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רשימת המתכננים
תפקיד/מקצוע

נציג

שם החברה

טלפון

אדריכלות
מנהלי פרויקט

עודד דינור
יעל נתיב

קונסטרוקציה

משה
קוזניצוב
אוהד גת
אושרת

גיא איגרא אדריכלים בע"מ
עדי שריסט ניהול הנדסי
בע"מ
קוזניאצוב משה חיים

02-6797744
02-6789770

oded@mic-arc.com
yael@sharist.co.il

02-5384620

kuzni.m@gmail.com

08-6104026
077-7990030

ohadgat@gmail.com
negishut@lvth.co.il

בטיחות

רות

03-9519397

max@momenteken.com

חשמל

יפעת

074-7021015

yifat@ebasis.co.il

אינסטלציה
ומזוג אויר
תנועה

ניתאי

02-6723303

ironyeng@gmail.com

יקרת

02-6795581

yikrat@albochereng.co.il

מעליות

לוסטיג

אגרונום

ד"ר רון
פרומקין
אבישי

יעוץ נוף
נגישות

אגרונום
יועץ קרקע
מדידה

יורם

כמאי ועורך
מכרז

אביבית
שוהם

גת שלמה
לבטח הנדסה וביטחות
בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות
ובטיחות בע"מ
א .בסיס הנדסת חשמל
בע"מ
י .עירוני מהנדסים יועצים
 1989בע"מ
משה אלבוחר שירותי
הנדסה בע"מ
אינג' ש .לוסטיג מהנדסים
יועצים בע"מ
ייעוץ אקולוגי לתכנון
סביבתי
גונן עצים וסביבה בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ
אלישיב -מדידות והנדסה
בע"מ
מתאר שירותי הנדסה בע"מ

פניה אל המתכננים תיעשה באמצעות המפקח בלבד.
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מייל

03-5236633
02-5332028

ron.frumkin@gmail.com

079-5599799
03-5756517
02-6793012

info@trees.co.il
office@zelio.co.il
m_ely@bezeqint.net

073-7277204

office@mitar-group.com
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רשימת המסמכים
המסמך
מסמך א'
מסמך ב'
מסמך ג'

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

מסמך ג'1-

תנאים כלליים מיוחדים ונספחיו

מסמך ג'2-

מפרט מיוחד ואופני מדידה
מיוחדים
כתב כמויות
מערכת התוכניות
דו"ח קרקע

מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ז'

מסמך שאינו מצורף
תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן
המפרט הכללי לעבודות בניה  -במהדורה
העדכנית ביותר ליום הגשת ההצעות
שם המפרט
מס'
 00מוקדמות
 01עבודות עפר
 02עבודות בטון
 23כלונסאות
 26עוגנים
 40פיתוח האתר
 57קווי מים ביוב ותיעול
אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים
למפרטים הכלליים

המפרטים הכלליים לעיל הינם בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי
והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל .כל המסמכים דלעיל לרבות הנספחים
שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בפועל למסמכי המכרז.
בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר ,קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה
טענה בנוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכרז.
הערות
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ,ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים לאיתור
באתר  www.online.mod.gov.ilהכניסה לאתר חופשית לכולם.
המסמך כולל פירוט נוסף בדבר ביצוע העבודה ,מאפייניה ,חיובי הקבלן בכל הקשור לביצוע ,ופרטי
צוות המתכננים והיועצים .מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,ובחתימתו על המסמך
הקבלן מאשר כי קרא ,הבין והסכים לכל האמור בו .מובהר ,כי המסמך דנן בא להוסיף על האמור
בחוזה הקבלנים של מוריה .בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה הקבלנים של מוריה או
כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז ,לבין הוראה מהוראות מסמך זה ,תגבר ההוראה הקובעת
חיובים מחמירים יותר ביחס לקבלן.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג' - 1תנאים כלליים מיוחדים
 00.01תיאור העבודה
העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת לעבודות חפירה ודיפון לצורך הקמת
בית ספר ( 24כיתות) בשכונת אבו טור ,ירושלים.
העבודה כוללת בין היתר:
עבודות הכנה ופירוק – פינוי פסולת ופירוקים.
)1
עבודות עפר – חפירה ו/או חציבה כללית בשטח.
)2
עבודות בטון – קורת ראש לכלונסאות ובטון מותז על קיר דיפון.
)3
כלונסאות ועוגנים – כלונסאות דיפון ,עוגני קרקע קבועים וקורת עוגנים.
)4
פיתוח – קירות כובד ,גומחות לתשתיות ,מעקות וגדרות.
)5
 00.02האתר
הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר וראה את האתר (להלן" :האתר") ,את דרכי הגישה
לאתר וממנו ,את המבנים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את
השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות ,נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.
כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה ,כולל דרכי הכניסה והיציאה,
הוראות הביטחון של המקום ,שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה ,אפשרויות ההרמה
והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש ,כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף
למסמכי המכרז.
במידה וימצאו באתר תשתיות לא ידועות על הקבלן לטפל בהתאם להוראות המפקח ,פעולות אלו לא
יהוו עילה לעיכוב בלו"ז.
בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים המיוחדים של
מקום העבודה ,כאמור בסעיף זה.
 00.03גידור ושילוט האתר
האתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה (ראו סעיף  18לחוזה הקבלנים של מוריה) .בנוסף
מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע
העבודות ,על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי.
על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו ,ולהחליף ,במידת הצורך ,ולפי הנחיות המפקח ,את השילוט
במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות ,מכל סיבה שהיא ,על חשבונו.
הגידור יבוצע בהתאם להוראות החוזה והנחיות המפקח.
בנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות שני שערי כניסה דו כנפיים
ברוחב  7.0מ' כ"א ובגובה  2.50מ' לכניסת רכבים ,וכן פשפשים לכניסת עובדים ,משולבים בגדר
ההיקפית ,העשויים מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר ,הכל כנדרש
בהנחיות העירייה  /היתר הבניה או הסדרי התנועה המאושרים ,ובכפוף לתכנית התארגנות אתר,
והנחיות המפקח .עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן.
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 00.04התארגנות בשטח
על הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות אתר
העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים ,כלים וציוד וכן משרדי הקבלן והמפקח,
הצבת עגורנים וכד' .על התכנית להיות תואמת לדרישות העירייה ו/או היתר הבניה ,ובהתאם
להוראות המפקח.
במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים ,ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או
של המפקח ,תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י ועל חשבון הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר
ההעתקות/ההזזות הללו .מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית.
תקופת ההתארגנות תעמוד על  14יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע .הקבלן יתחיל בביצוע
והתארגנות מיד עם קבלת צו התחלת עבודה .בכלל האמור ,יבצע הקבלן במהלך תקופת ההתארגנות
את כל הנדרש לפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התנועה המאושרים ,ובכלל זה טיפול בקבלת
הרישיון ו/או ההיתר הנדרש ,וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר
לרבות סימון ומדידות ,הכנת לוח זמנים ,גידור ,מינוי של מנהלי עבודה ,עובדים ,הצבת משרדים ויתר
הדברים הנדרשים.
 00.05שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו ,הציוד והחומרים מוגבלים
לתחום העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.
 00.06סידורי ניקוז
במשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה ,יהיה הקבלן חייב לדאוג על חשבונו לניקוז מידי של
כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה .ראו לעניין זה סעיף  26לחוזה
הקבלנים של מוריה.
הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת .לצורך זה על
הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניקוז זמניים לרבות פתיחת
תעלות ,חפירת בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.
היה ויגרם נזק עקב אי ביצועו של הניקוז ,יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו .על הקבלן לוודא כי הניקוז
אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר.
 00.07לוח זמנים ודיווח
א .המזמין יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז .לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט
כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות
העבודות באתר עצמו ,רכש מוצרים ,הזמנת ציוד ומסירה ,משאבים וכו'.
ב .לוח הזמנים יכלול:
 )1רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם ,כולל ציון הנתיב הקריטי.
 )2לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל.
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 )3רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העבודות והזמנים בהם יידרשו האמצעים
והציוד באתר העבודה.
 )4על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.
 )5לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  1או חשבון
מקדמה טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.
ג .במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים
לגבי התקדמות העבודה ,ציוד ,כוח אדם ,חומרים ,הזמנות וכו'.
ד .לוח זמנים זה מחייב ,לרבות אבני הדרך המפורטות בו וזאת לאחר אישור המפקח.
ה .תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה ,אחת לחודש בסמוך להגשת
החשבון .ארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדרה בחוזה על הקבלן לעדכן את
הלוח זמנים אחת לשבועיים.
ו .במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ,הקבלן יעשה זאת בתיאום עם הגורמים
הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא.
 00.08צוות הניהול של הקבלן באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה ,על חשבונו ,במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח ,לצורכי
ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז.
 00.09דרישות מחייבות לביצוע העבודות
להלן תמצית של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז .על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה
והמכרז ,תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה.
א .יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע.
ב.
ג.
ד.

ה.

יש להעביר קבלני משנה לאישור תוך  14יום מכניסה לביצוע.
הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו ,על הקבלן לדווח למנה"פ ,תוך 14
יום על חוסרים ,אי התאמה ,סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.
לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים ,בתוך
המועד המפורט במפרט הכללי ואם לא צוין  -תוך  30ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה.
התכנית תתאר בין השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקה לקבוצות
עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.
להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר ,כולל כוח אדם,
אמצעי מחשוב וניהול ,תקשורת ,משרדים מתוחזקים ועוד.

 00.10דרכי תנועה והתארגנות בשטח העבודות
מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית .לא תותר כניסה ממגרשים
אחרים ,מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין .הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח (מקום
של משרדים ,מחסנים ,דרכי גישה ,מפעלי יצור מאולתרים ,ציוד ,מכונות וכד').
הקבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח ,בתוך  7ימים מתחילת העבודה.

© כל הזכויות שמורות לחברת מתאר בע"מ

עמוד  6מתוך 47

בי"ס אבו טור – מפרטים טכניים

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים .במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של
המפקח ,רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות
חומרי הבניה ,מכונות ,ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.
הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה .במעמד מסירת העבודה
יימסרו הגדרות והשערים לפיקוח כאשר הם במצב תקני ובטיחותי המאפשר את נעילתו ההרמטית
של האתר ,כולל מנעולים ומפתחות ככל שיידרש.
כל הקשור לתחזוקת הגדרות ,דרכי הגישה החלופיות ,מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו
של הקבלן ולא ישולם בנפרד.
הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל כללי המקצוע ,כמו כן לוחות זמניים בכל קומה
עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר.
הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח ,סביב המבנה ובאזור ההתארגנות,
עבור כל הקבלנים שיעבדו באתר .ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי
מקדים לביצוע העבודה ו/או לכניסה לאתר ,על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה.
 00.11חשבונות ממוחשבים
הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה ,כאשר מוריה רשאית ליתן
הנחיות ועדכונים מעת לעת ,לפי שקול דעתה הבלעדי .לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים
ומסונכרנים בהתאם לביצוע .בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח ,כתנאי לאישור החשבון
על ידי המנהל האחראי במוריה.
 00.12מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים
ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג .אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת
עבודה או ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.13יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכול בהתאם לאמור בסעיף  2לחוזה
הקבלנים של מוריה .יצוין ,כי בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב
במערכת מידע שתיבחר ,ללא תמורה נוספת.
 00.14אחריות למתקנים/מבנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על
חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .נגרם נזק כאמור ,נדרש הקבלן לתקן לאלתר
ועל חשבונו את אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות
ש הוזמנו ,אלא אם המפקח הורה לו אחרת .מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט)
קיימות תשתיות חשמל ,תקשורת ,מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/כבלים
בעת ביצוע עבודותיו.
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 00.15מים וחשמל
בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל ,מובהר כי בכל מקרה שנדרשת
הפעלת גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה ,יישא הקבלן בלבד ,בכל העלויות
הנדרשות והנובעות מכך .עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל
הבדיקות הנדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה ,וככל שנדרש חיבור מים
ו/או חשמל ,לצורך האמור ,יישא בו הקבלן בלבד.
 00.16שמירה על ניקיון אתר העבודה
הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע
העבודה ,לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים .בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין
ו/או הוראה של גורם מוסמך ,מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני
הנדסי כבד אחר ,מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (נוסף על אלה שנקבעו ברישיון) בקשר
להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור .בכלל האמור ,כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר,
ותוך ניטור אבק ורעש .בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו
תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר ,מהווה מטרד לציבור ,תהא מוריה רשאית להורות
לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה ,מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל
פיצוי שהוא.
מבלי לפגוע מכלליות האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות האמורות לשביעות רצונו של המפקח
ותוך התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח ,רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי האתר מן הפסולת
ולסלקה על חשבון הקבלן .המפקח יהיה רשאי לגבות את ההוצאות בכל דרך שתראה לו .המזמין או
מי מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי
הפסולת כאמור .על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה
מביצוע העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות .בגמר העבודות באזורים
השונים יחזיר הקבלן את שטח העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו .רואים את כל
עבודות הניקיון המפורטות לעיל ככלולות במחירי הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע
עבודות אלו.
תכניות עדות AS MADE

00.17
הקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות ( )AS MADEביחס לכל העבודות שביצע ,כמפורט בחוזה
מוריה .בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים מתוך
העבודה ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים – הגשת תכניות עדות לכל מקטע
בנפרד ,לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום.
התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה  /המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים
והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות .התכניות יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות
הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה ,לצורך ביצוע העבודות.
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לצורך הכנת התו כניות לאחר ביצוע ,ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון המקורי
של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל .הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם את כל
הסטיות מהתכנון המקורי ,וימסרם למפקח בחמישה ( )5העתקים כל אחת .בכל המקומות שלידם
מידה או גובה המסומנים בתוכניות ,שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה ,אזי ייחשב הדבר
כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן .עבור מילוי תנאי זה לא תשולם
כל תוספת מחיר לקבלן וכל זאת על חשבונו .התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה
ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה .חשבון סופי
יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.
 00.18משרד למפקח
א .עם קבלת צ.ה.ע .על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה ,שישמש משרד למפקח .המבנה יעמד
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.

לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
המבנה יהיה יביל כדלקמן :מבנה לישיבות  -במידות  6/3מ' ,עם שני חלונות ודלת חיצונית
אחת .המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.
משרד המפקח במבנה יהיו  2חלונות עם סורגים ,במידות  1.0/1.0מ' כל אחד ודלת מתכת
במידות  1.0/2.0מ' עם מנעול צילינדר.
במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  140/60ס"מ ,כיור מטבח  60/40/20ס"מ ,ארון
מתחת לשיש במידות  200/60/90ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/30/60ס"מ.
במשרד תהיינה נקודות מאור ,כוח ותקשורת כנדרש לגבי תפקודו של כל חלק מבנה .יבנה לוח
חשמל ייעודי.
המשרד יכלול ריהוט וציוד כדלקמן :שולחן ישיבות  80/160ס"מ 6 ,כסאות לאורחים ,ארון
ברזל  2דלתות במידות  80/200/40ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות (  8מגירות) .שולחן
כתיבה עם שלוחה מצוידת בארונית ננעלת ,כיסא מנהל .קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות
נעיצה .כמו כן המשרד יצויד במחשב נייד חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות
"רמדור" PROJECT ,OFFICE ,וכו'.
המבנה יהיה ממוזג  -קירור וחימום  -מזגן לכל חלל.
הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים ,ביוב ,חשמל ותקשורת.
הקבלן יתקין במבנה קו טלפון/פקס/אינטרנט  ADSLלמפקח .התשלומים עבור התקנת
הטלפונים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע.
הקבלן יספק ויתקין במבנה כדלקמן :מכשיר פקס ומכונת צילום  .4-Aההתקנות הנדרשות
תעשנה בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.
הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הציוד והריהוט שבו ,לרבות כל הנדרש מבחינת

תקינות פעולת כל המערכות ,המתקנים ,הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הניקיון (כל יום)
במשך כל תקופת הביצוע של הבניין.
יב .המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.
יג .המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר ,לאחר
אישור המפקח.
יד .מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורטות
לעיל  -לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.
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טו .מודגש בזאת ,כי המבנים למפקח ,על כל חלקיהם ותכולתם ,לרבות הריהוט והציוד ,הינם
רכושו של הקבלן.
טז .בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר ,משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים .לא
תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.
 00.19ישיבות תיאום
מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות התיאום במועד ובתדירות
שיקבע ע"י המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.
 00.20תעודת אחריות
על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות ,מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים ,עבור כל
אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן ,וכן אם הייתה
דרישה כזו באחד ממסמכי החוזה ,למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.
תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה (ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד) .תעודות
האחריות יהיו חלק מספר המתקן.
 00.21תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל
א .על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני
 הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד .באחריות הקבלן מסירתהפרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספקי משנה למזמין הכוללים שם ות"ז
שישלחו אל המזמין.
ב .על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן

ג.
ד.
ה.
ו.

חלקי בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו .הגשת
רשימת עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה
להציע הצעות.
עובדי הקבלן ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.
הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון ,במסגרת הצעתו ,את כל התנאים והדרישות וההגבלות
המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל.
המזמין אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים
לפסילת מי מהמועמדים.
הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה
כלשהי לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 00.22מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"
א .אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק ,על הקבלן לספק אותו כנדרש .עצם חתימתו של
הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק ,לפני מילוי
המכרז ,את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.
ב .במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחינת כל הדרישות כגון :האיכות ,הסוג ,הטיב,
המבחר ,הצורה ,האופי והמחיר ,יהיה עליו להציג דוגמאות ,מפרטי יצרנים ותעודות מכון
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התקנים לאישור האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח .האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי
ו/או המפקח יהיו הקובעים הבלעדיים באם החומר ,המוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש
במפרטים ובתכניות.
ג .למען הסר ספק יצוין ,כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,
במפרטים ,ובכתב הכמויות .כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט .התכניות ו/או כתב
הכמויות ,לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע ,אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד' ,לא
תתקבל לאחר מכן.
ד .במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים
אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר ,ע"פ קביעת
האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.
ה .מובהר כי בידי האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,שיקול הדעת הבלעדי ליישום
דרישות המסמכים במכרז  /חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות
או חלקן ,ללא מתן הנמקה כלשהי.
ו .באם האדריכל ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח ,ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר,
יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה ,למעט ההפרש שבין מחיר
היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש ,וזאת ללא הסתייגויות.
ז .כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  /מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת
העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בנושא
עיכוב לוחות זמנים וביצוע.
 00.23תיאומי פתחים ומעברים
תיאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות
הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.
עבודות באזורים שונים
לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים ,המקום בו תבוצע
העבודה ,היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתנאי שבמקום אחר כאמור,
לא צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות
עבורה ,ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.
הכנת פתחים ו/או מעברים
כל המעברים ,פתחים ,חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים ,בין אם צוינו בתכניות ,בין אם המזמין הורה
לבצעם ,או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות ,יהיו כלולים במחירי היחידה של
הבטונים ,לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום כמפורט לעיל .כמו כן ,פתחים ,מעברים
ו/או שרוולים שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.
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 00.24בדיקות מעבדה
ככלל ,הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת
העבודות לגורם מטעם המזמין .האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבלן ,לפי סעיף 70
לחוזה קבלנים מוריה ,לצורך ליווי ,בקרה ,הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה.
 00.25כותרות
הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן
בפירוש תוכן המסמכים.
 00.26יחיד ורבים
כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשון יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג' – 2מפרטים טכניים מיוחדים
פרק  - 01עבודות עפר
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  01של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

כללי
עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע.

חפירה בשטח
עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה .יתרת החומר
החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק
כלשהו ,ללא תשלום נוסף.
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע,
אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.
עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה,
הריסה וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה ,לרבות חלקי
מבנים ,יסודות וכדו' .כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך
המאושר ע"י הרשויות.
אם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי
הוראות המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות
לתמיכות הנ"ל ,לרבות חלקי מבנים ,יסודות וכד'.
לפני ביצוע החפירה ,יבצע הקבלן ,ללא תשלום נוסף ,חפירות גישוש לגילוי
כבלים או צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה .כל
נזק שיגרם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו .הצורך בחפירות ,מיקומן והיקפן
יקבעו בתאום עם המפקח לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.
במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש ,תבוצע העבודה כמפורט במפרט
הכללי.

עודפי חפירה
כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף.
מודגש שחול החפירה ,כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן
למיין את חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות
באתר ,במקומות שיורה במפקח.
חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.

אופני מדידה ומחירים
בנוסף לנאמר בפרק  01של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות
הפירוקים ולאחר ביצוע חפירה כללית בשטח ,שיוגשו לאישור
המפקח ואשר ישמשו בסיס למדידת הכמויות לעבודות החפירה
והמילוי הכלליות.
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מילוי חוזר ,מהודק בשכבות ,פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות
במקומות שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה
החפורה ו/או שאינה מתאימה לצורכי מילוי ,לאתר שפך מותר,
כולל ההובלה למרחק כלשהו וכל התשלומים לכל הרשויות
הנדרשות .לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי
העפר אל מחוץ לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי ,פינוי הפסולת יהיה
לכל מרחק שהוא ,ללא כל תוספת מחיר.
חפירות גישוש ככל שיידרש.
כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע.
מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים .לא
ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים ,בהתאם לדרישות המפקח,
בקרבת מתקני חשמל ,תברואה ,מתקנים תת-קרקעיים קיימים ,בקרבת חלקי
מבנה קיימים וכן בכל סוגי מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב20-30 -
הס"מ האחרונים .לא תשולם כל תוספת עבור תמיכת דפנות חפירה.
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה
הנקובים בכתב הכמויות ,לרבות עבודת ידיים.
המדידה
עבודות החפירה ימדדו בהתאם למפרט הכללי ,דהיינו שטחי עבודות העפר
יחושבו לפי היטל אופקי של תחתית החפירה.
לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות ,הרחבות לתעלה ,דפנות
אלכסוניות ,מרווחי עבודה וכיו"ב.
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פרק - 02

עבודות בטון יצוק באתר

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  02של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראלים ישימים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י  - 466חוקת הבטון.
ת"י  - 118בטון :דרישות ,תפקוד ויצור.
ת"י  -26בדיקות בטון טרי.
-

ת"י  -1923עבודות בטון יצוק באתר.
ת"י  -4466פלדה לזיון הבטון.

כללי
סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה
הבטון מסוג ב .30-עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג
למ"ק בטון מוכן.
תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.
הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ,ועל כן יש לנקוט
באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו,
כדי למנוע סדיקה פלסטית .לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע'
צלזיוס ,אלא באישור מוקדם של המפקח .שרוולים יוכנסו לקירות ,קורות
ותעלות הבטון ,לפני יציקת הבטון .קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז,
מחסומי רצפה ,מרזבים וכו' ,יאוטמו למשך זמן היציקה .יובטח מיקומו של
הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום ובמפלס
שנקבע בתכניות.
בדיקת חוזק הבטונים
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים ,לפני יציקת
התקרה .באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  28יום ,עליו להמציא תעודות
על חוזק הבטון בעמודים אחרי  7ימים ,החוזק לאחר  7ימים .חייב להגיע ל-
 70%מהחוזק הדרוש אחרי  28יום .רק במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר
יציקת התקרה מעל הקורות והעמודים.
על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.

טפסות
התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה ,חדשים ,בתאום עם המפקח.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  .904עיצוב התבניות
ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה
כמפורט בסעיף  02064במפרט הכללי.
הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון
בצורה ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של
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המהנדס והאדריכל ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו
הבלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט
ובפני מאמצים כלשהם.
הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המהנדס ,תעשינה רק במקומות לפי אישור
המהנדס .כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה ,חומרי העזר ,תוספת הזמן,
הציוד וכל הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי
היחידה וכתב הכמויות .הקבלן יגיש  6שבועות מראש ,הדרישה להפסקות
יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים ,לאישור המהנדס.
הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון
לא יאבד מחוזקו.

חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
בנוסף לאמור בסעיף  02066במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר
ולוודא את מיקומם המדויק של אביזרים ,חריצים ושרוולים .לצורך הברורים
יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתב ממבצעי
המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם .מודגש בזאת שאין מן ההכרח
שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה ולכן על
הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה וחסרות תכניות
עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס .לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל
החורים ,שרוולים ,חריצים וכו' ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים
הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.
מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום
המערכות ,חורים ,שרוולים וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכין תוכנית
מפורטת של החורים ,שרוולים ,חריצים ,משקופי עזר ,אפי מים וכל הקשור
מכל
ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,
מכל סיבה שהיא ,יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור
הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום .כל ההוצאות הכרוכות
בכך תהיינה על חשבון הקבלן.

אשפרה
בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  0205על הקבלן לבצע את האשפרה
המתאימה לתנאי האקלים.
על כל השטחים ,טרם חלפו  7ימים מיום היציקה ,יותז חומר שחוסם התאדות
הוראה זו אינה
המים מתוך הבטון " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה) עליהם
יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך 7
ימים .על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז .CURING COMPOUND
הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך  10ימים וייובשו במשך  18ימים נוספים
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום
לפחות.
ביטומני ,חומר האשפרה  ,CURING COMPOUNDצריך להיות על בסיס
ביטומן כגון  GS-474ותואם לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500-גר' למ"ר.
הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.

ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
הפסקות יציקה ברצון הקבלן ,בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,
חייבות באישורו של המפקח .בנוסף לאמור בסעיף  02045במפרט הכללי ביצוע
מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.
בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם
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לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת
היציקה 02.08.3.הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה
של השלב הראשון:
• הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון.
• חיספוס הבטון באמצעים מכניים ,כגון מברשות ברזל וכו',
כל עוד הבטון טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון
כנ"ל בעת היותו טרי ,כולל נקוי כל הזיון הבולט מעל קו
הפסקת היציקה .סילוק כל החומרים רופפים וחומרים
שהורדו כנ"ל.
• הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני
היציקה ויבושם לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של
הבטון.
ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02045דלעיל.

פלדת הזיון
מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת
רתיכה/רשתות פלדה מרותכות ,כמצוין בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות
התקנים הישראליים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו
מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים
מעל מפלס התקרות.
המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור
ובדיקה לצורך התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל
חשבונו.
במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים
מאלה המצוינים בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן
ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח  -חל איסור
מוחלט לריתוך ברזל ,הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים
באתר .על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו
גדולים מ 12-מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבון במחיר
הצעתו כי לא תשולם תוספת מיוחדת על כך .על הקבלן להיערך בהתאם
וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.
לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה
הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם
בעבורן ,כמפורט במפרט הכללי.
שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק
וכמותם תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה
 יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .באם יהיהצורך בשינוי התכניות ,עלות השינויים תחול על הקבלן.

תכולת העבודה
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
א .הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים
מיוחדים.
ב .תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.

כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים
כמפורט לעיל.
שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.
עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים וכד' ,אלא אם צוין אחרת
בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע'
אינסטלציה מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי
הוראות המפקח.
עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות ,תעלות ,כבלים,
צנרת וכו' ,וכן החריצים ,המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או
הדרושים לביצוע עבודות הגמר והמערכות .לרבות תיאום ובדיקת כל
הפתחים והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין
וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים
למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם
בבטון.
קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
הכנת רשימות ברזל.
סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
אשפרת הבטון כמפורט לעיל.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן .
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.
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פרק - 23

כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

כל העבודות תבוצענה לפי פרק  23של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –253מיון קרקעות למטרות הנדסה אזרחית.
ת"י –466חוקת הבטון.
ת"י –601בטון מובא.
-

ת"י –1378ביסוס כלונסאות בסלע בקדיחת הקשה.
ת"י –4466פלדה לזיון בטון –חלקים .5--2

כללי
כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות
יועץ הקרקע ובהתאם לפרק  23במפרט הכללי ,לרבות החלפת סוג המקדח
ושיטת הקידוח במהלך ביצוע הכלונס .כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור
במפרט הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,לרבות בדיקות אל-הרס
ע"י מעבדה מורשית לפי הנדרש במפרט הכללי.
על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEמעודכנת לפי
הביצוע של עבודות הביסוס .תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין.
התוכנית תבוצע ע"י מודד מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה.
לא תשולם תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות
כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת
הביצוע.
אחריות כוללת של הקבלן
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט
והתאם להנחיות יועץ הקרקע .אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק ,עליו
לבצע ,על חשבונו ,בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע
העבודה.
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה
עליו בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות
הכלונסאות ,הוא יעשה זאת על חשבונו .על הקבלן לספק בדיקות מעבדה
לכלונסאות בשיטת אל-הרס ,בהתאם לדרישות המפרט הכללי.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים
בשטח ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.
סיתות פני הכלונס
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס ,יידרש הקבלן
לסתת בזהירות את ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר
המתוכנן .עבודה זו איננה נמדדת.
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום
שפך מאושר באחריות הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
תיקון סטייה במרכז כלונס
המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון.
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התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה.
תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון
 .1במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  + 5או – 30

ס"מ ,יידרש הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
 .2בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על
שלימות קוצי הזיון.
 .3בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב.
 .4הכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן .לא תשולם כל תוספת עבור התיקון
עצמו.
 .5קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  5פעמים קוטר
המוט ,יתוקנו לפי הנחיות המפקח.
 .6הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של
המוטות או שיידרש לרתך ,בריתוך תקני ,הארכה לקוצים הקצרים.
 .7ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת
בריתוך מסוג פ  . 440 -Wבמקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא
פגיעה בחזקה ,יידרש הקבלן לבצע חיבורים באמצעות שרוולים
מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר
המוט .כגון מסוג  Ancon MBT Couplersמסדרת .ET Series Couplers
 .8כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
קידוח כלונסאות צמודים
אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי
 2.5קוטר הכלונס הקטן .קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס
הראשון יגיע למחצית חוזקו הסופי .בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.

אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:
סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו נמדד בנפרד.
הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא ,לא מפורר ,ללא כל שאריות לכלוך,קרקע וכו'.
מדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות (.)AS MADE
כל המפורט במיפרט המיוחד ובדו"ח יועץ הקרקע.
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פרק  - 26עוגני קרקע
עוגני קרקע
עוגני הקרקע יבוצעו על פי המפורט בדו"ח הקרקע המצורף.הכל קומפלט מושלם וקבוע
במקומו.
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פרק  - 40עבודות פיתוח
כל העבודות תבוצענה לפי פרק  40של המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע גם בכינויו "הספר
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה ,אלא אם צוין אחרת במפורש.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

תקנים ישראליים
בנוסף למצוין ב"ספר הכחול" יש לראות את כל התקנים הישראליים העוסקים בבניה
כרלוונטיים ובמיוחד התקנים הבאים במהדורתם המעודכנת ביותר:
ת"י –1498מתקני משחק
ת"י -1554חלק -2לוחות מאבן טבעית לחיפי מדרגות .
ת"י -1630קירות תמך מקרקע משוריין ברכיבי פלדה
-

ת"י -1918נגישות הסביבה הבנויה-חלקים . 4, 2, 1
ת"י -2142חלק -1בטיחות בשטחים פתוחים .
ת"י -2378קירות מחופים באבן טבעית-חלקים . 4--1
ת"י -4273גדרות מפלדה .

כללי
העבודה תתבצע לפי המפרטים הטכניים הכלליים שליד הוועדה הבין-משרדית
בהוצאת משרד הביטחון  ,פרקים  40ו .41-מפרטים אלה מהווים חלק מהחוזה
ואינם מצורפים בזה .אנו רואים את הקבלן כאחראי לכך שהחומר הנ"ל הוא
ברשותו ובידיעתו  .ביצוע העבודה בשלבים  2 -שלבים ,בהתאם להתקדמות
הבניה ולשלבי העבודה.
בדיקות תקינות חומרים  -בדיקות מכון התקנים  -תיעשה בהתאם למפרט
הטכני הכללי ,הזמנת הבדיקות באחריות המועצה ועל ידה ,תשלום הבדיקות
ע"י המועצה ,יקוזז מחשבון הקבלן .מדידות באתר לביצוע עבודות הפיתוח
יהיו על חשבון הקבלן.
דוגמאות באתר  -כל עבודות הפיתוח תתבצענה רק לאחר אישור דוגמאות של
עבודות :קירות ,גידור ומעקות וכד' .שווה ערך לדוגמאות הנ"ל ,יאושרו ע"י
המפקח ומזמין העבודה בלבד.

היקף העבודות
ביצוע עבודות הפיתוח ,פרוקים ,עבודות עפר ,חפירה/חציבה ומילוי ,הידוק רגיל
והידוק מבוקר ,בנית קירות  ,גידור ומעקות .ביצוע העבודות לפי תנאי השטח
במקום ,ולפי הנחיות המפקח.

מדידות
ביצוע העבודות לפי התכניות כולל מדידות בשטח לצורכי ביצוע העבודות.
על הקבלן לדאוג לסימון השטח במשך כל שלבי העבודה .העבודה תתבצע בלווי
מודד במשך כל תקופת הביצוע ,ביצוע המדידות ע"ח הקבלן .הקבלן אחראי
לביצוע מדויק של כל עבודות הפיתוח בהתאם לתכניות .עם סיום עבודות
הפיתוח יספק הקבלן תכנית עדות למצב השטח לאחר ביצוע העבודה.
הנ"ל תנאי להגשת חשבון סופי.
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עבודות עפר
עבודות חישוף השטח כולל כל העצמים המצויים באתר ופינויים כולל פינוי
פסולת קיימת  .עבודות חפירה ו/או חציבה לפי תנאי השטח הקיימים ,בכל סוגי
הקרקע ו/או סלע הקיימת במקום כולל בולדרים ובכל עומק שהוא בהתאם
לתכניות וההנחיות במקום .מחיר עבודות החפירה כולל מילוי החומר באתר ,
בשכבות כל  20ס"מ ,לפי הנחיות המפקח ויועץ הקרקע  .סילוק החומר העודף
או חומר שאינו מתאים ו/או פסולת קיימת אל אתר שפיכה מורשה בהתאם
להנחיות המפקח  .תשלום אגרות לאתר שפיכה מורשה בהתאם למופיע בחוזה
קבלן.
מחיר עבודות החפירה/חציבה כולל סילוק כל החומר העודף ,כולל הסלעים וכל
החומר הסלעי העודף לאתר שפיכה מורשה מגרסה.
גריסה וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר ,להתאמת החומר המקומי למצע סוג
א' ו/או מצע סוג ב' ו/או חומר נברר  ,לרבות מיון החומר ,ניפוי פסולת ,איחסונו
באתר ,הובלתו למרחק עד  5ק"מ  ,פיזור והידוק רגיל בשכבות כל  20ס"מ ו/או
בהתאם להנחיות יועץ קרקע .המחיר כולל תשלום עבור שכירות מגרסה וקבלת
אישורים וכל הנדרש לביצוע עבודה תקינה ובטיחותית .המחיר כולל בדיקות
מעבדה מוסמכת לאיכות החומר הנגרס ,בהתאם להנחיות יועץ הקרקע ,הנ"ל
ע"ח הקבלן ויכלל במחיר היחידה.
עבודות הגריסה יבוצעו בהתאם להנחיות ודרישות מחלקת איכות הסביבה
במועצה( .רעש  /אבק)  .באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים
מהרשות המקומית לביצוע עבודות הגריסה .הקבלן לא יחל בביצוע עבודות
עבודות
הגריסה לפני קבלת אישור בכתב ממזמין העבודה והמפקח באתר.
הגריסה כוללות בין היתר ,המטרת כל איזור הגריסה למניעת אבק כולל
התחברות למקור מים והמטרה.
הקבלן יהיה אחראי על עבודה זהירה בשטחים הצמודים למגורים ,כבישים
ומדרכות ותשתיות קיימות.

העתקת עצים קיימים
להלן שלבי ביצוע העתקת העצים.
לפני ביצוע העבודה ,באחריות הקבלן לדאוג לקבלת כל האישורים המתאימים
מהרשויות המתאימות כדוג' קק"ל ופקיד היערות לביצוע העתקת העצים כולל
תשלום אגרות במידת הצורך .ביצוע העבודה ע"י בעל מקצוע המוסמך לבצע
העתקת עצים.גיזום הנוף והקצרתו בהתאמה בהיקף של כ 30% -מהצמרת .בכל
מקרה יש לשמור על הגזע המרכזי וזרועות השלד .במחיר העבודה יכלל עבודות
הגיזום ופינוי בגזם אל אתר שפיכה מורשה.צמצום מרחב המחיה של השורשים
יעשה באמצעות חיתוך בשני שלבים .בשלב הראשון יחתכו השורשים בהיקף
הגוש בקוטר פי  6לפחות מקוטר הגזע (אך לא יותר מ 3-מטר) ,החיתוך ייעשה
לעומק  30ס"מ עד  40ס"מ .יש להקפיד על חיתוך עדין ככל האפשר .שורשים
שנקרעו יחתכו מחדש באמצעות משור או מזמרה .שורשים בקוטר  12מ"מ
ומעלה ירוססו בחומר חיטוי נגד מחלות ,וימרחו במשחת גיזום .לעידוד צמיחת
שורשים בקרבת הגזע יש להשקות את העץ במערכת השקייה זמנית (טפטוף או
התזה) בכמות של  20מ"מ אחת לשבועיים וכן לדשן בכמות של  80גרם למ"ר
בדשן משולב שהרכבו כ . 20:12:20 -לאחר חודש וחצי יעשה חיתוך שורשים
נוסף באותו ההיקף ובאותו המקום שנעשה החיתוך הקודם ,לעומק של  1.5מטר
לפחות וגיזום נוף נוסף של כ 20% -מהצמרת בהתאמה.אזור העץ יגודר וישולט
למניעת נפילה לתעלה שנחפרה .כאשר לא ניתן לגדר את השטח ,התעלה
שנחשפה במהלך חיתוך השורשים תמולא בחומר אינרטי שלא יעודד צמיחת
שורשים לתוכו.במהלך כל תקופת ההכנה יש לעקוב אחר מצב הנוף וחיוניותו.
במקרה של התייבשויות ענפים בצמרת העץ יש לבצע גיזום נוסף להקטנת הנוף
ולמניעת נזקי ההתייבשות ולאיזון טוב בין נוף לשורש.בהרמת העץ יש להקפיד
על שלמות הגוש ומניעת שבר בענפיו .אם לא נאמר אחרת ,גוש השורשים יעטף
ביוטה וייקשר בחוט סיזל מתכלה.הנפת העץ וניתוק שורשים תחתונים תעשה
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באמצעות ניתוק הדרגתי תחתון של השורשים ,באמצעות כף הטרקטור ,בשילוב
הרמת העץ באמצעות מנוף.

עקירת עצים קיימים
ביצוע העבודה ע"י בעל מקצוע המוסמך לבצע העתקת עצים.העבודה תבוצע ע"י
בעל מקצוע מוסמך לנ"ל .במחיר העבודה יכלל פינוי הגזם אל אתר שפיכה
מורשה ,כולל פינוי בית השורשים.
באחריות מזמין העבודה לדאוג קבלת כל האישורים המתאימים מהרשויות
המתאימות כדוג' פקיד היערות לביצוע העתקת העצים כולל תשלום אגרות
במידת הצורך.

קירות
בניית קירות תומכים  ,קירות כובד ו/או בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטור.
חיפוי אבן בשורות ,אבן חברונית קשה לבנה ,בעובי שלא יפחית מ 6-ס"מ .אבן
במידות אורך  40-60גובה  22-25ס"מ,עיבוד אבן "מוטבה" או "תלטיש"
בהתאם לחיפוי אבן בנין ובהתאם לפרטי אדריכלות וכן בנית אבן-גב אחורי,
בגובה  30-50ס"מ ו/או לפי המצויין בתכניות .חזית בנייה עם מישקים שקועים
,גב בטון ב .300-ביצוע פוגות המשכיות בהתאם לפוגות ולשורות חיפוי אבן
מבנה .הכל בהתאם לתכניות ולפרטים.
ביסוס קירות ,בטון ,זיון ברזל ותפרי התפשטות – בהתאם לפרט קונסטרוקטור.
עבודות ביצוע קירות תומכים כוללות :עבודות חפירה ליסודות ,ישור והידוק
שתית ברוחב יסוד הקיר ,החזרת החומר החפור ,מילוי גרנולרי מאחורי הקיר ,
צינור ניקוז " 4ותפר התפשטות .הכל בהתאם לפרט מהנדס קונסטרוקציה .כל
הנ"ל לא ימדד ויכלל במחיר ביצוע הקיר.
בניית (קופינג) כרכוב אבן בנית גמר עליון לקירות( ,קופינג) כרכוב אבן עובי 8
ס"מ ורוחב  40-45ס"מ ,אורך משתנה ,משטח עליון וחזית כרכוב עיבוד מוטבה.

גדר מוסדית ומעקות ,שערים
גדר מוסדית בגובה  2.20מ' ,דגם "מנרב" תוצרת גדרות "אורלי" או ש"ע .כולל
עיגון ע"ג קרקע או בתוך קירות ,עיגון ע"ג קירות בעזרת קידוח "כוס" בלבד,
עמודים וגדר מגולוונים וצבועים בתנור בהתאם להנחיות האדריכל ,מרווח בין
פרופילים  10ס"מ .מרווח בין עמודים (אורך שדה)  2.00-2.50מ' בהתאם
להנחיות היצרן ובהתאם לתקן גדרות עדכני .לא יותר שימוש בשדה באורך
מעל  2.50מ'.
כללי
עבודות ביצוע הגדרות/מעקות כוללות  :עבודות חפירה ליסודות ,ישור והידוק
תשתית ברוחב העמוד  ,יסוד בטון ב 30-בהתאם לפרט ,ו/או קידוח "כוס"
בקוטר " .4כל הנ"ל לא ימדד ויכלל בסעיף ביצוע הגדרות/מעקות .ביצוע
עבודות הגידור בשטח כולל חיבורים בין "שדות" ללא הלחמות וריתוכים,
כולל חיבורים "יבשים"  .ריתוכים אם ישנם יצבעו בצבע יסוד ותיקוני צבע
בהתאם לגוון הנבחר ע"י האדריכל ו/או מזמין העבודה ,כולל ליטוש והחלקת
קצוות חדים ,הסרת בליטות ובכל מקום הנדרש ע"י המפקח ו/או האדריכל .
הכל בהתאם לדרישת המזמין והמפקח באתר .באחריות הקבלן המבצע לודא
עמידות הגדר בתקנים הנהוגים בתקופת ביצוע העבודה .מזמין העבודה רשאי
לדרוש אישור מכון התקנים לביצוע הגדר.
כל אביזרי/חלקי המסגרות יהיו יציבים בגמר ההתקנה ללא חופש ,בליטות
חדות וקשקשת ,לאחר ליטוש וצבע /תיקוני צבע  ,הכל לשביעות רצון המפקח
והאדריכל.
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הערה :בקטעים בהם קיים דרוג בקיר  ,יש לבצע הארכה של הגדר המוסדית
באורך מינימלי של  100ס"מ ובגובה הגדר העליונה .הנחיות צבע ,ראה סעיף
עבודות עץ ומתכת( .גוון בהתאם להנחיות האדריכל)

עבודות עץ ומתכת
עבודות מתכת
מעקות וגדרות ופרטי מסגרות אחרים ,יהיו מגולוונים וצבועים בתנור בגוון
בהתאם להנחיות האדריכל/המפקח ומזמין העבודה .כל אלמנט אחר אשר אינו
כולל צביעה בתנור – חייב לעבור צביעה בצבע יסוד ,שכבה ראשונה
במפעל ,שכבה שניה בשטח לאחר גמר כל ההלחמות או ההברגות .שכבת צבע
היסוד ,תבוצע לאחר ניקיון יסודי של כל פני המתכת ,כולל ניקיון מגרגרים או
קשקשת ו/או "גרדים" ובליטות חדות ,ויאושרו ע"י המפקח לפני ביצוע משטח
יסוד .צבע היסוד יהיה מיניום עופרת או אבץ כרומטי .הצבע יבורש לתוך
השקעים תוך דחיסה נמרצת .פרק זמן היבוש והזמן עד לביצוע שכבות צבע
בהתאם להוראות היצרן .צביעה בצבע "טמבור מטאל" או הדומה לו ,יהיה ע"י
התזה ב 4-3 -שכבות צבע  ,בהתאם להוראות היצרן .גוון וצבע בהנחית
האדריכל והמפקח ומזמין העבודה.
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פרק  - 60עבודות על בסיס שכר יומי (רג'י)
כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט הכללי לעבודות בניין" (הידוע גם בכינויו "האוגדן
הכחול") בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה כולל אופני המדידה ,אלא אם צויין
אחרת בסעיף ,וכן לאמור בחוזה הקבלנים של חברת מוריה .למרות שאין פרק  90ב"אוגדן הכחול"
מחיבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים) .בסעיפים שאינם
נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו,יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת.
במקרה של סתירה בין המפרט הכללי לעבודה בנייה והמפרט המיוחד ,המחמיר מביניהם הוא
הקובע.

כללי
פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ,אינן
ניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבורן
מחיר חריג ,אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל ,כלי וכדומה .ביצוע
עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי
לבצען על דעת עצמו.
שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם האחריות כפי שהיא מוגדרת בחוזה
ממשיכה לחול על הקבלן.
הרישום של שעות העבודה האלו ייעשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו.
אין הקבלן רשאי לתבוע תשלום עבור עבודה יומית אלא רק אם העבודה בוצעה
בהתאם להוראות המפקח ומספר השעות אושר ע"י המפקח ביומן.

הגדרת היקף
השעה לתשלום במסגרת העבודות על בסיס שכר יומי תהיה תמיד שעת עבודה
נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח.
סיווג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב
הכמויות.
הוצאות ,כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם ,שעות נסיעה ובטלה ,מפעילים,
כלי עבודה ,שימוש במחסן ,ניהול עבודה וכו' וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות
הסוציאליות  -רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי הסוג כפי שפורט
בכתב הכמויות והמחירים .שעות העבודה של מנהלי העבודה לא ישולמו איפוא
ויראו את ההוצאות הכרוכות בהעסקתם ככלולות במחירי העובדים והציוד.
לגבי עבודת ציוד  -המחיר כולל גם את כל חומרי העזר ,כגון :דלק ,שמנים ,בלאי,
אלקטרודות וכו' ,וגם את העבודה של המפעיל.
בהעדר סעיף מתאים ,לפי שיקולו הבלעדי של המפקח ,לתשלום בגין עבודה של
ציוד מכני מסויים ,שימושו ישולם בהתאם למחירים וכפוף לתנאים אחרים לגבי
אותו ציוד כפי שהם כלולים בחוזה השוטף של מחלקת עבודות ציבוריות במשרד
הבינוי והשיכון שהיה בתוקף בזמן הביצועי החוזי.
לגבי עבודת פועלים  -מחיר שעת העבודה כולל גם את השימוש בכלי העבודה
הדרושים לביצועה התקין של העבודה ,ואת השימוש בחומרי עזר ,מים ,חשמל,
פיגומים ,אמצעי גישה וכו'.
באם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודה כלשהי אינו די
יעיל בהתאם לנדרש לדעתו ,רשאי הוא לפסול אותם מעבודה ומשימוש ,והקבלן
יצטרך להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה כזו יחולו על
הקבלן ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.
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מוקדמות לכתב כמויות ומחירים
.1

תכולת המחירים  -כללי
מבלי לגרוע באמור בחוזה הקבלנים של מוריה ומבלי לפגוע באמור במסמכים אחרים של
הזמנת הצעות זאת ,ייראו מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב הכמויות ככוללים ,בין
היתר ,את ערך.
כל המפורט והאמור בתוכניות ,בתאור הטכני וביתר מסמכי ההצעה ,לגבי הסעיפים
1.1
השונים.
שימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,כלי הרמה ,רתכות ,מקדחות וכל
1.2
ציוד אחר שיהיה דרוש לביצוע העבודות.
הובלת כל החומרים והכלים דלעיל אל מקום העבודה וממנו ,ובכלל זה העמסתם
1.3
ופריקתם ,וכןהובלת העובדים למקום העבודה וממנו ,שמירת הציוד ואבטחת
האנשים בתחום האתר ,בין שהינם פועלים או עוברי באתר.
הוצאות הקשורות בתיאום העבודה עם כל הגורמים הנוגעים.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

.2

.3

הוצאות ניקוי שטחי העבודה בכל פעם שיידרש על ידי המהנדס.
הוצאות הנהלת העבודה ,מדידה ,סימון והוצאות משרדיות.
הוצאות אחסנת החומרים ,הכלים והמכונות ושמירתם וכן שמירת העבודות
שבוצעו.
הוצאות הגנה על העבודות ,החומרים והעבודים בפני השפעת מזג האוויר ,שטפונות
ונזקים מעבודות קבלנים אחרים.
הוצאות לתיקון נזקים מן הסוג הנ"ל.
הוצאות הביטוחים הדרושים של העבודות ,העובדים וכל צד אחר ,מעבר לביטוחים
המבוצעים על ידי המזמין ,כמפורט ביתר מסמכי הזמנת הצעות זאת.
הוצאותיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ,ובכלל זה הוצאותיו
המוקדמות והמקריות.

 1.12הוצאות לערבויות ,ביול וכדומה ,הדרושים למילוי כל התנאים הנדרשים במסמכי
הגשת הצעות זאת.
 1.13רווח הקבלן.
 1.14שכר העובדים והוצאות נלוות לכך.
 1.15מיסים ,היטלים ,אגרות ,וכל יתר ההוצאות ותשלומי החובה.
 1.16טיפולים בתקופת הבדק ,ו/או בתקופות האחריות.
 1.17אבטחה וביצוע של אמצעי בטיחות לאבטחת כל גורם ,וביטוח כל גורם שניזוק עקב
אי השגחה ,רשלנות וחוסר זהירות של הקבלן באתר העבודה.
 1.18מחיר היחידה אינו כולל מס ערך מוסף.
הכללת תנאי ההצעה במחירים
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בהצעה ,על כל
מסמכיה .המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי
הנזכרים במסמכים הנ"ל ,על כל פרטיהם.המנהל לא יכיר בכל טענות הנובעות מאי הבנת תנאי
כל שהוא או אי התחשבות בו ,והקבלן יהא מושתק ומנוע מלטעון כל טענות ו/או מלתבוע כל
תוספת מחיר.
מוצר "שווה ערך"
ככלל ,לא יורשה שימוש במוצר "שווה ערך" בבניין ,למעט מקרים חריגים ,כפי שהמפקח
ימצא לנכון לעשות בהם שימוש.
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.4

המונח שווה ערך  -אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות ,כאלטרנטיבה למוצר מסויים הנקוב
בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו ,פירושו שמוצר חייב להיות
שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.
עולה מחיר המוצר שנקוב באחד המסמכים ,כאמור לעיל ,על מחירו של זה שנרכש כ"שווה ערך"
לו ,יופחת שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות במסמכי הזמנת הצעות זאת לגבי מחירי
יסוד.
עולה מחירו של מוצר שמוצע כ"שווה ערך" על מחיר המוצר שנקוב באותם המסמכים ,יסופק
המוצר הנקוב שבמסמכים.
מובהר בזה כי בכל מקרה לא יסופק מוצר שווה ערך אלא לאחר שהקבלן קיבל אישור בכתב
מהמנהל לאספקת המוצר המוצע על ידו.
כמו כן מובהר כי המונח "שווה ערך" ,אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם המפעל ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב
להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב .טיבו ,איכותו ,סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך"
טעונים אישורו המוקדם של המפקח .במקרה שהמזמין משתמשים כבר במוצר מסוים ומטעמי
אחזקה לא יאשרו הכנסת דגם/יצרן נוסף ,לא יורשה השימוש במוצר ש"ע אף אם הדבר נרשם
כאפשרי בכתב הכמויות או במפרט.
מחיר יסוד
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד" ,לגבי חומר או מוצר ,פירושו :מחיר נטו במקום
רכישתו של אותו חומר או מוצר – מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ,פחת,
רווח קבלן ,מימון וביטוחו עד להגיעו לאתר הבניה והוצאותיו האחרות וכיוצ"ב כפי שאותו
מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.
במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד
רכישתו בפועל ,ובעת סיכום מחיר היסוד יסוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה – ישולם
ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך למועד סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות
המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר.
לצורך חישוב שכר חוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם ,בתוספת
ההתייקרות כאמור לעיל.
נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה ,לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי
היסוד .הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה ,לטיב החומר והמוצר
ולמחירם.
מחיר היסוד יקבע בהתאם לאפשרויות הבאות:
במקרה של רכישה ישירה של החומר או המוצר ע"י הקבלן מהספק :המחיר יהיה בהתאם
למחיר ששולם בפועל לספק בתרגום לתנאי תשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
במקרה של סיכום מחיר החומר ו/או המוצר בין נציג המזמין והספק :המחיר יהיה בהתאם
למחיר שיסכם נציג המזמין עם הספק בתנאי התשלום של החוזה בין המזמין לקבלן.
המזמין רשאי לספק לקבלן את החומר/מוצר במקום רכישתו ולקזז ממחיר היחידה את מחיר
היסוד נקוב סעיף בחוזה בתוספת ההתייקרות.
מחיר יסוד של המוצר כולל:
חיתוך לגדלים הדרושים( .למעט חיתוך הנדרש בסעיף לחוד) העיבוד הנדרש.
הוצאות אריזה ,סימון ומשלוח ,עד מחסן הספק.
מחיר העבודה כולל:
את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה ולרבות:
יציקת בטון ומדה מתפלסת ,ביצוע ההזמנה ,ביצוע העבודה ,הכנת רשימת כמויות ,מתן הנחיות
לסדר הספקה בשלבים השונים.
בדיקות ומיון במפעל הספק ,בארץ הייצור ובישראל.
הכנות דוגמאות.
העמסה ,שינוע ,הובלה ופריקה באתר בצורה מסודרת.
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כל המדידות הדרושות ע"י מודד רשוי.

.5

.6

.7

כל החומר השחור הדרוש לביצוע העבודה.
הוצאות בגין פחת.
עבודות לואי הדרושות לביצוע העבודה כגון עילוי מישקים וכו'.
אספקת  5%מכמות החומרים כרזרבה למזמין.
כל יתר הדברים הדרושים לביצוע העבודה בצורה מושלמת.
מדידת הכמויות
הכמויות ימדדו בהתאם לאופני המדידה המפורטים בסעיפי כתב הכמויות ,להלן ,ובהעדרם
בהתאם לת"י .43
אם לא צויין אחרת ,הכמויות הן מקורבות בלבד.
הזכות בידי המנהל לשנות את הכמויות בכל סעיף ,על ידי הגדלה ,הקטנה וכן על ידי ביטול
של סעיפים בכללם .העבודה תשולם לפי המדידות הסופיות של העבודות שנעשו בפועל
ובהתאם לחישובי הכמויות שיוגשו על ידי הקבלן ,כפי שאלה ייבדקו ויאושרו על ידי המפקח.
לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות ו/או קביעת מחירים חדשים על סמך
השינויים בכמויות הנ"ל ,הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה והן אם יתבררו בחשבון
הכמויות הסופיות בגמר העבודה.
מדידה נטו
בהעדר הוראות אחרות ימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התוכניות ,כשהפריט מושלם
וקבוע במקומו.
כל מקום בו מצויין כי המידה היא "עד ,".....פירושה "עד בכלל".
עבודות שלא יימדדו
העבודות המפורטות למטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן ,רואים אותן ככלולות בשכר החוזה
מבלי היותן מפורטות :
תיאום עם כל הגורמים.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

.8

.9

ח.
ט.
הוצאות כלליות

תוכנית דרכי גישה ,שילוט האתר ,גידור שטחי הבניה ונקיטת כל אמצעי
הבטיחות המשתמעים מביצוע העבודות באתר.
אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר.
מבני עזר לאיחסון ציוד וחומרים.
מדידות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון.
סידור ניקוז ארעי ודרכים ארעיות.
סילוק חומרים וחלקי העבודה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים
במקומם.
אספקת מים ,חשמל וטלפון לאתר לצורך ביצוע העבודות.
ניקיון וניקיון סופי.

מובהר בזה כי הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף כלשהוא בגין הוצאות כלליות ,הן
במקרה והיקף החוזה יוגדל והן במקרה והיקף החוזה יוקטן על ידי המזמין ,בתוקף זכויותיו
על פי תנאי הזמנת הצעות זאת .האמור לעיל תקף גם לגבי המקרה של הפסקת העבודות לפני
סיומן.
תאור סעיפי כתב הכמויות
תאורי הסעיפים של הפריטים השונים הכלולים בכתב הכמויות הממוכן להלן כוללים אך ורק
תאור קצר לשם התמצאות ואינם באים להגדיר טכנית את הסעיף .יראו את התיאורים
המלאים ,על כל פרטיהם ,כפי שהם מובאים במפרט ,בתוכניות וביתר מסמכי חוזה,
כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להלן ,כל עוד אין הם
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עומדים בסתירה איתם .הדגשת פרט מסויים ,הכלול בתיאורים מלאים אלה בסעיף כלשהו
מסעיפי כתב הכמויות ,אין בכוחם לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי כל יתר
הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה או מתקפם של הפרטים שלא הודגשו כלל.נתגלתה סתירה בין
סעיף בכתב הכמויות לבין הסעיף באחד משאר מסמכי הזמנה להגשת הצעות זאת ,לרבות
המפרט ומערכת התוכניות ,ייחשב המחיר הנקוב בכתב הכמויות כמתייחס לכתוב בתיאור
הסעיף בכתב הכמויות.
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מסמך ה' – מערכת התוכניות
תצורף בנפרד
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מסמך ז ' -דוח קרקע

דו"ח קרקע
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה)
כל האמור בדו"ח הקרקע כלול במחירי היחידה שבכתב
הכמויות ולא ימדד בניפרד
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