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 1/2018מכרז פומבי מספר  

 לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה
 המרכז הרפואי הלל יפה  בשטח

 
 –)להלן  קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה (1

)להלן:  בקומת הקרקע של מרכז הרווחהמזמין בזה הצעת מחיר לביצוע פרויקט עבודות "המזמין"( 
 ולדרישות לתנאים בהתאם וזאת"העבודה"( בשטח המרכז הרפואי הלל יפה )להלן: "המרכז הרפואי"( 

 המכרז.  במסמכי המפורטים

ה' בין השעות -, מול חדר המיון, בימים א'המרכז הרפואיאת מסמכי המכרז, ניתן לקבל ביחידת הגביה של  (2
 .15:00ועד השעה   08:00

יובהר . /http://hy.health.gov.ilבכתובת:  המרכז הרפואי,נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של  (3

אינו כולל מכרזיות עם כתב כמויות אותם ניתן לקבל ביחידת הגבייה  המרכז הרפואיכי נוסח המכרז באתר 
 של המזמין.

לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד המזמין שומר  (4
מחובתו של כל מציע  הגשת הצעות המחיר. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט.

 .ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למועד האחרון להגשת הצעות

בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהזמנה זו ובמסמכים המצ"ב. את  הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם (5
במסירה  1/2018ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז פומבי מס' 

"המועד הקובע"( בתיבת המכרזים,  –)להלן   13:00בשעה  24.4.18עד ליום בדואר( אישית )אין לשלוח 
ן אשפוז א'. אין לציין את שם השולח על , משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בניהרפואיהמרכז שבמשרדי 
 המעטפה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך  כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז  (6
דרך אחרת, פרט לאמור  ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל

 במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב את  (7
 המזמין להוציא את ההזמנה לפועל. 

. על , בניין אשפוז ב' במזמין5בקומה  11:00בשעה  29.3.18ביום שיערך על המציע  להשתתף בסיור קבלנים  (8
 המציע לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום. נוסח פרוטוקול סיור הקבלנים יופיע גם

 .  המרכז הרפואיבאתר האינטרנט של 

כרזים, באמצעות:            לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לעו"ד אפרת קולטון זלמה, מרכזת וועדת המ (9

. יש לציין כתובת EfratKZ@hy.health.gov.ilחדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 04-6344752פקס' 

דואר אלקטרוני על גבי הפנייה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להשיב באמצעות דואר אלקטרוני. המזמין 
 בלבד. 12.4.18ם א יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר. פניות יתקבלו עד ליול

 בברכה,         

 
   אפרת קולטון זלמה, עו"ד                   
 מרכזת ועדת המכרזים                                                      

 

http://hy.health.gov.il/
mailto:EfratKZ@hy.health.gov.il
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https://www.civileng.co.il/useful-info/blue-book
https://www.civileng.co.il/useful-info/blue-book
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כל  המפרטים  הכלולים,  הם  אלה  שבהוצאת  וועדה  בין משרדית  מיוחדת  בהשתתפות  משרד  הביטחון, המשרד  
 והשיכון .  לתשתיות  לאומיות, מע"צ  ומשרד  הבינוי

 
בין  שהם  מצורפים  ובין  שאינם  כל  המסמכים  דלעיל  ולהלן מהווים  חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, 

 .מצורפים
 
 

 על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ומסמכיו האמורים לעיל.
המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין, היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי 

 להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו, כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות, 

 ביחס לכלל המציעים או למציע כלשהו.
 
 

 הצהרת  המציע
 

ותו נמצאים כל המפרטים והמסמכים הנזכרים ברשימת המסמכים, גם המפרטים המציע מצהיר בזה כי ברש

הכלליים והתקנים שאינם מצורפים למסמכי המכרז, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 לקבל ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 

 י נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח למכרז והינה חלק בלת

 

 
 

                                                                                          _______________        ____________ 
 חתימת  המציע                                       שם  המציע   
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 מסמך א'

 
 1/2018מכרז פומבי מספר 

 לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה
 המרכז הרפואי הלל יפה  בשטח

 
 תנאים כלליים של המכרז

 
 כללי .א

 
 –)להלן  קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה .1

בשטח המרכז  "המזמין"( מזמין הצעת מחיר לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה
 )להלן: "העבודה"(. הרפואי הלל יפה

 המכרז.  במסמכי המפורטים ולדרישות על הזוכה במכרז יהיה לבצע את העבודה בהתאם לתנאים .2

 המזמין ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות העבודה. .3

מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי  20% -הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בלמזמין 
 בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

 
 לנוסח ההסכם המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז. ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם  .4

מים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז, ויצרף י 7 -ההסכם לא יאוחר מהזוכה במכרז יחתום על  
יהיה על הזוכה להחליף את ערבות  ההסכם,במועד חתימת הנדרשים. את כל האישורים  
   ההסכם כאמור.כנדרש בתנאי המכרז/ההצעה בערבות ביצוע  

 

נספח הביטוח/אישור קיום ביטוחים )מסמך יא'  טופס את למזמין להמציא מתחייב הזוכה במכרז .5
במקרים שאלו אושרו בשלב שאלות  למעט התאמות, ו/או שינויים ללא למסמכי המכרז( כלשונו,

ההבהרה. יובהר ויודגש כי וועדת המכרזים תהא רשאית לבטל את הודעת הזכייה של זוכה שימציא 
 . לאחר זכייתו נספח ביטוח עם שינויים ו/או התאמות, ללא שקיבלו אישור כאמור

להסכם ההתקשרות וף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם המזמין יהא זכאי לאכ .6
 המצורף למסמכי המכרז.

המפקח מטעם המזמין בכל הקשור והנוגע לביצוע האמור במכרז זה, הינו דני קידן מקידן תכנון  .7
 מנהל" או "המפקחהנדסי של מבני בטון דרוך, הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ )להלן: "

 ", בהתאמה(.הפרויקט

-האדריכל האחראי מטעם המזמין בכל הקשור והנוגע לביצוע האמור במכרז זה, הינו שאול ליבוביץ' .8
 ", בהתאמה(.האדריכל" או "המתכנן)להלן: " אדריכל, ממשרד גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 תנאי סף להשתתפות במכרז .ב

 
 שלהלן: המצטברים, בתנאים ההצעותבמועד הגשת רשאים להשתתף במכרז זה העומדים, 

 הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 

 100מציע, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בענף ראשי  .1
 לעבודות קבלנים רישום וקח להוראות בהתאםלפחות, בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים  1-בסיווג ג'

 והתקנות שמכוחו.  1969  - ח"התשכ בנאיות, הנדסה

המציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה, על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז ובקבוצת  .2
 הסיווג המתאימה להיקף העבודות.
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 בבניין אשפוז ב', 5, בקומה 11:00בשעה  29.3.18שיערך ביום על המציע להשתתף בסיור קבלנים  .3
במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות 
המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור 

 הקבלנים, סופיות ומחייבות.

בהיקף כספי דומה או גדול דות זכוכית ווטרינות לות בהן עבועבודות שהיו כלו 5מציע, אשר ביצע  .4
עד השנים שקדמו למו 3יותר מהיקף עבודות הויטרינות והזכוכית הנדרשות במכרז זה, וזאת במהלך 

)בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף  האחרון להגשת ההצעות במכרז זה
ההיקף הכספי יבדק מפורטת, כאשר יובהר כי המשתתף כאשר על המציע לפרט האמור בצורה ברורה ו

 (.עבור כל אחת מהעבודות שיפורטו

לאור מהות ומורכבות העבודות נשוא המכרז וההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודות  
 הוחלט לקבוע תנאי סף זה כלשונו.

לא צמודה, על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית,  .5
ש"ח להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז, עפ"י הנוסח המצ"ב  22,552 לפקודת המזמין, על סך

  .13.09.2018למסמכי המכרז, נספח ז'. הערבות תהיה בתוקף עד  ליום 

הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש להחליף ערבות 
 ם המצ"ב.זו בערבות כאמור בהסכ

 לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.

המזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל  אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי 
 מסמכי המכרז.

למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני  .6
 רישום כחברה מפרת חוק.

 תאגיד הרשום כדין בישראל. –זרח ישראלי ואם הינו תאגיד המציע הינו א .7

על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .8
 על שם המציע לרבות : 1976 -ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

יע מנהל פנקסי חשבונות על אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמצ .א
או שהוא פטור  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"ופי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ו

מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף 
 על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל  .ב
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 

, נוסח 1987-ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א
 התצהיר מצ"ב למסמכי המכרז, נספח א' למסמך זה.

 דבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוקתצהיר המאומת על ידי עורך דין ב .ג

ולחוק שוויון  2016-ו"התשע שעה( והוראת 10  מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות
 , נספח ב' למסמך זה. 1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

ו תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשה .9
 ובטרם הדיון בועדת המכרזים. לפסילת ההצעה על הסףיגרום 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 דרישות כלליות למכרז  .ג

מציע מתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמך ח'  .1
 למסמכי המכרז. המציע יחתום על נוסח מסמך ח'. 

לחתום על ו נהלים וכיוצב' בנושא בטיחותהמציע מתחייב לאכוף את כל החוקים, תקנות, דרישות,  .2
 מסמך ט' למסמכי המכרז, במידה והצעתו תזכה. –נספח הבטיחות  

 על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך. .3

 אישורים ומסמכים .ד
 

יודגש: למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים תהא 
ייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או רשאית, אך לא ח

ידי הועדה -מסמך מן המנויים לעיל, להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על
וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד 

 כפי שנדרש בתנאי המכרז. הגשת ההצעה

 
 מתן עדיפות לתוצרת הארץ .ה

במסגרת מכרז זה תינתן העדפה, במסגרת אמת המידה של המחיר, להצעה לרכישת טובין מתוצרת 
, הכל בהתאם 15%הארץ, שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 

 )ד( עד )ח(. 3תקנות משנה  1995-הלתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"
כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעתו במכרז זה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור 

 מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, המצ"ב כנספח ג' למסמך זה.
 

 עידוד נשים בעסקים .ו

"התיקון  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת המכרזים )מס' 
לחוק"( לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת 

 אישה.
 

 ההצעה .ז

על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכתב אשר יעידו על עמידתו בתנאי הסף ובכל תנאי אחר מתנאי  .1
 המכרז כמפורט במסמכי המכרז.

במסגרת הגשת הצעתו, על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור  ולחתום במקומות המיועדים  .2
 לכך במסמכי המכרז. 

 בנוסף להצעת המציע וכל המסמכים הנלווים יוגש כתב הכמויות הממוחשב.   .3

 הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:
 

 כתב הכמויות של מכרז זה הינו ממוחשב על גבי מכרזית. 
 

 יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג המכרזית. (1
 

לאחר הקלדת הנתונים על גבי המכרזית יש להוציא בעזרת המכרזית תדפיס ועליו  (2
 ההכפלות והסיכומים.

 
המכרזית ותדפיס מלא  יש להגיש את מסמכי המכרז כולל כל המסמכים הנלווים, לרבות  (3

י המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים. חתום ע" אשר הופק בעזרתה
 העתקים. בשניתדפיס כתב הכמויות מהמכרזית, יוגש 
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בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים במכרזית לבין איזה מהנתונים  (4
האמור, המזמין יהיה ראשי לקבוע/לבחור את הנתון שיילקח בחשבון  המופעים בתדפיס

 אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו. ו/או לפנות
 

  אין להגיש ההצעה ללא מכרזית ותדפיס חתום בשני העתקים כאמור. (5
 
מציע, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות, יחשב הדבר כאילו  (6

צע כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לב
 עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי שיקול דעת המזמין.

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  .4

 הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ. .5

 מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע .6

 עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי  .7

במידה והמציע הוא תאגיד, תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה  .8
יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר 

 זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.

 
 משך ביצוע העבודה  .ח

התחלת העבודה,  )שני חודשים קלנדאריים( ממועד צו חודשים 2העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 
 ועל פי שיקול דעתו. ו/או מי מטעמו, במועד שיקבע ע"י המזמין ו/או מי מטעמו שיוצא ע"י המזמין

 המציע יצרף להצעתו: .ט

  לפחות,בפנקס המתנהל  1-בסיווג קבלני ג' 100אישור שהמציע הינו קבלן רשום בענף ראשי

  - ח"התשכ בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום חוק להוראות ברשם הקבלנים בהתאם
 והתקנות שמכוחו.  1969

  אישור שהינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה, על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז
 ובקבוצת הסיווג המתאימה להיקף העבודות.

  בנקאית או ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית, לא צמודה, לפקודת המזמין.המחאה 

  .תשקיף משתתף מלא וחתום 

  .פרוטוקול סיור קבלנים חתום 

  תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
 נספח א' למסמך א'. –

 ות, נספח ב' לסממך א'. תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבל 

  ,ככל שרלוונטי, אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה
 נספח ג' למסמך א'.  

  אישורים על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
 על שם המשתתף 1976-חובות מס(, התשל"ו

 העתק תעודת  –ות של המציע, להוכחת היותו אזרח ישראלי, אם הינו תאגיד צילום תעודת הזה
 הרישום של התאגיד.
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 .תעודת עוסק מורשה משלטונות מע"מ 

  אישור על היעדר חובות לרשם החברות : יש להגיש נסח חברה/שותפות עדכני מרשות
התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: 

Taagidim.justice.gov.il ."בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה 

  .המכרזית ותדפיס מלא  אשר הופק בעזרתה 

 .אישור רואה חשבון או עורך דין בציון שמות מורשי החתימה של המציע 

  חתימה במקומות המיועדים לחתימה, כולל אישור רו"ח או עו"ד.  -מסמכי המכרז 

 .'התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע, מסמך ז 

 .מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה 

 

 הגשת ההצעות .י

יש להפקיד . 1/2018הצעות מפורטות הכוללות את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז 
, משרדו של המנהל אדמיניסטרטיבי, בנין המרכז הרפואיבמסירה אישית בתיבת המכרזים, שבמשרדי 

 .13:00בשעה  24.4.18ליום  אשפוז א' במרכז הרפואי הלל יפה עד 
 

 מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
 

המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות 
 המציע.

 
 הוצאות המכרז .יא

המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה, בין אם זו 
 תתקבל ובין אם לאו, ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.

 
 הבהרות ושינויים .יב

צורך הכנת ההצעות למכרז ניתן לפנות בכתב לעו"ד אפרת קולטון זלמה, לפרטים נוספים והבהרות ל .1
חדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 04-6344752מרכזת ועדת מכרזים, באמצעות: פקס' 

EfratKZ@hy.health.gov.ilרם אחר.. המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גו 

 המזמין רשאי לענות לפניות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני.
מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו כמסכים  .12.4.18לא יאוחר מיום פניה כאמור לעיל תעשה 

 לתנאי המכרז במלואם.
 

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .2
במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק 
בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או 

 מצעות דואר אלקטרוני. בא

מהמציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו, לאישור  קבלתן, 
 הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.

 

 שמירת זכויות .יג

דעת  המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לאנשי הקשר שציין הציע בתשקיף המשתתף לקבל חוות  .1
שומר לעצמו  על המציע. במקרה שתינתן חוות דעת שלילית על המציע ו/או על עבודה שביצע, המזמין  

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
mailto:EfratKZ@hy.health.gov.il
mailto:EfratKZ@hy.health.gov.il
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את הזכות לפסול את ההצעה, גם אם הההצעה תהיה ההצעה הזולה ביותר או בעלת הניקוד  
 הגבוה ביותר. 

נאי המזמין יהא זכאי לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לת .2
 . הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז 

מעל/מתחת להאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי  20% -למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב .3
 בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז. 

המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות  .4
ו/או ארגוניות ולמציעים או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים. כמו כן יהא רשאי  
הא המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת במקומה בתנאים דומים או אחרים. המזמין י 
 רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההזמנה להציע הצעות. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים על מנת לקבל ממנו פרטים נוספים, ו/או  .5
 מסמכים כלשהם ו/או הבהרות, ככל שיראה לנכון, על מנת לבחון את הצעתו. 

 בחינת ההצעות .יד

חיר, מסמך ד' למסמכי המכרז. יחד עם זאת, המזמין יבחר את הזוכה במכרז בהתאם להצעת המ .1
יובהר כי המזמין אינו חייב לקבל את ההצעה שתנקוב במחיר הזול ביותר עבורו, או כל הצעה אחרת, 

 ואין בהזמנה זו כדי לחייב המזמין להוציאה לפועל.

מכי אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במס .2
המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת אינו בעל תוקף כלפי המזמין ועלול לגרום לפסילת ההצעה.

המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .3
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונעת הערכת ותנאיה, או בשל חוסר 

 ההצעה.

המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  .4
 רצונו המלאה גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליו, כאמור.

 שרותהודעה על הזכייה וההתק .טו

 עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה. .1

הסכם ההתקשרות, מסמך ב' למסמכי המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על 
 ימים ממועד ההודעה, כאמור, או במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידי המזמין. 7תוך  המכרז,

 
התחלת  )שני חודשים קלנדאריים( ממועד צוחודשים  2העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום  .2

ועל פי שיקול  ו/או מי מטעמו במועד שיקבע ע"י המזמיןו/או מי מטעמו העבודה, שיוצא ע"י המזמין 
 דעתו.

 מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.  .3

 
 התבוננות בהצעות של מציעים אחרים .טז

"התקנות"( משתתף במכרז יהיה רשאי, בתוך  –)להלן  1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, תשמ"ג .1
יום ממועד מסירת הודעה על תוצאות החלטת ועדת המכרזים לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים,   30

התכתבויותיה עם המציעים, חוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה 
עת הזוכה במכרז ולקבל עותק ממסמכים אלה למעט בחלקים של ההצעות ו/או מסמכים ובהצ

 בהתאם למה שנקבע בתקנות ובהתאם לכל דין.
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י התקנות יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו ”המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ .2
 במידה ויזכה במכרז.

חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד  במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו .3
מקצועי או מסחרי, יציין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בצירוף נימוק, על 
גבי מסמך שיצרף להצעתו. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו 

ת המכרזים בלבד. ועדת המכרזים תהא כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועד
י שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש ”רשאית עפ

כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזים. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא 
 ל החלטה בנדון.יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כ

יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון  .4
   בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.

מציע, אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה, המעוניין לעיין במסמכי המכרז כאמור לעיל,  .5
 ₪. 300יוכל לעשות זאת תמורת תשלום סך של 

במידה ובחר מציע כי פרטים מהצעתו יהיו חסויים, לא יהיה רשאי אותו מציע לראות פרטים אלה  .6
 בהצעות אחרות.

עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק, התקנות ובהתאם לכל דין ולאחר תאום מראש עם עו"ד  .7
 אפרת קולטון זלמה, מזכירת ועדת מכרזים אצל המזמין.

 
 אישור המציע .יז

 
קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה אני מאשר כי 

 במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.
 

הערות, השגות או שאלות שהיו לי )אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי 
 וקבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.

 
ובהסכם  המכרזאני מצהיר בזאת כי היה ואזכה במכרז, עבודתי תבוצע בהתאם לאמור במסמכי 

 ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז. 
 
 
 

_____________________ 
 חתימה וחותמת המציע      
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  למסמך א' נספח א'

 

 תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו    

 

אני הח"מ _______________   ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "המציע"( המבקש להתקשר עם עורך 

 התקשרות מספר ______________ לרכישת _______________ עבור __________________.   

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

)להלן:   1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ול זיקהבעבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. חוק עסקאות גופים ציבוריים"

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תשנ"אה

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן:  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .1

"( מטעם המציע בהתקשרות מספר____________________ לרכישת מועד להגשה"

 ____________________ עבור ___________________.

לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .2

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו  .3

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 ___________            ____________                      ____________ 
 חתימה וחותמת                                    תאריך                                     שם

 
 
 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת             מספר רישיון                      תאריך
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  למסמך א' נספח ב'

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 1976-)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו1ב2על פי סעיף 
 1998 -ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:לעונשים הקבועים 

 

"( המבקש להתקשר עם עורך המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

התקשרות מספר ___________________ לאספקת ____________________ עבור __________________. אני 

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

 חלות על המציע.לא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .4

 חלות על המציע והוא מקיים  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  .5

 אותן.        

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ .6

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק  .7

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים   .8

לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת .9

ואם , הוא פנה כאמור 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 ות.ימים ממועד ההתקשר 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

י עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כ

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.      

____________________       ____________________         ____________________ 

החתימ                         חותמת ומספר רישיון                               תאריך
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  למסמך א' נספח ג'          

 

 לכבוד

 __________________)עורך המכרז( 

 

 המוגש על ידי חברת ____ בע"מ 1/2018שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר הנדון: 

 

_________ בע"מ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום לבקשת 

_______ עבור מכרז ________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי )כהגדרת מונח זה בתקנות 

(( ממחיר ההצעה 1995 –חוק חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי( התשנ"ה 

מכרז, המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות ב

 הדירקטוריון וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו )*(.

 

כנן את ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לת

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. 

הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, )בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי 

ואי חשבון של מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של ר

 ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה(. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

 ,בכבוד רב
 

________________________ 
 רואי חשבון

 

ולא השיעור המדויק, שכן  35%המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות יש להקפיד כי החברה  –)*( הערה 
בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק 

 .35%בשיעור בסיסי של 
 

 הערות: 
  החשבון בישראל נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי

 .2009אוגוסט  –
 .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח 
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 1-מסמך ג'
 

 "תנאים כלליים" מיוחדים
 

( מורכב מהמפרט הכללי לעבודות 2-המפרט הטכני המיוחד לביצוע העבודות הכלולות במכרז זה )מסמך ג'
כל האמור במפרט מיוחד זה, בא  בנין )מסמך ג'(, וכן ממפרט מיוחד זה, הבא להשלים את המפרט הכללי.

 ובהסכם ההתקשרות )מסמך ב' למסמכי המכרז(להשלים את האמור בסעיפים המתאימים במפרט הכללי 
ואינו מבטל אותם, אלא אם צוין הדבר במפורש או נובע באופן חד משמעי מניסוח דרישות המפרט המיוחד. 

מויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט מיוחד אין זה הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכ
 זה.

 כותרות הסעיפים במסמך זה מובאות לשם הנוחות בלבד ואין לראות בהן מקור לפרשנות מסמך זה.
 
 כללי .1

 
העבודה  המתוארת  במסמך  זה  הינה ביצוע עבודות בינוי, גמר, אלומיניום וזכוכית בקומת המסחר 

הרפואי הלל יפה )להלן: "המרכז הרפואי"( הממוקם מדרום לכניסה התחתונה של מבנה מרכז רווחה במרכז 
 הראשית למבנה האשפוז הישן, מבנה אשפוז א', ובצמוד למבנה מרפאות חוץ, שממזרח לו.

מ"ר כ"א ,כאשר קומת הקרקע הינה קומה מסחרית, והקומה  1,800-המבנה הינו בן שתי קומות בשטח של כ
 לשרת בעתיד את הנהלת המרכז הרפואי. השניה, הינה קומת משרדים המיועדת

 העבודה כוללת בן השאר:
 עבודות גמר שונות  -
 עבודות אלומיניום וויטרינות מזכוכית.       -

 וכן כל עבודה נוספת אשר תדרש לצורך השלמת המבנה.   
 (. "הפרויקט" ו/או "העבודה" –)להלן 

 
התקנה ובדק, הכל בהתאם למפורט במסמכי העבודה כוללת את אספקת הציוד נשוא מכרז זה, הובלה, 

 המכרז השונים, לרבות בהתאם לתכניות, כתב הכמויות, המפרט הטכני, התנאים המיוחדים וכיו"ב.
מודגש  שיש  להעניק  תשומת  לב  מיוחדת  לעובדה  שהעבודות  מתבצעות  תוך  המשך  פעילותו  השוטפת  

על  הקבלן הזוכה המבצע  לדאוג  לכל המתקנים  ו/או  סידורים  זמניים   לכך : -אישל  המרכז הרפואי . 
לצורך מטרה  זו, גם  אם  הדברים  לא  הוזכרו  מפורשות  בכתב  הכמויות ו/או במסמכי המכרז. כמו  כן  
נדרשת  הקפדה  יתרה  שהעבודות  לא  יגרמו  לניתוק  מתקנים  במרכז הרפואי  בגלל  תקלות. על  

הזוכה  להכין  את  כל  הנדרש  לטיפול  בתקלות  צפויות  כאלה ו/או תקלות שאינן צפויות, כך  הקבלן 
 שבשום מקרה לא תנותק אספקת  המים ו/או החשמל  הסדירה  למתקנים  השונים.

הפסקות חשמל, מים ו/או מערכות אחרות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה תתואמנה לפחות שבוע מראש 
 המרכז הרפואי. ובכתב עם מהנדס

 כל האמור לעיל יכלל במחירי היחידה של המכרז ולא תשולם בגינו כל תוספת כספית.
 

אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל דבר אחר  כח המצאת לרבות כל העבודות על חלות המכרז הוראות
ד משמעי מביצוע הדרוש לשם ביצוע העבודות, בן אם נכתב במפורש או נובע באופן ח –קבוע או ארעי  –

 העבודות נשוא מכרז זה.
                  
 . 2-מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז, מפורטים במסמך ג'                 

 
 פרשנות .2
 

ממנו,  נפרד בלתי חלק התכניות, מהווים למכרז, לרבות והמסמכים המצורפים הנספחים .2.1 
 מהנספחים ו/או המסמכים, לא אחד בכל הכלולות מההוראות הוראה כל של קיומה לפיכך
 לתמורה המוסכמת. מעבר כלשהו נוסף בתשלום המציע את יזכה

 פרשנות. לשם בהם להשתמש ואין בלבד הקריאה לנוחיות הינם הסעיפים כותרות .2.2 

התאמה בין מסמכי המפרט השונים, סדר העדיפות יהיה -בכל מקרה של סתירה ו/או אי 2.3 
 .  2למסמך ג' 12.16.26כמפורט בסעיף קטן 

ובתכניות בו מצויין במפורש  (, בכתבי הכמויות2-בכל מקום במפרט המיוחד )מסמך ג' 2.4 
 שר" .   שמו של יצרן כלשהו, יש לקרוא כאילו נכתב בצידו גם "או שווה ערך מאו

 מבוטל .3
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  ספקות במסמכים .4

 המהווים השונים המסמכים בין התאמה אי או סתירה ישנה אם לבדוק מתחייב המציע .4.1

 מסמכי המכרז או/ו  התכניות או/ו המכרז מסמכי יתר ובין התכניות התכניות ו/או בין את
 כאמור התאמה אי ו/או סתירה של מקרה במקום העבודה. בכל המעשיים ובין הנתונים

 ובכתב למפקח מיד כך על להודיע הוא חייב -בדיקתו  במסגרת לגלות המציע שעל לעיל
 המפקח. הוראות לפי זה לענין בכל הנוגע ולנהוג

 לפי תכניות העבודות , הוראות, לרבות בצוע כדי לזמן, תוך מזמן למציע ימציא המפקח .4.2
המציע. ביצוען לא יהווה עילה להארכת  את תחייבנה אלו העבודות, והוראות לבצע הצורך

 תקופת הביצוע או כל תביעה אחרת מצד המציע. 

 או סתירה גילה לא או זה סעיף מהוראות כלשהי הוראה קיים לא שהמציע ויתברר במקרה .4.3
 אי או טעות פי על כלשהי עבודה בוצעה מכך וכתוצאה לגלות עליו שהיה התאמה אי

 שידרשו בכל ההוצאות לשאת המציע על לעיל, יהיה כאמור כלשהו שבמסמך התאמה
 סתירה או להתאמה הנוגע פרוש בכל וסופית בלעדית יכריע לתיקון המעוות. המפקח

 לעיל. כאמור

התאמת  אי בגלל בעבודות שתחולנה לטעויות אחראי המציע מהאמור, יהיה לגרוע מבלי .4.4
 לאמור בכפוף וזאת במכרז אחרים מסמכים לבין בינן או עצמן לבין בתכניות, בינן מידות

 ולהביא קבלתם אחרי מיד המסמכים ואת התכניות את לבדוק המציע לעיל. על 4.1בסעיף 
 כך על הוראות ולקבל במידות טעות כל או בהם התאמה אי כל המפקח של לבו לתשומת

 מהמפקח.

מהמפקח,  כך על הוראות קבלת ללא שבמסמך הטעות לפי העבודה את המציע אם יבצע
 חשבונו. על המציע הטעות ע"י תתוקן

 ו/או בגין העבודות גם תחול שלו המשנה סעיפי כל על זה בסעיף כאמור המציע אחריות .4.5
 מטעמו. המשנה קבלני של המחדלים ו/או המעשים

 בדיקות מוקדמות .5

 את ובחן אתר העבודות במקום ביקר וכי המכרז תנאי כל לו נהירים כי בזה מצהיר המציע .5.1
הבניה  מקום מהם, לרבות ו/או הנובעים העבודות בביצוע הקשורים והנסיבות התנאים כל

 כל ואת לביצוע העבודות הדרושים החומרים של וטיבם כמויותיהם וסביבותיהם, והבנין
 להשפיע טופוגרפיים ואקלימיים( העלולים ותנאים גישה תנאי והתנאים )לרבות העובדות

לאו, לרבות נהלי העבודות  אם ובין במכרז זה מפורטים הם אם בין העבודות, ביצוע על
 מצהיר כן המיוחדים למרכז הרפואי, וכן האילוצים הקיימים מתוקף פעילותו השוטפת.כמו

זה  מכרז פי על התחייבויותיו לביצוע הקשורים התנאים כל את היטב בדק כי המציע בזאת
 של במועדן לביצוע דרושים יהיו אשר הנתונים ויתר אדם חומרים, ציוד, כח לאספקת בנוגע

 זה. מכרז לפי התחייבויותיו

 מניחה התמורה שביקש עבור העבודות, כי בדיקותיו יסוד על שוכנע כי בזה מצהיר המציע .5.2
 מכרז זה.  לפי התחייבויותיו לכל ומתאימה הוגנת תמורה ומהווה דעתו את

 מתנאי כלשהו תנאי של ידיעה אי עקב כלשהן כספיות תביעות לתבוע רשאי יהיה המציע לא
 הקשורות כלשהן נסיבות או העבודות מקום תנאי הכרת או ידיעת אי עקב המכרז, או

 כלשהי. אחרת מסיבה מכך, או הנובעות ו/או העבודות בביצוע

המציע ראה ובדק את המצב הקיים טרם החלו עבודותיו ולקח בחשבון את כל הנדרש  .5.3
לתשתיות הקיימות במקום העבודות ובמבנים הסמוכים. כמו כן, המציע ראה להתחברות 

ובדק את המצב הקיים טרם החלו עבודותיו ולקח בחשבון את כל הנדרש להמשך העבודות 
 והשלמתן כמתוכנן ולרבות העתקת תשתיות והתחברויות המתוכננות למבנה הקיים.

המצב הקיים באתר העבודות  את דקב כי המציע בעצם חתימתו על מסמכי המכרז,  מאשר  
 והמפרטים. עפ"י התכניות העבודות ובסביבתו ווידא באופן מוחלט כי ניתן לבצע

                
 הכמויות כוללים רשימת של היחידות שמחירי המציע מסמכי המכרז, מאשר על בחותמו .5.4

המכרז  תנאי למילויהדרושים  וסוג מין מכל אחרות והוצאות הכלליות ההוצאות כל את
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 )תכניות, המפרט המכרז נספחי ולמובנם של האמיתית לכוונתם בהתאם הבניה ולהשלמת
 הכמויות, ויתרת הוראות ומסמכי המכרז(. ורשימת עבודה המיוחד, תאורי

 מספיקים של מלאים העבודות לצורך יבטיח כי המציע מהאמור, מאשר מבלי לגרוע .5.5
 כח חסר בחומרים, ציוד בדבר טענה כל על בזה מוותר הוא וכי אדם וכח חומרים, ציוד

 להשיגם.  באפשרותו כי אין או העבודות ביצוע לצורך הדרושים הפריטים ויתר אדם

 אירועים אדם, לרבות מחמת בכוח או בחומרים, בציוד חסר כי טענה כל תישמע במיוחד לא
 שלב בכל העבודות של ביצועןבהשלמת  כלשהו לאיחור צידוק יש"ע, יהוו בשטחי כלשהם

 הקבוע במכרז. כולן במועד העבודות להשלמת או במכרז הקבוע ושלב

המציע מתחייב להבטיח לצורך העבודות מלאים מספיקים לכל האלטרנטיבות האמורות 
פי שיקול דעתו הבלעדי של -בכתבי הכמויות. ההחלטה בין האלטרנטיבות השונות תיעשה על

ידי -ינה כל טענות ו/או דרישות בעניין האלטרנטיבה שנבחרה עלהמזמין, ולמציע לא תהי
 המזמין, לרבות בעניין המחיר ו/או המלאי.

במרכז  מאוכלסים ומתקנים קיימים ו/או שיגרם למבנים נזק לכל אחראי יהיה המציע .5.6
 בדרכי העבודה, בין באתר המשנה מטעמו, בין קבלני פעילות או הרפואי עקב פעילותו

 או פיזית בהפרעה מדובר אם וסביבותיהן, בין החלקות שטח בכל ובין ליוא הגישה
 נזק כל חשבונו על רעש, או אבק, או עשן, או כגון אלה( ויתקן אקולוגיות )של בהפרעות

 להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. העלול

 מבנים אותם שייגרם לנזק אחריות מכל המזמין את משחרר בזה, שהוא מצהיר המציע
 המפקח. רצון לשביעות חשבונו על לתקנם קיימים, ומתחייב ומתקנים

המציע יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לעבודות שבוצעו ע"י אחרים במבנה ו/או למתקנים  5.7           
קיימים שבוצעו ע"י אחרים טרם החל לעבוד באתר, עקב פעילותו ו/או פעילות קבלני 

 עבודות או חלקי עבודות באתר העבודה.      המשנה מטעמו,או כל גורם אחר המבצע

של המרכז  כלשהי ו/או מטרד כלשהו לפעילותו השוטפת הפרעה לגרום שלא מתחייב המציע   5.8
 הרפואי.

מטעמו,  קבלני המשנה לו, לרבות הכפופים והעובדים הקבלנים שכל המציע מתחייב כן כמו 5.9
 הם כנ"ל.  אף מלהפריע ימנעו

כי ידוע לו שהעבודות  מתבצעות בתוך מבנים קיימים ובסמוך למבנים  המציע מצהיר 5.10
קיימים וכי בקרבת האתר ובתחומו קיימות תשתיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל, מיזוג 

 אוויר,גזים רפואיים,טלפון,מחשבים,טל"כ  וכד'.

וכן  נציגי המרכז הרפואי, המפקח, תאום של המציע, באישור ובהשגחת תוך תבוצע העבודה
כל הרשויות הנוגעות בדבר, וכן כל גוף אחר שיש צורך לתאם עימו את ביצוע העבודות 

 כאמור.
כל אחד מהגופים  של הוראה כל או/ו תאום כל חשבונו ועל בעצמו לבצע מתחייב  המציע

 באתר. פעילותו לצורך האמורים לעיל
 

את אתר ביצוע העבודות ואת לפני תחילת ביצוע העבודות מתחייב המציע לבדוק ביסודיות  5.11
האזורים הסמוכים לו ולוודא את מיקומם של מיתקנים תת קרקעיים ומתקנים אחרים 
הנמצאים על פני הקרקע ומעל לקרקע אשר עלולים להימצא במקום העבודות ולהשפיע על 

 ביצוען.

 חשבונו לשביעות על ויתוקן המציע של באחריות האמורים יהיה למתקנים שיגרם נזק כל
 בדבר.   הנוגעים רצון כל

 בצוע, בגין הפרעות תקופת הארכת או נוסף תשלום מהמזמין לתבוע יוכל לא המציע
 ג' אחר המגיע למבנים אלו. צד ע"י או במבנים הסמוכים מהדיירים מי ע"י לו שיגרמו

  
 קבלני המשנה עבודות על גם יחולו זה בסעיף כאמור והתחייבויותיו המציע הצהרות    5.12          

 מטעמו.
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המציע יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין הצפת מים באתר ו/או במבנים סמוכים,  בין אם        5.13
נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של המציע ובין אם נגרמה עקב מעשה ו/או מחדל של מי 

ולל מקבלני המשנה מטעמו. המציע ידאג לכל הציוד הנדרש למניעת הצפות מים, כאמור, כ
משאבות וגיבוי למשאבות, והכל בהתאם להוראות המפקח. המציע מצהיר בזה כי הוא 
משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם בגין הצפות כאמור ומתחייב לתקן כל נזק, על 

 אחריותו ועל חשבונו,  לשביעות רצון המפקח.  
 

 מניעת מטרדי רעש: 5.14 

מהרגיל )כגון עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה עבודות שביצוען גורם לרעש גבוה  
ארוכה ורצופה באמצעות כלים מכאניים( תוגבלנה לביצוע בשעות מסוימות. נושא זה 
יתואם בין המציע והמפקח. לא תשולם כל תוספת והמציע לא יהא זכאי לכל הארכה 

לפיה המדובר בלוחות הזמנים בגין ההגבלות הנ"ל. כל קביעה מצד המנהל ו/או המפקח 
ברעש חריג תחייב את המציע להגביל את ביצועה לשעות שייקבע על ידי המנהל ו/או 

המפקח וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהתאם להוראות המכרז ולרבות בכל הנוגע 
 ללוחות הזמנים להשלמת הפרויקט.

 
 
 מבוטל .6

     העבודה והתארגנות בצוע התחלת .7

 בבצוע המציע או הוראה ע"י המזמין יתחיל/ו העבודה התחלת צו יום מתןימים מ 7תוך  7.1. 
 העבודות.

 המפקח. ידי על שיקבעו במקומות ורק אך יהיה שטח התארגנות המציע 7.2 

 לקבלני המשנה מטעמו. גם ומעבר התארגנות שטח במסגרת הנ"ל יקצה המציע
 לעבור בו.   יאשר להם שהמזמין אחרים לגורמים ההתארגנות בשטח מעבר יאפשר המציע

 
 המציע לא יורשה להשתמש אלא בשטחי התארגנות ובדרכי הגישה שיורה לו המפקח.       7.3              

 
 
 
 סימון .8
 

 הגבהים, הממדים של ולנכונותם והמדויק של המבנה הנכון לסימון אחראי יהיה המציע .     8.1
 לסימון אחריות מוסמך המקבל מודד הצהרת העבודות, ולהגשת חלקי כל של והכיוונים

 הדרושים האדם וכח המכשירים את כל לספק המציע לתכנית. על בהתאם והגבהים האתר
על המציע. עם תחילת העבודות יקבל המציע מהמפקח  יחולו הסימון לכך. הוצאות בקשר

 נקודת גובה ונקודות מוצא לשם סימון העבודות.
 

 המציע מסויימות, חייב קבע נקודות לפי הסימון את לבצע המפקח ידי על המציע על הוטל .8.2
 שנקבעו הקבע כאמור ונקודות לו שנמסרו הקבע נקודות של ושלמותן מיקומן על לשמור

 הוא.  חשבונו על לחדשן על המציע יהיה -מקצתן  או כולן -ונפגעו  בעצמו, ובמידה ידיו על

אם תתגלה או תתהווה בכל זמן שהוא כל שגיאה, או אי התאמה במיקום, סימון מצב  .8.3
וכיוצ"ב של איזה חלק מן העבודה יהיה המציע חייב לתקן על חשבונו את העבודה לפי 
הוראות נציגי המזמין. בדיקת סימון או קו גובה או פרט אחר על ידי נציגי המזמין  לא 

 ת כאמור לעיל. תשחרר את המציע מאחריותו הבלעדי
  

המפקח רשאי לדרוש ביצוע מדידות ביקורת שונות הקשורות לעבודתו של המציע בהתאם      8.4
שעות  24-לשיקול דעתו וללא כל הגבלה. מחובת המציע לבצע מדידות אלו עד לא יאוחר מ

מרגע בקשת המפקח. לא תשולם תמורת מדידות אלו והן תחשבנה ככלולות במחירי 
 תב הכמויות.היחידה של כ

 
 דרכי גישה לעבודות ולבנין .9
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 ע"י יבוצעו לו מחוצה או הבנין מקום בתוך אלה נמצאות אם בין לעבודות  הגישה דרכי כל .9.1
באחזקתן והחזרת המצב  הדרכים, בבצוע הקשורות הקבלן המציע ובאחריותו. ההוצאות

 נוסף כל שהוא. מיוחד תשלום  עבורן ישולם שלא הכלליות בהוצאות לקדמותו,יכללו

קיימות, יישעה הדבר על אחריותו  גישה בדרכי המציע וישתמש במידה .9.2
 בתחילת הוא, למצבן כפי שהיה חשבונו מצבן, על הבלעדית והוא יחזיר את

 העבודות. ביצוע גמר עם העבודות, וזאת

 מים וחשמל לבניה .10

ו/או חשמל הדרושים לו לביצוע המציע יוכל לקבל באישור המפקח ותמורת תשלום מים  .10.1
העבודה.הוצאות ביצוע החיבורים והבאתם לנקודה קיימת ברשת המרכז הרפואי והרכבת 

 מונים,יהיו ע"ח המציע ובאחריותו.

הנחת קווים זמניים מנקודת החיבור למקום הדרוש לו לעבודה יעשו ע"י המציע ועל חשבונו              
 הוא.

והקווים הזמניים יוסרו לאחר ביצוע העבודה,לרבות החזרת המצב כל ההסדרים              
 לקדמותו,ובהתאם להנחיותיו ולאישורו של המפקח.

המזמין אינו אחראי להפסקות מים ו/או חשמל. על המציע מוטלת האחריות לבצע מראש  
ועל חשבונו את הסידורים המתאימים לאספקה עצמית של מים ו/או חשמל במקרה של 

 ת המים ו/או החשמל של המרכז הרפואי. תקלות ברש

 השוטפות, לרבות הרצת מתקנים ומערכות מכל סוג שהוא וכל והמים החשמל צריכת
המציע, לרבות הוצאות הצריכה של  ועל חשבון על ידי ישולמו האחרות המיוחדות ההוצאות

                                     קבלני משנה מטעמו,הכל בהתאם לחיוב אשר יועבר ע"י המזמין.                  

 על כל המתקנים ואמצעי העזר שבוצעו חשבונו, את ויסיר, על המציע יפרק העבודה בגמר
 המפקח. של רצונו לקדמותו, לשביעות המצב את ויחזיר ידו

 
באחריות המציע ועל חשבונו ביצוע מערכת תאורה זמנית ראויה לביצוע העבודות ביום   10.2

 ובלילה.  
התקנת מערכת התאורה הזמנית הוצאות הפעלתה ופירוקה עם התקנת התאורה הקבועה 

 תהיינה על חשבון המציע ובאחריותו וללא כל תוספת תשלום. -במבנה 
 

ובאחריותו את כל ההכנות הדרושות לאספקת החשמל הארעית  המציע יבצע על חשבונו 10.3             
לצורכי ביצוע העבודות , מלוח שרותי הבית הראשי אליו יאושר לו להתחבר,ולרבות החלפה 

 או תוספת אביזרי חשמל בלוח/ות להפעלת כל הציוד הנדרש לביצוע עבודתו. 
 

 מבוטל   .11

  התחייבויות כלליות .12

למזמין ו/או לנציגיו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו המציע יאפשר  .12.1
נעשית עבודה כלשהי וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם 

 לביצוע העבודות הנדרשות במכרז.

בכל הכרוך בביצוע העבודות, ימלא המציע אחרי הוראות כל דין, לרבות כללי בטיחות, מתן  .12.2
הודעות, קבלת היתרים, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות החלים על המציע ו/או 

 הנובעים מכך.

אם יהא צורך במשך ביצוע העבודות בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי  .12.3
יהא המציע  -חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה

הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין  אחראי לקבלת
 המציע.
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המציע מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור, ולא  .12.4
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במבנה, בכביש, דרך, שביל 

 והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, כל עוד המעבר אפשרי ובטוח. וכיו"ב, או בזכות השימוש

 חברות הכבלים, על המציע לפנות, לפני שייגש לביצוע העבודות, ולברר ברשויות כגון: בזק, .12.5
רשות העתיקות, נציגי המזמין וכיו"ב בדבר צנרת או  חברת החשמל, הרשות המקומית,

 צאים במקום העבודה או בסביבתו.מיתקנים כלשהם על קרקעיים ותת קרקעיים הנמ

המציע אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות לחלקי המבנה  .12.6
 כבלים, ומערכותיו, לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון,

ן לשביעות צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב. כל נזק כנ"ל יתוק מיחשוב,
 רצון הרשויות והמזמין, על ידי המציע ועל חשבונו.

המציע אחראי שתוך כדי ביצוע העבודות, לא יהיו הדרכים המובילות למקום העבודה  12.7
נתונות, שלא לצורך, לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות.  לצורך 

לכך מהרשות המוסמכת הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש 
ומהמזמין וינקטו כל האמצעים, לרבות בחירת הדרכים של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך 
שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק 

 לדרכים. 

ועלים המציע מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עם כל הגורמים הפ 12.8
הרשות המקומית,  –במקום העבודה לרבות קבלני המשנה מטעמו וגורמים אחרים כגון 

נציגי המזמין וכו'. המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום  רשויות וגורמים רלוונטיים אחרים,
 בגין תיאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל.

דרש לעבוד במשמרות ו/או לאחר המציע יי במידה ועקב אופי העבודה או אילוצים אחרים, .12.9
שעות העבודה הרגילות לא תשולם עקב כך למציע כל תוספת ועבודות אלה כלולות במחיר 

 המוצע.
 

המציע יהיה האחראי כלפי המזמין על כל עבודות קבלני המשנה מטעמו באתר ביצוע  .12.10
 "ל.העבודה, לרבות לנזקים אשר ייגרמו בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלנים הנ

 
באחריותו הבלעדית של המציע לנהוג משנה זהירות לבל ייגרמו נזקים למבנה           12.11

ולמבנים הסמוכים על מערכותיהם ותכולתם ולרבות מניעת כל הפרעה לעבודת  
 האנשים העובדים והמשתמשים בהם על כל המשתמע .    

 

קיום  אישור  המציע לא יורשה להתחיל בעבודותיו באתר כל עוד לא המציא בידי המזמין  12.12
 המופיע במסמכי המכרז. ביטוח מאושר ע"י יועץ הביטוח של המזמין, בהתאם לנוסח 

 
 שלטים: .13

מובהר בזאת כי המציע יהיה מנוע מלהציב שלטי פרסומת שלו, או של קבלני המשנה, או של ספקים 
 אלא באישור המזמין.אחרים 

 
 קצב ביצוע .14

המציע מצהיר כי הוא מודע לכך כי לוח הזמנים לביצוע המוכתב במכרז זה, הינו לוח זמנים  .14.1
המחייב את המציע להתארגן לביצוע העבודה בקצב מזורז ובאופן רציף לרבות ע"י עבודה 

באתר אמצעים נאותים במשמרות ועבודה בלילות. בין היתר, מתחייב המציע כי יתקין 
לתאורת לילה אשר יאפשרו ביצוע עבודה בשעות החשכה גם לקבלני המשנה וכן ידאג 

 להשגת כל ההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע העבודות בשעות אלו.
 

אם בכל זמן שהוא, יהיה המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מדי ואין בו כדי  14.2
או השלמת כל חלק מהעבודות בזמן הקבוע בהתאם ללוח  להבטיח את השלמת העבודות

יודיע המפקח למציע בכתב והמציע ינקוט מיד באמצעים הדרושים, כולל  –הזמנים הנ"ל 
תוספת של שעות עבודה, עבודה במשמרות, כוח אדם, חומרים, כלים וציוד בכדי להבטיח 

 על כך למפקח בכתב.את השלמת העבודות או כל חלק מהם בהתאם ללוח הזמנים וידווח 
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 מובהר בזאת כי המציע לא רשאי לתבוע כל תשלום נוסף אם, כדי למלא את 14.3
 הכתוב בסעיף זה, יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר ממשמרת אחת של פועלים                         
 ליום ו/או לעבוד בלילה ו/או לעבוד בשעות נוספות.                         

 
 לעיל, רשאי 14.3ו/או  14.2ו/או  14.1סעיפים  לפי התחייבויותיו אחר המציע מילא לא .14.4

 חשבון אחרת, על דרך בכל או אחר  מציע י"מקצתן, ע או את העבודות כולן לבצע המזמין
 כך.  עקב  שיגרמו ההוצאות בכל ישא המציע, והמציע

 שייחשבו 15%האמורות, בתוספת  ההוצאות את לנכות או לגבות רשאי יהיה המזמין             

 רשאי יהיה שהוא, וכן זמן בכל למציע מכל סכום שיגיע  (overhead)תקורה  כהוצאות
 סכומי מימוש אחרת, לרבות דרך בכל כאמור סכום כל מכל סכום שיגיע למציע לנכות

 המתקנים הציוד בכל להשתמש מלאה זכות למזמין תהיה זה 14.5סעיף  הערבויות. לצורך
 העבודות.  במקום שימצאו והחומרים

או /ו זה המזמין עפ"י מכרז זכאי לו אחר סעד בכל לפגוע כדי זה קטן בסעיף באמור אין
 עפ"י כל דין.

 הזמנים לוח על לשמירה הנוגע בכל המציע אחריות כי ומובהר מוצהר ספק למען הסר .14.5
 עבודתם ותיאום שילובם לרבות קבלני המשנה, עבודות את גם כוללת העבודות לביצוע

 הכללי. הזמנים הכוללת של לוח במסגרת

 לעיכוב שהיא צורה בכל לגרום  שלא המציע לעיל, מתחייב האמור בכלליות מבלי לפגוע .14.6
 ביצוע השלמת המבנה. ובקצב ברציפות כלשהו

כל סטיות.  המציע מצהיר בזאת כי ידועה לו החשיבות הרבה של קיום תקופת הביצוע ללא .14.7
המציע מודע לכל הנזקים העלולים להיגרם למזמין בגין עיכוב כל שהוא בביצוע העבודות על 
ידי המציע. מוסכם ומובהר כי כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מעיכוב בהשלמת הפרוייקט 
יהיה באחריות הבלעדית של המציע. המציע בלבד יהיה אחראי כלפי המזמין ו/או מי מטעמו 

צדדים שלישיים לכל הקשור והנובע מאיחור בהשלמת הפרוייקט. המציע נוטל על  וכן כלפי
עצמו כל תביעה ותוצאותיה הנובעות מאיחור במסירת הפרוייקט גם אם הנתבע בפועל יהיה 
המזמין, ופוטר את המזמין מכל אחריות בקשר עם השלמת העבודות ומסירתן למזמין ו/או 

 קים מהפרוייקט למזמין.בקשר עם השלמת העבודות ומסירת חל
 

  להתחיל המציע את להנחות או/ו העדיפויות סדרי את לשנות הזכות בידי המפקח שמורה .14.8
 כל למציע תהיה שלב אחר, ו/או לבצע חלקי עבודות. לא סיום לפני מסוים שלב של בעבודה

 ידי על לו שיוכתבו לביצוע העדיפויות סדרי שינוי בגין כלשהן כספיות תוספות לתבוע זכות
 המפקח ו/או בגין ביצוע העבודות בשלבים.

 
 נהוג לבצע אותן עבודות לבצע יידרש שהמציע המזמין במבנה, צפוי תחילת שימוש  בעקבות    14.9

 שיהיה את האתר, או כבר עזב אשר מקצוע בעל להחזיר שיידרש מוקדמים, או בשלבים
 לתוספת זכאי יהיה המציע לאזאת,  חריגה. למרות או מיוחדת התארגנות לבצע עליו

 התייקרויות לתוספת בתוקף בכפוף שבהצעתו ישארו היחידה ומחירי כלשהיא תשלום
 בלבד. 

באחריות המציע להעביר למפקח לוח זמנים מפורט ערוך בשיטת גנט ולעדכנו                            14.10
 יום תוך שילוב עבודות קבלני המשנה מטעמו. 14מידי 

 

 

 

 איסור עבודות בשבתות וחגים .15

 אחרים, ללא שבתון בימי או בשבת עבודה כל תיעשה במכרז, לא אחרת הוראה לכל בכפוף .15.1
העבודות,  בהחלט, להבטחת הכרחית או נמנעת בלתי היא העבודה אם כדין, מלבד היתר

 על כך המציע יודיע כזה דין. במקרה כל להוראות ובהתאם רכוש על או אדם חיי על לשמירה
למפקח. במקרה בו יעבוד המציע שלא  כקבוע בסעיף זה, יהא הדבר על אחריותו  מיד

 הבלעדית בלבד והוא ישא בכל הנובע מכך. 
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עקב אופי העבודה ובהתאם להנחיות המזמין ו/או המפקח על המציע לקחת בחשבון בעת מתן   15.2

ת הלילה או בשעות ובמועדים הצעתו שיתכן וסביר להניח שיהיה צורך בביצוע עבודות בשעו
 חריגים. 

מודגש בזאת שלא תוכרנה כל תביעות כספיות בגין עבודות שיבוצעו בלילה או בשעות           
 ובמועדים חריגים ועל המציע לקחת זאת בחשבון בעת מתן הצעתו.

 
           לעבודת שעות ו/או שבתון בימי לעבודה או לילה לעבודת יידרש אשר היתר כל   15.3

 המציע ועל חשבונו. ידי על יושג נוספות 
 

 מבוטל .16

 רישומים העבודות, אולם לביצוע הנוגע ענין כל לגבי הערותיו את ביומן לרשום רשאי יהיה המציע .17
 המזמין, כל עוד לא אושר תוכנם ע"י המפקח. את יחייבו לא אלו

 תכניות הביצוע ומפרטים נוספים .18
 

י' ניות בהתאם לרשימה המפורטת מסמך התכ של העתקים 3למציע  ימציא המפקח .18.1
 למסמכי המכרז, הנושאים חותמת "לביצוע".  
למציע  רשאי לספק המזמין המכרז, יהיה במסגרת למציע שימסרו בנוסף למפרטים 
 והמפרטים השרטוטים לנכון, התכניות, המפקח זאת ימצא נוספים, אם ומפרטים תכניות 
ביצוע  תקופת למשך המציעבידי  שיופקד המזמין, של רכוש ישארו למציע הנמסרים 
הוצאות ההדפסה ו/או ההעתקה ו/או הצילום, יהיה המציע רשאי  העבודות. תמורת תשלום 
 והתכניות הנ"ל. של המסמכים נוספים העתקים לקבל 

 
 ביצוע םסיו עם ולהחזירם העבודות במקום האלה המסמכים כל על לשמור המציע על .18.2

 ואסור זה מכרז מתחום החורגות למטרות בהם להשתמש או להעתיקם לו העבודות. אסור
 למסרם לצד ג' כלשהו. לו

 :תכניות עדות ותיקי עבודות/מערכות    18.3

תיעוד מאושרות  העתקי ספרי עבודות ותוכניות 3העבודה :   בגמר חשבונו על יכין המציע
 ( שלMADE AS) בצוע לאחר המצב ממוחשבות של כל אחד בתחומו ע"י כל המתכננים,

 סופית קבלה לפני למפקח אותן המבנה ומערכותיו )הן ע"ג נייר והן מדיה מגנטית(   וימסור
 העבודה. עלות הכנת תכניות אלו תהיה כלולה במחירי היחידה של הצעת המציע. של

 ספרי העבודות יכללו את כל המפורט להלן:             

 ההגשהפורמט  א.  

המציע יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות  תפעול    

 ואחזקה, בשני פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי  .1   

כריכה קשה. בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט 

משתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל תוכן העניינים תאפשר ל

 חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

פורמט במדיה כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בגרסה אחידה שתבחר  .2   

הקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה  ע"י המזמין, צרובים על תקליטור.

 סרוקה, אף הם ע"ג  תקליטור.

 

 בספר העבודות פרוט התכולה ב.  

 .הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותה עבודה 

 .תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות 
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 קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן 

 לכל פריט ציוד.

    ,תעודות אחריות רשומות ע"ש המזמין, חתומות ע"י הספק והמציע 

 האחריות.כולל תאריכי תוקף 

  רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת

 לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה.

  הוראות אחזקה המונעת לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת 

 חודשיות, חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות.

 קלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור ת 

 ברמת העבודה והציוד.

המציע יגיש את תיקי העבודות לאישור המתכננים ולאישור המזמין כשהם    

מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה ויערוך את השינויים 

 וההשלמות כפי שיידרשו ע"י המזמין והמתכננים.

מושלם כאמור תסתיים לכל המאוחר בתוך שבועיים  מסירת כל התיקים באופן   

 מתאריך מסירת העבודה למזמין.

כל העלויות וההוצאות בגין ספרי עבודות  כמפורט לעיל, תחשבנה ככלולות במחירי היחידה    

 השונים.

 לא ישולם למציע כל תשלום נוסף ונפרד בגין הכנת תכניות העדות ותיקי העבודות. התכניות             

לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של המציע על שינויים או תוספות 

 בעבודות.

הכנת התכניות והתיקים הנ"ל תהווה תנאי להגשת חשבון סופי ולקבלת תעודת השלמה.               

לאחר בדיקת התכניות ע"י המפקח מתחייב המציע לערוך את כל התיקונים ו/או ההשלמות 

לפני אישור החשבון הסופי.כל עיכוב במסירת התכניות המתוקנות יגרור דחייה באישור 

 ת של המציע. החשבון הסופי על אחריותו הבלעדי

 למזמין. שייכות תהיינה והמפרטים התכניות לגבי היוצרים זכויות              

 

 ניהול העבודה .19

 מסוג בעבודות עבודה רשום המנוסה חשבונו, מנהל המציע, על העבודות, ימנה ביצוע לצורך .19.1
 של זהותו את מראש המפקח מראש. כן יאשר המפקח ידי על תאושר זה, שזהותו מכרז נושא
 במקום ימצא העבודה הכללי מנהלשהיא.  סיבה מכל ויתחלף במקרה העבודה מנהל

 ללא כל יוצא מן הכלל.  העבודה שעות בכל העבודות
 

 היה ולא יתקיים האמור בסעיף זה ישמש הדבר עילה להפסקת עבודתו של המציע
 באתר ללא מתן הארכה ללו"ז לביצוע, וזאת עד להסדרת העניין.             

 עליו יהיה -העבודה  של מנהל ניסיונו לענין לעיל 19.1בס"ק  האמור בכלליות לפגוע מבלי .19.2
 בטיחות. בעניני לאחריות הקשור בכל ידע בעל להיות

 ידי על לו שתינתן הוראה וכל המציע כח כבא , ייחשב19.1בסעיף  האמור העבודה מנהל .19.3
 למציע. כאילו ניתנה המפקח, בין בע"פ ובין בכתב, תיחשב

 לאחר -המציע  המפקח,  על דעת יתאים לתפקידו, לפי לא כלשהו עבודה ומנהל  במקרה .19.4
 יהיה המציע ועל מהעבודות מנהל העבודה את להרחיק -מהמפקח  בכתב הודעה שקיבל
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 ידי על יאושר במקומו, אשר אחר מישהו כאמור ההודעה מיום קבלתימים  5בתוך  למנות
 מטעם -כלשהו  עבודה מנהל של לזהותו המפקח של אישורו  מתן מראש. אי המפקח
 זה. מכרז לפי את התחייבויותיו המציע לבצע של מחובתו יגרע לא -כלשהו 

מקום עבודה אחר בלי אישורו המציע לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע העבודות אל  .19.5
 של המפקח.

על המציע להבטיח הימצאות של בעלי תפקידים מחליפים לאלתר במקרה של מחלה, חופשה,  .19.6
 מילואים וכד'.

 
 

 אחריות המציע .20

 אחר או זה סעיף יפורש העבודה, לא מהלך על לפקח זכות ניתנה שלמפקח פי על אף .20.1
ו/או  העבודה טיב או החומרים טיב בעד מאחריות המציע את כמשחרר המכרז מסעיפי

 לפי אחרת התחייבות מכל המכרז, או אחריותו לגוף ו/או לרכוש והכל בהתאם לתנאי
 שלביו. בכל המכרז במלואו את יקיים בטיחות. המציע בנושא אחריותו המכרז, לרבות

לביצוע   הבלעדית מאחריותו המציע את תשחרר לא המפקח השגחת אי או המפקח השגחת
 העבודה לפי כל פרטי המכרז.

 -רשום ורשוי שמהנדס לכך חשבונו, לגרום המציע, על לעיל, מתחייב מהאמור לגרוע מבלי .20.2
 אחראי לביצוע העבודות יהיה - 1958כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח 

 הצהרה, תכנית כל על חתימה , לרבות1965והבניה, תשכ"ה  התכנון חוק לדרישות בהתאם

 כלשהיא. מוסמכת רשות ידי על כפי שידרש או מסמך/ו

 חתימה זו על טפסי מח' הרישוי של הרשות המקומית תעשה מיד עם החתימה על                      

 הסכם ההתקשרות עם המזמין ותהווה תנאי להתחלת העבודה ע"י המציע.                        

 חלים  או המוטלים שהוא סוג מכל וחובה באחריות ישאו ו/או מי מטעמו לא המזמין  .20.3
 תביעה כל עבור  המזמין  את יפצה וישפה דין. המציע כל מכח ו/או זה המכרז המציע מכח על
 או חובה הפרת כל בגין ידו על  שיוצאו או ממנו שידרשו תשלום או נזק או דרישה או

 כאמור. אחריות

  בטיחות ושמירה .21
 

המציע מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד ואת פקודת  .21.1
והתקנות על פיהם, וכי הוא מקבל על עצמו את  -1970הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

כל החובות המוטלים על מבצע הבניה, מנהל העבודה והמעביד לפי חוקים אלה ולפי כל דין 
בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם  אחר העוסק בבטיחות

ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות 
 ו/או שייכללו בהם. 

כמו כן יהיה המציע אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות מנהל העבודה ויודיע על מינויו 
של מנהל העבודה מטעמו למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם 

 העתק למזמין. 

מנהל העבודה מטעם המציע יהיה אחראי לכל האתר/ הפרוייקט ויהיה אחראי גם לעבודות 
 קבלני המשנה ו/או כל מציע אחר העובד באתר ללא יוצא מהכלל . המבוצעות ע"י

 נוכחותו של מנהל העבודה באתר העבודה תהא קבועה ורציפה! 

המציע משחרר את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות וחובה מכל סוג שהוא שיהיו  .21.2
ומבלי  מוטלים בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל,

לפגוע באחריות המציע לפי הוראות אחרות במכרז זה,  מתחייב המציע לפצות ו/או לשפות 
את המזמין ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או תשלום שיידרשו ממנו 

 ו/או שיוצאו על ידו לכיסוי כל האמור לעיל.
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ו/או מי מכוחם אינם "מנהל העבודה" המציע מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או המפקח  .21.3
 כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר.

הציבור,  של הזהירות לבטחונו ולנוחיותו כל אמצעי לספק, על חשבונו, את מתחייב המציע .21.4
על  או דין כל פי על דרוש שיהיה או המפקח ידי על שיידרש או בכך צורך שיהיה מקום בכל

 כלשהי. מוסמכת רשות מצד הוראה פי

העבודות, לשביעות רצון המזמין וכמפורט במפרטים  מקום את חשבונו על לתחם המציע על .21.5
 לאנשים בלתי האפשרות שתמנע ובתקנות הרלוונטיות ובהתאם להוראות כל דין, כך

 העבודות. למקום להיכנס מוסמכים
 

 מקום העבודות זוקתם ולשמירתבטיחות תפעולם ותח אמצעי המציע יהיה אחראי לאספקת 21.6
 וידרשו. ככל שומרים בהעסקת הכרוכות בהוצאות וישא

 
 אחר, חוץ אדם של או פועלים של לדיור העבודות במקום להשתמש פנים אין בשום

 לכך.              המורשים מהשומרים
 

 ידי על שהונחו ומכשירים של חומרים, ציוד, כלים גניבה או קלקול, אבידה אם יקרה
הממונים ו/או הבאים מטעמם ו/או הקבלנים  הקבלנים ו/או מטעמו הבאים ו/או המציע

 לא אחריות ושום ההפסד בכל המציע העבודות, ישא במקום מטעמם הבאים ו/או האחרים
 סכנת למניעת הדרושים הזהירות בכל אמצעי לנקוט המציע על המזמין. כן על תחול

 שריפה.

המציע בזאת כי מנהל העבודה מטעמו ימשיך לעבוד באתר כל עוד למען הסר ספק, מתחייב  .21.7 
נמשכות באתר עבודות בניה כלשהן, בין אם ביצע המציע מסירה ובין אם לאו, והכל עד ליום 

פי -העבודה האחרון של מציע המשנה האחרון באתר. שחרור מנהל העבודה ייעשה על
 הוראת המפקח בלבד.

 
יום אמצעי הבטיחות באתר העבודה וסביבתו ולרבות אחריות המציע לנושא הבטיחות וק 21.8

קיום אמצעי הבטיחות למניעת פגיעה בדיירי המבנים הסמוכים ובעוברי אורח בסביבת 
 הינה חד משמעית ובלעדית. -המבנה 

 

באחריותו הבלעדית של המציע ועל חשבונו נושא השמירה באתר על העבודות וחלקי  21.9
לרבות הצבת שומרים בהתאם לצרכים או הנחיות  העבודות של המציע ו/או קבלני המשנה

מחברת שמירה הפיקוח, לכל משך ביצוע העבודות ועד לסיום העבודות. השומרים יהיו 
 . מוכרת

המציע יקח בחשבון שיתכן ועם התקדמות העבודות יהיה צורך בתגבור השמירה באתר 
            בהתאם להנחיות המפקח וזאת ללא כל תוספת תשלום.                

          
 מבוטל. .22 

 חומרים וציוד במקום העבודות .23

 ו/או מי מטעמו למקום המציע ידי על שהובאו חומרים -זה "חומרים" פירושם  במכרז .23.1
 בלתי ובין מוגמרים אביזרים, מוצרים, בין העבודה, לרבות ביצוע העבודות, למטרת

 ע"י שהובאו חומרים מהעבודות, לרבות חלק להיות העתידיים מתקנים מוגמרים, וכן
 קבלני המשנה.

 הבאתם עם יעברו אותם, מספק שהמציע והחומרים הארעיים ההקמה, המבנים ציוד כל .23.2
 בכתב הסכמתו ללא אלה מכל דבר יסיר לא המזמין, והמציע של לבעלותו העבודות למקום

 ההקמה, המבנים ציוד בכל להשתמש למציע שהרשה כמי המזמין את ויראו המפקח של
 הזכות למזמין תהיה בהם למקרים והשלמתן, פרט העבודות לביצוע והחומרים הארעיים

 חדלה העבודות, שאז את נטש שהמציע למקרה ממקום העבודות, או המציע ידי את לסלק
 ובחומרים. בציוד, במבנים להשתמש המציע של זכותו

 ללא אחר דומה דבר וכל זמניים חומרים, ציוד, מבנים כל העבודות ביצוע ממקום יוסרו לא .23.3
 במהלך עת בכל למציע להורות או להתיר המפקח רשאי המפקח, אבל של בכתב הסכמתו

 או בהם השתמשו שלא חומרים העבודות ממקום גמירתן, לסלק עם או העבודות ביצוע
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 הוראות אחר לאלתר ימלא אחרים, והמציע ודברים ציוד וכן זמניים מבנים או ציוד
 האמורות.  המפקח

הוסרו אמצעי השינוע והמנופים מהאתר, באישורו של המפקח, יחולו הוצאות הזמנת אמצעי             
 השינוע והפעלתם באתר על המציע הזקוק לאמצעי השינוע כאמור.

 ידי בשעתם על שסופקו וחומרים ארעיים הקמה, מתקנים ציוד של מהאתר סילוקם עם .23.4
 העבודות שבגמר ובלבד המציע אל כחוזרת אלה בדברים הבעלות את , כאמור, יראוהמציע

 בשעתם שסופקו אחרים חומרים ארעיים וכל בניה, מבנים ציוד ממקום הבנין המציע יסלק
 המציע הסיר המפקח. לא שיקבע כפי בהם, במועדים סבירים השתמשו ושלא המציע ידי על

 בהם אותם, לטפל לסלק רשאי המזמין מהם, יהיה חלק או האמורים לעיל הדברים כל את
 יהיה מכירתם )אם מפדיון לנכות זכאי על חשבון המציע, כשהוא שיקולו לפי למכרם או

 יהיו היתרות )אם ולהתאים טיפול או לסילוק, מכירה בקשר שנגרמו כזה( את כל ההוצאות
 המזמין. ידי על שתבחר בשיטה המציע כאלה( עם

 תתפרש: לא זה סעיף הפעלת .23.5

 ההקמה, החומרים וכו' או כמונעת לציוד המפקח מצד אישור ממנה משתמע כאילו .23.5.1
 במכרז. אחרות הוראות המפקח, לפי ידי על פסילתו

 ההקמה, החומרים וכו'.  ציוד לכל פגיעה או הפסד בגין המזמין על חבות כמטילה .23.5.2

 ביצוע ממקום המציע סולק אם הבניה וכו' אלא בציוד חזקה זכות למזמין כמקנה .23.5.3
בסעיף  עליו כמוטל האמור הציוד סילק שלא או העבודות את שנטש או העבודות

 זה.

שהובאו  ציוד ו/או אביזרים ו/או חומרים בעד תשלום לדרוש זכות למציע כמקנה .23.5.4
 באתר העבודות. בפועל הותקנו אם העבודות, אלא למקום ידו על

המציע  של הזכויות או החובות מן גורעות או כמשנות תתפרשנה לא זה 23סעיף  הוראות .23.6
רישוי,  ו/או ביטוח ו/או לשלמן שיש או המוטלות ואגרות למסים הנוגע המזמין, בכל של או

 זה. בהם סעיף שדן חומרים ועל ההקמה הציוד, ציוד העבודות, על על החל

 נחוצים אינם והחומרים שהציוד בכתב המפקח הורה או וחומרים ציוד אימת שנפסלו כל .23.7
 לסילוק מועד בהוראה נקבע העבודות ואם ממקום המציע העבודות, יוציאם לביצוע עוד

 שנקבע מהמועד יאוחר ולא האפשרי בהקדם להוציאם המציע החומרים, חייב או הציוד
 כאמור.

 בהם להשתמש -רשאי  ויהיה והחומרים הציוד של הבטוחה לשמירתם אחראי יהיה המציע .23.8
 בלבד. העבודות במכרז ביצוע לצורך

לאחר שוידא  מהאתר, אלא עזר אמצעי או הקמה אמצעי או וחומרים ציוד יסלק לא המציע 23.9 
הממונים, וקיבל את  להשלמת העבודה של קבלני המשנה ו/או הקבלנים שהם אינם דרושים

 אישור המפקח להוצאתם.
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 בחירת  חומרים  ע"י  המזמין.  23.10 

 
אצל  -המזמין רשאי, אך לא חייב, לבחור חומרים לצורך ביצוע העבודות, כולם או מקצתם  א( 

ספקים שונים בארץ או בחו"ל ולסכם עימם מחירי יסוד לאספקתם, אין בעובדה זו כדי לגרוע 
זה ובלבד  מאחריות המציע לטיב העבודה הכוללת ומכל יתר ההוראות המפורטות במכרז

שעות מעת  48שהחומרים יהיו מטיב מעולה ו/או שהמציע יתריע בכתב על העדר התאמה תוך 
שנודע לו על הזמנתן ו/או התקנתן לפי המוקדם מביניהן. מחירי החומרים שמחירם סוכם עם 
הספק ע"י המזמין לצורך ביצוע העבודה ינוכו מן הסכומים שמגיעים למציע מהמזמין בהתאם 

יחידות שנקבעו במכרז. לא נקבעו מחירים כאלה במכרז, יחושבו המחירים לפי למחירי ה
 קביעת המפקח שיתבססו על מחירי שוק, ו/או על העלויות בפועל.

      
המציע ירכוש את החומרים אצל הספק, לפי הוראות המזמין, יאכסן אותם במחסנים, יבצע  ב( 

התאמת הכמות שסופקה בפועל לזו  בדיקה מדויקת של שלמות ותקינות החומרים, בדיקת
הרשומה על תעודת המשלוח וינהל רישום מדויק של כל החומרים שהוא מקבל לאתר לצורך 
ביצוע, ימיין אותם, ישמור אותם במחסנים במצב נעול או באתר הבנין כשהם מגודרים 

פי ומוגנים מפני השפעת אקלים וגניבות, יחלק אותם לכל המקומות בהם מבוצעת העבודה ל
פי הכמויות הנדרשות לבצוע יום יומי של העבודה, כך שלא ימצא חומר מפוזר -התכניות, ועל

 באתר ללא שליטה ובקרה ובמגמה להקטין את הפחת עקב שבר או גניבות או רשלנות בבצוע.
  
לצורך הזמנת החומרים, המציע יחשב את הכמויות הנדרשות ביחד עם המפקח לגבי כל שטח   

כתב כי קיבל את סה"כ החומרים בתוספת פחת לכיסוי שבר, חיתוכים וכן בנפרד ויאשר ב
 כמויות לצורכי אחזקת המבנה כפי שיוגדר ע"י המזמין.

 
באחריות המציע לבצע מדידה של הכמויות הנדרשות להזמנה על בסיס התוכניות ביחד עם   

 כם.המפקח, לגבי כל שטח בנפרד ויאשר בכתב כי קיבל את סה"כ החומרים  כמוס
 
במידה והמציע לא יזמין את החומרים החסרים, יהיה רשאי לבצע זאת המזמין ולחייב את   

המציע בערך החומרים, בפחת הנוסף, בהובלות, בטיפול ובכל הוצאה שנגרמה לו כתוצאה 
 מההזמנה הנוספת של החומרים.

 
  2%כמויות נוספות של חומרים שיסופקו לאתר לצורכי אחזקה בעתיד בשיעור של   

מהכמות הכוללת שבוצעה מכל סוג חומר, יימסרו גם כן לאחסון ע"י ועל חשבון המציע אך           
המציע  לא יהיה רשאי להשתמש בחומרים אלו ללא אשור המפקח. חומרים אלו  יימסרו 
למזמין בתום העבודה למחלקת אחזקה של המזמין. מוצהר בזאת  כי חומרים אלו הם רכושו 

זמין ולמציע אין כל שליטה  או דרישה בקשר לחומרים אלו, אך הוא אחראי הבלעדי של המ
 לשמירתם כל עוד הוא נמצא באתר.

  
המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם הספקים השונים בארץ ובחו"ל ולקבוע   

מחירי יחידה לאספקות השונות. המזמין יודיע בכתב למציע את שם הספק ומחירי היחידה 
 ר סוכמו עמו.אש

 
 ג(     על המציע לוודא כי קיבל את כל המסמכים המאשרים את הכמות שהתקבלה 

 ולחתום למפקח על קבלת החומר שהוזמן, כולל הכמויות.
 עליו לבצע רישום מדויק של כל ארגז חומר שנתקבל באתר ולאן הוא מיועד עפ"י 

 החומרים.התוכניות, כך שלא תהיה בעיה כל שהיא באיתור כל 
 

 המציע יאכסן את החומרים במקום מוגדר וסגור כך שלא תהיה כל אפשרות לגניבה 
 או לפגיעה בהם.

 החומרים יוצאו להרכבה רק באישור מהנדס המציע ולא יפוזרו בכל השטח אלא רק 
 במקום בו עובדים בפועל. באתר העבודות יהיה מחסן חומרים כאמור לעיל שיהיה 

 ל חומר שיוצא מהמחסן יסומן. המציע ימנה איש מיוחד תחת פקוח ורישום. כ
 האחסנה ושילובם  -שיהיה אחראי בלעדית לחומרים אלו, וידע את מיקומם באתר

 עפ"י תוכניות המתכנן. 
 

 ד(      כל ההוצאות הקשורות בהובלות מהמשאית לאכסון ומהאכסון לבצוע, האכסון,  
 הבקרה, הסלקציה של החומרים בנושא העבודה ההנדסית וכל 

 פעולה או עבודה הקשורה בנושא החומרים יש להכליל במחירי היחידה של בצוע 
 הרכבת החומרים, זאת בנוסף לאמור בסעיפים לעיל.
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 ה(      מודגש במיוחד נושא שמירת החומרים והקטנת הפחת מאחר ושבר מיותר או פחת     

 באחריותו הבלעדית של המציע והוא יחויב בכל הוצאה נוספת.יהיו 
 עליו לדאוג ולשמור כי עובדיו לא יזלזלו בחומר לא שלהם, לדאוג כי לא יהיה שבר, 

 לאסוף חומר שלא השתמשו בו.
 

 ו(      יש לדווח למפקח מיידית על כל אי דיוק שמתגלה בקבלת החומרים או ברישומם. 
 

 מחירי  יסוד .23.11
 

מחיר שצוין בסעיף כלשהו בכתב הכמויות כמחירו של חומר אשר בחירתו  -"מחיר יסוד"  א( 
 הסופית תעשה על ידי המזמין תוך מהלך ביצוע העבודות.

מחיר היסוד יהיה כמחירו של אותו חומר במחסן הספק כפי שסוכם בין המפקח והספק/המפעל,  
כל סוג שהוא לרבות: מימון פחת ושבר, והוא לא יכלול את כל ההוצאות האחרות של המציע מ

הובלה, פריקה, אחסון, שמירה, מיון ושינוע באתר וחלוקה לקומות, אלא אם נאמר במפורש 
אחרת. הוצאות אלו יכללו על ידי המציע במחירי היחידה לביצוע הסעיף בכתב הכמויות בו 

י כמויות שבוצעו צוין מחיר היסוד, גם בסעיפים בהם מופיע מחיר יסוד ישולם למציע עפ"
 בפועל ולא עפ"י כמויות שנמשכו מהמפעל/ ספק.

 
מחיר היחידה שהתבסס על מחיר יסוד ושאת החומר רכש המציע יעודכן בהתאם לשינוי מחיר  ב( 

יסוד לאחר שהמפקח יקבע מחיר יסוד לפי מחירו למעשה של החומר בעת אספקתו למקום 
 יסוד.המבנה ובהתחשב בהתייקרויות החלות על מחיר ה

מחיר היחידה יגדל או יקטן בהפרש בין מחיר היסוד ומחיר המוצר כפי שסוכם, מתואם למדד   
 החוזה.

 
לצורך קביעת מחיר היסוד על ידי המפקח כאשר המציע רכש את החומר ימציא המציע למפקח  ג( 

את כל ז -לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר, קבלה וכיו"ב הנוגעים למחיר היסוד
 במידה והמפקח לא סיכם את המחיר עם הספק/מפעל בעצמו.

 
למזמין תהיה האופציה לנהל מו"מ עם ספקים ולהכתיב למציע אצל איזה ספק לרכוש את  ד(

החומר ובאיזה מחיר. המציע יהיה חייב לבצע הרכישה והטיפול דרך אותו ספק. אם המזמין 
היסוד של החומר כשהוא צמוד למדד,  יחליט לשלם ישירות לספק תמורת החומר יופחת מחיר

ממחיר היחידה של אותו סעיף בכתב הכמויות. לצורך הזמנת החומרים יהיה המציע אחראי 
לחשב את כמותם הנדרשת לו בפועל כולל פחת ושבר. המזמין ישלם לספק את התשלום עבור 

דפת כל הכמות המוזמנת, אך יקזז מהחשבון המגיע למציע את המחיר עבור הכמות העו
 שהזמין המציע עבור פחת ושבר.

התשלום שישא בו המזמין יהיה לפי הכמות נטו של החומר הנדרשת לפי התוכניות ובמדידה של  
 הבצוע בפועל.

 
המציע שקיבל את החומר שבחר המזמין לא יוכל ולא יורשה לבוא בטענות או תביעות כל שהן  ה(

חוזה שהוא יחתום עם הספק שיבחר ע"י בגין איכות החומר או דחייה במועדי אספקה בגין ה
המזמין, עליו יהיה לבדוק מראש את איכות הספק ולאשר זאת למזמין כי אין לו התנגדות 

 לחתימת חוזה עמו. 
 
אופן המדידה של סעיף הכולל מחיר יסוד, יהיה נטו לפי אופני המדידה המפורטים במפרטים.  ו(

 יחידה )ולא במחיר היסוד(.אשר על כן, יהיו הפחת והשבר כלולים במחיר ה
 
 קביעות המפקח בסעיף זה יהיו סופיות. ז(

 
 מבוטל .24

 דוגמאות .25

 המפקח של לאישורו חשבונו על יכין או המציע יספק ,23סעיף  מהוראות לגרוע מבלי .25.1
ומלאכה של כל פריט הכלול בכתב הכמויות ו/או אשר  מתקנים חומרים, ציוד של דוגמאות

 המאושרת המפקח. הדוגמא ידי על שייקבע ובאופן במספר, בצורה המפקח,יידרש ע"י 
 וכל יספק שהמציע החומרים וכל לסיומה עד העבודה במקום המפקח של ברשותו תימצא

 .שאושרה לדוגמא בהתאם הבחינות מכל יהיו מכן לאחר שתיעשה מלאכה
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 סעיפי העבודותכל  עם בקשר חלה המציע ידי על דוגמאות של והעשייה האספקה חובת
 לעיל. 23בסעיף  כאמור

 המלאה מאחריותו גורע אינו המפקח ידי על מוצרים ו/או חומרים של דוגמאות אישור .25.2
 דוגמאות, כפי אותן במתכונת המסופקים והמוצרים החומרים לטיב המציע של והבלעדית

 בתקנים. ו/או במפרט מוגדר זה שטיב

מהמציע הכנת דוגמאות ו/או אביזרים לדוגמא, המאפיינים את המזמין יהיה רשאי לדרוש  .25.3
פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. -הפרוייקט, כולל כמויות הדוגמאות הנדרשות, והכל על

המציע יבצע כאמור בהתאם להוראת המפקח על חשבונו ואחריותו, מבלי שיהיה זכאי לכל 
 תמורה נוספת מאת המזמין.

 מבוטל .26

  דידותבדיקות ומ .27

 מודד באמצעות ועל חשבונו המציע ידי על יבוצעו העבודה לבצוע הדרושות המדידות כל .27.1
 ע"י המזמין.              שיאושר מוסמך

 העבודה. התחלת לפני קיים מצב מדידת לבצע ועל חשבונו, המציע באחריות 27.2

כל הבדיקות שיידרשו ע"י המפקח לבדיקת טיב העבודות באמצעות מעבדה מוסמכת 
 מערך העבודות.    1.5%יהיו על חשבון המציע עד לשיעור של  -)החייבת את אישור המפקח( 

 ושל מוצרים חומרים, של של המפקח, מדגמים הוראות חשבונו, לפי לספק, על המציע על .27.4

המפקח, לרבות  שיורה אחר מקום בכל או/ו במעבדה יקותלבד הדרושות העבודות חלקי
 עזרה הכלים, הפועלים וכל חשבונו, את לספק, על עליו מכון התקנים ומכבי אש. כן

 ולהכנתן. הדוגמאות לנטילת הדרושים

 חשבונו, בתשלום על המציע ישא לכך המציע, ובנוסף חשבון על תעשינה כל הבדיקות .27.5
 חוזרות.  בדיקות וכן שליליות שתוצאותיהן בדיקות והוצאות

 או לביצוען הדרושה העזרה כל את ולהגיש האלה הבדיקות דמי לשלם את המציע על             
 המפקח. מבלי הוראות לפי עבודה, הכל חומרים, פועלים, כלי הספקת זה להכנתן, ובכלל

 כי: המציע לגרוע האמור, מאשר

תתבצענה  שבו אחר מקום כל או/ו המעבדה את לקבוע רשאי יהיה המפקח .27.5.1
 האמורות.  הבדיקות

 הבדיקות. ובמקרה זה,  ביצוע להזמין, בעצמו, את רשאי יהיה המפקח .27.5.2
  תתבצענה שבו אחר למקום או/ו למעבדה לשלם רשאי יהיה המזמין 
   למציע שיגיע סכום מכל האמור התשלום את ולנכות הבדיקות 
 מהמזמין. 

 וכן העבודה טיב ושל החומרים של הבדיקות תוצאות לפירוש היחידי הפוסק יהיה המפקח .27.6
 25לסעיף  בהתאם המאושרות לדוגמאות העבודה לביצוע המשמשים החומרים התאמת על

 לעיל. 

או לפי  מוסמכות רשויות חוקי לפי או המפקח הוראות לפי הטכניים, או המפרטים לפי אם .27.7
 להודיע המציע כלשהו, על עבודה אישור ונדרש מסויימות בדיקות לבצע דין ישהוראות כל 

 הביקורת. מועד לפני שעות 72לביקורת  נכונותו על למפקח

 העבודה פתיחת את לדרוש המפקח המפקח, רשאי אישור ללא כלשהן עבודות תבוצענה .27.8
 להישמע המציע ועל הביקורת את לאפשר כדי מהעבודות חלק הריסת את או שנעשתה

 שיידרשו אחרות ועבודות התיקונים כל וכן ההריסה או/ו הפתיחה אלה. הוצאות להוראות
 אחריותו. ועל חשבונו המציע, על על זה במקרה מכך, יחולו כתוצאה
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 הקובעות ביצוע במכרז האחרות להוראות בנוסף לעיל, תבואנה סעיף זה, כאמור הוראות .27.9
 לא בסעיף זה לעיל כאמור המציע והתחייבויות לבצע מציעה על אשר ספציפיות בדיקות
 תפגענה.

 המדידות על כל המתחייבים בשינויים יחולו שלו המשנה סעיפי כל על זה סעיף הוראות כל 27.10
 המפקח. לבצע ע"י ידרש שהמציע בבנין פריטים או חלקים של

 המציע לטיב של והבלעדית המלאה מהאחריות לגרוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין   27.11
 דין. עפ"י כל ו/או זה במכרז וביצוען כמפורט העבודות חלקי החומרים, המוצרים,

למען הסר ספק, המציע מחוייב לבצע את העבודות בליווי מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו,  27.12
ומחובתו בין השאר לבצע מדידת מצב קיים של כל האתר כולל אנכיות פירים קיימים, 

ובדיקות של מיקום ומפלסים, בדיקות אנכיות חלקי המבנה השונים מירכוזי  סימונים
עמודים אנכיות רצפות המבנה, ודיוק הביצוע של אלמנטי השלד השונים ,  סימונים לטובת 

והכל -עבודות הגמר לפי צרכיו ו/או צרכי קבלני המשנה מטעמו ו/או לפי דרישות המפקח
 בודות .לכל אורך שלבי הביצוע ועד השלמת הע

 
לא תהיה הגבלה לכמות המדידות אותן המציע יהיה חייב לבצע ולא תשולם עבורן כל 

 תמורה.
 

 תיאומים, אישורים, בדיקות וקבלת העבודות   27.13
א.  המציע ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים מהמתכנן וממעבדה מורשית ומאושרת ע"י 

 קח. המזמין,וימציא העתקי כל האישורים למתכנן ולמפ
ב.   קבלת העבודות ע"י המזמין תיערך רק לאחר שתושלמנה  כל הבדיקות , תוקנו  כל 

הליקויים וסופקו  למזמין כל  תעודות  הבדיקה והאישורים  הנדרשים וכן לאחר שימסרו 
התיעוד והתכניות הנדרשים,  הכל  קומפלט לשביעות רצון המתכנן, כפי שצוינו במסמכי 

 המכרז השונים. 
 

 מבוטל .28

 מבוטל .29

 רווחת העובדים .30

 קבלני עובדי העבודות, לרבות בביצוע שיועסקו חשבונו, לעובדים שיסודרו, על מתחייב המציע
 ביצוע במקום נאותים אכילה ומקומות נוחיות הכוללים תאי שרותים כימיים, המשנה, סידורי

 מוסמכת. רשות כל ושל המפקח של רצונם העבודות, לשביעות
 

הצורך ובהתאם להתקדמות העבודות באתר ולדרישת המפקח, יהיה על המציע להעתיק את  במידת
 מיקומם של תאי השרותים ומקומות האכילה בתוך שטח האתר ללא כל תמורה.

 
 מבוטל .31

 מבוטל .32

 מבוטל .33

 הערכת שינויים .34

 המפקח ע"י ייקבע ,בהסכם ההתקשרותשינויים  לפקודת בהתאם שבוצע שינוי כל של ערכו .34.1
 כל הכמויות בכתבי נקבעו הכמויות. לא בכתב הנקובים היחידות מחירי לפי באופן בלעדי

ייקבע ערכם של מחירי היחידות  –יחידות הדרושים לקביעת ערכו של השינוי  מחירי
 להלן. זה בסעיף כמתואר החסרים

 בחשבון לעיל, יובא 34.1בסעיף  החסרים, כאמור היחידות מחירי של ערכם קביעת לצורך .34.2
 אחד כל קביעת לצורך עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר כל

 מחירי שאין וסופי באופן בלעדי המפקח רטה(. קבע-המבוקשים )פרו היחידות ממחירי
 ממחירי יותר או אחד לקביעת מספקת במידה עליהם להתבסס שאפשר דומים יחידות
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להלן  34.3  בסעיפים לנקבע המפקח, ובהתאם ידי על ערכם ייקבע -המבוקשים  היחידות
 הענין. לפי

 יחידות מחירי ובהעדר לעיל 34.1בסעיף  כאמור חסר יחידה מחיר של ערכו קביעת לצורך .34.3
 היחידות מחירי של ערכם את המפקח לאישור הקבלן לעיל, יגיש 34.2בסעיף  כאמור דומים

 פי על או תשומות על בסיס עלויות בפועל,  ניתוח בשיטת תחשיבים פי על החסרים
 ע"י יומצא אשר מסמך וכל  15%מחירון "דקל" בהנחה של   פי על ספק, או חשבוניות

המפקח. המחיר יקבע לפי הנמוך מבין האפשרויות לעיל ולפי קביעת  דרישות לפי הקבלן
 המפקח .  

 לכל הקבלן מצד וזכות רשות כל ללא העבודה היקף את להקטין או להגדיל רשאי המזמין .34.4
 פיצוי עבור זה. או היחידה במחירי תוספת

 שהוא סעיף איזה במחיר שינויים בדבר מצדו דרישה ו/או תביעה שום כי מצהיר הקבלן
למעשה,  שתבוצע העבודה בכמות הפחתה או הגדלה מנימוקי תאושר לא הכמויות ברשימת

 הכמויות. ברשימת הכלולות מהכמויות פחות על או נוסף

 כי וסופי בלעדי באופן המפקח קבע לעיל, אם 34.3, 34.2, 34.1קטנים  בסעיפים האמור אף על .34.5
 של ערך לקביעת יסוד להוות יכול ואינו סביר בלתי הינו הכמויות בכתב הנקוב יחידה מחיר

הכמויות(,  כתב בסעיף המתוארת לעבודה דומה או זהה הינו השינוי אם שינויים )אפילו
 כדי קטן זה בסעיף בנאמר לעיל. אין 34.3קטן  סעיף להוראות בהתאם השינוי ערך יחושב
 שינויים. לפני המכרז עבודות של מחירים לשנות

 השינויים, ולא נשוא העבודות לביצוע תנאי תהווה לא לעיל כאמור שינויים מחיר קביעת .34.6
 תוך לבצען מתחייב הקבלן השינויים, אשר נשוא העבודות ביצוע לעיכוב כלשהי סיבה תהווה
 השינויים. בפקודת המפקח שקבע המועד

 הנגזרים מחירים הכמויות, או בכתב הנקובים היחידות מחירי פי על השינויים מחיר נקבע .34.7
 קביעת של אחר מקרה קבלני. בכל רווח למחיר יתווסף רטה, לא-פרו בשיטת אלה ממחירים

 רווח אליהם יתווסף -מס  חשבונית ו/או מחירונים פי על ו/או תשומות ניתוח פי על מחירים
 פעם אחת בלבד. 12%בשיעור  קבלני

 הנקובות השיטות שילוב ע"י היחידות מחירי יקבעו באם כי בזאת מובהר ,ספק הסר למען 
 12%של  תוספת למכרז, ללא המצורף הכמויות בכתב הנקוב המחיר לקבלן לעיל, ישולם

 בחוזה. המתומחרים אחרים מרכיבים העבודה, או שכר בגין קבלני כרווח

מכסה את כל ההוצאות כולל הוצאות תקורה,  12%מוסכם כי הרווח הקבלני הנ"ל בשיעור  
הוצאות מימון, הוצאות התקורה של קבלני המשנה ושל קבלני המשנה של קבלני המשנה. 

חליט על האופן בו יתחלק עם קבלני המשנה הקבלן שיקבל את הרווח הקבלני הנ"ל יידרש לה
 והסיכום ביניהם ייעשה ללא קשר עם המזמין.

   34.1, ערכו של מחיר יחידה חסר כאמור בסעיף 34.3מבלי לפגוע בסעיף קטן  .34.8 
 יקבע ע"י המפקח והחלטתו סופית ומכרעת. 

 מבוטל  .35

 .        מבוטל36
 

 מבוטל .37
 

 מבוטל   .83

 מבוטל .39

 מבוטל .40
 

 העבודות מקום ניקוי .41
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 יומי יום ודרכי הגישה באופן רציף  העבודות מקום את חשבונו, לנקות ידאג, על המציע .41.1
 והן העבודה יום במשך הן נקי ישמר העבודות שמקום כך העבודה תקופת כל במשך

אחרת  פסולת וכל שנפסלו חומרים הבנין, פינוי פסולת פינוי יכלול היומי בסיומה. הניקוי
 כתוצאה מעבודות המציע ו/או עבודות קבלני משנה מטעמו. 

פינוי פסולת בנין ואחרת מקומות הבניין תבוצע באמצעות שרוולים  ישירות אל מכולות 
   האשפה, או בכל דרך אחרת שתאושר ע"י המפקח .

 מפקח למציעה נקי, יודיע אינו העבודות שמקום סבור המפקח יהיה זמן שהוא בכל אם .41.2   
 העבודות מקום נקיון את הדרושים, להבטיח האמצעים בכל מיד ינקוט והמציע בכתב

 בכתב. למפקח כד על וידווח

 לבצע המזמין לעיל, רשאי 41.2ו/או  41.1סעיפים   לפי התחייבויותיו אחר המציע מילא לא .41.3    
 גורם אחר ולחייב את הקבלן בהתאם. באמצעות הנקיון עבודות את

 41.1-41.3בס"ק  האמור ביצוע בגין המזמין כנגד טענה או/ו תביעה כל תהיה לא למציע .41.4   
 רכוש ולכל לעבודות, לחומרים, לציוד כך עקב להיגרם שעשויים נזקים בגין לרבות לעיל
 המציע. של אחר

 או/ו מהעבודות מסוימים חלקים ינקה לעיל, המציע 41.1-41.4בס"ק  באמור לפגוע מבלי .41.5   
 יותר מוקדם במועד או העבודות כל המפקח. בגמר ע"י שייקבעו במועדים הבניה ממקום

 פסולת, שיירי מכל העבודות מקום חשבונו, את המציע, על המפקח, יפנה ידי על שנקבע כפי
 של רצונו לשביעות נקי מקום העבודות את וישאיר למקום שהובאו אחרים בנין, חומרים

 המפקח.

 כאמור המציע של ואחריותו למען הסר ספק ולמרות האמור בכל מקום אחר התחייבויותיו .41.6            
 . המשנה קבלני עבודות על גם שלו, חלה המשנה סעיפי כל זה, על בסעיף

 
 מסירת העבודות למזמין בצורה מושלמת ונקייה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע. 41.7   

 
 העבודות קבלת .42

 בכפוף המשנה קבלני עבודות לרבות העבודות ביצוע דעתו, את סיים, לפי שהמציע אחרי .42.1
הציוד, לרבות הכנת  של ניסוי לצורך הפעלה במכרז, לרבות הכלולות ההוראות כל למילוי

מפסולת,  נוקה העבודות מקום שכל למסמך זה, ולאחר 18.3ספר עבודות בהתאם לסעיף 
 המפקח העבודות. אם קבלת יום את יקבע בכתב וזה למפקח כך על יודיע ושיירים, לכלוך

התכניות,  לפי לפועל הוצאו העבודות כי - והבלעדי הסופי דעתו שיקול לפי - יקבע
 יתן לחלוטין,  ומושלמות גמורות ושהן זה מכרז הוראות ושאר העבודות המפרטים, תאור

 קבלת ולהלן: "מועד )לעיל העבודות קבלת על מודיע הוא בו בכתב אישור למציע המפקח
 העבודות"(.

 קבלת את מעכבים אינם -והבלעדי  הסופי דעתו שיקול לפי -המפקח  דעת תיקונים, שלפי .42.2
 והמציע             מתחייב הצדדים ידי על שייחתם הקבלה בפרטיכל העבודות, יירשמו

 ושירשם -הסופי והבלעדי  דעתו שיקול פי על -המפקח  שיקבע זמן תוך פרק לתקנם
 בפרטיכל. 

 מועד קבלת העבודות הוא סיום כל העבודות נשוא מכרז זה, על כל חלקיהן, כולל עבודות .42.3
 הם להם למטרות זה מכרז נשוא בעבודות להשתמש למזמין אפשרות ,ומתן המשנה קבלני
 כל הפרעות. ללא נועדו

התיקונים הנדרשים במבנה טרם מסירתם למען הסר ספק, המציע יהיה אחראי על כל  
למזמין, בין אם יש בהם כדי לעכב את המסירה, ובין אם לאו, בין אם נגרמו עקב עבודות 
המציע ובין אם נגרמו עקב עבודות קבלני המשנה ו/או מי מהפועלים מטעמם, והכל 

 לשביעות רצונם של המפקח והמזמין.

 מהעבודות חלק העבודה גמר מועד לפני לשימושו ללקב המזמין רשאי לעי,  האמור למרות .42.4
יתקבל  אשר העבודות של חלק אותו על תחולנה לעיל המפורטות גמורות. ההוראות כשהן
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 מהתחייבויותיו המציע את תשחרר לא מהעבודות חלק של מוקדמת המזמין. קבלה ידי על
 כולן. העבודות גמר לגבי

החליט המזמין על קבלת חלק מהעבודות, יעבור לחזקתו רק אותו חלק, ללא כל שטחים              
נוספים, אף אם יש בהם כדי לשרת את החלק שהתקבל. החליט המזמין להפעיל את אותו 

ידיו, יהיה המציע אחראי להתקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים -חלק אשר התקבל על
על אחריותו ועל חשבונו. למען הסר ספק, כל נזק אשר ייגרם  לצורך הפעלת החלק כאמור,

ידי המזמין בהתאם להוראות סעיף זה, ואשר נגרם בגין מעשה ו/או -בחלק אשר התקבל על
מחדל של המציע ו/או מי מהקבלנים הפועלים באתר, בין בחלק אשר התקבל ובין בחלקים 

 אחרים באתר, יהיה באחריותו המלאה של המציע .

 בוטלמ .43

 מבוטל .44

 מבוטל .45

 מבוטל .46

 מבוטל .47

 מבוטל .48

 מבוטל .49

 מבוטל .50

 היחידה מחירי תכולת .51
 

 והעקיפות הישירות ההוצאות כל את הצעתו הגשת בעת בחשבון לקח כי בזאת מצהיר המציע
 את היחידה מחירי חישוב בעת בחשבון לקח המכרז, וכן במסמכי כנדרש התנאים בקיום הכרוכות

העבודה, במסגרת מכרז זה  בצוע לצורך שיידרש אחר שירות וכל הנזכרים לעיל ולהלן השירותים כל
 המזמין. רצון ולשביעות גבוהה ברמה ובמסגרת חוזים עם צדדים שלישיים שייחתמו ע"י המזמין,

 סופית רשימה להיות מתיימרת אינה המציע, והיא בידי  לסייע מנת על הוכנה להלן הרשימה
 ההוצאות. כל את הכוללת

 מסוימת שהוצאה כך על בהסתמך שהיא כל יחידה למחיר תוספת לדרוש עילה תהיה לא למציע
 שלהלן: ברשימה נזכרת אינה

 של זמני גישה, גידור, ניקוז זמניים, דרכי עזר מבני ארעי, כגון אופי הנושאות שונות עבודות .51.1
 עם תיאום הבצוע, תקופת תוך וניקוי אחזקה עבודות ופסולת, חומרים עודפי האתר, סילוק

 תנאי מחייבים אותם למיניהם ושרותים שונות עבודות וכן בשטח הפעילים הגורמים כל
 המכרז, לרבות אלה של קבלני המשנה מטעמו.

 הבנין. חלקי לכל שהוא כלי לכל גישה שתבטיח דרכים הסדרת ואחזקת רשת .51.2

בעבודה בגלל חוסר גישה לבנין מכל סיבה שהיא, בין אם המציע יהיה אחראי לכל עיכוב 
 העיכוב הוא שלו או של קבלני המשנה מטעמו.דרכי הגישה יקבעו בהתייעצות עם המפקח.

 השלמת עם וסילוקן העבודה זמן במשך תקין במצב תחזוקתן גדרות, השלמת או ביצוע .51.3
 וכל אזהרה שלטי תאורה, אמצעי מעקות, הסדרת כן כמו המפקח. הנחיות לפי הכל העבודה
ככלל  העדכניות הבטיחות דרישות לפי והציבור הפועלים להגנת דרוש שיהיה אחר אמצעי

 לעיל.  21ובהתאם ובכפוף לכל  הדרישות הכלולות בסעיף 

 מקום של והיעילה המלאה השמירה את להבטיח כדי מספיק במספר שומרים הצבת .51.4
 בלילה וכן בשבתות וחגים. ובין ביום בין המחסנים ושל העבודה
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 כל או הביטוח, חברת או המפקח ע"י שידרשו השמירה לסדרי עצמו את להתאים המציע על
 שהיא. על המציע להעסיק חברת שמירה מוכרת. רשות

 
 מבוטל.      51.5

 
 וכד' )תת חשמליים, טלפון כבלים ביוב מים, קווי בו  לוודא מנת על וסביבתו האתר בדיקת .51.6

קרקעיים סמויים ו/או גלויים(, לרבות חפירות גישוש, ועבודת ידיים. עבודה  על או קרקעיים
 ליד זהירות במשנה במשנה זהירות ובתיאום עם הדיירים הקיימים במבנים סמוכים, עבודה

ביצוע דיפון או  או ידיים,  בעבודת הצורך במידת חפירות סמוכים, בצוע מבנים או קירות
 באלה. כיוצא

 
 פיגומים ליד או בורות, ליד או הגדר, בהיקף והתראה אזהרה התקנת שילוט .51.7

מוסמכת, לרבות שלטים עם שם  רשות כל הוצאות ועפ"י דין כל עפ"י כמתחייב
 מנהל העבודה הממונה בטיחות ופרטיו.

מחיר, בדיקת  ניתוחי והגשת עבודה, מודדים, הכנת מהנדסים, מנהלי לרבות האתר ניהול .51.8
 משנה. בקבלני משרד, טיפול חשבונות, הוצאות

 המשמשים או/ו בעבודה הנכללים העזר וחומרי לסוגיהם המוצרים זה החומרים )ובכלל כל .51.9
 וכד'. בגינם הפחת עליהם, החלים המסים לביצועה(, הובלתם,

 ,המכרז לתנאי העבודה בהתאם לבצוע הדרושים והאחר המקצועי האדם וכח העבודה כל .51.10
 ו/או בכל הטכניים במפרטים המתאימים בפרקים בתכניות, המתוארות העבודות כל לרבות
 המכרז . ממסמכי אחר מסמך

 באתר, שנדרש אחר ציוד וכל פיגומים מכונות, מכשירים, עבודה, כלי מכני, בציוד שימוש .51.11
 העבודות. בתום וסילוקם פירוקם באתר, אחזקתם לרבות

 העמסתם זה ובכלל באתר, הסופי יעדם וכו' אל העבודה כלי הציוד, החומרים, כל הובלת .51.12
 וממנו. לאתר העובדים הובלת וכן ופריקתם

הושלמו ע"י  שכבר העבודות על הגנה וכו' וכן הציוד המכונות, הכלים, החומרים, אחסנת .51.13
תוקפה של התחייבות זאת היא עד לקבלת כל העבודות  .המציע או ע"י קבלני המשנה

לשביעות רצון המזמין ומסירתן למזמין. גם אם מציע המשנה  השלים ומסר חלק מן 
העבודה ועזב את האתר, תהיה אחריותו של המציע בתוקף והוא נדרש לכסות את עצמו מול 

 קבלני המשנה על מנת שיתקנו את אשר ניזוק.

 וכן וכד' שלישי צד בטוח העובדים, המבנים, העבודות, החומרים, של בטוחו הגנה הוצאות .51.14
סוג, הכל עד למסירה  מכל אחרים ונזקים אויר, הצפות, מזג השפעות מפני ההגנה הוצאות

 סופית של העבודה, לרבות עבודות קבלני משנה.

ובדיקות  אספקה מקורות לקביעת מוקדמות בדיקות דוגמאות, ניסיונות, בצוע בגין הוצאות .51.15
 )מעבדה מוסמכת(.  במכונים

כמתבקש,  'וכד טריזים עוגנים, ברגים, של העבודה, התקדמות עם בבנין, והתקנה קביעה .51.16
 או תעלות כבלים, ,צינורות למעבר חריצים או שקעים פתחים, גומחות, חורים, השארת וכן

 סיתותים או בשבירות הצורך את למנוע מנת על וכד' שכבות חלונות, דלתות, לקביעת
 המאוחרים. בשלבים

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כוללים השירותים גם עבודות כגון: חורים, פתחים 
 קידוחים ופיגומים לקבלני המשנה  במשך כל תקופת הביצוע.

למען הסר ספק מובהר בזאת שסעיף זה נועד לכסות את כל סעיפי כתב הכמויות אשר בהם 
 ו עבודות העזר הנ"ל, בשל היות התיאור בכתב הכמויות תמציתי.לא נרשמ

המזמין רואה במציע בעל מקצוע מן המדרגה הראשונה ויוצא מתוך הנחה שהמציע למד 
וחקר את כל התכניות של כל היועצים בכל המקצועות, שאל את כל השאלות וערך את כל 
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הם  -אחר, או גומחה או חריץ  הבירורים הנדרשים לפני כל יציקה, ואם נשתכח פתח זה או
 יבוצעו בעת הצורך ולקראת התקנת הציוד הרלוונטי ע"י המציע ועל חשבונו.

 אחריות לפעולה תקינה של המבנים והציוד הכלולים במכרז זה לתקופות     51.17             
 הבדק כמצוין במכרז.                          

 כל הוצאות המציע הישירות והעקיפות בגין תיאום ביצוע העבודות באתר עם  51.18 
 המשתמשים בבנין ובמבנים הסמוכים ועם משרד מהנדס בית החולים, לרבות        

תיאום זמני ביצוע העבודות המרעישות ו/או הפסקות חשמל, מים ומערכות אחרות,לבל 
 יפריעו לעבודה התקינה שלהם.

 
 . מבוטל .51.19

 מבוטל . .51.20

עדות ממוחשבות ע"י ואישורן ע"י היועצים וכן ספרי עבודות, הוראות שימוש,  תכניות הפקת .51.21
 תעודות שירות, אחריות וכד'.

הוצאות בגין ניהול ושמירה על הבטיחות באתר הן לגבי עבודותיו והן לגבי עבודות קבלני  .51.22
עליהם ע"י הממונה על הבטיחות וכן ביצוע התקנות משנה,או כל צד ג', לרבות פיקוח שוטף 

 פיזיות, כגון מעקות, גדרות, סולמות פיגומים, וכל הנדרש לקיום כללי בטיחות נאותה.

 הוצאות בגין תיאום הביצוע של מערכות הפנים ועבודות הגמר בפרט, ותיאום     51.23
 הביצוע ולו"ז עבודות קבלני המשנה.             

 עלויות ביטוחי המציע בהתאם למפורט במסמכי המכרז.    51.23
              

 תיקונים, בגין הוצאות בגין אחריות לפעולה תקינה של המבנה והציוד, לרבות הוצאות .51.24
 וכד' של כל הנזקים בכל העבודות לרבות של קבלני המשנה תוך כדי שיפוצים החלפות,

 ביצוע העבודות ו/או בתקופות הבדק.  

 אחסון שטחי הכנת בנין, חומרי מפסולת, העבודה התחלת לפני העבודה שטח כל ניקוי .51.25
המפקח. הניקוי יעשה  להוראות ומזמן לזמן בהתאם יומיומי ניקוי וכן התארגנות ושטחי

מכל פסולת הבנין המצטברת הן בבנין והן בשטחים הנלווים לו. חומרי הפסולת יועמסו 
ם שפך המאושר ע"י הרשות המקומית. האחריות למציאת ויובלו אל מחוץ לשטח למקו

 מקום השפך חלה על המציע.

 המזמין. לידי המבנה מסירת עד אבסולוטית הינה האתר לנקיון המציע אחריות
 

כל בדיקות האיכות במעבדה מוסמכת, שתאושר ע"י המפקח, ועפ"י דרישתו                             51.26             
לבדיקת איכות החומרים והעבודות המבוצעות באתר העבודה, לרבות כל הבדיקות וקבלת 
האישורים הנדרשים ע"י כל אחת מהרשויות הרלוונטיות ו/או המתכננים לבדיקות מעבדה 

 מערך ההתקשרות.     1.5%ל מוסמכת עד שיעור ש
 

 הוצאות המציע הישירות והעקיפות עקב ביצוע העבודות בשלבים ו/או בחלקי  .51.27 
 מבנה לא סמוכים ו/או לפי סדר עדיפות שיקבע המפקח. 

   חשמל זה ובכלל העקיפות והן הישירות הן המציע של התקורה הוצאות כל 51.28 
 המסים סוציאליים, תנאים מקריות, הוצאות הוצאות מוקדמות, ומים, 
 והמדינה וכד' . הרשויות של וההיטלים  

אספקת מים וחשמל, לרבות לוחות משנה זמניים, חשמל ותאורה זמניים, וכן פיגומים,  .51.29
 דרכים, מנופים ואמצעי עזר לצורך ביצוע עבודותיו ועבודות קבלני המשנה .

ת, הן את השינויים, ההטיות והתיקונים, דרישה זאת כוללת הן את ההתקנות הראשוניו
 כמתבקש מהתקדמות העבודה וכפי שידרשו קבלני המשנה עד תום ביצוע כל העבודות.
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 שמירה ונקיטת כל האמצעים לשמירה על חלקי המבנה והמערכות הקיימים וכן    51.30             
ו/או   העבודותשל חלקי המבנה והמערכות במבנים הסמוכים המצויים בתחומי מקום  

 בהתאמה .  ולרבות תיקון כל הליקויים והפגמים במידה ויימצאו  -הצמודים אליהם 
 

 תגבור צוותי כ"א מקצועי והגדלת הצוותים הניהוליים, עבודה במשמרות     51.31
 ובשעות חריגות.             

 תקופת הביצוע.הוצאות מדידה וסימון ע"י מודד מוסמך ככל שיידרש ולאורך כל     51.32

ביצוע הגנות הנדרשות לפי הוראות משרד העבודה והחוק ועל פי כל כללי הבטיחות לעבודות    51.33
קבלני משנה העובדים בתחומי האתר, ולרבות  הגנות מכל סוג הנדרשות מסביב ובקרבת 
חזיתות המבנה לביצוע עבודות קבלני המשנה במהלך עבודות השלד )תשתיות, עבודות 

 . יום,עבודות פיתוח וכו'(אלומינ
 

כמויות ושלדעתו של  בכתב כלולה ושאינה שתידרש אחרת נוספת הוצאה כל 51.34
 המפקח היא כלולה בתקורת המציע. 

 מציע. רווח 51.35

 
 העדר תביעות .52

 
עם סילוק התמורה בגין ביצוע העבודות,  יחתום המציע על מסמך העדר תביעות בנוסח אשר יועבר ע"י 

טענות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם ביצוע העבודות והתשלום  המזמין, ולא יהיו לו כל
 בגינן.

    
 
 
 
 
    

 
               _______________________                              ___________________ 
 חתימת וחותמת המציע                         תאריך                             
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 2-מסמך ג'
 

 מפרט טכני מיוחד

 עבודות טיח  -  09פרק 

 כללי 09.00

בתוספת ההוראות וההבהרות  09כל העבודות תבוצענה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בנין פרק 

 המובאות להלן.

 .1חלק  1920כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי  

 טיח מוגמר בבניינים:טיח פנים דרישות ושיטות בדיקה.  1275ת"י  

 הכנת שטחים 09.01

למפרט הכללי לרבות סתימות ויישור, איטום חורים  09.02הכנת הרקע לטיח כמפורט בסעיף 

במפרט הכללי(. יש לסתום את  09023וחריצים, ובמיוחד ניקוי פני הקירות מאבק ושטיפתם )סעיף 

ת החיצוניים לכל אורכם )אופקיים ואנכיים( בטיט צמנט וכן לבצע התזה כל המישקים בקירו

 צמנטית על פני הקיר כולו.

מ"מ לפחות ולסתום את החורים במלט  10כמו כן יש לחתוך ברזלים בולטים וחוטי קשירה לעומק 

 עשיר צמנט.

פות בכל המקומות בהם יש סכנה לפגיעה ברצפה, או לפי דרישת המפקח, יש להניח על הרצ .א

 יריעות פוליאטילן לפני ביצוע עבודת הטיח, במיוחד בשטחים המיועדים לריצוף בהדבקה.

בקומות כיסוי של שני חומרים שונים, כגון בטון ובניה יש לכסות את מקום הפגישה ברשת  .ב

XPM  ס"מ לפחות. גודל החור יהיה  20בגולוונת מחוזקת במסמרי פלדה. רוחב הרשת יהיה

 מ"מ, או ברשת פלסטית המאושרת. 0.7 מ"ר ובעובי החוט 12

ויכסה את כל פני השטח.  1,3חריצים לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט )ללא סיד( לפי יחס  .ג

ס"מ  10ס"מ, יש לכסות את החריץ ברשת הנ"ל ברוחב  15במקומות שרוחב החריץ עולה על 

 מעל רוחב החריץ לכל כיוון.

 את השטחים המיועדים. עם התחלת עבודת טיח כלשהי, יש להרטיב היטב .ד

 כל הטיפולים המיוחדים נכללים במחירי היחידה של עבודות הטיח.

 "תחבושת" פיברגלס  09.02

בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה, אופקי ואנכי, תבוצע החבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס ברוחב 

ס"מ כשהוא מוספג בטיט צמנטי עם ערב אקרילי, לאורך תפר החיבור. החבישה תבוצע  15מזערי של 

 בשלב הכנה לטיח פנים ולטיח חוץ. יש לדאוג לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.

  אשפרת הטיח 09.03

ימים לפחות. האשפרה  3פעמים ביום במשך  3בכל שכבה תבוצע אשפרה על ידי הרטבה בצינור מים 

 תחל בסוף יום הטיוח, ותעשה על ידי מים ניגרים מלמעלה למטה. 

 ערבוב תערובת הטיח 09.04

 תערובת הטיח תעורבב אך ורק באמצעות מערבל מכני קטן "טפלה" עד לקבלת מלט לערבוב אחיד.

 ופילי אלומיניום בין אלמנטים שוניםפר 09.05

במפגשים בין קירות מטוייחים ותקרות בטון לא מטוייחות, או בין קירות מטוייחים לקירות בטון 

מאלומיניום  Lגלויים,או בין קירות מטוייחים ומחיצות גבס בכל מקום שיידרש, יש לקבוע פרופיל 

 אלו כוללים במחיר היחידה.  מ"מ, בהתאם להנחיות האדריכל. פרופילים 12/12במידות 

 סרגלי פילוס ופינות 09.06
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בכל סוגי הטיח ישתמש הקבלן בסרגלים מתאימים לקביעת עובי הטיח וסרגלי פינות מתאימים, ובלתי 

 מחלידים, המעצבים את הפינה ומדגישים את חדותה. 

בהם בכל פינה של  סרגלים אלו יהיו לכל גובה הפינה )בניגוד לאמור במפרט הכללי(, וחובה להשתמש

 טיח הפנים וטיח החוץ במבנה, ולאורך הקירות מטוייחים בהתאם לצורך. 

 

 טיח פנים  09.07

למפרט  0904שכבתי מוכן מתוצרת כרמית ויבוצע עפ"י המפורט בסעיף -טיח הפנים יהיה דו .1

 הכללי. הטיח ייושר בסרגל בשני כיוונים, בעיבוד לבד.

בעובי מזערי של  1:2.5על קירות בניה מבלוקי בטון תהיה שכבת מריחה של טיח צמנט ביחס של  . 2

 מ"מ עם מוסף משפר עבידות. שכבת המריחה תיושם בכל שטח קירות בלוקי הבטון. 6

  4-3מ"מ וברוחב  10הפינות בין קיר לתקרה, ובין קיר לקיר, יהיו ישרות, ויכללו חריץ בעומק  . 3

 באמצעות סרגל ומשור טייחים(.מ"מ )חיתוך 

קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תבדק בסרגל מכל צד של  . 4

 הפינה.

 .C.V.Pבזויתני  -במפרט הכללי  09061עפ"י המפורט בסעיף  -חיזוק מקצועות  . 5

 פינות קטומות תחוזקנה אף הן עפ"י האמור לעיל. 

במפרט הכללי, לרבות שכבת  090235בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף טיח מלט צמנט  . 6

 , וכולל ערב לשיפור איטום הטיח כנגד רטיבות.090212הרבצה כמפורט בסעיף 

 הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים, כולל שכבה עליונה. . 7

 

 טיח פנים בחדרים רטובים ע"ג בניה או קירות הבטון  09.08

, אך השכבה התחתונה תבוצע ללא 090232במפרט הכללי בסעיף  09אמור בפרק הטיח יבוצע כ א. 

 לעיל.  09.02סיד, אלא בתוספת ערבים סינטטים כאמור בסעיף 

במפרט הכללי אך ללא סיד אלא בתוספת ערב   09מעל שכבת ההרבצה יבוצע טיח כאמור בפרק  ב. 

 סינטטי כאמור בשכבת ההרבצה לעיל. 

 

 קירטיפול בסדקי  09.09

 סדקים שיתגלו עד מסירת הפרוייקט יטופלו כדלהלן:

 לעיל. 09.02. סדקים שיתגלו בקירות הבנויים, יטופלו כמפורט בסעיף 1

 . סדקים שיתגלו לאחר ביצוע הטיח ולאחר צביעת שכבה ראשונה, יטופלו כלהלן:2

 ל גבי התיקון.תבוצע סתימת החריץ בפוליפילה ויבוצע צבע ע -אם בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

 יוסר הטיח, תבוצע חבישה ותיקון הטיח. -אם לא בוצעה "תחבושת" תחת הטיח  -

. הפינות בין קיר לקיר וכן פינות בין קיר לתקרה יהיו חדות. כל הקנטים והגליפים יהיו חדים וישרים 3

 לחלוטין לפי סרגל בשני הכיוונים. 

 מ"מ, לפי קביעת המפקח.  2-5מ"מ וברוחב  10. בין הקירות והתקרה, יש לעבד חריץ בעומק 4

 

  תיקונים 09.10

כל עבודות התיקונים בטיח אחרי בעל המקצועות השונים )כגון: עבודות גבס, נגרים, מסגרים, רצפים, 

ללא תשלום נוסף. כל חשמלאים, שרברבים, מיזוג אויר(, יבוצעו ע"י הקבלן במסגרת עבודות הטיח 

תיקון כזה יעשה בצורה שלא יהיו שום שינויי מישור, התנפחויות וכד', ולא יהיה ניכר מקום התיקון. 

 תיקוני טיח מעל פנלים ומעל קרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
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 אופני מדידה מיוחדים 09.11

 כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללות גם כל אמור המפרט המיוחד.

במפרט הכללי, לרבות שכבת הרצפה  090235טיח מלט צמנט בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף 

 , וכולל ערב לשיפור איטום הטיח כנגד רטיבות.090212כמפורט בסעיף 

 הטיח יבוצע עם סרגל בשני כיוונים כולל שכבה עליונה, גמר שפשפת עץ.

במפרט הכללי, לרבות שכבת הרבצה  090235טיח מלט צמנט בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעיף 

 , וכולל ערב לשיפור איטום הטיח כנגד רטיבות. 090212כמפורט בסעיף 

 הטיח יבוצע עם סרגל בשני הכיוונים, כולל שכבה עליונה, גמר שפשפת עץ.

מחירי הטיח כוללים עבודה במשטחים צרים לרבות ברצועות והם לא ימדדו בנפרד. כמו כן כוללים 

על קירות ועמודים לכל גובה שיידרש כמפורט בתכניות. מחירי טיח חוץ מכל סוג שהוא מחירי הטיח 

 מ"מ על כל השטח, וכולל מוסף נגד רטיבות.  5כוללים הרבצה תחתונה בטיט צמנט בעובי 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 

 כללי 10.01

ובתוספת  10כל עבודות הריצוף והחיפוי תבוצענה בכפיפות להוראות המפרט הכללי פרק  .1

 ההוראות וההבהרות המובאות להלן.

החומרים יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של יצרן החומר כאשר על האריזה   .2

 מצוין שם היצרן ואיכות החומר.

מרי הריצוף והחיפוי שבדעתו להשתמש לפני התחלת העבודה יספק הקבלן דוגמאות מחו .3

בהם.  רק לאחר אישור האדריכל והמפקח יורשה הקבלן להשתמש בחומרים אלה. הקבלן 

מתחייב כי  כל החומרים שיסופקו על ידו יותאמו בדיוק נמרץ לדוגמאות שיאושרו על ידי 

 המפקח.

 דוגמאות 10.02

 מרי וסוגי הריצוף והחיפוי בהתאםלפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חו . 1

 ( של המפרט הכללי.10004כמוגדר בסעיף )

הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. כל חומרי הריצוף  . 2

והחיפוי אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות 

 המאושרות כאמור.

יפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה חומרי הריצוף והח . 3

 והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור.

 

 

 

 ניקוי כללי  10.03

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי, וכן לנקות 

חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של את הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט, צבע וכל 

 החומרים.
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 TOLERANCES -סיבולות   10.4

 סטיה )במ"מ(  הפרש גובה         סטיה מהניצב     סטיה )במ"מ(        

 )במ"מ( בין          ומהצירים    במפלס     במישוריות         תאור 

 מ' 3.0קירות ולאורך      אריחים      המתוכנן    מ' 3.0לאורך  העבודה     

 2±   0.25  2±  2 אבן קיסר 

 

 2±   0.5  באנך 0  2 אבן קיסר

    

 

 חיפוי קירות באריחי אבן קיסר 10.07

 האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד. . 1

. מידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. אופן 314 2בת"י )( 4האריחים יהיו מסוג א' לפי טבלה 

 .1353ההדבקה לפי ת"י 

 מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף במפרט הכללי.  .2

מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריחים.  . 3

סלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ול

 פגם.

 הטיט להדבקה יאושר על ידי המפקח. . 4

 בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכית ואופקית. . 6

יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הגרניט פורצלן לבין אלמנטים היוצאים  . 7

ברזים, על ידי אטימה אלסטומרית באישור המפקח. כן יש לסתום מהקירות כגון צנורות ו

 בחומר כנ"ל את הרווח שבין שורות האריחים התחתונה לבין הרצפה.

מילוי מישקים )"רובה"( יבוצע עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר  . 8

 המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.

 עבודות חיפוי באבן קיסר 10.09

 הדבקת האבן א. 

 יש להקפיד על ביצוע עבודת ההדבקה, כאשר התשתית וגב האבן לחים ונקיים מלכלוך ואבק. .1

 הכנת הדבק תבוצע על פי הוראות יצרן אבן קיסר.     

יש למרוח את הדבק בעזרת כף משוננת במידה המתאימה לשיטת ההדבקה העבה, על  .2

מ"מ  6 -תשתית הבטון או על הטיח וכן על גב האבן, כך שעובי ההדבקה הסופי לא יפחת מ

מ"מ. יש להצמיד את האבן, תוך כדי לחיצה, על מנת להבטיח שטח מגע מלא  15ולא יעלה על 

 15לא יעלה על  –פשי בין מריחת הדבק להצמדת האריחים של  גב  האריח עם הדבק. זמן חו

 /C 20דקות, בטמפרטורה 

יש להשאיר משקים בין כל אבן ברוחב לפי הנחיות יצרן אבן קיסר. יש להיעזר בספיסרים   .3

 מתאימים.

 שעות לפני כיחול הפוגות. 72יש להמתין      

 על הכנת תערובת הומוגנית.: על פי מפרט יצרן אבן קיסר. יש להקפיד  הכנת הכיחול    

 יש למלא את המשקים באופן אחיד, ללא היווצרות חללים, ולנקות את האבן והמשקים .4

 בעזרת ספוג לח.
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 אופני מדידה מיוחדים  10.10

עבודות ריצוף וחיפוי גם את  - 10מחירי הסעיפים השונים כוללים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק 

 העבודות הבאות:

העבודות בשטחים קטנים או גדולים ברצועות צרות או רחבות ובתוואי מעוגל וללא ביצוע  . 1

 כל הבדל במיקום, בגודל ובצורת השטח.

מילוי המישקים בעבודות החיפוי והריצוף הקשיח "ברובה" בגוון שיבחר על ידי האדריכל  . 2

סדיקה  והברקה לפני מסירת העבודות בשטחים מחוץ למבנה ה"רובה" בתוספת חומר נגד

 כמו "תוספרובה" של נגב קרמיקה או שווה ערך.

 עיבוד פינות ומפגשים בעבודות החיפוי והריצוף עם גרונג. . 3

 שימוש בגוונים שונים. . 4

ידי מסור -חיתוך אריחי בצורות שונות בזויות שונות, לרבות חיתוך עיגולים לקשתות על . 5

 תעשייתי גדול, לרבות ליטוש החיתוכים.

 שיפולים עם פינה מעוגלת או חיתוך מאריח שלם. גמר . 6

 הכנת דוגמאות לסוגי החיפוי לפי דרישת המפרט והמפקח. . 7

 שכבת הרבצה וישור מתחת לחיפויים השונים כתשתית להדבקה. . 8

 .        הגנה על שכבות החיפוי ע"י פלטקות גבס.10

 חיפויים לרבות יישור הקירות.  .        כל ההכנה הדרושה בקירות הבטון לצורך הדבקת ה11

 

 עבודות צביעה - 11פרק 

 כללי 11.01

 

לעבודות צביעה אם לא צויין אחרת  11פרק  -עבודות הצביעה תבוצענה לפי המפרט הכללי  . 1

 במפרט המיוחד בכתב הכמויות.

 הקבלן ישתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות. . 2

לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח  צביעת הקירות והתקרות יעשו אך ורק . 3

 לביצוע צביעה, ובמקומות שיורה המפקח במפורש.

עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצרן המקצועיות )חברת "טמבור" או שווה ערך(  . 4

 באישור המפקח.

 .06צביעת אלמנטי עץ יפורטו במפרט המיוחד פרק  . 5

 הכנת שטחים לצביעה  11.02

שבמפרט הכללי, יש לנקות את השטחים היטב  11031עבודות טיח ובסעיף  - 09לאמור בפרק בנוסף  . 1

מגרגירי חול, זנבות מלט, פריחות, אבק, לכלוך וכיו"ב, ולסתום חורים, סדקים ופגמים אחרים, 

 ולנקות את השטחים מכל חומר רופף, הכל מושלם כהכנה לקבלת צבע.

ע, יש לשטוף את השטחים בתמיסת מים עם חומצה מלחית כהכנה לשטחי בטון חשוף לקבלת צב . 2

, לאחר מכן לשטוף במים נקיים להסרת שאריות החומצה ולייבש את כל שטחי הבטון 5%בריכוז של 

 בטון חשוף. - 02שעות לפחות.  בנוסף לדרישות המפרטים בפרק  -48כ

 ערבוב צבעים  11.03

ש על מנת להבטיח אחידות. אפשר לערבב ביד רק את הצבעים יערבב הקבלן לפני השימוש ותוך שימו 

 ליטר. מעל לנפח זה, הערבוב יעשה במערבל מכני. 5במיכל של עד 

רכיבים -דילול הצבע ייעשה אך ורק לפי המלצות היצרן ובהתאם לשיטות היישום השונות. צבעים דו 

 ם על ידי היצרן.כמו אפוקסים או פוליאוריטן יש לערבב בהתאם ליחסים )חלק א' + ב'( המומלצי

 יש להמתין לאחר הערבוב ולפני הצביעה בהתאם להוראות היצרן. 

 .POT - LIFE –יש להקפיד על אורך החיים לאחר הערבוב  

 רכיבים שנשארו אחרי העירבוב.-אסור להשתמש למחרת בצבעים דו 
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 שיטות יישום  11.04

. AIRLESS -יסוס ללא אויר הצבעים בדרך כלל ניתנים ליישם במברשת, גליל ריסוס רגיל ור 

 השיטה תבחר על ידי המפקח בהתאם להמלצות היצרן והשטח המיועד לצביעה.

 צביעה  11.05

 אין לצבוע כאשר השטח הוא רטוב, לח או שיש חשש לגשם או להצטברות לחות על פני השטח. . 1

 .C-10 -אין לצבוע על שטחים חמים, או כאשר הטמפרטורה היא פחות מ . 2

 .-90%אסור לצבוע כאשר יורד גשם, יש ערפל, טל, או רטיבות יחסית גבוהה מ . 3

 או אבק על פני השטח./אסור לצבוע כאשר יש חשש להצטברות של חול ו . 4

 שלבי הצביעה וההפסקות בין שכבות יקבעו בהתאם להוראות יצרן הצבע. . 5

במיוחד על זמני  -יש להקפיד בין היתר  -כמו אפוקסים, פוליאוריטן  -רכיבים -ביישום בצבעים דו . 6

 הפסקות בין השכבות.

אי הקפדה על הפסקות בין השכבות תחייב לדרוש מהקבלן הסרת הצבע שנצבע או חיספוס עדין של  . 7

השכבה היבשה על ידי התזת חול קלה או שיטה אחרת, שתקבע על ידי המפקח, על מנת להבטיח 

 התחברות עם שכבת הצבע החדשה.

 חופשי מאבק או כל גוף זר. -ח מוכן לצביעה יהיה נקי שט . 8

 הקבלן לא יחל בצביעה לפני סגירת אזור הצביעה מפני חול ואבק לשביעות רצון המפקח. . 9

 

 בדיקות  11.06

 כל שכבת צבע יבשה תהיה אחידה ללא נזילות, קמטים, חומרים, סדקים או כל פגם אחר. . 1

שכבת הצבע הנדרשת במפרט בהתחשב באופי השטח ליישום או יתכן שתידרש הגדלה של עובי  . 2

 שיטת ישום או גורם אחר.

 על הקבלן ליישם מספר השכבות הדרושות על מנת להשיג את העובי הכולל הדרוש. . 3

 הקבלן יבדוק ויוכיח למפקח את עובי שכבת הצבע שבוצעה. . 4

לאחר יבוש סופי  ELCOMETERם כגון עובי שכבת צבע על ברזל תבדק בעזרת מכשיר מגנטי מתאי . 5

 של השכבה.

כמו על בטון, ניתן לבצע הערכה של עובי השכבה על  -במקומות שלא ניתן להשתמש במכשיר מגנטי  . 6

ידי מדידה עקיפה של לוחיות מתכת שמצמידים על השטח הנצבע, או לפי תחשיב על ידי שימוש 

 או נפח המוצקים בצבע./מכשיר בעובי רטוב ו

במידה והעובי לא מתאים לעובי הנדרש במפרט על הקבלן להוסיף שכבה או שכבות צבע או להוריד  . 7

 את הצבע ולבצע צביעה מחדש, הכל בהתאם להוראות המפקח.

 הבדיקות  11.07

)ניתן לקצר את הזמן,  C25 -ימים ב 7הבדיקה תערך על ידי הקבלן אחרי שהצבע התייבש לגמרי  

יבוש הצבע היתה יותר גבוהה בתאום עם המפקח(. אפשר לבצע בדיקה במידה שהטמפרטורה בעת 

 14חלק  785בסכין חד או בהתאם לתקן הישראלי  1-2על ידי שיטת חיתוך השכבה החיצונית של 

מ"מ בעוביים  2מיקרון ומשבצות של  80מ"מ בציפויים עד  1שיטת שתי וערב. חיתוך משבצות בנות 

 ל משטח המשבצות והורדתו על מנת לקבוע דרגת הדבקות.יותר גדולים והדבקת סרט דביק ע

או צביעה, /בנוסף על הבדיקות הנ"ל, רשאי המפקח לבצע כל בדיקה שהיא המקובלת בבדיקות צבע ו 

 על מנת לוודא את טיב הצבע והתאמתו לדרישות המפרט.

 שיטות שונות להכנת השטח  11.08

 ופי העבודה והתנאים השוררים במקום.שיטת הכנת השטח, תקבע על ידי המפקח בהתאם לא 

 לשטחים אופקיים -טיפול בחומצת מלח  א. 

מדוללת ביחס חלק אחד חומצה לשני חלקים מים. את  28-30%טיפול בחומצת מלח  

דקות ומיד לשטוף השטח באופן יסודי במים  2-3החומצה המדוללת יש להשאיר על השטח 

 נקיים.
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למנוע היווצרות של מלחים אשר ניתנים להסרה  השטיפה חייבת להעשות מיד, על מנת 

 בקושי.

 מברשות פלדה ב. 

 חיספוס השטח במברשות פלדה ידניות או מכניות. 

 בועות וכיסי אויר 11.09

במידה וקיימים בועות וכיסי אוויר, יסתום אותם הקבלן, אחרי הכנת השטח, לפי אחת השיטות  

מיוחדות או חומרי מילוי מיוחדים המתאימים  הנ"ל, בטיט צמנטי, תערובת צמנטית עם תוספות

 למערכת הצבע המתוכננת.

 

 

 צביעה בצבע מגן בפני עובש  11.10

הצביעה תבוצע בצבע "אקרינול" "פונגידק" או שווה ערך על קירות ותקרות מטוייחים המצויים  . 1

 באיזורים רטובים או גובלים בהם בהתאם להוראות המפקח.

 כדלקמן:הוראות השימוש הן  . 2

 ניקוי השטח מאבק, לכלוך ושומן בתמיסה לפי הוראות היצרן.  2.1

 מים. -10%צביעת שכבה ראשונה של "אקרינול" מדוללת ב  2.2

 בלבד. -10%-5%צביעת שכבה שנייה ושלישית מדוללת ב  2.3

 שעות. 12 -זמן הייבוש בין שכבה לשכבה   2.4

 Free 2000 צביעה בסופרקריל  11.11

 תבוצע בצורה הבאה:הצביעה  

 שבמפרט הכללי. 11031. ניקוי השטח מלכלוך שומנים ואבק והכנת השטחים כמפורט בסעיף 1

 טרפנטין, או שכבת "טמברופיל". -30%. צביעת שכבה אחת של בונדרול מדולל ב2

 שעות. 24. המתנה לייבוש 3

 מיקרון. -25שכבה של כ . צביעת שלוש שכבות של סופרקריל בגוון לפי בחירת האדריכל בעובי כל4

 . יישום הצבע הדילול וזמן היבוש, לפי הוראות היצרנים.5

  צביעה בצבע פוליאור עם מרוק )שפכטל( 11.12

 הצביעה תכלול את החומרים והעבודות הבאות: 

 שבמפרט הכללי. 11031הכנת השטחים כמפורט בסעיף  -

 או שכבת בונדרול סופר.שכבות "שמן אטום לעץ ולקירות", או שכבת בונדרול,  1 -

דבק שפכטל כולל החלקה בנייר לטש במספר שכבות כנדרש עד לקבלת משטחים מישוריים חלקים  -

 ובכל מקרה לא פחות משתי שכבות.

 שכבות "צבע יסוד סינטטי". 2 -

 שכבות לפחות "פוליאור" עד לקבלת צבע אחיד בגוון הדרוש, גוון הצבע ייבחר ע"י האדריכל. 2 -

 עה תעשה בצבע "פוליאור" תוצרת טמבור או שווה ערך.הצבי   

טרפנטין מינרלי. הבונדרול יהיה מדולל  -70%דילול: "שמן איטום לעץ ולקירות" יהיה מדולל ב -

טרפנטין מינרלי, אין צורך לדלל את ה"בונדרול סופר". ה"צבע יסוד סינטטי" יהיה  -30%ב

 טרפנטין מינרלי. -15%-10%מדולל ב

 טרפנטין מינרלי. -15%-10%ור" יהיה מדולל בה"פוליא   

 יישום הצבע וזמן הייבוש בהתאם להוראות היצרנים. -

 הערות כלליות 11.13

 יישום הצבע בהתזה במכשיר התזה יתקבל גמר יפה יותר מאשר יישום במברשת   א.  

 )רולר(.  או גליל  

 הכנת הפרטים לצביעה תהווה  בהתאם להנחות יצרן הצבע.  ב.      

 אופני הצביעה
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 בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומידי פעם במהלך הצביעה.

דקות לעובי  15מיקרון. ניתן להגיע ב"רטוב על רטוב" בהפרשים של  40-90עובי פילם מומלץ לשכבה 

 מיקרון. 120סופי של עד 

 במדלל. 10%דללו עד צביעה במברשת/רולר: 

 אטמוספרות. 3-5התיזו בלחץ  1-32מדלל  15%דללו עד צביעה בהתזה רגילה: 

 .אטמוספרות 3-5התיזו בלחץ  1-32מדלל  7%צביעה בהתזת איירלס: דללו עד 

 ניקוי כלים 

  מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של מים על  1-32במדלל נקו את כלי העבודה 

 האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.הצבע שנותר וסגרו את 

 אזהרות ואמצעי בטיחות

 לא למאכל. הרחיקו מאש. הרחיקו מהישג ידם של ילדים, הקפידו על הגנה נאותה של 

העור והעיניים בזמן הצביעה. הקפידו אל אוורור נאות בזמן הצביעה. הימנעו משאיפת החומר ואדיו.  

 ים במים ובסבון לאחר הצביעה.רחצו את הידי

 

 לבחירת האדריכל. – גוון

 

 אופני מדידה מיוחדים    11.14

הביצוע בגוונים שונים של צבע והכנת דוגמאות שונות יעשו על ידי הקבלן ללא כל תשלום נוסף  . 1

 והוא כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

כמתואר במפרט המיוחד כדרוש לקבלת גוון אחיד יהיו על כל ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת  . 2

 חשבונו של הקבלן ולא תשולם עבור הנ"ל שום תוספת.

שטח נטו לרבות על גבי שטחים קטנים, מעוגלים ובגבהים  -המדידה של סעיפי הצבע השונים  . 3

 שונים.

 א תשולם בנפרד.צביעת אלמנטי נגרות ומסגרות כלולה במסגרת מחירי האלמנטים השונים ול . 4

לא תשולם כל תוספת מעבר לסעיפים שבכתב הכמויות עבור צביעה במספר גוונים ולפי צורות  . 5

 גיאומטריות שונות, הכל לפי הוראות המפקח.

עבודות צביעת שטחי גבס בטון מעוגלים כוללת במחירה ביצוע שפכטל מושלם בכל המשטחים ולא  . 6

 רק בחיבורים בין הלוחות.

 כל המחירים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט מיוחד זה.  .     7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עבודות אלומיניום  -   12פרק 
 תוכן העניינים - 12פרק 

 

 מהות העבודה והיקפה 12.00.0
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הצעת המחיר שתוגש לפי בקשה זו, תתייחס ותכלול ביצוע מושלם ומלא של כל  12.00.1

נלווה, לרבות תכניות החומרים והעבודות המפורטים בהמשך ובכל מסמך 

האדריכל, מפרט כללי ומפרט המיוחד הכולל חוברת פרטים . ההצעה תכלול את 

 כל הפעולות הנדרשות מקבלן האלומיניום כדלקמן :

כללי ומפורט )חזיתות ופרטים ( לכל עבודות האלומיניום: קירות  הגשת תכנון 12.00.2

 מסך, דלתות וחלונות, מעקות,  תשתית ותמיכות מפלדה .

 הנדרשים על פי הנחיית מפרט זה. כל המסמכיםהגשת  12.00.3

 לסוגי החומרים השונים, כנדרש במפרט . הכנה והצגת דגמים 12.00.4

 של האלמנטים והפריטים השונים .  1:1דגמים בגודל הכנה והרכבה של  12.00.5

הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות לרבות  עבודות המדידהביצוע כל  12.00.6

 ביצוע מדידה ע"י מודד מוסמך.

המפורטות לרבות עבודות ייצור, הרכבה, איטום ,  כל עבודות האלומיניוםביצוע  12.00.7

 זיגוג וניקוי כללי של המערכות.

והעיגון הדרושות להתקנת פרטי האלומיניום השונים  ביצוע כל עבודות התשתית 12.00.8

 והמפורטים ברשימת האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים.

שאים מאלומיניום או אלמנטים נוספים לכל האלמנטים הנו הכנת חישובי חוזק 12.00.9

 מפלדה ע"י מהנדס רשוי ואישורם מול הקונסטרוקטור של הפרויקט.

שונים המשמשים לייצור, הובלה, הרמה, אחסון והרכבה של  שימוש באמצעי עזר 12.00.10

 כל הפריטים והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה.

שהעבודה בוצעה על פי , המאשר  מהנדס מטעמו של הקבלן המבצעאישורו של  12.00.11

התוכניות והפרטים שהוגשו. לתשומת ליבו של הקבלן שכל המידות המופיעות 

בתוכניות השונות הנם מידות לשטחים הגלויים לעין בלבד, המחיר שהקבלן ינקוב 

בו יכלול את יתר השטחים שאינם נראים בחזית הבניין , דוגמת כיפופים, חפיפה 

הקבלן לקיבוע האלמנטים השונים. הקבלן אינו וחיזוקים שונים אשר ישמשו את 

 זכאי לתוספת תשלום בגין שטחים אלה .

אחוזים לא ישנה את מחיר הפריט ואינו  5שינוי מידות הפריטים בערך של עד  12.00.12

מזכה את הקבלן לתוספת כלשהיא . שינוי מידות הפריט מעבר לכך תשנה את 

 מחיר הפריט באופן יחסי למחיר הראשוני .

 

 מבוטל 12.01.0

תכניות ומסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת צו התחלת עבודה ולפני תחילת  12.01.1

 העבודה 

 

  (Shop Drawing) תכניות עבודה מפורטותטרם תחילת הייצור, יכין הקבלן  12.02.00

או אחר שיידרש. תכניות אלה יתארו בפירוט את החזיתות כמו  1:1, או 1:2בקנ"מ 

כן יכילו פרטים, מידות ביצוע וחתכים אחרים הדרושים להגדרת הציוד ושיטת 

העבודה שנבחרה. באמצעות תכניות אלה יהיה ניתן לזהות את כל הרכיבים:  

חומרי איטום שיטות עבודה,  פרופילים, אביזרים, חיזוקים , רכיבי תשתית ועיגון ,
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חיבורים בין רכיבים שונים, מפגש בין חומרים שונים ותיאור כל פרט אחר אשר 

 ישמש לביצוע העבודה בשלמותה .

 לתמיכות הפלדה האנכיות והאופקיות הנדרשות בכל פריט ופריט . תכניות עבודה 12.02.01

ם ייקח אשר מהווה יחידה נפרדת .תכנון הפריטייוגשו לכל פריט תכניות אלה  12.02.02

 בחשבון את האופי המיוחד והנתונים המיוחדים של כל פתח ופתח .

, ולשביעות רצונם של האדריכל , יועץ יספקו מענה טכני ואדריכליהתוכניות  12.02.03

 האלומיניום ומנהל הפרויקט.

, אין להתחיל יועברו לאדריכל וליועץ האלומיניום לבדיקה ואישורתכניות אלה  12.02.04

עוד התוכניות אינם מאושרות ע"י האדריכל , יועץ  בעבודות או בהכנה לעבודות כל

 האלומיניום ומנהל הפרויקט . 

 את כל הנדרש לתוכניות אלה ועד לאישורם הסופי. יתקן וישליםהקבלן  12.02.05

לכל הגורמים הנוגעים לעניין, כל תהליך  יפיץ הקבלן סט תכניותלאחר אישורם  12.02.06

כאי לקבל תוספת מחיר הפקה והפצת התוכניות יהיה על חשבון הקבלן ואין הוא ז

 בגין כך .

במדויק, אין לשנות כל פרט  הקבלן יפעל על פיהםלאחר אישורם של התוכניות ,  12.02.07

 או הנחיה ללא אישור בכתב מראש.

הכוללת לעמידה בתקנים  לא יפתור את הקבלן מאחריותואישור תכניות אלה  12.02.08

 הנדרשים ובהנחיית המפרט. 

מהנדס רישוי. לאישור מהנדס  של הפריטים ערוכים ע"י חישובים סטטיים 12.02.09

 הקונסטרוקציה של הפרויקט.

הישראלי המאשרים עמידה של המוצרים  תעודות בדיקה ואישורי מכון התקנים 12.02.010

 השונים בתקנים הרלוונטיים . 

 של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים.דוגמאות של חומרים ודגמים  12.02.011

 

 לוח זמנים כמפורט במסמכי המכרז    12.03.0

את כל חומרי הגלם , מכשירים, אמצעי עזר ואת כל הדרוש לו  הקבלן יזמין 12.03.1

להשלמת העבודה בזמן וכפי שנדרש ממנו במסמכי ההתקשרות. הקבלן ייקח 

בחשבון את כל הפעולות הדרושות מרגע קבלת אישור תחילת העבודה ועד לסיומה 

 המושלם .

חרים המבוצעות במקביל ע"י קבלנים א עבודות הנוספותהקבלן יודע שישנם  12.03.2

באתר, ועל כן  ידאג שלא יגרם עיכוב בעבודתם של קבלנים אחרים כתוצאה 

מהתחייבותו לסיום שלב עבודה מסוים בעבודתו . בנוסף לכך הקבלן יתריע מראש 

על כל עיכוב העלול להיגרם לו כתוצאה מעבודתו של קבלן אחר או עבודה אחרת 

 שמבוצעת במקביל לעבודות האלומיניום .

שלא ישבש את לוח הזמנים דוגמאות ודגמים לבדיקה בזמן, כך,  הקבלן ימסור 12.03.3

המתוכנן לביצוע המעטפת כולה. בדיקות שתוצאותיהן תהיינה נמוכות מהנדרש, 

תחייבנה את הקבלן להחליף, על חשבונו, את סדרת המוצרים שממנה נבנה הדגם 

 ומבלי לעכב את הלו"ז הכללי . 

 



[98] 

 

 תקנים נדרשים לביצוע העבודה 12.04.0

ייצור הרכבה ואספקה של כל הפריטים יבוצעו בהתאם לדרישות התקנים  12.04.1

 והמפרטים השונים שלהלן . 

למסגרות אומן    12.00המפרט הכללי, בהוצאת הוועדה הבין משרדית, פרק  12.04.2

 )אלומיניום(

 על כל חלקיו ונספחיו . -חלונות ודלתות– 1068תקן  12.04.3

 קירות מסך. – 1568תקן  12.04.4

 .לציפויים אנודיים 324תקן  12.04.5

 לעומסי רוח והמקדמים הקבועים בתקן זה. -2008במהדורתו האחרונה  414תקן  12.04.6

 לזיגוג. )על כל חלקיו( . 938תקן  12.04.7

 על כל חלקיו ונספחיו זיגוג חלונות ודלתות בבניינים. 1099תקן       12.04.8

כל תקן אחר לביצוע העבודות באופן מושלם, גם אם לא אוזכר ברשימת התקנים       12.04.9

 במפרט זה.

התקנים הנ"ל תהינה דרישות מחייבות, ויהיה, ובמפרט תקבע דרישה דרישות  12.04.10

 אחרת מאלו המופיעות בתקנים דלעיל, תחייב תמיד הדרישה הגבוהה יותר.

 

 הנחיות כלליות לתכנון וביצוע ועמידה בתקנים 12.05.0

לאותו פריט,  יעמדו בתקנים הרלוונטיםכל המוצרים והרכיבים שהקבלן יספק  12.05.1

במקרה של סתירה בין התקנים השונים לבין עצמם או בין אחד מהתקנים לבין 

המפרט המיוחד, תיקבע הדרישה המחמירה יותר. הקבלן מתחייב להציג את 

 אישורו של מכון התקנים לכל פריט ורכיב שיידרש  .

כל הויטרינות והדלתות המיועדים להתקנה  –עמידה בחדירת אוויר ומים  12.05.2

מית יתוכננו ויבוצעו כך שיהיו אטומים לחדירת אוויר ומים . פריטים אלה פני

ניוטון  1000, המוגדרת לעומס שיא של  Bברמה   1חלק  1068בדרישות ת"י יעמדו 

. 

כל הפריטים יתוכננו ויבוצעו בכדי לעמוד בעומס  –עמידה בעומס סטטי  12.05.3

חשבות בתרומתם הסטטי הצפוי לפעול עליהם.  יש לתכנן את המערכות ללא הת

המשנית של פרופילי עזר למיניהם , דוגמת סרגלי זיגוג , כיסויים דקורטיביים 

השקיעה חיפוי פחים. כמו כן יש להתעלם מתרומתה של הזכוכית בפריט . 

.   מסגרות ורכיבים עם  לעומס הנתון 1068המותרת בכל מקרה תהיה על פי ת"י 

.  ובכל מקרה לא תהיה  1/200מ  זכוכית מונוליתית השקיעה המותרת לא תגדל

 מ"מ . 15גדולה מ 

המידות המצוינות במפרט, ברשימת האלומיניום ובתכנית האדריכל , הנן מידות  12.05.4

 גודל חיצוניות של פריטי האלומיניום.

, דהיינו אינן מתייחסות למידות פתחים בבנייההמוגדרות כנ"ל,  מידות הפריט 12.05.5

ת עזר כגון משקופים סמויים, מערכות אינם כוללות  מידות חיצוניות של מערכו

איטום למיניהם, קופינג, פלשונג לסגירת מרווח בקירות מסך ופריטים אחרים וכן 

מרכיבים אחרים המשלימים ומשמשים לסגירת המרווח שבין פריטי האלומיניום 

 וחלקי הבניין .



[99] 

 

 

 דגמים, דוגמאות ובדיקות  12.05.6

, ולשביעות מות ובמידותיציג הקבלן דוגמאות בכבשלב מוקדם וככל האפשר  12.05.7

רצונם של האדריכל  ויועץ האלומיניום, של כל הרכיבים הדרושים להשלמת 

העבודה על פי המפרט כדלקמן : דוגמאות של פרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות  

גימור האלומיניום, קטעי החלונות, קטע לדוגמא של קיר מסך, ויטרינות, דוגמאות 

 י פלדה , וכו'.לחיפויי האלומיניום, אביזר

וכללי של הפריטים רק לאחר השלמת כל הדגמים,  יתחיל ביצור שוטףהקבלן  12.05.8

 בדיקתם ואישורם.

– FULL, דגמים מושלמים בגודל מלאהקבלן יבצע על פי דרישה וללא תמורה,  12.05.9

SIZE MOCK UP   מכל יחידות מוצר טיפוסית כדוגמת יחידה חוזרת של חיפוי פח

 מזוגגת, חלון טיפוסי וכו'.אלוקובונד , ויטרינה 

בזמן ייצור הרכיבים השונים והפריטים,  ביקורת איכות הקבלן יבצע ועל חשבונו 12.05.10

 הקבלן יוודא את התאמתו של המפרט לכל פריט ופריט בפרויקט. 

אחר הנדרש בכדי לוודא את  בדיקה או תהליךהקבלן יבצע ביוזמתו ועל חשבונו כל  12.05.11

כת או רכיב לדרישות המפרט והתקנות תקינות והתאמה של כל פריט או מער

 המחייבות .

לבצע בדיקות במעבדת מכון התקנים  יועץ האלומיניום רשאי להורות לקבלן 12.05.12

וזאת, על מנת  להבטיח את טיב המוצרים והתאמתם לדרישות התקן. בדיקות אלו 

 תהינה על חשבון הקבלן.

יהיו ע"ח הקבלן .ולמען הסר ספק אין הוא זכאי לקבל תוספת  כל הבדיקות הנ"ל 12.05.13

 בגין זה.

, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו האדריכל ו/או יועץ האלומיניום רשאים לבקר 12.05.14

 מתבצעת הפעולה הקשורה בביצוע המעטפת )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(.

התקדמות העבודה, לרבות ולפי דרישת מנהל הפרויקט על הקבלן ידווח מעת לעת  12.05.15

הזמנות חומרים שונים , מדידות באתר ,הרכבת משקופי עזר ייצור הפריטים 

 ומועדי תחילה וסיום להרכבה של כל פריט ופריט .

 ישנה הקבלן את סדר העדיפותבמידת הצורך ועל פי בקשתו של מנהל הפרויקט  12.05.16

נהל הפרויקט בייצור והרכבת הפריטים השונים , זאת על פי שיקול דעתו של מ

 בלבד.
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 דרישות כלליות –הרכבה  12.05.17

את הפתחים והחזיתות. כמו כן יבדוק  הקבלן ימדוד ויבדוקטרם הייצור וההרכבה  12.06.0

את האנכיות, אופקיות  והמישוריות של כל פתח ופתח, הקבלן ייקח בחשבון 

שהמצב בשטח עלול להיות שונה ביחס  לתכניות האדריכל ולרשימת האלומיניום 

יות העבודה שהוכנו ע"י הקבלן . הקבלן יוודא שניתן לשלב את ו/או לתכנ

 המערכות השונות ובהתאם לתוכניות הביצוע המאושרות .

לפני שכל פעולות הגמר בהיקף הפתח  לא יחל הקבלן בפעולת הרכבת הפריטים 12.06.1

 הסתיימו ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

וע לבין הקיים בשטח, יתריע בין תכניות הביצ אי התאמה ו/או סתירה במקרה של  12.06.2

הקבלן על כך בפני מנהל הפרויקט. הקבלן לא יתקדם בייצור ו/או בהרכבה לאותו 

פתח ללא קבלת הנחייה בכתב ממנהל הפרויקט. כל התקדמות בעבודה ללא קבלת 

הנחיה מפורשת ממנהל הפרויקט, תהיה על אחריותו הבלעדית של הקבלן לרבות 

ו במוצר חדש ומתאים.  הקבלן ימשיך בעבודתו רק סילוק הפריט המיוצר והחלפת

 לאחר שהפגם  תוקן או סודר .

, עם ניסיון שיפעלו מטעם הקבלן יהיו עובדים מקצועיים ומנוסיםעובדי ההרכבה  12.06.3

 מוכח בעבודות מהסוג המבוצע בפרויקט . 

הנדרש לרבות ציוד  מצוידים בכל ציוד המדידהציוותי ההרכבה יהיו  12.06.4

 ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים של העבודות. אלקטרואופטי לצורך

לבניה ו/או לעבודתם של  אחראי לתקן ליקויים שנגרמוקבלן האלומיניום, יהיה  12.06.5

קבלנים אחרים, במהלך עבודתו הוא, כגון: חציבה בבטון, פגיעות בצבע, פגיעה 

 בחיפוי גבס, אבן ועוד.

ר תיקון זה הנו סביר הפתחים כאש יתקן ליקויים ופגמים שיתגלו בהיקףהקבלן  12.06.6

 ומוגבל, לרבות סיתות הסרת מכשולים והפרעות שונים .

בכל שלב ושלב , לרבות בשלבים  לדאוג לחוזק ויציבות של כל הפריטיםעל הקבלן  12.06.7

הראשונים של ההרכבה . לצורך כך הקבלן יקים על חשבונו מערכות עזר וחיזוק 

 בשלבים השונים . 

 מתבצעות עבודות נוספותהקבלן מודע לכך שבמקביל לביצוע עבודת ההרכבה שלו,  12.06.8

ע"י קבלנים נוספים , ולכן באחריות הקבלן להגן על כל המוצרים והפריטים שהוא 

ירכיב ועד למסירתם ואישורם ע"י מנהל הפרויקט והמזמין. הקבלן יסיר את 

ב אחר הפריט, הקבלן אמצעי ההגנה בכל שלב שיתבקש לכך לצורך בדיקות ומעק

 יחזיר את אמצעי ההגנה למצבם הקודם לאחר סיום הבדיקות . 

של הפריטים השונים, כל זאת בכדי למנוע פגיעה  לדאוג לאחסון נאותעל הקבלן  12.06.9

 אפשרית בשלמות הפריטים עצמם או בחלקי הבניין האחרים.

 השונים אל האתר. בצורה להוביל את המוצרים והרכיביםבאחריות הקבלן  12.06.10

נאותה, כאשר הם מוגנים מפני פגיעות אפשריות. מוצר או חלק פגום ייפסל 

 ויוחלף.

 בעת ההובלה או האחסנה באתר. מוצר או חלק שנפגעלא יותקן  12.06.11
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, את כל הפריטים שהרכיב ובמועד שייקבע על יתחייב לנקות, באופן יסודיהקבלן  12.06.12

לוחות החיפוי מפח או ידי המזמין וסמוך למסירת הבניין, לרבות ניקוי הזכוכית, 

טרספה, מסגרות האלומיניום, אטמים, ידיות וכל חלק אחר של הפריט ומשני צדיו 

הפנימי והחיצוני. פעולה זו הנה חלק בלתי נפרד מהצעתו של הקבלן וללא תוספת 

מחיר מיוחדת בגין כך. עם סיום פעולת הניקוי, שתבוצע בסמוך למסירה ואישור 

 ישורו של מנהל הפרויקט לסיום הניקוי .הפריטים, יקבל הקבלן את א

כלשהו של אחד הפריטים ,  התגלה פגם או ליקוי ברכיבהיה, ולאחר הניקוי,  12.06.13

 הקבלן יחליפו באופן מידי ועל חשבונו .

משאריות של החומרים השונים  יתחייב לנקות את האתר באופן שוטףהקבלן  12.06.14

הם , פסולת מסוג שהוא הכניס לאתר, כולל שאריות חומרים, אריזות או חלקי

 כלשהו, כלי עבודה וציוד אחר שלא בשימוש.

 

 אחריות הקבלן   12.06.15
כל המסמכים שהוא יגיש במסגרת עבודה זו  מתחייב לאיכות ולאמינותהקבלן  12.06.16

 לרבות תעודות בדיקה, מסמכי מוצר, קטלוגים, תכנון המפורט ותעודות אחריות,

 ך לכך שיפעל מטעמו . מוסמ התכנון המפורט ע"י מהנדסהקבלן מתחייב לבצע את  12.06.17

שיפעלו מטעמו החל משלב התכנון ועד  קבלני המשנההקבלן יהיה אחראי לכל  12.06.18

למסירה סופית ותיקון פגמים וליקויים שיתגלו. אחריות זו חלה בהקשר ובכפוף 

 לכל תנאי וסעיפי מפרט זה .

גם לאחר הגשת כל המסמכים והתכנון המפורט לעבודה זו, הקבלן ימשיך להיות  12.06.19

 ולטיב העבודה ובכפוף לכל התקנים והחוקים המחייבים בנדון . לאיכות אחראי

, למוצרים ולחומרים שהוא סיפק לפרויקט ולמשך הקבלן יהיה אחראי לעבודות 12.06.20

תקופת הבדק. לשם כך הקבלן ימסור כתב אחריות מפורט שתוקפו החל ממועד  

זוקה הנדרשת סיום ומסירת העבודה למזמין . הקבלן  יבצע על חשבונו את כל התח

 לשם עמידה בכתב האחריות במשך כל התקופה. 

 

 תכנון ראשוני ותכנון מפורט 12.06.21

כל המסמכים שיימסרו לקבלן בשלב המכרז לרבות מפרט, תכניות וחישובים  12.06.22

להמשך  קווים מנחים ודרישות מינימוםהמהווים  כתכנון ראשוני ובסיסינחשבים 

ותיו של האדריכל ויועץ התכנון והביצוע, התכנון הראשוני מבטא את כוונ

האלומיניום בפרויקט אודות המשך תכנון וביצוע העבודה בפרויקט. הקבלן , 

 1:5ו  1:2ו  1:1ב קנ"מ  תכנון מלא ומפורטובמסגרת עבודתו זו יכין על חשבונו 

ואחר שיידרש, תכנון מלא זה אשר ישמש כתכניות עבודה של הקבלן ולפיו הוא 

 יפעל .

לאדריכל וליועץ האלוומיניום לבדיקה ואישור, הקבלן לא יוגש  התכנון המפורט 12.06.23

יבצע אף פעולה של הזמנת חומרים ו/או ייצור ו/או הרכבה בשטח טרם קבלת 

 אישור מפורש וסופי לתכנון המפורט שיגיש .

, ובשלב מוקדם ככל הניתן, אודות כל סתירה ו/או הקבלן להודיע בכתבבאחריות  12.06.24

 נה בחומר הטכני שנמסר לו על כל התכולה שלו .אי התאמה ו/או טעות ו/או אי הב
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 חומרים, ציוד וכלים  12.08.0

כל החומרים בהם ייעשה שימוש, לרבות ציוד, כלים, אמצעי עזר, מכונות ,   -כללי  12.08.1

אמצעי הרמה ושינוע , חומרים לייצור הפריטים כגון פרופילים, אביזרים למיניהם, 

לכל  התקנים והחוקים הנוגעיםיעמוד בדרישות גומיות, חומרי איטום , כל הנ"ל 

פריט ופריט. על הקבלן חלה האחריות לוודא את עמידתו בדרישה הזו ואין לחרוג 

 מכך ללא אישור בכתב מראש.

עצמם יהיו חדשים ושלמים, ללא פגם  חומרים המשמשים לייצור הפריטים 12.08.2

כלשהו בין אם מדובר על פגם גלוי לעין או נסתר ממנה, ובין אם מדובר בפגם 

גרם בזמן ייצור החומר או לאחר מכן. על הקבלן חלה האחריות להשתמש שנ

בחומרים העומדים בדרישה זו.  כמו כן ידאג הקבלן להוביל ולאחסן את הפריטים 

באתר מבלי שייגרם נזק כלשהוא לחומרים השונים.  למען הסר ספק כל פגם 

חלפתו שיתגלה באחד מהחומרים יגרור דרישה לסילוק אותו פריט מהאתר וה

בחדש , הנ"ל יבוצע על הקבלן עצמו ועל חשבונו ללא תוספת כלשהיא למחיר 

 הפריט .

בהם ישתמש הקבלן יעמדו בדרישות החוקים והתקנות ,  אמצעי הרמה ושינוע 12.08.3

שימוש באמצעים כאלה יורשה לאחר קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות 

 המוסמכות. 

כלשהו שהוא יכניס לאתר לצורך ביצוע  שכל ציוד ו/או כלי עזרהקבלן ידאג לכך  12.08.4

העבודה בכל שלביה וחלקיה, יהיה תקין ולא יסכן את העובדים שלו או של עובדים 

אחרים, כמו כן באחריותו של הקבלן שהציוד הנ"ל לא יגרום  לנזק כלשהוא לבניין 

 או לכל מערכת אחרת .

 

 פרופילים ופחי אלומיניום 12.09.0

-כדוגמת בהם ייעשה שימוש יהיו מסגסגות באיכות מעולה  פרופילי אלומיניום 12.09.1

,כל הפרופילים יהיו מיוצרים במפעל שקיבל את   T5 /T6 טיפול תרמי 6063

 -אישורו של מכון התקנים הישראלי לכך. כל הפרופילים יעברו תהליך להגנה אנטי

 קורוזיבית, ע"פ אחת מהשיטות שיפורטו בהמשך.

 

 זכוכית וזיגוג  12.12.0

,  "FLOAT"המיוצרים בשיטת  בלוחות זכוכית באיכות גבוהההקבלן ישתמש  12.12.1

 .  1חלק  938הלוחות יהיו  ללא פגמים כלשהם ובהתאם להנחית ת"י 

הקבלן מתחייב לספק ולהרכיב את הזכוכיות השונות בפרויקט בהתאם  12.12.2

על כל חלקיו . לרבות זכוכית באזור סכנה . עובי כל שמשה  1099לדרישת ת"י 

ייקבע על סמך דרישת התקנים הישראלים במהדורתם האחרונה . זכוכית 

באזור סכנה תסומן באמצעות אחת מהשיטות המקובלות ולפי תיאום מראש 

 עם האדריכל .

הזכוכיות במעקות בהתאם לדרישות ת"י הקבלן מתחייב לספק ולהרכיב את  12.12.3

התחתונה  .  בכל מקרה זכוכית מעקה המעוגנת לאורך הפאה 1142ות"י  1099
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בלבד )כנדרש במפרט הטכני( תהיה זכוכית רבודה ומחוסמת, כאשר עובי 

 לוחות הזכוכית יהיה לפי חישוב סטטי אשר יוצג ע"י מהנדס רישוי.

יהיו כל הזכוכיות בין אם מדובר בזכוכית שקופה או זכוכית בגוון כלשהו  12.12.4

רכי בדיוק , הקבלן יזמין מראש כמות שתספיק  לכל צ בעלות אותו גוון

 הפרויקט  מכל סוג וסוג .

כלשהוא ולמשך  להחליף כל שמשה שנתגלה בה כשלהקבלן מתחייב  12.12.5

כשנתיים מסיום ההתקנה בבניין )למעט שבר שנגרם מחבלה( .  הקבלן ישמור 

 לעצמו כמות סבירה של זכוכית ומכל סוג שהותקן בפרויקט למטרה זו . 

על  מן בלתי מחיק,תהיה מסומנת בסישמשה של זכוכית מוקשית/ מחסמת  12.12.6

ידי המפעל שביצע את החיסום .  סימן ההקשיה יהיה בפינת שמשת הזכוכית 

 ולא  יוסתר  לאחר הרכבת סרגלי  הזיגוג  .

 לעין תהיה עם פאות מלוטשות ומושחזות . שפאותיה גלויותזכוכית מכל סוג  12.12.7

 

 

  –זכוכית רבודה  12.12.8

ומוצמדים  זכוכית רבודה תהיה עשויה משני לוחות זכוכית מודבקים 12.12.9

מ"מ ובהתאם  1.52או  מ"מ לפחות 0.76בעובי   PVBיריעת באמצעות 

 להנחיות המופיעות ברשימות האלומיניום ובמפרט המיוחד. 

 1038ההדבקה תהיה רציפה ומלאה ללא בועות או כל פגם אחר וכנדרש בת"י  12.12.10

 . 

זכוכית רבודה שאינה מותקנת בתוך מסגרת אלומיניום ואינה חבוקה בכל  12.12.11

פאותיה תהיה עם פרופיל אלומיניום או נירוסטה במידות מינימליות  ובכל 

 היקף הזכוכית רבודה . 

 מ"מ לפחות 6יש להשאיר מרווח של במפגש שבין שני לוחות זכוכית רבודה,  12.12.12

אלי , את העיסה יש למרוח , במרווח זה יש להכניס עיסת סיליקון ניטר

בצורה חלקה ויפה ולכל אורך קו ההשקה . גוון העיסה יהיה לבחירת 

 האדריכל .

תוצרת  PVBבפריטים מסוימים בהם צוין יש להשתמש ביריעת הדבקה  12.12.13

 חברת דיופונט מסוג סינטריגלאס .

 

 התקנת זיגוג 12.12.14

חפיפה של זכוכית שתותקן  בשיטת זיגוג מכני תהיה בעלת מידות שיבטיחו  12.12.15

מכל צד בין הזכוכית לבין מסגרת האלומיניום  מ"מ 20מ"מ לפחות ועד ל  10

 על כל חלקיו .  1099ובכל מקרה בהתאם להנחיית ת"י 

בעזרת סרגלי זיגוג מתאימים. במרווח  תהודק למקומהזכוכית בזיגוג מכני  12.12.16

 שבין הזכוכית לבין מסגרות האלומיניום יהיו פרושים גומיות זיגוג כנדרש

 ויבטיחו את יציבותה של הזכוכית.
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)יחידת פלסטיק( אשר יוצבו במרחק  תתבצע על שני כפיסיםהנחת  הזכוכית  12.12.17

של רבע מאורך  הזכוכית מכל צד ובאופן סימטרי. אורך הכפיסים יהיה 

 מ"מ לפחות . 3מ"מ ובעובי של  40לפחות 

, כך השארת חופש בכל היקף הזכוכיתמידות אורך ורוחב הזכוכית יבטיחו  12.12.18

שתתאפשר התפשטות תרמית של הזכוכית וימנע מגע אפשרי בין הזכוכית 

 למסגרת האלומיניום . 

 

 זכוכית עם הדפסה דיגיטלית / חלבית 12.12.19

ההדפסה על הזכוכית תהיה דיגיטלית ובשתי שכבות ובשני גוונים שונים, הגרפיקה והגוון  12.12.20

 לבחירת האדריכל .

 זכוכית ולבחירת האדריכל .ההדפסה תהיה באופן חלקי או מלא לכל שטח ה 12.12.21

 # .3בזכוכית בידודית ההדפסה תבוצע על צידה החיצוני של השמשה הפנימית פאן  12.12.22

 # .2בזכוכית מונוליטית ההדפסה תבוצע על צידה הפנימי של הזכוכית פאן  12.12.23

ההדפסה תבוצע באמצעות ציוד מתקדם אשר יבטיח איכות גבוהה של ההדפסה ואחידות  12.12.24

 בשכבות הצבע .

הקבלן יהיה אחראי לאיכות ההדפסה ולמשך עשר שנים לפחות, בסוף העבודה הקבלן יצרף  12.12.25

 תעודת אחריות למסמכים שהוא מחויב למסור למזמין. 

זכוכית אשר תסופק בגוון חלבי תבוצע באמצעות "צריבת אסיד" , למעט  12.12.26

 # .3זכוכית בידודית חלבית בה יותר שימוש בהתזת חול בפאן 

 

 טבלת זיגוג  12.12.27

ויקט זה ייעשה שימוש בזכוכית בידודית ומונוליטית ובהתאם למתואר בפר 12.12.28

 ברשימות האלומיניום 

,  בכל מקרה   AGC  /PPGכל הזכוכיות יהיו כמפורט  לעיל תוצרת חברת פיניציה /  12.12.29

החלטה סופית בעניין תהיה אך ורק בידי האדריכל והיועץ האלומיניום  ולאחר קבלת כל הנתונים 

 והדוגמאות כנדרש במפרט זה .  

 
 

 פרזול ואטמים  12.13.0

יופיע במפרט המיוחד ובהתאם לכל סעיף וסעיף או  פירוט מדויק לכל האביזרים 12.13.1

בטבלה מרוכזת בסוף המפרט. הקבלן מתחייב להשתמש באותם אביזרים בדיוק , 

 שימוש באביזרים שלא אושרו מראש יגרור פסילת כל הפריט והחלפתו בחדש.

יפורט בתוכניות העבודה המאושרות לרבות שם  כל האביזרים והפרזול לסוגיו 12.13.2

 גווןהספק, מק"ט ו

יאושרו בכתב ע"י האדריכל ויועץ האלומיניום ולאחר  כל האביזרים הגלויים לעין 12.13.3

 הצגת דוגמאות מכל סוג ובגוון הסופי שייעשה שייבחר. 

של הסדרה שנבחרה או של ספק אחר באישור בכתב  כל האביזרים יהיו מקוריים 12.13.4

 ומראש.

זרה בטנה פנימית יותקנו על מסגרת הדלתות בע צירים, מחזירי שמן וידיות בהלה 12.13.5

 מ"מ לפחות. 3בעובי 
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 לפחות.  316עשויות נירוסטה בלתי מחלידה דרגה  אחיזה ידיות פתיחה וידיות 12.13.6

 מספק הנירוסטה בו יצוין בפירוש סוג הפלדה . תיעוד מאושרהקבלן ימציא  12.13.7

להגבלת פתיחה, ידיות בהלה מכל סוג ,  מספריים, מנגנונים בכלל ומנגנונים 12.13.8

וכל אביזר אחר יהיו מפלב"מ בלתי מחלידה ובלתי מגנטית  מנעולים וצילינדרים

 או כל חומר אחר אנטי קורוזיבי ובאישור יועץ האלומיניום מראש. 316דרגה 

לייעודם ולתעלות המושחלות בהם, האטמים יהיו בטיב אטמי הזיגוג יתאימו  12.13.9

, האטמים U.Vמעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג אויר קיצוניים וקרינת 

או סיליקון. אורך האטמים יתאים לאורך הפרופיל, מפגש  EPDMיהיו עשויים מ 

 . E.P.D.Mהאטמים יודבק בעזרת סיליקון מיוחד להדבקת גומי 

יובא לאישור האדריכל מראש,  גוון האביזרים הגלויים לעין, האטמים והגומיות 12.13.10

 הקבלן יפעל על פי החלטת האדריכל בעניין זה .

 

 רים ,פרופילים ופחים .גימור מוצ 12.14.0

בהם ייעשה שימוש בפרויקט יהיו מוגנים מפני השפעות  כל הפרופילים והפחים 12.14.1

 קורוזיביות, אין להשתמש באף רכיב ללא הגנה קורוזיבית .

מפני פגיעות מכניות העלולות   הפרופילים והפחים יגיעו לשטח מוגניםכל  12.14.2

להתרחש בזמן ההובלה והאחסון. הסרת כיסוי המגן תהיה בסמוך להרכבה ככל 

 האפשר. 

יהיו לבחירת האדריכל , ולאחר העברת דוגמאות  גוון סופי של הצבע והאילגון 12.14.3

 כנדרש במפרט .

 

 גוונים

טפת, ללא לאילגון או צביעה של המע רשאי לבחור עד שני גוונים שוניםהאדריכל  12.14.4

 שינוי מחיר היחידה.

. וע"פ לוחות RALעל ידי האדריכל מתוך לוח גוונים על פי מק"ט  גוון צביעה יבחר 12.14.5

 גוונים לאילגון.

 כל הפרופילים בפרויקט ייצבעו באותה מצבעה , ויהיו בעלי אותו גוון בדיוק . 12.14.6

הנבחרים במועד, כדי לא לגרום  לקבל מהאדריכל את הגווניםעל הקבלן לדאוג  12.14.7

 לעיכוב בלו"ז.

לפרויקט תעשה לאחר הרכבת דוגמא מושלמת באתר ולאחר  בחירת הגוון הסופי 12.14.8

 בדיקתה ואישורה ע"י האדריכל והיועץ .

 -תכולת מחירים  12.16.0

מחירי פריטי האלומיניום , קירות מסך , חלונות , ויטרינות , וכן לאלמנטים  12.16.1

ת והחומרים הדרושים לקבלת כל הפריטים באיכות אחרים , יכלול את כל העבודו

הנדרשת במפרטים ובתכניות המאושרות לביצוע , לרבות הסעיפים שלהלן שיהוו 

 חלק אינטגראלי ממחירי הפריטים אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות :

 עלות חומרים , פחת , תקורות , מסים  אגרות והיטלים מיוחדים ורווח . 12.16.2

 מדידות המבנה . 12.16.3
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תכנון המפורט )תכניות פרטים ומסמכים טכניים ( , החל על הקבלן מתוקף ה 12.16.4

האמור במפרט הכללי והמפרט המיוחד , לרבות פיקוח מצד מתכנני הקבלן 

 והקבלן עצמו .

 הכנת חישובים סטטיים ע"י מהנדס רישוי לכל סעיף וסעיף בו נדרש לעשות כן. 12.16.5

 זכוכית וזיגוג  לסוגיו השונים . 12.16.6

 שונים .פרזול לסוגיו ה 12.16.7

 גימור מוצרי האלומיניום  בצבע. 12.16.8

 אטמים , חומרי איטום ובדיקות אטימות . 12.16.9

 חומרי בידוד. 12.16.10

 הכנת דוגמאות ודגמים מושלמים והרכבתם באתר . 12.16.11

 ביצוע בדיקות לדגמים ולרכיבים השונים באתר או במעבדה מוסמכת לכך . 12.16.12

 הובלה ואחסון כנדרש בכל שלבי העבודה ועד לגמר העבודה והשלמתה . 12.16.13

הגנה על חומרי הגלם והפריטים המוגמרים ועד למסירתם ואישורם ע"י מנהל  12.16.14

 הפרויקט .

 ניקיון שוטף של האתר מכל פסולת ושאריות . 12.16.15

 ניקיון יסודי של כל הפריטים ולאחר הרכבתם במקומם. 12.16.16

 ביצוע תיקונים והחלפת רכיבים פגומים במהלך תקופת הבדק. 12.16.17

 הרמה ופיזור המוצרים בבניין . 12.16.18

יקום ובצורת החלוקות הפנימיות בכל מוצר ומוצר, מבלי שתשולם על שינויים במ 12.16.19

 כך תוספת מחיר כלשהי.

כמו כן , יכלול מחיר פריטי האלומיניום את כל החומרים והעבודות הדרושות  12.16.20

לקבלת הפריטים על פרטיהם , כשהם מותקנים במקומם , מושלמים ומתפקדים 

 כהלכה  ומאושרים לאחר מסירה.

ו תהיה כלולה במחיר הפריט. לא תימדדנה בנפרד ולא ישולם עלות מערכות אל 12.16.21

 בגינו תשלום נוסף.

 

 אופני מדידה ועדיפות מסמכים 12.16.22

מדידת הפריטים המופיעים בתכניות האדריכל תבוצע בהתאם להגדרת היחידה הנקובה  12.16.23

למפרט  12.00בכתב הכמויות, למפרט המיוחד לביצוע עבודות האלומיניום ולפי הוראות פרק 

)הספר הכחול(.  פריטים שהוגדרו כיחידות במחיר קומפלט לא ימדדו לפי התיאור  הכללי

 לעיל .

מידות הפריטים השונים על כל סוגיהם וכינויים וכפי שהיו נקובות ברשימות ובתכניות    12.16.24

האדריכל הנם מידות נומינליות של הפריט וכפי שהוא תוכנן והוגדר . מידות אלה אינם 

מתייחסות למידת הפתח ועל כן אינם כוללות את מידות מערכות העזר כגון משקוף עזר , 

 ואיטום היקפיים כגון קופינג , פלשונג  וכו..   מערכת איטום , פחי סגירה

מחיר הפריט וכפי שיהיה נקוב ע"י הקבלן יכלול את כל המערכות הנוספות בפריט , והן לא  12.16.25

 תימדדנה בנפרד ולא ישולם   בגינן תשלום נוסף.
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התאמה בין מסמכי המפרט השונים, סדר העדיפות יהיה -בכל מקרה של סתירה ו/או אי 12.16.26

 כדלקמן : 

 מפרט המיוחד.ה .א

 כתב הכמויות. .ב

 תכניות אדריכל ו/או רשימות האלומיניום. .ג

 הוראות המפרט הכללי. .ד

 תכניות אחרות. .ה

למען הסר ספק, בכל מקרה של סתירה מכל מין וסוג שהוא, הן בתכניות והן במסמכים  12.16.27

פי שיקול -ובמכרז, יחולו ההוראות המיטיבות עם המזמין כמחייבות את הקבלן, הכל על

עדית של מנהל הפרוייקט, לקבלן לא תהיה כל זכות, מכל סוג ומין שהוא, לערער דעתו הבל

 על קביעת מנהל הפרויקט והמזמין.

 

 דרישות סף לבחירת הקבלן לעבודות האלומיניום : 12.16.28

הקבלן לעבודות האלומיניום יהיה בעל ותק ידוע ומוכח בביצוע פרויקטים  12.16.29

 ציבוריים כדוגמת נשוא מכרז זה.

האלומיניום אינו רשאי למסור את העבודה במלואה או בחלקה לקבלן משנה קבלן  12.16.30

באתר זה. העברת חלק מהעבודה לקבלן אחר תותנה באישור קבלן המשנה ע"י 

 מנהל הפרויקט ויועץ האלומיניום ומראש.

הקבלן יגיש רשימת עבודות ופרויקטים דומים במהות ובהיקף הכספי שהוא עצמו  12.16.31

נות, ובתנאי שהעבודות אלה באותו סדר גודל של ביצע בחמש השנים האחרו

 העבודה הנדרשת במכרז זה.

אישורו הסופי של קבלן האלומיניום יינתן ע"י מנהל הפרויקט, זאת לאחר 
 שהקבלן אושר ע"י יועץ האלומיניום .

 
 

 מפרט מיוחד חלונות דלתות וקירות המסך

 +  3-+ אל 2-ס"מ . אל 380כללי דלתות וקבועים מזכוכית , גובה טיפוסי   -מחיצות פנים   12.21.1
 

  8-+אל 4-אל 

 כמסומן בתכניות הפריט כולל קבועים + דלת כנף אחת או שתי כנפיים. 12.21.2

 והחלוקה בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום. מידות הפריט 12.21.3

 .  מ"מ 12מחוסמת הזכוכית תהיה זכוכית שקופה  12.21.4

 , צורה וגוון ההדפסה  בשתי שכבותהדפסה דיגיטלית על כל זכוכית או  אגף תבוצע   12.21.5

 לבחירת האדריכל.

ס"מ עשוי  10לרצפה ולקירות יבוצע באמצעות סנדל מיוחד בגובה של  עיגון אגפים קבועים 12.21.6

 מחומרים בלתי מחלידים עם כיסוי בגמר נירוסטה. 

 אגף קבוע יהיה זהה בגודל הסנדל שיותקן  בכנף הדלת . פרופיל תחתון לעיגון 12.21.7

 אלה לרצפת הבטון יבוצע  באמצעות בורג ודיבל עשוי ניילון . עיגון פרופילים 12.21.8
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 ס"מ . 50לא יעלה על  המרחק בין הברגים 12.21.9

 אשר יעגנו ויפלסו את הזכוכית . תונח על כפיסים עשויים ניילון/ פלסטיקהזכוכית  12.21.10

 למתכת. לא יהיה מגע בין זכוכיתלאחר התקנת הזכוכית בתוך הפרופילים  12.21.11

 עשוי נירוסטה ובדומה לפרופיל התחתון.  Uבאמצעות פרופיל  עיגון הזכוכית בצד יבוצע 12.21.12

 מידות רוחב הזכוכית יבוצעו בחלוקה שווה . 12.21.13

המרווח שבין לוחות הזכוכית הסמוכים או בין לוחות הזכוכית לבין הסנפיר ייאטם באמצעות  12.21.14

טק )הפס הדביק מתוצרת חברת -סרט דביק שקוף המתאים לעובי הזכוכית המסופק ע"י חברת דב

lohmann   מסוגduplocolln  עובי הפס הדביק יתאים לעובי הזכוכית ויבוצע בכפוף להנחיות של .)

קט . במקרה מיוחד ולאחר קבלת אישור מראש  ניתן לאטום עם סיליקון קריסטלי אשר -חברת דב

 יבוצע בצורה חלקה ואחידה.

כולל הדפסה דיגיטלית  , הסימון 918על כל זכוכית יבוצע סימון כנגד התנגשות ובכפוף לת"י  12.21.15

 ובתיאום מול האדריכל.

 כמפורט ברשימות דלתות מסוג כנף אחת/ או שתי כנפיים משולבות בפריטים . 12.21.16

 מידות הדלת בהתאם למפורט ברשימות. 12.21.17

  TS 80או    TS 84תוצרת חברת דורמא דגם מחזיר שמן רצפתי כל דלת תיפתח באמצעות  12.21.18

 ובהתאם לגודל הכנף. 

 בלתי מחלידה ובלתי מגנטית . 316עשויים מנירוסטה בכל מקרה האביזרים  12.21.19

 יהיה גמר מבריק או מט או משי ולבחירת האדריכל.גמר האביזרים  12.21.20

תוצרת דורמא  או שו"ע  ARCOSיהיה עשוי נירוסטה דוגמת דגם  ציר עליון של הדלת 12.21.21

 מאושר מראש ע"י האדריכל.

 ס"מ . 100מ"מ ואורך  32עשויה צינור נירוסטה בקוטר  ידית קבוע דו צדדיתלכל כנף תותקן  12.21.22

 מ"מ . 100בגובה של  סנדל תחתוןלכל כנף יותקן  12.21.23

בתוך הסנדל ויאפשר  את נעילת הכנף ברצפה ללא חופש  צילינדר מובנהלכל כנף יותקן  12.21.24

 מיותר.

 שיותקן ברצפה באופן שקוע. נגדי ייעודינעילת הכנף תבוצע כנגד  12.21.25

  2-פריט אל 12.21.26

ל זכוכית מכופפת ובהתאם לרדיוס הקיים בתכנית , כנ"ל פרופילי עיגון תחתון הפריט כול 12.21.27

 ועליון.

 חלקים שווים שכאמור מעוגלים. 4הזכוכית המכופפת תחולק ל  12.21.28

 במפגש שבין כל שתי זכוכיות יותקן סנפיר ובהתאם לסעיף לעיל.  12.21.29

 הפריט כולל דלת כנף אחת פתיחה פנימה. 12.21.30

 פלדה מעוגל ומעוגן לתקרה אליו יש לעגן את הזכוכית. לאורך הפאה העליונה קיים פרופיל 12.21.31
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 מ"מ שקופה מחוסמת. 10הפריט כולל זכוכית  12.21.32

  8-פריט אל 12.21.33

 התקנת הפריט תבוצע בקו שאינו ישר . 12.21.34

 ההתקנה תבוצע בסיגמנטים ובהתאם לתכנית הפריט. 12.21.35

 

 סנפיר . –חיזוק אנכי  12.21.36

 סנפיר עשוי זכוכית.כמפורט ברשימות הויטרינות יבוצעו עם חיזוק אנכי בצורת  12.21.37

מ"מ, מחוסם ושקוף, בהיקף שלו תבוצע  19הסנפיר בצורת טרפז עשוי מזכוכית בעובי  12.21.38

 השחזה ופאזה .

 ס"מ. 10ס"מ , פאה תחתונה קצרה כ  25פאה עליונה של הטרפז תהיה כ  12.21.39

מטר מפני  2.4ס"מ ובכל מקרה תחתית הסנפיר תסתיים בגובה +  140מידת גובה הסנפיר כ  12.21.40

 הריצוף.

 סנפיר יעוגן בשתי הפאות שלו העליונה והתחתונה.ה 12.21.41

הפאה העליונה של הסנפיר תעוגן באמצעות אביזר מיוחד עשוי נירוסטה אשר יחבוק את  12.21.42

 הזכוכית וירתק אותה לפרופיל פלדה המותקן במקום, )פרופיל הפלדה אינו כלול בפריט( .

הקיים לטובת עיגון אביזר הפריט כולל השלמת חיזוק אופקי שיעוגן בניצב לפרופיל הפלדה  12.21.43

 העיגון העליון.

חיבור הזכוכית לאביזר העיגון יבוצע באמצעות ברגים עוברים + אום ודיסקית נירוסטה  12.21.44

 בלתי מחלידה . 316נירוסטה 

 קצה תחתון של הסנפיר יעוגן לזכוכית באמצעות מחבר מנט עשוי נירוסטה בלתי מחלידה. 12.21.45

 ין הפאה האנכית לזכוכית של הויטרינה .מ"מ ב 8התקנת הסנפיר תבטיח מרווח של כ  12.21.46

 7-+אל 6-+אל 5-פריט אל –תריס למזנון  12.21.47

 כמסומן ברשימות יבוצע תריס לסגירת חזית המזנון . 12.21.48

 התריס שיבוצע כולל פרופילים ורשת מתכתית מחוררת  דוגמת הדגם הרצ"ב תמונתו . 12.21.49

 הפריט כולל מסילות צד ובהתאם להנחיית יצרן התריס עצמו. 12.21.50

ארגז תריס עליון לאיסוף התריס במצבו פתוח. הארגז יהיה סגור מכל הצדדים  הפריט כולל 12.21.51

 ועשוי פח אלומיניום מכופף וצבוע בגוון לבחירת האדריכל.

הפריט כולל מנוע חשמלי מתוצרת חברת סומפי דגם הייפרו, הספק המנוע יתאים למשקל  12.21.52

 התריס.

 עם מפתח .פתיחה והרמת התריס תתאפשר באמצעות מפסק חשמלי או מפסק  12.21.53
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 11 -אל - 10-דלת הזזה חשמלית משולבת בקיר המסך . אל 12.21.54

 כמסומן בתכניות ישולבו דלתות הזזה חשמליות בקיר מסך קיים. 12.21.55

 והחלוקה בהתאם לתוכניות האדריכל ורשימת האלומיניום. מידות הפריט 12.21.56

בקיר המסך לטובת שילוב דלת הזזה חשמלית  כולל פירוק חלקי וביצוע שינוייםהפריט  12.21.57

 כנדרש בסעיף זה.

הפריט כולל הוספת פרופילי אלומיניום מסדרת קיר המסך עצמו או אחר לטובת תליית  12.21.58

 מנוע הדלת.

 הפריט כולל העברת חוטי חשמל ופיקוד כנדרש לטובת הפעלת הדלת בצורה תקינה. 12.21.59

 ית .כולל דלת כנף אחת עם מנוע להזזה חשמל 10-אלפריט  12.21.60

 כולל דלת שתי כנפיים עם מנוע להזזה חשמלית .  11-פריט אל 12.21.61

תוצרת חברת  PAM 35פרופילי הכנף יהיו פרופילים צנועים ככל האפשר דוגמת הפרופילים  12.21.62

 דייטק או שו"ע מאושר מראש.

 מנוע הדלת יותקן בצידה הפנימי של הדלת . 12.21.63

 הדלת תיוצר בהתאם להנחיית יצרן המערכת . 12.21.64

   PPGמ"מ שקופה  וחיצונית מתוצרת  5+1.52+5כוכית רבודה מחוסמת  הזכוכית תהיה ז 12.21.65

 .Z-75דגם 
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 הדלת תופעל בעזרת שני חיישני תנועה  פנים וחוץ , עם אפשרות כיוון מרחק ורגישות .  12.21.66

הדלת תצויד בקרן בטיחות פוטואלקטרית מסוג משדר מקלט ומנגנון פנימי נגד מעיכה  12.21.67

 בעצם כלשהו בזמן הסגירה. הגורם לפתיחת הדלת במקרה היתקלות

 הדלת תצויד במערכת חירום לפתיחת הכנפיים )בהזזה( במקרה של הפסקת חשמל  . 12.21.68

 הדלת תצויד בבורר מצבי עבודה המאפשר בחירת מצב רצוי . 12.21.69

מנגנון הדלת יכוסה בפח אלומיניום צבוע באותו גוון של פרופילי הדלת + כולל חיזוקים  12.21.70

 נדרשים לכך .

 רצפתי , מברשות היקפיות לאיטום . הדלת תצויד במוביל 12.21.71

   

 רכיבים מתועשים בבניה - 22פרק 

 תקרות תותבות  22.01

 כללי א. 

אלמנטים  22שבפרק  22.04כל ההנחיות שלהלן באות בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  

 מתועשים.

 במסגרת מכרז זה כלולות תקרות תותבות מסוגים שונים. 

תאורה, גופי תאורה, מפזרי מ"א, גלאים, מערכות כריזה, בתקרות אלה ישולבו אמבטיות  

 מתזים ומערכות אחרות.

 דרישות כלליות ב. 

על הקבלן לספק כל העבודה, החומרים, הציוד, השרותים הדרושים, להתקנת התקרה  

בהתאם לתכניות עבודה מאושרות והוראות היצרן. על הקבלן להגיש לאישור המפקח 

בהם הוא עומד להשתמש וכן דוחות מבחן ואישורים לגבי  והאדריכל דוגמאות החמרים

תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(, התאמתם למפרטים ולכתב הכמויות, סוג 

 גמר וגוון.

 תוכניות עבודה ופרטים ג. 

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת פרופילים גמר מאלומיניום מאולגן או צבוע או מפח  

בחיבורים שבין התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה, מפזרי אויר מגולוון צבוע, 

 ואביזרים אחרים.

. T -לאורך הקירות תסתיים התקרה בפרופילים היקפיים זהים בגוון ובמידות לפרופילי ה  

יהיו מחוברים לקיר במרחקים שלא יעלו על   L-.  פרופילי ה L -ו   Zהפרופילים יהיו מסוג 

 ס"מ. 40

 ללא חיבור לקיר. -Lיהיו מונחים על פרופילי ה -Zלי הפרופי 

כל הפתחים בתקרה, המיועדים להתקנת אביזרי חשמל, מזוג אויר, כיבוי אש, וכיוצא  

מותאמים למימדים ולצורת האביזרים, כאשר חיבורי פינה  Lבאלה, יעובדו בפרופילי גמר 

 או עפ"י המצוין בפרט.  -45מבוצעים ב

 שיטת הביצוע ד. 

מכל החומרים המשמשים לכל סוג  - -10%ל הקבלן להוכיח שהוא מחזיק במלאי שוטף כע 

 של תקרה, לפני תחילת עבודתו.

 -התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודת הגמר  

 במיוחד עבודות "רטובות" נסתיימו.

ערכות המורכבות בחלל תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח על כך שכל המ 

 התקרה הותקנו ונבדקו.
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הקבלן יספק ויתקין את מערכת התליה בהתאם למפרט הטכני הכללי והמיוחד. עיוות מותר  

 מהמפתח. 1/6300של כל רכיב לא יעלה על 

הקבלן ילמד את התכניות, ויוודא מיקום מדוייק של כל האביזרים החודרים דרך התקרה.  

ח אפשרות להרכיב את התקרה בשלב מוקדם יותר, כדי לעזור בזמן הביצוע ישקול המפק

 למיקום המדויק של אביזרים אלה.

בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התליה בתמיסה מאושרת לשמוש ע"י  

 יצרן התקרה.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות  

שהן. המערכת תהיה יציבה בכל הכיוונים כשהאריחים מותקנים או מוסרים, ותנודות כל 

 לחץ.-קבלת התקרה ע"י המפקח תלויה בעמידותה בבדיקת על

על הקבלן ובאחריותו, להתאים את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה  

יוצא הקונסטרוקציה, כולל בליטות, שקעים, קורות, תעלות כבלים או מיזוג אויר, צנרת וכ

באלה, הקונזולים, ה"גשרים", או אמצעים אחרים שעל הקבלן לבנות כדי להתאים את 

מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי 

 לפגוע בהן, כלולים במחיר.

אין אפשרות להתחבר לתקרות , אלא ע"י ברגים שיעברו לכל עובי התקרה במידה ופני  

 התקרות אינן אטומות, במידה וקיים איטום, אין לבצע חיבור שכזה.

בגמר ההתקנה, על הקבלן לנקות את האריחים ורשת התליה בתמיסה המאושרת לשימוש  

 ע"י יצרן התקרה.

פני התקרה המוגמרת יהיו חלקים ואחידים. כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות  

 ותנודות כל שהן.

 פרופילי התליה ה. 

או חיבורה לקונסטרוקציה חייבים כאמור באישור /פרטי המערכת הנושאת ואופן תלייתה ו 

על ידי המפקח, אולם מאידך, אין באישור כזה משום הסרת האחריות הבלעדית של הקבלן 

לטיב התקרה על כל מרכיביה.  בכל אופן אסור בהחלט לחבר את הקונסטרוקציה הנושאת 

מסוג כלשהו. אמצעי החיבור לתקרות חייבים להיות בעלי  לתקרות הבנין על ידי מסמרים

מבנה של עוגן )"פיליפס", מייתדים מיוחדים וכדומה( לא יורשה שימוש מאביזרים 

מפלסטיק באורך ובצורה מתאימים למטרתם בעלי כושר נשיאה מתאים לתקרה האמורה 

 ובהתאם להנחיות המפרט הכללי.

 אמצעי חיבור, ברגים וכו' ו. 

אמצעי ואביזרי החיבור חייבים באישורו המוקדם של האדריכל, לרבות אמצעי עזר  כל . 1

אחרים. האביזרים יהיו בלתי מחלידים ובצבע התואם לצבע התקרה הספציפית אם הם 

נראים לעין.  מאידך, מודגש בזאת שהקבלן חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל 

תכוון הקבלן לבצע, לרבות צורת השימוש בברגים, פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מ

 מסמרות וכו'.

אין להשתמש במסמרים לחיבור אלמנטים כלשהם של תקרות תותב לקירות. בעיגון  . 2

 25יהיה הבורג המחבר, מוכנס לפחות  -פרופילים ואביזרים אחרים לקירות, לתקרות וכו' 

 יוחדר לתוך מיתד )"דיבל"( בהברגה. מ"מ לתוך מיתד )"דיבל"( שיוחדר לבניה קשה.  הבורג

 אין לתלות תקרות תותב על סרטי פח כפיפים או דקים. . 3

 פתחים וחורים בתקרות ז. 

עבודות תקרות התותב תכלולנה ביצוע פתחים, חורים ואלמנטים אחרים ככל הנדרש  

 מכניות(.-)לתאורה, מיזוג אויר, תקשורת, כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרו
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בודות תכלולנה גם את כל הכרוך בהכנות ובחומרי העזר הדרושים לביצוע פתחים וחורים הע 

הכל  -כנ"ל, לרבות העיבודים מסביב לפתחים, חיזוקים והשלמות בפרופילי אלומיניום וכו' 

 כנדרש לביצוע מושלם של העבודות.

 תעלות תאורה ח. 

יועץ  בתוכניות ובפרטי  בתקרות ישולבו תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כמפורט . 1

 התאורה.

הרכבת גופי התאורה בתוך תעלת התאורה וכל המערכת החשמלית תתבצע ע"י מבצע  . 2

החשמל. קבלן התקרות יכין חורים ופתחים בתעלות התאורה כהכנות להתקנת המערכת 

 החשמלית וכל יתר המערכות הנדרשות והרכבת גופי התאורה עצמם.

 

 

  מגבס וסינורי גבסתקרות תותב   22.02

העבודה כוללת סגירות גבס אופקיות משופעות ואנכיות בין תקרה לתקרה תותבת ובמקומות אחרים  

כפי שידרש, כולל חיזוקים וחיתוכים, הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי בשפכטל, פרופילי 

נגרות, מסגרות,  "אומגה" בין תקרת גבס לתקרת אריחי ו/או מגשים, וכולל שילובים עם אלמנטי

 זיגוג אבן וכיוצ"ב שיסופקו ע"י אחרים.

עבודות השפכטל ובחלק מהמקרים גם הצביעה יבוצעו לפני התקנת האלמנטים החופפים ומשולבים  

 בסינורים, למניעת קשיי גישה לחלקים הפנימיים.

 שטחי הסינורים לפי שטח גלוי לעין בפריסה. 

 לבחירת האדריכל. תקרת גבס תצבע בצבע לפוליאור בגוון  

 לוחות הגבס א.

לוחות הגבס יהיו לוחות גבס סיבים או גבס קרטון לפי בחירת האדריכל המיועדים לקבלה  1א.

 ישירה של צבע;

הרכבת הלוחות תיעשה בהתאם להנחיות המדריך לביצוע מחיצות גבס כנזכר לעיל  2א.

ות למפרט הטכני הכללי על פי המחמיר בין השניים, ובכפיפ ASTM-C-754ובכפיפות לתקן 

 ;22פרק 

בנוגע  DIN 8183ו/או  473ASTM  ;ASTM-C-36-85-הלוחות יתאימו לדרישות התקנים  3א.

 לעמידה בפני העמסות וחסיני אש בהתאם לדרישות התקן;

 הלוחות יהיו חדשים, שלמים, ללא סדקים או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. 4א.

מ"מ; )עפ"י המצויין בכתב הכמויות ובתוכניות( הלוחות  12.5יה עובי מינימלי של הלוחות יה 5א.

מעלות ופיאותיהם יהיו ישרות, מושקעות או משופעות לקבלת חיבור  90יהיו בעלי זוית של 

 נכון בין לוח אחד למשנהו.

 השלד ב.

השלד להקמת התקרות והסינרים יהיה עשוי מפרופילי פח פלדה מגולבן. עובי הפח  1ב.

 -מ"מ לפחות. חלקי הקונסטרוקציה יתאימו ל 0.455לפני מתן שכבת המגן יהיה המינימאלי 

ASTM-C-645. 

 מיקרון לפחות. 20עובי הגילוון יהיה  

 .ASTM-C-645חלקי הקונסטרוקציה השונים יתאימו לדרישות התקן  

הברגים לחיבור הלוחות לשלד יהיו ברגי פח בעלי יכולת קדיחה עצמית, מוגנים בפני  2ב.

 מ"מ וכפופים  8קורוזיה; ובעובי מינימלי של 

, אולם שכבת ההגנה לא תמנע הדבקות מרק ASTM-C-646או  ASTM-C-1002-ל

 המישקים ולא תגרום להופעת כתמים על פני שכבת הגימור.



[114] 

 

והסינרים יבוצעו עד גובה תקרת הבטון. סביב צנרת, תעלות וכו', החוצים סגירות התקרות  3ב.

את התקרות והסינרים, יבוצע איטום מושלם. המרחק המקסימאלי בין פרופילי המתכת 

 ס"מ. 60הנושאים של קונסטרוקצית השלד יהיה 

 איחוד מישקים ג.

 ון.המישקים בין לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט שרי 1ג.

פינות התקרות והסינרים יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולבן, מצופה בסרט שריון שיכוסה  2ג.

 במרק.

 פינות חיבור לקירות בנייה מטויחים ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה. 

 

 

 דרישות כלליות לתקרות המשולבות בפרויקט 22.3

 מהמפרט הטכני. הדרישות הכלליות בסעיף זה הן חלק בלתי נפרד 22.3.1

 הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל נסיון ומוניטין בהרכבת תקרות וציפויים אקוסטיים. 22.3.2

על הקבלן לספק את כל החומרים והעבודה הדרושים להתקנה של תקרה אקוסטית וציפויי קיר  22.3.3

 אקוסטיים.

עבודת הקבלן כוללת הספקת והתקנת גמר מאלומיניום מאולגן או מפח מגולוון צבוע בחיבורים  22.3.4

שבין התקרה לקירות וקורות סביב גופי תאורה ומפזרי אויר. בכל סוגי התקרות הצעת הקבלן למ"ר 

כוללת הספקת התקרה, כל פרופילי הגמר כנדרש וכל חיתוכי התקרות הנדרשים לבצוע העבודה. כל 

 .Z  +Lילי הגמר יהיו מטפוס פרופ

הקבלן אחראי בלעדית על חוזק ויציבות התקרה והוא חייב לנקוט בכל האמצעים כדי  22.3.6

 שהקונסטרוקציה והמתלים בהם הוא משתמש יותאמו למשקל וסוג התקרה.

 פיגומים יסופקו ע"י הקבלן. 22.3.6

 המדידה תהיה מלאה מקיר לקיר ואינה כוללת פחת. 22.3.7

 על הקבלן להשתמש בחומרים מעולים וללא פגם. 22.3.8

על הקבלן לספק למתכנן דוגמאות לאשור של החומרים בהם הוא עומד להשתמש לפני התחלת  22.3.9

 העבודה.

 הקבלן יהיה אחראי לאיכות החומרים והעבודה למשך שנה מיום קבלת העבודה. 22.3.10

 שורה ע"י המתכנן.העבודה תחשב לגמורה לאחר קבלתה ואי 22.3.11

 .1/2כל החבורים לקירות יהיו ע"י ברגי פיליפס " 22.3.12

 מחיר התקרות כולל צביעה של רצועות )שוטי( הגבס המקיפות את התקרות. 22.3.13

 

 מחיצות גבס  22.9

 כללי א.      

 אלמנטים    - 22כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק  . 1

 מתועשים בבנין ובהתאם להוראות היצרן.     

תקן ישראל -ונושאים תו 1490לוחות הגבס יהיו מתוצרת "אורבונד", בהתאם לתקן הישראלי      

 תוקף. כל העבודות תבוצענה עפ"י תוכניות האדריכל והפרטים המצורפים ולהוראות היצרן.-בר

 ן ואת התאמתן לפריטים של מסגרות   פרק זה כולל את אספקת והתקנת המחיצות, את גימור . 2

 ונגרות )כגון: דלתות, חלונות או פתחים אחרים(, המורכבים בתוך קירות הגבס או נוגעים        

 )גובלים( בהם או מהווים חלק מהם.     

פרטי חיבורים ומפגשים ואלמנטים שונים במחיצות הגבס דוגמת חב' "אורבונד" מוצרי בניה  . 3

 אלו הינם חלק בלתי נפרד מהמפרט וכלולים במחירי היחידה השונים    בישראל, פרטים

 שבכתב הכמויות.    

 שיטות ופרטי ביצוע ב. 
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כולם  -שיטות ופרטי הביצוע, החומרים עצמם וחומרי העזר הדרושים להרכבת המחיצות  . 1

 חייבים באישורו המוקדם של המפקח ובכתב.

 לפני ביצוע העבודות על הקבלן לספק למפקח חוברות הדרכה של יצרן לוחות הגבס אותן מייעד      . 2

או חוברות ההדרכה תכלולנה את /הקבלן לספק באתר, לצורך קבלת האישור כאמור. התכניות ו 

כל האינפורמציה הדרושה למפקח לצורך קבלת החלטה. במידת הצורך ולפי דרישת המפקח, 

 אינפורמציה זו או אחרת כפי שיידרש.יוסיף הקבלן 

או פגמים בפניהם או במקצועותיהם. לוחות /לוחות הגבס שיגיעו לאתר יהיו ללא סדקים ו . 3

 פגומים שיגיעו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרים ללא פגמים.

 שעות: 2מחיצה עמידת אש  . 4

 70כפולה של שני ניצבי מ"מ, מערכת  1קונסטרוקציית פח פלדה נסתרת מפרופילי תעלה  

)חסין   F.Sס"מ, מחופה משני צידיה ע"י שכבות גבס דו קרומיות מגבס סוג  60מ"מעמוד כל 

 5מ"מ כל קרום, שתי שכבות גבס בצדדים החיצוניים ובתווך שכבה אחת. סה"כ  16אש( בעובי 

שכבה  שכבות גבס. לוחות שלמים למלוא גובה הקומה מיושמים ורטיקלית על הקונסטרוקציה

ס"מ בהיקף  20מ"מ, ברגים כל  25באורך  5ראשונה מחוברת בהברגה יבשה ע"י ברגים מס' 

ס"מ כלפי השכבה הראשונה,  60ס"מ מעל העמוד המרכזי; שכבה שנייה בהזזה  30הלוח, כל 

ס"מ  30ס"מ משני צידי השכבה, כל  23ס"מ כל  42באורך  6מיושמת בהברגה יבשה ברגים מס' 

 ס"מ. 230לקבלת מחיצה בעובי כולל של  -ס"מ בתחתית ובראש השכבה 60ל במרכז השכבה כ

 . תוספת שכבת בידוד פנימית מצמר סלעים מומלצת, לשיפור התכונות האקוסטיות    1 : הערה

 ס"מ.  230והטרמיות. סה"כ עובי מחיצה אקוסטית וחסינת אש כ                 

 הביצוע ג. 

 מבנה הקונסטרוקציה . 1

: כל אלמנטי הקונסטרוקציה ישאו תו תקן ישראלי ויהיו מתוצרת "צבי כללי 

 אמריקה" או שו"ע.

 מ"מ. 1השלד הנושא יהיה מפח פלדה מגולוון מכופף בעובי  א. 

 ס"מ. 50המרחקים בין הניצבים לא יעלה על  ב. 

 ס"מ. 70רוחב הניצבים יהיה  

מ"מ  3מניצבים בעובי הניצבים מצידי פתחים )משקופי פלדה( יהיו בנויים  ג.

)ועם טלסקופ לעיגון בתקרה וברצפה עפ"י תכניות, או פרטים המאושרים 

 ע"י המפקח.

מודגש בזאת שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת  ד.

 חיזוקים בתוך המחיצות בהתאם לפרטים.

שלד הקונסטרוקציה יתואם עם קבלנים אחרים שיעבדו באתר עפ"י  ה.

 המפקח. הנחיות

חיזוק אופקי המחבר את  להוסיףמ' יש  3בכל מחיצה שגובהה מעל  ו.

 מ'. 2.10הניצבים ומחזקם בגובה של 

 לוחות גבס .2

 כל לוחות הגבס יהיו מתוצרת "אורבונד". א.

 . חסין אש.F.Sמ"מ מסוג  16לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של  ב.

מ"מ מסוג עמיד בלחות ודוחה  12.5לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של  ג.

 מים עם ליבה עמידה בלחות ודוחת מים.

מ"מ, מאושר לפי  12.5לוח גבס ורוד )חסין אש( יהיה בעובי מינימלי של  ד.

 התקן.

המחיצות והציפויים יורכבו מלוחות גבס שלמים, אותם יחתוך המבצע  ה.

ע"י שימוש  למידות ולצורות הדרושות. אין להטליא מחיצות וציפויי גבס
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בשיירי לוחות או אחוי של מספר לוחות קטנים. ביצוע כנ"ל )טלאים 

 וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר.

 שיטת היישום של הלוחות תהיה לגובה. ו.

כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של מחיצות גבס, אלא אם צויין  ז.

 במפורש.

  

 ביצוע וגימור המחיצות 22.10

 מ"מ לפחות מסביב לכל    50מ"מ וברוחב  10הנחת פס קומפריבנד או פלציב בועבי יש להקפיד על  א. 

המחיצות והציפויים, כלומר, בכל שטחי המגע עם בניה קשיחה )הרצפה, קירות בניה, תקרה      

 וכו'(. פס הקומפריבנד או פלציב ילחץ בין המסילות והזקפים לבין הבניה.

מ"מ  10 -ות או לתקרות או לקירות, יש ליצור מרווח של כלוחות הגבס עצמם לא ישקו לרצפ ב. 

אותו יש למלא במסטיק אלסטי דוחה פטריות ולכסות בסרט שריון. הוראה זו תקפה גם 

 בתחתית המחיצות והציפויים אפילו אם יכוסו בשיפולים )פנלים( אלא שניתן לוותר על הסרט.

מכלי הדחה, סוללות ברזים וכו'( ישירות על אין לתלות אביזרי אינסטלציה וכדומה )כיורים,  ג. 

לוחות הגבס. מודגש בזאת. שמחירי היחידה למחיצות גבס יכללו גם אספקת והרכבת החיזוקים 

בתוך המחיצות בהתאם לפרטים, אשר יהיו ממתכת מגולוונת ולא מעץ. כל החיזוקים יהיו 

 מאביזרים מתוצרת "אורבונד".

ם בין לוחות הגבס יעובדו עם מרק מיוחד ויכוסו בסרט שריון. קווי חיבור מכל הסוגים ומשקי ד. 

עיבוד קוי חיבור והמשקים יבוצעו בצורה שתבטיח פני מחיצה חלקים למשעי מוכנים לצביעה 

 מבלי לגלות את קווי האחוי ו/או ראשי הברגים וכו'.

 ערך מאושר. או שווה Corner Beadבכל הפינות תורכבנה פינות ממתכת, לכל הגובה, דגם       

 כל הנ"ל יהיה כלול במחירי יחידה של מחיצות גבס אלא אם צוין אחרת במפורש. ה. 

 גימור המחיצות והציפויים 22.11

שבמפרט הכללי. גימור המחיצות  220358גימור המחיצות והציפויים יעשה בהתאם לסעיף  

אר משטח אנכי רצוף וחלק, והציפויים בצידן החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופן שיווצר ויוש

ללא כל סימנים במקומות בהם נעשו תפרים ו/או חיבורים. כמו כן, יובטח איטום מלא בין המחיצה 

ציפוי // ציפוי לבין המלבנים,  המשקופים,  הקורות הקשיחות, בין מחיצה למחיצה ובין מחיצה

 או רצפה./לתקרה ו

איטום תפרים וחורים במקומות שיקוע האיטום יבוצע בשלושה שלבים בדר"כ. שלב ראשון:  

הברגים, בין לוחות גבס ומשקופי פתחים ובין לוחות והלוחות עצמם, האיטום יעשה באמצעות מרק 

 מתוצרת "אורבונד".

שלב שני: לאחר ביצוע האיטום הנ"ל, יש לבצע איטום של כל התפרים לסוגיהם בסרט רציף  

((TYPE  מיוחד המותאם לשימוש זה והמומלץ לשימוש ע"י היצרן, יש לשים לב שבפינות חיצוניות

יהיה מותקן סרט רציף מסוג המיוצר עם שני סרטי מתכת היוצר מעין "פינת טיח" עם מקצוע 

ממתכת. שלב שלישי והאחרון: ישמש המרק שבשלב ראשון בתור "מרק סיום". התוצאה הסופית 

 ב להיות משטח חלק מוכן לקבלת צבע.של ביצוע שלב זה חיי

מודגש בזה כי כל חומר או פתח, או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שהם יוקפו באמצעות ניצבים  

צידיהם והרווח לאלמנט העובר בתוך הפתח, חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי  -4ומסילות מ

 ויסתם באמצעות מסטיק אלסטי.

 

 

 

 הכנת דוגמאות  22.12

 מ"ר לדוגמא, זאת כדי שניתן יהיה לבחון          5 -הקבלן יכין מחיצה מכל סוג שיידרש, במידות של כ. 1
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 את חוזקה, את אופן חיבור המחיצה לרצפה ולתקרה וכן את בידוד ואיטום המחיצה.    

 . שיפורים, שינויים והערות לגבי ביצוע העבודות הכרוכות בהקמת מחיצות עשויות מלוחות גבס,    2

 בהתאם לתכניות ולמפרטים, יישומו ללא שינוי במחירי היחידה.    

 . כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה, לרבות פירוק וסילוק המחיצה לדוגמא ייחשבו 3

 יחידה המתאימים ולא ישולמו בנפרד.כנכללים במחירי ה    

 . הקבלן יכין דוגמא מכל אביזר תליה, חיזוק, פינות, תקרות וכו' כפי שידרש ע"י המפקח.4

 

 
 
 

 התחייבות הקבלן
  

(, כתב הכמויות, עיין 2ומסמך ג' 1הקבלן מצהיר בזה ומתחייב שקרא את כל המפרטים )מסמך ג'
מהו לוח הזמנים והעבודה הנדרשת ממנו ויש לו כל הציוד בתכניות שהוגשו לו. ברור ומובן לקבלן 

 והעובדים המתאימים לביצוע העבודה.
 
 

                         ____________________                     _______________ 
 חתימת וחותמת הקבלן    תאריך                                                   
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 מסמך ד'
  

                                                                                  
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר(

 ליד המרכז הרפואי הלל יפה
 169ת.ד. 

 חדרה

 
 א.ג.נ.,

 
 1/2018הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז פומבי 

  לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה
 בשטח המרכז הרפואי הלל יפה

 
הסכם ההתקשרות המצורף אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת 

 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:לו
 

בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי אנו מצהירים  .1
לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על 

 טענות כאמור.

 
ולמסמכי  אנו מצהירים שקיבלנו, במידה ובקשנו, את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות .2

 מכרז זה.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז, כי יש לנו את היכולת  .3
המקצועית, היכולת הפיננסית, הכלים המתאימים ועובדים מקצועיים לביצוע העבודה הכלולה במכרז 

 וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז. 

נו על בוריו את הדרישות ויתר מסמכי המכרז כלשונם. אנו מצהירים כי הננו מצהירים כי למדנו והב .4
 הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

אנו מתחייבים, במידה והצעתנו תזכה במכרז זה, לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים  .5
 ההתקשרות. האחרים להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז, משך כל תקופת

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .6

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין  .7
הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע האמור במכרז זה, בהתאם לדרישות 

תנאי  מסמכי המכרז, וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז,
 /או נספחיו. הסכם ההתקשרות ו

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .8
 להגשת ההצעות.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .9
 לבנכם.
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ימים ממועד קבלת הודעה מכם או  7נו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך היה והצעתנו תתקבל א .10
במועד מוקדם יותר, כפי שיקבע על ידכם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ומסכימים שכל המסמכים 

 המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה.

 ואישורים כפי שידרשו.כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות 
 

 חודשים )שני חודשים קלנדאריים( ממועד צו 2אנו מתחייבים כי העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום  .11

מי ו/או על ידי במועד שיקבע על ידי המזמין , מי מטעמוו/או על ידי  המזמיןהתחלת העבודה, שיוצא על 
 .דעתו, ועל פי שיקול מטעמו

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו מוגשת אנו מצהירים כי הצעתנו הינה  .12
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות  .13
 ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.תקציביות 

 ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. .14

נציג מוסמך מטעמו ראה, ביקר ובדק את אתר המזמין בו תתבצע העבודה והוא יכול ומסוגל לבצע את  .15
לפי מכרז זה ונספחיו. כמו כן מצהירים כי העבודה הנדרשת במכרז זה, בהירה לנו ואנו   העבודה כנדרש

 מתחייבים לבצעה במירב הקפדנות והיעילות במיומנות וביעילות ובמקצועיות לשביעות רצון המזמין.

כי העובדים מטעמנו יהיו בעלי רישיונות וידע כנדרש לביצוע העבודה כמפורט במכרז זה ובמסמכים  .16
 מצורפים.ה

 
 מסמכים ואסמכתאות .17

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים 
 לגרום לפסילת הצעתנו על ידי ועדת המכרזים וכי בכל מקרה לשינויים כלשהם לא יהיה כל תוקף.

 
עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים והן ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על 

 הסף, הנה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.
 
 

 הצעת מחיר .18

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המזמין,   .א
 אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז.

דוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על הצעת המחיר, התשקיף והמסמכים שצורפו י  .ב
 להצעתנו זו.

מעל/מתחת לאומדן הכספי  20% -ידוע לנו, כי למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב  .ג
 המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

 וכתב כמויות:הצעת המחיר   .ד

 
יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג  המכרזית  (1

 שצורפה למסמכי המכרז. 
 

לאחר הקלדת הנתונים על גבי המכרזית יש להוציא בעזרת המכרזית תדפיס ועליו  (2
 ההכפלות והסיכומים.
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איזה  בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים במכרזית לבין (4

האמור, המזמין יהיה ראשי לקבוע/לבחור את הנתון  מהנתונים המופעים בתדפיס
 שיילקח בחשבון ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

 
  אין להגיש ההצעה ללא מכרזית ותדפיס חתום בשני העתקים. (5
 
 המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף. (6
 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו ואת הכמויות.  (7

 שינויים בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אשר מולאו בכתב הכמויות.
 
מציע, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות, יחשב הדבר  (6

ויראו את המציע כמי כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות 
שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו תפסל,  לפי שיקול דעת 

 המזמין.
 
אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר הרשום לצידו של הפריט, לבין הסכום  (7

ו/או תתגלה   המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה
ורות הסה"כ בטבלה לבין הסה"כ הכללי ו/או כל אי אי התאמה בחישוב כל ש

כ המחיר בנוגע לאותם פריטים בהם ”התאמה אחרת בכתב הכמויות, יתוקן סה
קיימת אי התאמה כך שיילקח בחשבון מחיר יחידה הגבוה ביותר שהוצע במכרז על 
ידי מי מהמציעים במכרז ו/או בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים וככל שלא 

 לתקן האמור, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה.יהיה ניתן 
יובהר כי ככל שהמזמין יתקן מחירי יחידה כאמור לעיל למחיר הגבוה ביותר שהוצע  

על ידי מי מהמציעים, והמציע יזכה במכרז, חיוב המזמין בפועל עבור אותם פריטים 
במכרז על ידי מי שתוקנו ייקח בחשבון את מחיר היחידה הנמוך ביותר שהוצע 

 מהמציעים.
 

 
 

אני מציע לבצע את כל העבודה עפ"י מסמכי המכרז, בהיקף המוצע בכתב הכמויות 
)ובמילים: _______________₪ ובמחירים שפורטו על ידי בכתב הכמויות, בסך כולל של 

 ___________________ ש"ח(.
 

  
 חתימת המציע על טופס ההצעה .19

 
 כתובת _______________________________שם המשתתף _____________ 

 טלפון ________________ טל. סלולרי ________________ פקס. _______________

 דואר אלקטרוני  ________________ איש הקשר _______________________.

 

______________________   ______________________ 
 יךתאר     חתימה וחותמת           
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 אישור עו"ד/רו"ח

 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________

 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום________________

 

 חתמו בפני ה"ה _______________________________ ת.ז._______________________

 

וה"ה  ___________________________ ת.ז. ____________________ על מסמכי  מכרז מספר 

______. 

 
 
 

               _______________                                            _________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח     תאריך    

 
 

 
 
 
 

 הינו תאגידאישור נוסף במידה והמציע 

 
 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________

 
 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף 

 

  -חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ ו

 

 ________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________

 

 זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.

 

____________________________             ______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                           תאריך                   

     
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 מסמך ה'
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 1/2018מכרז פומבי מספר  

 לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה
 המרכז הרפואי הלל יפה  בשטח

 
 תשקיף משתתף

 
דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף 

 ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי(:נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו )במידת הצורך 
 
 __________________________________________________________ שם המציע/ים  .1
 
 מס' רשום של המציע )כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום אחר(  .2
 

_____________________ 
 
 _________________________________________________________ כתובת המציע  .3
 
 שמות הבעלים, השותפים ו/או מורשי החתימה )מחק את המיותר(. .4
 

טלפון  פקס. טל. ת.ז מעמד  שם
 סלולארי

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 
 

     

 
 
 נציג המציע לעניין מכרז זה: .5
 

 סלולארי __________שם __________________ טל _________________ טל.  
 

 פקס _________________ מעביד ________________ 
 
 עובדים קבועים )שכירים( המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה: .6
 

 פירוט כוח האדם המנהלי: א.  
 

  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 
  __________________________________________________________ 

 
 פירוט כוח האדם הביצועי )נא לפרט לפי מקצועות, כולל אנשי השירות וכו'(. ב. 

 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 

 
 
 
 לקוחות : .7
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עבודות שהיו כלולות בהן עבודות זכוכית ווטרינות  בהיקף כספי דומה או גדול יותר מהיקף  5פירוט  

השנים שקדמו למועד האחרון  3עבודות הויטרינות והזכוכית הנדרשות במכרז זה, וזאת במהלך 
 להגשת ההצעות במכרז זה. 

 עבודות. 5יש לפרט מינימום  
להציג אישורים בכתב על מקומות ביצוע העבודה, ועל ניסיון, אם אין סעיף זה בא לבטל את החובה  

 אלו נדרשו במפורש בתנאי המכרז.
 

מקום ביצוע  
 העבודה

היקף  סוג העבודה
העבודה 

 )כספי(

 מועד סיום מועד התחלה

1.      
 

2.   
 

   

3.   
 

   

4.  
 

    

5.  
 

    

   
 

שמות האנשים שניתן לקבל מהם חוות דעת והמלצות על המציע בהתייחס ללקוחות המפורטים 
 לקוחות/אנשי קשר. 5יש לפרט מינימום לעיל, כולל כתובת וטלפון: 

 
  

שם איש הקשר  מקום ביצוע העבודה 
 ותפקידו 

 טלפון/כתובת

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לאנשי הקשר המפורטים לעיל לצורך קבלת חוות דעת על 
המציע. במקרה שתינתן חוות דעת שלילית על המציע ו/או על עבודה שביצע, המזמין שומר לעצמו 
את הזכות לפסול את ההצעה, גם אם הההצעה תהיה ההצעה הזולה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה 

 ביותר. 
 

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים, הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים  .8
 לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.

 
 

 תאריך ________________________ שם המציע _________________________ 
 

  
 

 חתימה וחותמת _____________________.
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 מסמך ו'                                                                    

 
 
 

 תנאים מיוחדים
 

המהווה  חלק בלתי נפרד ממכרז להסכם ההתקשרות, המצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז ותנאים מיוחדים 
מרכז הרפואי הלל הדות בקומת הקרקע של מרכז הרווחה בשטח לביצוע פרויקט עבו, 01/2018בי מספר פומ

 יפה. 

 
 להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם :

 .1-למסמך ג' 34(:  תבוצע בהתאם לאמור בסעיף להסכם ההתקשרות 49הערכת שינויים )סעיף  .1

בדיקות מעבדה: המזמין רשאי לבחור בעצמו  -( להסכם ההתקשרות 35טיב החומרים והעבודה )סעיף  .2
 back toאת מעבדת הבדיקות ולהתקשר עימה ישירות תוך חיוב הקבלן בעלות כל הבדיקות שיבוצעו 

back. 

(: יבוצעו בהתאם לפירוט תשומות אשר יוגש ע"י להסכם ההתקשרות 50 תשלום עבודה יומית )סעיף  .3
קבע בהתאם לסעיפים המתאימים במחירון דקל העדכני הקבלן ויאושר ע"י המפקח. עלות התשומות ת

  .15%בהנחה של 

 יהיה בהתאם לקבוע במסמך יא' למסמכי המכרז.   –( להסכם ההתקשרות 19ביטוח על ידי קבלן )סעיף  .4

 
 עדיפות בין מסמכים:

 
חר יף ו/או לשנות את האמור במסמך ב', או במסמך אמוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוס

. ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי  התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ממסמכי המכרז
 ב' או במסמך אחר, תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.

 
 

                          
 

                                                             
 חתימת הקבלן  

 
___________________ 
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 מסמך ז'

 
 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 
 קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות

 ושירותי בריאות )ע"ר(
 ליד המרכז הרפואי הלל יפה

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________

 )במילים _________________________________________________________________(

 אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( בקשר
 ה/חוזה _____________________________________________________________עם הזמנ

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

עמוד במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה ל

 לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו__________________________
 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                                     

 
__________________________________      ___________________________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
 
 

___________________________          ________________               ________________ 

 תאריך                                     שם מלא                    חתימת וחותמת מורשה החתימה
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 1מסמך ח'
 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

 מסמך זה ייחתם על ידי המציע 

 
 לכבוד

 קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות 
 ושירותי בריאות )ע"ר(

 ליד המרכז הרפואי הלל יפה
 

 .,א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידעהנדון: 

 
 

וקרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( שליד המרכז הרפואי הלל יפה  הואיל 
, לביצוע פרויקט עבודות בקומת הקרקע של מרכז 01/2018פרסם מכרז פומבי )להלן: "המזמין"(  
 ;בשטח המרכז הרפואי הלל יפה )להלן: "המרכז הרפואי"( "המכרז"( –הרווחה )להלן  

 והמציע _____________)להלן: "המציע"( מעוניין להשתתף במכרז זה; והואיל

מציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל והמזמין התנה השתתפות ה והואיל
המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות  
 לאבטחת המידע; 

 אי לזאת, אני הח"מ, המציע במכרז, מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 ם:בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לציד .1
 

( השייך למזמין ו/או למטופלים המטופלים Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע" 
ו/או הקשור בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, בין בעל פה ובין בכתב  במרכז הרפואיו/או שטופלו  
ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או  
מגנטית ו/או אחרת, בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: נתונים, מסמכים,  
(, )לרבות זהותם מרכז הרפואיוהחולים השוהים ב המרכז הרפואידו"חות, התכתבויות, מידע אודות  
, מידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של המרכז הרפואיצילומים שצולמו במתחם  
מרכז או לטיפול הרפואי בו, מידע מתוך הרשומה הרפואית של מטופל ב במרכז הרפואימטופל  
 . הרפואי 
כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לביצוע העבודות  נשוא מכרז זה, בין אם נתקבל  -"סודות מקצועיים"  
לפני ו/או במהלך ביצוע העבודות או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע  
 אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.  

 
 

ך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, כל מידע או סוד מקצועי או ידיעה או מסמ .2
שהגיעו לידי  כמציע במכרז ו/או כזוכה במכרז עקב או בהקשר לביצוע העבודות  לא אוציא ולא 
אעביר ולא אמסור אותם לצד שלישי כלשהו, ללא יוצא מן הכלל, או לרשות הרבים, וכן לא אוציא 

כות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות ולא אעביר ולא אמסור כל חלק מהם או כל ז
מרכז הרפואי, בכתב.  מזמין ו/או בהרבים, אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך ב

המציע/הזוכה במכרז מצהיר כי ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות 
המזמין ו/או ות על פי מכרז זה יחשבו לרכוש ו/או המאגרים מכל סוג ומין המשמשים לביצוע המשימ

 המרכז הרפואי, הן בתקופת המכרז ו/או הזכיה על פיו והן לאחר תום תקופה זו.
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 המציע/הזוכה במכרז  מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן. .3

 

כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מהמכרז, מביצוע ההסכם על פיו  לרבות  .4
המרכז הרפואי . למען הסר המזין ו/או טפסים ו/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של 

ספק מוסכם כי אין להשתמש במידע, בסודות מקצועיים, בחומרי השירות, מסמכים, מסמכי מחשב 
המזמין ו/או ה שלא לצורך ביצוע העבודות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת וכדומ

 המרכז הרפואי בכתב.

 

המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל סוד מסחרי שהגיע או יגיע  .5
המרכז הרפואי ולא להעביר בכל צורה המזמין ו/או לידיעתו במסגרת  ו/או בהקשר לפעילותו מול 

שהיא כל מידע ו/או סוד מקצועי לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר 
המרכז הרפואי או באמצעות אחרים. המציע/הזוכה במכרז  לא יוציא כל המזמין ו/או לעבודתו עבור 

ידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי , עובדים או כל ממרכז הרפואימידע רפואי, מידע על שוהים ב
. הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע )דיגיטילי, פיזי או כל צורה אחרת(, אלא המרכז הרפואי

 המרכז הרפואי. המזמין ו/או אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי הנהלת 

 

אלא  ואיהמזמין ו/או המרכז הרפהמציע/הזוכה במכרז  לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש  .6
 אם כן ניתן לכך אישור מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

 

המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יעשה כל הניתן לצורך אבטחת המידע והסודות המקצועיים.  .7
המרכז המזמין ו/או המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יפעל בנושא זה אף בהתאם להנחיות 

 הרפואי, ככל שיינתנו. 

המרכז הרפואי כדי לגרוע מאחריות המזמין ו/או ר בסעיף זה ובהנחיות שיינתנו על ידי אין באמו 
 המציע/הזוכה במכרז בכל צורה שהיא. 

 

המציע/הזוכה במכרז יישא לבדו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו  .8
ג' כלשהו, לרבות מטופלי המרכז  מרכז הרפואי ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לצדמזמין ו/או לל

הרפואי ו/או לגופו של כל אדם ו/או גוף כאמור אשר נגרם כתוצאה מכך שלא עמד בהתחייבויותיו על 
 פי מסמך זה ועל פי מסמכי המכרז.

ו/או אובדן , ככל שניתן, כל נזק ו/או פגיעה המציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן, להיטיב, להשלים 
המלאה של רצונו  לאחר קורתם הכול לשביעות  לעיל במועד הקרוב ביותרו/או הפסד כאמור  
 המרכז הרפואי.  המזמין ו/או  
הוצאות ו/או המרכז הרפואי בגין כל המזמין ו/או המציע/הזוכה במכרז מתחייב בזה לשפות את  
וכה המציע/הזו/או אובדן ו/או הפסד להם אחראי בגין נזק ו/או פגיעה  תביעות שתוגשנה נגדם 
 אות משפטיות ושכר טרחת עורך דין וזאת מיד עם דרישתםכאמור לעיל, בתוספת הוצ ,במכרז 
 הראשונה. 

 

את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת  ים לעצמםהמרכז הרפואי שומרהמזמין ו/או  .9
או המידע על ידי המציע/הזוכה במכרז. המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לתקן את הליקויים שיימצ

 מרכז הרפואי.מזמין ו/או הבתוך תקופת זמן שתיקבע על ידי ה

 
רוע אבטחת מידע או המרכז הרפואי בכל איהמזמין ו/או המציע/הזוכה במכרז  מתחייב לעדכן את  .10

או באחריותו ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע ו/או סודות  שינוי שהתבצע בתחומו
המרכז הרפואי, שברשותו )כגון: שינוי כלשהו במערכות מידע, העסקת המזמין ו/או מקצועיים של 

מהמרכז מהמזמין ו/או מראש עובדים וכו'( ולקבל אישור על כך קבלני משנה , שינוי /הוספת 
 הרפואי.

 
אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהיה ואזכה במכרז יהא עלי להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמי  .11

על "התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע" המופיע במסמך בתחומי המרכז הרפואי 



[128] 

 

למסמכי המכרז, לפני תחילת העבודה במרכז הרפואי. המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות   2ח'
 לבקר מימוש הנחיה זו בכל עת ובכל דרך שימצא לנכון. 

 
לכל עובד ₪  1,000כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה, הפיצוי המוסכם הנו מוסכם עלי  
מאחריות הזוכה וע שיימצא כי לא הוחתם על הצהרה כאמור. אין בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגר 
 במרכז כפי שהוגדרה בסעיפי מסמך זה.  

 

הפרה יסודית של  ידוע לי ואני מסכים כי היה ואפר  את ההנחיות הקבועות במסמך זה יראו בכך .12
בחירתו, בנוסף על  המרכז הרפואי, על פיהמזמין ו/או ההסכם בין הצדדים.  במקרה זה, יהיה רשאי 

על פי כל דין, לבטל את ההסכם ו/או את זכייתי במכרז לאלתר או להשהותו וכן  כל זכות שיש להם
 כתוצאה מההפרה. על הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו להם לדרוש פיצויים

 
 

 

 ולראיה באתי על החתום
 

    :היום

 שנת בחודש יום 

 

 המציע:

   

 ת"ז שם פרטי ומשפחה 

 

 

   

 חתימה כתובת
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 2מסמך ח'

 
 התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע

 

"העובד"( עובד חברת  –אני הח''מ ______________  ת.ז ________________ )להלן 

"החברה"( מצהיר ומתחייב בזה כלפי קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות  –________________ )להלן 

ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה וכלפי המרכז הרפואי הלל יפה )להלן ביחד וכל אחד 

 (:"המרכז הרפואי"לחוד: 

 

לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם , בין במישרין ובין  .1
בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע 

תוך כדי תקופת ביצוע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע מהמרכז הרפואי או בתוקף עבודתי 
העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, 

 שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
 

מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או  .2
גי ו/או מסחרי של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי ו/או של אחרים מטעמם ו/או של טכנולו

מטופלים השוהים בבית החולים, לרבות זהותם, מצב בריאות הגופני ו/או הנפשי, מידע מתוך 
הרשומות הרפואיות שלהם וכיו"ב, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למשרד 

כז הרפואי, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או הבריאות ו/או למר
לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה בשטח המרכז   5/2017לידיעתם, עקב ביצוע השירותים על פי מכרז 

פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, -הרפואי הלל יפה או בכל דרך אחרת באופן ישיר או עקיף, בעל
בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/או בכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר,  בתוכנות מחשב,

 רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה ויישאר בכל עת קניינו המלא של המרכז הרפואי.
 

מידע של/הנוגע למרכז הרפואי, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים ואני ביניהם  .3
חברה אלא חזרה למשרדי המרכז הרפואי. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה לא יצא מתחום ה

מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע של 
המרכז הרפואי. בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש 

הרפואי תוודא החברה/העובד גריסתו או החזרתו למרכז הרפואי, בהתאם בחומר שנתקבל מהמרכז 
 להנחיות הגורם ממנו הגיע החומר .

 

החברה והעובדים ואני ביניהם יוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי אשר יש  .4
לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי  3סעיף -להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת

מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה -חברה או למשרדי המרכז הרפואי, עלה
והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא להשאיר חומר של משרד הבריאות ו/או בית החולים ברכב 
חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת 

 ואי מראש ובכתב.המידע במרכז הרפ
 

מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור  .5
 הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.

 
 שעומדת מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, במגרסה .6

 הגריסה לפחות. דהיינו, לאחר 4 ברמה DIN 32757 פי תקן-בדרישות משרד הבריאות, על

עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת  .מ"מ X 15 2 מ גדולים שאינם פתיתים ייוותרו
החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים 

 לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
 

ידי החברה ו/או -ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עללא יועבר מידע או כל חלק  .7
ע"י העובדים ואני ביניהם אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם 
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משולבים בשירות למרכז הרפואי , לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, 
 טית.מדיה מגנטית או אופ

 
החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים בזאת שלא לקחת מהמרכז הרפואי ו/או לעיין ו/או לצלם  .8

ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי המרכז הרפואי, בעמדות 
העבודה או בכל שטח אחר שברשות המרכז הרפואי, זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים 

 ולצורך מתן השירות מגורמי המרכז הרפואי בתוקף עבודתם.במסגרת 

 
החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במחשבי המרכז הרפואי אלא אם  .9

ניתן לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המידע של המרכז הרפואי. השימוש ייעשה לצורך 
 שאושר, וזאת בלבד.

 

יניהם מתחייבים שלא להכניס למחשבי המרכז הרפואי כל אמצעי זיכרון החברה והעובדים ואני ב .10
 באשר הוא.  USBאו דיסק וכן כל התקן  Disk-on-Keyנתיק, כגון 

 

באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של  המרכז הרפואי ובאם  מידע זה כולל היבטים של  .11
 -ואסטרטגיים של משרד המרכז הרפואי "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים 

 יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של המרכז הרפואי.

 

ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות והמרכז הרפואי, וכי אי מילוי  .12
 רד הבריאות ולמרכז הרפואי.התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למש

 

והתקנות שמכוחו וכן  -1981התשמ"א  -ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  .13
 .1996-מכוח חוק זכויות החולה, תשנ"ו

 

לחוק  118כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סעיף  .14
 .1977העונשין, התשל"ז 

 

 תחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.ה .15
 

ידוע לי כי סודיות מידע רפואי הנה ללא תפוגת זמן וכי חלה על החברה ועובדיה ואני ביניהם להגן על  .16
 המידע הנמצא בחזקתה, כמפורט במסמך זה, ללא הגבלת זמן כלשהי.

 

תחייבנה את החברה ואת  העובדים ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ו .17
לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה  5/2017ואני ביניהם, במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז 

בשטח המרכז הרפואי הלל יפה  ולאחר סיומם, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא 
 הגבלת זמן כלשהי. 

 

והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה ואותי מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו  .18
ביניהם, ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים 

 כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד. 

 
 שם מלא: ____________________________           מספר זהות ____________________ 

 
 תאריך:_____________________   _________________________חתימה: ____
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 מסמך ט' 

 נספח בטיחות

  קבלן התקשרות עם להסכם נספח - הצהרת בטיחות
 

 לאחר עיון בקובץ הוראות זה ובהוראות בטיחות וגהות הרלוונטיות לסוג העבודה המבוצעת, 
עליך לאשר בחתימתך כי הבנת את תוכן הדברים שהובאו לידיעתך על ידי מהנדס ביה"ח  ו/או מנהל פרויקט 

 ו/או ממונה הבטיחות והינך מתחייב לפעול לפי ההוראות. 
 

 התחייבות הקבלן:
 :בעתיד לרבות שיפורסמו או שפורסמו הבטיחות ותקנות חוקי כל י"עפ לעבוד מתחייב הקבלן .1

 .ותקנותיה 1970 -תש"ל  ,חדש( בעבודה )נוסח הבטיחות פקודת (1

 .ותקנותיו 1954  -ד"התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק (2

 .ותקנותיו 1954  -ד "התשי החשמל חוק (3

 .ותקנותיו 1953  -ג "התשי הנוער עבודת חוק (4

 .עבודתו על החל אחר דין כל (5

הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית אשר חלה עליהם פקודת הבטיחות בעבודה, מתחייב לדווח  .2

למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה, פרט לעבודה שיש 

 שבועות.  6-יסוד סביר להניח שימשכו פחות מ

ש כתובת עיקרית לנושא הבטיחות, הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר בנייה שישמ .3

למסור בכתב את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על עבודה ולרשום אותם בפנקס הבטיחות הכללי 

 שינוהל באתר ולקבל את אישורו. 

הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהל  .4

 עת. העבודה, וכן את מהות העבודה המתבצ

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז, ההזמנה, התכניות, המפרטים הטכניים  .5

 . והסכם ההתקשרות הכלליים והמיוחדים

 שמירה תוך העבודות, לרבות עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה, את לבצע מתחייב הקבלן .6

 3אשר מינה כמופרט בסעיף הבטיחות תחת השגחתו המתמדת של בא כוחו  כללי כל על קפדנית

 לרכוש. או/ו לאדם סכנה להוות העלולים ,מחדל מעשה או מכל ולהימנע לעיל,

מרכז רפואי, על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהוא  \הקבלן יהיה אחראי כלפי משרד הבריאות  .7

 ימסור מתוך הזמנה לקבלני משנה. 

 בטחת בטיחותם  של העובדים.אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד לה .8

 העבודה אתר .9

 עישון אסור בכל מבני בית החולים. .א

 .ובטוחה מסודרת ,נקייה בצורה העבודה ביצוע מקום את להחזיק מתחייב הקבלן .ב

הקבלן מתחייב לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות  .ג

או נפילה, עקב ביצוע העבודה. \החשכה, כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו

ס"מ(  מפני כניסת אנשים לאתר.  12הגידור יכלול סגירה הרמטית )ללא פתחים ברוחב מעל 
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גורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת. חובה על הקבלן דלתות ושערים יהיו ס

 למנוע כניסת אנשים זרים לאתר העבודה.

 אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת, הפיגומים .ד

 והסולמות. 

 חל איסור  להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המוגדר. .ה
 ן יוודא שכל עובדיו יישאו  תג זיהוי כל הזמן ששוהים במרכז הרפואי.הקבל  .ו

 

 ניהול סיכונים .10

הקבלן יכין וימסור לנציג המרכז הרפואי תוכנית לניהול בטיחות באתר בו נדרשת הכנת התוכנית  .א

 . 2013 -  ג"התשע ,)הבטיחות לניהול תכנית( העבודה על הפיקוח ארגון בהתאם לתקנות

א, הקבלן יבצע הערכת 10דרישה להכין תוכנית לניהול בטיחות כאמור בסעיף באתר בו אין  .ב

 .1סיכונים ואציין אמצעים להקטנתם על גבי טופס בנספח מס' 

 
 הנדסית ובניה בניה עבודות   .11

-התשמ"ח,)בניה  עבודות(בעבודה  הבטיחות תקנות י"עפ יבוצעו הנדסית בניה או בניה עבודות א.

1988. 

 עצמו על והוא לוקח ,הבניה עבודות ביצוע את עליו הטיל שהמרכז כמי ,ראשי קבלן הינו הקבלן ב.

 .)בניה הבטיחות בעבודה )עבודות תקנות הוראות לביצוע הכוללת האחריות את הבניה כמבצע

 שמשכה ,הנדסית בניה או בניה עבודת כל על האזורי העבודה למפקח להודיע מתחייב הקבלן ג.

 .בעבודה הבטיחות לפקודת 192 בסעיף כנדרש ,שבועות 6 על עולה הצפוי

 חפירות   .12

 בעבודה )עבודות בנייה(  הבטיחות לתקנות בהתאם חפירה עבודות לבצע מתחייב הקבלן .א

 .עפר ועבודות חפירות  -ט'  פרק ובפרט1988   -ח "התשמ 

 .דרישותיהן י"ועפ הנדרשות הרשויות עם חפירה כל לתאם ידאג הקבלן .ב

מהנדס \כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט  .ג

קרקעיים. אין  חשמל/מנהל שירותים טכניים ,זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת  

 לבצע עבודות חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה מאושרות .

 הריסות .13
 בנייה( בעבודה )עבודות הבטיחות לתקנות בהתאם הריסה עבודות לבצע מתחייב הקבלן  .א

 .הריסות -י'  פרק ובפרט  1988  -ח "התשמ

פינוי פסולת בניין תעשה ישירות למכולה ייעודית לפסולת בניין. כאשר קיים צורך לפנות פסולת   .ב

מקומה גבוהה למכולה הדבר יעשה באמצעות שרוול תוך וידאו שכל השרוול שלם. פתחו 

 המכולה.התחתון עטוף בכיסוי 

 חומרי בידוד, כגון צמר סלעים, ייעטף טרם הכנסתה למכולה  בשקית מחומר אטום ועמיד .  .ג
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 תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה  .14

 בעבודה הבטיחות לתקנות בהתאם תתבצע חלקלקים או/ו תלולים או/ו שבירים גגות על עבודה

  1986  -ו "התשמ תלולים(  או שבירים גגות על )עבודה

 בגובה עבודה .15

 הנדרשים האמצעים בכל וינקוט בגובה משימות לביצוע הקבלן יעסיק עובדים שהוכשרו והוסמכו  .א

, 1970   –ל "חדש( תש בעבודה )נוסח הבטיחות לפקודת בהתאם לעומק נפילת אדם למניעת

בעבודה )עבודה  הבטיחות , לתקנות 1988  -ח "בנייה( התשמ בעבודה  )עבודות לתקנות הבטיחות

 .העבודה קיום בנסיבות המתחייבים הזהירות ולכללי 2007  -ז "התשס בגובה( 

 הקבלן יציג היתרי עבודה בגובה של העובדים לממונה בטיחות של המרכז הרפואי . .ב

 במקרה שיעורר צורך לצאת לגג, על הקבלן לוודא נעילת דלת יצאה לגג בתום העבודה. .ג

 

 מוקף במקום עבודה  .16

 הבטיחות בהתאם לפקודת תתבצע וכד'(  מיכלים ,ביוב לבורות מוקף )כניסה מקוםב עבודה .א

 . 2014מוקף",  במקום "עבודה מוסדי- נוהל הבטיחות י"ועפ 1970   -ל "תש בעבודה

על הקבלן לוודא קיום כל אמצעי הבטיחות ולבצע כל הבדיקות הנדרשות לפני כניסה לחלל מוקף   .ב

 "עבודה במקום מוקף" 2נספח ראה  –בהתאם לרשימת תיוג 

 
 התחשמלות סיכון עימן שיש עבודות או/ו חשמל עבודות  .17

והתקנות הישימות שפורסמו עד  1954כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל   .א

הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל התקנות החשמליות מועד ביצוע העבודה. 

 החשמל.יעמדו בתקן ובדרישות חוק 

 .החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון בעל חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל עבודות  .ב

 מהנדס חשמל.  של ובאישור בידיעה תיעשה חשמל למקור התחברות  .ג

 ורק אך תיעשה ,חשמל מכשירי חיבור/החשמל, ניתוק זרם החזרת/חיבור ,החשמל זרם ניתוק  .ד

 – הבטיחות הוראות"כנדרש ב ותיוג נעילה לכללי מהנדס חשמל ובכפוף של ובאישורו בידיעתו

 "חשמל

מוארקת  ,יבשה ,לעבוד מתכוון הוא בה העבודה שסביבת ,העבודה תחילת טרם יוודא הקבלן  .ה

 וללא מפגעים.

 העומדים בתקנים תקינים מטלטלים ידניים חשמליים עבודה בכלי להשתמש מתחייב הקבלן  .ו

 .כפול בידוד לעניין

 בין דלף )מפסק פחת(, לזרם מפסק שבו ללוח מחובר יהיה הארכה לכבל המחובר עבודה כלי כל  .ז

 .נייד שהוא ובין קבוע שהלוח

 לעשות שימוש לא וכן השגחה ללא כלשהם חשמל מכשירי להשאיר שלא מתחייב הקבלן  .ח

 .העבודה במקום גלויים חשמל במוליכי
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 גלויה באש עבודה  .18

 להיווצרות הגורמת אחרת פעולה וכל ריתוך ,חיתוך ,חימום :כגון עבודות ביצוע בעת  .א

 ,פיצוץ/האש התפשטות למניעת האמצעים בכל לנקוט הקבלן על ,גלויה אש או ניצוצות

 וכד'. חציצה ,דליקים חומרים של וניטרול הרחקה ,זמינים כיבוי אמצעי קיום לרבות

באש לפני ביצוע עבודה באש גלויה יש לקבל היתר עבודה חתום בהתאם לנוהל מוסדי "עבודה   .ב

 .3. היתר זה תקף ליום אחד בלבד. ראה נספח מס' 2016גלויה" , 

לכל אורך ביצוע העבודה הקבלן יחזיק במקום אמצעים לכיבוי השריפה בהתאם להנחיות   .ג

 שיצורפו להיתר העבודה.

 

 עבודות הכרוכות בפיזור מזהמים כגון עשן, אבק, אדים ומטרדי ריח .19

ניעת זיהומים בזמן בניה ושיפוץ" בכל הקשור למניעת הקבלן יפעל בהתאם להנחיית "הועדה למ  .א

פיזור אבק, אדים, עשן וכד' לאזורים מאוכלסים. בין אותם אמצעים ילקח בחשבון: איטום 

 אזור עבודה, שימוש באמצעי יניקת אוויר, הצבת שטיחונים, אמצעי בידוד וכד'.

ג על הקבלן לקבל הנחיות בעבודות בקרבת פתחי אוורור או בסביבת יחידות של מערכות מיזו  .ב

מראש ממנהל פרויקט  )בהתייעצות עם מנהל מעכות מיזוג( בדבר מניעת חדירת עשן, אבק, 

אדים ומטרדי ריח אחרים )לדוגמה, צבע/דבק ( דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך 

 המבנים. 

 

 העברת צנרת/חיווט דרך גגות וקירות  .20

גגות, קירות בלוקים או גבס ובמיוחד קירות אש, לצורך  בסיום כל עבודה המחייבת חדירה דרך

העברת צנרת, חוטי חשמל, תעלות לסוגיהן וכד', הקבלן ידאג לאטום את החדירות בחומרים ושיטות 

 מתאימות. איטום של קירות אש יעשה בחומרים מעכבי בערה תיקניים.

 עבודה בקרבת צנרת גזים רפואיים .21
ת של גזים רפואיים )צבועה בכחול, ירוק, לבן,חום,או סגול( אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנר .א

 יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח .

כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור  מראש בכתב ממנהל  .ב

 אחזקה.\פרויקט

קטו כל האמצעים כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או לפני כל חיבור מחדש יש לוודא כי ננ .ג

 פגיעות.

 חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות גזים רפואיים. .ד

 כללי זהירות בחמצן:  .22
 אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש, חום וניצוצות.  .א

אסור להביא, בדרך כל שהיא, למגע  בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן, לבין שמנים, משחות  .ב

 סיכה , חומרים דליקים, וכימיקלים. 

אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים, הבגדים , הכפפות או כלי העבודה נושאים  .ג

 שאריות שמן, שומן, משחות סיכה וכדומה. 

 למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי. אסור בהחלט להביא  .ד

 אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.  .ה
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 אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן .  .ו

 יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש וחום.  –בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור  .ז

 

 ואינהיגה בשטח תפעולי של המרכז הרפ .23

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל . אין להכניס   .א

לשטחים ציבוריים כגון דשא , שבילים , גינות , חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך מקצין 

 הביטחון.

 אין להשתמש ברכב תפעולי של המרכז הרפואי ע"י העובדים שלא הוסמכו לכך.  .ב

 

  הקבלן עובדי והדרכת כשירות ,מקצועיות .24

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

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

 .צורך י"עפ להכשירם וידאג העבודות

 לעבודה הקשור חשבונו בכל על עובדיו את להדריך העבודה תחילת טרם מתחייב הקבלן  .ב

 על הפיקוח ארגון בתקנות כנדרש מקצוע מתאים בעל באמצעות זה והסכם דין י"עפ בטיחותית

 את הבינו עובדיו כי יוודא . הקבלן  1999 -ט "עובדים(, התשנ והדרכת מידע העבודה )מסירת

 ויקיים יחזור הקבלן .פיה על פועלים הם וכי חשופים בעבודה אליהם והסיכונים ההדרכה

  .לשנה אחת ולפחות העובדים בהתאם לצרכי כאמור הדרכה

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

 .דין כל י"עפ הדרושות הרפואיות הבדיקות כל את שעבר

 
 אישי מגן ציוד .25

 ,מטעמו למי או/ו למועסקיו או/ו ,לעובדיו ומתאים תקין אישי מגן ציוד לספק מתחייב הקבלן

 בו משתמשים שהם ויוודא 1997  -ז "אישי( התשנ מגן בעבודה )ציוד הבטיחות בתקנות כנדרש

 ,אוזניות ,מגן משקפי ,כפפות ,כובעים ,מגן קסדות ,ביגוד ,בטיחות נעלי  לרבות ,לייעודם בהתאם

 .זוהר וביגוד מגובה נפילה למניעת ציוד ,גשם מעילי
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 ופסולת חומרים ,כלים ,מכונות ,ציוד  .26

 .העבודה לביצוע והמתאימים תקין במצב וחומרים בכלים להשתמש מתחייב הקבלן  .א

 התקני הבטיחות את ולקיים ,לבטח המוגנים וכלים במכונות להשתמש מתחייב הקבלן  .ב

 .יווצר מצב העלול לגרום לפגיעות בנפש שלא כך ,והמיגונים

 לשם בטוח שהוקצה במקום ימצאו והחומרים הפסולת ,הציוד ,העבודה כלי כל כי ידאג הקבלן  .ג

 .לרכוש או לאדם אפשרי נזק כל שימנע ובמקום באופן ויונחו כך

אחסון חומרים מסוכנים )דליקים, גזים וכד'( יעשה במקום נעול ומאוורר. המקום ישולט    .ד

 החומרים המאוחסנים בו.כנדרש בחוק כולל שלט  המתריע על סוגי 

 יהיו 'הרמה וכו אביזרי ,ההרמה כלי ,התעבורה כלי ,הנדסי-מכני ציוד כל כי מתחייב הקבלן  .ה

 .בתוקף רישיון או/ו בתוקף בדיקה תסקיר ובעלי תקינים

 אחר בכלי תעבורה נוהג וכל הרמה מכונת מפעיל ,הנדסי-מכני ציוד מפעיל כל כי מתחייב הקבלן  .ו

 .בתוקף ורישיון הנדרשת הסמכה בעלי יהיו

הקבלן מתחייב בסיום עבודתו לפנות כל מכונות וכלי עבודה, חומרים כולל חומרים מסוכנים,   .ז

 פסולת כולל פסולת מסוכנת, פסולת בניין שנוצרה עקב עבודתו.

 
 מסוכנים ומקרים עבודה תאונות  .27

 שבגינה ,עבודה תאונת כל על ת"התמ במשרד העבודה על הפיקוח לאגף לדווח מתחייב הקבלן  .א

 .למותו וגרמה במידה ומיידית ימים 3 מעל מטעמו עובד נעדר

 מסוכן או מקרה עבודה תאונת כל על ,שהזמינו המרכז כוח לבא מיידית לדווח מתחייב הקבלן  .ב

 .העבודה ביצוע כדי תוך

 בא עם ולשתף פעולה כתובים מסמכים לרבות לו הידוע המידע כל את למסור מתחייב הקבלן  .ג

 .ומקרים מסוכנים תאונות תחקיר בעת הבטיחות על הממונה/המרכז כוח

 בשעת חרום התנהגות .28
 

 עם גורמי  א. במצב של דליקה, שפך חומרים מסוכנים, תאונה כולל תאונת עבודה יש ליצור קשר

המעביד, מספר  ביה"ח לצורך קבלת עזרה או הנחיות טיפול. למסור ואחראי את שמך, שם

 מקומך ואופי מצב החירום.טלפון בו אתה נמצא, 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 טלפון גורם
מכל טלפון של בית  0, 04-6304304 מרכזיה

 החולים
מכל טלפון של  88-202ביפר  ביטחון

 ביה"ח
 050-6246773, תורן 04-6304312 מחלקה טכנית

 , נייד 04-6304779 בטיחות
050-6246718 

 100 משטרה
 102 רשות הכבאות 
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 הוראות התנהגות בזמן שריפה:תמצית ב. 

 בעבודת צוות –פעולות במקביל  3ביצוע    
  88-202, מח' הביטחון ביפר 04-6304304", 0" –לדווח למרכזיה 

 הרחקת אנשים מקרבת מוקד השריפה 

 הפעלת מטף וכיבוי ראשוני 
 הפעלת מטף כיבוי

 מטר מהאש 2-3-הבא את המטף למרחק של עד כ 

  החבק ) אזיקון (סובב את הנצרה עד לקריעת 

 יש לאחוז את המטף בידית הנשיאה ולכוון את הפיה/ צינור פיזור על בסיס האש 

 לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט של האש או התרוקנות המטף 

 צא מהמקום וסגור את הדלתות אחריך 
 אל תשתמש במעלית

 
 סנקציות והטלת משמעת .29

 על הממונה/כח המרכז בא הוראות לכל ישמעו מטעמו מי או/ו מועסקיו או/ו עובדיו או/ו הקבלן  .א

 בשל או זה הסכם מתנאי מילוי תנאי אי בגין עבודה הפסקת בדבר הוראה לרבות ,הבטיחות

 .רכוש או/ו לנפש אחר סיכון קיום

 מטעמו כל העובדים רשימת את ,הבטיחות על הממונה/המרכז כח בא דרישת לפי ,ימסור הקבלן  .ב

 ,להם או לו השייך היתר אחר וכל תעודה ,רישיון כל דרישה י"עפ ויציג אישיים פרטים כולל

 .רכב וכלי מכונות ,ציוד לרבות

  .המרכז מאת בכתב היתר לפי אלא עובדיו שאינם עובדים יעסיק הקבלן לא הקבלן  .ג

 הערכת מסכים כי הקבלן – הקבלן י"ע הבטיחות הוראות הפרת בגין לציוד או למקום נזק נגרם  .ד

 סכום מכל יקוזז זה הקבלן וסכום את תחייב המרכז מטעם מפקח י"ע שנעשתה כפי הנזק שווי

 .עימו ההתקשרות הסכם לפי לקבלן המגיע

 זה המופיעות בנספח הדרישות אחר מטעמם מי או ,מועסקיו או/ו ,עובדיו או/ו ,הקבלן מילא לא  .ה

 יקוזז זה וסכום ,מקרה או/ו יום לכל ח"ש 5000 עד של בשווי קנס להטיל המרכז רשאי -

 .ההסכם י"עפ לקבלן המגיעים מהסכומים

 
 הקבלן הצהרת

 
 מתחייב לעבוד אני וכי הבטיחות נספח תוכן את והבנתי קראתי כי ,בזאת מצהיר מ"הח אני
 .דין כל הוראות י"ועפ פיו על
 
 

 -------------------------    ------------------------- 
 חתימה       תאריך 

 
 -------------------------    ------------------------- 
 שם ומשפחה       ת.ז. 
  
  
 -------------------------    ------------------------- 
 כתובת החברה      שם החברה 

   1נספח מס'
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 טופס הערכת סיכונים בעבודת קבלן

 תאריך:_____________      

 _______________________קבלןהערכת סיכונים בעבודת 
    שם קבלן                          

 פרויקט______________________________________

המלצות לבקרה וצמצום  רמת הסיכון* גורם הסיכון / תרחיש פגיעה 
 הסיכון

אחריות 
 ליישום

 מועד סיום

 סיכוי
 לתאונה

חומרה  חומרה
כוללת 

 )מכפלה(

   

 
 
 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 

 

      

 
 
 

      

       

 : טבלה להערכת סיכונים של תרחישים )"לוח החלטה"( 1לוח 

 1 - נמוכה מאד
 אך, לקרות עלול

 יקרה לא כנראה
 פעם אף

 2 - נמוכה
 

 אך, לקרות עלול
 לעתים רק

 רחוקות

 3 - בינונית
 

 מדי לקרות עלול
 פעם

 4 - גבוהה
 

בכל  עלול לקרות
 יום

 

 הסתברות                  
 

 חומרת
 פגיעה

 4 – חמורה 16 12 8 4
  תמידית נכות או מוות

 3 – בינונית 12 9 6 3
  של מחלה או רצינית פגיעה
 . יום 30 מ יותר

 2 – קלה 8 6 4 2
 כושר אי וימי רפואי טיפול

 1 - שולית 4 3 2 1
 ראשונה עזרה רק נחוצה
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 2מס'נספח           
 רשימת תיוג של בדיקות שיש לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף.

 
 מס'
 סד'

 תאור הבדיקה
 נבדק

 הערות
 לא כן

וודא שאיזור העבודה נקי לגמרי מחומרים רעילים  1
 וקורוזיביים. 

   

    וודא תקינות של ציוד מגן אישי והרכבתו ע"י אנשי הצוות . 2
וחיבורו לכננת  מתאיםוודא קיום חבל הצלה באורך  3

 הרמה.
   

וודא שכל החלקים הנעים בתוך איזור העבודה מנותקים  4
חשמל, לחץ אויר, לחץ מים, קיטור, לחץ  -ממקור ההפעלה

 שמן וכד'. 

   

וודא שקיים איורור טבעי או מכני לחלל המוקף )פתיחת  5
 פתחי אוורור או אוורור מאולץ(.

   

    בדוק את כמות החמצן בעזרת מכשיר ניטור מתאים.  6
בעזרת מכשיר ניתור   בדוק אדים רעילים בחלל המוקף 7

 מתאים. 
   

וודא  סוללה תקינה של מכשיר ניתור חמצן וגזים רעילים.  8
 יש לבצע בדיקת חמצן וגזים  במשך כל זמן העבודה. 

   

    השתמש בתאורה מוגנת התפוצצות . 9
וודא שאדם נוסף מוצב מחוץ לחלל המוקף לצורך השגחה  10

 והזעקת עזרה במקרה חירום. 
   

וודא שהאדם המוצב כמשגיח עבר הדרכה והסמכה לעבודה  12
 במקום מוקף. 

   

וודא שהציוד והכלים החשמליים המשמשים את העובדים  13
 בתוך החלל המוקף הינם מסוג מוגן התפוצצות ותקינים 

   

לפני ביצוע עבודות של ריתוך וחימום וודא שוב שאין  14
 נזילות מהצנרת השייכת לחלל המוקף. 

   

    אין להכניס מיכלי גז דחוס לחלל המוקף.  15
וודא שגזים רעילים הנפלטים מכלי העבודה מנותבים  16

 החוצה מבלי לפגוע בעובדים. 
   

במקומות בהם העבודה מתבצעת מתחת לכביש יש לוודא  17
שאין כניסת גזים רעילים הנפלטים מכלי הרכב הנעים על 

 הכביש. 

   

וודא שציוד כיבוי אש קיים בהישג יד והוא תקין ומתאים  18
 לסוג העבודה. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3נספח מס' 
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 רשימת תיוג והיתר עבודה באש גלויה   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלויההיתר עבודה באש 

 כל אמצעי הבטיחות  ואמצעי הכיבוי הנדרשים יש לוודא שקיימיםלפני עבודה באש גלויה 

 עבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

  עובדי החברה 
  קבלני משנה 
  אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 

 תאריך  ________________________
 מיקום  ________________________

העבודה  מועד ביצוע 
________________________ 

 שם העובד/ים המבצעים את העבודה / צופי האש
 

 תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות:
 
 
 

אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה, כללי 
הבטיחות והסיכונים הנלווים האחרים, כולל 
רשימת התיוג, ועל סמך עמידה בדרישות הבטיחות 

באש גלויה. הכל בכפוף  היתרתי ביצוע עבודה
 לתנאים הרשומים בטופס זה

 

 

 תאריך האישור  __________________

 פרטי המאשר/ים  _________________

 חתימה _____________________

 היתר זה בתוקף ליום אחד בלבד!

 אישור על סיום עבודה:

 תאריך  ________________________

 פרטי המאשר  ___________________

 חתימה  _______________________

 רשימת תיוג לבדיקה:
 

  .אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה 
  .ציוד העבודה באש גלויה תקין 
  חומרים דליקים, כולל מוצקים, נוזלים ואבק,       הורחקו

 מטרים. 11-מעבר ל
  .באזור אין אווירה נפיצה/דליקה 
  .הרצפה נקייה 
   רצפה "בעירה" הורטבה ו/או כוסתה בחול או ביריעות

 עמידות באש.
  .חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעות עמידות אש 
  כל הפתחים ברצפה, בקירות ובתקרה נחסמו ע"י יריעות

 עמידות אש.
  .הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות 
  לשלט יציאות חילופיות. יש -אם נחסמו יציאות עקב העבודה 
 .מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו 
  הוא יימצא במקום לאורך כל המשמרת,  -אם שולב צופה אש

 כולל ההפסקות, וחצי שעה לאחר סיום העבודה.
   לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי אתראה על

 שריפה.
 קיים אישור עבודה  - אם העבודה מבוצעת במקום מוקף

 מתאים גם לכך.
  .ה"מקום המוקף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן 
  .קיימת מערכת שאיבת עשן וכן איוורור מתאים 
  יבוצע הליך מסודר של הדממה, נעילה ושילוט מערכות, אם

 נדרש.
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 4נספח מס'
 הקבלן לתדרוך בטיחות הדגשי

 
 
 לו יהיה מותר שבהם המקומות הם והיכן העבודה מקום גבולות ,העבודה למקום הכניסה דרכי .1

 .עובדיו ועל עליו הכניסה אליהם שאסורה או ,לעבור או לעבוד

 .בורות ,פתחים של ובטוח אמין וכיסוי העבודה מקום גידור .2

 .רגל להולכי בטוחים מעברים .3

 .ומיקומם השלטים סוגי – והכוונה אזהרה שלטי הצבת .4

 .חירום ומקרי תאונות על הדיווח ואופן חירום לרכבי גישה .5

 וכד'. עבודות ריתוך ביצוע בעת דליקים חומרים והרחקת מחיצות התקנת ,גלויה באש עבודה כללי .6

 .ומיקומם אש לכיבוי ואמצעים דליקות מניעת .7

 .העבודה ביצוע בעת וסדר ניקיון .8

 .אישי מגן בציוד שימוש .9

 .מכונות מיגון .10

 וכד'. שימוש בסולמות ,ומתחתיו העבודה לאזור אדם גישת מניעת ,נפילות מניעת :בגובה עבודה כללי .11

 .)וכד' מיכלים ,ביקורת תאי ,ביוב לכוכי כניסה( מוקפים במקומות עבודה כללי  .12

 .ומזיקים חיים בעלי עם אפשרי מגע מעצם הנובעים סיכונים .13

 )כפול בידוד ,פחת ממסר ,הארקה )רציפות ותקני תקין חשמלי בציוד שימוש .14

 .חשמליים מתח קווי בקרבת עבודה .15

 .חי-מתח תחת עבודה איסור .16

 .בדרכים לעבודה היתר  .17

 .התעבורה לחוקי ציות  .18

 .תקינים וכלים ציוד  .19

 .לתאונה לגרום שעלולים ספציפיים סיכונים  .20
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 תוכניות  

 

 
מספר 

 תכניות
 ק.נ.מ גיליון תיאור תכנית

AP-01A  חנויותקומת כניסה חלוקת A0 1:100 

AP-01B  תכנית שיווק -קומת כניסה A2 1:25 

A-IN-1 פרטי דלפקי מזון מהיר A1 1:25 

AL-01 רשימת אלומיניום A3 1:50 

A1  '1חנות מס A4 1:100 

A2  '2חנות מס A4 1:100 

A3  '3חנות מס A4 1:100 

A4  '4חנות מס A4 1:100 

A5  '5חנות מס A4 1:100 

A6   6מס' חנות A4 1:100 

A7  '7חנות מס A4 1:100 

A8  '8חנות מס A4 1:100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך יא'
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 ביטוח
 

משרד  –לטובת מדינת ישראל , הקבלן מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו
 ושירותי בריאות )ע"ר(  תשתיותקרן מחקרים רפואיים, פיתוח ולטובת  הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה

את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים  לקרן, ולהציג )להלן: "הקרן"( ליד המרכז הרפואי הלל יפה
 -והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 
 ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה .1

 
תחייבות לצורך ביצוע פרויקט העבודות בקומת המסחר התחתונה של מבנה מרכז בגין ביצוע כל העבודות המ

מרכז הרפואי הלל יפה מתחייב הקבלן לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות שטח ההרווחה ב
קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות )לרבות עבודות זמניות( כולל עבודות בטון, עבודות בנייה, עבודות 

עבודות טיח, עבודות חיפוי, עבודות צבע, עבודות אלומיניום וזכוכית כולל ויטרינות ותריסים,  מסגרות,
 -, ואשר תכלול:הקרןעבודות גבס, כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם 

 
  ביטוח רכוש –פרק א' 

וכן כולל שינויים במהלך תקופת במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש 
הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע 

 ורעידת אדמה פריצה ו/או גניבה, שוד.
 

 :בכיסוי יכללו ההרחבות הבאות
 

 ;בערכם המלא –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .א
דולר ארה"ב על  50,000לפחות  –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  .ב

 בסיס נזק ראשון; 
 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 500,000לפחות  -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .ג
 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.   .ד
מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט  .ה

 הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;

קויים, עבודה לקויה יוגבל   חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים ל .ו
לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו  
הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה;
קויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה ל .ז

 . 10%דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על  75,000
 דולר ארה"ב.  25,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  .ח
יום   30הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של  –תקופת הרצה  .ט

 לפחות.

י הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד תגמול .י
 והקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –שהותקנו משועבדים לטובת מדינת ישראל 

המרכז הרפואי הלל יפה הקרן ו/או של וישולמו להם אלא אם יורה המנהל האדמיניסטרטיבי של 
 למבטח בכתב אחרת.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –ב' פרק 

דולר ארה"ב נזקי גוף ורכוש, למקרה  1,500,000הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות 
 .CROSS LIABILITY –ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 

 
הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת 

 דולר ארה"ב.   250,000מ 
   

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 
     

 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
 

 בידיםביטוח חבות מע –פרק ג' 
 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. .א
 דולר ארה"ב. 5,000,000גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך  .ב
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 :הפוליסה תכלול
 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  (1
נוסח ביט" בשינויים המתחייבים תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת  (2

 על פי המצוין.
משרד הבריאות,  –ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו ...  (3

קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר(  ו/או  המרכז הרפואי הלל יפה
 ;ליד המרכז הרפואי הלל יפה

 חומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.כל ת -תחום טריטוריאלי  (4
 

 מהנדסים, בודקים, מודדים ומתכננים   –ביטוח אחריות מקצועית  .2
         

הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של המהנדסים, הבודקים, המודדים והמתכננים ובגין  .א
השמטה, מצג כל הפועלים מטעמם ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או 

בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בקשר לעבודות התכנון, ההנדסה והמדידה במסגרת 
מרכז הרפואי הלל יפה, שטח השל מבנה מרכז הרווחה בה עבודות בקומת המסחר התחתונ

               .הקרןבהתאם למכרז וחוזה עם 
         

 להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים, מתכננים, בודקים ומודדים:  .ב
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  250,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  – מודדים  (1)

 )שנה(.             
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  – קונסטרוקטור (2)

          ביטוח )שנה(.    

דולר  500,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –מהנדסים/מתכננים/בודקים אחרים  (3)
 ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 

 
 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:    .ג

 מרמה ואי יושר של עובדים;  -       
 העיכוב עקב מקרה ביטוח;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או   -       
אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות המהנדסים, הבודקים, המודדים  -       

 ;והקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –והמתכננים, כלפי מדינת ישראל  
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות   -       

 
 ואת הקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –אל הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישר .ד

ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המהנדסים, הבודקים, המודדים והמתכננים, וכל 
 הפועלים מטעמם. 

  
      PRODUCTS LIABILITYביטוח חבות המוצר .3

 
הקבלן יבטח את חבותו וחבות היצרן )ביחס לתריסים ולדלתות ההזזה החשמליות( בביטוח חבות  .א

המוצר בגין מערכות, ציוד, חלקים, אביזרים, חומרים במסגרת ביצוע העבודות בקומת המסחר 
התחתונה של מבנה מרכז הרווחה במרכז הרפואי הלל יפה, כולל כל החומרים, המערכות והציוד, 

  . הקרןז וחוזה עם בהתאם למכר
הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור של המערכות והציוד על כל מרכיביהם 

 וציודם ההיקפי.                          
                                                                                            

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות  –על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין הכיסוי בפוליסה יהיה  .ב
 ;1980-למוצרים פגומים

 
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק לגוף  250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .ג

 ולרכוש;
                                                                   

                                               -י על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:הכיסו .ד
 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  .1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .2
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 ואת הקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ה
 –לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל 

 על ידי הקבלן/היצרן וכל הפועלים מטעמם. והקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה 
 

 כללי .4
 

 בכל פוליסות הביטוח הנדרשות יכללו התנאים הבאים:
   

משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .א
וקרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר(  ליד המרכז הרפואי הלל  יפה
 , בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;       יפה

 

יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא  .ב
יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז  60על כך הודעה מוקדמת של 

 הרפואי הלל יפה;
 

 –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .ג
ד שהוויתור לא יחול לטובת אדם ועובדיהם, ובלב , הקרןמשרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה

                                     שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;                                                                                                   
         

הפוליסות ולמילוי כל החובות הקבלן אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל  .ד
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות; 

 

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן;                               .ה
 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים  .ו
חר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא ביטוח א

 הזכויות על פי הביטוח;   
 

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  .ז
 "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 

 רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. חריג כוונה ו/או .ח
 

העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור 
 , עד למועד חתימת ההסכם.קרןבעלי המקצוע מטעמו ל –יומצאו על ידי הקבלן בגינו ובגין קבלני המשנה 

 לקרןבכל מקרה לא יחלו עבודות הביצוע טרם הוסדרו הביטוחים כאמור ואישורי קיום ביטוחים נמסרו 
 

, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את הקרןהקבלן מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם 
תאם בעלי המקצוע מטעמו בקיום ביטוחים מתאימים בה-פוליסות הביטוח ולחייב את קבלני המשנה

למתחייב כאמור לעיל. הקבלן מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה 
 בתוקף. הקרן,עם 

 
הקבלן מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח בגינו ובגין 

לפחות  לקרןתימת המבטחים על חידושן בעלי המקצוע שמטעמו ע"י המבטח או אישור בח-קבלני המשנה
 שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 

    
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה 
מינימאלית המוטלת על הקבלן, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח 
ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף 

 הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם לכך.
 

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הקבלן מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין 
, על כל ו/או הקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –ל לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישרא

 זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי חוזה זה.  
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 אישורי קיום ביטוחים –נספחי ביטוח 
 

 לכבוד 
 חדרה –משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –מדינת ישראל 

 ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפהקרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )
 , חדרה;169ת.ד 

 
 2051סימוכין: 

 
 א.ג.נ.,

 
 אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה הנדון:

 
 "( הקבלןהננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________________)להלן "

 
________________ בקשר לביצוע העבודות בקומת המסחר לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום 

קרן מחקרים רפואיים  מרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז וחוזה עםשטח ההתחתונה של מבנה מרכז הרווחה ב
 , את הביטוח המפורט להלן:      )להלן: "הקרן"( פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה

              
 
 פוליסה מס'____________________ –ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה  .1
 

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות / הקמה בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות לצורך ביצוע פרויקט העבודות 
מרכז הרפואי הלל יפה )לרבות עבודות זמניות( כולל עבודות שטח הבקומת המסחר התחתונה של מבנה מרכז הרווחה ב

בטון, עבודות בנייה, עבודות מסגרות, עבודות טיח, עבודות חיפוי, עבודות צבע, עבודות אלומיניום וזכוכית כולל 
 -אשר יכלול: הקרןויטרינות ותריסים, עבודות גבס, כל החומרים, המערכות והציוד בהתאם למכרז וחוזה עם 

 
  ביטוח רכוש –א'  פרק

 
במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים במהלך תקופת הביטוח 
עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה 

 פריצה ו/או גניבה, שוד.
 
 גם את ההרחבות הבאות:הכיסוי כולל  

 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .א
דולר  50,000גבול אחריות לא יפחת מסך  –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  .ב

 ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 
 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 500,000ות לא יפחת מסך גבול אחרי -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .ג
 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא.  .ד
מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם(  .ה

 הנמצאים באתר על פי ערכם;
צאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה יוגבל לתיקון או חריג הו .ו

החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק 
 כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים לקויים או עבודה לקויה;

דולר  75,000יסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  כ .ז
 . 10%ארה"ב בכפוף להשתתפות עצמית של הקבלן שלא תעלה על 

 דולר ארה"ב.  25,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  .ח
 יום לפחות. 30ה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצ –תקופת הרצה  .ט

 

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות והציוד שהותקנו משועבדים  .י
וישולמו להם אלא אם יורה המנהל  והקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –לטובת מדינת ישראל 
 המרכז הרפואי הלל יפה למבטח בכתב אחרת./או הקרן והאדמיניסטרטיבי של 

    
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' 

       
 ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל , בגבולות האחריות שלא יפחתו מסך

 CROSS -דולר ארה"ב בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות צולבת  1,500,000

LIABILITY. 
 



[147] 

 

הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 
 דולר ארה"ב. 250,000

 
 רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי. 

 
 הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 
 ביטוח חבות המעבידים -פרק ג' 

 
 לגבי כל העובדים הקשורים בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם. .א
 
 דולר ארה"ב.  5,000,000לא יפחתו מסך גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח  .ב
 

 הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:
 

 חודש לאחר סיום העבודות. 24הרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת של  .1
 

משרד  –"ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל  לשם המבוטח התווספו מבוטחים נוספים:  .2
קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד ו/או  הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה

 .המרכז הרפואי הלל יפה
      

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  .3
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך  .4
המרכז הרפואי הקרן ו/או יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של  60הודעה מוקדמת של 

 הלל יפה. 
 

משרד הבריאות,  –ישראל אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת  .5
ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת  , הקרןהמרכז הרפואי הלל יפה

 זדון.     
 

הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על  .6
 המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

 
 הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.  ההשתתפויות העצמיות .7

 
כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .8

 לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 

)יש לציין ו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט ___________ תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחת .9
 (", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.את השנה

 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .10
 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 ותמת המבטחתאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וח
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 לכבוד 

 חדרה –משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –מדינת ישראל 
 קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה

 , חדרה;169ת.ד 
 2051סימוכין: 

 
 א.ג.נ.,

  
 

מהנדסים, בודקים,  –אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית הנדון: 
 מודדים ומתכננים

 
 

 הקבלן ובעל הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _______________________________ )להלן: "
 

 "( לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום __________________, המקצוע הפועל מטעמו
 

, בקשר למלא את השירות הרלבנטי()יש ביטוח אחריות מקצועית, בגין מתן שירותי______________________ 
מרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז שטח הלביצוע העבודות בקומת המסחר התחתונה של מבנה מרכז הרווחה ב

, )להלן: "הקרן"( קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה עםוחוזה 
 כדלהלן:    

 
 פוליסה מס'____________________ –ועית ביטוח אחריות מקצ

 
הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ובעל המקצוע הפועל מטעמו ובגין כל  הפועלים מטעמם  .1

ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו 
שטח במסגרת העבודות בקומת המסחר התחתונה של מבנה מרכז הרווחה בבתום לב בקשר לביצוע השירותים 

 .הקרןמרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז וחוזה עם ה
 
 גבול האחריות לא יפחת מסך של ___________דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. .2

 להלן גבולות האחריות לגבי כ"א מהמהנדסים , מתכננים, בודקים והמודדים: 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.            250,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  – מודדים  (1)
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח  1,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  – קונסטרוקטור (2)

 )שנה(.             

דולר ארה"ב  500,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –מהנדסים/מתכננים/בודקים אחרים  (3)
 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 

 
 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .3

 מרמה ואי יושר של עובדים;   -    
 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;   -    
 ם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הקבלן ובעל המקצוע הפועל מטעמו אחריות צולבת, אול   -    

 ;והקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –כלפי מדינת ישראל  
 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות     -   
 
 , ככל שייחשבווהקרן משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4

אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן, בעל המקצוע הפועל מטעמו, וכל הפועלים מטעמם. לצורך כך, לשם המבוטח 
וקרן מחקרים רפואיים  הלל יפהמשרד הבריאות, המרכז הרפואי  –מדינת ישראל התווספו כמבוטחים נוספים : 

 פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה.
 
 כללי .5
 

 בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:     
 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך  .א
 יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי הלל יפה.  60הודעה מוקדמת של 

 
ד הבריאות, משר –תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל אנו מוותרים על כל זכות שיבוב/תחלוף,  .ב

 ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.     המרכז הרפואי הלל יפה, הקרן 
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הקבלן ובעל המקצוע הפועל מטעמו אחראים בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל  .ג
 ת המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.החובו

 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן ובעל המקצוע הפועל מטעמו.  .ד

 
כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .ה

 חזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו ב
 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. .ו
 

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור.

 
 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 ותמת המבטחתאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וח
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 לכבוד 
 חדרה –משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה  –מדינת ישראל 

 קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה
 , חדרה;169ת.ד 

 
 2051סימוכין: 

 א.ג.נ.,
 

 אישור קיום ביטוח חבות מוצר :הנדון
 
 
 

 "( הקבלןערכנו למבוטחנו ____________________________________)להלן "הננו מאשרים בזה כי 
 

לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר לעבודות בקומת המסחר התחתונה 
קרן מחקרים רפואיים פיתוח תשתיות  עםשל מבנה מרכז הרווחה במרכז הרפואי הלל יפה, בהתאם למכרז וחוזה 

 את הביטוח המפורט להלן:                   , )להלן: "הקרן"( שירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפהו
       

 פוליסה מס'____________________ – PRODUCTS  LIABILITY- ביטוח חבות המוצר
 
המוצר בגין מערכות, חבות הקבלן וחבות היצרן )ביחס לתריסים ולדלתות ההזזה החשמליות( בביטוח חבות  .1

ציוד, חלקים, אביזרים, חומרים במסגרת ביצוע העבודות בקומת המסחר התחתונה של מבנה מרכז הרווחה 
 הקרן.מרכז הרפואי הלל יפה, כולל כל החומרים, המערכות והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם שטח הב

 והציוד על כל מרכיביהם וציודם ההיקפי.                           הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהרכבה, חיבור של המערכות
 
נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות למוצרים  –הכיסוי בפוליסה הינו על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  .2

 ;1980-פגומים
 
 לגוף ולרכוש;                                                                 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק  250,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

                                                                   
                                               -הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .4

 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  (1
 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (2

 

, לגבי אחריותם והקרן משרד הבריאות המרכז הרפואי הלל יפה –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .5
, לשם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו ותוחזקו על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו. לצורך כך

וקרן מחקרים  משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה –מדינת ישראל המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים : 
 רפואיים פיתוח תשתיות ושירותי בריאות )ע"ר( ליד המרכז הרפואי הלל יפה. 

 
 כללי

 
 בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 
הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד  .1

 המרכז הרפואי הלל יפה; יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של 60הודעה מוקדמת של 
 
 

ד הבריאות, משר –המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .2
 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;    המרכז הרפואי הלל יפה, הקרן 

                                                                                                                                    

פוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור ה .3
 על פי תנאי הפוליסה.  

 
 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן. .4
 

כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .5
 חזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו ב
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)יש לציין את תנאי הכיסוי של הפוליסה לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט ___________  .6
 ", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.השנה(

 
 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.      .7
 
   

 וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה. בכפוף לתנאי

 

 בכבוד רב,                                                                                       

                                                                    ___________________________ 

 תאריך______________                        חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח
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