




הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021 זרכמ
דף מס':     001 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
0.5 ק ר פ  ת ת  0.50 ק ר פ  ת ת       
      
0.5 קרפ תת      
      
50 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
תאצוהב תיטנבלרה הרודהמה, )" לוחכה      
ןיוצ םא אלא , הדידמה ינפוא ללוכ ,זרכמה      
תושירד - קפס רסה ןעמל .ףיעסב תרחא      
תושירדו םינושה םיילארשיה םינקתה      
םיטרפימל םימדוק תואירבה דרשמ יטרפמ      
םינקתה לכ תא דומלל ןלבקה לע  .ןלהל      
ןיבל םהיניב הריתס לכ לעו םייטנבלרה      
- טרפימה תרבוחב וא/ו ןלהל םיטרפמה      
הלועפ תטיקנ ינפל חקפמל חוודל ותוירחאב      
.יהשלכ      

0.5 קרפ תת 0.50 כ"הס          

      
ש ד ח  ב ז ר מ ל  ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
לע קרו ךא תואב הז קרפ אושנ תודובעה לכ      
ןלבקה .לכירדאה תנווכ תא ראתל תנמ      
י"פע הלאה תודובעה תא עצבל בייחתמ      
לש וא/ו םוטיאה ץעוי לש בתכב םהיתויחנה      
.'סנוקה סדנהמ      
      
      
      
      

1.50.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     002 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןה ,שדח ינוציח בזרמל תמלשומ המיטא     05.1.001
גגה לא הנופה ןוטבה תרוק לש ימינפה דצב      
לכה .ןוטבה תרוק לש ינוציחה הדיצב ןהו      
תריציל דע 'סנוקה סדנהמ לש ויתויחנה י"פע      

                    2.00 ןוטבה תרוקל בזרמה ןיב תמלשומ המיטא ר"מ   
      
םימה תיאצי ךרב רוסינ ןה ,םייק בזרמ לוטיב     05.1.002
ןותחתהו ןוילעה הסינכה חתפ םוטיא ןה ,      
תויחנה י"פע גגב םוטיא עוציב ןהו ןוטבבב      

                    1.00 'סהוקה סדנהמ 'חי   
      
חול ןיב ,ןוטבמ הקלור תריצי תוברל םוטיא     05.1.003
חול ןיבו תמייקה תלדה ןתפמב םייק שייש      
ןיבל ,השדחה תלדה ןתפמב שדחה שיישה      
תושירד י"פע לכה ,השדחה תספרמה      

                    4.00 םוטיא ץעוי וא/ו 'סנוקה סדנהמ רטמ   
שדח בזרמל םוטיא תודובע 1.50 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוטיא תודובע 50 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     003 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
      
0.6 ק ר פ  ת ת  0.60 ק ר פ  ת ת       
      
0.6 קרפ תת      
      
60 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
תאצוהב תיטנבלרה הרודהמה, )" לוחכה      
ןיוצ םא אלא, הדידמה ינפוא ללוכ ,זרכמה      
תושירד - קפס רסה ןעמל .ףיעסב תרחא      
תושירדו םינושה םיילארשיה םינקתה      
םיטרפימל םימדוק תואירבה דרשמ יטרפמ      
םינקתה לכ תא דומלל ןלבקה לע     .ןלהל      
ןיבל םהיניב הריתס לכ לעו םייטנבלרה      
- טרפימה תרבוחב וא/ו ןלהל םיטרפמה      
ינפל חקפמלו םיננכתמל חוודל ותוירחאב      
.יהשלכ הלועפ תטיקנ      
      
תודימ תא תוניצמ הז קרפב תודימה לכ       
יפנכ  לש תויפוס תודימ .ריקב חתפה      
תבכרה רחאל, ל"נל ומאתוי תותלדה      
וטנ בחור ןובשחב איבי ןלבקה .םיפוקשמה      
. יהשלכ הדובע עוציב ינפל טולימ יחתפ לש      
      
תא םיללוכ םניא  תורגנה תודובע יריחמ      
ומיאתיו דרפנב םידדמנ ולא, חפה יפוקשמ      
עיפומה ריקה יבועל  םהלש ךתחה תניחבמ      
יוניש אלל לכה ,םייופיחה תפסותב תוינכותב      
.'חיה ריחמב      
      
      

0.60.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     004 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
,יוקינ םיללוכ תורגסמה תודובע יריחמ       
העיבצ תוברל העיבצ , םח ץבאב ןובליג      
דחוימה טרפמב םושרש יפכ לכה .רונתב      
.תורגסמה תמישרבו      
      
לכ תושירדב ודמעי חפ יפוקשמו תותלד      
.םייטנבלרה םיילארשיה םינקתה      
      
םיטרפ פ"ע הנעצובת תורגנה תותלד      
דרשמ תושירדו ילארשיה ןקתה יטרפימו      
, תורגנה תמישרב שרדיי םא . תואירבה      
םיגגוזמ םירהוצ תותלדה יפנכ הנלולכת      
גוגיזה .לכירדאה י"ע ועבקיש תודימו הרוצב      
ילארשיה ןקתה תושירדב ודמעי תרגסמהו      
      
םיקוזיחה לכ תא ללוכ ןלבקה לש 'חיה ריחמ      
תלבקל ךרוצל סבגה תוציחמב םישרדנה      
תוריקל םיפוקשמה ןוטיב + םיפוקשמה      
.ןוטב וא/ו היינב      
      
םינקתה תושירדב ודמעי תורגסמה ירצומ לכ      
תואירבה דרשמ תושירדו םיילארשיה      
.םייטנבלרה      

0.6 קרפ תת 0.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג נ  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
תורגנה ירצומ לכל ןלבקה לש הדובעה ריחמ      
תכמסומ הדבעמ תוקידב ללוכ - תורגסמהו      
םינקתה תושירדב םירצומה תדימעל      
.םיילארשיה      
      
      

1.60.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     005 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
חתפל 1-נ החיתפל ףנכ תמייק תלד תרבעה     06.1.001
חפ ףוקשמה .מ"ס 012/001 תודימב ןיינבב      
תמישר פ"ע 'פמוק לכה .דרפנב דדמנ      

                    1.00 .דחוימה טרפמהו תורגנה 'חי   
      
תמייק החיתפל ףנכ תלד תבכרהו תכיפה     06.1.002
תודימב ןיינבב חתפל 2-נ ,םיתורישל      
םע היהת תצפושמה ףנכה .מ"ס 012/001      
לכה .דרפנב דדמנ חפ ףוקשמה .'טוביפ' יריצ      
דחוימה טרפמהו תורגנה תמישר פ"ע 'פמוק      

                    1.00 . 'חי   
      
תודימב ןיינבב חתפל 3-נ החיתפל ףנכ תלד     06.1.003
.דרפנב דדמנ  חפ  ףוקשמה  .מ"ס 012/501      
טרפמהו תורגנה תמישר פ"ע 'פמוק לכה      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
תורגנ 1.60 כ"הס          

      
ת ו ר ג ס מ  2.60 ק ר פ  ת ת       
      
ריקל ,החיתפל ףנכ תלדל 1-מ חפ ףוקשמ     06.2.001
קלח .םייופיח + מ"ס 01 יבועב םיקולב      
ןיינבב רוא חתפל לכה ,613 הטסורינ ןותחת      
.מ"מ 2 יבועב חפה .מ"ס 012/001 תודימב      
טרפמהו תורגסמה תמישר פ"ע 'פמוק לכה      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
      
ריקל ,'טוביפ' ריצ םע ,תלדל 2-מ חפ ףוקשמ     06.2.002
קלח ,םייופיח + מ"ס 01 יבועב םיקולב      
ןיינבב רוא חתפל לכה ,613 הטסורינ ןותחת      
.מ"מ 2 יבועב חפה .מ"ס 012/001 תודימב      
טרפמהו תורגסמה תמישר פ"ע 'פמוק לכה      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
2.60.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     006 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ריקל ,החיתפל ףנכ תלדל,  3-מ חפ ףוקשמ     06.2.003
הטסורינ ןותחת קלח ,מ"ס 21 יבועב סבג      
תודימב ןיינבב רוא חתפל לכה ,613      
לכה .מ"מ 2 יבועב חפה .מ"ס 012/501      
טרפמהו תורגסמה תמישר פ"ע  'פמוק      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
תורגסמ 2.60 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     007 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ם ש ג  י מ  ז ו ק י נ  1.70 ק ר פ  ת ת       
      
ןווגב םוינימולאמ 4" רטוק לוגע ינוציח בזרמ      
"תולש" לע סופת ,לכירדאה תריחב י"פע      
ןווגל םאתהב "תולש" ןווג ,ןיינבה ריקל      
"ךרב" י"ע ןופצ ןווכל טסוי בזרמה .בזרמה      
ךרד "ךרב" העצבל שי ףסונב ,םוינימולאמ      
.גגב הנוילע הרוק/ןוטב תהבגה      

םשג ימ זוקינ 1.70 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

האורבת ינקתמ 70 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     008 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       
      
0.8 קרפ תת      
      
80 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
תאצוהב תיטנבלרה הרודהמה, )" לוחכה      
ןיוצ םא אלא ,הדידמה ינפוא ללוכ ,זרכמה      
תושירד - קפס רסה ןעמל .ףיעסב תרחא      
תושירדו םינושה םיילארשיה םינקתה      
םיטרפימל םימדוק תואירבה דרשמ יטרפמ      
םינקתה לכ תא דומלל ןלבקה לע .ןלהל      
ןיבל םהיניב הריתס לכ לעו םייטנבלרה      
- טרפימה תרבוחב וא/ו ןלהל םיטרפמה      
ינפל חקפמלו םיננכתמל חוודל ותוירחאב      
ינכט טרפמ םג האר .יהשלכ הלועפ תטיקנ      
.דחוימ      
      
םירמוחה לכ תא ללוכ ןלבקה לש 'חיה ריחמ      
תרנצ תעמטה ךרוצל תושרדנה תודובעהו      
,תרושקתהו ךומנה חתמה ,הרואתה ,למשח      
תוריק תלבקל דע 'פמוק לכה .תוריקה ךותב      
לכה .אוהש גוס לכמ היולג תרנצמ 'םייקנ'      
יקוח ,םיילארשיה םינקתה י"פע עצובי      
.תואירבה דרשמ תושירדו היינבהו ןונכתה      
      
      
      
      
      

0.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     009 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיקוזיחה לכ תא ללוכ ןלבקה לש 'חיה ריחמ      
הרואתה יפוגל ,ןהינימל תוכרעמל םישרדנה      
תוריקל ,ןוטבה תורקתל ,םירחא םילולכמלו      
םינקתה י"פע לכה .סבגה תוציחמלו      
תושירדו היינבהו ןונכתה יקוח ,םיילארשיה      
.המדא תודיער דגנ תואירבה דרשמ      

0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס          

      
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
ירצומו תודובע לכל ןלבקה לש הדובעה ריחמ      
תכמסומ הדבעמ תוקידב תא ללוכ למשחה      
םינקתה תושירדב םירצומה תדימעל      
יקוח ,הינבהו ןונכתה יקוח ,םיילארשיה      
.תואירבה דרשמ תושירדו למשחה      
      
ךמסומ למשח סדנהמ לש ויתוריש תריכש     08.1.001
למשחה סדנהמ .ח"היב תלהנה י"ע רשואיש      
,תרושקתה ,למשחה תוינכות לכ תא ןיכי      
,שרדנה לכו הובג חתמו ךומנ חתמ ,הרואתה      
למשח תוכרעמ תעמטה תוברל ,הז טקיורפב      
'פמוק לכה .תוריקה ךותב תומייק תרושקתו      
לכה .תוכרעמה עוציב לע ןוילע חוקיפ ללוכ      
,תואירבה דרשמ ינקתו תושירד י"פע ןנכותי      

                    1.00 .היינבהו ןונכתה קוח תושירדו י"תה 'חי   
      
      
      
      
      
      
      
      

1.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     010 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
06/06 תודימב הרואת יפוג תבכרהו הקפסא     08.1.002
תורקתב םיעוקש ,םימייקה ולא תמגוד מ"ס      
תא ללוכו 'פמוק אוה 'חיה ריחמ .תויטסוקאה      
,םישרדנה םירזיבאהו םירמוחה ,תודובעה לכ      
הקלדה/יוביכ יגתמ ,שרדנה טוויחה תוברל       
יפוג ןוגיע ,ח"היב סדנהמ תושירדו י"ת י"פע      
דע 'פמוק לכה ,ןוטבה תורקתל הרואתה      
ןוצר תועיבשל דבועו ינקת ת"ג תלבקל      

                    6.00 .ח"היב לש למשחה סדנהמ 'חי   
      
רטוקב םילוגע הרואת יפוג תבכרהו הקפסא     08.1.003
תיטסוקאה הרקתב םיעוקש ,מ"ס 02-51      
תרונמ םע הרואתה יפוג .סבגה ירוניסב וא/ו      
'חיה ריחמ .לכירדאה תריחב י"פע ןווגב דל      
םירמוחה ,תודובעה לכ תא ללוכו 'פמוק אוה      
שרדנה טוויחה תוברל ,םישרדנה םירזיבאהו      
הרואתה יפוג ןוגיעו הקלדה/יוביכ יגתמ ,      
ת"ג תלבקל דע 'פמוק לכה ,ןוטבה תורקתל      
למשחה סדנהמ ןוצר תועיבשל דבועו ינקת      

                   20.00 .ח"היב לש 'חי   
      
תומייקה ,תושרדנה תוכרעמה לכ תעמטה     08.1.004
'חיה ריחמ .תוריקה ךות לא ,תוריקה ג"ע      
םירמוחה ,תודובעה לכ תא ללוכו 'פמוק אוה      
תלבקל דע 'פמוק לכה .םישרדנה םירזיבאהו      
העוקש/תעמטומה תוכרעמ תייצלטסניא      
למשח סדנהמ תוינכות י"פע תוריקב      

                    1.00 'פמוק .ח"היב לש למשחה סדנהמ ןוצר תועיבשלו  
      
      
      
      
      

1.80.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     011 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םילופיטה רדחב תוכרעמה לכ תעמטה     08.1.005
תורקתה ללח ךותב ,תוריקה ג"ע ,םייקה      
אוה 'חיה ריחמ .סבגה ירוניסו תוכמנומה      
תודובעה ,םירמוחה לכ תא ללוכו 'פמוק      
תלבקל דע 'פמוק לכה .םישרדנה םירזיבאהו      
תורקתב ,תוריקב תעמטומה תוכרעמ      
תוינכות י"פע סבגה ירוניסבו תוכמנומה      
סדנהמ ןוצר תועיבשלו למשח סדנהמ      

                    1.00 'פמוק .ח"היב לש למשחה  
למשח תודובע 1.80 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

למשח תודובע 80 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     012 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
0.9 ק ר פ  ת ת  0.90 ק ר פ  ת ת       
      
0.9 קרפ תת      
      
90 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
.דחוימה טרפמב תרחא      

0.9 קרפ תת 0.90 כ"הס          

      
ם י נ פ  ח י ט   1.90 ק ר פ  ת ת       
      
יתלב קלח תווהמ דחוימה טרפימה תושירד      
.הז תויומכ בתכמ דרפנ      
      

                   20.00 םינפ חיט ינוקית ר"מ  09.1.001
םינפ חיט  1.90 כ"הס          

      
ץ ו ח  ח י ט  2.90 ק ר פ  ת ת       
      
הבכיש ,תובכש ש ץוח חיט ינוקיתו המלשה     09.2.001
תקלחה םע יטנמצ טכילש היהת הנורחא      
יופיח ןיב םלשומ םוטיא + תמלשומ דבל      
לש ינוציחה דצה ג"ע פ"ג/רקנילקה יחירא      
תינוציח העיבצל ןכומ 'פמוק לכה ,ריקה      

                    2.00 .לירקרפוס תועצמאב ר"מ   
ץוח חיט 2.90 כ"הס          

      
      

חיט תודובע 90 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     013 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
0.01 ק ר פ  ת ת  0.01 ק ר פ  ת ת       
      
0.01 קרפ תת      
      
01 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
.דחוימה טרפמב תרחא      
      
יתלב קלח תווהמ דחוימה טרפימה תושירד      
.הז תויומכ בתכמ דרפנ      

0.01 קרפ תת 0.01 כ"הס          

      
ם י נ פ  י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
הנווכה ,תיקלח תומכ העיפומ םהב םיפיעסב      
.תופולחה תחאב תומכה לכ תא עצבל איה      
.עוציבל הפולחה תא עבקי ןימזמה      
      
תומוקמה לכב פ"ג יחיראב ףוציר ינוקית     10.1.001
וא/ו למשחו זג תרנצ תעמטה ךרוצל ורצונש      
.'ודכו SHR יליפורפ ,םיפוקשמל ביבסמ      
תא תושרדנה תופצרמה תא ללוכ ריחמה      
לכה ,םושמוש וא םי לוחב שרדנה יולימה      
הפצר תלבקל דע 'פמוק לכה .חקפמה י"פע      

                    8.00 .C.V.P תועירי תקבדהל הנכומ ר"מ   
      
      
      
      

1.01.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     014 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ROLFREG תמגוד ,תועיריב C.V.P ףוציר     10.1.002
תריחב י"פע םינווגב ,מ"מ 2 לש יבועב      
ףוציר ג"ע םושייה ,רשואמ ע"וש ,לכירדאה      
:הנוכנ תיתשת ללוכ 'פמוק לכה ,םייק פ"ג      
ףוצירה ג"ע תסלפתמ הדמ וא לטכפש      
תומאתההו םיכותיחה לכ ללוכ קבדו ,םייקה      
ןפואבו ףוצירה תינכות י"פע תושרדנה      
לכה .ר"מ/ח"ש 57 דוסי ריחמ .םלשומ      

                   34.00 )תומכ 2/1( .טרפימב טרופמכ ר"מ   
      
ןרצי תרצות ,לנפל חישק ימוגמ תיתשת     10.1.003

                   32.00 )תומכ 2/1( .מ"ס 3/3 תודימב ,תועיריה רטמ   
      
01 הבוגב לנפה .ל"נה ףוצירל C.V.P לנפ     10.1.004
מ"מ 2 לש יבועב ROLFREG תועירימ ,מ"ס      
.חישקה ימוגה תיתשתל הקלורב תוקבדומ      
לכ תא ללוכ .לכירדאה תריחבל ןווגב תועיריה      
רמגל םישרדנה םיילאניגרואה םיליפורפה      
2/1( .ריקה םע שגפמב לנפה לש םלשומ      

                   32.00 )תומכ רטמ   
      
ירחא עצוביש  פ"ג יחיראב שדח ףוציר     10.1.005
לכ תא ללוכ 'חיה ריחמ .םייקה ףוצירה קוריפ      
,טיט ,םי לוחב וא םוסמוסב יולימה ,תודובעה      
לש םלשומ עוציבל םישרדנה ,'ודכו םיקבד      
םינווגבו תוהז תודימב םיחיראה .הדובעה      
ישארה רודזורפב תומייקה תופצרמל םיהז      
.דואמ םימוד םינווגב וא ץוחה תואפרמב      
.ר"מ/ח"ש 001 - םיחיראה לש דוסי ריחמ      
.לכירדאה רושיאל תואמגוד ללוכ 'חיה ריחמ      

                   34.00 )תומכ 2/1( ר"מ   
      
      

1.01.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../015 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     015 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ההז ךרוא תדימב פ"ג יחיראמ ל"נל םילנפ     10.1.006
'חיה ריחמ .מ"ס 01 הבוגבו ףוצירה יחיראל      
מ"ס 01 הבוגל םייק סבג יופח ךותיח ללוכ      
ןגועמ ןבלוגמ חפ ליפורפ ,ףוצירה ינפמ      
'פמוק לכה ,לנפה תקבדהל תיתשתכ תוריקל      
לכירדאה ןוצר תועיבשל םילנפ תלבקל דע      

                   32.00 )תומכ 2/1( .חקפמהו רטמ   
      
דצב תולעמ 54 הזפ םע ןיאעמ'ג ןבא חול     10.1.007
4 יבוע ,מ"ס 42/002 תודימב חולה .ינוציחה      
םוינימולאה תלד ןתפמב בכרומ חולה .מ"ס      

                    2.00 .השדחה רטמ   
םינפ יופיחו ףוציר 1.01 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     016 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
0.11 ק ר פ  ת ת  0.11 ק ר פ  ת ת       
      
0.11 קרפ תת      
      
11 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ אלא, הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
.ףיעסב תרחא      
      
תובכשה' סמב הנשעית העיבצה תודובע לכ      
ונוצר תועיבשל  ריק  לבקתיש  דע שרדיש      
. ןימזמהו חוקיפה, לכירדאה לש      
      
העיבצ ינפל הנכהו לופיט ורבעי תוריקה לכ       
תושירדו יטרפמ פ"ע לכה .והשלכ עבצב      
רושיאל  ןלבקה י"ע וקפוסיש עבצה ינרצי      
.חקפמה      
      
המכ וא תחא רוחבל יאשר ןימזמה       
  בתכב םיעיפומה עבצה תויורשפאמ    
יוניש אלל  תאז  לכ ,טרפימבו תויומכה      
עבצ לש והשלכ גוסל ןלבקה לש' חיה ריחמב      
      
וללכי סבג לע וא/ו חיט ג"ע העיבצה תודובע       
יגוס לכו רזעה ירמוח ,םירמוחה לכ תא      
ריק תלבקל דע תושורדה הנכהה תודובע      
.תונורחא תובכשב העיבצל ןכומ      

0.11 קרפ תת 0.11 כ"הס          

      
      

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     017 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  ת ע י ב צ  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
גוס לכל הדבעמ תוקידב ללוכ ןלבקה ריחמ       
. חקפמה תשירד פ"ע לכה ,עבצ לש      
      
רשואמ ע"וש וא 0002  לירקרפוסב העיבצ     11.1.001
תוברל ,אל וא עובצ םינפ חיט וא/ו סבג לע      
,תורוק ,סבג ירוניס ,תורקת ,תוציחמ ,תוריק      
'חיה ריחמ .ןרציה תויחנה י"פע .'וכו םידומע      

                  180.00 .תושרדנה הנכהה תודובע לכ תא ללוכ ר"מ   
םינפ תעיבצ 1.11 כ"הס          

      
ץ ו ח  ת ע י ב צ  2.11 ק ר פ  ת ת       
      
ריק לש ינוציחה ודיצ ג"ע תינוציח העיבצ     11.2.001
תועצמאב העיבצה .חייוטמו קוצי/יונב      
תודובע לכ תא תללוכו 0002 לירקרפוס      
,דוסיה עבצ תובכש תוברל תושרדנה הנכהה      

                    2.00 .רובמט לש עבצ ץעוי תויחנה י"פע לכה ר"מ   
ץוח תעיבצ 2.11 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

העיבצ תודובע 11 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     018 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו ד ו ב ע  21 ק ר פ       
      
0.21 ק ר פ  ת ת  0.21 ק ר פ  ת ת       
      
0.21 קרפ תת      
      
21 קרפ תת      
      
תויללכ תורעה      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ      
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
דחוימה טרפמב תרחא      
      
תויומכה בתכו דחוימה טרפימה תושירד      
.הז תויומכ בתכמ דרפנ יתלב קלח תווהמ      

0.21 קרפ תת 0.21 כ"הס          

      
ת ו ת ל ד ו  ת ו נ ו ל ח  1.21 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי תיכוכזה ןווגו םוינימולאה יליפורפ ןווג      
).תרכוסה ןיינב( וז תיזחב םייקל םיהז      
      
הבחרה ףנכה תחיתפ תלבגה - 1-א טירפ     12.1.001
,תיריצ החיתפל םייפנכ 2 םוינימולא תלדב      
תויללכ תודימ .דבלב תולעמ 09 לש החיתפל      
פ"ע 'פמוק לכה .מ"ס 012/011 -כ ףנכה לש      

                    1.00 .דחוימה טרפמהו םוינימולאה תמישר 'חי   
      
      
      
      
      
      
      

1.21.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     019 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יתש תגגוזמ םוינימולא תלד : 2-א טירפ     12.1.002
וא 0002 לילק תמגוד תיריצ החיתפל םייפנכ      
תלדה ,מ"ס 012/002 תודימב ,ע"ש      
דצב .ינוציח ןשייח םע תילמשח החיתפל      
.ףנכ לכל רב'צט תמגוד הלהב חירב - ימינפה      
טרפמהו םוינימולאה תמישר פ"ע 'פמוק לכה      

                    1.00 .דחוימה 'חי   
      
לש K.D ןולח תבכרהו הקפסא .3-א טירפ     12.1.003
אל םא( .מ"ס 011/08 תודימב חתפל לילק      
'פמוק לכה )הלא םיחתפב תונולח םימייק      

                    2.00 .דחוימה טרפמהו םוינימולאה תמישר פ"ע 'חי   
      
.מ"ס 011/08 תודימב 4-א עובק ימינפ ןולח     12.1.004

                    1.00 .מ"ס 21 יבועב סבג ריק לע בכרומ 'חי   
תותלדו תונולח 1.21 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םוינימולא תודובע 21 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     020 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  51 ק ר פ       
      
0.51 ק ר פ  ת ת  0.51 ק ר פ  ת ת       
      
0.51 קרפ תת      
      
51 - קרפ תת      
      
תויללכ תורעה       
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא , הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
.דחוימה טרפמב תרחא      

0.51 קרפ תת 0.51 כ"הס          

      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  י נ ק ת מ  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
ויהי הז זרכמ אושנ םילצופמה םינגזמה לכ      
ע"ווש וא הרטקלא וא ןארידת תרצותמ      
םירשאומו םיחכומ א"וושו      
      
תקופתל לצופמ ריווא ןגזמ תבכרהו הקפסא     15.1.001
תוברל ,םומיח ללוכ ,RH/UTB 0009 רוריק      
,הלבוה ללוכ ,למשחו זג תרנצ לש א"מ 02      
רוביח ,יוביע 'חיל תבשות ,היילת ירזיבא      
םיחתפ תחיתפ ,דוקיפו למשח ,זוקינל 'חיה      
תירלודומ תכרעמ ,3" דע רטוקב תוריקב      
.למשחה ילבכו זגה תרנצ ירבעמ םוטיאל      
תועיבשל דבוע ןגזמ תלבקל דע 'פמוק לכה      
סדנהמו למשחה סדנהמ לש םנוצר      

                    2.00 'פמוק .ח"היב לש תוכרעמה  
      
רוריק תקופת םע ןגזמ רבע ל"נל תפסות     15.1.002

                    2.00 'פמוק 12,000BTU/HR  
1.51.40 קרפ תתב הרבעהל        

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     021 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      

                    4.00 למשחו זג תרנצ א"מל תפסות רטמ  15.1.003
ריווא גוזימ ינקתמ 1.51 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../022 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     022 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ  ם י ב י כ ר  22 ק ר פ       
      
0.22 ק ר פ  ת ת  0.22 ק ר פ  ת ת       
      
0.22 קרפ תת      
      
22 קרפ תת      
      
רמאנל תופופכ הז קרפב תודובעה לכ .1       
ןדגואה"( "ןינב תודובעל יללכ טרפמ"ב      
ןייוצ םא אלא, הדידמה ינפוא ללוכ,)" לוחכה      
.דחוימה טרפמב תרחא      
      
קלח הווהמ דחוימה טרפמב שרדנה לכ .2       
.ןלהל תויומכה בתכמ דרפנ יתלב      

0.22 קרפ תת 0.22 כ"הס          

      
ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  1.22 ק ר פ  ת ת       
      
תומכ העיפומ םהב םיפיעסב :קרפה לכב 3.      
תומכה לכ תא עצבל איה הנווכה ,תיקלח      
הפולחה תא עבקי ןימזמה .תופולחה תחאב      
.עוציבל      
      
CRN-9.0 "העוקש יצח" תיטסוקא הרקת     22.1.001
לש CETIDEM תמגוד ,סלגרביפ יחיראמ      
וא , 'אוצי אובי הדוהי' ןאובי,'ןיי'גיה ןופוקא'      
הרקתה יחירא .רשואמו חכומ ע"וש      
תודימ .תואירבה דרשמ י"ע םירשואמ      
לכ תא ללוכ ריחמה ,מ"ס 06/06 חיראה      
םישרדנה םיליפורפהו האישנה תוכרעמ      
הילולכמ לכ לע הרקתה ,"L,Z" תוברל      
רתי לכ .5705 י"תה תוארוה י"פע עצובת      

                   40.00 .דחוימה טרפמה פ"ע םיטרפה ר"מ   
      
      

1.22.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     023 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ףקיהב מ"ס 06-04 סורפ בחורב סבג ירוניס     22.1.002
דע הבוגב( 'טסנוקה תוברל ,תיטסוקא הרקת      

                   35.00 .)'מ 0.1 ר"מ   
      
מ"ס 021-06 סורפ בחורב סבג ירוניס     22.1.003
'טסנוקה תוברל ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      

                    2.40 .)'מ 0.1 דע הבוגב( ר"מ   
תויטסוקא תורקת 1.22 כ"הס          

      
ת ו ש ע ו ת מ  ת ו צ י ח מ  2.22 ק ר פ  ת ת       
      
םורק ,םידדצה ינשב תוימורק וד סבג תוציח     22.2.001
.דצ לכב מ"מ 7.21 יבועב ,םימל דימע קורי      
תוברל מ"ס 21 - הציחמה לש יללכ בחור      
08  ,2" יבוע סוחד םיעלס רמצ ינורזמ דודיב      

                   25.00 .ב"קמ/ג"ק ר"מ   
      
םימל דימע קורי םורק סבג חולב םינפ יופיצ     22.2.003
ביבסמ םיטנקה ג"ע ללוכ ,מ"מ 7.21 יבועב      
ללוכ ,םוינימולאה תונולחל דע ,תונולחל      
תקזוחמ הגמוא יליפורפמ היצקורטסנוק      
ןכומ םלשומ רמג דע 'פמוק לכה ,תוריקל      

                   75.00 .העיבצל ר"מ   
תושעותמ תוציחמ 2.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     024 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ד ח ו י מ  ת ו ש ע ו ת מ  ת ו ד ו ב ע  3.22 ק ר פ  ת ת       
      
GNIREVOC LLAW םגד CVP-מ ריק ןגמ     22.3.001
,ןוזניש 'בח ץראב קפס GNILWAP 'בח לש      
הבוג כ"הס .לכירדאה תריחב י"פע םינווג 2      
'חיה ריחמ .לנפה לעמ מ"ס 021 - יופיחה      
תוברל םירזיבאהו םיקלחה לכ תא ללוכ      
,תווצקב תוריגס ,תוניפ יטנמלא ,םיליפורפ      

                   60.00 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע 'פמוק לכה רטמ   
      
םגד ,ל"נה 'בחה לש ריקל תוניפ יניגמ     22.3.002
    R02-GC, 67/67 תודימב תולעמ 531 תיוזב  
הבוגב םיליפורפה .םישרדנה תומוקמב ,מ"ס      

                    2.00 .לנאפה לעמ מ"ס 442 'חי   
      
םגד ,ל"נה 'בחה לש ריקל תוניפ יניגמ     22.3.003
    02-GC ,ללוכ מ"מ 15/15 הניפה תאפ בחור  
הבוגב םיליפורפה .תולעמ 09 תיוזב םיניגמ      

                   10.00 .לנאפה לעמ מ"ס 442 'חי   
תודחוימ תושעותמ תודובע 3.22 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס          
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     025 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  42 ק ר פ       
      
0.42 ק ר פ  ת ת  0.42 ק ר פ  ת ת       
      
0.42 קרפ תת      
      
42 קרפ תת      
      
םיקוריפהו תוסירהה תודובע לכל 'חיה ריחמ      
.תישרומ הנמטמל יוניפה תא ללוכ      
      
הנעצובת תוסירההו םיקוריפה תודובע לכ      
רפסב דחוימהו יללכה טרפמה תושירד י"פע      
לוחכה      
      
קר הנעצובת תוסירההו םיקוריפה תודובע לכ      
.חקפמהו 'סנוקה סדנהמ רושיא תלבק רחאל      
      
יללכה טרפימב םושרש המ תורמל      
רייסש ימכ ןלבקה תא םיאור ,ידרשמניבה      
תודובעה לכ תא קדקודמ ןפואב קדבו םוקמב      
ןה ןמשלש הרטמה םושיי ךרוצל עצבל וילעש      
תודובעה לכ תא ןובשחב איבהו ודעוי      
בתכב תועיפומ ןניא ןה םא םגו תושרדנה      
ריחמב לולכ ןריחמו ןתוא עצבל וילע ,תויומכה      
.ןלבקה      

0.42 קרפ תת 0.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../026 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     026 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ק ו ר י פ ו  ת ו ס י ר ה  1.42 ק ר פ  ת ת       
      
שומיש םהב תושעל ןתינש םיטירפה לכ      
,ח"היב תלהנהו חקפמה תויחנה י"פע ,רזוח      
ךותב רתאב ונסחאויו ןלבקה י"ע ורבעוי      
תלוספה .ןלבקה ריחמב לולכ .ח"היב םחתמ      
תלוספ תנמטמ לא ןלבקה י"ע ענושת      
חקפמל רוסמי ןלבקה .העודיו תרשואמ      
עוניש .םשל הרבעוה תלוספה יכ תוחכוה      
רובע םולשתו תרכומה הנמטמל תלוספה      
.ןלבקה ריחמב םילולכ  הנמטהה      
      
מ"ס 06-04 סורפ בחורב סבג ירוניס קוריפ     24.1.001
'טסנוקה תוברל ,תיטסוקא הרקת ףקיהב      
י"ע רבעות תלוספה .)'מ 0.1 דע הבוגב(      
דע 'פמוק לכה .תרכומ הנמטמל ןלבקה      
ךרוצל רדחה תרקת לש טלחומ ףושיחל      

                   15.00 .םיצופישה תודובע ךשמה ר"מ   
      
יפוג ,'סנוק ללוכ תיטסוקא הרקת קוריפ     24.1.002
תרקת לש טלחומ ףושיחל דע ,'וכו הרואת      
ןלבקה י"ע רבעות תלוספה .רדחב ןוטבה      
בצמל םאתומ לכה .תרכומ הנמטמל      

                   20.00 .םיצופישה תודובע ךשמה תא רשפאיש ר"מ   
      
יפוג ,'טסנוק ללוכ תיטסוקא הרקת קוריפ     24.1.003
.'וכו הכותב תועמטומה תוליסמ ,הרואת      
י"ע ורבעוי רזוח שומישל םינתינש םיטירפה      
תלהנה הרות וילע םוקמב ונסכואיו ןלבקה      
הנמטמל ןלבקה י"ע רבעות תלוספה .ח"היב      
לש טלחומ ףושיחל דע 'פמוק לכה .תזרכומ      
תודובע ךשמה ךרוצל םאתומ ,רדחה תרקת      

                   25.00 .םיצופישה ר"מ   
      
      
      

1.42.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     027 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
םיקולב ריק לש ריהז קוריפו הסירה ,רוסינ     24.1.004
תוברל ,םייופיח + מ"ס 22 יבועב ינופצ ריקב      
דע לכה ,ןייוזמ ןוטבמ םידומע וא/ו תורוגח      
רוא חתפ תודימב תלדל חתפ תריציל      
חיט קוריפ תללוכ הסירהה .מ"ס 012/002      
םייקה ינוציחה יופיחה תאו ץוחהו םינפה      
ןובשחב איבי ןלבקה .פ"ג/רקנילק יחיראב      
םדוק .םימילש יופיח יחירא י"פע ריקה קוריפ      
םימוגיפב הרקתה תא ךומתל שי ,הסירהל      
סנהמ תויחנה י"פע עצובי לכה .םימיאתמ      

                    5.00 .דומצה וחוקיפבו 'סנוקה ר"מ   
      
02 יבועב םיקולב ריק לש ריהז קוריפו רוסינ     24.1.005
ןייוזמ ןוטב תורוגח תוברל ,םייופיח + מ"ס      
,מ"ס 053/022 -כ לש תודימב ריקה .תומייק      
םייק םילופיט רדחב חתפ תצירפ ךרוצל לכה      
.םיזפשואמ תוטימל רבעמ תריצי ךרוצל      
תיתחתל דע תוריהזב ועצובי הסירה/רוסינה      
,הסירהל םדוק .)תמייק םא( הרקתה תרוק      
םימיאתמ םימוגיפב הרקתה תא ךומתל שי      
'סנוקה סנהמ תויחנה י"פע עצובי לכה +      

                    7.00 .דומצה וחוקיפבו ר"מ   
      
לופכ םיקולב ריק עטק לש ריהז קוריפו רוסינ     24.1.006
.םהיניב תוטשפתה רפת םע ,מ"ס 07 ךרואב      
תוברל ,םייופיח + מ"ס 02 יבועב ריק לכ      
תודימב ריק לכ .ןייוזמ ןוטב תורגח      
תוטימ תעונת ךרוצל לכה ,מ"ס 07/0205/3      
ןיינבב םייקה ישארה ןורדסמה ךות לא      
םדקומה ורושיאב עצובי לכה .תואפרמה      

                    5.00 .וחוקיפבו 'סנוקה סדנהמ לש ויתויחנה י"פעו ר"מ   
      
      

1.42.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../028 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     028 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
יבועב קולב ריק עטק לש ריהז קוריפו רוסינ     24.1.007
ןוטב תורוגח תוברל ,םייופיח + מ"ס 01      
.מ"ס 003/02/01 תודימב תורעושמ ןייוזמ      
ןורדסמל שדחה ןורדסמה רוביח ךרוצל לכה      
שי ,הסירהל םדוק .ץוחה תואפרמב ישארה      
לכה .םימיאתמ םימוגיפב הרקתה תא ךומתל      
וחוקיפבו 'סנוקה סנהמ תויחנה י"פע עצובי      

                   14.00 .דומצה ר"מ   
      
יבועב ,גגב הנוילע ןייוזמ ןוטב תרוקב חודיק     24.1.008
לכה ,םייק םוטיא תוברל םייופיח + מ"ס 02      

                    1.00 .םוינימולא חפמ ינוציח בזרמ עוציב ךרוצל 'חי   
      
בזרמה לוטיב + םייק בזרמ לש ךרב רוסינ     24.1.009
גגב חתפ + םשגה ימ תאיצי חתפ םוטיא י"ע      
לוטיבל דע 'פמוק לכה .םשגה ימ תסינכל      

                    1.00 .םייקה בזרמה לש םלשומ 'חי   
      
תוברל ,תומייק פ"ג תופצרמ לש  קוריפ     24.1.010
תסנכה ךרוצל לכה ,םייקה יולימה תאצוה      
ןוגיע וא/ו םילצופמ םינגזמל למשחו זג תרנצ      

                    8.00 .ןוטבה תפצרל SHR יליפורפ ר"מ   
      
תפלחהו טיטה תוברל ,םייק פ"ג ףוציר קוריפ     24.1.011

                   60.00 .םייקה יולימה לש )הבוג( מ"ס 5 ר"מ   
      
ןיינבב חתפל החיתפל ףנכ תלד קוריפ     24.1.012
.חפ ףוקשמ תוברל ,מ"ס 012/021 תודימב      
חקפמה תויחנה י"פע ןסחואתו לבות ףנכה      

                    1.00 .תרכומ הנמטמל ףוקשמה .ח"היב םחתמב 'חי   
      
      
      

1.42.40 קרפ תתב הרבעהל        
קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     029 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ
ריחמ      
כ"הס הדיחי תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה              

      
      
ןיינבב חתפל החיתפל ףנכ תלד קוריפ     24.1.013
.חפ ףוקשמ תוברל ,מ"ס 012/001 תודימב      
הנמטמל ףוקשמה ,רזוח שומישל ףנכה      

                    2.00 .תרכומ 'חי   
      

                    1.00 תמייק החיתפל ףנכ תלדל חפ ףוקשמ קוריפ 'חי  24.1.014
      
ג"ע םייק סבג יופיח לש רוסינ וא/ו קוריפ     24.1.015

                   35.00 .'סנוקה תוברל תוריק ר"מ   
םיקוריפו תוסירה 1.42 כ"הס          

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס          
ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש כ"הס        

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021 )זוכיר( זרכמ
דף מס':     030 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

  
כ"הס  

ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 הנבמ   
  
םוטיא תודובע 50 קרפ    
  
0.5 קרפ תת 0.50 קרפ תת     
  
שדח בזרמל םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת     
  
םוטיא תודובע 50 כ"הס    
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ    
  
0.6 קרפ תת 0.60 קרפ תת     
  
תורגנ 1.60 קרפ תת     
  
תורגסמ 2.60 קרפ תת     
  
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס    
  
האורבת ינקתמ 70 קרפ    
  
םשג ימ זוקינ 1.70 קרפ תת     
  
האורבת ינקתמ 70 כ"הס    
  
למשח תודובע 80 קרפ    
  
0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 1.80 קרפ תת     
  
למשח תודובע 80 כ"הס    

 
 
 
 
 

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     031 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

  
כ"הס  

חיט תודובע 90 קרפ    
  
0.9 קרפ תת 0.90 קרפ תת     
  
םינפ חיט  1.90 קרפ תת     
  
ץוח חיט 2.90 קרפ תת     
  
חיט תודובע 90 כ"הס    
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ    
  
0.01 קרפ תת 0.01 קרפ תת     
  
םינפ יופיחו ףוציר 1.01 קרפ תת     
  
יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס    
  
העיבצ תודובע 11 קרפ    
  
0.11 קרפ תת 0.11 קרפ תת     
  
םינפ תעיבצ 1.11 קרפ תת     
  
ץוח תעיבצ 2.11 קרפ תת     
  
העיבצ תודובע 11 כ"הס    
  
םוינימולא תודובע 21 קרפ    
  
0.21 קרפ תת 0.21 קרפ תת     
  
תותלדו תונולח 1.21 קרפ תת     
  
םוינימולא תודובע 21 כ"הס    

 
 
 

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     032 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

  
כ"הס  

ריווא גוזימ ינקתמ 51 קרפ    
  
0.51 קרפ תת 0.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ ינקתמ 1.51 קרפ תת     
  
ריווא גוזימ ינקתמ 51 כ"הס    
  
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 קרפ    
  
0.22 קרפ תת 0.22 קרפ תת     
  
תויטסוקא תורקת 1.22 קרפ תת     
  
תושעותמ תוציחמ 2.22 קרפ תת     
  
תודחוימ תושעותמ תודובע 3.22 קרפ תת     
  
ןינבב םישעותמ םיביכר 22 כ"הס    
  
םיקוריפו תוסירה 42 קרפ    
  
0.42 קרפ תת 0.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 1.42 קרפ תת     
  
םיקוריפו תוסירה 42 כ"הס    
ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש 40 כ"הס   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קובץ: מכרז 5 עם מחירים   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



הסדנה ףגא-לילגל יאופרה זכרמה
 
 

08/11/2021
דף מס':     033 ץוח תואפרמ ןיינבב ץופיש

  
כ"הס  

 יללכ כ"הס   
מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                     _______________________________

ךיראת                             ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכרז 5 עם מחירים 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 תוכן עניינים

 תיאור נספח

  

 תמצית תנאי המכרז "א"

  

 רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה "ב"

  

 בתנאי הסףתצהיר פרופיל המציע ועמידה  "ג"

  

 פרק מוקדמותומפרט טכני  "ד"

  

 תוכניות "ה"

  

 הצעת מחירכתב כמויות ו "ו"

  

 הסכם ההתקשרות "ח"

  

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים  "ט"

 זרים ושכר מינימום

  

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות " י"

  

 תנאי ניהול המכרז "אי""
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 - נספח א' -

 תמצית תנאי המכרז

 '*(אי"בנספח )*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים 

 

במרכז  רחבת כניסה שיפוץבמסגרת  התאמת מעבר למרפאות חוץביצוע עבודות  עבור פנייה לקבלת הצעות מחיר

 .הרפואי לגליל

 

רחבת שיפוץ במסגרת  למרפאות חוץהתאמת מעבר ביצוע עבודות להמרכז הרפואי לגליל מזמינכם להציע הצעות  .1

 .ובכפוף לאישור תקציבי הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו במרכז הרפואי לגליל,כניסה 

 

מועד סיום העבודות יתואם מול הקבלן  – הינו מיום הוצאת צו להתחלת עבודהזמן משוער לתחילת העבודה  .2

 תאם לאמור במפרט הטכני.ההזוכה וב

 

יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז , 12:00שעה  16/02/2022המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום  .3

 –במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( )להלן  500/2021במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' המקוריים בלבד 

 "המועד הקובע"( בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי.

יש להגיש את  12:00שעה  25/01/2022להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום  המועד האחרון .4

 .AvivitD@gmc.gov.il בדוא"ל WORDהשאלות במסמך בפורמט של 

הגב' אביבית דהן , יש לתאם מראש עם 09:45שעה  13/01/2022הוא ביום (סיור חובה)המועד לסיור קבלנים  .5

 .050-7887903ד: בניי

 

 התמורה ואבני דרך לתשלום: .6

ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב לנושא וקבלת  6.1

 כל האישורים הדרושים.

התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת המציע הזוכה  6.2

 במכרז.

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, צילומים, טלפונים,  6.3

עריכה לשונית וגרפית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות 

 כדומה.ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש, הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית ו

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המתכנן שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם  6.4

 לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי. 

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית. 30תנאי תשלום: שוטף +  6.5

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.  6.6

 

הכמויות, המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד  יוכתב ים, תוכניותהטכני יםיקט כמפורט במפרטתיאור הפרו .7

 מההצעה.

mailto:AvivitD@gmc.gov.il
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העבודות נשא מכרז זה מתייחסות לחלק מסויים מפרויקט מתחם הכניסה למרכז הרפואי, הבא לידי ביטוי בבניין 
 מרפאות החוץ.

ות החוץ, בתחום המסומן בתוכניות מדובר בעבודות שינויים ושיפוצים בחלק מקומת הקרקע בבניין מרפא
העבודה בקו אדום, המשתרע בין הקיר הצפוני של חלל מדרגות החירום בבניין הסוכרת המובילות גם אל הקומה 

 השנייה בבניין מרפאות החוץ ועד לפרוזדור הראשי של בניין מרפאות החוץ.
 העבודות נשוא מכרז זה כוללות: 

מקומית לעבודות האיטום הנדרשות במסגרת מכרז זה, עבודות אלו עבודות איטום )כהשלמה אדריכלית  .א
צריכות להיות מגובות במפרט טכני מסודר ובהנחיות לביצוע שיסופקו ע"י יועץ איטום או ע"י מהנדס 

 הקונס'. ראה הערות בפרק 'הערות' בכתב הכמויות.
 עבודות נשוא מכרז זה כוללות גם עבודות נגרות ומסגרות. .ב
 תאורה.עבודות חשמל ו .ג
 עבודות טיח. .ד
 עבודות ריצוף. .ה
 עבודות צביעה. .ו
 עבודות אלומיניום. .ז
 עבודות מיזוג אוויר. .ח
 עבודות מתועשות. .ט
 עבודות פירוק והריסה. .י
 בכתב הכמויות( 60עבודות של עובד בכיר ועובד זוטר )פרק  .יא
 

 תנאי סף:   .8

 רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה. .1

 היעדר חובות אגרה לרשם החברות. .2

)אישור ניכוי מס  1976-האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו החזקת .3

 ואישור ניהול פנקס חשבונות(.

 .131קבלן שיפוצים   – הקבלן נדרש להיות קבלן רשום  .4

-2018קטים לשנים יפרוי 2יש להציג  –שנים  3של  בעל ניסיון בתחום בעבודות דומות בהיקף ובסוג .5

 הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום הקמתו.כאשר  2021

 2018-2021לשנים  יםפרוייקט 2יש להציג  –שנים בעבודות דומות במוסד רפואי  3בעל ניסיון של  .6

 כאשר הניסיון נמדד לתאגיד המציע בלבד וביחס ליום הקמתו. 

הסף, יחד עם על הקבלן לצרף להצעתו את כל האישורים והמסמכים שמאשרים את כל דרישות  .7

 ההצעה.

על המציע לצרף אישורי מס על פי חוק מס הכנסה ומע"מ, אישור עוסק מורשה/תאגיד, אישור  .8

 מורשי חתימה וכל מסמך נוסף שנדרש על פי חוק לתמוך בסיווג שלו.

 בחירת ההצעה הזוכה: .9

 .)במחיר הנמוך ביותר( מחיר 100%

הכללים והחוקים החלים הינה בהתאם לאמור במפרט  כל התנאים של העבודה, הדרישות המיוחדות של הציוד, .10

. על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז פיםהמצור יםהטכני יםהספר הכחול" ובמפרט"  –הכללי 

 הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו, על פי כל דין.

 ערבות ביצוע .11

  חתימת הסכם זה ערבות בנקאית/חברת להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם

 ₪. 12,000סכום של , צמודה למדד המחירים לצרכן ובלתי מותנית ב)מקור( ביטוח אוטונומית

    יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה 

 הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו: .12
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  כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו, אלא אם הותר אחרת

 במפורש במסמכי במרכז. 

  על אף האמור לעיל, במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות )מעבר מפעילות כעוסק מורשה

גרת חברה אחת לחברה אחרת וכיו"ב( לפעילות כתאגיד / פעילות במסגרת שותפות / מעבר מפעילות במס

המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת אופי פעילותו הקודמת, במידה ויסבור כי 

 קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות. 

 

 ביטוח:  .13

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק  .א

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(,  –ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד 

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב  שלישי, ביטוח אחריות מקצועית,

אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה 

בהעברה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם 

ו על ידי הקבלן קבלני משנה, לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסק

עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים 

לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם 

 ולאחריותם הישירה.

ות )למעט ביטוח מסוג הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשר .ב

עבודות קבלניות/הקמה( המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין 

 כמקובל באותו סוג ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא  .ג

 ספים.ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נו

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור  .ד

 על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,   .ה

 ישה.מעת לעת ולפי דר
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 נספח ב'

 רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

 500/2021במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' יש להגיש את ההצעות על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד 

   "המועד הקובע"( בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי. –במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( )להלן 

 המסמכים הבאים, לפי הסדר הבא בלבד: יש לצרף את

 תעודת התאגדות/עוסק מורשה. א.

נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים )ככל שהמציע הינו חברה(  או תעודת עוסק מורשה )במידה  ב.

 .ה(והמציע אינה חבר

 אישור ניהול פנקס חשבונות.  .ג

 אישור ניכוי מס במקור. .ד

 חתומים בכל עמוד בחתימה + חותמת המציע וכשהם מלאים במקומות  הנדרשים.מסמכי המכרז כשהם   .ה

 תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.   .ו

 כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.  .ז

 

 יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד. •
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 -נספח ג'  -

 תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

 רחבת כניסה – התאמת מעבר למרפאות חוץביצוע עבודות מכרז ל

 

אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר כדלקמן:

לצורך קבלת עדכונים ועריכת בירורים _________ במציע ואני נציג המציע אני משמש כ _____________ .1

   בקשר למכרז.

 אלו פרטי יצירת הקשר עמי:

 טל' __________________________

 דוא"ל:________________________

 סלולרי:_______________________

 פקס:________________________

 פרטי המציע:אלו  .2

 שם המציע ___________________________________

 ח.פ. ______________________________________

 כתובת ____________________________________

המצורפים להצעת המציע הינם העתקים ם, האישורים, ההיתרים והרישיונות הריני להצהיר כי כל המסמכי .3

וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה, הם תקפים וכי לא ידוע לי על כל סייג,  מצולמים של מסמכי המקור

 הגבלה, הוראה או התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.

הריני להצהיר כי כל הפרטים, הנתונים, ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז זה לרבות  .4

ם להצעה, כפי שפורטו על ידי המציע נכונים, בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפי

 מלאים, מדויקים ותקפים. 

 הצהרות המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועיים: .5

)מצ"ב העתק מתדפיס  קבלן שיפוצים 131ענף  – בתוקף הריני להצהיר כי המציע רשום בפנקס הקבלנים .5.1

 רשם הקבלנים(. 

 ים פרוייקט 2 – ו 2018-2021השנים פרויקטים דומים במורכבותם, במהלך  2 הריני להצהיר כי המציע ביצע .5.2

 :. אלו פרטי הפרויקטים 2018-2021במוסד רפואי בשנים 

שם 

 האתר/המוסד

תקופת ביצוע  מהות הפרויקט

 הפרויקט

פרטי איש קשר אצל 

המזמין )שם, תפקיד 

 וסלולרי(
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 המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף הכלליים:מצ"ב  .6

 תעודת עוסק מורשה.  –תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד  .6.1

 להוכחת היעדר חובות אגרה.  –תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות  .6.2

 ר + אישור ניהול פנקס חשבונות.אישור ניכוי מס במקו -אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים   .6.3

 חתום ומאומת ע"י עו"ד.  –תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  .6.4

 חתום ומאומת ע"י עו"ד. –תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות  .6.5

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

__________________ 

 חתימה                      

 אישור עו"ד

הנני מאשר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ _______________ֹ ֹֹֹֹֹֹֹאותו/ה זיהיתי באמצעות 

ת.ז. מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה 

 נות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישר/ה את נכו

 

_________________________                                                     ____________________ 

 

 חתימה + חותמת                                        תאריך                 
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 נספח ד'

 ופרק מוקדמות מפרט טכני

 

 

 מצורף כקובץ נפרד
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 "הנספח "

 תוכניות

 מצורפים כקבצים נפרדים

 
 מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית

1מס'  ןגיליו :0011 תכנית מצב קיים + חתכים   1 

2מס'  ןגיליו :051 תכנית הריסות ופירוקים   1 

3מס'  ןגיליו -מוצעתכנית מצב    

 חזיתות, פריסות, 

 תקרה אקוסטית וריצוף

051:  1 

4מס'  ןגיליו חתכים-מוצעתכנית מצב    051:  1 

5מס'  ןגיליו רשימות-מוצעתכנית מצב    051:  1 

9-ק  1 1:200 התארגנות שטחי עבודה 
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 "ונספח "

  והצעת מחיר כתבי כמויות

 מצורף כקובץ נפרד

 

 הצעת מחיר:

 

 

 

לצורך הספקת מלוא השירותים המבוקשים על ידי המרכז הרפואי לגליל , והמפורטים לעיל, המחיר המוצע על ידי 

הכל כמפורט בכתב הכמויות המצורף בזה ומהווה חלק בלתי  הינו בש"ח   ____________________ לפני מע"מ.

 נפרד מההצעה שלי.

הכרוכות במתן השירותים, ובכל מקרה לא אהיה ידוע לי כי המחיר האמור הינו סופי ואמור לגלם את כל הוצאותיי 

 .זכאי לכל תוספת על הסכום האמור

הנני מצהיר כי ביכולתי לעמוד בהצעה זו ומתחייב לממשה ולהתקשר עם המרכז הרפואי לגליל בהסכם למתן 

הזמנים  , באופן מיידי ובהתאם ללוחלמרכז הרפואי לגליהשירותים, היה והצעתי תיבחר ואדרש לעשות כן על ידי ה

 .פניה זובשנקבע 

 

 

_________________ 

 תימה וחותמת המציעח
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 'חנספח 

 הסכם התקשרות

 שנערך ונתחם ב__________ ביום_________ לחודש________ שנת_________

 

    בין

 המרכז הרפואי לגליל    

  2210001נהריה  21ת.ד.    

 מצד אחד;    המזמין"()להלן: "המרכז הרפואי ו/או    

 

    לבין:

    

 )להלן: "הקבלן" ו/או "הספק"(   

    

 

 מצד שני;           

 

 

 

 ; ברחבת הכניסה התאמת מעבר למרפאות חוץמבצע עבודות והמרכז הרפואי לגליל   הואיל

ברחבת  התאמת מעבר למרפאות חוץביצוע עבודות והמרכז הרפואי פנה לקבלת הצעות מחיר עבור   והואיל

מסמכיו מצורפים להסכם זה מסומנים כנספח א' ומהווים חלק  ואשר מרכז הרפואי.ל הכניסה

 בלתי נפרד ממנו;

 הספק הגיש הצעתו למזמין והמזמין קיבל הצעתו מיום _______ כזוכה;ו  והואיל

 ;מצורפת הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומסומנת כנספח ב'   

והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם בהסכם זה     והואיל

 עפ"י תנאיו;

 

 אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, כותרת ונספחים: .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות של הסכם זה או לכל כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות וההתמצאות  1.2

 תכלית אחרת.

 

 נספחים: .2

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

 .יםמפרטמסמכי המכרז לרבות  –נספח א' 
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כתב כמויות והצעת מחיר מיום ______ חתומה ע"י _____________ על סך  –נספח ב' 

 לא כולל מע"מ.____________₪ 

 

 פרשנות: .3

של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות הסכם זה לבין הוראות המופיעה בכל מקרה  3.1

 בנספחיו, יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה מבניהן.

התאמה ו/או דו משמעות  –מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, בכל מקרה שבו גילה הספק סתירה ו/או אי  3.2

אחרת מהוראותיו או שהיה לספק בפירושם הנכון ו/או  בין הוראה אחת מהוראות ההסכם לבין הוראה

התאמה שבין הוראות ההסכם להוראות כל דין, יישא הספק באחריות הבלעדית לפנות -סתירה ו/או אי

 למרכז הרפואי, באופן מידי ובכתב, על מנת לקבל הוראות בכתב, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.

לא יעכב הספק את ביצועו של כל חלק מהשירותים אלא אם  מובהר בזאת, כי עד לקבלת הוראות כאמור, 3.3

 קיבל מהמרכז הרפואי הוראה לשם כך, בכתב.

 

 הצהרת והתחייבות הספק: .4

 :הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן       

כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש בהסכם התקשרות  4.1

 זה.

הוא בעל כל האמצעים, הידע, הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לצורך קיום   4.2

התחייבויותיו עפ״י הסכם זה, ולרבות ציוד, כלי רכב, חלפים, כלי עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש 

ו לאספקת השירותים והמוצרים, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים התקפים ו/א

הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור 

 בהסכם זה, עמידתם בכל התקנים הנדרשים עפ״י דין.

הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )לרבות כל תקופת אחריות ו/או שירות בתום  4.3

 ות כל דין הקשורות במתן השירותים ואספקת המוצרים בפרט.תקופת האחריות( וכי ימלא אחר הורא

מובהר, כי אי השגת אישור, היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק להעלאת כל  4.4

 טענה כלפי המזמין.

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו והמהווים חלק  4.5

ממנו, והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות הנדרשים לצורך אספקת בלתי נפרד 

השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של המזמין, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה 

ידיעה, חסר ו/או טעות ו/או כל פגם -ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי המזמין בקשר עם אי

 עובדות ו/או לנתונים הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.בקשר ל

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה  4.6

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי ההסכם או על פי דין.

י המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע התחייבויותיו עפ״י הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות, הנחיות ונהל 4.7

הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הביטחון של המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי 

התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת השירותים, הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים 

 ר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.הרלוונטיים אצל המזמין, ככל שיידרש, ומוות

התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל התחייבויותיו עפ״י  4.8

הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים, האביזרים וציוד אחר הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על 
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 ן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות נוספות כלשה

הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים, בהתאם להוראות כל דין וכן לנקוט בכל  4.9

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה. 4.10

 

 העבודה המבוקשתתיאור  .5

 .מסמכי המכרזבכמפורט 

 

 שכר ותנאי תשלום: .6

תמורת ביצוע הפרויקט ישלם המרכז הרפואי לספק כמפורט בהצעת המחיר נספח ב', מיום ___________  6.1

 לא כולל מע"מ.₪ ____________ על סך 

ובכפוף לקיום ביצוע השירותים ו/או העבודות לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו  6.2

 תקציב לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.

על בסיס הצעת המציע התמורה לשירותים, בגין ביצוע השירותים הנ"ל, תשולם על ידי המרכז הרפואי  6.3

 .הזוכה במכרז

הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע, כולל כוח אדם, הוצאות נסיעה, טלפונים, עריכה  6.4

ית, הכנת תחשיבים, הכנת ניירות עמדה, הכנת מצגות, השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות לשונית וגרפ

 עם אנשי המשרד ככל שיידרש , הכנת תקציר העבודה.

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הגורמים המקצועיים במרכז הרפואי שהעבודה  6.5

 ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי. בוצעה לשביעות רצונו, בהתאם לתנאי ההסכם, 

 יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.  30תנאי תשלום: שוטף +  6.6

 למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום. 6.7

 

 ערבות ביצוע .7

להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הספק למזמין, עם חתימת הסכם זה ערבות  7.1

 ₪.   12,000בלתי מותנית בסכום של בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ו

 יום אחרי תום תקופת ההסכם. 60משך תוקפה של הערבות יהיה  7.2

לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות מבלי  7.3

התנגדות כנגד שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל טענה ולהגיש כל 

ימים  7מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך 

 מיום קבלת ההודעה.

 אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק. 7.4

ר ההסכם, יום בטרם גמ 30במקרה של הארכת ההסכם, מתחייב הספק למסור למזמין, לא פחות מאשר  7.5

יום לאחר גמר תקופת  60ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית. הערבות הנ"ל תהיה בתוקף 

 ההסכם המחודש כנ"ל. 

 

 ציוד חומרים ופסולת .8
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הספק מתחייב כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש בעבודתו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים  8.1

התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן ארץ הייצור של  העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות

 החומר או המוצר בו הוא משתמש.

 על החומרים להיות מסוג מעולה אלא אם כן צוין אחרת. 8.2

הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש  8.3

ל הספק או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה שתמנע כל נזק ויהא אחראי לפנותו מהאתר. כל כלי עבודה ש

 לכל אדם ולרכוש.

כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תפונה ע"י הקבלן על חשבונו  8.4

 ועל אחריותו הבלעדית.

  

 אחריות .9

ם מכל סיבה שהיא לרכוש הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגר 9.1

המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל הפרתו על ידי הקבלן, לרבות בגין נזקים 

 כלכליים, טהורים, פיצויים בגין הפרת חוזה וכיו"ב.  

הקבלן מתחייב לתקן, להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן, כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם  9.2

הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את 

 הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את הקבלן בתשלום הוצאותיו.

הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה, אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן  9.3

סיבה שהיא, ישיר או עקיף, בין מתוך זדון או רשלנות או מכל סיבה אחרת, אשר יתהווה תוך ו/או נזק מכל 

כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב ביצוע הסכם זה, לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו, לרבות למרכז 

או לעובדי הרפואי, למטופלי המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/

המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג׳ אחר, והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות ו/או מכל חובה 

 לפי כל דין בקשר אובדן, קלקול, תאונה, חבלה, אובדן ו/או נזק שיגרמו כנ״ל.

הנמצא  הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם לרכושו של הקבלן, 9.4

במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה. הקבלן מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם 

 דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל

 

 סעיף ביטוח .10

 

 ביטוח:  .14

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק  .א

המרכז הרפואי לגליל )להלן: "המזמין"(,  –ומבצע, עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות 

ככל שנהוגים בתחום פעילותו )לדוגמא: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד 

ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב  שלישי, ביטוח אחריות מקצועית,

אחריות מקצועית/מוצר, ביטוח כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה 

בהעברה, ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם 

ו על ידי הקבלן קבלני משנה, לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. ככל ויועסק

עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם, וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים 

לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה, לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם 
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 ולאחריותם הישירה.

ות )למעט ביטוח מסוג הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשר .ב

עבודות קבלניות/הקמה( המזמין יתווסף כמבוטח נוסף, בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין 

 כמקובל באותו סוג ביטוח.

הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא  .ג

 ספים.ההתקשרות, ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נו

הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור  .ד

 על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו )ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון(.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,   .ה

 ישה.מעת לעת ולפי דר

 אי עמידה בתנאי סעיפים אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. .ו

 

 עובדים .11

הספק יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם  11.1

 הדרוש לשם כך.

הספק ימנה מנהל פרויקט מטעמו שיהיה מקובל על המרכז הרפואי ויהא נוכח באתר העבודה   11.2

 במשך כל שעות הפעילות.

הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל או בעלי אישורי  11.3

 ת הביטחון.עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו, ככל שיידרשו, ע"י מחלק

לפי דרישת המרכז הרפואי, הספק ימציא כל אישור נדרש, ביחס לכל עובד שיידרש, לרבות אישורי  11.4

 רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.

 הספק מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  11.5

נה. העסקת הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן מש 11.6

 קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא העבודה לפי מכרז זה. 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .12

מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין  12.1

ק, עובדיו או מי מטעמו. אין שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספ

לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, 

אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל 

המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע״י 

פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או 

 סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.

למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע״י רשות מוסמכת, לרבות ע״י גוף שיפוטי, כי  12.2

, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק ישפה את המזמין בכל סכום ביחסיו עם המזמין

דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי -שיאלץ לשלמו לפי פסק

 הוא עובדו, נגד המזמין.

ע לספק, אם המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגי 12.3

 וככל שיגיע, את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.
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 ביטול ההסכםותרופות בשל הפרת/  ההסכםהפרת  .13

בהסכם זה תחשב כהפרה  1-12אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים:  13.1

של ההוראות יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות 

 נוספות בנספחי ההסכם.

 -הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים )תרופות( תשל״א  13.2

או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך  1970

זמין לעמוד על קיום ההסכם עם זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המ

הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור 

היה להיעשות ע״י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות 

 האחרות בהסכם זה.

על  1987-כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ״ז מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש 13.3

 ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרת הסכם.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא  13.4

 אחר בעתיד.תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה 

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או  13.5

מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או על זכויות 

 אחרות. 

 כללי .14

שני הצדדים ובכפוף לכך כל שינוי בהסכם, לא יהיה בר תוקף, אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי  14.1

 שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל, בכתב.

כל ויתור, מתן אורכה, הנחה, שתיקה, שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד כלשהו  14.2

להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם, לא ייחשבו כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי 

ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה המוקנית לו לפי הסכם 

 הוראה או הוראה אחרת בהסכם.

שום ארכה או דחייה או ויתור, לא יהיה להם תוקף, אלא אם יעשו בכתב ומראש על  ידי שני  14.3

 הצדדים.

ן, לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או עניי 14.4

ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה. הוראות סעיף זה חלות גם ביחס לכל 

 תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.

מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת בקשר להסכם  14.5

 72ילו הגיעה לתעודתה בתום זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום, תיחשב כא

 שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת הימסרה על ידי שליח לנמען.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

____________________ ________________________ 

 קבלןה                         המרכז הרפואי לגליל    
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 'טנספח 

 היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום תצהיר בדבר

 

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:

 

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

)להלן: "המכרז"( אז אני מצהיר/ה כי הנני  רחבת כניסה – התאמת מעבר למרפאות חוץביצוע עבודות התקשרות ל

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

להלן:  ) 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי 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  2סקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף , ולעניין ע1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

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

 לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

שת ההצעות ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להג לא הורשעוהריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו  .1

 "( במכרז.  מועד להגשה)להלן: "

 במשבצת המתאימה:  X אינו נכון יש לסמן  1רק במידה והאמור בס' 

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

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

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________  ____________________  ____________________ 

 ת                         חתימה וחותמ   שם                              תאריך    

 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. 

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

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

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

 

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

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:

"( המבקש להתקשר עם המרכז המציעמציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא ה

ואני מצהיר/ה כי הנני  רחבת כניסה – התאמת מעבר למרפאות חוץלביצוע עבודות הרפואי לגליל במסגרת מכרז 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

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

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

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

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-מעסיק פחות מהמציע 

 עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

 המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 לשם –הצורך ובמקרה  ,1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

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

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

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(.

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

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

 אישור עורך הדין

 במשבצות המתאימות! X נא לוודא סימון 

 המציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר חדש! X אם התצהיר יוגש מבלי שסומן 

 

 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  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 י"אנספח 

 תנאי ניהול המכרז

 תשובות לשאלות הבהרה, עדכונים ושינוייםשאלות הבהרה ומתן  .1

וחל לאיש הקשר   אך ורק" WORD, בפורמט של "באמצעות הדוא"ל בלבדשאלות הבהרה יש להפנות  1.1

 המכרז. איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי, בקשר עם

במידה והן בעלות המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון 

 משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.

 אין בכוחו של כל פרט, נתון, הבהרה שיימסרו בע"פ, כדי לשנות את תנאי המכרז.  1.2

 המרכז הרפואי. תשובות, פרטים, מידע, או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את

 איש הקשור של המרכז הרפואי, יחייבו את המרכז הרפואי.   רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי 

 המען והמועד להגשת ההצעות: .2

לתאריך  תקבלנה עד .  הצעות שלא תלעילעל המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין 

 והשעה, הנקובים לעיל, תפסלנה. 

 אופן הגשת ההצעה: .3

כל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים כולם בכל ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר  3.1

עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות שינויים או הוספות 

 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 איסור הסתייגות והוספות  .4

ת את שקילת המרכז הרפואי שומר את הזכות להתעלם מכל הסתייגויות, התניות או שינויים / להתנו

ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה הסתייגויות או התניות או שינויים. 

יר, תהווה, לכל עניין ודבר, הסכמה מצד המציג לכל ההגשת הצעה ע"י מצ הסמכה לתנאים ולתניות

 ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי המרכז.

חודשים מן המועד האחרון  3תוקף, ותחייב את המציע, לתקופה של הצעת המציע תהיה ב – תוקף ההצעה .5

להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע ו/או מציעים אחרים על בחירת 

 הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים אחרים חוזה.

 ר בכל משרד, מפעל, מתקן   המרכז הרפואי יהיה רשאי לבק – בדיקת ההצעות והמציעים .6

או אתר, המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים 

המוצעים, הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר, וזאת אף באופן חלקי ו/או רנדומלי, ורשאי 

סול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף לפ

 ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה או לא מסר מידע כנדרש.

המרכז הרפואי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לקבל כל  –פסילת הצעות בלתי סבירות  .7

סבר כי המחיר הצעה, אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע רלוונטי, או אם 

 הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.

 פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם .8

המרכז הרפואי שומר על זכותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול על הסף מוצר 

ונות עם המציע, מוצע, בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש השנים האחר
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או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע, לרבות בנסיבות של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או 

 בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו במוצרי המותג.   

 הודעת זכייה ותקפותה .9

רכז המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה, יקבל על כך הודעה    בכתב מהמ 9.1

 הרפואי.

ימים או בתוך המועד הנקוב  14עם קבלת הודעת זכייה, ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי, בתוך  9.2

חתום על ידי חברת ביטוח. במקרה בו בשלב הגשת  יםבהודעה, המאוחר מביניהם, אישור ביטוח

אי , רשאי המרכז הרפולנדרשההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו זהה 

 להתעלם מכל שינוי כאמור.

 ביטול זכייה או הודעת זכייה .10

 המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה, כאשר

הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת, על פי מסמכי הליך המרכז,  10.1

 בעקבות הודעת הזכייה.

 יע ההצעה או תוכנה, אשר היה משפיע על   המרכז הרפואי קיבל מידע על מצ 10.2

 החלטתו, אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר                

 למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על               

 החלטתו.           

 קיים ספק סביר, אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף    10.3

 המחויבים, עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.              

 בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה. 10.4

 זק ו/או הפסד.מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה זכאי לכל פיצוי, אף אם נגרם לו נ 

  במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות להתקשר עם מציע

שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל 

 דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה  .11

להוראות כל  במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם  עיון 11.1

 ההחלטה הסופית של המרכז הרפואי. ם ממועד מסירת הודעה על תוצאות ימי 30 -דין, ולא יאוחר מ

משום שמהווה 'סוד  במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי 11.2

 לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.מסחרי', עליו 

 .יובהר, כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי 

  הסכמה מצד אותו מציע לראות או סוד מקצועי בידי מציע מהווה סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי

אלו לא יועמדו בהצעת המציעים האחרים במרכז זה וו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם נושא או נושאים אל

 הבנתו לפי כל דין. לעיונו. המרכז הרפואי יפעל על פי

  ביטול המרכז .12

 בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין, 

   המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז, אף לאחר שניתנה       

 הודעת זכיה, כאשר:       
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 הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.רק שתי  12.1

 התקיים פגם בהליך המרכז, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. 12.2

במסמכי              מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא התברר בכל מועד לאחר פרסום 12.3

 המרכז.

 , או השתנו צרכי המרכז הרפואי, באופן המצדיק את   לרבות תקציביות חל שינוי בנסיבות 12.4

 ביטול המרכז.              

באופן      יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעל  12.5

 מטרות המרכז.   המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את 

מרכז חשכ"ל לפי די להתקשר עם מציע שהינו זוכה  המרכז כהמרכז הרפואי מבקש לבטל את  12.6

( או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של 28)3תקנה 

 המדינה.

 כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז, על פי כל דין, אם יימצא כי שיקולי    12.7

 יעילות מחייבים.                 

 מפורטות לעיל, המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המרכז.בנסיבות ה 

 שונות .13

ו/או ימסרו לו התוכניות, הידע והנתונים שנמסרו  כל הפרטים, הנתונים, המסמכים, המפרטים, 13.1

גשת ונמסרו למציעים לצורך ה "הנתונים"(, הינם רכושו של המרכז הרפואי –לצורך מכרז זה )להלן 

חלט שימוש בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוכל  הצעתם במכרז זה בלבד. חל איסור לעשות

 להעניק, למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.להעביר, למסור, לשתף, לתת, 

לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה, ולהם בלבד, הסמכות הבלעדית והייחודית  13.2

 יעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.לדון בכל תב
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 00מוקדמות  –מסמך א' 

 הצהרת הקבלן   00.01
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המסמכים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל 

 את כל ההסברים אשר בקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
  :הערה

המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בבית  המפרטים הכלליים
 אביב. -, הקריה, תל24ההפצה המרכזי לפרסומי הממשלה, רח' הארבעה 

 
 
 
 

  
                   _____________________ 

 חתימת הקבלן              תאריך      
 
 

 המפרט הכללי לעבודות בנין 00.02
 לגבי מבחן הצעות זה. 2009שנת  –" 00הסעיפים המתחייבים מתוך המוקדמות חוברת "כל 

המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף 
 במפרט

 
 תיאור אתר העבודה  300.0

 הקבלן הזוכה יהיה כפוף לקבלן הראשי יתאים את עצמו ללוח הזמנים של הקבלן הראשי 
 .ם הקבלן הראשיעבנוסף יהיה כפוף להנחיות בטיחות של ממונה בטיחות מט

שיפוץ ו הראשי של מבנה מרפאות  רפתיחת מעבר מרמפת כניסה לפרוזדועבודות ביצוע מתייחס למכרז זה 
 בבניין מרפאות חוץ.

 הצמודים לרחבת הכניסה  במבניםמבנה מרפאות חוץ ולגרום להפרעה או להפסקת הפעילות על הקבלן לא 
העבודות תבוצענה בהתאם לאמור בחוזה ומפרט זה, ברשימת הכמויות ובהתאם    לתוכניות, לשרטוטי 

 הפרטים, המצורפים לחוזה התקנים והמפרטים הכלליים 
 ם חלק בלתי נפרד ממנו.המתייחסים לעבודות המפורטות בחוזה/מכרז זה, ומהווי 

המחירים שיציע הקבלן בכתב הכמויות ייחשב ככוללים את כל ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה 
 בגלל התנאים הנ"ל של אתר הבניין וסביבתו.

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי היה במגרש ובדק באופן יסודי את האתר ואת התנאים במקום, את 
 הפנוי לעבודה ולאחסנה שלהגישה אליו, את השטח 

. כמו כן, מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לתנאים הנ"ל וכל יתר 'וכוהחומרים, משרדים  
 העובדות המשפיעות על העבודה.

 
 להלן הדגשים ודרישות לסדרי עבודה באתר: 400.0

 מגבלות כניסה:
 יעביר הקבלן:עם מועד קבלת צו התחלת עבודה, טרם תחילת העבודה באתר 

  את שמות העובדים המתוכננים לעבוד באתר זה תוך ציון שמם המלא, מס' תעודת זהות ומקום
 מגוריהם.

 .רשימת כלי רכב כולל רישיונות רכב המיועדים לשמש את הקבלן במסגרת עבודתו במרכז הרפואי 
קבלת אישור כניסה  הקבלן יחל את עבודתו רק לאחר מילוי כל התנאים של המרכז הרפואי לגליל ולאחר

 לעובדים ולרכבים מקב"ט המרכז הרפואי לגליל.
 לא תתאפשר כניסת עובד אשר שמו לא מופיע ברשימת העובדים שהוגשה לקב"ט.

במידה והקבלן יידרש להפסיק את עבודתו של כל עובד באתר לפי דרישת הקב"ט ו/או ממונה הבטיחות ו/או 
ללא מתן סיבה או הסבר כלשהוא והקבלן מתחייב להפסיק את  מידיתמנהל הפרויקט עבודת העבד תופסק 

 עבודתו של העובד באופן מידי.
 
 הנחיות כלליות   500.0

וחתימה על קבלת  הקבלן יחל את עבודתו רק לאחר קבלת תדריך בטיחות ממונה בטיחות של המרכז הרפואי
 התדריך.

הדרכת בטיחות ממונה  קבלת התדריך.הדרכה בנושא מניעת זיהומים ע"י אחראי זיהומים וחתימה על 
 .בטיחות של הקבלן הראשי
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כל  על,ליידע את הקבלן הראשי או בא כוחו על הקבלן לתאם עם  מנהל פרויקט , והנהלת המרכז רפואי, 
  .הפעילות המחייבים ניתוק מערכות והפסקת פעילות 

 א יבוצע ניתוק מערכת ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט או המפקח וללא נוכחות נציג מטעם המזמיןל
 על הקבלן למנות מטעמו ממונה בטיחות בעבודה ובטיחות אש ולצייד את האתר 

 באמצעי כיבוי בהתאם לדרישות המקום ודרישות ממונה בטיחות של המרכז הרפואי ולהנחיות המפקח. 
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני הכללי לעבודות בנין, המפרט המיוחד, תקנים ישראליים 

 אחרים.  ותקנים מקצועיים
 יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל 

 העבודות המתוארות
 באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

 
 גידור מקום העבודה 600.0

קין במשך הקבלן יתקין באחריותו ועל חשבונו מחיצות, שערים וגדרות סביב אתר העבודות, ויחזיקן במצב ת
כל זמן העבודה ויסלקם עם השלמת העבודה. כמו כן יסדר  אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר 

 שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות.
 
 הדרכות  700.0

העבודה. כמו באחריות הקבלן להעביר את עובדיו הדרכת בטיחות והדרכת עבודה בגובה, לפי הנחיות משרד 
כן יהיה הקבלן אחראי לכל הדרכה שתידרש לפי דרישות הלקוח.  לא תותר כניסת עובד לאתר ללא אישור 

 הדרכה.
 
 לוח זמנים 80.00

 ימים מקבלת צו תחילת עבודה. 10הקבלן יגיש לו"ז מחייב לביצוע כל הפרויקט תוך 
 .לוח הזמנים יבוצע בתאום לוח הזמנים של הקבלן הראשי בפרויקט זה

הנקוב. על הקבלן לבנות מערך אספקת חומרים לוח זמנים יהיה מחייב ולא ניתן יהיה לחרוג מלוח הזמנים 
וציוד שלא יפגע בלוח הזמנים שיוגש ע"י הקבלן ובפעילות השוטפת של המרכז הרפואי, כולל בתנועה 

 בסמיכות לשטח העבודה.
  הקבלנים האחרים שיעבדו באתר. 8ויכלול את לוח הזמנים של כל  הפרויקטלוח הזמנים יתואם עם מנהל 

 
 תכניות  09.00

 במסגרת מכרז/חוזה זה ניתנות לקבלן תכניות "למכרז בלבד" לצורך מילוי  א.         
 המסמכים כחלק מהצעת הקבלן.             

 לפני ביצוע העבודה יועברו לקבלן "תכניות לביצוע", הכוללות עדכונים ותוספות  ב.        
 לתכניות "למכרז בלבד".            

 עדכונים והשלמת התכניות "למכרז בלבד" ו/או תכניות נוספות לצרכי הבהרה  ג.        
 והשלמה לא יהוו עילה לשינויים במחירי היחידה, וזאת כל עוד לא חלו שינויים               
 במהות הפריטים לעומת התכניות שהוגשו במכרז.           

 זיהוי מכשולים ועדכון תוכניות: ד.        
 קרקעיים, מכשולים תת"ק ועוד   -בתכניות מסומנים חלק מקווי הצנרת התת ועל           

 הקיימים באתר. לפני תחילת ביצוע העבודה, הקבלן יתאר את הקווים והמתקנים            
 הקיימים, ואת המכשולים. לאחר גילוי המכשולים ימדוד הקבלן את נתוני המכשולים            
 ודד מוסמך ויעבירם למפקח. תכניות לביצוע יועברו רק לאחר סימון תוואי ע"י מ           
 מעודכן במידה ויהיה.            

 "תכניות לביצוע": ה.      
 לאחר זיהוי המכשולים ולפני תחילת הביצוע וגם במהלכו, ימסרו לקבלן תכניות             
 לפועל את העבודות השונות. מאושרות לביצוע ולפיהן על הקבלן להוציא           

 בדיקת תוכניות:  ו.       
 על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון, התוכניות והמידות הנמסרות לו: למכרז,            
 לעיון ולביצוע העבודה. להפנות תשומת לב המפקח לכ מחסור/סתירה /אי התאמה            
 הכמויות והמידע שסופק ע"י הקבלן כתוצאה מזיהוי  בין התוכניות, המפרטים וכתב           
 המכשולים. המפקח יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון            
 תהיה סופית ומכרעת.           
 אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל, תחייב את הקבלן לבצע על                    
 חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן             
 התאמות כנ"ל.-על סמך טענה שלא הבחין באי           

 
 ביקורת העבודה/אישורים חלקיים    01.00

 הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים  א.           
 לאתר  סלהיכנוהמכשירים הנחוצים לבדיקת העבודה. למפקח תהיה תמיד רשות                
 העבודה.               
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 המפקח רשאי לדרוש, והקבלן חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת שינוי והריסה על  ב.          
 עבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכניות ו/או להנחיותיו. הקבלן חייב לבצע את               
 הוראות המפקח בתוך תקופה שתיקבע ע"י הפיקוח.              

 המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב  ג.             
 העבודה וביצועה.                

 הקבלן ימסור הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל  ד.          
 שהיא כדי לאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את טיבה. במקרה ולא              
 תתקבל הודעה כזו, רשאי המפקח להורות לקבלן להסיר את הכיסוי מעל העבודה              
 ל חלק ע"ח הקבלן.ולהרוס כ             

 כל שלב וחלק של העבודות יהיה טעון אישור המפקח בכתב לפני תחילת השלב  ה.          
 לאחר בדיקת רומי וטיב המלאכה, בדיקות מעבדה, שרותי  ויינתנהבא. האישורים             
 לה מסירים שדה של יצרני החומרים אשר יוזמנו ע"י הקבלן ומדידות. אין אישורים א            
 את אחריות הקבלן לטיב הביצוע ולדיוק הביצוע עפ"י תנאי החוזה.            

 
 עבדהמ  11.00

 א.  התקשרות למעבדה מוסמכת           
 הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת )מכון התקנים או הטכניון או מעבדות                  
 אחרות שיאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט( שתבצע את בקרת האיכות של בדיקות                  
 השדה והמעבדה הדרושות בהשגחה ובפקוח מהנדס המעבדה, ויעסיק טכנאים ופועלים                  
 במספר מספיק לקיום כל הבדיקות הנדרשות ע"י המהנדס.                 
 בכל הדרוש לבצוע הבדיקות הנדרשות במפרט. מצוידתהמעבדה תהיה                  
 המעבדה תחל פעולתה מיד עם התחלת פעולות הקבלן בשטח ותסיים את תפקידיה עם                  
 קבלת השטח והוצאת תעודת גמר עבודה.                            

 ב.  תפקידי המעבדה             
 .  בדיקות מוקדמות של טיב החומרים )על חשבון הקבלן(.1                 
 .  בדיקות שוטפות לטיב החומרים.2                 
 . בדיקות לטיב המלאכה.3                  
 . בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.4                  
 )כולל דיאגרמות(. . סיכום וריכוז הבדיקות5                  
 . ניהול יומן מעבדה כולל את מיקום הבדיקות ע"י תכניות וברשימה, תאריך ביצוען      6                  

 וכו'.                      
 ג.  כפיפות המעבדה           

 עתק המעבדה תופעל לפי הוראת המפקח בלבד ותספק את תוצאות הבדיקות למפקח וה                
 מהן לקבלן.                

 ד.  שכר המעבדה           
 דמי בדיקות חומרים ומלאכות החלים על הקבלן בהתאם למפורט ובמפרט זה                 
 משכר החוזה  כולל עבודות נוספות באם  2.0%של החוזה נקבעים לכלל  00.20סעיף                 
 סכום שנקבע בכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד תהיינה, או ב                
 ממנו, לרבות הצעתו של הקבלן.                

 ה.  עיכובים עקב בדיקות מעבדה                          
 על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובסיומה, עקב                 

 בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תוכרנה כל תביעות לפיצוי כל שהוא                 
 ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה בגלל עיכובים כאמור, אם יהיו כאלה.                         

 
 תושיטפונוהגנה בפני גשמים   21.00

הקבלן ינקוט, על חשבונו ועל אחריותו, בכל האמצעים הדרושים להגנת שטחי  העבודה בפני הגשמים          
 .תשיטפונוומי 

 בין יתר האמצעים הדרושים, בניית סוללות בגובה שיימנע חדירת מים, חפירת תעלות           
 דרוש לאחזקת השטח יבש ניקוז וסילוק מים מחוץ לשטח האתר, וכן כל אמצעי אתר ה          
 במשך כל תקופת העבודה, ומבלי לפגוע בעבודות ובמתקנים שקיימים במגרשים הסמוכים           
 לאתר שבאחריותו.          

  
 מים וחשמל  300.1

 התחברות אל מקורות המים והחשמל ובהתאם למקום העבודה, ייעשו על ידי הקבלן           
 .הפרויקטבאישורו מראש בכתב, ממנהלת ובאחריותו, ו          
 .החשמל יחובר דרך הלוח הראשי של הקבלן הראשי בפרויקט זה           
 השימוש במים ובחשמל, לביצוע העבודה עד לקבלה הסופית, יהיה על חשבון הקבלן.          

 
 בדיקת דגימות ואישורם  41.00

 עם התחלת העבודה יגיש הקבלן למפקח דגימות של חומרים ו/או מוצרים המיועדים           
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 לביצוע העבודה, ואם יידרש, יעבירם לבדיקות אצל מעבדה מוסמכת שתקבע ע"י           
 המפקח. בייחוד יש לטפל, במועד המתאים, בדגימות בחומרים ובמוצרים שבדיקתם           
 המוקדמת מצריכה פרק זמן ממושך. לא יוחל בשום אופן בביצוע, תוך שימוש בחומרים           
 לה, בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות.א          
 עלות הבדיקות מוקדמות תחול על הקבלן.          

 
 דרכים זמניות  51.00

 הקבלן ידאג לדרכי גישה לאתר על חשבונו. כדי למנוע פגיעה בעבודה הסדירה המתנהלת           
 לא יורשה לקבלן להתקין דרכים במקום ו/או במתקנים סמוכים ו/או באופי השטח הקיים,           
 זמניות לצרכי הובלת עפר חפור ולצורכי תנועת ציוד וכו', אלא בתיאום ובמקומות שיאושרו           
 ע"י המפקח.          
 הקבלן יהא חייב בהקמת ואחזקת הדרכים הזמניות הנ"ל ובתיקונן במידת הצורך במשך           
 כל תקופת עבודתו במקום.          
 בתום עבודתו ועפ"י הוראת המפקח יבטל הקבלן הדרכים הנ"ל יפזר אדמה גננית           
 , יחולו ןופירוקויחזיר המצב לקדמותו או למצב מתוכנן אחר. הקמת, אחזקת הדרכים           
 על הקבלן בלבד.           
 לאחר גמר הביצוע, לא ימדדו  ןופירוקלצורך ביצוע העבודה,  סלילת דרכי גישה זמניות          
 ולא ישולם עבורם.          

 
 דוגמאות לאישור המפקח  61.00

 של המפרט הכללי, על הקבלן להכין, על חשבונו, דוגמאות  001בנוסף לאמור בסעיף           
 של פרטים ומוצרים לפי הוראות המפקח.          
 במידה ולא ישביעו את רצון המפקח, יכין הקבלן דוגמאות נוספות, עד לאישור הסופי           
 של המפקח.          
 באתר עד לסיום העבודה ואח"כ יפורקו על ידי הקבלן ועל חשבונו. ויישארהדוגמאות           

 
 ואישורים    תרישיונו  71.00

 לפני תחילת ביצוע העבודה, ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל           
 והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק  תהרישיונו          
 לקבלן לפי דרישתו, מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש           
 הנ"ל. ןהרישיו להשגת          
 הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות: דמי השגחה, דמי שפיכת פסולת,           
 וליווי ביצוע העבודה וההשגחה,  תהרישיונוהאגרות והערבויות הדרושות לצורך קבלת           
 . 'וכוהסדרת התנועה           
 כאמור כל האמור לעיל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, עליו לכלול עלויות אלו           
 במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא ישולם ע"כ בנפרד.          

 
 השלמה, בדק, אחריות ותיקונים  81.00

 אחריותא.           
 כל הפגמים והנזקים שייגרמו בכל סוגי עבודות, בין אם באשמת עבודות הקבלן, או               
 כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד, חייב הקבלן לתקן בלי תשלום נוסף.              

 קבלת עבודותב.           
 מפקח את העבודות עם סיום ביצוע כל העבודות, לפי הודעת הקבלן, יבדוק ה              
 ויקבע אם לדעתו יש לבצע תיקונים ו/או השלמות בעבודות ואת המועד לביצועם.               
 לאחר שהמפקח ימצא כי העבודות, התיקונים וההשלמות בוצעו לשביעות רצונו,              
 לקבלן "תעודת השלמה".   ןיית             

   אחריות   ג.          
 הקבלן מקבל על עצמו אחריות לטיב העבודות ולאיכות המוצרים, לתקופה שנקבע             
 "תקופת הבדק"(, שתחל מיום מתן תעודת ההשלמה. -בחוזה )להלן             
 בתקופת האחריות על הקבלן לתקן, על חשבונו הוא, כל קלקול, ליקוי או פגם             
 ות ו/או במוצרים או לבצע מחדש אותן עבודות או להחליף מוצרים, שיתגלה בעבוד            
 וזאת מיד לאחר קבלת הודעת המזמין על כך, ו/או במועד שייקבע ע"י המזמין.            
 תיקון פגמיםד. 
 תיקון הפגמים יבוצע ע"י הקבלן, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.            
 .ןהתיקולקבוע, באופן סופי, את איכותו וטיבו של עבודות  המפקח יהיה מוסמך            

 ה. בעבודות החלות על הקבלן בתקופת האחריות, כלולות גם עבודות הקשורות          
 . בעקיפין ו/או נלוות לתיקון, כגון: חשיפה, חפירה, סגירה, בדיקות וכו'            

 תקופת אחריותו.         
 תקופת האחריות )בדק ותיקונים( לעבודות חוזה זה, תהיה לפי המפרט המיוחד וכל            
 העבודות אשר לא נאמר לגביהן אחרת, שניים עשר חודשים.           
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 ז. תקופת האחריות תוארך בשנה נוספת, ביחס לעבודות בהן בוצע תיקון ע"י הקבלן, או         
 מוצרים שסופקו מחדש, והקבלן מתחייב להאריך את הערבות בהתאמה.           

  גמר האחריותח.        
 בתום תקופת האחריות, יערוך המפקח בדיקה סופית של העבודות ובמקרה ויאשר          
 שהעבודות בוצעו בשלמותן, לפי החוזה, יוציא "תעודת גמר".         
 יקוניםהליכי בדק ותט.        

 .  המזמין יודיע לקבלן, מפעל לפעם, על פגמים שנתגלו בעבודות ומוצרים בתוך 1           
 תקופת האחריות.                

 , יתוקן ע"י הקבלן מיד מידי.  פגם לגביו נאמר בהודעת המזמין כי יש לתקנו באופן 2           
 עם קבלת הודעת המזמין.               

 יתוקן ע"י הקבלן תוך                -.  פגם שלגביו נאמר בהודעת המזמין כי יש לתקנו באון דחוף 3           
 ימים מקבלת הודעת המזמין. 7                

 .  פגמים אחרים, יתוקנו על ידי הקבלן במועדים ותוך פרקי הזמן שייקבעו על ידי 4           
 לקבלן. המזמין בהודעתו                

 
 תעודת אחריות  19.00

 על הקבלן להעביר למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, ספק, עבור כל חומר ו/או           
 פריט שסופק ו/או הותקן ע"י הקבלן. לתקופה המוסכמת ו/או מקובלת אצל היצרן, או           
 לפחות לשנה אחת. זאת בנוסף לרשימת חלקי חילוף מומלצת ע"י כל יצרן, והוראות           
 תפעול ואחזקה.          

 
 תנועה על כבישים קיימים  000.2
 כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק          

 באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלים פניאומטכננים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם          
 נקיים ושהחומר המועמס על כל כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.         
 לא תאושר תנועת רכב זחלילי על הדרכים המצופות אספלט או ריצוף.         

 
 צרים כתוצאה מעבודת הקבלןסילוק עודפי חומרים ופסולת הנו  12.00

 עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים           
 בעבודתו.  לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:          
 א.  כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.          
 מוש.ב.  כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשי          
 ג.  כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכיו"ב.          
 ד.  כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר מצוי באתר העבודה, בין אם עקב עבודות הקבלן           

 ובין אם לאו.               
 ה.  כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.          

 עודפי חומרים ופסולת כאמור, יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למרחק כלשהו אל              
 מחוץ לאתר העבודה למקום מאושר ע"י הרשויות, מקום הסילוק והדרכים המובילות           
 כל אלה יתואמו ע"י הקבלן,  -אליו וממנו, וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל           

 על אחריותו ועל חשבונו.           
 באם אין בתחומי  הרשות אחר  פסולת מורשה יוביל  הקבלן  הפסולת לאתר הפסולת           
 מורשה מחוץ לגבולות  הרשות ולא תהיה  לו  עילה לתביעה כספית כלשהיא בגין הובלה זו.           
 י נפרד מכל פריט שנכתב בכמויות, סילוק עודפי החומרים והפסולת ייחשב כחלק בלת          
 באין אם הדבר צויין במפורש לגבי אותו פריט ובין לאו.          

 עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות הכרוכות בכך           
 תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.          

 
 בטיחות  22.00

 ממועד קבלת צו התחלת  העבודה תעבור אחריות הבטיחות אליו.
הקבלן יגיש תכונית בטיחות מאושרת ע"י ממונה בטיחות מטעם הקבלן לביצוע כל העבודה המתוכננת 

 .בפרויקט זה לאישור מנהל הפרויקט וממונה בטיחות של המרכז הרפואי 
 ות הרמטיות בין אזור העבודה לאזורים האחרים במרפאות חוץ לבצע סגירהקבלן נדרש 

 .המרכז הרפואי תמתאים לאזהרת מבקרים ומטופלים ואנשי צווהקבלן יבצע שילוט 
 הקבלן יהיה אחראי  על הבטיחות באתר כלפי עובדיו וכלפי כל צד שלישי בסביבה לרבות הקבלנים האחרים. 
על העבודה להתנהל בהתאם לדרישות הבטיחות של משרד העבודה ולעמוד בתנאים הנדרשים ע"י הרשויות 

הבטיחות לפי הנחיות משרד העבודה ודרישות הבטיחות והגהות. טרם  השונות הקבלן יעמוד בכל דרישות
 ביצוע העבודות יגיש הקבלן תכנית בטיחות מפורטת לאישור המפקח. הקבלן ידאג לציוד בטיחות לכל
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. במקרה של 3דרג  –עובדיו הכוללים קסדת מגן, משקפי מגן, כפפות, אפוד זוהר ונעלי עבודה בטיחותיות 
ה רועשים ידאג הקבלן למגני אוזניים. עבודות ריתוך יבוצעו עם ציוד מגן מתאים )מסכה, עבודה בתנאי סביב

 כפפות( .
 תקניים לפי הנחיות משרד העבודה. רתוםבניה בגובה תבוצע בעזרת אמצעי 

       
 מנהל עבודה  32.00

 הקבלן ימנה בכתב מנהל עבודה שיהיה בא כוחו ושימצא בשטח במשך כל זמן
יהיה מנוסה בניהול עבודות מסוג ובהיקף דומה. מנהל העבודה יהיה מוסמך לקבל החלטות הביצוע ואשר 

 ושינויים נדרשים  בביצוע פרויקט זה, מנהל העבודה חייב להיות נוכח וזמין בכל עת עד לסיום הפרויקט.
 מנהל העבודה יהיה בעל רישיון מתאים ממשרד העבודה ויאושר ע"י המפקח

 האזורי ממשרד העבודה.
 מנהל העבודה יצויד במכשיר טלפון נייד.

 במקרים של היעדרות מנהל העבודה בשטח, רשאי המפקח להפסיק את העבודה 
 בשטח ללא שום פיצוי לקבלן ולנכות עלות שכרו של מנהל העבודה משכר הקבלן. 

 כל זה לפי מחיר שעת  העבודה במחירון "דקל".
 
 קבלני משנה  42.00

ברצונו של הקבלן להעסיק בביצוע חלק מהעבודות והמלאכות הכלולות בחוזה זה יקבל כל קבלן משנה אשר 
 אישור מוקדם מהמפקח לפני תחילת העבודה.

לב הקבלן שעקב ההיקף הכספי והדרישות הטכניות המיוחדות תותר העסקת קבלני -מופנית בזה תשומת
 משנה מאושרים ע"י המפקח בלבד.

 ור להעסקת קבלן משנה פלוני מבלי לתת נימוק לכך.הרשות בידי המפקח לסרב לתת איש
סירובו של המפקח לאישור הנ"ל לא יגרע במאומה מכל התחייבויות ומכל אחריות שנטל עליו הקבלן בחוזה 

                         זה.
של המפרט הכללי )פרק מוקדמות( יצוין כאן כי עבדותו של הקבלן מתבצעות, בסביבה  0בנוסף לאמור בסעיף 

של מבנים קיימים, ובתוך הקרקע נמצאות מערכות תת קרקעיות אשר לא כולן מתועדות בתוכניות עדכניות. 
 הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לגרום נזק למתקנים על קרקעיים ו/או תת

 קרקעיים )כגון: מנהרות, שוחות, כבלים, צינורות ניקוז, צינורות מים וכו'(. 
על הקבלן לברר מראש אצל המפקח את האינפורמציה הידועה, מיקומם של מתקנים תת קרקעיים העלולים 

 להיפגע תוך מהלך עבודתו. 
מתקנים ומתחייב    הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק אשר ייגרם לאותם

עם קרות הנזק ובאיכות מעולה. נדרש לבצע  מיפוי תשתיות ע"י חברה מוסמכת  דמילתקנם על חשבונו 
 למיפוי תשתיות בשטח האתר.

 
 מדידות   52.00

כל המדידות הדרושות לביצוע העבודה, בין אם לפני תחילת העבודה, או תוך כדי בצועה, או בסיומה, או בכל 
 כך המפקח, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו.עת שיורה על 

במידה והקבלן ימצא סתירות במדידות, או בין המידות בתכנית למידות במציאות, או בין המדידה שביצע 
 לפני תחילת העבודה למציאות, יודיע מיד למפקח.

 אר אחראי להם.אישור המפקח על סימון, מיקום, גובה וכד', אינו מהווה אסמכתא לקבלן והקבלן לבדו ייש
 מדידות כנ"ל יבוצעו אך ורק ע"י מודד מוסמך הנושא ברישיון כחוק.

 
 תיאום עם בעלי מקצוע אחרים: 62.00

באחריות הקבלן לבצע את כל התיאומים הנדרשים עם מתכנני וקבלני החשמל התקשורת האינסטלציה 
 ת עבודתם. , לפני שהם מבצעים אכמו מסגרות, אלומיניום ואחרים והמערכות האחרות

באחריות הקבלן לבדוק את התאמת נקודות המוצא ובעיקר נקודות הקצה של המערכות עם מתכנני 
המערכות השונות וספקי האביזרים. על כל סתירה כזו, באחריות הקבלן לדווח  למהנדס הראשי ולמנהל 

ם ושיתוף פעולה עם הפרויקט לפני שהמערכות תבוצענה בבניין. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאו
כל הגורמים הנוגעים בדבר. הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ולעשות כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות 

והפרעות מכל סוג שהוא, לרבות פעילות קבלנים אחרים העובדים מטעם המזמין, ומשתמשים הסמוכים 
 למקום העבודה.

 
 ניקוי אתר העבודה 82.00

 על הקבלן לנקות את כל שטח העבודה מזמן לזמן בהתאם להוראות המפקח. 
ם ומכל פסולת  ואשפה הניקוי ייעשה מכל פסולת הבניין המצטברת בשטח העבודה כולל שטח אחסנת חומרי

אחרת הנמצאת בשטח, ואשר היא תוצאה מעבודות הקבלן, עליו לאסוף חומר זה ולהעמיסו ולהובילו מחוץ 
 לשטח למקום שפך מאושר במשך 

 העבודה יעשה ניקוי יום יומי לשביעות רצון המפקח.
 המצטברות הן במבנים והן בדרכי הגישה.  ןהבנייהניקוי יעשה מכל פסולת 

 הפסולת ירוכזו במקום בו יורה המפקח ויפונו ע"י הקבלן אל מקום שפך מאושר מחוץ לאתר.חומרי 
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 האתר הינה אבסולוטית עד מסירת העבודה לידי המזמין ןלניקיואחריות הקבלן 
 הקבלן יספק למפקח אישורים בגין העברת הפסולת לאתר פסולת מורשה.

לה על הקבלן. כאמור עבור עבודה זו לא ישולם האחריות למציאת מקום שפך מאושר על ידי הרשויות ח
 בנפרד והיא תהיה כלולה במחיר היחידה של יתר העבודות.

 
 חומרים, מוצרים, ציוד וביצוע  29.00

כל החומרים האביזרים, והמוצרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים בלתי משומשים, ממין משובח, 
אליים העדכניים ובהעדרם לדרישות התקניים הזרים ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישר

 המתאימים. חומרים ו/או מוצרים אשר לא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו. 
כל הציוד, המיכון וכלי העבודה, אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודה, טעון אישור המפקח לפני 

ר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, וכד' כולו או בחלקו(. ציוד אשר התחלת הביצוע )אלא אם כן וית
 לא יאושר ע"י המפקח יסולק מהמקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר. 

כל העבודות תבוצענה לפי פרטי התוכנית ובאורח מקצועי נכון, בהתאם לדרישות המפרט והתקנים ולשביעות 
 מתכנן  והמפקח.רצונו של ה

כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלליות בחוק, בנוסף צווים או תקנות ברות תוקף מטעם כל 
 רשות מוסמכת. 

הקבלן ימציא לידי המפקח אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות 
 והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה באם יידרש.

 
 דמי בדיקת דגימות -טיב החומרים והמלאכה  03.00

הקבלן יתקשר למכון בדיקות מאושר ע"י המפקח ויזמין על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות בהתאם 
ע"י המפקח או תתחייב במהלך ביצוע  שתידרלמפרטים, התקנים הישראלים והזרים וכל בדיקה נוספת אשר 

 העבודות .
 האספקה ל חומרים המיועדים לקביעת מקורותשלרבות דמי בדיקות מוקדמות 

 דמי בדיקות אשר הקבלן יזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(.
 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה.

 הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא לרבו
 עבור אלמנטים אשר לא עמדותשלום עבור   בדיקות חוזרות 
 בתקנים ובדרישות המתכננים.

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה/מכון שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען מבלי 
 שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו

 של הקבלן לגבי טיב לחומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה.
 פקח יהיה רשאי לשלם את הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמ

 הבדיקות ולחייב את חשבון הקבלן
 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי

 תותקן או בעלי סימן השגחה
 בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט אם  אלה

 גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים
 
 מוצרים בהשגחת מת"י 13.00

כל החומרים ו/או מתקנים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלי תו תקן ישראלי )או אמריקאי או מערב אירופאי 
 במידה ואין תקן ישראלי(.

במידה והקבלן מבקש לספק מוצר או מתקן מתוצרת חוץ, אשר נתוניו הטכניים אינם לשביעות רצון המפקח, 
 תקינה מורשה על חשבונו של הקבלן.רשאי יהיה המפקח לדרוש מהקבלן ביצוע בדיקה במכון 

 
 יומן העבודה 23.00

 יומן עבודה כרוך ינוהל ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום:
 מספר הפועלים העסוקים יחד עם סוגם ומקצועם.

 כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומם בבניין.

 מזג האוויר.
בולט הערות, בקשות ותביעות הקבלן המיועדות   למהנדס אם הוא בוחר בדרך זו במדור מיוחד ובאופן 

 במקום שליחת מכתב מיוחד.
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש בכתב ע"י המהנדס. חשבונות בעד עבודות יומיות ייעשו רק לפי 

 הרשום ביומן.
המהנדס או מפקח העבודה מטעם יומן העבודה ייחתם בכל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י 

 הלקוח.
העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המהנדס והעתק עבור הקבלן. העתק המהנדס  -3יומן העבודה ינוהל ב 

 יימסר על ידי הקבלן למהנדס למחרת אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכיל רשום, ואם לא בסוף כל שבוע.
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בכל זמן הגיוני. בגמר העבודה, היומן הכרוך יימסר למהנדס, היומן יועמד לרשות מנהל העבודה או ב"כ 
 לשמיר ויעמוד לשם עיון לרשות המזמין ו/או הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.

 במקרה של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי המהנדס.
 
 עבודות נוספות )סעיפים חריגים( 33.00

תכנן או המפקח קשורה בביצוע המבנה, אבל לא הוגדרה בסעיף הקבלן יבצע כל עבודה נוספת, אשר לדעת המ
 מסעיפי כתב הכמויות, או לא נכללה במסגרת העבודות הכלליות:

עבודה נוספת אשר אפשרה למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות, יקבע 
 מחירה על ידי הסכם בין הקבלן למפקח.

ה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה ברשימת הכמויות, תשולם לפי עבודה אשר אי אפשר למדד
מהמחירון התקף בעת ביצוע העבודה החריגה  15%"מאגר המחירים לענף הבניה" של "דקל", בהנחה של 

 ללא תוספת קבלן ראשי.
ש הקבלן ניתוח ביצוע עבודה חריגה שלא מופיעה בסעיפי כתב הכמויות או במאגר המחירים לענף הבנייה יגי

מחיר הכולל עלויות חומרים וזמן עבודה וציוד מתאים לביצוע עבודה זו רק עבודה שאושרה בכתב ע"י ידי 
 .המפקח תשולם לקבלן

 כספי.  תשלוםרישום שעות העבודה ביומן יאושר ע"י המפקח ורק עליהן יקבל הקבלן 
 
 מדידות לצרכי חישוב כמויות:  43.00

העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מדידות שונות ברמה מספקת )כולל שימוש במוצר לצורך מדידת כמויות 
 מוסתר( לפי דרישת המפקח.

 יש להודיע למפקח על הכוונה לערוך מדידות בכדי לאפשר למפקח להיות נוכח במקום.
ת, כל העבודות תימדד נטו, אם כן צוין אחרת להלן, בהתאם לפרטי התוכניות ולמידות המצוינות בתכניו

כשהיא גמורה,  מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', ומחירה כולל את ערך כל 
חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו במידה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם 

 נמדדים בסעיפים הנפרדים.
מדידה של המפרט המיוחד ובהעדר אופני מדידה התכולה של סעיפי כתב הכמויות היא כאמור באופני ה 

במפרט המיוחד לפי האמור במפרט הכללי ובכל מקרה נכללות באופני המדידה ההוצאות הכלליות והוצאות 
 התקורה לרבות העבודות הכלולות בסעיף  

 
 קביעת מחירי היחידה ותכולתם 53.00

חלקן הן בגדר "תכניות למכרז" ותשולמנה הצעת הקבלן תבוסס על התכניות המצורפות למכרז זה, אשר 
בשלבים מאוחרים יותר. המזמין רואה את הקבלן כבר סמכא ומתמצא בעבודות כגון אלו, יודע את הנדרש 

 ממנו ויכול להגיש את הצעתו המפורטת גם אם התכניות לא הושלמו עד פרטיהם הסופיים.
את התנאים במקום, דרכי גישה, התשתיות  רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום העבודה ובסביבתו, בדק

והמערכות הקיימות, את רשימות החומרים והציוד הנדרשים והאפשרויות אספקתם במועד, באופן יסודי 
 וביסס את הצעתו בהתאם לתנאים הקיימים.

 הקבלן לא יוכל לבוא בטענות מכל סוג שהוא על כי לא היו בידיו כל התכניות או כל הפרטים.
להציג בעת מילוי המכרז את כל השאלות והבעיות העומדות בפניו ולקבל מענה מהמפקח, אשר  הקבלן מוזמן

 יבהיר לו ולכל משתתפי המכרז את כל הנחוץ להכנת ההצעה.
הקבלן מצהיר בזאת כי לקח את כל הנ"ל בחשבון בהצעתו, ומחירי היחידה משקפים במלואם את ביצוע 

 פקח.העבודות בשעות ובמועדים שיתואמו עם המ
תחולת המחירים כוללת את אספקת כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת העבודה הנדרשת עד לגמר 

 מלא וקבלה ע"י הלקוח. 
מחיר היסוד יקבע לפי המחיר נטו שישולם במקום רכישת המוצר או החומר )לפי חשבונית מס( ולא יכלול 

 קבלן, הוצאות מימון וכגון אלו.הוצאות כגון הובלה, העמסה, פריקה, פחת, בלאי, רווח 
 מובהר שמחירוני ספקים אינם מהווים אסמכתא אלא חשבוניות מס בלבד.

 ההתחשבנות תהיה לפי תנאי החוזה תוך התאמתם לתנאי התשלום של הרכישה.
לגבי מוצרים מיובאים מחיר היסוד הוא המחיר באתר הבניה לאחר תשלום כל המיסים, המכסים, היטלים, 

 ההובלות וכיו"ב. הביטוחים,
 
 מחירי היחידה: 63.00

 מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב כמויות יחשבו ככוללים את ערך:
כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים בה( והפחת שלהם. 

מכשירים, מכונות, פיגומים, כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. השימוש בכלי עבודה, 
ביצוע הכנת דרכים זמניות וכד. הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכד, המפורטים בכתב הכמויות, אל מקום 

 העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.
 אחסנת החומרים, המכונות וכד' שמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

 מדידה וסימון )לרבות פירוקן וחידושן( וכל חומרי העזר שידרשו.עבודות 
 הוצאות כלליות של הקבלן )ישירות ועקיפות( כולל הוצאות מוקדמות ומקריות.



 שיפוץ בבניין מרפאות חוץ – 5מכרז 
 

 35מתוך  10עמוד 
 

הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן כל הוצאה אחרת שהפרט מחייב את ביצועה 
 והיא אינה נמדדת בנפרד.

רשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות, המפרטים והתכניות, מחירי הסעיפים ב
חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונם, חיבורים ריתוכים, צבע, חציבת בטונים להעברת הצינורות בקירות ובכל 

מקום שיידרש, שימוש בציוד, חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואינם רשומים במפורש, הספקה 
בלה, כל סוגי המיסים )פרט למע״מ(, בטיחות, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות והו

 מראש, רווח וכד שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
שכל העבודות  בלא מתחיילא יהיה שינוי במחיר היחידה אם בפועל יוגדלו או יוקטנו הכמויות, המזמין 

 הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או בשלמותן.
חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה בלבד, שינוי או ביטול סעיפים בודדים לא יוכל לשמש עילה לבקשת 

או בשיעור אחר מבלי שדבר  100%-תוספת, כי אם למזמין בלבד הזכות להחליט האם לבצע כל אלטרנטיבה ב
 היחידה.ישפיע על מחירי 

 \אופני המדידה באם לא מוזכר אחרת יהיו המדידות גטו.
 
 עבודות כלליות ותכולת מחירי היחידה 73.00

אם לא צוין אחרת, יכללו מחירי היחידה של העבודות השונות גם את ביצוע העבודות או אספקת ציוד דלהלן 
 )בנוסף למפורט בנספח ב'(:

מפסולת, חומרי בנין, הכנת שטחי אחסון ושטחי התארגנות וכן ניקוי כל שטח העבודה לפני התחלת העבודה 
  ניקוי מזמן לזמן בהתאם להוראות המפקח.

הסדרת גישה למקום העבודה לכל כלי שהוא או לחומרים או לאביזרים לכל חלקי המבנים. הקבלן יהיה 
 עצות עם המפקח.אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה מכל סיבה שהיא. תוואי הגישה יקבע בהתיי

התקנת גדרות, או חסימות, או סגירות, או מעקות בטיחות ותחזוקתן במצב תקין במשך כל זמן העבודה 
ל לפי הנחיות המפקח. כמו כן הסדרת אמצעי תאורה, שלטי אזהרה וכל ווסילוקן עם השלמת העבודה, הכ

 עדכניות.אמצעי אחר שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות ה
 הוצאות הגנה ובטוח של החומרים, העובדות, המבנים, העובדים, בטוח צד

 שלישי וכד', וכן הוצאות ההגנה מפני השפעות מזג אויר או נזקים אחרים מכל
 סוג, הן על עבודות שבבצוע והן על עבודות שכבר הושלמו אך טרם נמסרו.

מוקדמות לקביעת מקורות אספקה ובדיקות במכונים הוצאות בגין ביצוע דוגמאות, ניסיונות, בדיקות 
 ומעבדות.

הוצאות הנובעות בגין הדרכות לעובדים כגון הדרכות בטיחות, בניה בגובה וכו' לפי הנחיות משרד העבודה 
 ודרישות הלקוח

כל הוצאות התקורה של הקבלן הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה חשמל ומים )התקנה, התחברות ושימוש 
(, הוצאות מוקדמות, הוצאות מקריות, מסים סוציאליים, המסים וההיטלים של הרשויות והמדינה שוטף

 וכדומה )פרט למע"מ(.
משרד למפקח לרבות ציודו, אספקת חומרים מתכלים )נייר, צרכי משרד וכד'( תשלום חשבונות )חשמל 

 וטלפון וכד'(.
 הכנת תכניות עדות.

 רווח הקבלן
 הנדרשת לבצוע העבודה כראוי ואשר אינה כלולה כל עבודה אחרת או הוצאה

 בכתב הכמויות או ברשימה לעיל.
 
 אישור חשבונות חלקיים וסופיים 83.00

אישורו של כל חשבון ביניים מותנה בהגשת דפי מדידה, דפי ריכוז כמויות כלליים, דפי ריכוז כמויות חלקיים, 
קים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו נדרש סקיצות, תכניות מסומנות, חישובי כמויות וכיו״ב מדוי

התשלום, ואשר עבורו ניתן עפ״י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ״ל. החומר הנ״ל יועבר עם הגשת החשבון 
 החלקי.

 הוגש.לא ייבדק ע״י המפקח ויראו אותו כאילו לא  -חשבון שיוגש שלא בצורה המפורטת לעיל 
, לאחר שנועץ עם המנהל, לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח

 מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים ללא חומר כנ״ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
הקבלן יחויב לנהל ולרכז את החשבונות וכד במחשב , בעזרת תוכנה להכנת חשבונות בהתאם לנוהל שייקבע 

 ידי המפקח ו/או המזמין.-לטפסים ולסדרים כפי שיימסרו לו עלעל ידי המזמין ובכפוף 
הוצאות המחשב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות )כולל הוצאות הקשורות 

 בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח( יהיו ע״ח הקבלן.
גשת לוחות זמניים מעודכנים כמפורט בסעיפים המפקח רשאי להתנות את אישורו של כל חשבון ביניים בה

 המתייחסים לכך.
מודגש ומובהר כי בכל מקרה של חילוקי דעות בנוגע לאישור ניתוחי מחיר וחשבונות, יהיה מנהל הפרויקט 

 הפוסק הקובע.
הפחתה ועיכוב סכומים לתשלומי ביניים בגין אי הגשת מסמכים: המפקח רשאי להפחית כל סכום שיראה לו 

 ן אי הגשת מסמכים )אם לא יוגשו(בגי
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חשבון סופי יאושר רק עם סיום הפרויקט ומסירת הפרויקט למזמין הגשת תיקי מתקן וקבלת כל האישורים 
 הנדרשים בפרויקט.

 
 חשבון פרופורמה  39.00

 ימים מקבלת צו עבודה להגיש למפקח ולמזמין חשבון פרופורמה.     10הקבלן מתחייב תוך  
 
 מסירת העבודה  04.00

בסיום העבודה ימסור הקבלן את העבודה למזמין לאחר פירוק כל הגדרות וסילוק כל עודפי הבנייה ופסולת 
בנייה מהאתר ומהמרכז הרפואי, תיקון כל הליקויים במבנה והחזרת המצב לקדמתו, אישור המתכנן על 

 ביצוע מתאים לתכוניות, וכל האישורים הנדרשים בפרויקט זה.
 
 תיק מתקן 14.00

 (AS MADEביצוע תכוניות )ידי הקבלן, -הכנת ספרי מתקן על

 .בכל המקצועות על הקבלן להכין על חשבונו, תכוניות המראות את העבודות שבוצעו
הקבלן ימסור למפקח, בין מועד סיום הפרויקט להגשת חשבון סופי חמישה עותקים מושלמים של ספר 

לניקוי אלמנטים שונים שהותקנו כולל אישורים המתקן הכולל את כל המסמכים הנדרשים כולל הוראות 
 נדרשים להתאמת חומרים לבטיחות אש וזיהומים בכפוף לכל האמור בנוהל מסירת פרויקט המעודכנת.

 התיק יימסר למזמין גם במדיה מגנטית.
 תכוניות לאחר  לא יאושר חשבון סופי רק לאחר קבלת תיקי מתקן מאושרים.

 
 עלויות 24.00

במפרט הכללי ובמפרט מיוחד זה, לא ישולם בנפרד ועל הקבלן להכליל העלויות  00בפרק  עבור כל האמור
הנובעות מכך, במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות, אלא אם כן קיים סעיף מפורש בכתב 

  הכמויות.
  

 
 
 
 

 ____________________חתימה וחותמת הקבלן     ______________תאריך          
 
 

 אישור המציע
 

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה 
 במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.

 אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות.
 
 
 
 

          
 חתימה וחותמת הקבלן
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 מפרטי עבודות  –' במסמך 

 תיאור העבודה:

העבודות נשא מכרז זה מתייחסות לחלק מסויים מפרויקט מתחם הכניסה למרכז הרפואי, הבא לידי ביטוי 
 בבניין מרפאות החוץ.

מדובר בעבודות שינויים ושיפוצים בחלק מקומת הקרקע בבניין מרפאות החוץ, בתחום המסומן בתוכניות 
הקיר הצפוני של חלל מדרגות החירום בבניין הסוכרת המובילות גם אל העבודה בקו אדום, המשתרע בין 

 הקומה השנייה בבניין מרפאות החוץ ועד לפרוזדור הראשי של בניין מרפאות החוץ.
 העבודות נשוא מכרז זה כוללות: 

עבודות איטום )כהשלמה אדריכלית מקומית לעבודות האיטום הנדרשות במסגרת מכרז זה, עבודות  .1
ות להיות מגובות במפרט טכני מסודר ובהנחיות לביצוע שיסופקו ע"י יועץ איטום או ע"י אלו צריכ

 מהנדס הקונס'. ראה הערות בפרק 'הערות' בכתב הכמויות.
 עבודות נשוא מכרז זה כוללות גם עבודות נגרות ומסגרות. .2
 עבודות חשמל ותאורה. .3
 עבודות טיח. .4
 עבודות ריצוף. .5
 עבודות צביעה. .6
 ום.עבודות אלומיני .7
 עבודות מיזוג אוויר. .8
 עבודות מתועשות. .9

 עבודות פירוק והריסה. .10
 בכתב הכמויות( 60עבודות של עובד בכיר ועובד זוטר )פרק  .11

 

 עבודות איטום  – 05פרק 

עבודות נשוא מכרז זה, אינן באות על מנת להחליף את המפרט הטכני המיוחד ואת כתבי הכמויות של 
הקונס', אלא רק על מנת להביא לידי ביטוי את תיאור עבודות האיטום יועץ איטום ו/או של מהנדס 

 הנדרשות מבחינה אדריכלית בפרויקט זה, כגון:

 א.ביטול מרזב קיים וביצוע מרזב חיצוני חדש במקומו, על כל עבודות האיטום

 הכרורכות בדבר.   

 ב. איטום בין רצפה קיימת לרצפה חדשה הנמצאת בתחום עבודת התכנון של

 אחרים.    

 עבודות נגרות ומסגרות אומן – 06פרק 
 

 כללי
 .         על הקבלן לספק לידי המפקח תעודות תו תקן לכל פריטי הנגרות והמסגרות.1
 .         כתב הכמויות מציין רק את מספר הפריט ברשימה ומידה כללית כדי לאפשר זיהוי בלבד של הפריט.2

פתחים, חורים וכו' עבור מערכות וצנרת המשולבים בפריט גם אם העבודה כוללת תאום, הכנת  . 3
 הביצוע יעשה בשלב מאוחר ולאחר גמר ההרכבה.

 מעקות ומסעדים שלא פורטו בתכניות הקונסטרוקציה, כוללים גם: .4
 מעקים ומסעדים וקבלת אישור המפקח. – 1142חישוב ותכנון פרטים העומדים בדרישות ת"י  4.1
 חישובים סטטיים ע"י מהנדס רשוי.עריכת  4.2
ביצוע תכניות ייצור מפורטות ע"י הקבלן כולל תכנון פרטי חיבורים ועיגון למבנה, לכל פריטי  4.3

הנגרות והמסגרות נשוא מכרז זה, למעט הפריטים שעליהם קיבל פטור מהמפקח. התכנית 
 תובא לאישור האדריכלים לפני ביצוע.

 רב מפתח . 5
נגרות, מסגרות, דלתות, דלתות אש, דלתות אקוסטיות וכו'(  -כולל כל הסוגים מנעולי הדלתות )

קי מותאם לכל הדלתות בביה"ח. כמו כן, יקבעו  -( של קוד MASTER KEYיותאמו לרב מפתח )
 מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד. משנה בהתאם להנחיות המפקח. אזורי

 אלמנטי נירוסטה  . 6
 אלא אם צוין אחרת ברשימת המסגרות. 316אלמנטי הנירוסטה יהיו מסוג א. 

 : . כנפי דלתות  7
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 כנפי דלתות קיימות תפורקנה לצורך העברתן למקום אחר או לצורך הפיכת כיוון              
 פתיחתן.               
 הכנפיים תתאמנה לגובה הריצוף החדש ו/או הקיים.             
 מילואת הדלתות:             
 בדלתות חדשות, תהיה מילואת הדלתות עפ"י הרשום ברשימת הנגרות.             
 פורמייקה:            

 בכנפי דלתות חדשות, תחופינה הכנפיים בפורמייקה בגוון הפורמייקה ע"ג הדלתות              
 פורמייקה עפ"י בחירת האדריכל. הקיימות בבניין )כחול( או בשני גווני             
 ההחלטה לגבי חיפוי בפורמייקה בגוון אחד או בשני גוונים לרבות החלוקה בין הגוונים            
 תהיה בידי האדריכל בלבד.            
 'לבידי לביא' או שוו"ע ושוו"אהפורמייקה על כנפי הדלתות תהיה פורמיייקה דוגמת              
 מוכח ומאושר.              
 ו/או כל גמר אחר שיבחר ע"י האדריכל.  ,טפהפורמייקה תהיה עם גמר              
 מ"מ. 1.2 -עובי הפורמייקה לא יפחת מ             
 סרגל עץ:           

 בשוליים של כל כנף, יהיה סרגל עץ בוק. תיאור הפריט עפ"י רשימת הנגרות.             
 : המרווח בין תחתית כנף הדלת לפני הריצוף. 8     

בכל הדלתות שאינן מוגדרות כאטומות ואינן דלתות אש או דלתות אקוסטיות, יהיה מרווח שלא יעלה 
 מ"מ בין תחתית הכנף לבין פני הריצוף. 10על 

יס לאוויר מ"מ, אלא אם זו דלת עם תר 30בדלתות שירותים,  יהיה המרווח בין הריצוף לתחתית הדלת 
 חוזר. באחריות הקבלן לקבל את הנחיות מהנדס מיזוג האוויר לפני רכישת חומר ו/או ביצוע כלשהו.

 תכנון מפורט, תכניות ייצור ותכניות התקנה. 9      
במסגרת עבודתו, וכלול במחיר הקבלן, יכין הקבלן תכניות ייצור ותכניות התקנה לכל פריטי  .1

 של המפרט הכללי. 06011סעיף הנגרות והמסגרות כמפורט ב

 לא יתקבלו תכניות חלקיות ובשלבים. תוכניות הייצור יוגשו יחד בשלמות לאישור המפקח. .2
 יום מקבלת צו התחלת העבודה. 30הקבלן יגיש את תוכניות הייצור לאישור המפקח תוך  .3

כנון ייעשו ע"י הערות לתכנון זה ימסרו לקבלן בתוך שבועיים ע"י המפקח. תיקון והשלמת הת 
 הקבלן, ע"פ ההערות, תוך שבוע ויקבלו אישור המפקח תוך שבוע.

 
באחריות הקבלן כל הטיפול בקבלת האישורים לתכנון של כל פריטי הנגרות והמסגרות אצל  .4

המתכננים במקצועות השונים )אדריכלות, קונסטרוקציה, מיזוג אוויר מתקני תברואה, יועץ 
והמפקח לרבות עריכת עדכונים, השלמות ותכנון חוזר בהתאם  הבטיחות, יועץ הנגישות(

 לדרישת המפקח.
 
הקבלן רשאי להציע שינויים והתאמות אם לדעתו הדבר נחוץ לפישוט הבצוע או לשיפור חוזק  .5

 ותפקוד. 
השינויים והשיפורים הנ"ל כלולים במסגרת התכנון המפורט הנ"ל ולא יביאו לשינוי במחירי              

 יחידות גם אם יאושרו ע"י המפקח.ה
כל מוצרי הנגרות והמסגרות יתאימו הן בצורתם הכללית והן בפרטי חיבוריהם וכו' לתוכניות ולמפרטים 
ויעמדו בדרישות כל התקנים הרלבנטיים. רשימות הנגרות והמסגרות על כל המפורט בהן דינן כדין תוכניות 

עית ומתאימים לדרישות ופרטים. בהעדר פרטי חיבורים בתוכניות יהיו אלו חיבורים נכונים מבחינה מקצו
 התקנים השונים )לרבות תליית המוצרים ע"ג הקירות וכדו'(. 

 פרטי החיבורים יובאו לאישור מהנדס הקונס' מבחינת החוזק ולאישור האדריכל מהבחינה העיצובית.
 הקבלן ימדוד את כל האלמנטים בבניין שאליהם צריך להתאים את מוצרי – מידות המוצרים . 10

כל זאת לפני תחילת ביצוע העבודה. יש להתאים את מידת האלמנט למצב בבניין. המידות  –מסגרות הנגרות וה 
 מידות פתח הבניה לאחר הריצוף. –הנתונות בתכניות וברשימות מתייחסות למידות מעל לריצוף 

 אורך המשקופים יותאם כך שהם יגיעו לפני הבטון שמתחת לריצוף.
 תוספת זו במשקופים לא תימדד.

 רוחב יציאות חרום . 11
בפתחי דלתות יציאות חרום על הקבלן להתאים את הדלתות הקיימות לגובה פני הריצוף החדש + הקבלן 
יחליף את כל פרטי הפרזול לפריטים חדשים העומדים בדרשיות התקן הישראלי ומשרד הבריאות. על הקבלן 

ת ליציאת חירום. יש לקבל אישור למידות לוודא שבליטת מנגנון הבהלה מפני הדלת תעמוד בדרישות התקניו
 מיועץ הבטיחות לפני רכישת חומר ו/או ביצוע כלשהו.

 גובה פתח אור בדלתות: .12
בין פני הריצוף לתחתית  מ' 2.0 -באחריות הקבלן לוודא בכל הדלתות לכל סוגיהן גובה פתח אור שלא יפחת מ
 מחזיר השמן ובהעדר מחזיר שמן  לתחתית המשקוף בחלק הנמוך ביותר שלו.

על כל בעיה ו/או סתירה בין התוכניות לדרישה הנ"ל, על הקבלן לדווח למפקח ולאדריכל לפני רכישת חומר 
 ו/או ביצוע כלשהו.

 תריסי איוורור: .13
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ראה ברשימת  –ות כוללים תריסי איוורור. הדלתות והמידות על הקבלן להביא בחשבון שחלק מכנפי הדלת
 הנגרות.

 .11התריסים יהיו תריסי רפפות עץ בוק עם מסגרת עץ בוק. הכל ייצבע ע"פ הנחיות המפרט בפרק 
 הכל כלול במחיר היח' של הקבלן.

 דוגמת פרופיל המשקוף: .14
 מ"מ. 2-פרופיל המשקוף יהיה ע"פ תפקוד הדלת. עובי הפח לא יפחת מ

 של ש.ב.א או שו"ע מאושר. Bמשקוף פתיחה רגילה, המשקוף יהיה דוגמת טיפוס 
 של ש.ב.א או שו"ע מאושר. BSמשקוף לדלת פתיחה עם אטימה, יהיה דוגמת 

 של ש.ב.א או שו"ע מאושר. Mמשקוף לדלת פתיחה עם אפשרות חילוץ במצוקה יהיה דוגמת 
 רוחב המשקוף .15

 הפתחים קיימים משקופי פח.על הקבלן לוודא שבכל 
במקומות במחלקה בהם קיימים משקופי עץ, הקבלן יקבל את אישור מהנל אגף הבינוי בביה"ח להחלפת 

 משקוף העץ הקיים במשקוף פח.
 10%מחיר הקבלן לאספקת והרכבת משקוף פח, במקרה כזה, יהיה מחיר המשקוף בדקל עם הפחתה של 

 מהמחיר המופיע בדקל.
-ותאם לעובי הקיר בתוספת כל שכבות הטיח והחיפויים האחרים כגון קרמיקה ו/או גרניטרוחב המשקוף י

 מ"מ מעבר לפני החיפויים. 10פורצלן,  ובתוספת הבלטה של 
ברשימות לא מפורטים בנפרד משקופים במידות רוחב שונות לאותו פריט ולפיכך על הקבלן לבדוק לגבי כל דלת 

מ"מ לשני  10הגמר של הקיר בו מותקן המשקוף ובתוספת בליטות  את רוחב המשקוף הנדרש ע"פ חומרי
 הצדדים הנ"ל מעבר לחיפויים סופיים.

 כווני פתיחה .16
פרט לדלת הקיימת בשירותים, בכל הדלתות, הרשימות אינן מציינות את כיווני הפתיחה השונים לאותו הפריט. 

 יט בהתאם.על הקבלן לבדוק בתכניות את כיווני הפתיחה ולייצר את הפר
בדלת השירותים הקיימת, שאת כיוון פתיחתה צריך לשנות, הקבלן יביא זאת בחשבון לרבות צירי הפיבוט 

 הנדרשים לביצוע.
 חומר הקיר .17

הרשימות אינן מפרטות את חומר הקיר בו מוצב הפריט. אין הפרדה בין קירות בטון ובניה לבין מחיצות גבס. 
הקיים בשטח ולייצר את הפריט בהתאם, לרבות כל ביטון משקופים לקירות על הקבלן לבדוק בתכניות ובמצב 

 בנייה ו/או בטון וביצוע החיזוקים הנדרשים למשקוף פח ו/או נירוסטה  אל קירות גבס.
 הכל כלול במחיר הפריטים של הקבלן ולא תשולם על כך תוספת כלשהי.

 בדיקות בבית המלאכה: .18
על בתי המלאכה והמפעלים בהם מיוצרים חלקי הנגרות הקבלן יודיע למפקח מבעוד מועד 

והמסגרות,המפקח יוכל לבדוק בכל עת את הלוחות,  הלבידים, הפחים, הפרופילים ושאר החלקים מהם 
 מיוצרים הפריטים, וכן את אורח העבודה וטיב הביצוע.

  דוגמאות. 19
 מ', יכין הקבלן יחידה 25על  יח', ולכל פריט שאורכו עולה 10לכל פריט שכמותו ברשימה עולה על 

 מושלמת או קטע כדוגמא לאישור המפקח לפני תחילת הייצור של כל הכמות.
מכל מוצר, פריט פרזול, מקבע או צבע שהינו מוצר מוגמר הנרכש מוכן מספקים או מפעלים, על הקבלן להגיש 

 לאישור המפקח פריט אחד מכל סוג ללא תלות בכמות הפריטים ברשימה.
ת יסומנו באופן ברור שהן דוגמאות ותשמשנה לבחינת שאר המוצרים והפריטים המסופקים. אולם, הדוגמאו

 תוכלנה לשמש כחלק מהפריטים הנדרשים ולא יידרש ייצור או אספקה של כמות נוספת רק למטרת הדוגמא.
 צביעה: .20

 לכל פריטצביעת כל אלמנטי הנגרות והמסגרות נשוא פרק זה כלולה במחיר היח' של הקבלן 
 ופריט.

 צביעת אלמנטי המסגרות תתבצע כדלקמן:
 הכנת השטח. 1

 א. ניקוי חול עד לחשיפת הגילוון.
 ב. איתור ותיקון פגמים בשכבת האבץ.

 ד. התזת תערובת גרגירי פלדה.
 ה. ביצוע תיקונים במקומות כשל של ציפוי האבץ.

 צביעה. 2
 אותן לצביעה. א. הקבלן יפרק את כנפי כל דלתות המסגרות ויישלח

 מיקרון לפחות + קלייה הדרגתית 60ב. הצביעה תהיה בשיטה אלקטרוסטאטית בעובי 
 בתנור.      

 ג. במידה שההמעצבת דרוש: 
 התזת תערובת גרגרי פלדה בעוצמה נמוכה לצורך חספוס פני השטח לטקסטורת "תפוז".    

 ד. ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.
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מיקרון לפחות  60יבוק בשיטה אלקטרוסטאטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור ידידותי בעובי ה. א
הגרמני לדהייה  B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת אוניברקול סידרה 

 או שווה ערך. 
 ו. הגוון לפי דרישת המעצבת.

 ז. קלייה הדרגתית בתנור וקירור הדרגתי.
 איכות בקרת. 3

 מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.
 צביעה שלא תאושר תוסר והאלמנט ותיצבע שנית במפעל, על חשבון הקבלן.

                         אישור המפקח למפרט הצביעה.  4
 המפרט הנ"ל איננו מקיף את כל שלבי העבודה ואפיון החומרים הנדרש. 

 על הקבלן להעביר לידי המפקח מפרט סופי לצביעה בתנור המומלץ ע"י יצרן אלמנטי המסגרות.
 אין לבצע עבודה כלשהי בתחום המסגרות עד לקבלת אישור המפקח למפרט הכנה, הגלבון והצביעה.

אלמנטים ממתכת שלא ניתנים לצביעה במפעל, יובאו לבניין כשהם מגולבנים באבץ חם אחרי ניקוי חול 
וכח, צבועים בצבע יסוד ע"פ הנחיות המפקח ומוגנים בעטיפה מתאימה. האלמנטים האלו יאוחסנו ע"י מ

 הקבלן במקום מוגן.
 היתכנות הצביעה בתנור תקבע ע"י המפקח בלבד.   

צביעה סופית באתר תהיה בסופרלק ,פוליאור, המרטון או כל צבע אחר לפי בחירת האדריכל. הגוונים לפי 
 . בחירת האדריכל

 דוגמאות צבע. 5
  –הקבלן יספק דוגמאות צבע לרבות בתנור, ככל שהאדריכל ידרוש 

 הכל כלול במחיר היח' של הקבלן. לא תשולם לקבלן תוספת עבור דוגמאות.     
 פרופיל בין מפלסי הריצוף: . 21

 , יספק הקבלן וירכיב את כל  P.V.Cבין מפלסי הריצוף הנוצרים כתוצאה מהדבקת יריעות       
 הפרופילים הנדרשים בחיבורי הריצוף.       
 הכל כלול במחיר הקבלן.      
  פרזול. 22

פרזול הדלתות יהיה אורגינאלי של היצרן. צירי הדלתות יהיו אורגינאליים ויהיו בכמות ובחוזק המתאים 
 למשקל הכנף.

 ועץ הבטיחות .יש לקבל אישורו של י אישור יועץ הבטיחות:. 23
  ת"י וחוק התכנון והבנייה: . 24

כל עבודות הנגרות והמסגרות בפרויקט תעמודנה בדרישות התקן הישראלי וחוק התכנון והבנייה. הקבלן        
אחראי לעבוד לפיהם. כל פריט שלא יעמוד בדרישות הנ"ל יוחלף ויבוצע שוב ע"י הקבלן ובאחריותו כולל 

שלמות שתידרשנה. הקבלן יהיה אחראי לוודא שכל פריט ופריט עומד בדרישות כל עבודות התיקונים והה
החוק והתקן גם אם בתוכניות , במפרטים ובכתבי הכמויות נרשם אחרת. על כל סתירה כזו יש לדווח 

 למפקח ולמעצבת לפני רכישת חומר כלשהו ו/או ביצוע עבודה כלשהי.
 עמודי פלדה במזוזות הפתחים. 25

 בלן יביא בחשבון את החיזוקים הנדרשים במזוזות הפתחים בקירות גבס, לצורך עיגון הק          
 מגולבנים במידות עפ"י הנחיות מהנדס הקונס',  RHSהמשקופים. החיזוקים יבוצעו מפרופילי       
 שיעוגנו לרצפה ולתקרות הבטון עפ"י פרטים שימסרו לקבלן ע"י מהנדס הקונס'.       
 הקבלן יביא בחשבון את פירוק הריצוף הנדרש במקומות אלו + את פירוק התקרה האקוסטית      
 הנדרש לצורך ביצוע העבודה ואת החזרת המצב לקדמותו.      
 ועיגונם לרצפה ולתקרה. RHS-הכל כלול במחיר העבודה של הקבלן, לרבות עמודי ה       

 שילוב נירוסטה במשקופים. 26
יהיו  -קופים ו/או משקופים שלימים, מייצור מקומי העשויים )או בחלקם( מפח נירוסטה. חלקי מש29

עובי דופן כנדרש ע"פ תקן לקבלת קושיות נדרשת, כל המשקופים יהיו מבוטנים לקירות  316מנירוסטה 
בנויים או יצוקים ו/או לרצפה ע"פ תקן, המשקופים המיועדים לקירות גבס יבוצעו עם כל החיזוקים 

דרשים למחיצות הגבס. על הקבלן מוטלת האחריות לבצע את כל החיזוקים הנדרשים בתוך מחיצות הנ
 הגבס לצורך קבלת המשקופים, הכל כאמור עפ"י דרישותיו של מהנדס הקונס'.

 כל החיזוקים כלולים במחיר עבודתו של הקבלן.       

 פרזול. 30
 מפרט פרזול  .1

 כללי 1.01
פריט הכולל פרזול כלשהו כולל את הנדרש במפרטים להלן גם אם לא נרשם  מחיר היח' של הקבלן לכל

 במפורש ברשימות הנגרות ובכתב הכמויות.
 הפרזול האדריכלי יסופק בהתאם לתקנים ולתיאורים האלה: 

  :ציריםANSI-A8121;    ANSI 5111; ANSI A8112  
  :ציר פיוות לשירותיםANSI A2742  

   :חילוץ מהירANSI A1882 
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 נעולי ֶקַדח:  מANSI-A156.2 Series 4000 Grade 2 

   :ידיות למנעולDIN EN 1906 / GRADE-3 

   :מנעוליםEN 12209 

   :מעצורי קירANSI-A156.16 for L02011 

   :סוגרים הידראולייםANSI-A156.4 Grade 1 

   :ידיות משיכהANSI-A156.6 for J402 

  :מאחזי יד לנכים: ע"ג כנפי הדלתות Certificate NO. Z1 99-06-29305-006 

PrEN 12182  1997 
 מאחזים אחרים: של שינזון או שו"ע מאושר.

 במשקוף ודלת: באישור אדריכל. מיקום פרזול .א
 ג.   הגשת מפרט פרזול לאישור:

 ;דף קטלוגי לכל פרט פרזול, בו יפורטו פרטי מוצר, תקן מוצר 
 ;קבוצות פרזול, עם פירוט יצרן ופרטי מוצר 

 פי מפרט, לאישור אדריכל;-הגשת דוגמאות פרזול: מסומן על 
  דוגמאות יסופקו לקבלני הדלתות לאחר אישור אדריכל, לפני תחילת ייצור המשקופים

 והדלתות;
 .מפרט חשמל: יסופק עבור כל אביזר מתח נמוך, בצירוף דפי קטלוג 

 לת, ובו יפורטו:לפני תחילת ייצור, יצרן הדלתות יגיש לאישור אדריכל דף עבור כל ד 

 ;מפלס, מספר חדר 

 ;טיפוס משקוף ודלת 

 ;מידות משקוף ודלת, וכיוון פתיחת הדלת 
 .קבוצת פרזול מפורטת, עם כל פרטי הפרזול והגימורים 

  ,תפעול ואחזקה: באחריות ספק הפרזול להעביר למחלקת אחזקה, הוראות הרכבה, דפי קטלוג
 ידו.-רכבה ופירוק הפרזול שיסופק עלרשימת חלקים, הוראות ניקיון ודיסק הדרכה לה

 :)רשימת ספקים מורשים )אפשרות החלפה באישור  אדריכל, לאחר בדיקת תקן ואיכות 
 ד.  מערכת מסטר

   .צילינדרים יסופקו עם מערכת מאסטר זמנית, לתקופת הבנייה בלבד 

 .)חזית הצילינדרים הזמניים תהיה בצבע שונה מהצילינדרים הסופיים )לצורך זיהוי 

   .באחריות ספק הדלת לאשר עם הפיקוח את מערכת המאסטר הסופית 

 .החלפת הצילינדרים הסופיים תהיה בהתאם לדרישות הפיקוח 
   .הצילינדרים הסופיים יסופקו במעטפה סגורה, מסומנת במספר קומה, מספר חדר וסימון מפתח 

 ( מפתחות 5( מפתחות, חמישה )3מפתחות: לכל צילינדר יסופקו שלושה )( 5מאסטר לכל קבוצה, חמישה )
 ( מפתחות שולפים.  2( ושני )GMKמפתחות מאסטר כללי )

   .הצילינדרים הסופיים יסופקו ישירות לפיקוח 
 פרטי פרזול 1.02

 צירים: א.
 .לפי התקן 

 .הפין יהיה עשוי מפלדה המיועדת לצירי פלדה, ועשוי נירוסטה לצירים מנירוסטה 
 גודל  -לפח  פי יצרן הציר בלבד. -ברגים על– ½ x 12-24 F.H.ידי יצרן הציר.-. ברגי עץ על 

 .הרכבת הצירים בהברגה בלבד, באותו מישור עם המשקוף והדלת 

 ( צירים, מלבד היכן שמופיע  בקבוצת הפרזול "ציר נוסף".3לכל דלת יהיו שלושה ) 

  מ"מ. 300מ"מ, יש להוסיף ציר נוסף לכל  2100לדלתות מעל גובה 
 מ"מ )רוחב כנף(, יש להוסיף ציר נוסף. 1100חב לדלתות מעל רו 

 .באחריות ספק הדלתות לבדוק גובה, רוחב, משקל הכנף ולציין את כמות הצירים הנדרשת 
  , 304צירי נירוסטה, כולל הפין,  יהיו עשויים מנירוסטהL. 
  אין לספק צירים מסוגOil Impregnated. 

   עובי צירBB1262   מ"מ. 4.83יהיה 

   גודל הצירBB1262    בלבד.   ”5יהיה 

 .אחריות היצרן תהיה למשך כל חיי הבניין 
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      א'. 1.01לפי התקן המופיע בסעיף  -פיוות וחילוץ מהיר 

 .פיוות לחילוץ מהיר יהיו עם פינות ישרות בלבד 

 

 
 סוגרים הידראוליים: ב.

 .לפי התקן 

  הסוגרים יהיו עשויים מיציקת ברזל(Cast iron). 
  1-6לסוגרים תהיה אפשרות לכוונון ממידה. 
 ."הסוגר יהיה עם זרוע ל"מחזיק פתוח 

 .לסוגרים יהיו שסתומי כוונון למהירות סגירה, למהירות טריקה ולהתנגדות 
 לפי תקן -השמן יהיה בלתי( דליקUL.) 

 .)השמן יהיה בצמיגות קבועה )אינו מושפע משינויי טמפרטורה חיצוניים 
  בנויים למכסי הסוגרים יהיו-Impact resistance & non-corrosive. 

 ( זרועות הסוגרים יהיו עשויות מפלדה מחושלתForged steel.) 
  הסוגרים יעמדו בתקן לנכיםADA ,DEL= DELAYED ACTION 

 כיווניים -הסוגרים יהיו דו(Non handed). 

 בילה.לסוגרים תהיה אפשרות התקנה בשלושה מצבים: צד משיכה, צד דחיפה וזרוע מק 
 ציבורי וכל שינוי יחויב באישור האדריכל לפני הרכבה.-הרכבת הסוגרים תתבצע בצד הלא 

 ( שנות אחריות יצרן ואחריות יצרן ל10לסוגרים יהיו עשר )-פתיחות. 10,000,000 
 נעילה: ג.

 .לפי התקן 
 .מנעולים לשרותים ושרותים נכים 

 הידית.ידי לחיצה ו/או הרמה של -אפשרות לפתיחת מנעול על 

 .מנעולים ונגדיים בהתאם לעובי הדלתות 

  מ"מ  70במרכז(Backset, 2 3/4") – .) מקצה הדלת עד מרכז הידיות( 

    עיצוב ידית: סידרתAL – NEPTUNE. 

  מנעולי הקדח יהיו מדגםCylindrical  בלבד.  אין לספקTubular. 

  נגדיים למנעולים יהיו עם שפה מעוגלת(Curved lip). 

  מ"מ  60מנעולים חבויים יהיו עם כל המנעולים יהיו במרכז 
 )מקצה הדלת עד מרכז המנעול (. 

 .'מנעולים למשרדים, חדר רופאים אחיות וכדו 

   ידיות עשויות  נירוסטהA2-AISI-304  

 פתיחות. 200,000 -לידיות  לדלתות יהיה  אישור בדיקה מהיצרן ל 

  עיצוב ידית– NORMBAU –EST 41 

  למנעולים יהיו עם שפה מעוגלת נגדיים(Curved lip).  .לפי קבוצת פירזול 

  אחריות יצרן למנעולים סידרתAL ( שנים.3: שלוש ) 

  אחריות יצרן לידית סידרתEST .  לשנה 
 מעצורים: ד.

 .לפי התקן 

 .אין להרכיב מעצור ברצפה או בפרוזדור בלי אישור אדריכל 

 .אחריות יצרן לשנה 
 ידיות משיכה: ה.

 התקן. לפי 

 .הידיות לחדר אישפוז יהיו עשויות מנירוסטה מלאה 

 X =OFFSET  45 .מעלות 

 L =CTC – 305  מ"מ.  19 –מ"מ ; קוטר 

  הרכבה– HAGER TYPE-7 ( .בלבדBACK TO BACK ) 

  מ"מ ויסופקו בהתאם לרוחב הדלת.  32מאחזי יד לנכים יהיו בקוטר 
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  316מאחזי יד לנכים יהיו  עשויות מנירוסטה. 

 .התקנת גובה הידיות בהתאם לדרישות האדריכל 

 .התקנה מוט נכים יותאם לתקני הנגישות 

 .אחריות יצרן לשנה 

 

 (Finish)גמר 

 מט:-כרום US26D / 626 

 מט:-נירוסטה US32D / 630 

 :)אלומיניום )צבע Alum Painted 

 :אלומיניום Alum 

 :אלומיניום SP28 

 : חדר רופא
            

  

-קבוצת
     B-03 פירזול 

   כמות גמר פרט יצרן  

 HAGER ציר
BB1279 4 1/2" x 

4" US26D 3   
   HAGER 3800U-60S US32D 1 מנעול חבוי

 NORMBAU זוג ידיות
EST.ZG.41.8/40  

PZ 
נירוסטה 

   1 מט
   SCHLAGE 10-001 630 1 נגדי למנעול
   HAGER 255S US26D 1 מעצור  קיר

   LCN 4030P-H ALUM 1 סוגרים
        
     מפתח + פרפר צילינדר  

            

 .דלת לפתיחה בשני כיוונים במצב מצוקה –שרותים 
            

  

-קבוצת
     B-04 פירזול  

   כמות גמר פרט יצרן  

   STANLEY DAP-3 US26D 1 פיוות
   HAGER 610 US26D 1 חילוץ מהיר

 SCHLAGE מנעול
AL40S x 

NEPTUNE 626 1   
   HAGER 255S US26D 1 מעצור  קיר

   LCN 1461-DEL ALUM 1 סוגרים

 NORMBAU מוט נכים
NT. 453 - 

LDWx4.9C3 
נירוסטה 

   1 מט
        
    פנוי חלק של המנעול \תפוס  צילינדר  
     יד מגביל הרכבת סוגר  

            
 
 

 דלת לפתיחה כלפי חוץ. –שירותים 
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-קבוצת
     B-04 פירזול  

   כמות גמר פרט יצרן  

 HAGER צירים
BB1191 4 1/2" x 

4" US32D 3   

 SCHLAGE מנעול
AL40S x 

NEPTUNE 626 1   
   LCN 1461-DEL ALUM 1 סוגרים

 NORMBAU מוט נכים
NT. 453 - 

LDWx4.9C3 
נירוסטה 

   1 מט
        
    המנעולפנוי חלק של  \תפוס  צילינדר  
     יד מגביל הרכבת סוגר  

            

 שילוב מתכות וחומרים אחרים . 31
 חלקי מתכת המשולבים בפריטי הנגרות והמסגרות, אם לא פורט אחרת, יענו על הדרישות הבאות:

 מיקרון או צבוע בצביעה אלקטרוסטאטית בהתאם לקביעת המפקח. 20אלומיניום: מאולגן בעובי 
 .265מגולוונת: לפי ת"י פלדה 

 פליז: פריטים המיוצרים בחריטה יעברו ליטוש דק.
  מ"מ אם לא פורט אחרת. 2, עובי מינימאלי 4, גמר ליטוש מס' 316נירוסטה: נירוסטה 

 זכוכית.  32
 דוגמא מכל סוג זכוכית תובא לאישור המפקח לפני תחילת העבודות.

 העבודה כוללת בין היתר: 
יהיה בכפוף לתקן הישראלי ולפי הוראות יצרן הזכוכית, גם אם צויין עובי אחר עובי הזכוכית  .1

 ברשימה ו/או בכתב הכמויות.
 .        אשנבי זכוכית כחלק מדלתות נגרות יכללו את כל המרכיבים הנדרשים לצורך2

 הטמעה מושלמת בדלת, לרבות סרגלים פרזולים וכו' , הכל לאישור האדריכל.          
ון הזכוכית במקומות הנדרשים ע"פ תקן, באופן בולט להתריע על קיומה באמצעות סימ .3

 מדבקות או סימון בהתזת חול פי פרטים שיגיש הקבלן לאישור המפקח.
חלקים מזוגגים עמידי אש יהיו נתונים במערכת אטמים המאפשרת התפשטות ללא שבירת  .4

ור מכון התקנים לעמידת חלון חסין הזיגוג. יש להביא פרטי הביצוע של היצרן לרבות איש
האש לרבות הזיגוג, המסגרת ושאר המכלולים, בתקן כיבוי אש. את האישורים יש למסור 

 למפקח וליועץ הבטיחות לפני רכישה כלשהי. 
 ניקיון וסילוק כל הסימונים לפני מסירת העבודה. .5
 הקבלן יספק אישורים על כל סוגי הזכוכית בכל פריט. .6

 מדידה ומחירים אופני .33
 גם את העבודות המפורטות להלן: יכללו בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים 

מילוי מלבני הפלדה )משקופים( ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון ו/או בלוקים לרבות  א.
 בבטון ועיגונם.

 כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים ולרשימות. ב.
 הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית, כימית, כנגד מזיקים ופגיעות אחרות. ג.
התיקונים כולל  בדיקת דלתות אשלרבות  921כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  .ד

 .הדרושים
 ת על דלתות וארונות הידרנטים, חשמל, תקשורת וכדו'.. כל הכתובות הנדרשוה
 כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים. ו.
 דוגמאות לאישור המפקח.תוכניות ייצור, התקנה ו הכנת .ז

כל עבודות הסיתות, החציבה, ההתאמה למבנה וכיו"ב, הקשורות בהרכבת חלקי הנגרות  ח.
והמסגרות, אשר נובעים מאי התאמת המבנה, וכן גם את כל התיקונים של כל חלקי הבניין, שניזוקו 

 בעת ההרכבה.
 גם אם לא צוין במפורש בכתב הכמויות. במפרט המצורף לרשימותברשימות וכל האמור  .ט

 
 הדרישות הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מעבודות הנגרות והמסגרות וכולן כלולות במחיר הקבלן.כל 

מחיר היח' של הקבלן לכל פריט, הוא מחיר קומפ' וכולל את כל הדרוש על מנת לקבל פריט מושלם העומד בכל 
 דרישות התקנים הרלבנטיים ליום פרסום המכרז, דרישות האדריכל, המפקח  והנהלת ביה"ח.

 רואים את הקבלן שכבעל מקצוע מעולה הביא את כל הנדרש הנ"ל בחשבון.
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    עבודות חשמל – 08פרק                                                  

 .   על הקבלן לספק לידי המפקח תעודות תו תקן לכל פריטי החשמל והתאורה, הכל לפני רכישה1
 ו/או ביצוע כלשהם. 
 הכמויות, הן לעבודות הפירוק הנדרשות לצורך ביצוע כל עבודות החשמל , מציין רק את.   כתב 2

 הכוונה האדריכלית העיצובית ואיננו בא במקום מפרט מקצועי הערוך ע"י מהנדס חשמל מוסמך.    

על הקבלן לשכור את שירותיו של מהנדס חשמל מוסמך שיאושר ע"י הנהלת ביה"ח, על מנת שיכין את 
 על כל מכלוליו ואת תוכניות העבודה לכל סוגי החשמל והתקשורת הנדרשים לצורך ביצוע עבודה זו.התכנון 

 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.

.    כתב הכמויות לפירוק וביצוע עבודות החשמל והתקשורת במחלקה הוא קומפ' של כל המערכות 3
ות לצורך קבלת מערכות חשמל, תאורה , הנדרשות ומתייחס לכל החומרים, האביזרים והעבודות הנדרש

מתח נמוך ותקשורת מושלמות העומדות בכל חוקי התכנון והבנייה הרלבנטיים, בכל התקנים הישראליים 
 הרלבנטיים, בדרישות מהנדס החשמל והמערכות של ביה"ח ובדרישות משרד הבריאות. 

ד את הבנייה, הן בתכנון, הן בפיקוח הקבלן מתחייב לפיכך למנות מהנדס חשמל מקצועי שילווה באופן צמו
והן בקביעת הסטנדרדים המקצועיים לביצוע העבודה, אספקת והרכבת האביזרים השונים. כל החלטה 

שתתקבל תהיה ביחד עם האחראי על נושא החשמל בביה"ח ובאישורו הבלעדי. אין לרכוש חומר כלשהו 
ם השונים וללא קבלת אישורם של מהנדס ו/או לבצע עבודה כלשהי ללא קבלת אישור המעצבת למכלולי

 .   החשמל של ביה"ח לכל מכלול שהוא הקשור בדרך כלשהי לעבודות החשמל במחלקה

 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.   

.    העבודה כוללת כל עבודות הפירוק והפינוי הנדרשות, את כל התאומים וההתאמות הנדרשות לרבות 4
יית החשמל הקיימים לקראת ביצוע עבודות השיפוצים והשינויים, לרבות התאמות כל מכלולי אינסטלצ

הטמעת מערכות אינסטלציית חשמל על כל סוגיו בקירות המתחם ו/או מעל התקרה האקוסטית. מחיר 
הקבלן כולל את כל עבודות החציבה הנדרשות, אטימת החריצים וטיוח מחדש של קטעי הקירות או אף 

ירות מושלמים ללא זכר לעובדה שהוטמעו בהן מערכות וצנרת חשמל או כל צנרת קירות שלימים, עד קבלת ק
 אחרת. 

.   כתב הכמויות מציין רק את הכוונה האדריכלית העיצובית ואיננו בא במקום מפרט מקצועי הערוך ע"י 5
 מהנדס חשמל מוסמך. 

יה, הן בתכנון, הן בפיקוח הקבלן מתחחיב לפיכך למנות מהנדס חשמל מקצועי שילווה באופן צמוד את הבני
והן בקביעת הסטנדרדים המקצועיים לביצוע העבודה ואספקת האביזרים השונים. כל החלטה שתתקבל 

 תהיה ביחד עם מהנדס החשמל של ביה"ח ובאישורו הבלעדי. 

 .הכל נתון לאישור הנהלת ביה"ח והכל כלול במחיר המכרז של הקבלן 

ודה כלשהי ללא קבלת אישור מהנדס החשמל של ביה"ח  ושל מהנדס אין לרכוש חומר כלשהו ו/או לבצע עב
 החשמל שנשכר ע"י הקבלן,  לכל מכלול שהוא הקשור בדרך כלשהי לעבודות החשמל במחלקה.  

.   העבודה כוללת את פירוק כל מכלולי החשמל, התאורה, המתח הנמוך והתקשורת הקיימים הן הסמויים 6
ירות ו/או בתקרות האקוסטיות                    ע"י מהנדס החשמל של והן הגלויים. מה שנמצא ע"ג הק

הקבלן ומהנדס החשמל של ביה"ח כראויים לשימוש חוזר,  יוטמעו בקירות )אינסטלציה חשמלית 
גלויה( על כל  הכרוך בכך: עבודה וחומרים. הכל ייעשה עפ"י תכנון של מהנדס חשמל מוסמך 

וכניותיו ויובאו קודם לכל לאישורו של מהנדס החשמל בביה"ח, ששירותיו יישכרו ע"י הקבלן ות
 הכל לפני רכישת  חומר ו/או ביצוע כלשהם.

 העבודה כוללת גם את ביצוע כל האינסטלציה הנדרשת לשני מזגנים מפוצלים שמעביהם יותקנו
 ע"ג המרפסת הצפונית )כמוראה בתוכנית( או ע"ג גג המבנה, הכל עפ"י הנחיותיו של מהנדס  

 המערכות של ביה"ח. 
 העבודה כוללת גם את כל התאומים הנדרשים, הכנת הפתחים והחורים עבור כל המערכות

 והצנרת המשולבים בעבודה זו.
 הכל כלול במחיר הקבלן גם אם לא צויין בכתב הכמויות.

כתב הכמויות לעבודות החשמל בפרויקט זה איננו בא לתת מענה מקצועי לעבודות הנדרשות  בפרויקט זה.   . 7
הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות עפ"י חוק וכל תקן ישראלי רלבנטי,  גם אם הם אינם מופיעים 

                                              בכתב הכמויות.                                                       
 הכל כלול במחיר הקבלן לביצוע פרויקט זה ולא תשלום על כך תוספת כלשהי. 

 .        הקבלן מתחייב לבצע את כל עבודות העיגון הנדרשות לגופי תאורה ו/או לכל מכלול אחר8
 קטיביות, הל עפ"י התקניםשל תקשורת ו/או מתח נמוך אחר, הכל יבוצע לתקרות הקונסטרו 
 הישראליים הרלבנטיים ועפ"י דרישות משרד הבריאות למניעת זעזועי מערכות או נפילתן בעת 

 רעידת אדמה.
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.        כל מכלולי החשמל והתקשרות הקיימים בתקרות האקוסטיות הקיימות ו/או בסינורי הגבס הקיימים,  9
הערותיו של מהנדס החשמל של ביה"ח. הקבלן יחזיר  יפורקו לשימוש חוזר. הכל יבוצע בפיקוחו ותחת

את כל אלמנטי החשמל והתקשורת למקומם בתקרה האקוסטית החדשה, הכל עפ"י הוראותיו של 
מהנדס החשמל של ביה"ח, לרבות גופי התאורה הקיימים שיפורקו לשימוש חוזר ושיורכבו בתקרה 

 האקוסטית החדשה.
 האחרים עומדים בדרישות הת"י, חוק התכנון והבנייההכל בתנאי שגופי התאורה והמכלולים 

 ודרישות משרד הבריאות.
 והיה ויתברר כי חלק או כל מכלולי החשמל לא עומדים בדרישות הנ"ל, יחליף הקבלן בהתאם 

 לדרישות את כל מכלולי החשמל והתקשורת לכאלו העומדים בדרישות הנ"ל.
 ינורי הגבס יהיו אלו הקיימים שפורקו . גופי התאורה בתקרות האקוסטיות ו/או בס 10 

 לצורך ביצוע העבודה אלא אם יתקיים הנ"ל.   
שאר הפרטים יובאו לאישורו של מהנדס החשמל של ביה"ח לפני רכישה ו/או ביצוע כלשהם.   

 שלטים מוארים ליציאת חירום: 
ם החדשה שנוצרה, הקבלן יביא בחשבון אספקה והרכת שלטים מוארים תקניים המורים על יציאת החירו

לרבות כל מערכות האינסטלציה, החיווט והחיבור למערכות החשמל הקיימות.              הכל יובא לאישורו 
 של האדריכל והממונה על הביטחות בביה"ח, לפני רכישה ו/או אספקה וביצוע כלשהם.

 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.
            

 

 עבודות טיח – 09פרק 

 עבודות הטיח בפרויקט זה יבוצעו בהתאם להוראות המחמירות המופיעות בין השאר במסמכים הבאים:כל 
 .09א. המפרט הכללי לעבודות בניין פרק 

 ב. מפרטים, הנחיות ופרטי ביצוע של חברת תרמוקיר או שו"ע.
ס"מ והן כלולות  100/100הקבלן יכין מספר דוגמאות מכל סוג טיח במבנה במידות מינימליות של  – דוגמאות

 במחיר היחידה של הטיח.
ס"מ  10באזורים בהם מותקנת תקרת תותב לא תטויח התקרה, והקירות יטויחו עד  - טיח פנים מכל הסוגים

מעל תקרת התותב תוך הקפדה מיוחדת על סתימת כל החורים ומעברי הצנרת מעל למפלס תקרת התותב. 
א תשולם על כך תוספת כלשהי.  קורות בטון מעל לתקרות סתימת החורים כלולה במחיר עבודת הקבלן ול

 אקוסטיות לא יטוייחו.
 נישות לארונות מכל הסוגים יטויחו בטיח פנים כנ"ל.

 הנחיות כלליות
. אין להתחיל בעבודות טיח לפני שחלפו שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. השטחים המיועדים 2

 אישור המפקח לקבלת שכבת טיח.לטיח יהיו ישרים ומתאימים לפי 
. לפני תחילת העבודה יש להכין רקע מתאים, לסתום חורים, להסיר בליטות וחוטים שזורים. זיון הנראה 3

 לפני תחילת הטיוח. –לעין יכוסה במלט שהרכבו חלק אחד צמנט ושלושה חלקים חול 
רות, מעברים לתעלות הנעשים לאחר סביב צינו -. תיקוני טיח לאורך קו השיפולים ובמקומות אחרים כגון4

יעובדו ללא כל סימני חיבור והמעבר ממשטח מהשטח הכללי למקום התיקון יהיה –גמר מלאכות אחרות וכד' 
 ישר וחלק.

 יש להקפיד משנה הקפדה בחיבורים בין הבניין החדש לבניין הקיים.
יש להסיר כתמי לכלוך במברשת . כל השטחים ינוקו היטב מאבק ומפסולת ויישטפו במים, במידת הצורך 5

 פלדה. יום לפני עבודות הטיח יורטב שטח הקיר עד לרוויה אולם לא עד כדי כך שייזלו מים מהקיר.
 לפני התחלת הטיוח למעשה. -הרטבה קלה בלבד -בעונת החום יורטב שטח הקיר שנית 

 . טיח החוץ יאופשר ע"י הרטבתו במים במשך מספר ימים.6
מיושר בכל הכיוונים, הכול כהכנה לגמר שליכט או להדבקת קרמיקות ו/או צביעה. הטיח . טיח פנים יהיה 7

 יהיה בחוזק המתאים לאחיזת קרמיקות.
 פינות רשת . 8

 פינות רשת מתיחה מגולוונת להגנת מקצועות יקבעו בכל פינה בבניין שתהיה עם גמר טיח     
 ע בתנור בגוון שיקבע ע"י המפקח.)פנים ו/או חוץ(. הרשת תהיה מפח מגולוון וצבו     
 מטר, ותחתיתה תהיה מעל לשיפולים.  2.40הרשת תהיה בגובה      
 ללא סיד. 1:3לאחר קביעת הרשת במסמרי פלדה, היא תכוסה בשכבת טיט צמנט      
הגנת מקצועות אופקיים ומשופעים של תחתית מדרגות, מעקות וכדו', תעשה בפינת רשת מתוחה מגולוונת     

 וצבועה בגמר כפי שמפורט לגבי הגנת פינות הרשתות יותקנו ברצף חלק זו ליד זו לקבלת האורך הדרוש.
 פינות הרשת כלולות במחיר היח' של הקבלן לכל סוגי עבודות הטיח ולא תשולם עליהן תוספת    
 כלשהי.    
 רשת מפלסטיק. 9

 טיק בכל המקומות הנדרשים לצורךעל הקבלן להביא בחשבון הנחה של יריעות מרשת פלס         
 מניעת היווצרות סדקים בחיבורים בין קיר בנוי חדש לקיים ו/או קירות בלוקים לקירות       
 וחגורות בטון, וכדו',  הכל לפני ביצוע תיקוני טיח פנים.      
 תיקוני טיח + טיח פנים וטיח חוץ :. 10
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 ינויים ושיפוצים.הקבלן יביא בחשבון שפרויקט זה עוסק בעבודות ש
השינויים והשיפוצים במבנה גוררים תיקוני טיח פנים וחוץ, לרבות ביצוע טיח פנים וחוץ. הקבלן יבצע את כל 

הנ"ל ברמת ביצוע מעולה כך שלא יורגש ולא תיראה העובדה שנעשו במבנה תיקוני טיח ו/או טיח מכל סוג 
 שהוא.

הקבלן יביא בחשבון שעליו לבצע את כל העבודות נשוא פרק זה, גם אם לא הוזכרו באופן מפורש בכתב 
 הכמויות. 

טיח חוץ יבוצע כגמר מסביב לפתח הדלת שנפרץ בקיר הקיים. הטיח יבוצע משיכבת הרבצה צמנטית + שכבת 
מלט עשיר צמנט ליישור בסרגל בשני כיוונים + שיכבת שליכט צמנטי כהכנה לצביעה בספורקריל. הקבלן 

בנים שלימות ויבצע את יביא בחשבון את חיפוי דמוי הלבנים הקיים ע"ג קיר זה, ינסר את הפתח לדלת ע"פי ל
טיח החוץ תוך הבאה בחשבון של אריחים אלו, האטימה והאחיזה של האריחים לקיר באמצעות כל העבודות 

 והחומרים הנדרשים. 
  

 הכל כלול במחיר העבודה של הקבלן, לרבות כל החומרים, האביזרים והמכלולים הנדרשים לצורך ביצועה.
 
 

 

 

 עבודות ריצוף וחיפוי – 10פרק                                         
 . העבודה תיעשה בהתאם למפרט הטכני של הועדה הבין משרדית של משרד השיכון ומשרד1

 הביטחון, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.     
 על כל סתירה בין דרישות המפרט כללי, דרישות התקן הישראלי ודרישות חוק  התכנון והבנייה    
 קודמות.–דרישות המפרט הכללי, התקן והחוק  –לבין דרישות ומפרטי האדריכל     
 על כל סתירה כזו יש לדווח לאדריכל לפני רכישת חומר ו/או ביצוע כלשהו .    
 דות הן נטו לפי שטחים מרוצפים. המחירים ייחשבו ככוללים את כלהמדי – מדידות וחומרים. 2

הכרוך בעבודה לרבות עיבוד פינות קנטים, מילוי חול או סומסום כדרוש, מצע טיט ו/או דבק לריצוף, ייצוב 
שיפועים כנדרש, חיתוך, קיצוץ בזוויות ישרות ומלוכסנות, הכנת יציאות למים וכו', פרופילי אלומיניום לפינות 
בחתך שייבחר ע"י האדריכל, התאמות מכל סוג שהוא, עיבודים מכל סוג שהוא כגון "אבדק", עיצוב פינות 

, סידור וטיפול בתפרים ומשקים לרבות 'ספייסרים' עיבוד פינות מקלחתמעוגלות, הכנת חריצים ומגרעים, 
לריצוף הרלוונטי, מילוי  ברוחב שיידרש ע"י האדריכל.  "רובא" במשקים בחומר המומלץ ע"י היצרן והמתאים

המשקים יעשה לפי פרט המומלץ ע"י יצרן האריחים. ריצוף פתחי דלתות,ליטוש מוזאיקה יצוקה באתר והגנה 
 לפי בחירת האדריכל.  -על עבודות מוגמרות עד המסירה, ספי פליז או אלומיניום 

 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.
 תקן, מידות ועיבוד:

לפי דרישות  התקן הישראלי למקומות ציבוריים , בבנין יהיה תיקני נגד החלקה במצב רטובכל סוגי הריצוף 
 .כלל  זה  חל  גם  לגבי  המדרגות. בכלל ולבתי חולים בפרט

יהיו כאלו שעברו את אישור משרד הבריאות מבחינת חוזק, עמידות  P.V.C-כל האריחים לרבות יריעות ה
 תפקוד הבניין.בשחיקה והתאמה ל

האריחים יהיו שלמים,ישרים, חלקים ו/או מחוספסים הכל כנדרש לתפקוד, ללא פגמים, בגודל שווה, אחיד  כל
 עם קצוות שלמים, מלוטשים ללא כל הפרש והבדל בליטוש.

האריחים בכל חלקי המחלקה יהיו אריחי גרניט פורצלן נגד החלקה במצב רטוב ע"פ דרישות התקן הישראלי. 
שונים ע"פ בחירת האדריכל ויונחו בכל צורה גיאומטרית שתידרש ע"י האדריכל כולל  האריחים יהיו בגוונים

מילוי המשקים ברובה אקרילית  -כל החיתוכים שיידרשו והתאמות מדוייקות, כל הדבקים הנדרשים, בג"פ 
ות תכלול העבודה את כל חומרי העזר הנדרשים לרב P.V.Cע"פ דרישות האדריכל ובמקרה של ריצוף ביריעות 

 שכבות השפכטל או המדה המתפלסת ע"ג הריצוץ הקיים, פרופילי התשתית לפנלים וכו'.
 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן ולא תשולם על כך תוספת כלשהי. 

הקבלן יספק באם יידרש תכנית ריצופים וחיפויים שתוכן ע"י יצרן/יבואן האריחים ותוגש לאישור האדריכל 
יבוצעו על פי הנחיות האדריכל ו/או ע"פ תוכנית ריצוף, כאשר נקודת ההתחלה תאושר והפיקוח. הריצוף והחפוי 

 מראש עם המפקח.
 פירוק ריצוף קיים:

 RHSהקבלן יביא בחשבון פירוק ריצוף מקומות הנדרשים עפ"י הת"י כגון במקומות שצריך לעגן בהם עמודי 
לרצפה ולתקרת הבטון ו/או במקומות בהם צריך להעביר תנרת חשמל וגז של המזגנים ו/או בכל מקום עליו 

 יורה הפיקוח.
פירוק הריצוף כולל את פירוק המלט שחיבר בין הריצוף פינוי החלק המלוכלך שבו והחזרת המילוי למקומות 

ת בהם פורקו האריחים לצורך ביצוע לרבות תוספת מילוי שתדרש, הכל כהכנה לריצוף מחדש של המקומו
 העבודות הנ"ל.

פירוק הריצוף כולל את פינוי כל הפסולת מהבניין אל מטמנה מורשית. הקבלן ימסור מסמכים המעידים על כך 
 למפקח.

פירוק ריצופים כולל את פינוי והחלפת המילוי הקיים או ניקויו והשלמתו לגובה הנדרש עפ"י התקן, הכל עפ"י 
 ח במקום.החלטת המפק
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 הכל כלול במחיר עבודות הריצוף ולא תשולם על כך תוספת כלשהי.
 הוראות היצרן 

 הוראות יצרן חומרי הדבק וחומרי מילוי המישקים הינן חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד.
 ההוראות הינן הוראות היצרן המלאות מתוך קטלוג היצרן בנוסף להוראות והנחיות שעל גבי     
 האריזות.    
 על הקבלן להציג למפקח את הוראות היצרן המפורטות, לפני תחילת העבודה, ולקבל את     
 הנחיותיו לגבי יישום ההנחיות הכלליות לפרויקט זה. במקרה של סתירה, הוראות המפרט    
 המיוחד כאן עדיפות על הוראות היצרן.    

 התאמת חומרים
לזה ויתאימו לרקע ולאריחים, כל חומר שיציע הקבלן חומרי הדבק וחומרי מילוי המישקים יתאימו זה 

יכלול מערכת מלאה של כל החומרים הנלווים ועל הקבלן להוכיח ע"פ המלצות היצרן או תוצאות בדיקת 
 מעבדה, שמערכת החומרים המוצעת מתאימה בין רכיביה ומתאימה לרקע ולאריחים.

 
     ביטון מתחת לספי הפרדה.
ת או מעבר לחלל רטוב יסיים הקבלן את קו הריצוף ביחס לדלת או משקוף ויטרינה עם הפסקת הריצוף דרך דל

 על פי הנחיות שיקבל מהמפקח.
 את הרווח שבין המרצפת לבין רצפת הבטון יסגור עם בטון בקו ישר כהכנה לתשתית איטום.

 הכל כלול במחיר הקבלן.
 ספי הפרדה  
ולרוחב פתחי החדרים הרטובים וכן במעבר בין סוגי ריצוף הקבלן יבצע סף הפרדה לרוחב כל פתחי היציאה  

 שונים(. הסף יבוצע מפס סגסוגת או אלומיניום על פי דרישת האדריכל והנחיות המפקח.
 ספי ההפרדה כלולים במחיר מ"ר ריצוף של הקבלן.

 מישקים:
 .מילוי המישקים ברובה כלול במחיר היח' של הקבלן לכל סוג ריצוף ו/או חיפוי קירות

 המישקים יבוצעו באמצעות "ספייסרים" וברוחב שייקבע ע"י האדריכל.
מילוי המישקים יבוצע לאחר ניקוי יסודי של החריצים. המילוי יבוצע ברובה אקרילית   "אולטרהקולור" 

 תוצרת "מפאי" או שו"ע מאושר, הכל בגוונים לפי בחירת האדריכל. 
 הקבלן יבצע דוגמאות במקום ככל שיידרש.

 הכל כלול במחיר היח' של הקבלן. 
 אישור מהנדס קונס'

לפני רכישת חומר וביצוע עבודה כלשהי, יש לקבל את הנחיותיו של מהנדס הקונסטרוקציה לגבי מידות פרופילי 
 הנדרשים ושיטת עיגונת לריצפה ולתקרת הבטון. RHS-ה

 אריחי גרניט פורצלן:
 ת יהיו ממפעל אחד מסוג מעולה ומסדרת יצור אחת.פורצלן בפרויקט כולל הרזרבו-כל אריחי הגרניט
פורצלן בפרויקט שייושמו ע"ג רצפות מרוצפות ו/או ע"ג מילוי ו/או ע"ג כל מדרך אחר יהיו -כל אריחי הגרניט

 כאלו שקיבלו את אישור משרד הבריאות מבחינת חוזק, ספיגות ועמידה בשחיקה.
הוא הדרישה  R-11כל ע"פ דרישות התקן הישראלי. כל אריחי הריצוף יהיו נגד החלקה במצב רטוב,  ה

 המינמאלית נגד החלקה או כפי שנרשם במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.
שחיקה -כל האריחים, יהיו עם חיתוך לייזר )רקטיפייד( ויעברו קליברציה. כל האריחים יהיו בחוזק ואנטי

המאשרות זאת ולהציגן למפקח ולמעצבת, המתאימים לריצוף בבית חולים. הקבלן מתחייב להביא תעודות 
 הכל לפני רכישה כלשהי.

כל האריחים יהיו שלמים,ישרים, חלקים ו/או מחוספסים הכל כנדרש לתפקוד, ללא פגמים, בגודל שווה, אחיד 
 עם קצוות שלמים.

 כל האריחים על גווניהם יהיו מגל גוון בצבע וגוון אחידים לחלוטין ובגדלים אחידים לחלוטין.
הקבלן יחליף את כל האריחים על חשבונו וכל נזק שיגרם לפרויקט יכוסה ע"י  -במידה והתנאי הנ"ל לא ימולא 

 הקבלן בלבד.
כל הקווים יהיו נמשכים לכל הכיוונים אלא אם נדרש אחרת. אריחי פאנלים, קרמיקה,  -איכות מקצועית

 פורצלן הן כריצוף. הכל כלול במחיר הקבלן.-גרניט
האריחים )לרבות הדבקת אריחים לאריחים קיימים( יש לנקות את הבניין באופן יסודי, לוודא לפני קביעת 

מילוי יבש לחלוטין ולהדקו. במקרה של הדבקת אריחים, הקבלן יוודא הדבקה באמצעות דבק מעולה במומלץ 
 ע"י יצרן/ספק האריחים. בחיפוי הקירות יש לוודא שטחים מיושרים לפי סרגל לכל הכיוונים.

 דגם אריחי גרניט הפורצלן לריצוף:
 יהיו בעלי דרגת אנטי החלקהפורצלן 'רקטיפייד' )חתוכים בלייזר(, -ריצוף באריחי גרניט

R-11 . 
האריחים יהיו בגוונים ובמידות זהות  לאריחי הריצוף הקיימים ו/או בגוונים מקורבים מאוד לגוונים הקיימים 

האריחים יונחו בגיאומטריה זהה לזו שבפרוזדור מרפאות החוץ ויהיו בפרוזדור הראשי של מרפאות החוץ. 
  מדגם זהה או מדגם הכי קרוב הניתן להשיג.

)באישור מוקדם מהנדס הקונס'( או אחרי פירוק האריחים  קיים.הריצוף הבהדבקה ע"ג יהיה היישום 
 הקיימים במתחם עבודות השיפוצים. הכל יהיה עפ"י החלטת האדריכל במקום. 
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 כל כלול במחיר של הקבלן ולא תשולם על כך תוספת כלשהי.ה
במצב שעבודות הריצוף נועדו להתבצע בהדבקה ע"ג הריצוף הקרמי הקיים, יש לקבל את אישורו של מהנדס 

 הקונס' להתכנות פתרון זה, הן מבחינת משקל והן מבחינת כושר הנשיאה של האריחים הקיימים. 
 שמו במקום הפנלים הקיימים שיפורקו מהקיר. הפנלים יהיו דוגמת הריצוף וייו

 מחיר פירוק הפנלים כלול במחיר עבודתו של הקבלן.
מחיר הפנלים החדשים כולל את עבודות תיקוני טיח הפנים שיידרשו מעל הפנלים ו/או את עבודות תיקון או 

 החלפת לוחות הגבס הקיים מעל הפנלים. 
 מילוי המשקים בכל הפרויקט:

חדש והפנלים כולל את הרובה הנדרשת בתוך המשקים. הרובה תהיה של טמבור והגוון/מספר מחיר הריצוף ה
 שלה ייבחר ע"י האדריכל.

 הרובה תיושם לאחר ניקוי יסודי של הרווחים בין האריחים.
 אופני מדידה:
אופן מדידת שטחי כל סוגי הריצוף והחיפוי יהיה נטו ע"פ שטחים מרוצפים בפועל. מחיר היח'  .1

את כל הפרופילים, החיתוכים, העיבודים וההתאמות, החומרים וחומרי הלוואי כולל 
הנדרשים, לרבות יישום הריצוף ו/או חיפויי הקירות בשילוב של גוונים ע"פ דרישות האדריכל, 

 הכל קומפ' עד לקבלת רצפה מרוצפת לשביעות רצון האדריכל, המפקח והמזמין.

קיים, על הקבלן להביא בחשבון את הטיפול  באזורים בהם יודבק הריצוף החדש לריצוף .2
כל  –הנדרש לצורך ההגבהת המכלולים השונים כגון קופסאות ביקורת, קופסאות ניקוז וכו' 

 הנדרש לצורך התאמה לפני הריצוף החדש. 
 .הכל כלול במחיר העבודה של הקבלן

 ורבמחירי היחידה )בניגוד לאמ כלולהביצוע הקטעים הניסיוניים, מספר קטעים,  .3
 במפרט הכללי(. 1000.03בסעיף      

 התנגדות להחלקה של משטחי הליכה
 אריחי הריצוף השונים והמדרגות יעמדו בדרישות התקן הישראלי להתנגדות להחלקה.

 ( נספח א', בהתאם לת"י האוסטרלי המצויין שם:2005)אפריל  2279המקדם ייבדק ע"פ ת"י     
AS/NZS 4586-2004 – Slip Resistance Classification of new Pedestrian Surface  
Materials. 

 הדרישה לעמידה במקדם ההחלקה עדיפה על פני ציון אריח ספציפי. 
כאשר האריח הספציפי הנדרש אינו עומד בדרישה למקדם ההתנגדות להחלקה, ולא ניתן לקבל את  

מתאים, יודיע הקבלן למפקח על הסתירה בין הדרישות ויקבל המקדם באמצעות עיבוד/ליטוש 
 הוראתו להחלפת האריח כדי לעמוד בדרישה למקדם ההתנגדות להחלקה.

אם ניתן להגיע למקדם ההתנגדות להחלקה הנדרש ע"י ליטוש בחספוס מתאים, יבצע הקבלן את  
 הליטוש הדרוש.

 שיפולים
למידות המצוינות בכתב הכמויות מיוצרים  השיפולים יהיו מסוג אריחי הריצוף בהתאם .1

מעלות  45-כשיפולים, ע"י יצרן אריחי הריצוף. בג"פ יהיו אריחי השיפולים עם שפה עליונה ב
, יכלול מחיר היח' את כל העיבודים הנדרשים P.V.Cאו מעוגלת, הכל בהתאם לפרט. בריצוף 

שיסופקו לקבלן ע"י ספק לרבות פרופילי הגומי הקשיח הנדרשים כתשתית לביצוע רולקה, 
. במקומות P.V.C-לרבות כל החומרים הנדרשים על מנת ליצור שיפולי ה P.V.C-יריעות ה

שיידרשו, יישם הקבלן את השיפולים באמצעות הגבהת יריעות ו/או אריחי הריצוף ע"ג 
 הקירות.

משקופים קוי המישקים בין השיפולים יהיו בהמשך קוי המישקים של הריצוף. בקצוות וליד  .2
 ס"מ. במקום זה לא יעברו קוי המישקים. 10-לא יותקן שיפול באורך הקצר מ

 P.V.Cיריעות ריצוף ב
חב' דוגמת  P.V.C הפרוזדור ממול הכניסות ומממי"ם ובחלק מהחדרים, יבוצע ביריעות ריצוף

GERFLOR  מ"מ  2-שלא יפחת מבעובי או שוו"ע ושוו"א מוכחים ומאושרים. היריעות תהינה
  אדריכל.עפ"י בחירת ה ניםבגווו

 היריעות יעמדו בדרישות משרד הבריאות להתנגדות לשחיקה.
או שכבת מדה  ע"ג ריצוף קיים, הכל קומפ' כולל שיכבת שפכטל ע"ג הריצוף הקייםיתבצע היישום   

מושלם  P.V.Cים, הפרופילים והמכלולים הנדרשים עד לקבלת ריצוף דבקלרבות כל ה, ומתפלסת
 נלים. לרבות פ

, לרבות הקשתיות ברדיוסים שיימסרו ע"י האדריכל, כל החיתוכים וההתאמותמחיר היח' יכלול את  
  . הכל יבוצע באופן מושלם לשביעות רצון המפקח והאדריכל.עפ"י תוכנית הריצוףהכל כפי שיידרש ו

  התשתית
או שכבת מדה מתפלסת,  היישום ע"ג ריצוף קיים, הכל קומפ' כולל שיכבת שפכטל ע"ג הריצוף הקיים

, כולל כל החיתוכים וההתאמות הנדרשות ליצירת מעצבתהכל בשני גוונים לבחירת ה ,דבקכולל 
ש"ח/מ"ר. הכל  120קווים/חיבורים בתוואי קשתי עפ"י תוכנית הריצוף ובאופן מושלם. מחיר יסוד 

 כמפורט במיפרט.
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יעמדו בדרישות הת"י ומכבי האש לעמידות באש. על הקבלן למסור לידי המפקח  P.V.C-יריעות ה
 תעודות המעידות על כך.

 העבודה תבוצע כדלקמן: 
 ניקוי פני שטח הרצפה מכל חומר זר לרבות דבק ושומנים. א.
יש לבצע בדיקה של טיב פני הרצפה וכן את גובה המפלסים. במידת הצורך יש לבצע  ב.

 תיקונים בפני הרצפה ע"י בטון פולימרי. 
מ"מ כל שכבה. ו/או  1פני הרצפה יוחלקו ע"י שתי שכבות שפכטל לפחות בעובי   .ג

בשכבת מדה מתפלסת. כמות שכבות השפכטל הסופית ע"י נציג ספק היריעות באתר, 
 תוספת למחיר הקבלן. ללא

 מ'. 3מ"מ לאורך  3סטיה מותרת מקסימות  -רמת אחידות  ד.
 גימור יריעות בקירות / מחיצות 

בגובה  PVCבמפגש רצפה קירות/מחיצות יהיה באמצעות פנל  P.V.C-גימור ריצוף ה
 ס"מ בגוון לבחירת האדריכל. 10

יסופקו ע"י ספק יריעות מכלולי התשתית לפנלים לרבות כל הפרופילים הנדרשים, 
 .P.V.C-ה

 יש להקפיד על עיבוד פינות פנימיות וחיצוניות בצורה אטומה. 
 יש להקפיד על דיוק באזור מפגש קיר רצפה ולוודא יישור הטיח והרצפה. 
לאחר גמר התקנה וניקיון, יש להניח שכבת הגנה על הריצוף באמצעות יריעת  

 לגמר כל העבודות במבנה. פוליאתילן ועליה לוחות גבס סוג ב' עד
 אופני מדידה ומחירים                

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם, והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי  א.

 לחלוטין.
מתאימה לסוג הריצוף על  ביטון צינורות, עיבוד מוצאי צנרת, מכסים וכו' וסתימה בתערובת ב.

 בסיס מלט לבן.
 ג.         הנחה בזוויות ע"פ דרישת המעצבת.

שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות והפריסות לרבות חיתוכים, כל ההתאמות למיניהן וכו'.  ד.
 לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים, שטחים קטנים, מעוגלים וכו'.

ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר סידור שיפועים, את  ה.
מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית 

 מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.
 ה במחיר הריצוף.הגנה על הריצוף לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלול ו.
 ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם. ז.

 מפגש בין שני סוגי ריצוף בכל המקומות הנדרשים:
אספקה וביצוע ספי אלומיניום בכל המקומות הנדרשים ובעיקר בחיבורים בין סוגי ריצוף  הקבלן יביא בחשבון

 אושר ע"י האדריכל לפני אספקה ו/או ביצוע כלשהו.שונים. ספי האלומיניום יהיו יעודיים למטרה זו וצורתם ת
 .הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן

 תיקוני ריצוף בכל המקומות הנדרשים:
הקבלן יביא בחשבון את תיקוני הריצוף שידרשו בכל המקומות הנדרשים לרבות באזורי ההשקה/חיבורים בין 

כל העבודות, החומרים לרבות המרצפות ו/או יריעות סוגי ריצוף שונים וכדו'. מחיר הקבלן קומפ' וכולל את 
 שיידרשו, הכל קומפ' עד לקבלת רצפה מושלמת  P.V.C-ה

 בדיקות מעבדה: 
הקבלן ישכור על חשבונו את מעבדת מכון התקנים או כל מעבדה מוסמכת אחרת לבדיקת חוזק הדבקות 

 המזמין והפיקוח.פורצלן במקומות ובכמות שיוחלט ע"י -הקרמיקות ו/או אריחי הגרניט
 כלול כאמור במחיר עבודתו של הקבלן ולא תשולם על כך תוספת.

 אפשרות לפירוק הריצוף הקיים בכל המתחם נשוא עבודה זו:
על הקבלן לבדוק את האפשרות להשגת אריחי  –לפני ביצוע עבודת ריצוף כלשהי ולפני רכישת חומר כלשהו 

פרוזדור מרפאות החוץ. במידה שלא ניתן להשיג אריחים זהים, ג"פ זהים במידות ובגוון לאריחים הקיימים ב
על הקבלן לבדוק אם ניתן להשיג אריחי ג"פ בגוון דומה מאוד ובמידות זהות לאריחים הקיימים. אם כל הנ"ל 
לא ניתן להשגה, אזי הקבלן יביא בחשבון את תיקוני הריצוף שיידרשו בכל המקומות הנדרשים לביצוע 

ריצוף + הדבקת אריחי ג"פ קרובים ככל הניתן בגוון ובמידות לאריחי הפרוזדור הקיימים תיקונים והשלמות 
 עבודות ריצוף.  10עפ"י המוזכר בסעיף  P.V.Cאו של הדבקת יריעות 

 הכל יהיה נתון להחלטת האדריכל והנהלת ביה"ח.
 

 עבודות צבע -11פרק 

 מיקס" אם תידרש כלולה במחיר. הצביעה במספר גוונים כולל תערובת גוונים מסוג "טמבור1
  הצביעה.     
 . צביעת חריצים לא תימדד בנפרד.2
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 . מספר שכבות הצבע המצוין במפרט, בהוראות היצרן או בכתב הכמויות הינו מספר מינימאלי 3
 נדרש, בכל מקרה תהיה הצביעה במספר שכבות עד לקבלת כסוי מלא בגוון אחיד על כל פני   
 השטח.    
 צבעים המצוינים במפרט הינם צבעי "טמבור" בלבד. ניתן להשתמש במערכת שוות ערך. שמות ה4
 באישור בכתב מהאדריכל.    
 . בעבודות צביעת פלדה: על הקבלן לסייע למפקח בבדיקת הצבע ולהעמיד לרשות המפקח מד 5

 עובי צבע לבחינת עבודתו.    
 . גומיות האטימה לדלתות יורכבו לאחר גמר צביעת המשקופים. 6
 . אביזרי הפרזול יפורקו או יכוסו בקפדנות לפני הצביעה כך שיישארו נקיים לחלוטין. בייחוד,7

 אין לצבוע את צירי דלתות עץ, שאינן נצבעות, המחוברים למשקופים.     
 ס"מ ' מעל תקרות התותב. 10לגובה . באם לא יאמר אחר, עבודות הצביעה יבוצעו עד 8

 במקומות בהן תותקן תקרת תותב תקרת הבטון לא תצבע.
 נישות לארונות חשמל, תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות.

לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר עם המעצבת את סוגי הצבע ואת מיקום הצורך בצביעה וגובה 
יצבע במקום שלא ידרש, שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על  הצביעה הסופי. במידה והקבלן

 חשבון הקבלן.
 לגבי תקרות וקירות. -המדידות הן נטו לפי השטח המכוסה בצבע -מדידות ומחירים .9

לגבי פריטי נגרות ומסגרות מחיר יחידת נגרות ומסגרות כולל את הצביעה הדרושה. העבודה כוללת את כל 
 ו/או הנחיות האדריכל. -טמבור-לפני צבע ותיעשה לפי הנחיות היצרן ההכנות הדרושות

התקרות המטויחות יצבעו ע"י פוליסיד אלא אם יידרש אחרת. יש תחילה להסיר כל לכלוך, חלקי טיח  .10
מתקלף ושכבות עבות. ישום בשכבת בונדרול. אחרי הייבוש שתי שכבות פוליסיד מינימום עד לקבלת שטח 

 לבן לחלוטין.
קירות שיצבעו בסופרקריל או במשי של טמבור, הגוונים והטקסטורה יהיו  -קירות יצבעו לפי הנדרש להלן. 11

לפי בחירת האדריכל. הצביעה תיעשה לפי הנחיות היצרן שיתקבלו בכתב ובנוכחות יועץ צבע של טמבור 
ת טרם ביצוע השכבות ביחד עם הקבלן והמפקח. מחיר היח' כולל את כל החומרים ועבודות ההכנב הנדרשו

 הסופיות.
 " בגמר מט משי. 121כל אלמנטי העץ ו/או הפורניר ייצבעו ע"י לכה "דור  -צביעת נגרות .12

 מערכת השכבות תכלול:      
 " מבריק.120שכבות "דור  א.
 " בגמר מט משי.121שכבה אחת "דור  ב.

והאדריכל ידרוש לצבוע חלק כלשהו  הצביעה תבוצע אחרי ליטוש מתאים. הכל לפי הנחיות היצרן. במידה
ליטוש בנייר לטש + מילוי החורים  -בצבע פוליאור של טמבור ייצבעו אלמנטים אלו אחרי הכנתם

שכבות דקות  3יש לצבוע  -. לאחר ליטוש המרק וקבלת משטח אחיד חלק ונקי  P.V.Aוהחריצים ע"י מרק 
ת מעץ לבוד ו/או מפח ייצבעו ע"י פוליאור בשכיבה, של פוליאור בגוון שיידרש ע"י האדריכל. כל כנפי הדלתו

 למעט הדלתות המצופות פורמאיקה.
  צביעת אלמנטים מפח ופלדה : .13

כל אלמנטי המתכת בבניין יעברו קודם לכל ניקוי חול כמפורט בסעיף המתאים במפרט הכללי בפרק עבודות 
 מיקרון לפחות. 200 –הגלוון נגרות ומסגרות. הגלבון יהיה גלוון אבץ בחום. עובי שכבת 

 כל אלמנטי המסגרות החיצוניים והפנימיים בבניין יובאו לבניין מגולוונים גלבון עמוק בחום.
  צביעתם תיעשה קודם ע"י צבע יסוד לפי המפרט דלקמן ולפי אישור האדריכל.  

ר זר ניקוי יסודי של מקומות הריתוכים, נקוי המתכת המגולוונת משמנים, חלודה וכל חומ .א
מתורת "כימתעש" בהתאם  80-70" או בדטרגנט 5510אחר. הנקוי בממיס "ארדרוקס 

 להמלצות "כימתעש".
 175בכל מקרה יש להסיר תחמוצות באמצעות משחה להסרת תחמוצות מס'       
 מתוצרת "כימתעש" יישום בהתאם להוראות היצרן.       

 מיקרומטר.  75-50, בשכבה אחת בעובי צבע יסוד אפוגל, צבע דו רכיבי בגוון בז' ב.     
 ג.   חלקי המסגרות יקבעו במקומם רק לאחר שנוקו ונצבעו בצבע היסוד.      
 תקוני צבע היסוד באתר, תיקוני צבע באזורי ריתוכים לאחר הרכבה המקום הסופי.  ד.   
ון לפי בחירת מיקרומטר בכל שכבה, בגו 40-35שתי שכבות צבע עליון "סופר עמיד" בעובי  ה.   

 האדריכל.          
 . צביעת מסגרות ב"טמבור מטאל" או שווה ערך14

כולל את כל המפורט לעיל בסעיף  ולפי הוראות היצרן. צבע עליון "טמבור מטאל" בשתי שכבות עם  
  גמר מחוספס עדין. 

 . צבע עשיר אבץ בריתוכים15
ותב או בתוך פנלים תהיה מגולוונת עם ( נסתרת מעל תקרת 19קונסטרוקצית פלדה )מסגרות חרש  

 צביעת אזורי הריתוכים בלבד בצבע עשיר אבץ.
 צבע אפוקסי חד רכיבי עשיר אבץ המשמש כגילבון קר.  –גלווצינק  הצבע: 
 מיקרומטר לכל שכבה.  40-60שכבות בעובי  2 שכבות: 
 נקוי מכני כולל הקשה באיזמל ושפשוף במברשת פלדה חשמלית.  הכנה: 
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 אריזה והגנה לפריטים שנצבעו במפעל. 16
( אשר יצבעו במפעל, יעטפו, יארזו 19( ומסגרות חרש )06כל פריטי נגרות אומן ומסגרות פלדה ) .1

 ויובלו באופן שלא יפגם הצבע. 
 כל הפריטים יעטפו בכל שטחם.  .2
 הפריטים ייארזו באריזות בחוזק המתאים למשקלם. .3
באופן שבעת האחסון במפעל, ההובלה לאתר והאחסון באתר עד תהיה הפרדה בין הפריטים  .4

 ההרכבה, לא יפגעו הפריטים זה בזה ולא בסביבתם.
 הפריטים יונחו על תמיכות רכות ובאופן שישמור על שלימות הצבע.  .5
 השינוע באתר עד למקום ההרכבה יעשה כאשר הפריט עדיין ארוז.  .6
 רכים ובאופן שלא יפגם הצבע. צורת הקשירה וההרמה יעשו באמצעים  .7
 האריזות יוסרו רק סמוך למקום ההרכבה ורק כאשר הן מפריעות להרכבה.  .8
 העטיפה תוסר רק לקראת מסירת העבודה.  .9

 אופני המדידה:
 הצביעה נמדדת נטו ע"פ שטחים גלויים שנצבעו ע"פ הנחיות המפקח. .א

ויניל עם תצורות        ע"ג קירות בסעיף הרלבנטי בכתב הכמויות המתייחס להדבקת מדבקות  .ב
מפני הריצוף, עד התקרה האקוסטית, זאת למרות  1.40במחלקה, נלקח בחשבון שטח הקיר מגובה 

 שהמדבקות/תצורות תופסות עליו מקום קטן יותר. 
 כל דוגמאות הצבע אינן נמדדות והן כלולות במחיר. .ג
 הפריטים. והם כלולם במחירי אינם נמדדיםכל אמצעי האריזה וההגנה  .ד

הקבלן יביא בחשבון שפריטים מסוימים מאלמנטי המתכת יובאו לבניין כשהם צבועים בתנור בגוונים 
 סופיים לפי בחירת האדריכל.

 צביעה סופית של אלמנטי המתכת תהיה בפוליאור או סופרלק בגוונים שייקבעו ע"י המעצבת.
קלף ועבה מדי עד להשגת רע חזק.יש לסתום את . הנחיות לצביעה באמולזין: יש להסיר כל סיד חופשי, מת17

לשפשף היטב ע"י נייר לטש עד לקבלת משטח חלק. יש לנקות את הקיר היטב מאבק,   P.V.Aכל החורים במרק 
שעות(,  24טמפרטין מינרלי טמבור, יש להמתין לייבוש מלא ) 30% –לצבוע שכבה אחת בונדרול לבן מדולל ב 

 ים.מ 10% - 15% –מים ושכבה שנייה ושלישית אמולזין מדולל ב  150%-לצבוע שכבה אחת אמולזין מדולל ב
לפי הנחיות היצרן. יש לבצע את שכבת היסוד הדרושה, מילוי כל החורים -הנחיות לצביעה בפוליסיד . 18

והחללים + שפשוף הקירות ע"י נייר לטש עדין. הכל לפי הנחיות היצרן שיובאו בכתב.העתק מהן יימסר 
 לאדריכל ולמפקח באתר.

יצבעו בלכה שקופה דור לפי הנחיות  –איכותי אחר . חלקי העץ העשויים עץ אלון ו/או בוק ו/או כל עץ 19
 היצרן.

 . הנחיות לצביעה בסופרקריל על שטחים מסוידים ו/או צבועים:20
, להבריש היטב מאבק  P.V.Cיש להסיר את שכבות הצבע עד לקבלת שטח חזק,לסתום את החורים במרק 

שעות לייבוש  24טמבור. יש להמתין  טמפרטין מינרלי של 30%-ולצבוע שכבה אחת של בונדרול לבן מדולל ב
 מים. 10% - 20%-שכבות לפחות של סופרקריל מדולל ב 2ולצבוע 

 כנ"ל. –לגבי שטחים מטויחים בטיח החלקת בטון 
בכל מקרה יש לקבל את ההנחיות הספציפיות מהיצרן לפני ביצוע עבודה כלשהי ולעבוד לפי הנחיות אלו שעותק 

 מהן יועבר לידי המפקח באתר.
. כל מחיצות הגבס יצבעו ע"פ תקן אחרי שכבת מריח מרק להסתרת החיבורים + צביעה בצבע סופרקריל 21

 ו/או במשי של טמבור או שו"א, המתאים לקירות גבס בלבד.
 . צביעת המחלקה תהיה בגוונים ובצבעים עפ"י הרשום בתוכנית ו/או עפ"י החלטתה של המעצבת.22

 תצורות מויניל ו/או כל חומר אחר העומד בדרישות החוק ומכבי האש.  על הקירות לאחר צביעתם, תודבקנה
 דוגמאות התצורות יובאו לאישור המעצבת, המפקח והנהלת המחלקה וביה"ח.  

מחיר היח' של הקבלן לעבודות צבע, כולל את כל המדבקות ע"ג הקירות, עבודה + חומר, הכל יהיה בתצורות 
כולל את כל החומרים והעבודות הנדרשים לצורך הכנת הקירות להדבקת ובגוונים שיבחרו ע"י המעצבת. הכל 

התצורות, את כל הדבקים הנדרשים ואת המדבקות, הכל עד לקבלת קירות מצופים קומפ' לשביעות רצונם של 
 כל הנוגעים בדבר.

 . דוגמאות:24
יח, גבס, נגרות, מתכת וכו'(  הקבלן יכין דוגמאות צביעה ככל שיידרש, מכל הסוגים )צביעה על קיר בטון, מטוי 

 מ' לפחות. 1/1ובכל הגוונים שיידרש. הדוגמאות יהיו על שטחים בגודל 
 הכל כלול במחיר הקבלן לעבודות צביעה ולא תשולם על כך תוספת כלשהי.

 :. בחירת המזמין24
פריט בפרק המזמין ו/או בא כוחו רשאים לבחור כל אחת מהאלטרנטיבות המופיעות בכתב הכמויות לגבי כל 

 זה, כל זאת ללא כל תוספת תשלום כלשהי. 
 מחיר היח' יהיה זה שמופיע בכתב הכמויות המצורף לחוזה הקבלן.

 

 

 עבודות אלומיניום: – 12פרק 
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 תחולת פרק:  12. 01
 דלתות וכד'(., מפרט זה מתייחס לעבודות אלומיניום כלליות )כגון חלונות .א

 העבודות. תזמוןו תאוםתכנון, הקבלן יהיה אחראי בין היתר גם ל .ב
 תקנים, תקנות ומפרטים:   12.02

כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון והבנייה, דרישות הרשויות המוסמכות, המפרט הכללי,  .א
המפרט המיוחד, התקנים הישראלים ומפרטי מכון התקנים העדכניים, הנחיות היצרנים והוראות 

לרבות הנחיות הבטיחות ותכניות והוראות מתכנן האלומיניום )ראה להלן(  בריאותמשרד ה
 והאדריכל.

במקרה של אי התאמה או סתירה בין ההוראות השונות תיקבע הדרישה הגבוהה  ו/או המחמירה  .ב
 ביותר.

על כל סתירה ו/או אי רישום בכתבי הכמויות ו/או במפרט הטכני, של עבודות נוספות שנדרשו  .ג
ולו על כל העבודות, החומרים וזמני האספקה, כל דירושת החוק והתקנים הישראליים מהקבלן , יח
 הרלבנטיים.

 מפרטי מכון התקנים:   12.03
במפרט הכללי בתוספת המפרטים  12002מפרטי מכון התקנים עפ"י הרשימה המפורטת בסעיף  .א

 העדכניים שנוספו מאז הוצאת הפרק הנ"ל.
 

 תיאור הפריטים  נשוא מכרז זה:  12.04
 מעלות בלבד.  90-הגבלת פתיחת כנף רחבה בדלת צירית קיימת ל .א

אספקה והרכבת דלת אלומיניום מזוגגת, שתי כנפיים לפתיחה צירית חשמלית עם חיישן חיצוני  .ב
הפותח את שתי הכנפיים + בריח בהלה פנימי על כל כנף מדגם טאצ'בר לרבות כל הנדרש על מנת 

 ליצור מדלת זו יציאת חירום תקנית. 

מחיר היח' של הקבלן לדלת האלומיניום כולל את כל מכלולי הבקרה הנדרשים, לרבות בקרה על  .ג
פתיחת הדלתות, אינטרקום )אם יידרש( הכולל את כל האינסטלציה החשמלית הנדרשת בתוך 

 הקירות ו/או מעל התקרות האקוסטיות.

 חלונות( אספקה והרכבת חלונות בפתחים קיימים המכוסים כרגע בגבס )אם אין בהם .ד
לצורך מימוש העבודה הנדרשת מהקבלן, עליו לשכור את שירותיו של מתכנן אלומיניום מוכר 

( ויבצע פיקוח על SHOP DRAWINGומוסמך שיכין תוכניות אלומיניום ופרטים לביצוע )
 עבודות האלומיניום בכללותן.

 הקבלן.מחיר שכירת שירותיו של מתכנן האלומיניום כלולה במחיר עבודתו של 
 הכל כלול במחיר הקבלן.  

המזמין רשאי לבטל חלק מעבודות האלומיניום נשוא מכרז זה. במקרה זה יקוזז ממחיר הקבלן 
 החלק/הסעיף הרלבנטי בכתב הכמויות.

בתוך ביה"ח לאתר מוכר ו/או למקום כל המכלולים שיפרקו ושלא יהיה בהם יותר צורך, יפונו 
 שיידרש ע"י המזמין.

קבלן כמי שסייר ובדק היטב את מהות עבודות נשוא פרויקט זה ויודע להעריך את היקף רואים את ה
והביא זאת בחשבון במחיר שלו גם אם לא הופיע סעיף רלבנטי בכתב  ותעבודות הפירוק הנדרש

 הכמויות.

 
 עבודות מתועשות: – 22פרק 

 כללי
שונים, מחיצות גבס  כל האלמנטים המתועשים בפרויקט זה, לרבות תקרות מונמכות מסוגים .1

קלות, חיפויי גבס, סינורי גבס וכדו', יבוצעו בהתאם להוראות המחמירות המופיעות בין 
 השאר במסמכים הבאים:

 .22א. המפרט הכללי לעבודות בניין פרק 
 ב. מפרטים, הנחיות ופרטי ביצוע של חברת אורבונד או ש"ע.

ורליים למניעת נזקים במקרה של ג. הנחיות משרד הבריאות לחיזוק אלמנטים לא סטראקט
 רעידות אדמה.

 כל סוגי האלמנטים המתועשים יבוצעו בהתאם למפרטי היצרן. .2

כל פינות האלמנטים המתועשים הגלויים לרבות פינות מחיצות, סינרים, קרניזים, חיפויים  .3
יהיו ע"י התקנת מגן פינה מתכתי מצופה נייר כדוגמת חברת "אורבונד". לא יאושר שימוש 

 ינה משתנה.בפ

 חסין אש. –מחיצות וסינרי גבס בגומחות לוחות החשמל יהיו מגבס ורוד  .4

 איטום המחיצות כנגד מעבר אש יבוצע ע"פ הנחיות יועץ בטיחות מוסמך.  .5
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מחיר היח' לביצוע כל מכלולי הגבס לסוגיו, כולל כל החיזוקים הנדרשים לביצוע מחיצות ו/או  .6
 מהנדס הקונס' ועפ"י כל דין לרבות דרישות הת"י.חיפויי גבס, הכל עפ"י דרישותיו של 

עובי הזקפים במערכות מחיצות גבס ייקבע בתאום עם המפקח בהתאם לחוברת "שיטות בניה  .7
 "נתוני תכנון למחיצות גבס קלות". 2של קירות מגבס אורבונד" או שו"ע פרק 

כל מזרוני צמר כל מחיצות הגבס יכללו מזרוני צמר סלעים עטופים בפוליאטילן חסין אש.  .8
ק"ג/מק"ב. רוחב מזרני הבידוד יהיה כרוחב המרווחים בין  80הסלעים יהיהו במשקל של 

 הזקפים. 

הקבלן יבצע חלוקה פנימית אופקית ו/או אנכית בתוך מחיצות הגבס, על מנת שמזרוני צמר  .9
 הסלעים לא 'יצנחו' למטה. כל החומרים יעמדו בדרישות הת"י ומכבי האש. 

 בכל המפגשים בין מחיצות / קירות / חיפויים / תקרות. L+Zבפרופילי  ייעשה שימוש .10
 פרק זה כולל את הנושאים הבאים:

 
 . תקרות אקוסטיות.1
 . סינרים, חיפויי קירות, עמודים וכו', 2
 . תקרות והנמכות מגבס.3
 . עבודות מתועשות מיוחדות.4

   -קבלן מורשה, פיקוח היצרן 
 שימוש באלמנטים מתועשים, כמוסבר להלן, יבוצעו אך ורק ע"י קבלניםכל העבודות שבהן נעשה 

 מורשים לכך מטעם היצרן של האלמנטים המתועשים. העבודה תבוצע בהדרכה ובפיקוח של  
 היצרן. 

 חובת הזמנת ההדרכה והפיקוח וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בהדרכה ובפיקוח הנ"ל  יחולו
 על הקבלן.
מ"ר לפחות כולל  5קטע ניסיוני, בשטח של  –מכל סוג אלמנט מתועש, יכין הקבלן דוגמא מושלמת   -דוגמאות 

 כל גימורי השפות, בידוד וכו' וכן שילוב אלמנטי תאורה, מיזוג אוויר, ספרינקלרים וכו'.
 בניגוד לאמור במפרט הכללי, לא תימדד עשיית הדוגמאות והקטעים הניסיוניים 

 מהעבודה הסופית ואז יכללו במדידה.אלא אם ישמשו כחלק 
 עמידות למים, חומרי העזר 

 לאלמנטי גבס בהם נדרשת עמידות מים, יהיו בנוסף ללוחות הגבס, גם כל חומרי העזר
 עמידים במים ומותאמים לשימוש באזורים רטובים ע"פ המלצות היצרן. הברגים יהיו 

 מגולוונים.
 ת אקוסטיות קיימותפירוק תקרו                            

הקבלן יביא בחשבון פירוק של תקרות אקוסטיות, הנמכות תקרה מגבס ו/או סינורי גבס קיימים במתחם 
נתון לשיקול דעתו של המפקח לפני ביצוע עבודה עבודות השיפוצים בבניין. הפירוק יכלול את הקונס' הקיימת, 

 כלשהי.
"י הקבלן במקום בביה"ח עליו תורה הנהלת ביה"ח, או הפירוק ייעשה כולל הקונסטרוקציה והכל יאוחסן ע

שהכל יוכרז כפסולת ואז הקבלן מתחייב לפנות הכל אל מטמנה מורשית ולהביא תעודות המאשרות זאת לידי 
 המפקח מטעם ביה"ח.

 (08פירוק התקרות וסינורי הגבס כולל את פירוק גופי התאורה הקיימים לשימוש חוזר. )ראה הערות בפרק 
והרכבת גופי התאורה יעשו ע"י חשמלאי מוסמך ועפ"י תוכניותיו, הנחיותיו ופיקוחו של מהנדס חשמל  פירוק

 מוסמך ששירותיו יישכרו ע"י הקבלן )כלול במחיר הקבלן( ובפיקוחו של מהנדס החשמל של ביה"ח.
 גופי התאורה יחוזקו לתקרת הבטון הקיימת עפ"י כל דין ותקנה.

ו למערכות הקיימות מעל התקרה האקוסטית הקיימת. כל נזק שייגרם למערכות הקבלן לא יגרום לנזק כלשה
 כלשהן יתוקן ע"ח וע"י הקבלן ובמהירות שתוכתב ע"י נציג ביה"ח.

 קונסטרוקצית חיזוק למחיצות גבס ג.
 תכנון הקונסטרוקציה יבוצע ע"י מהנדס הקבלן, מטעם הקבלן ועל חשבונו,           (1

 ויאושר ע"י המפקח לפני היישום.             
 ס"מ(, תבוצע קונסטרוקצית חיזוק לרבות ציפוף 330במחיצות גבוהות )מעל  (2

 מגולוונים אשר יעוגנו לרצפה              .R.H.Sהניצבים, הגדלת עובי הפח, פרופילי             
 ולתקרה לרבות פלטקות + קוצים מרותכים וכדומה.            

 מחיר הקונסטרוקציה והאביזרים המיוחדים, לרבות תכנונם, כלול במחיר     
 היחידה.          

 חיפויי הגבס הקיימים ע"ג קירות הבניין:       
 מזוזות פתחי הקבלן יביא בחשבון את קיומם של חיפויי גבס ע"ג קירות, אדני חלונות,     
 החלונות וכדו'. הקבלן מתחייב לשמר את חיפויי הגבס הללו אלא אם הם נמצאים       
 במקומות אותם הוא צריך לפרק ו/או להרוס. כל נזק שייגרם לחיפויי גבס אלו יתוקן     
 ע"י הקבלן לרבות כל החומרים הנדרשים. הכל יהיה עפ"י שיקול דעתו והנחיותיו של     
 פקח.המ     
 במקרה שהקונס' הקיימת איננה עומדת בתנאים הנדרשים ע"י יצרן מחיצות הגבס      
 )הנחיות חב' אורבונד יהוו סף דרישות מינימאלי(, יבצע הקבלן קונסטרוקציה חדשה,    
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 לרבות בידוד אקוסטי חדש )במידה שאין כזה(.    
 הכל כלול במחיר הקבלן.      

 :תקרות אקוסטיות בפרויקט  
 על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות תקרות אקוסטיות:       
                    תקרות פיברגלס חצי שקועות:. 1       

        N.R.C    =0.9 ריחי פיברגלס מונחת מאNRC-0.9 דוגמתMEDITEC    
  .מוכח ומאושרושווה איכות או שו"ע של 'אקופון היג'יין',יבואן 'יהודה יבוא יצוא' ,        
 לפני  משרד הבריאותכל אלמנטי התקרות לרבות שיטות הביצוע, יקבלו את אישור       
 . רכישה, אספקה ו/או ביצוע כלשהו     
 ס"מ. המחיר כולל את כל מערכות הנשיאה והפרופילים הנדרשים 60/60מידות האריח       
 ." Z,Lלרבות "      
 .5075ת"י על כל מכלוליה תבוצע עפ"י הוראות ההתקרה       

 גופי התאורה בתקרה האקוסטית: .2
גופי התאורה בתקרה האקוסטית יהיו גופי התאורה שפורקו לשימוש חוזר מהתקרה האקוסטית 

 הקיימת ו/או גופי תאורה אחרים שיסופקו ויורכבו ע"י הקבלן.
המעצבת עפ"י המערכות הקיימות מעל התקרה גופי התאורה ישולבו ומיקומם הסופי ייקבע  ע"י 

 האקוסטית.
הרכבת גופי התאורה תבוצע עפ"י כל התקנים הישראליים התקפים ועפ"י כל חוקי התכנון והבנייה 
הרלבנטיים, לרבות עיגונם במערכת נשיאה תיקנית אל תקרת הבטון. הכל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך 

 בלן ומהנדס החשמל של ביה"ח.ובפיקוחו של מהנדס החשמל שיישכר ע"י הק
 המערכות הקיימות מעל התקרה האקוסטית: .3

ה בלבד ובא על מנת להביא לידי ביטוי את הוא להמחש נית התקרה האקוסטיתכותוואי התקרה בת
שינבעו בעיקר בגלל המערכות הקיימות מעל התקרה תקרה ב . ייתכנו שינוייםשאיפתו של האדריכל

 דרון הראשי. האקוסטית הקיימת ובייחוד במס
, אלא באישור מהנדסי ביה"ח. על המערכות הקיימות מעל התקרה האקוסטיתתוואי אין לשנות את 

הקבלן להתאים את תכנון התקרה ככל הניתן למערכות הקיימות. על הקבלן לקבל את אישור המפקח 
שת חומר והאדריכל על כל שינוי שאמור להיעשות ביחס לתוכנית התקרה האקוסטית, הכל לפני רכי

 ו/או ביצוע כלשהו.
 תריסי אוויר חוזר בתקרה האקוסטית )אם קיימים(:.            5

 על הקבלן להביא בחשבון החלפת תריסי האוויר החוזר בתקרה האקוסטית לרבות               
 כל ההתאמות הנדרשות למערכת מיזוג האוויר.               
 הכל כלול במחיר עבודתו של הקבלן.               

 תקרות וסינרים מלוחות גבס
 יבוצעו עם כל הקונסטרוקציה הנדרשת עפ"י כל התקנים הישראליים הרלבנטיים ועפ"י             
 פרטי חב' אורבונד.             

 מפגש בין סוגים שונים של תקרות:
רופילי אלומיניום ע"פ הנחיות האדריכל. הפרופילים במפגשים בין תקרות גבס לבין תקרות תותבות, ייושמו פ

 ו/או כל פרופיל אחר ובגוונים שיקבעו ע"י האדריכל. L  +Zיהיו 
הקבלן נדרש לבצע את העבודה בכלל ואת החיבור בין  -במקומות בהן מתוכנן הפרש גובה )דירוג( בין התקרות  

יה לשביעות רצונם המלאה של האדריכל התקרות בפרט באורח מקצועי מעולה. לא תתקבל עבודה שלא תה
 והפיקוח.

 פרטי חב' "אורבונד" יהיו סף מינימאלי לביצוע כל העבודות.
 כל הנ"ל כלול במחיר היח' של הקבלן לביצוע התקרות.

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים  
 אלמנטים מתועשים )מחיצות, תקרות, סינרים וכו'( 

 מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:בנוסף לאמור במפרט הכללי,          
  מפגש בין תקרות תותב לתקרת גבס .א

מחיר היח' למ"ר תקרת גבס במפגש בין תקרות תותב לתקרות גבס באותו מישור  ו/או בהפרש גובה 
ס"מ בין שני סוגי התקרות, יילקח בחשבון כמחיר/מ"ר של תקרת גבס והסינר שיידרש  5של עד 

 בחיבור בין שני סוגי התקרות יובא בחשבון כחלק מתקרת הגבס ולא כסינר גבס אנכי. 
 היח' לכל סוג של מחיצה ו/או חיפוי גבס כולל גם את קונסטרוקצית העיגון והחיזוקב.      מחיר 

 . הנדרשים לצורך חיזוק המחיצות ו/או הכלים .R.H.S-האומגות ו/או ה  -עם כל פרופילי ה          
 הסניטריים ו/או כל מה שנדרש.          

 עיבוד פתחים כנדרש. ב.
טרוקצית העזר, חיזוקים דיאגונליים, חיזוקים לרעידות אדמה, חומרי כל החיזוקים והחיבורים, קונס ג.

 העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.
את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום סביב  תעלות וצינורות  ד.

 בצמר זכוכית + מרק לפי פרט אקוסטיקה.
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ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או האדריכל ועד  כל הדוגמאות הדרושות בגודל ה.
 אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.

כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות מהן, לרבות בדיקת  ו.
 אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 ל ובשיפוע.עיבוד במעוג ז.
 פרופילי פינות. ח.
 שפכטל. ט.
 המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם, בכל גודל שהוא. י.

, לא תשולם תוספת בגין עיבוד פתחים לדלתות, חלונות 22.00.05בניגוד לאמור במפרט הכללי בסעיף מס' 
 וכד'.

ס"מ מעל תקרות אקוסטיות, המשך קונס'  15-10תהיה בפרישה עד לגובה  מדידת סינרי גבס האנכיים יא.
 עיגון סינורי הגבס לתקרות הבטון איננו נמדד והוא כלול במחיר היח'. הסינורים לא ימדו לפי מ"א.  

 ס"מ מעל למפלס הנגלה לעין.          15מדידת הסינורים תהיה במ"ר לוח גבס הנגלה לעין בתוספת 
 וחיתוך פתחים לאביזרים, גופים ולמפזרים. יב.    סימון

יג.    מתקנים סמויים מקוריים במחיצות גבס כדוגמת חברת "אורבונד" או שו"ע לתליית ריהוט וציוד כלולים 
 במחיר המחיצות.

 מ"מ 10יד.     עבור גופי תאורה ומפזרים הקטנים מלוח/אריח התקרה: לוח דיקט סנדוויץ' בעובי 
 לוח/אריח התקרה עם חור לגוף התאורה או למפזר.בכל שטח          
 ההכנות להתקנת גופי תאורה ומפזרי אויר, כלולות במחיר העבודה של הקבלן.         

 טו.    כל הבידודים האקוסטיים / חסיני אש.
של בכל המפגשים בין מחיצות / קירות / חיפויים / תקרות כלול במחיר היחידה  L+Zטז.    השימוש בפרופילי 

 התקרות.
התקרה והפרופילים בחיבורים לקירות ולסינורים יהיו בגוון כפי שיידרש ע"י האדריכל, ללא תוספת כלשהי 

 במחיר.
 עבודות מתועשות מיוחדות:

 אספקה והרכבת פרופילי הגנה על פינות הקירות כדלקמן:.   1
 לרבות קירות ו/או חיפוייםמעלות, ע"ג קירות בנויים ומטוייחים,  90קיר פינת מגן פרופיל      
 PAWLINGשל חב'  WALL COVERINGדגם ס"מ,  PVC 51/51-ממגבס . הפרופיל       
 . מעצבתגוונים עפ"י בחירת ההשינזון,  ספק בארץ חב'    
 ל החלקים והאביזרים לרבותכ ס"מ מעל הפאנל מחיר היח' כולל את 244– פרופילגובה ה    
      מושלם של העבודה.  עד לביצוע סגירות בקצוות, הכל קומפ' פרופילים, אלמנטי פינות,    
2. P.V.C - :למה צריך?  מגן קירות נגד נגיפה 

 מגן הקירות נגד נגיפה יכול שיבוא באחת משלושת האפשרויות להלן:    
ספק בארץ  PAWLINGשל חב'  WALL COVERINGדגם מ"מ,  2בעובי  PVC-מגן קיר מ .1

. גובה מעצבת, ראה פריסת קירות במסדרונותעפ"י בחירת המסופק ומורכב גוון חב' שינזון, 
  . P.V.Cשייעשה בשני גוונים של  ס"מ מעל הפאנל 120 עד  –החיפוי 

מחיר היח' כולל את כל החלקים והאביזרים לרבות פרופילים, אלמנטי פינות, סגירות  .2
 לשביעות רצון המעצבת והנהלת ביה"ח.בקצוות, הכל קומפ' עד לביצוע מושלם של העבודה 

 
 מטרים, המגן יותקן מלוח אחד שלם.  3-על גבי הקירות שאורכם קטן מ .3

 מטרים, המגן יותקן בהתאם לפריסה מאושרת  3על גבי קירות שאורכם עולה על                
 ע"י האדריכל לפני ביצוע.               

 שילוט:
 כללי א.

שנות עבודה לפחות, בעל יכולת לפתח  5ות בעל ניסיון מוכח של קבלן השילוט צריך להי 
 מערכת שילוט ייחודית לבנין. צוות עובדיו יכלול מעצב גרפי.

מחיר הקבלן כולל עיצוב ממוחשב גראפי של כל שלט ושלט ע"פ דרישות האדריכל והמזמין,             
 לרבות הדמיה תלת ממדית לכל סוג של שלט. 

מיקום סופי של השילוט יהיה בתאום עם צוות ביה"ח, האדריכל, והמזמין, על קבלן השילוט            
ללוות את האדריכל מבחינת ייעוץ למיקום נכון של השילוט. המעצבת הגרפית של הקבלן 

 תבצע את כל השינויים הנדרשים בעיצוב השלטים עד לקבלת אישור סופי של האדריכל.
ות הן בקירוב, הקבלן מתחייב לבצע במידות המתאימות לתן ולהנחיות משרד הבריאות המיד           

 מבחינת מרחקי ראיה ומבחינת חוקי הנגישות.
 הקבלן רשאי להציע מתכונת עיצוב אלטרנטיבית לאישור האדריכל.           
להתקנה מושלמת כל הרשום לעיל לרבות התקנות, עיגונים תאומים תכנון ועיצוב הכל עד            

 כלול במחירי היחידה.
 מערכת השילוט ב.

 מערכת השילוט תתבסס על פי ספר הנחיות לשילוט מוסדות רפואה בהוצאות
 .1990האגף לתכנון מוסדרות רפואה של משרד הבריאות 
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 מחיר הקבלן כולל שכירת שירותיה של חברה לעיצוב שלטים. החברה תעצב את
 השלטים בהתאם לדרישות הנ"ל. העיצוב יהיה בשתי חלופות שיובאו לאישור  

 הנהלת ביה"ח והאדריכל. 
 וואנדאלית, נטולת-מערכת השילוט תהיה גמישה בשימושה קלה לעדכון, אנטי

 תחזוקה, ברורה וקריאה. 
 שיטת הביצוע תהיה בהדפסה או הטבעה של אותיות וסמנים על רקע פח

 /או זכוכית ו/או כל חומר אחר שייקבע ע"י האדריכל. אלומיניום צבוע ו 
 . כל השילוט במחלקה יהיה בשלוש שפות: עברית, ערבית, אנגלית          

 לפני תחילת ביצוע יש להכין דוגמא לאישור של כל סוג שלט.
 1-ש –שילוט בתוך הבניין סמוך לדלת הכנסת מיטות  ג.

מ"מ גובה תחתון  800/400תלוי מהתקרה, במידות השלט מול דלת הכניסה יהיה שלט הכוונה  
 מ'. 2.20-לא יפחת מ

 השלט יהיה ממערכת "מירטק אוריון" או שו"ע מאושר.              
 מבנה אלומיניום אנודייז עם חזית אנודייז.              
 גווני הטקסט והשלט יהיו לפי דרישת האדריכל.              

         

 2-ש –שלט חדר + מספר 
 שלט חדר פונקציונאלי + מספר, בכל החדרים.             

 מ"מ. 200/62מידות 
  6063מערכת "מירטק וונוס" או שו"ע מאושר. השלט מאלומיניום 

 עם גימור אנודייז מוברש. הגרפיקה ע"י אינסרט.
 הגנה עם פוליקרבונט שקוף מט על הגרפיקה.

 ת האדריכל.         גרפיקה וגוונים עפ"י בחיר

   

   הנדרש שילוטהרשימת 
                                                                                .שלט הכוונה פנימי אחרי דלת הכנסת המיטות לבניין                                                            
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 הריסה עבודות - 24פרק 

 במסגרת עבודה זו, יש לבצע עבודות פירוק והריסה בבניין מרפאות החוץ שבביה"ח.

העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי של משרד השיכון ומשרד הבטחון בתוספת 
 ההערות הבאות:

 אין לבצע עבודות פירוק כלשהי ללא קבלת אישורם ובפיקוחם הצמוד של מהנדס הקונסטרוקציה, 
 הממונה על הבטיחות ונציג האפדימיולוגיה מטעם בית החולים.

הקבלן יבצע סגירה לכל המתחם נשוא פרויקט זה תוך הבאה בחשבון של נקיטת כל אמצעי 
הזהירות הנדרשים מתוך העובדה שהבניין משמש את הציבור ואת עובדי ביה"ח.  הסגירה תבוצע 
בחומרים ועפ"י כל הכללים של משרד העבודה ועפ"י כל חוק ותקנה כלשהם. הסגירה תבוצע 

בר בהנהלת ביה"ח, עפ"י תוכנית לסגירה עם ציון החומרים ממנה היא בתיאום עם הנוגעים לד
עשויה, שתובא לאישור הגורמים הרלבנטיים בהנהלת ביה"ח  ולשביעות רצונו של הממונה על 

 הבטיחות בביה"ח.  

באחריותו הבלעדית  -עבודות ההריסה ייעשו לאחר תמיכת הרצפות, התקרות והקורות ע"י פיגומים   0.1
 .קונסטרוקציה והמפקחן, ובאישור מהנדס השל הקבל

 לריצפה קיימת באיזור החיזוק. ןוייצובתמיכות הפירוק ייעשה לאחר חיבור ה  0.2

הריסת/ניסור קירות ישולמו לפי כתב הכמויות. אופן ביצוע הריסה  -מחירי הריסת/ניסור קירות 0.3
 לפני ביצוע.או ניסור בטונים יהיה עפ"י דרישות ובאישור מהנדס הקונסטרוקציה 

מחיר הקבלן לביצוע פרויקט זה, כולל את כל עבודות הפירוקים, ההריסות החציבות וכו' שיידרשו  0.4
לצורך ביצוע פרויקט זה גם אם לא הוזכרו/הופיעו כסעיף מפורש בכתב הכמויות ו/או במפרט 

 המיוחד.

מוש חוזר. מחיר הקבלן יקבל הנחיית נציג בית החולים לגבי פריטים שיפורקו על ידו לצורך שי 0.5
הקבלן לביצוע הפרויקט כולל את הובלת הפריטים הללו למחסן שיצביע עליו נציג ביה"ח ובתנאי 

 שהמחסן יהיה בתחום ביה"ח.

 כגון:הפסולת וסילוק כל  פינויכל הפירוקים ,ההריסות ,הניסורים והחציבות ייכללו את מחירי  0.6
 ריצוף ,מכל חומר שהוא אינטרסולים יות,אקוסט תקרותמשקופי דלתות ודלתות, קירות, מחיצות, 

. הכל כלול להריסה ופירוקבאשר   ו/או ע"י נציג ביה"ח בשטח בכתב הכמויות, וכל הנדרש בתכניות
 כאמור במחיר העבודה של הקבלן.

כל עבודות ההריסה, השבירה וכד' יבוצעו בשלבים ויתואמו עם המפקח ועם נציג בית החולים. לא  0.7
קבלן לשינוי מחיר יחידה בגין הביצוע בשלבים והתיאום עם המפקח ו/או תוכר כל תביעה של ה

 נציג בית החולים.

 מחיר היח' לכל סוגי ההריסות והפירוקים כולל את פינוי הפסלות והובלתה למטמנה מורשית. 0.8

 הקבלן ימסור לידי המפקח את חוזה ההתקשרות שלו עם המטמנה וקבלות עבור ההטמנה.

במקום ובדק   ט הכללי הבינמשרדי, רואים את הקבלן כמי שסיירלמרות מה שרשום במיפר 0.9
באופן מדוקדק את כל העבודות שעליו לבצע לצורך יישום המטרה שלשמן הן יועדו והביא 
בחשבון את כל העבודות הנדרשות וגם אם הן אינן מופיעות בכתב הכמויות, עליו לבצע אותן 

 ומחירן כלול במחיר הקבלן.

הפירוקים כולל אלמנטים שונים שיפורקו לצורך שימוש חוזר,  ויועברו חלק מעבודות  0.10
לאיחסון במתחם ביה"ח במקום שיורה עליו נציג ביה"ח. ההובלה והאחסון כלולים במחיר 

 עבודתו של הקבלן.

 האביזרים שעשויים להיות מפורקים לשימוש חוזר הם: 

ור מכון התקנים גלאים מכל סוג שהוא לרבות מתזי כיבוי ולרבות קבלת איש .א
לשימוש חוזר במתזים ולפירוקם תוך השארת המערכת עובדת בכל שאר חלקי 

 בניין מרפאות החוץ. 

 גופי תאורה. .ב
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 אביזרי מיזוג אוויר לרבות מפוחים בשירותים. .ג

ציוד קיים בחדר הטיפולים בבניין מרפאות החוץ, לרבות  .ד
 המסילות הקיימות בתקרה.

 וטנים לקירות.כנפי דלתות ומשקופי פח שאינם מב .ה

 מזגנים, ריהוט קבוע ונייד. .ו

אלמנטים של תקרות אקוסטיות שהמפקח יורה על פירוקן  .ז
 לשימוש חוזר. 

 כל הנ"ל כלול במחיר הקבלן.

 הערות:

 בכל מהלך העבודה השטח יהיה נקי ומסודר מכל פסולת בניין. .1

מחיר הריסת אלמנט המיועד להריסה כולל גם את ניתוק כל המערכות האלקטרומכניות  .2
 והמערכות האחרות ופירוקן. 

 כל הנ"ל כלול במחיר הקבלן.

 אפשרות לפירוק הריצוף הקיים בכל המתחם נשוא עבודה זו:
להשגת אריחי  על הקבלן לבדוק את האפשרות –לפני ביצוע עבודת ריצוף כלשהי ולפני רכישת חומר כלשהו 

ג"פ זהים במידות ובגוון לאריחים הקיימים בפרוזדור מרפאות החוץ. במידה שלא ניתן להשיג אריחים זהים, 
על הקבלן לבדוק אם ניתן להשיג אריחי ג"פ בגוון דומה מאוד ובמידות זהות לאריחים הקיימים. אם כל הנ"ל 

ף שיידרשו בכל המקומות הנדרשים לביצוע לא ניתן להשגה, אזי הקבלן יביא בחשבון את תיקוני הריצו
תיקונים והשלמות ריצוף + הדבקת אריחי ג"פ קרובים ככל הניתן בגוון ובמידות לאריחי הפרוזדור הקיימים 

 עבודות ריצוף.  10עפ"י המוזכר בסעיף  P.V.Cאו של הדבקת יריעות 
 הכל יהיה נתון להחלטת האדריכל והנהלת ביה"ח.

 
 

 עובדים מקצועיים ועובדים לא מקצועיים עבודות של:  60פרק 

 .שעות העבודה יאושרו ע"י המפקח ו/או מנהל אגף הבינוי בביה"ח, ביומן העבודה .א

העבודות של העובד המקצועי ושל העובד הלא מקצועי, מתייחסות לכל סוגי העבודה נשוא מכרז זה,  .ב
 .05, 06, , 08, 09, 10, 11, 12, 22, 24פרקים  ,

 מחירי קבלן ראשי, גם העבודות שתדרשנה תהיה של קבלני משנה כלשהם.כל המחירים הם  .ג

העלויות לשעת עבודה כוללות את שכר העבודה, כל המיסים הנדרשים עפ"י החוק לרבות פנסיה,  .ד
חופש, פיצויים וכדו', ביטוח לאומי, הובלת הפועל לעבודה ובחזרה, כלי העבודה והשימוש בכלי 

עבודה נשוא מכרז זה, ההוצאות עבור ניהול אתר החברה ורווח העבודה שיידרשו לצורך ביצוע 
 הקבלן.
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 רשימת תכניות –' גמסמך 

 סטטוס תאריך מהדורה קנ"מ שם תכנית מס' תכנית

 למכרז 21.02.2021 1 1:100 תכנית מצב קיים + חתכים 1מס'  ןגיליו

 למכרז 21.02.2021 1 1:50 תכנית הריסות ופירוקים 2מס'  ןגיליו

 -מוצעתכנית מצב  3מס'  ןגיליו

 חזיתות, פריסות, 

 תקרה אקוסטית וריצוף

 למכרז 21.02.2021 1 1:50

 למכרז 21.02.2021 1 1:50 חתכים-מוצעתכנית מצב  4מס'  ןגיליו

 למכרז 21.02.2021 1 1:50 רשימות-מוצעתכנית מצב  5מס'  ןגיליו

 למכרז 12.09.2021 1 1:200 התארגנות שטחי עבודה 9-ק

 

 
 
 

 כתב כמויות –' דמסמך 

 בדפים נפרדים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








