מינית  ו/או המ הטרדה

 ;וחהבדירה בה מתגוררת הלק (1)

 ;במקום אחר בה מתנהלת פעילות מטעם החברה (2)

 ילתיים של חברה או בכל מקום אחר.פי החברה, מרכזים קהבסני דוגמאות:

 יקון צנרת בדירה.  שירות בסניף או ת : בעת מתןגמאלדו ;ותתוך כדי מתן שיר (3)

 ר(. תלות בכל מקום שהוא )כגון במשרדו של עובד החברה או בכל מקום אח י ניצול יחסיכדתוך  (4)

 באחד מאמצעי התקשורת המקוונת.  (5)
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 לות  ל הטרדה מינית והתנכחלק ג': התוצאות ש
 הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות  .5

ומינהטרדה   ( א) הית  הן  חוקהתנכלות  בלתי  בכבודתנהגויות  הפוגעות  בפר,  האדם  יות  טיותו  בחירותו, 

אסורות,   -שבין החברה ללקוחותיה     ובשוויון בין המינים. הטרדה מינית והתנכלות במסגרת היחסים

מינית או התנכלות ולטפל באירועים כאלה כדי שלא    למנוע אירועי הטרדה  והחברה תפעל, ככל יכולתה,

 . שנו י

 - תנכלות על פי החוקרדה מינית וההט (ב)

 ;של המטריד או המתנכל או לחייבו בקנס לגרום למאסרוה היכולעבירה פלילית,  (1)

ניתעוולה אזרחית,   (2) וס שבגינה  כספי  פיצוי  ניתן לתבוע  כזו  בתביעה  עדים  ן להגיש תביעה משפטית. 

 מהחברה.  -או זמניים, מהמטריד ובמקרים מסוימיםאחרים, קבועים 

 הן עבירות משמעת ית והתנכלות מינ  רדההט
זה מהוות עבירות משמעת חמורות לכל דבר ועניין, שבגינן יכול עותן בתקנון  שמות כמטרדה מינית והתנכלה

הטרדה מינית  ה שתובא לפניה בגין  יד או המתנכל לשאת בעונש משמעתי.  החברה מתחייבת כי כל תלונהמטר

 ות הנילון.  רה ו/או נותן השירמול עובד החבשיר ן י או התנכלות, תטופל באופן מיידי ובאופ

 

 דיור ציבורי ואחריותה ניות החברה ל די ד': מחלק 
 חברה הטרדה מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות ה 

לקוחותיה עם  החברה  ביחסי  פוגעות  והתנכלות  מינית   למד  הטרדה  בניגוד  החברה  ועומדות  החברה.  יניות 
לר העומדים  האמצעים  בכל  למשותתפעל   מיגור  ה  מינניעה,  בהטרדה  תוטיפול  וכן  והתנכלות  יעה פגיקון  ית 

 לקוחות עקב כך.  שנגרמה ל
 

 אחריות החברה  .6

במילוי תפקידו או בקשר אלי  החוק מייחד מקרים של הטרדה מינית הציבור המצוי  עובד  ו  של אדם שהינו 
וטרד לא בור, ובהם המהצי  ובדתוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בע  -סמכותו  ותוך שימוש לרעה ב

יות מיניות. לפיכך, החברה רואה בכל הטרדה מינית או  ת או התייחסועון בהצות כי אינו מעונייצריך להרא
ות  רה ללקוחותיה, התנהגובד חברה או נותן שירות כלפי לקוחות במסגרת היחסים שבין החבהתנכלות של ע

 ם:  משלושה סוגי  זה, נוןפסולה והן תנקוטנה באמצעים סבירים, כמפורט בתק

   ;לן(להק ז' ינית והתנכלות )חלמניעת הטרדה מ (1)

 ;)חלק ו' להלן( ביעילות בכל אירוע של הטרדה מינית או התנכלות שהחברה ידעה עליהןטיפול  (2)

ומ (3) תיקון  ללקוח/ה,  ו/או  למתלונן/ת  הגנה  הפגיעה,מתן  הישנות   או   מינית  הטרדה   עקב  ניעת 
 (.  להלן' ו קחל) אלה על התביע או תלונה הגשת עקב או, התנכלות

 
 

סעיף זה תהיה אחראית להטרדה מינית או להתנכלות שביצע צעים כאמור באמקטה   י החוק חברה שלא נלפ
החברה ל  עובד  וניתן  ללקוחותיה,  החברה  שבין  יחסים  במסגרת  שירות  נותן  בתביעאו  החברה  את  ה  תבוע 

 אזרחית בשל כך. 
 
 

 נית חלק ה': מניעת הטרדה מי
 

 די מנע צע .7

ינית והתנכלות ככלל ובפרט  שים של הטרדה מממע  להימנע  חברה ונותן שירות,מכל עובד ה  החברה דורשת ( א)
עשות כל שביכולתם כדי למנוע מעשים כאמור, והכול כדי ליצור,  במסגרת היחסים שבין החברה ללקוחות, ול

 אותה.  סביבת עבודה נ
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מכל    (ב) דורשת  במטול  לי  שירות  נותןו  החברה  עובד החברה  ומוביל  פעיל  הטרדה  חלק  והתנכלות  ניעת  מינית 
 יה. חברה עם לקוחותסי ה סגרת יחבמ

עולות הדרכה והסברה הנעשות מטעמה  החברה תוודא השתתפות של כל עובדיה בפ:  והדרכה  הסברה  פעולות (ג)
וה ומניעתבדבר איסור הטרדה מינית  )להלן:          תנכלות  ב"הדרכות"ן  כי פעם    יים שנת(. החברה קבעה 

הדרכ ריענון  עובדיתקיים  לכלל  החברה,  ה  ועובדות  ני  ש ציגיהכולל  נותני  מטעם  וחובתם  ם  ראשיים  ירות 
ה אחר  ומעקב  רישום  תנהל  החברה  חלק.  בו  שירות  ליטול  ונותני  לעובדים  הדרכה  למנגנון  ותדאג  הדרכות 

ו/או    הלקוחות  בקרב  יתמינ  הטרדה  למניעת. ההדרכות יבוצעו על ידי הממונה  עדרו מההדרכותראשיים שנ
 .חום הפגיעה המיניתם המתמחה בתגור

שירות    ית בקרב הלקוחות תדאג לבצע הדרכות לכל עובד חברה חדש ולכל נותני ניעת הטרדה מינה למהממונ (ד)
 ההתקשרות עמם.  ודה ו/או מיוםראשיים חדשים, לא יאוחר מששה חודשים מיום כניסתו לעב

במת ( ה) ייעודיות,  הדרכות  תקיים  הנמ  ת שלכונהחברה  לעובדים  יסדנא,  בקשר  אחצאים  הלקוחות  עם  ת שיר 
 ים. לשנתי

כי   ( ו) תדאג  קהחברה  על  מטעמם  המשנה  וספקי  העובדים  את  יחתימו  הראשיים  השירות  התנהגות נותני  וד 
 למניעת הטרדה מינית בזמן חתימת החוזה.

על ( ז) מיניו  הממונה  'מניעהטרדות  בנושא  תזכיר  לשנה,  אחת  תפרסם  לקוחות  בקרב  הת  מיניות  טרדות  ת 
 קיימות להגשת תלונה. ה והאפשרויות העימ התקשרותכיר יפורטו דרכי הבחברה'. בתזוהתנכלות 

 

הכשרתה ואחריותה כלפי הממונה על ההטרדות המיניות  הממונה למניעת הטרדה מינית בקרב הלקוחות,   .8
 וי והשיכון: במשרד הבינ

בתוג ללדאל החברה עם מינויה של הממונה על ההטרדות המיניות  ע (א) חום הטיפול  הכשרתה המקצועית 
מאושר על ידי הממונה על ההטרדות המיניות במשרד  ההמתמחה בתחום  ורם  ל ידי גבהטרדות המיניות ע

 הבינוי והשיכון. 

תתבצע (ב)   ידי-על  תמומן  ההכשרה.  ינויהמ  ממועד  חודשים  3-מ  יאוחר  ולא  לתפקיד  כניסתה  עם  הכשרה 
 . שעות  20 הפחות לכל תארךו תהמקובלו העבודה בשעות  ותיערך החברה

החברה   (ג) הגנה על  לספק  תביעולממ  משפטית  להתחייב  מפני  לתפקידה  ונה  הקשורות  כנגדה  אישיות  ת 
 ב הלקוחות.כאחראית למניעת הטרדה מינית בקר

  הפחות  לכל  תארך  אשר,  אמורכ  מקצועית  שרההכ  תעבור   מינית  הטרדהה  ממלאת המקום של הממונה על (ד)
 . שעות  10

 שנים.  שלושנון כל מקומה תעבורנה ריעיות וממלאת נה על ההטרדות המינהממוג שעל החברה לדאו (ה)

הממו (ו) העל  במשרד  הממונה  עם  ישיר  בקשר  להיות  בחברה  המיניות  ההטרדות  על  והשיכון  נה  בינוי 
 ירור ותוצאות האירוע.  יעתה, אופן הב ולדווח כל חצי שנה אודות כל תלונה שהגיעה ליד

קבלת  ונה מסוימת אינה מאו חשש שתל/מיניות בחברה ספק וות הטרד בכל מקרה שיש לממונה על הה (ז)
 והשיכון.   וח אודות כך וללא דיחוי לממונה על ההטרדות המיניות במשרד הבינויראוי, עליה לדופול טי

 
 קבלת מידע  .9

  -לקוחות זכאים  ( א)

 מטה ולקבל צילומים מהם:  מכים המפורטיםלעיין בכל אחד מהמס (1)

 . 1998 -חתשנ", ההחוק למניעת הטרדה מינית •

 . 9819-ח(, תשנ"ינית )חובות מעבידיעת הטרדה מתקנות למנ •

למנ • האינטהתקנון  באתר  שיפורסם  כפי  החברה  ללקוחות  והתנכלות  מינית  הטרדה  של  יעת  רנט 
 החברה.  

 רדה מינית והתנכלות ומניעתן.  בדבר איסור הטלקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה של החברה  (2)

ות  לקוחבקרב ה מניעת הטרדה מיניתם מהממונה לחומר ומידע כאמור גבלת ש קהלקוחות יוכלו לדרו (ב)
 . 6930482-03שהיא עו"ד תמר קציר, מס' טלפון:  ר ניהול נכסים בע"מ בחברת עמיגו
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 חלק ו': מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו לך? 
ללקוחות, פתוחות   חברהן הטרידו אותה מינית או התנכלו לה במסגרת היחסים שביקוחה סבורה שהל  ם)א( א .10

   יות לפי החוק:ופשרפניה שלוש אל

ו ההתנכלות התבצעה במסגרת היחסים שבין החברה ללקוחות )מעשה אם ההטרדה א  ה:לחברפניה   (1)
בדהנעש נותן השירות במסגרת פעילות החברה  עובד החברה או  ידי  על  מתגוררת,    ירה בה הדיירתה 

מתן   בעת  החברה,  מטעם  פעילות  כל  ו שירבמסגרת  האינטרנט(,  ות  יכולברשתות  להגיש  הנפגעת  ה 
 פורטת בחלק ז'. רה לעניין זה מוצדוהפררה. תלונה לחב

 לונה במשטרה.  הנפגעת יכולה להגיש ת הליך פלילי: -פניה למשטרה  (2)

   -ע שנים, תביעה בבית המשפט נגדלהגיש, תוך שבהנפגעת יכולה  הליך אזרחי: -פניה לבית המשפט  (3)

 ;המטריד או המתנכל •

 לעיל(.  7סעיף  -ה ראו החבראחריות ת לפגיעה )לעניין החברה אחראי, אם היא טוענת כי חברהה •

 

 : הקשר בין ההליכים השונים הנ"ל (ב)

 לעיל. התנכלות יכולה לבחור אם ליזום אחד או יותר מההליכים שצוינו  נפגעת מהטרדה המינית או  (1)

מונה  )הליך פלילי( על המטרה למשו הנפגעת מההטרדה המינית או ההתנכלות בחרה לפנות במקרה ב (2)
ההליך המשמעתי יכול שיהיה מושעה עד    געת כי במצב זההנפ  לידע אתרדה המינית בחברה  על ההט

 לבירור ההליך הפלילי.   
 

 לק ז': הליך הגשת תלונה בחברה לדיור ציבורי ואחריותה בטיפולח
 

 יש תלונה, ומאילו סיבות מי יכול להג .11

 
 י אחד מאלה: ל ידת עהתלונה יכולה להיות מוגש

כל לה, במסגרת היחסים שבין החברה  ה מינית או התנאות  ת הטרידעובד או נותן שירוהטוענת כי    לקוחה ( א)
 ללקוחה. 

נותן שירות מטעמה הטריד אותו/ה או אתקרוב/ה של הלקוחה שטו (ב) עובד החברה או  כי  הלקוחה    ען/ת 
 או התנכל להם במסגרת היחסים שבין החברה ללקוחה. מינית

בפמטע  אחר (ג) כאמור  אדם  של  או  מו  )א(  אסקה  עמותה  לרבות  ארגון)ב(  אחר,  סיו  ו  גוף  או  כי  ע  ובלבד 
 הובאה הסכמה בכתב מאת האדם להגשת התלונה. 

 

 לוננים?בפני מי מת .12

 לקן: המתלוננת יכולה לבחור באפשרויות הבאות, בכולן או בח  ( א)

ממונה  ב לעיל(. אם ה10יף  בסע  ניםת )פרטיה מצויהלקוחו  ונה למניעת הטרדה מינית בקרבלממ  פניה (1)
לנושאבעלת   אישית  תאו    התלונה  נגיעה  בה,  הממונה  למעורבים  של  מקומה  לממלאת  התלונה  וגש 

 כאמור. 

 או האפליקציה של החברה.  www.amigour.co.ilאינטרנט של החברה  פנייה באמצעות אתר ה (2)

 גברים. -1203ם נשי– 0212לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בטל':  רכזי הסיועאחד ממפניה ל (3)

   ליך פלילי(.)ה ה למשטרהפני (4)

   ת תביעה אזרחית לפיצוי כספי.באמצעות הגש – משפטלבית ה פניה (5)

 

 תוכן התלונה  .13
ת התלונה  הניתן,  עדים  ככל  במקרה,  המעורבים  זהות  פירוט  לרבות:  המקרה,  תיאור  וישנם,  כלול  במידה 
 . נימיאנו ניתן להגיש את התלונה באופן ופירוט מקום האירוע. 
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 ה  אופן הגשת התלונ .14

 

 יף שהתלונה תהיה מפורטת ככל האפשר.עד – ן אנונימיבאופשיר או גיש תלונה באופן י ניתן לה ( א)

  . ל פהניתן להגיש תלונה בכתב או בע (ב)

 הוגשה תלונה בעל פה:  (ג)

 ם את תוכן התלונה. הלקוחות תרשו הממונה על ההטרדה המינית בקרב (1)

יחתום על התלונה מטלונהמתלוננת או מי שהגיש/ה את הת (2) כדי לאשר את ה שרשמה הממעמה  ונה 
 לבד. במידה והמתלוננת מסרבת לחתום הממונה תציין זאת במפורש. אם תסכים לכך ברים וכן הדב ת

 ד.  למתלוננת בלב ונה על הטרדה מינית בקרב הלקוחות תמסור עותק מהתלונה שנרשמההממ (3)
 

 בירור התלונה  .15

 ת כדלקמן: מינית בקרב הלקוחו טרדהל המשהתקבלה תלונה, תפעל הממונה ע ( א)

תיפע (1) התלונה  הגשת  ע הממו  שגם  או  נה  המתלוננת  את  ם  לקיים  )ניתן  האפשרי  בהקדם  המדווחת 
 נסיבות(. המפגש מחוץ לחברה, בהתאם ל

בלב (2) והמתלוננת  בנוכחות הממונה  תתקיים  הבירור  המתפגישת  אם  אלא  של  ד,  נוכחות  תבקש  לוננת 
 מלווה מטעמה. 

 11עיף  ט בסי שמפורהעומדות בפניה כפ  דרכי הפעולהממונה למתלוננת את  יר התסבבמהלך הפגישה   (3)
כ לוחלעיל.  התהליך,  שלבי  את  ותפרט  בירור  הליך  קיום  חובת  על  תסביר  כן  וזכויות  מו  זמנים  ות 

 המתלוננת. 

 גבי טופס לאישור תוכנו.   תחתים אותה עלהממונה תתעד את גרסת המתלוננת ו (4)

לבי (5) הממונה  תפעל  תש התל  רורבהמשך,  כך,  ולצורך  עדויוונה,  את  )מע  והעדים  הנילון  ות  יש(  במידה 
 שהגיע אליה בעניין התלונה.  ותבדוק כל מידע

יים וישמרו על ידי הממונה במקום שהגישה אליו נתונה בידה יהיו חסו  םהעדויות והמסמכים הנלווי (6)
 ד.  בלב

 )בהסכמת המתלוננת(. גמן תורהממונה במ רעורבים בתלונה אינם דוברי עברית, תיעזבמידה והמ (7)

המינית תערוך את הבירור. לצורך זה,  ונה על ההטרדה  הממ  החברה,  הנילון אינו עובד  במקרים בהם (8)
חברת חקירות שיש לה התמחות, לפחות של חמש שנים, בחקירת   הממונה רשאית להיעזר בשירותי 

 מינית.   נות של הטרדה תלו

 עורבים בה. ושא התלונה ו/או למת לנישיממונה לא תטפל בתלונה אם יש לה נגיעה א (ב)

לממלאת מקום שהוכשרה לצורך זה והתמנתה  בירור  מור תעביר את הת כאעה אישיממונה שיש לה נגי (ג)
 למנכ"ל החברה.  –דרה  על ידי החברה, ובהע

הן הממונה על ההטרדה המינית (ד) בו  וכן ממלאת מקומה של הממונה    בקרב הלקוחות  במקרה  בחברה 
מנכ" וכן  הכאמור  כלשה  חברהל  מסיבה  בתלמנועים  לטפל  התלונה  יא  תועבר  על  לממוישירות  ונה  נה 

 . hanann@moch.gov.ilבאמצעות המייל   גב' חנאן נג'ארההמיניות במשרד הבינוי והשיכון, ההטרדות 

 דה.עבוימי  14 -נה יעשה ביעילות וללא דיחוי, לא יאוחר מבירור התלו ( ה)

יעשה   ( ו) מר בירור התלונה  הגנה  ועל  תוך  כבודם  על  הנילשל    פרטיותםבית  אחרים,  המתלוננת,  ועדים  ון 
 -ובין היתר

במה (1) אליה  שהגיע  מידע  הממונה  תגלה  לשם  לא  כן  לעשות  חייבת  היא  אם  אלא  התלונה,  בירור  לך 

 ;דין ו או על פי כלהבירור עצמ

חס למידע  ן, ולא תתיית שאינו קשור לנילולוננהמתהממונה לא תשאל שאלות בקשר לעברה המיני של   (2)
מונה סבורה שאם לא תשאל שאלות או תתייחס כאמור, יגרם לא יחול אם המ  זו,  ר בפסקהזה. האמו

 ניתן לתיקון לנילון או לחקר האמת.  עוול בלתי 

mailto:hanann@moch.gov.il
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המתלוננת,   ( ז) על  תגן  ההחברה  בירור  ו/במהלך  החברה  עם  הלקוחה  בין  ביחסים  פגיעה  מפני  מי  או  תלונה, 
מהגשמ כתוצאה  אועובדיה  התלונה  אחרת    ת  פגיעה  כדי ללקוחה  החברה    יחסיבמסגרת  מפני  בה  שיש 

בירור התלונה הט  ;לשבש את  היתר, רשאית הממונה על  להרחקת    לפעולרדה מינית בקרב הלקוחות  בין 
 ן. נייבחברה, ככל שניתן, וככל שנראה לה נכון בנסיבות העפסקת עבודתו הנילון מהמתלוננת או ה

 
ה כי  מודגש  מקרה  לאבכל  מע  מתלוננת  דרך  בכל  הגשתתיפגע  בו  תלונ  צם  במצב  גם  לא  תה  תלונתה 

 ה למתלוננת. תצטרך המשך טיפול. בכל מקרה החברה תפעל למתן הגנה מלא
 

ונה על ההטרדות המיניות במשרד  ל החברה ולממבתום בירור התלונה תגיש הממונה של החברה למנכ" ( ח)
המנומקות ותיה  וי המלצל ברור התלונה בלוכום בכתב שימי עבודה, סי  14  -מוחר  יא  הבינוי והשיכון, לא 

 ההמשך הטיפול בה. לגבי 

על ( ט) שירות  נותן  או  החברה  לעובד  או   לחברה  עם    נודע  יחסי החברה  במסגרת  מינית  הטרדה  של  מקרה 
בירור רה להמקשהמתלוננת חזרה בה מתלונתה, יעביר כל אחד מהם את  שה תלונה או  הלקוחות ולא הוג

ככל שניתן, בירור אודות  תקיים הממונה, רה זהבמק .ותמיניות בקרב הלקוחההטרדות ה אצל הממונה על
 תברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.המקרה, ואם המתלוננת חזרה בה מתלונתה, 

 

 תנכלות ה מינית או הטיפול החברה במקרה של הטרד .16

של ( א) והמלצותיה  סיכומיה  את  החברה  מנכ"ל  סעיף    מונההמ   קיבל  י  16לפי  ד)ח(,  בלא  ותוך  חליט  יחוי 
 הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:  ימי עבודה, על  7על  לא תעלהתקופה ש

המעורבים    רה ו/או לנותן השירות ו/או נותני שירות ראשיים ו/או מי מטעםמתן הוראות לעובד החב (1)
יחסיבמ במסגרת  ראויים  התנהגות  כללי  בדבר  לרבות  והרחקת  ברה  הח   קרה,  לקוחותיה  הנילון עם 

נקיטתמהמ וכן  החברה  בענייצעדים    תלוננת,  יחסי  הישנות  ני  את  למנוע  מנת  על  והכל  ללקוחותיה, 
דה או ו התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננת עקב ההטרהמעשה של הטרדה מינית א

 ות. ההתנכל

 פתיחת הליכים משמעתיים כנגד מי מהמעורבים.  (2)

 ים.  תני שירות ראשי ת ונון השירות ההתקשרות עם נותו/או הפסק בודתו של עובד החברהקת עהפס (3)

 אי נקיטת צעד כלשהוא.  (4)

ה (ב) לביצוע  דיחוי  ללא  יפעל  החברה  על מנכ"ל  בכתב  מנומקת  הודעה  וימסור  )א(  קטן  סעיף  לפי  החלטה 
 הממונה והמלצותיה.  כום בסינילון ולממונה; כן יאפשר למתלוננת ולנילון לעיין למתלוננת, ל החלטתו

רשאי, עקב שינוימנכ"ל החבר  (ג) ביצועה נות את החלטתו  ת, לש בנסיבו  ה  )א( או לעכב את  לפי סעיף קטן 
 בכתב למתלוננת, לנילון ולממונה. ולמסור הודעה מנומקת על כך 

רשאי (ד) זה,  בסעיף  האמור  אף  החברה  על  בשל   מנכ"ל  לשנותה,  או  ביצועה  את  לעכב  החלטתו,  לדחות 

   -החברהנכ"ל שה כן מע ;רה נשוא ההחלטהנוגעים למקמעתיים או משפטיים הם משיכיהל

 ;הודעה מנומקת בכתב על כך למתלוננת, לנילון ולממונהימסור  (1)

 )ז(.   16סתיימו ההליכים כאמור, יפעל מנכ"ל החברה לפי הוראות סעיף כל עוד לא ה (2)

 .  ההליכים יקבל מנכ"ל החברה החלטה לפי סעיף קטן )א( בתום  (3)

י הבירור על לאחר קבלת ממצאליטו  חברה יח, הממונה ומנכ"ל העובד החברהים בהם הנילון אינו  במקר ( ה)
וח לנותן השירות או לנותני שירות ראשיים אודות  )א(. המנכ"ל ידאג לדו17דרך הטיפול בנילון לפי סעיף  

 ת ביצוע ההחלטה.  א לאחר מכן אהחלטתו ויווד
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 לחוברת המכרז   גי" מסמך
 ' להסכם( )נספח י

 
אנשי  רשימת מבני דיור לגיל זהב, היקף משרות  

החודשית  נדרשים, והתמורה ה הקוהתחז
 ם  תשלום עבורש

 
 ( 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 בנירשימת מ

 עבורם 
 
 

      
      

   
  

 
 

 כתובת  שם מעון  מס"ד 
מספר  
 יח"ד 

 היקף
 משרה 

תשלום לחודש  
שישולם לקבלן הזוכה  

)₪ בתוספת מע"מ  
 כחוק(

      

   הריה ונ רבאזור קריות מע  
 

 

 צה"ל 1
 ית ים קר 26צה"ל 

 0.50 126 6930386-03 טלפון:
4,308 

 יוספטל  2
 קרית ים  24יוספטל 
 6,176 0.75 124 6930231-03טלפון: 

 פזית 3
 קרית ים  26יוספטל 
 1.25 192 6930233-03טלפון: 

10,294 

 גלית 4
 קרית מוצקין  22ציגל 

 1.00 247 6930257-03טלפון: 
8,235 

 וורד ה 5
 קרית ים 17הורד 

 0.50 93 6930261-03טלפון: 
4,308 

 הגלעד  6
 נהריה  3הגלעד 
 0.50 78 1966930-03טלפון: 

4,308 

 
 

 על נספחיוהמפורטות בחוזה  בור כל הדרישותבע התשלום החודשי עבור היקף המשרות המפורט בטבלה לעיל הינו
 וזה המצורף לו.גיל זהב כהגדרתן במכרז ובחהדיור לת בבתי בקשר עם העבודו

 
 
הסר  למע* ספק,  ן  כי  מודגכל  בזאת,  בהיקש  שינוי  כל  על  להורות  הזכות  לחברה  אנשי   פי שמורה  של  המשרה 

לפי זה מהם,  ו בחלקם ו/או באיבכל המבנים ו/אה,  התחזוקה, לרבות ביטול, הקטנה ו/או הגדלה של היקפי המשר
 בלעדי.  שיקול דעתה ה
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 לחוברת המכרז    די" מסמך

 כם( )נספח י"א להס
 

 י מרכזי קליטה מבנרשימת  
 

 ( המכרז וההסכםמהווה חלק בלתי נפרד מ)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  
  

 

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

148 

 

 
 - י"דמסמך 
 מרכזי קליטה רשימת מבני 

 
 
 
 

 

 מספר יח"ד  כתובת  מרכז קליטה מס"ד 

 120 קרית ים  14ספיר  יר"פ"ס 1

 128 העליה הראשונה נהריה  "תפוז"  2
 
 

 


