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  זה רשימת המסמכים למכרז/חוזה

  

 עמוד  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך
      הצעת הקבלן  מסמך א'
    תנאי החוזה לביצוע העבודה    מסמך ב'
  המפרט הכללי לעבודות הבנין:    מסמך ג'

  פרקים:
  

    השנה  שם  מס'    
    2009  מוקדמות  00    
    2004  עבודות איטום  05    
    2007  מתקני תברואה  07    
    2005  עבודות צביעה  11    
    2008  אלומיניוםעבודות   12    
    2000  מסגרות חרש  19    
    1995  ת גילוי וכיבוי אשמערכו  34    
    2009  עבודות פתוח  40    
    2007  קווי מים, ביוב ותיעול  57    
מהדורה   1596תקן ישראלי       

  אחרונה
  

תקן אמריקאי       
ANSI/NFPA 13  

מהדורה 
  אחרונה

  

מהדורה   1928תקן ישראלי מס'       
  אחרונה

  

תקן אמריקאי       
ANSI/NFPA 25  

מהדורה 
  אחרונה

  

קאי תקן אמרי      
ANSI/NFPA 231 

מהדורה 
  אחרונה

  

מהדורה   2חלק  2206תקן ישראלי       
  אחרונה

  

תעריפים ונהלים לעבודות       
תכנון במערכת הבטחון 

  (הספר הצהוב)

1996    

         יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'
מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים
        

          מחירון  מסמך ד'
          ורי הארץמפת אז  מסמך ה'

  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד 

  ומשרד הבינוי והשיכון. ןהביטחו

  

  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
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  הצהרת הקבלן

  

רטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפ

תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

  המוגדרות בהם.

  

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

  הערה

  

רשותו של הקבלן ניתנים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ב המצויניםהמפרטים הכלליים 

  אביב.-, תל24לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1- מסמך ג'

   מס'חוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  

  מוקדמות - 00פרק 

  

  אור העבודהית  00.01

אחזקה והתקנת מערכות כבוי אש באתרי  לתכנון, ודה כוללת ביצוע עבודותהעב  

  כמפורט:הדרום ברשות שדות התעופה 

 .אחזקה מונעת מערכות כבוי אוטומטי במים  .א

 אחזקה מונעת הידרנטים.  .ב

 אחזקה מונעת גלגלונים.  .ג

 אחזקת מגופי שער.  .ד

 .מערכות כיבוי אוטומטי במים התקנתאחזקת שבר ו  .ה

  

  האתר  00.02

נמל תעופה רמון, מעבר גבול רבין, מעבר גבול טאבה וכל אתר ו/ או משמעותו  אתר  

  .ככל שיהיו ויתווספורשות שדות התעופה  מתקן של 

כות כיבוי אוטומטי במים נכון ליום הגשת ההצעה קיימות מערלעניין האחזקה   

          באתרים הבאים:

  רבין וטאבה.- סופי גבולמ,  מוןר-שדות תעופה  

    

  

  ם וחשמלמי  00.03

במפרט הכללי לעבודות בנין,  00של פרק  00.03.01- ו 00.03.01בסעיפים בניגוד לאמור   

המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקורות 

המים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום 

  .זמין באתרמוקדם עם נציג המ

המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות   

לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית (אגירה, גנרטור וכו') 

במקרה של תקלות או הפסקות באספקת המים או החשמל. כנ"ל במקרה שרש"ת לא 

  תוכל לספק מקורות למים וחשמל.
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  י המזמין באתררעות ותיאום עם נציגמניעת הפ  00.04

מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים מאוכלסים, אשר   

  יהיו פעילים במהלך בצוע העבודה.

מוקדמות במפרט הכללי,  0048ובסעיף  30, 28בנוסף לאמור במסמך ב' סעיפים   

בדרכי העבודה הסדירה מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית 

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה באתר העבודההמתנהלת 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף 

  כפי שיורה לו המנהל.האתר פעולה מלא עם נציגי 

נציגי המנהל כאמור. , למעט המזמיןמכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן   

אין באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל 

  גורם שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

  

  אחריות למתקנים קיימים  00.05

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם   

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות  ודה.להם כתוצאה מביצוע העב

  הקבלן, על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.

  

  אתרתנועה בשטח ה  00.06

(כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו האתר בשטח  -נתיבי תנועה   

  , והמנהל.אתרביוזמת הקבלן ובאחריותו עם נציג ה

  החלים על הנהגים בשדות התעופה, חלים גם על הקבלן ועובדיו. -וקי תנועה ח  

כניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשערי   

  שדות התעופה.

  

  סילוק פסולת  00.07

, אתרסילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל מחוץ ל  

פך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת יעשה יום יום ולפי הוראות למקום ש

  המנהל.

  

  שהות באתר  00.08

בשעות  אתרלמען הסר ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב  

  הלילה ומעבר לשעות העבודה.

  

  

  התארגנות בשטח  00.09

החומרים, הציוד וצורת  על הקבלן לקבל מהמנהל אישור מראש ובכתב למיקום  

  התארגנותו בשטח.

, כלים וכו', דרוש אישור של מנהל ןהבניילתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי   

  באמצעות המנהל.האתר 
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מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י   

עבוד בהתאם. אין רשות שדות , הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולהאתרמנהלת 

  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  דו"ח מצאי ואחריות הקבלן  00.10

לפני תחילת העבודה ייערך ע"י המנהל, בנוכחות במידת הצורך עפ"י החלטת המנהל,   

נציג הקבלן ונציג רשות שדות התעופה, דו"ח מצאי מפורט של מצב המבנה המיועד 

ו חלק ממנו). בדו"ח יפורטו המבנים והאלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט לשיפוץ (א

  לתקנם או להחליפם בחדשים.

שלושת הצדדים, יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הבצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך   

  יחיד, לצורך התחשבנות עם הקבלן בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה.

  ספת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך העבודה.המנהל בלבד רשאי להורות על תו  

  המנהל לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר.  

  

  הזמנת העבודה  00.11

  כללי  א.  

  נפרדת, אשר תכלול את הפרטים הבאים: לכל עבודה תונפק "הזמנת עבודה"    

  שם העבודה  )1    

  אתר העבודה.  )2    

  .מחירון  )3    

  צוע.יתקופת ב  )4    

  

  קצב ההזמנות  ב.  

למען הסר ספק, מודגש בזאת שהסכם זה הינו ליצירת מסגרת התקשרותית     

  ובכל זמן שהוא. בלבד. אין המזמין מתחייב לבצע עבודה בכל סכום שהוא

  

  תקופת ביצוע  00.12

  תקופת הביצוע תקבע ע"י המזמין עבור כל עבודה בנפרד.  

  

  

  בלבד ' התקנהמקדם היקף עבודה לעב  00.13

  בהזמנה  ₪ 150,000לסך של מובהר בזאת שהצעת הקבלן במחירון הינה לעבודות עד 

  אחת, לאתר אחד.

  .הקבלן הנחה בהתאם לטבלה המפורטת להלן ןמעל סכום זה יית
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הנחה היקף עבודה בש"ח

0%  150,000 – 0  

2%  300,000 – 150,001  

4%  450,000 – 300,001  

6%  600,000 – 450,001  

   600,000מעל,   8%

  

  

    

  הצעת הקבלן  00.14

מכיל מחירי יחידה אשר הוכתבו ע"י המזמין ואשר מחייבים את  המחירון  -  

 תן הנחהמלקבלן האפשרות להקבלן ולא ניתנים לשינוי. יחד עם זאת ניתנת 

  .באחוזים לסה"כ ההצעה הכללית

ע"י מתן  מחירוןבודד ברי יחידה לסעיף : אין לשנות מחילתשומת לב הקבלן  -  

  כולו. מחירוןאלא ל -הנחה/תוספת 

  .תיפסלהצעה אשר תכלול שינויים למחירי יחידה בודדים שנעשו ע"י הקבלן,   -  

  

  

  אופני מדידה מיוחדים  00.15

  

 עבודה בשטחים/קווים/נפחים קטנים  .א

לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים, עבור התאמת 

אחרת  צויןן לחדש, אלא אם ם וכל עבודות הנדרשות להתחברות טובה בין הישמישורי

  .מחירוןב

  

  פירוק זהיר של רכיבים  .ב

ל"סילוק" ורכיבי  צויןלא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם היה ו

  לגביהם לסילוק ייראו כפסולת. שצויןהפירוק ימסרו לנציג השדה באתר. רכיבים 

לגביו שהוא  צויןרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם המנהל רשאי לד

  מיועד לסילוק.

  

עבור: גוונים, שילוב בין גוונים, לכל  מחירוןולם תוספת מחיר מעבר למוצע בלא תש  .ג

  מרכיבי מכרז/חוזה זה.

  

  ריהוט, תמונות, או כל תכולה אחרת במתחם מחירי היחידה יכללו פינוי והחזרת   .ד

  העבודה.
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  שאינן מופיעות במחירון ותעבוד  .ה

ביצוע עבודות . שאינן מופיעות במחירוןהמפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות 

אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע עבודות 

חריגות על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול 

להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן באורח בלעדי.  העבודה וכל יתר הדברים

ייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות  מחירוןיוחד להן סעיף ב אמחירי עבודות חריגות של

  .מחירוןהמופיעים ב

ועפ"י סדר  אופניםלושה , ייקבעו המחירים בשמחירוןבהעדר עבודות דומות ב

  העדיפויות:

 .קטנים תחזוקה ובניה בהיקפים , שיפוצים מאגר מחירי –" לפי "דקל .1

  .("דקל שיפוצים")

 מאגר מחירים לענף הבניה. –לפי "דקל"  .2

  לפי ניתוח מחירים. .3

      

  קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב לגבי אותה עבודה   

  לפני תחילת עבודה.  

  

  "דקל שיפוצים"  .1    

הדורתה האחרונה ללא ים" במהמחירים יהיו לפי חוברת "דקל שיפוצ      

לעבודות ההתקנה  ע"י הקבלן החוזית שניתנה ובהנחהמקדמים 

  תקפה במסגרת מכרז/חוזה זה.ו

  

  מאגר מחירים לענף הבניה" דקל"  .2    

במידה ואין בחוברת "דקל שיפוצים" את הסעיפים, יתומחרו       

בהתאם  דקל" מאגר מחירים לענף הבניה,הסעיפים לפי חוברת "

ובהנחה  ללא מקדמיםעים במהדורה האחרונה חירים המופילמ

תקפה במסגרת ולעבודות ההתקנה  ע"י הקבלן החוזית שניתנה

  מכרז/חוזה זה.

  

  ניתוח מחירים  .3    

על בסיס מחיר יהיה לביצוע העבודה בשלמותה  יםניתוח מחיר      

ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור  חהעבודה וחומרים. הניתו

  לאותה העבודה. המפקח, ייקבע מחיר סופי 
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  שינויים בהיקף המערכות בהן נדרשת אחזקה  .ו

במהלך הפעלת החוזה ייתכן ויהיו שינויים מהותיים בהיקף המערכות שידרשו 

(עקב עבודות נוספות ו/או תוספת מבנים/מתקנים ו/או גריעת  לאחזקה

  .מבנים/מתקנים)

  

לא תלות בהיקף בכל מקרה התשלום למערכות אלו יהא בהתאם למחירי החוזה, ל

  השינויים.

תכולת עבודות האחזקה ואופני התשלום למערכות אלו יהיו בהתאם למפורט במפרט 

  הטכני. 

  

  

  חומרים ומוצרים  00.16    

  בנוסף למפורט בחוזה:  

  תו תקן  א.  

 הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה    

.  

  

  הגנה  .ב  

עולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל הקבלן יבצע את פ    

יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן 

  שימנע את קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.

  

  תעודת אחריות  .ג  

על הקבלן למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר     

, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או המסופק לאתר

  דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה. ההיית

  

  עבודות בשעות חריגות  00.17

ידרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת יבמסגרת הסכם זה יתכן ו  

 למנוע הפרעות מבצעיות, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של פועלים ליום, או

  לעבוד בשעות נוספות, או בלילה, או בשבתות וחגים.

וכן יתכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם   

  לדרישות המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

שלום נוסף על מחירי היחידה עבור הגבלות אלה לא יהיה הקבלן רשאי לתבוע כל ת  

  חשבון בזמן מתן הצעתו., על הקבלן לקחת סעיף זה במחירוןב

  

  (לאחר ביצוע) AS MADEכניות ת  00.18
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ע"ג תכניות מדיה ו/או אדריכליות יבוצעו ע"י הקבלן ) AS MADEכניות עדות (ת  

בדיקה הידרוסטטית  מסירת דו"חעם סיום התקנת המערכת, שימסרו ע"י המזמין. 

ובאם בוצעו וקבלת אישור מעבדה מוסמכת להתקנה והפעלת המערכת. במידת הצורך 

בין ההתקנה לתכנון המקורי, יבצע הקבלן על חשבונו  הידראוליים)( שינויים מהותיים

כל אשר יידרש בהתאם ם, חישובי נפחים ויוללא תוספת תשלום חישובים הידראולי

לבחינה ואישור ויוגשו תכניות העדות ל  מסמכים אלו יצורפו לדרישות המעבדה. 

והתכנון המקורי אושר טרם במקרים בהם גם  מעבדה מוסמכת. פעולה זה תבוצע

  תחילת עבודות הקבלן המבצע. 

העתקים של תכניות שלאחר ביצוע  5בגמר העבודה דיסקט + אורגינל +  הקבלן יכין              

של העבודות והמערכות, לרבות מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח 

  לפני הקבלה הסופית של העבודה.

תכניות תהיינה באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ותהינה חתומות על ידי ה  

מהנדס. מסירת התכניות היא תנאי לקבלת העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור 

  .תכניות אלה

    

  

  בדיקות טיב  00.19

 כגוןע"י מעבדה מוסמכת  לתכנון ולביצוע העבודות נשוא מכרז זו תעשנה בדיקותכל ה  

   .הקבלן ועל חשבונו ובאחריות ,ניםמכון התק

  

  צוות הקבלן  00.20

במשך תקופת החוזה צוות עובדים  עסיקהקבלן מתחייב להלנושא ההתקנה   א.  

  כדלקמן:

באופן קבוע  צוות עובדים משלו שיבצע את כל הפעולות  עסיקלה  .1    

נה ותאושרנה הכלולות במתן השירות, לפי הוראות ביצוע אשר תוכ

שיהא אחראי לכל  ראש צוותאש הצוות יעמוד ע"י המנהל. בר

מערכות  באחזקה ו/או התקנת שנים לפחות 7בעל ותק של  העבודות,

צוותי התקנה של מערכות כיבוי  לכיבוי אוטומטי במים ובניהו

ימצא באתר באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע יו אוטומטי במים

  העבודה.

, ניהול ביצוע, וחשבונות נושא התאום ההנדסיהחוזה מול רש"ת,  להוני    .     2                          

רשום בפנקס  אזרחי/בניין/מיםיעמיד הקבלן לפחות הנדסאי 

  שנים לפחות. 5ההנדסאים  בעל ותק של 

רשוי  /אורשום ויעמיד הקבלן מהנדס  עבודות התכנון שיבצע הקבלן       . 3                          

הנדסת מערכות תברואה ובעל  ם והאדריכלים בענףבפנקס המהנדסי

  שנים לפחות. 5ותק של 

וציוד  יהמכאנהצוות של הקבלן יהיה מאומן היטב בהפעלת הציוד   .4     

כל עובדי הקבלן  הבטיחות הדרושים לצורך מתן השירות, כמפורט.
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אשר יעבדו במסגרת הסכם זה יעברו הדרכה לביצוע עבודה בגובה. 

ישור המוסד המדריך ושהוסמך על ידי משרד הקבלן יציג את א

העבודה למתן הדרכה כי העובד עבר את ההדרכה הנדרשת לעבודה 

  בגובה.

לנושא האחזקה הקבלן מתחייב להחזיק במשך תקופת החוזה צוות עובדים קבוע.   .ב

שנים לפחות באחזקת מערכות כיבוי  5בראש הצוות יעמוד שרברב בעל ניסיון של 

כל העובדים שיועסקו במסגרת הסכם בנושא  ציבור. אוטומטי במים במבני

אחזקת מערכות כיבוי אוטומטי במים יהיו כאלה אשר עברו קורס תחזוקת 

  י.למערכות כיבוי אש במים מטעם מכון התקנים הישרא

  

  

הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שקבלו את   .ג

לו את אישור המנהל לא יועסקו על ידי אישור המנהל. עובדים, אשר לא קב

  החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

  

הקבלן מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של עובד   .ד

מעובדיו ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המנהל, או 

ת לא תישא בפיצויים שנוכחותו בנמלים אינה רצויה לדעת המנהל, ולסלקו. הרשו

כלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי הקבלן. דרישת המנהל, כאמור, תהא 

לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן לפי סעיף 

  משנה זה היא ללא זכות ערעור.

  

חר סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד א  .ה

  שהעסקתו אושרה ע"י המנהל.

  

מפאת מחלה,  םהיעדרותעל הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של   .ו

  מילואים ו/או מכל סיבה אחרת.

  

  הסתרת מקום העבודה  00.21

על הקבלן לבצע הסתרה של אזור העבודה ע"י  הסתרה שתידרבה בכל עבודה   א.  

בפנל אחר מכל סוג שהוא,  עץ וכיסוי במלמין לבן או תקונסטרוקצייהקמת 

בכל עבודה המתבצעת מחוץ למבנה על הקבלן לרבות דלת כניסה עם מנעול. 

לבצע גדר רשת עם כסוי בד יוטה בהיקף אזור העבודה לרבות שער כניסה עם 

בעבודות הדורשות שימוש בפיגומים רשאי המנהל להורות על כיסוי מנעול. 

להורות על פרוק, הזזה והרכבה המנהל רשאי הפיגומים בבד יוטה. כמו כן 

  מפעם לפעם. ו/או הגדר מחדש של אלמנט ההסתרה

ייתלו שלטי אזהרה באנגלית ובעברית "סכנה כאן ו/או הגדר על המסתור   ב.  

  ס"מ. 100/60- בונים, הכניסה אסורה" בגודל שלא יקטן מ
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בכניסה לאתר יציב הקבלן שילוט כללי המציין: אגף הנדסה אזרחית, שם   ג.  

  .'וכו , רשימת המתכננים הל העבודהמנ

ועליו להתחשב בכך עבור מילוי תנאי זה לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר   ד.  

  בעת מילוי הצעתו.

  

  בטיחות וגהות  00.22

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד   

ת, לרבות תקנות הבטיחות של ג', כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרו

  רשות שדות התעופה.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים   

  גרועים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לעובדים   

  אדם כלשהוא, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.ו/או ל

  

  

  קשר אלחוטי  00.23

לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן בתחומי או בקרבת אתר העבודה, אלא   

  באישור מפורש של המנהל, וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצמה ותדרים.

"ג והצבא אישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור משרד התקשורת ולתקנות נתב  

(שינויים, ביטול תדרים וכו'), לא תוכר כל תביעה באם לא יאושר לקבלן להפעיל תחנה 

  כנ"ל או בשלב כלשהו תבוטל הפעלתה של תחנה כנ"ל שאושרה וכו'.

  

  משרד הקבלן וכוננות  00.24

לצורך ביצוע השרות, כמוגדר בחוזה מתחייב הקבלן באופן קבוע להיות בעל משרד בו   

מכשיר טלפון טלפון + פקס אשר יאויש בשעות העבודה המקובלות וכן  מותקן מכשיר

   שעות. 24-כאמצעי קשר רציף ל נייד

  

  האתרתנועה בשטח   00.25

    

אל מקום העבודה וממנו,  התפעולים של המתקנים השוניםנתיבי תנועה בשטח   

כי כל הן לצרכי ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, והן לצר המתקן מנהלתיתואמו עם 

בגלגלים  המצוידיםתנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  -מטרה אחרת שהיא 

  .םפניאומאטיי

כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן   

  ועל חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

  חלים גם על הקבלן. בשטחים התפעוליםחוקי התנועה המחמירים החלים על הנהגים   

כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות   

  בכל מתקן ומתקן.קיימות 
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מודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי   

נתב"ג. הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיעה,  מנהלת

  פשרות להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.א

  

  אחריות הקבלן  00.26

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל   א.  

ניסיון בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, 

ה זו, וכי הוא בקי המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבוד

בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפי כך, רואים את 

הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו 

ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות, טעות 

ום, לדעתו, לכך שהמתקנים בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגר

לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל 

  האחריות הכספית והאחרת.

  

הקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם   ב.  

בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, 

ע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח ביצו

מצא את הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של המערכות והן בתקופת 

האחריות. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו 

ע"י המפקח, באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין 

תיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן לבצע את ה

בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר 

  הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

    

על הקבלן לקבל תכנית תשתיות חתומה מהמפקח. בכל מקום באתר עבודתו   ג.  

קרקעי, יבצע הקבלן חפירה בעבודת ידיים - מסומן בתכנית מכשול תת שבו

. האחריות למניעת פגיעות במתקנים תחול על הקבלן בלבד מרביתובזהירות 

ונזקים שיגרמו להם יתוקנו על חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אינפורמציה 

  מוקדמת על מיקומם בתוכניות.

    

  מוש באקדח מסמרותיש  00.27

בבצוע עבודות במסגרת הסכם זה באקדח מסמרות, אלא במקרים אין להשתמש   

  מיוחדים רק לאחר קבלת אישור המנהל ורשום ביומן העבודה.

  

  סמכויות המפקח  00.28

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   

  ו/או החוזה.
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את התוכניות,  לפרש  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי  א.  

וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו.  המחירוןהמפרט הטכני ו

במקרה של סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של 

  המפקח והמתכנן. חוות דעת או הוראה זו היא סופית ולא ניתנת לערעור.

  

רים וכן עבודות שבוצעו או המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומ  ב.  

  צריכות להתבצע.

  

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה   ג.  

  לקבלני משנה.

  

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם,   ד.  

ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע 

או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה מסוימת עדיפות של עבודה 

  חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

  

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן   ה.  

חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 

קצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא המ

  לפי התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

  

  פיקוח וביקורת העבודה  00.29

ולמפקח בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  יםננהקבלן יאפשר גישה חופשית למתכ  

והמפקח את כלי העבודה  ניםד לרשות המתכנלבקר את העבודות. הקבלן יעמי הםבידי

  וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  

  אישורי ציוד וחומרים  00.30

המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד 

. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט מכרז/חוזה זההמיועדים לשימוש ב

  דים לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. המיוע

הקבלן יגיש לאישור, בשלושה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, 

קטעי קטלוג וכדו'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה 

לפי שיקול דעתו  באתר. הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר

הם שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים 

  בלעדית לשיקול דעתו של המתכנן והמפקח.

  

  דגמים של מוצרים ואביזרים  00.31

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו   

יהם את אישור המפקח בכתב. הדגמים להשתמש בהם לביצוע העבודה ולקבל על
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שולם לקבלן שום תהמאושרים יישארו במשרד של המפקח עד לסיום העבודה. לא 

מאושרים בכתב  שאינםהוצאות פירוק עבודות, בהן השתמשו בחומרים בגין תמורה 

  ע"י המפקח.

  

  הבטחת אספקת חומרים והציוד  00.32

מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי על הקבלן להזמין את החומרים והציוד במועדים   

האספקה של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה 

אחראי לנזקים שייגרמו לאחרים על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים 

  וציוד במועדים מאוחרים.

  

  חומרים ומוצרים ללא מפרט  00.33

ט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. אם אין חומרים ומוצרים שלא פורטו במפר  

נם מפורטים במפרט . חומרים שאימחירוןכניות הם יהיו לפי תיאורים בתיאור בתו

אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור המפקח כולל  מחירוןהטכני או ב

  תיאורים טכניים, מפרטים, תעודות, תו תקן וכו'.

  שם היצרן  00.34

תן לצרכי קביעה נוספת ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת י, נמחירוןן הנקוב בשם היצר  

יצרן מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, 

ים, שטיב מוצריהם גבוה יותר רבאישור המפקח, לספק מוצרים שווי ערך מיצרנים אח

או  מחירוןום בשור מוצר תחליפי לרשו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. אי

  בתוכניות יינתן בכתב בלבד, ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי.

  

  המונח "שווה ערך"  00.35

לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה   

ו/או  מחירוןל ו/או נזכר במפרטים ו/או בערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעי

בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו 

שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, 

איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי 

מפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן של המתכנן והמפקח. קביעתו של ה

ין קביעה זו. החליט המפקח גולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

ם לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותי

 , יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצרמחירוןמהמוצר שצוין במפרט ו/או ב

 שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך

  .מחירוןהקבוע במפרטים ו/או ב

  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה  00.36

במהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים   

דרש או לדוגמאות שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנ

מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק 
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ם של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של ווסילוק מהמק

  המפקח אינה ניתנת לערעור ועל הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי.

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים  00.37

ים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר  

חומר או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. 

  כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

  

  

  

  אישורים חלקיים  00.38

טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם  ,ודותביצוע כל שלב או חלק העב  

במפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה 

ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קבלת חלק 

  מהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

  

  

  שריותמידות וסטיות אפ  00.39

ננים וכד' כפי שהם מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכ  

ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת יו/או בתכנ מחירוןניתנים ב

מראש ובחשבון את הסטיות האפשריות ולבצע את העבודות ו/או לספק את המוצרים 

צמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה על סמך מדידות מדויקות שיעשה הוא ע

הינו בתחום אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או 

הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם 

  תוצאה של אי התאמות במידות כאמור לעיל.

  

  העברת חומרים וציוד  00.40

לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי  על הקבלן  

המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או 

ה אחראי לניקיון מוחלט פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות. הקבלן יהי

ידי המפקח. לא יועבר ציוד - לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על

למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר 

  איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה. 

ידי -רכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו עללא יועבר ציוד מאושר למקום הה  

המפקח. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם 

שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו 

  ויורכב במקום הצבתו.
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  אתר העבודה ניקיון  00.41

מכל פסולת  ווסביבת, ו/או התשתית, הבגמר העבודה על הקבלן לנקות את המבנ  

חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור  ,לכלוך, חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה

את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הקבלן גם 

ישפשף, ישטוף וינקה מבחוץ ומבפנים את כל הדלתות, החלונות, הארונות וכד', יוריד 

ומבפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות לכלוך  מבחוץ

על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות  אחרים מחלקי העבודה השונים.

  לחלוטין ואת המבנים וסביבתם מוכנים לשימוש מידי.

י עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילו  

  הצעתו.

    

חם ו/או ליטוש דרש ע"י המפקח בכתב ביומן ישטפו הרצפות בפוליש וקס יבמידה וי  

  עבורם ישולם בנפרד

  

  מחירי יחידה  00.42

למעט כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, כוללים מחירי היחידה   

  . מס ערך מוסף

  

  אספקה והרכבה  00.43

כמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא כל הפריטים הרשומים ברשימת ה  

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, החסנה, במפורשאם נאמר אחרת 

מיקום, התקנה, חבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב 

רווח פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, 

  קבלני וכד'.

  

  אחרים גורמים עם תאום  00.44

במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את  "00של פרק " 0048בסעיף בנוסף לאמור   

הנהלת העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

יימת ק, אשר בו תבוצע העבודה. וכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו רש"ת

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמיןבמקביל יעבדו אפשרות ש

עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם  ולתאם את עבודתו על הקבלן לשתף פעולה  

לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת 

  הצורך.

לא  -וכה הקבלן בכל תמורה עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יז  

  כספית ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  

  גובה עבודות ב  00.45

מובהר בזאת כי מחירי היחידה כוללים עבודה בכל גובה שהוא בנוסף על האמור בחוזה              

  ועבור הנ"ל לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר. 
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  ואחזקת שבר מונעתאחזקה שעות עבודה לנושא    00.46

  הן: מונעתשעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה לנושא אחזקה   .א           

  בערב. 17:00בבוקר עד  7:00 - ה' מ-בימי א'                

  בצהריים. 14:00בבוקר עד  7:00 - בימי ו' וערבי חג מ                

  הן: שעות עבודה במועדים חריגים במסגרת חוזה/הסכם זה  .ב          

  שבתות, חגים, שעות שלא במסגרת השעות הרגילות של העבודה.                

  

  

  קריאות לאחזקת שבר   00.47 

  לקבלן תוך הגדרת רמת דחיפות  מפקחקריאות לביצוע תיקוני שבר יימסרו טלפונית מה            

   מפקחרמת הדחיפות תיקבע ע"י ה . התיקון באחת משתי אפשרויות שיצוינו  להלן  

  בלבד.  

 בדחיפות רגילהקריאה לביצוע תיקון שבר   .א

שעות ממועד מסירת  7 -מהיה לא יאוחר הקבלן לקריאה הנ"ל י התייצבותזמן 

  ההודעה לקבלן בכל אזור שהוא.

   

 .קריאה לביצוע תיקון שבר חירום (דחוף)  .ב

 2 - היה לא יאוחר מי במתקן רש"ת הרלוונטי לקריאה הנ"להקבלן  תייצבותזמן ה

  .ות ממועד מסירת ההודעה לקבלןשע

     

  אופני מדידה ותשלום עבור קריאות שבר  .ג

בשעות העבודה  וקריאות שבר חירום (דחופות)בדחיפות רגילה קריאות שבר   על

  . ישולם תשלום נוסף למחירי החוזהלא  00.46 הרגילות כמפורט בסעיף

ר קריאת שבר חרום עבו, ישולם לקבלן - ובמועדים חריגים   עבור קריאות שבר בשעות

לעיל  תשולם תוספת חד פעמית  00.46כמפורט בסעיף  מעבר לשעות העבודה הרגילות

עבודות שבפרק  34.4.200לכל בעל מקצוע שהוזעק לפי קריאה ע"י המנהל, לפי סעיף 

   חוזה זה.בבמחירון  לאחזקת שבר והתקנת מערכות כיבוי אש במים

  בר מכל סוג, בכל מקום ובכל פרק עבור העבודות שיבוצעו בהמשך לקריאות ש

  .למחירוןישולם לקבלן בהתאם  –זמן 

  

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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   2- מסמך ג'

  זה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

  

  

  תכנון מערכות מתזים    34.1

  .תכנון מלא ומפורט של המערכת על פי דרישת הרשות יבצע הקבלן מדי פעם             

. תכנון זה יתבצע  NFPA-13ואמריקאי  1596התכנון יתבצע ע"פ הנדרש בתקן ישראלי              

נון זה תהיה בהתאם לתעריף משהב"ט ע"פ הוראה מפורשת של המפקח. התמורה לתכ

באחריות הקבלן יהיה לאשר את  . 90%עפ"י תעריף משהב"ט לשעות עבודה נמשכות 

תוכניות ברשות הכיבוי המקומית, ובמכון התקנים. לא תשולם כל תוספת על ה

אישורים אלו למעט במקרה ויבוטל או יוקפא הפרויקט ישולם לקבלן אך ורק עבור 

אישור התכנון במכון התקנים ע"פ חשבונית תשלום שתהווה הוכחה לתשלום בגין 

  . האישור

              

  רכת כיבוי אש ע"י מתזים אוטומטייםלמע להתקנת מפרט מיוחד    34.2

  

  כללי  .1    

והכוונה האמיתית של  על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם השלמת העבודה לפי המובן א.  

השרטוטים, האומדן והכמויות, בין אם הדבר מסומן או נזכר בפירוט בין אם לאו, בתנאי 

ם ביצוע העבודה ו/או מן המסמכים הנ"ל שדבר כזה נחוץ לש ןההיגיו שניתן להוציא בדרך

  והוראות כבאות והצלה. NFPAנדרש עפ"י התקנים הישראלים, תקנות 

מחזיקי הצינורות, זיזים, קונסולות וכן אביזרים למיניהם הדרושים להתקנה וחיבור  ב.  

ומחירם, וכן כל חומרי העזר להרכבתם  הצינורות והמערכת השלמה אינם נמדדים בנפרד,

דה של צינורות היא בציר הצינורות במטרים, האורך כולל את מדי כלול במחיר הצינור.

את אורך הארמטורות למיניהן (ברזים, שסתומים,  אינה כוללתהמדידה , אורך הספחים

  מסננים וכו') שימדדו בנפרד.

את  -לפי צרכי העבודה - בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, יסמן הקבלן בנוכחות המפקח ג.

כל מיקומי החדירות והשרוולים בכל חלקי המבנה  ם ואתנקודות המוצא לסימון ולגבהי

הקבלן אחראי לדיוק, טיב ואבטחת הסימון. אין אישור המפקח פוטר את הקבלן  לסוגיהם.

  מאחריות לסימון.

לתכנית. בנוסף  בהתאם הקבלן יבצע את עבודות ההתקנה של מערכת המתזים בדיוק ד. 

  צע על חשבונו את העבודות הבאות:עליו לב לעיל, מובא לידיעת הקבלן כי לאמור

  להכין חורים בתקרות, רצפות, קירות וכו'. 1ד.

לאחר קבלת אישור בכתב של      האש-לחצוב חורים בכל מקום עבור מערכות כיבוי 2ד.  

  .ובאישור המפקח קונסטרוקטור

  האש.-לשנות או להוסיף כל פרט במבנה הקשור במערכת המתזים ו/או כיבוי 3ד.



  

  
  

19

כל פסולת הנוצרת ע"י הקבלן במכרז/חוזה זה במשך עבודתו אל לסלק  4ד.

  מיד עם דרישתו הראשונה של המפקח. -מחוץ לאתר

המפקח,  לבצע סיתותים לעיגון, חציבה וכו', לאחר אישור מוקדם מאת 5ד.

הנמצאים במקום  ובתנאי שינקוט בכל האמצעים לכסות פריטים אחרים

  ושיש לכסותם או להגן עליהם.

                              ביצוע עבודתולצורך  , מתקני הרמהלספק פיגומים, פיגומי עזר      6ד.

  לספק בטון ו/או חומר מליטה ו/או תכניות ו/או חומרים הדרושים לצורך ביצוע עבודתו.      7ד.

    לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבה, ולנקות את השטח לאחר הגמר.      8ד.

ל המידות הפיסיות ימדוד הקבלן במקום, כפי שהינן במציאות, ולא יוציאן מתוך את כ .ה

  התכניות. הקבלן יכלול מידות אלו בתכניותיו המפורטות להלן.

ימסור הקבלן על כך בכתב  -בכל מקרה בו יש צורך בשינויים במערכת כתוצאה מהמדידות

  למפקח.

  מסירה .2

הנחיות  לות הדרושות עפ"י התקנים הרלוונטים,מסירה העבודה משמעותה השלמת כל הפעו א.

יועץ בטיחות אש ודרישות המזמין/ מתכנן המערכת מטעמו כאשר המערכת במצב 

, הקבלן יבצע בדיקה באותו חלק של המערכת שסיים, עבודהעם מסירת המבצעי. 

, וזאת לפני חיבורה הסופי כדי לוודא את תקינותה לפני המסירה, הכל לפי כולל נקיון

   בתקנים ובתקנות. דרשהנ

   בין תהא לאחר ביצוע העבודות הכוללותקבלת המערכת 

  היתר:

שתבוצע בכל המערכת, חלקיה, אביזריה וכל חלק ואביזר אחר שטיפה והפעלת נסיון    1א.

  .מפקחלאשר יראה 

  כל העבודות הכרוכות בבדיקת המערכת תהיינה על חשבון הקבלן.   2א.

יף וישפץ כל חלק השייך לחוזה/מכרז ללא דיחוי ועל חשבונו, הקבלן ישנה, יוסיף, יחל   3א.

  בהתאם לתוצאות הבדיקה והמסירה.

הקבלן יאשר עם מסירת המערכת כי ביצע אותה על כל חלקיה, ולפי דרישות והנחיות    4א.

NFPA ,המפקח יבדוק ויקבע אם כל העבודות הוצאו לפועל לפי התכניות, הפרטים .

  אות, וכי הן גמורות בהחלט.ההור תיאור העבודה ושאר

  עם מסירת המערכת למזמין, ימציא הקבלן שלושה העתקים של החומר התיעודי כדלקמן: .5

  הוראות תפעול וניסוי המערכת בעברית. .5.1

, לרבות שבוצעו בפועל ("תכניות עדות") פי תכניות מערכות הכיבוי, כולל צנרת, כ .5.2

  אישור מכון התקנים לתכנון ולביצוע.

  דרוסטטית.דו"ח בדיקה הי .5.3

הידראוליים) בין ההתקנה לתכנון המקורי, ינויים מהותיים (במידת הצורך ובאם בוצעו ש .6

יבצע הקבלן על חשבונו וללא תוספת תשלום חישובים הידראולים, חישובי נפחים וכל אשר 

יידרש בהתאם לדרישות המעבדה. מסמכים אלו יצורפו לתכניות העדות ויוגשו לבחינה 

מכת ויוגשו כחלק מתיק המסירה לידי מזמין העבודה. פעולה זה ואישור מעבדה מוס

   תבוצע גם במקרים בהם והתכנון המקורי אושר טרם תחילת עבודות הקבלן המבצע.
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  קטלוגים של הציוד. .7

חודשית, חצי שנתית בכל הנוגע -הוראות שרות ואחזקה וביקורת שבועית וחודשית תלת .8

  .לתקינות המערכת, בעברית

  ., כתובות וכו')םבציון כל הפרטים (טלפוני מומלצתספקים ורשימת חלפים  .9

  ספר "שירות" למערכת, בו תירשמנה כל הבדיקות התקופתיות והתקלות במערכת. .10

בארגזים התקניים של היצרן יעודיים הקבלן יספק למזמין מתזים חליפיים ומפתחות  .11

  בכמות לפי התקן.

במערכת, זאת ע"י מומחה המאושר ע"י הקבלן ידריך את נציגי המזמין בשימוש נכון ותקין  .12

  היצרן.

  מכון התקנים העבודות תחשבנה כגמורות רק לאחר הבדיקה הסופית וקבלתן ע"י המפקח, .13

  זאת בכתב לקבלן. ואשר יאשר והמתכנן

ל הקבלה, וקוטותיקונים שלפי דעת המפקח אינם מעכבים את קבלת העבודה נרשמים בפר .14

  ל.וקוטושנקבע בפר והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק הזמן

אין בדיקות המערכת ואישורה פוטרים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לתכנונה  .15

  ולתפעולה הנכונים של המערכת.

  

  תקופת בדק  .4

  חודשים. 24תקופת הבדק לעבודות נשוא חוזה זה הינה   א.

השלמה  המסירה הסופית של המערכתתיקבע החל מתאריך  בדקהתחלת תקופת ה  .ב

  וכנה לתפעול רצוף ומושלם.והמ

       

  תיאור העבודה
  

/  הלהלן תיאור כללי של העבודות השונות שיש לבצע במסגרת ההסכם הזה, המתייחס להוספ

על פי  התקנת מערכות חדשות במבנים חדשים הרחבת מערכות קיימות במתקנים קיימים,

גבול  ירמון ומעברשדה תעופה ספציפית, באתרי רשות שדות התעופה, ובהם:  הזמנת עבודה

  .וטאבה יבשתי רבין

  
 אספקה והתקנה של מערכת מתזים (ספרינקלרים) אוטומטית לכיבוי אש במים   .א

  .NFPA-13, ואמריקאי 1596ישראלי ת"י  בהתאם לתקן

 אספקת ספרות טכנית והוראות הפעלה (בעברית) עבור כל מרכיבי המערכת  .ב

 שיותקנו.

 ה תקינה של כל מרכיבי המערכת ביצוע כל העבודות הדרושות לאבטחת פעול  .ג

  שהותקנה, והתאמת פעולתה למערכת הקיימת.

הנתונים, הכמויות המפורטים להלן, הינם לאומדנה בלבד, אין הרשות   .ד

  מתחייבת לעשות שימוש בכמויות במלואן.

במקרים בהם נדרש תכנון מעבר לתכניות המצורפות, על הזוכה להגישם   .ה
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  לאישור המנהל לפני הביצוע.

בודה יש לבצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות שימסרו לזוכה בכל הזמנה, את הע  .ו

  להוראות יצרן המערכות. וכן בהתאם 

  

  היקף העבודה

מהדורה  NFPAהתקנת מערכת מתזים אוטומטיים מושלמת כנדרש וכמפורט בתקני   א.

  אחרונה ובהתאם לתכניות כאשר המערכת במצב פעולה.

מערכות כיבוי, כולל את  תקיןיבהם  האזוריםק את הקבלן מצהיר בזה שהוא ראה ובד  ב. 

אויר וכו', - , ביוב, מיזוגהמיםתקשורת, התכניות, התיאור הטכני, תאורת החשמל, 

ותאם עם יתר הגורמים והיועצים את התקנת המערכות. הוא האחראי לכך שהספקת 

הוא ש בהתאם לתכניות, לרבות הציוד  ובמחירוןוהתקנת המערכות המופיעות באומדן 

לכיבוי, וכי הן  המיועדים אזוריםמתעתד לספק, מותאמות לבנין ולצרכיו ו/או לאותם 

  תפעלנה באופן תקין ומשביע רצון.

באמצעים אשר ימנעו הפרעות  ומצוידותכל המערכות על כל חלקיהן תהיינה מוגנות   ג.

  או הפעלת שווא.

המערכות יותקנו בצורה מושלמת, מחוברות לשימוש. המערכות יכללו את כל   ד.

החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו במפורש בסעיפי האומדן. כל 

 F.M. ו/או U.Lהאביזרים יהיו מתוצרת יצרן המאושר ע"י .

 כל החומרים וכל המוצרים שיסופקו ו/או אשר הקבלן ישתמש בהם בתום העבודה  ה.

יהיו חדשים ומשובחים, ועליהם להתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים 

והמתאימים למערכות מתזים. בהיעדרם של תקנים ישראליים, יתאימו החומרים 

ו/או לתקנים הנדרשים במפרט  F.Mו/או . U.Lלתקנים האמריקאיים ומאושרים  .

  .במחירוןו/או 

על טיב החומרים: כל המערכות, צנרת, הקבלן ידאג להמציא תעודות המעידות   ו.

יצרן (אשר מעיד בכתובים כי עמד בתקן). -תקן או תו- אביזרים, משאבות וכו' ישאו תו

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש לדעתו 

  להשתמש, הן ביחס לטיב החומרים.

מקור החומרים מהווה אישור אולם, מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור   

לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים 

ממקור מאושר, אם אין אותם חומרים מתאימים לצרכי העבודה. בכל מקרה בו 

  מכלולים וכו', הדבר יבוצע על חשבונו של הקבלן. ימסרו לבדיקה מוצרים, אביזרים,

  נה את שני הצדדים.תוצאות הבדיקה תחייב  

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון רשות   ז.

  הכבאות, תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'.

  



  מתזים

המתזים יורכבו באופן קבוע לתוך ההתאמות שלהם, לאחר שהצינורות יורכבו   א.

  במקומם הסופי.

י ואחרי ההתקנה, כדי להבטיח שלא נגרם להם נזק. יש המתזים חייבים להיבדק לפנ  ב.

  להסיר כל נחיר פגוע ולהחליפו באביזר תקין.

 באחתייעשו תוך שימוש  NPT)חיבורים בין המתזים והתאמות הצנרת שלהם (  ג.

לא יורשה  .או באמצעות פשתן וצבע מיניום בסרט או במשחת טפלוןמהאפשרויות:

  שימוש בשילוב פשתן יבש וטפלון.

אין לחזק את המתזים ביד, אלא אך ורק בעזרת מפתח מיוחד המסופק לשם ביצוע   ד.

  חיזוק זה.

  .יש להבטיח שהמתזים לא ייצבעו  ה.

ו/או בתכניות), כמפורט  במחירוןאחרת  צוין(אלא אם  Q.Rהמתזים יהיו מטיפוס .  ו.

  .במחירון

  

  צנרת

" צנרת בקוטר החל  א.
2

1
  ).או ש"ע (תוצרת מודגל Quickoupרי תהיה בחיבו  1

  תחובר בחיבורי הברגה. 1צנרת בקוטר "  

כל הצינורות והמחברים יהיו מטיפוס גמיש ולא יותרו ריתוכים (אלא אם צויין   ב.

  אחרת).

 SCH 40בלי תפר  מגלוונים יהיו צינורות פלדה 1"צינורות הספקת המים בקוטר   ג.

"ים בין טרים בקנורות הספקת המ. ציבמחירוןכמצויין 
2

1
יהיו צינורות   8"לבין  1

או על פי  ובתכניות מחירוןבכמצויין  SCH 40ו ו/א SCH 10בלי תפר  מגלווניםפלדה 
. מחוץ למבנים יעשה SCH 10ככלל ,בתוך המבנים תותקן צנרת  .דרישת המפקח
היו מיצור חרושתי כל האביזרים, ההסתעפויות והקשתות י. SCH 40   שימוש בצנרת

   U.Lומאושרים.
 . F.Mו/או .              

  ע"י קשתות. ! מותרים כל שינוי כיון ייעשה רקלא יאושרוכיפופים בצינורות   ד.

  .NFPA -13הקשתות תהיינה מוכנות מצינור פלדה בלי תפר, כמפורט ב  

טיני קוטר. במק חל איסור להשתמש בבושינגים. בשינוי קוטר הצנרת, יש להשתמש     ה. 

שימוש בבושינגים בהסתעפויות רק אם אין אביזר מתאים, ובאישור מפורש ר יות

  בכתב של המתכנן.

  המגולוונים.לחיבור הצינורות  שחוריםאין להשתמש בפיטינגים   ו.

  אין להשתמש ב"הוקר".. "Uלהרכבת מתזים יש להשתמש באביזר "  ז.

כן לאחוז כל -וכמו ם לפני הרכבתם,הצינורות מבפני כלעל הקבלן לנקות היטב את   ח.

  האמצעים הדרושים כדי למנוע חדירת לכלוך או פסולת לתוכם במשך מהלך העבודה.

  



  עיגון הצנרת לתקרות הבטון

הצינורות יעוגנו במפלסים בהם תקרות הבטון מצולעות, לצלעות הבטון ו/או לקורות   א.

יבים ציפוף המתלים, הבטון. בכל מקרה שהמרחקים בין הקורות או הצלעות מחי

  ייעשה הדבר בהתאם.

  .NFPA 13בתקרות בטון חלקות, יעוגנו הצינורות בהתאם לנדרש עפ"י   ב.

  .NFPA 13העיגון והחיזוק ייעשו כנדרש עפ"י   ג.

  

  התקנת מערכת המתזים 

יש לתאם ולקבוע את סדר הפעולות בהתקנה ובבדיקה בתיאום עם מרכיבי התקרה ועם 

  המפקח.

  רטובה תחנת הפעלה .1
  )  ALARM VALVEברז אזעקה  (  1.1
תחנת ההפעלה תכלול: ברז אזעקה בקוטר ע"פ  1.2

), מחבר FLOW SWITCHרגש זרימה ( התוכניות,
שני שעונים לחץ המותקנים  הסנקה הכולל אל חוזר,

כולל  3פורק לחץ, מגוף "אחד לפני הברז ואחד אחריו, 
ברז ניקוז. התחנה מחברי שטורץ לביצוע בדיקת מים ו

בהתאם לנדרש הכל  .FM-ו ULהיה מאושרת ת
 בתקנים ובתכניות המתזים.

 )NPRE ACTIOהפעלה יבשה (  מערכת .2
: מגופי בין היתר תכלולו FM-ו ULתהיה מאושרת תחנת ההפעלה  2.1

מדחס אויר מושתק עם/ בלי מיכל אגירה, ברז ריקון  ,ניתוק, רגשי לחץ
 וכו'. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים. 

תחנת הפעלה היבשה תמוקם במקום מוגן מנזקי מז"א ופגיעה  2.2
  מכאנית.

) ישירות למקור (pre actionבמקרים בהם תותקן תחנת הפעלה יבשה  2.3
בקוטר זהה לפני תחנת  ul/fmהספקת המים יותקן אל חוזר מאושר 

כאשר תחנת ההפעלה תותקן  .בהתאם לדרישות התקן ההפעלה היבשה
לא נדרש להתקין אל חוזר במבוא תחנת כחלק ממערכת מתזים רטובה 

 ההפעלה.
בין כל מרכיבי המערכת (רכיבים אלקטרונים, מלאה תהיה התאמה  2.4

 פנאומטיים והידראוליים).
 4יעשה שימוש בצנרת מגלוונת בלבד. הצנרת תותקן בשיפוע של -צנרת 2.5

 מ"מ לכל מטר צנרת לכיוון נק' הניקוז.
ת הפעלה ובכל המקומות יותקן ברז ריקון בתחנ - ניקוז מערכת יבשה 2.6

הנמוכים בהם מים עלולים להיכלא. פרט ריקון מערכת יכלול שני 
מגופים כדוריים כאשר הברז העליון יהיה במצב פתוח קבוע והברז 

ס"מ  30התחתון יהיה במצב סגור. בין הברזים תותקן צנרת באורך 
ובקוטר אחד גדול יותר מקוטר הברזים אשר תשמש לקליטת מי עיבוי 

גרימת בריחת לחץ אוויר מהמערכת. ריקון מי העיבוי יבוצע באופן  ללא
ושמירת לחץ האוויר במערכת ע"מ סביבה נקייה ויבשה   זהיר שיבטיח

בהתאם לשלבים הבאים:להימנע מהפעלת שווא. ריקון המערכת יבוצע 

 .סגירת ברז כדורי עליון 
  .ריקון מי העיבוי שהצטברו ע"י פתיחת ברז כדורי תחתון 

עם השלמת ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ  -יקת אטימות המערכתבד 2.7
. יש לתקן ולשוב על 40psi -שעות בלחץ שלא יפחת מ 24אוויר למשך 

  1.5psi.הבדיקה בכל ירידת לחץ של 
  -מערך הספקת אוויר 2.8
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  המערכתנתוני המדחס יהיו בהתאם לדרישות יצרן מגוף 
 תוצ' ברמד או ש"ע). pre  action (מגוף 

 דקות. 30וויר יתאים למילוי אוויר בצנרת המתזים בתוך מערך הא 
 במקרים בהם תותקן  -אפיון מדחס אוויר בהתאמה לתנאי סביבה

מערכת הפעלה יבשה בחללים/אזורים שאינם רגישים למים ( ריקון 
מים תקופתי ממיכל האגירה) יותקן מדחס אוויר מושתק בעל מיכל 

אוויר מושתק ללא מיכל  אגירה. בחללים הרגישים למים יותקן מדחס
נציג רשמי של  ויתוחזק ע"י אגירה. בכל מקרה המדחס יהיה מושתק

 .1928החברה המתחזקת בעלת ת"י של ובאחריות  יצרן המדחס
בהתאם להנחיות יצרן המדחס תבוצע בדיקה תחזוקה רבעונית/ חצי 
שנתית/ שנתית ע"י נציג רשמי של יצרן/ספק המדחס. עותק הבדיקה 

בתיק המתקן באחריות  יימסר למזמין. עותק נוסף יישמרהתקופתית 
שימצאו בבדיקה כולל הצעת  והמלצות החברה המתחזקת. ליקויים

  מחיר ימסרו למזמין.
 

 מדידה 2.9
תחנת ההפעלה נמדדת כיחידה קומפלט כאשר היא מותקנת במקום  2.10

נים, בדיקה וווהמחיר כולל אוגנים נגדיים, אטמים וברגים מגול
  והפעלה.

  ומגופים ברזים

 U.Lמאושרים . לפחות, BAR 12.1כל הברזים והמגופים יתאימו ללחץ עבודה של   א.

  למערכות מתזים. F.Mו/או .

תותקן מערכת מגופי שליטה למבנה הכוללת: מגופים, שעונים, ברז ניקוז/בדיקה. מגוף   ב.

  .במחירוןחוזר יהיה מסוג הכולל פתח ביקורת, הכל כמפורט בתכניות ו/או - האל

(במידה  -"עם הפחתה ל  1בכל איזור בקצה הרחוק, יותקן ברז ביקורת כדורי בקוטר "  .ג

  או עפ"י תוכניות). האזוריתהשליטה  שלא הותקן ברז ניקוז/בדיקה במערכת מגופי

  

  

  

  מתגי זרימה והתראה

יותקן מתג זרימה חשמלי (המתג יהיה מאושר לשימוש ע"י  אזוריתעל מערכת הזקף ה  א.

  , בקוטר המפורט בתכנית.-.F.M)ה ו/או - .U.Lה

 FLOW /TAMPERעל כל מגוף סגירה (שער או פרפר), יותקן מתג התראה   ב.

SWITCH בקוטר המפורט בתכנית (המתג יהיה מאושר ע"י הU.L.- ו/או ה(F.M.-.  

-בלוח הבקרה הכללי של מערכת גילוי לאזורהקבלן יחבר על חשבונו את המתגים   ג.

נפרד בלוח הבקרה של מערכת  אזורכיבוי,הלוח נפרד למערכת או אם יוחלט על  האש,

  הכיבוי.

  

  צביעה

הקבלן יצבע את כל הצנרת, מתלי הצנרת, הציוד, הברזים, מסגרות ועבודות פלדה וכל   א.

הצינורות יובאו לאתר עם צביעה  .1106ציוד אחר בהתאם למפרט הבינמשרדי פרק 

צבע בלבד. מפרט צביעה בהמשך חרושתית בלבד. באתר יבוצעו אך ורק השלמות 

    מתייחס לצביעה חרושתית וצביעה באתר כאחת:
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  הכנת השטח:  .1א.  

 בממיס צינור מגולוון יש לנקות משמנים, חלודה וכל חומר אחר    -    

  מתאים.

להסרת חלודה, שמנים וכל  תמכאניצינור שחור יש לנקות היטב    -    

  לכלוך אחר.

  צבע יסוד:  .2א.  

 2או  בהתזהן מיקרו 30, בעובי ZNולוון טמבור אפיטמרין לצינור מג   -    

  שכבות בהברשה.

שכבות  2או  מיקרון בהתזה 50לצינור שחור טמבור בזק, בעובי    -    

  בהברשה.

שכבות  2או  מיקרון בהתזה 40צבע עליון טמבור סופרלק, בעובי    -    

  בהברשה.

  קלרים" ע"ג  ע"פ בחירה אך עם שילוט "צנרת ספרינגוון הצבע יהיה       

  .לוחית מתכת (כלול במחירי היחידה)                                        

לאחר סיום העבודה, הקבלן יבצע תיקוני צבע (כולל צבע יסוד או פריימר) בכל חלקי   ב.

  הצנרת והאביזרים שנפגעו במהלך העבודה.

  

  שילוט

והתקן,  כפי שיקבעו ע"י המתכנן הקבלן יספק את כל השילוט במקומות, בגודל ובצורה  א.

  .ובהתאמה להנחיות והוראות שירותי הכבאות

  השילוט כלול המחיר המכרז, ולא תשולם כל תוספת בגינו.  ב.

  

  בדיקה וביקורת לצנרת ולמתזים

לאחר השלמת העבודה, יבדוק הקבלן את המתקן בהתאם למפורט להלן. כל העבודות, 

  דיקה יסופקו ע"י הקבלן.החומרים, הציוד והמכשור הנדרשים לב

עם גמר התקנת עבודת צנרת המתזים כולל שטיפה, על הקבלן לבדוק בקפדנות את כל   א.

  מערכת המתזים כדי להבטיח:

  שכל ראשי המתזים הותקנו והורכבו כנדרש.  )1  

  שאף אחד מראשי המתזים לא ניזוק.  )2  

  שכל חיבורי הצנרת והתמכים אובטחו.  )3  

  בהתאם לפירוט הנדרש ע"י היצרן. שהמגופים הותקנו  )4  

  שמגופי המערכת סגורים.  )5  

  

למשך זמן של  BAR 2אויר של -עם סיום בדיקה זו, יש לבצע בדיקת לחץ במתקן בלחץ  ב.

  שעתיים, ולתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה.

יש להתאים ברז שחרור לחץ במערכת, כדי להבטיח שהמערכת על כל חלקיה  הערה:  

  .BAR -2.8תהיה נתונה בכל נסיבות שהן ללחץ הגדול מלא 
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עם סיום מוצלח של בדיקת הלחץ הפניאומטית, תיבדק צנרת המערכת בצורה   ג.

  שעות. 8אטמוספרות למשך זמן של  2הידראולית, בלחץ של 

יש לתקן את כל הדליפות המתגלות בזמן הבדיקה, ולחזור שנית על בדיקה   

  הידראולית.

 אטמוספרות, יחזור הקבלן על הבדיקה -2לח של הבדיקה ההידראולית בעם סיום מוצ  ד.

  ללא הפסדי לחץ. שעות 2למשך זמן של  BAR 13.8ההידראולית בלחץ של 

הבדיקות ההידראוליות הנ"ל תבוצענה בעזרת אספקת מים זמנית, ובטרם תחובר   

  המערכת למערכת אספקת המים מהקו הראשי.

 12 עד - עבודה מותרהמערכת ללחץ לחץ  יופחתם, עם גמר בדיקת מערכת המתזי  ה.

BAR .ותשאר בו. אין לרוקן את המים מהמערכת  

לאחר חיבור המערכת למקור אספקת המים, יש לפתוח את מגוף הסגירה הראשי של   ו.

  המערכת בזהירות, כדי למנוע הלם מים.

  

  אופני מדידה ומחירים

 צויןללי הבינמשרדי, אלא אם במפרט הכ מדידה והתשלום תהיה כמפורט שיטת ה  א.

  .במחירוןאחרת בסעיפי המפרט המיוחד או 

מחירי צינורות מכל הסוגים מדידת הצנרת תבוצע לאורך צירים לרבות הספחים.     ב. 

אוגנים, מתלים, חיזוקים, זיזים,שרוולים, צביעה מעברי קוטר, מחברים,  , כוללים את

עבור כל ספח (קשת או  המושלמת. האביזרים וחומרי העזר הדרושים להתקנתם וכל

     .צינור באותו קוטר מטר אורך מחירהסתעפות בלבד) ישולם לקבלן 

  

עזר, עבודת התקנות  -כוללים גם את האביזרים, החיזוקים, חומריהיחידה מחירי   ג.

מנת להבטיח הפעלה -ביצוע חציבות ו/או יציקות, וכל הדרוש להשלמת ההתקנה, על

  יוד.תקינה ומושלמת של הצ

יכלול את השילוט כנדרש בסעיף "שילוט", וכן ארגזי מתזים חליפיים  מחירי היחידה  ד.

  ומפתחות בכמות הנדרשת לפי התקן.

  

  שינויים

הקבלן רשאי להציע שינויים בתכניות ו/או בפרטים ו/או במפרטים, וכן להציע חלקים ו/או 

  אים הבאים:ערך ו/או שונים מאלו המופיעים במכרז זה בתנ-אביזרים שווי

  הרלוונטיים ולעקרונותיהם. NFPAההתאמה מלאה לתקני   )1

  לנ"ל. F.Mו/או . U.Lאישור .  )2

  חישוב הידראולי להוכחת התאמת השינוי (אם ידרש ע"י המתכנן).  )3

אישור המתכנן והסכמתו בכתב. החלטת המתכנן בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת   )4

  לערעור.

  

  



  תכניות ביצוע

הקבלן, לפי השינויים  סופי ואחרון של המערכות כולל חישוב הידראולי ייעשה ע"יתכנון 

התנאים במקום ומערכות אחרות. התכניות  והציוד שיוצעו ע"י הקבלן ו/או שידרשו עקב

. לא תשולם לקבלן כל מטעם הרש"ת והחישוב ההידראולי, אם ידרשו, יוגשו לאישור המתכנן

  שובים הסופיים (לביצוע).תוספת עבור הכנת התכניות והחי

לקראת המסירה וכתנאי לקבלת המערכת ולתשלום החשבון הסופי יכין  .1
 סטים הכוללים: 3הספק 

  
 הוראות התקנה של מרכיבי המערכת, והוראות הפעלת    .א

  .בעברית בלבד המערכת

 .בעברית בלבד הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת  .ב

 נוהלי איתור תקלות.  .ג

 \שירים, אביזרים וכו' ופרטי הספקים.רשימת ציוד, מכ  .ד

 תעודות אחריות מספקים/יצרנים.  .ה

 תוכניות לאחר ביצוע.  .ו

כולל אישור ממכון התקנים, אשר  34.1.8אישורים, ע"פ סעיף   .ז

 יבוצע ע"ח הספק וייכלל במחיר היח'.

  

הספק ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן, כך שיוכלו לבצע את  .2
  הפעולות הדרושות.

  
  

בדיקות הקבלה, אישור מכון התקנים, ולאחר תיעוד מתאים יקבל המבצע אישור בכתב בסיום 
  על "גמר העבודה".

  
תיאום וליווי ביקורות מעבדה עד לקבלת אישור למערכת כל הפעולות הרשומות לעיל כולל 

בדיקת . המחירוןכלולות במחירי  AS MADEאישורים ותוכנית ללא הסתייגויות או הערות , 
היה על חשבון הרש"ת כך שהרשות תחשב כמזמינת העבודה מטעם המעבדה. המעבדה ת

הקבלן יהיה אחראי להגשת טפסי בקשה להצעת המחיר ויתנהל מול המעבדה ועד להחתמת 
  נציג הרש"ת את הצעת המחיר לבדיקה ולהגישה חתומה למעבדה.

  
  
  

(ברזי  למערכות כיבוי אוטומטי במים, הידרנטים וגלגלונים מונעתאחזקה  34.3
  שריפה חיצוניים ועמדות כיבוי אש פנימיות)

  
  כלליא.  

  
 NFPA(   1928אחזקת מערכות הכיבוי האוטומטי תתבצע בהתאם להנחיות ת.י.  .1

25  .(  

אלא להרחיב  1928אין בהנחיות להלן לגרוע / לסתור את  הנחיות האחזקה בת.י.  .2

  ה .בתחום זה  ברשות שדות התעופ םולפרט נהלי עבודה רלוונטיי

בשפתו האנגלית,   NFPA 25המאמץ את תקן  1928הקבלן מצהיר בזאת כי ת.י.  .3

ברשותו, קראו והבינו, לרבות השינויים והתוספות בשינויים ותוספות , מצוי 
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 .1928המצוינים בהקדמה לת.י. 

החברה המתחזקת תהיה אחראית לכל העבודות, הפעולות והאביזרים שיבוצעו  .4

שנה אחת. לא תשולם כל תוספת עבור תיקון חוזר,  ו/או יסופקו על ידה למשך

החלפת אביזר או כל ביצוע שאינו תואם את דרישות התקנים הרלוונטיים ואת 

  דרישות רשות שדות התעופה המפורטים בנספח זה.

  
  /מעבר גבולתעופה יבנמלביצוע עבודות ב.  
         

וחדת בכל הכרוך הנו אתר מיוחד המחייב התייחסות מי /מעבר גבול נמל תעופה .1

 בהיערכות ובביצוע 

עבודות. במקרים רבים תתבצע עבודת אחזקה בתחום ציבורי, בקרב קהל הנוסעים 

  השוהים בתחומי הנמל.

  עבודה בתחומי הנמל מחייבת בין היתר: .2

  הופעה בלבוש ייצוגי הולם.  2.1           

  המפקח / הממונה מטעם רשות  התנהלות שקטה, ביצוע הנחיות –התנהגות נאותה   2.2           

  שדות התעופה במהירות , ביעילות ובאדיבות.         

  תיאום מוקדם של פרטי הביצוע ובזמן אמת עם מספר גורמים ברשות שדות   2.3           

  התעופה.                  

 ביצוע פעילות ללא תאום מראש עלול לגרום להתראות שווא, להפעלת מערכות  .3

ה ללא צורך אמיתי, דבר העלול לגרום שיבושים ונזק ממשי בתפעול השוטף אינטגרצי

  של הנמל ! 

יש חשיבות רבה לביצוע עבודה בתנאי בטיחות מושלמים, תוך בידוד איזור העבודה  .4

  ולפנות פסולת וציוד מאתר העבודה מיד עם סיומה.

  

  ת מערכות כיבוי אוטומטי במיםאחזקה מונע    34.3.1
  
 NFPA)  1928מערכות הכיבוי האוטומטי תבוצע בהתאם להנחיות ת.י. אחזקה מונעת ל .1

 התקף.  (25

בחוזה  כלולהולא  ע"י אחריםתבוצע פעולות התחזוקה  – לכיבוי אשמערכי שאיבה ואגירה  .2

באחריות החברה המתחזקת לתאם נציג מטעמה המתמחה בתחזוקת מערכות שאיבה  .זה

שנים לפחות בתחום אחזקה של  5מוכח של  ובעל ניסיון )NFPA 20/25ואגירה לכב"א (

, אשר יתלווה לנציג הגוף המתחזק מטעם רש"ת מערכות שאיבה ואגירה למערכות מתזים

 1928את המערכת, אחת לשנה לצורך ביצוע בדיקה ופעולות תחזוקה כפי שמוגדר בת"י 

רה החבעפ"י פורמט מכון התקנים הישראלי לבדיקה שנתית של מערך השאיבה והאגירה. 

המתחזקת תהיה אחראית להחזיק ברשותה עותק של אישור תחזוקה שנתי בתוקף של 

מערך השאיבה והאגירה (כאמור הבדיקה והאישור השנתי יבוצע ע"י אחרים). במידה 

ומסיבה כל שהיא והאישור השנתי לא יתקבל וזאת לאחר ניסיונות מוכחים, תהיה החברה 

תב לנציגי הרש"ת (האחראים הישירים על ובכ יתהמתחזקת מחויבת למסור הודעה רשמ

 נושא מערכות כב"א). 
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סה"כ כל תחנות השליטה המשניות והראשיות של מערכות המתזים המכרז מתייחס ל .3

כלולים במכרז זה, ולכל סוגי המערכות הקיימות בהם (כגון מערכות מתזים באתרים ה

  רטובות , יבשות , הצפה וכו').

 

  רטובהראשית הפעלה  תחנת .4

  )  ALARM VALVEאזעקה  (  ברז .4.1
תחנת ההפעלה תכלול: ברז אזעקה בקוטר ע"פ התוכניות, רגש זרימה  .4.2

)FLOW SWITCH מחבר הסנקה הכולל אל חוזר, שני שעונים לחץ ,(
כולל  3המותקנים אחד לפני הברז ואחד אחריו, פורק לחץ, מגוף "

 מחברי שטורץ לביצוע בדיקת מים וברז ניקוז. התחנה תהיה מאושרת
UL ו-FM.הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים . 

 
 תחנת הפעלה משנית/קומתית רטובה .5

, רגש UL/FMתחנת ההפעלה תכלול: מגוף ניתוק מסוג פרפר מאושר  .5.1
זרימה, ברז בדיקה וריקון. במידה ומכלול התחנה כולל אל חוזר יש 

 ואת תקינותו. UL/FMלוודא שמעליו מותקן פורק לחץ מאושר 
  

 )PRE ACTIONת הפעלה יבשה ( מערכ .6
ותכלול בין היתר: מגופי  FM-ו ULתחנת ההפעלה תהיה מאושרת  .6.1

מדחס אויר מושתק עם/ בלי מיכל אגירה, ברז ריקון  ,ניתוק, רגשי לחץ
 וכו'. הכל בהתאם לנדרש בתקנים ובתכניות המתזים. 

  תחנת הפעלה היבשה תמוקם במקום מוגן מנזקי מז"א ופגיעה מכאנית. .6.2
) ישירות למקור (pre actionים בהם תותקן תחנת הפעלה יבשה במקר .6.3

בקוטר זהה לפני תחנת  ul/fmהספקת המים יותקן אל חוזר מאושר 
ההפעלה היבשה בהתאם לדרישות התקן. כאשר תחנת ההפעלה תותקן 
כחלק ממערכת מתזים רטובה לא נדרש להתקין אל חוזר במבוא תחנת 

 ההפעלה.
מרכיבי המערכת (רכיבים אלקטרונים,  תהיה התאמה מלאה בין כל .6.4

 פנאומטיים והידראוליים).
 4יעשה שימוש בצנרת מגלוונת בלבד. הצנרת תותקן בשיפוע של -צנרת .6.5

 מ"מ לכל מטר צנרת לכיוון נק' הניקוז.
יותקן ברז ריקון בתחנת הפעלה ובכל המקומות  -ניקוז מערכת יבשה .6.6

רכת יכלול שני הנמוכים בהם מים עלולים להיכלא. פרט ריקון מע
מגופים כדוריים כאשר הברז העליון יהיה במצב פתוח קבוע והברז 

ס"מ  30התחתון יהיה במצב סגור. בין הברזים תותקן צנרת באורך 
ובקוטר אחד גדול יותר מקוטר הברזים אשר תשמש לקליטת מי עיבוי 
ללא גרימת בריחת לחץ אוויר מהמערכת. ריקון מי העיבוי יבוצע באופן 

שיבטיח  סביבה נקייה ויבשה ושמירת לחץ האוויר במערכת ע"מ  זהיר
 להימנע מהפעלת שווא. ריקון המערכת יבוצע בהתאם לשלבים הבאים:

 .סגירת ברז כדורי עליון 
  .ריקון מי העיבוי שהצטברו ע"י פתיחת ברז כדורי תחתון 
עם השלמת ההתקנה תבוצע בדיקת לחץ  -בדיקת אטימות המערכת .6.7

. יש לתקן ולשוב על 40psi - שעות בלחץ שלא יפחת מ 24אוויר למשך 
  1.5psi.הבדיקה בכל ירידת לחץ של 

  -מערך הספקת אוויר .6.8
 נתוני המדחס יהיו בהתאם לדרישות יצרן מגוף המערכת 

 תוצ' ברמד או ש"ע). pre  action (מגוף 
  דקות. 30מערך האוויר יתאים למילוי אוויר בצנרת המתזים בתוך 
 במקרים בהם תותקן  -ויר בהתאמה לתנאי סביבהאפיון מדחס או



  

  
  

3

מערכת הפעלה יבשה בחללים/אזורים שאינם רגישים למים ( ריקון 
מים תקופתי ממיכל האגירה) יותקן מדחס אוויר מושתק בעל מיכל 
אגירה. בחללים הרגישים למים יותקן מדחס אוויר מושתק ללא מיכל 

"י נציג רשמי של אגירה. בכל מקרה המדחס יהיה מושתק ויתוחזק ע
. 1928יצרן המדחס ובאחריות של החברה המתחזקת בעלת ת"י 

בהתאם להנחיות יצרן המדחס תבוצע בדיקה תחזוקה רבעונית/ חצי 
שנתית/ שנתית ע"י נציג רשמי של יצרן/ספק המדחס. עותק הבדיקה 
התקופתית יימסר למזמין. עותק נוסף יישמר בתיק המתקן באחריות 

ליקויים והמלצות שימצאו בבדיקה כולל הצעת החברה המתחזקת. 
 מחיר ימסרו למזמין.

תחזוקה למדחס: בכל מקרה אחראית החברה המתחזקת פעולות  .6.9
 לפעולות אחזקה בתכיפות בהתאם להנחיות יצרן המדחס.

במידת הצורך והחברה המתחזקת תידרש להספקה והתקנת מדחס חדש  .6.10
 הבאות פק מדחס אשר יענה לדרישותוסי

   בהתאם להגדרות מתכנן המערכת (חישוב נפח של כלל צנרת המערכת
) ובהתאם לדרישות התקן ( ת"י דקות 30המערכת תוך זמן מילוי של עד 

1596 .( 
  קביעת רגישות החלל בו יותקן המדחס ובאם יידרש מדחס רגיל או

 מושתק תהיה של המפקח/נציג רש"ת בלבד. 
 ת של שנה לפחות בנוסף לא יאושר מדחס שאינו נושא תעודת אחריו

 מיצרן / ספק המדחס. עבור כלל המכלול
 
  

ראשי מערכות כיבוי אש אוטומטי המחווטים ומבוקרים מרחוק בתחנת כיבוי והצלה/  .7

הבדיקה תתבצע  .ו/או פעולות אחזקהבדיקה כל הקבלן בייבדקו ע"י במוקד מאויש 

יקה ע"ג התחנה באמצעות פתיחת ברז בדיקה הרחוק ביותר מתחנת השליטה ולא מברז בד

  ולא באמצעות הפעלה חשמלית של רגש הזרימה.

יופץ ע"י הקבלן דו"ח מסכם המאשר את תקינות מערכת הכיבוי  בתום כל בדיקה .8

שיפורטו בנספח  –למעט אותן מערכות בהן אותרו ליקויים  -האוטומטי בכל אתר שנבדק

שבר. לאחר ביצוע  במסגרת אחזקת –לדו"ח. ליקויים אלה יתוקנו בסמוך למועד הבדיקה 

  המאשר את תקינות המערכת כולה. –התיקונים יופץ ע"י הקבלן למפקח דו"ח משלים 

  .1928בהתאם להנחיות ת.י. –הדו"ח יופץ בעברית  .9

 -מפורט בפורמט שיוכן ע"י רשות שדות התעופהיופץ דו"ח בנוסף לדו"ח המצוין לעיל,  .10

מפורטים לכל הת נושאי הבדיקה וימולא ע"י הקבלן במסגרת הבדיקה. דו"ח זה יכלול א

  ראש מערכת כיבוי אוטומטי בנפרד.

כגון  –ידי לים שיתגלו ואשר ניתנים לתיקון מבמסגרת הביקורת יטפל הקבלן בליקויים ק .11

שימון/ גירוז מכלולים . ליקויים המחייבים היערכות יצוינו בדו"ח הבדיקה, כאמור –

  .במסגרת אחזקת שבר –ויטופלו לאחר אישור המפקח 

במסגרת האחזקה המונעת יהא הקבלן אחראי להשלמת שילוט חסר במתקני המערכות  .12

לרבות שילוט זיהוי לרגשי זרימה, שילוט איתור למגופי בקרה ושליטה במערכות הכיבוי 

האוטומטי, שילוט ברזי ניקוז וכל מתקן נוסף במערכת. השלמת שילוט חסר תבוצע במהלך 

  ע ימים מאיתור החסר ודרישת המפקח.חודשית או בתוך שבותלת הביקורת ה

. במסגרת 1928כמצוין בת.י. - ביקורת שנתיתגם במסגרת האחזקה המונעת כלולה  .13

תבוצע בדיקה פיסית של כל ראש מערכת ע"י הזרמת מים באמצעות  השנתיתהביקורת 

ברז בדיקה ויבוצע אימות טלפוני לקליטת חיווי פעולת רגש הזרימה במרכזת הבקרה 
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  יומן תחנת הצלה וכיבוי אש.והגילוי וב

התמורה לקבלן בעבור ביצוע הפעילות המצוינת לעיל , לרבות נושאים נוספים הנגזרים  .14

כלולה בהצעת המחיר של הקבלן לביצוע  –ואשר לא נזכרו כאן  1928מהוראות ת.י. 

 שעות עבודה ורווח הקבלן. חומרים, הכוללת את כל מרכיבי העלות, –אחזקה מונעת 

בכל שנה תבוצענה בדיקות אינטגרציה למערכות כיבוי האש  – נטגרציהבדיקות אי .15

לצורך  -האוטומטי. בדיקות אלה יימשכו מספר ימי עבודה ותידרש השתתפות הקבלן

בהתאם להנחיות מנהל הבדיקות  –ביצוע סימולציה להפעלת מערכות כיבוי אש אוטומטי 

מראש עם הקבלן. התמורה  מטעם רשות שדות התעופה. מועדי ביצוע הבדיקות יתואמו

 .בכתב הכמויות  -לקבלן בגין עבודה זו תהיה לפי סעיף שעות עבודה לפועל מקצועי ברג'י

  

  אחזקה מונעת להידרנטים 34.3.2
  

  שנתיתביקורת  .1

 יצוינו הפרטים הבאים: בה הקבתום הביקורת תודבק על זקף ההידרנט מדב            

 שם החברה. -

 שם הבודק -

 דיקה.תאריך ביצוע הב -

 

 עמידות בכל תנאיי מזג אוויר. -עשויה משי ס"מ,  10/5המדבקה תהיה במידות 

 .צהוב רקעעל  בגוון שחור ס"מ 2גודל פונט אנכי יהיה 

  מיד בכל תנאי מזג אוויר.עמו בטוש פרטי הבדיקה יירש

 
 הביקורת השנתית תכלול : .2

 פתיחת ברז כל ההידרנט -

 דקה. 1הזרמת מים במשך  -

 סגירת הברז. -

  טכני (במקרים שנדרש הגירז).רוז מנגנון הברז בוזלין גי -

  
  
  
 

  נפקת דו"ח ביקורת שנתי בהתאם לטבלה מצורפתה .3
  

     
  נתב"ג –דו"ח ביקורת שנתית להידרנט  

  
  

  תאריך ביקורת:
  

  שם הבודק
  

  מס' ההידרנט :
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  1X"2    1X"3  2X"3סוג ההידרנט:    
                         

      6/  " 4/   "   3זקף:    "                      
  
  

  פרוט ממצאים :
  

  גלגלוניםת אחזקה מונע    34.3.3
  

  .על כל חלקיו 2חלק  2206י גלגלונים יתוחזקו על פי המפורט בתקו ישראל
  

  אחזקה מונעת מגופי שער  34.3.4
  

 טיפול שנתי. תהא האחזקה
  :יכלול הטיפול

  ניקוי וסיכה לציר המגוף בוזלין רפואי. -
  סגירת ופתיחת המגוף. -

וסיכה בוזלין רפואי, וסגירת  פרוק בית אטם הציר, בדיקת שלמות ברגי התפס, ניקוי -
  אטם הציר. בית

  בקה המאשרת ביצוע הטיפול השנתי.תיעוד והדבקת מד -
  

  עב' אחזקה–אופני מדידה ותשלום  34.3.5
  
סעיפי התחזוקה במכרז זה מתייחסים למחיר שנתי לתחזוקה בהתאם לכמות הרשומה  .1

כמויות מערכות הכבוי הנקובים במפרט ו/או בכתב  בתיאור הסעיף בכתב הכמויות.
יהיה באופן יחסי בפועל התשלום  זה.בזמן עריכת מפרט  ן הכמויות הידועותהכמויות הינ

על כל הוספה / הפחתה במספר לכמות המערכות שעבורן בוצע עבודת התחזוקה בפועל. 
  המערכות לתחזוקה תתקבל תוספת או גריעה בתשלום באופן יחסי. 

  
עם זכייתה תבצע החברה המתחזקת מיפוי של כלל מערכות כב"א והספקת המים  .2

עב' אחזקה -המתוארת בתת פרק אופני מדידה ותשלום למערכות בהתאם לשיטת התמחור
 טרם תחילת העבודה. מיפוי המערכות יועבר לעיון המזמין ולאישורו. 

 :דרישות מינימליות- הכנת תכניות מיפוי .2.1
  -מערכות מתזים .2.1.1

 מיקום תחנות שליטה ראשית ומשניות. .2.1.1.1
. תחום המערכת עבור כל אזור שליטה של תחנת שליטה ראשית ומשנית .2.1.1.2

מספרי תחנות השליטה ותחומי המערכת יתואמו ויאושרו עם שמות/
 אחראי כב"א מטעם הרש"ת.

  מיקום כל ברזי הריקון והבדיקה של כל אחת מתחנות ההפעלה. .2.1.1.3

  הערות  לא תקין  תקין  נושא נבדק  מס'
  קורוזיה במנגנון –נזק   1

  
      

        ברז נפתח ונסגר בקלות  2

מכסה שטורץ מעוגן   3
  בשרשרת

      

        נזילות  4
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מערך ברזי שריפה, עמדות כב"א פנימיות ומערך אספקת המים לכלל מערכות  .2.1.2
 -כב"א ( כולל מתזים)

 מיפוי כל עמדות כב"א פנימיות. .2.1.2.1
 לונים מיפוי כל הגלג .2.1.2.2
 מיפוי כל ברזי השריפה החיצוניים. .2.1.2.3
מיפוי כל אביזרי השליטה ע"ג צנרת הזנה למערכות כב"א ( מגופי שליטה,  .2.1.2.4

 הסנקות, מפחיתי ומקטיני לחץ במידה וקיימים וכו').
  
  מערכת כבוי אוטומטי במים  .3

תשלום יבוצע בעבור תחנות שליטה ראשיות ומשניות בכל אתר ואתר כאשר הצעת   .א
תחנת בלבד. וקת תחנת שליטה ראשית עבור מכלול התחנה ואביזריה הקבלן לתחז

מערכת כלל הפעלה משנית תתומחר עבור תחזוקת אביזרי התחנה ותכלול את 
  המתזים על כל חלקיה בשטח הקומה/חלק המבנה.

(מערכת מתזים  במערכות בהם לא קיימת חלוקה לתחנות הפעלה ראשיות ומשניות  .ב
תתומחר תחנת השליטה הראשית כתחנת הפעלה משנית  ,לדוגמא)  במבנה חד קומתי

 ותכלול את כל פעולות התחזוקה של מערכת המתזים  בקומה / חלק המבנה. 
 
 הידרנטים:  .4

היחסי המחושב מחיר הע"פ תשולם תוספת (חדש)  על כל הידרנט נוסף  .א
 בהתאם למחיר הפאושלי.ליחידה/להידרנט 

 
 גלגלונים:  .5

היחסי המחושב ליחידה/גלגלון מחיר הע"פ לם תוספת על כל גלגלון נוסף (חדש) תשו  .א
 בהתאם למחיר הפאושלי.

  
 :מגופי שער .6

היחסי המחושב ליחידה/מגוף מחיר הע"פ על כל מגוף נוסף (חדש) תשולם תוספת   .א
 בהתאם למחיר הפאושלי.

 
  

  אחזקת שבר 34.3.6
  

  הקבלן יופעל לביצוע תיקוני שבר ע"י המפקח. .1

  כמפורט בחוזה.  - תיקוני שבר  מועד התייצבות הקבלן לביצוע .2

  ביצוע תיקון שבר מחייב תיאום טלפוני , בזמן אמת, עם הגורמים הבאים: .3

  המפקח .  3.1           

  הממונה על המתקן בו מתבצעת העבודה.  3.2           

  הממונה על מערכות הגילוי והבקרה  3.3           

  יומן תחנת הצלה וכיבוי אש.  3.4           

במקרה שיידרש ניקוז מים ממערכת לצורך העבודה, ובהתאם לאישור  –ככלל  .4

תנוטרל מערכת הגילוי , ע"י הממונה  – נציג רש"ת ( אחראי ישיר )שיינתן מטעם 

על מערכות הגילוי ברשות שדות התעופה, באזור ביצוע העבודה, עד לאחר סיום 

  העבודה וקבלת הודעה על כך מהקבלן.

וצע ריקון ו/ או מילוי מים במקביל בשתי מערכות כיבוי לא יב –בכל מקרה  .5

מחשש להפעלת מערכת האינטגרציה. ריקון/ מילוי מים  -אוטומטי סמוכות

במערכות סמוכות יבוצע בדירוג, ולפני ביצוע פעולת ריקון/ מילוי מים  במערכת 

  סמוכה תהיה המתנה של מחצית השעה ,לכל הפחות.
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ורך לפרק תקרות לצורך ביצוע העבודה. במקרה לעיתים יהיה צ –תקרות פירוק  .6

 -מסור לגבס  –של תקרת גבס תבוצע פתיחה ע"י הקבלן באמצעות כלי מקצועי 

שיאפשר ביצוע העבודה, תוך  - לדוגמא. פתיחת התקרה תבוצע בהיקף מצומצם

  תיקון התקרה יבוצע ע"י אחרים.הקפדה על ביצוע אסתטי. 

התקרה תפורק ותותקן מחדש ע"י  – םתקרה  אקוסטית מאריחים מינראליי

  הקבלן מיד בתום העבודה.

חלק מהתקרות מחייבות פירוק והתקנה ע"י קבלנים  –תקרות מיוחדות 

מקצועיים אחרים. ביצוע עבודות הפירוק וההתקנה של התקרות יבוצע ע"י 

  אחרים.

  המפקח. ע"י יקבע מבצע פירוק תקרות בכל מקרה 

יקון תקלות שבר על הקבלן להיות ערוך לעבודה בכל התייצבות לת – עבודה בגובה .7

בגובה. צוות הקבלן יהיה מצויד בכל ציוד הבטיחות האישי הנדרש לביצוע עבודות 

בגובה כגון רתמות אישיות, חבלי הצלה עם התקני שיכוך תקינים, קסדות 

אישיות, אמצעי תאורה וכל ציוד אחר הנדרש לשם ביצוע עבודה בהתאם לדרישות 

  במידת האפשר, רש"ת תעמיד לרשות החברה המתחזקת אמצעי הרמה. הבטיחות.

תיחום אזור העבודה יבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. בעבודות שתתבצענה  .8

בתחומים ציבוריים וסמוך לקהל הנוסעים , תסייע רשות שדות התעופה במידת 

האפשר, ע"י הממונה על המתקן, אך האחריות לביצוע תיחום אזור העבודה חלה 

  על הקבלן.

יבוצע ע"י כיבוי אוטומטי לצורך ביצוע עבודת תיקון שבר ריקון מים ממערכות  .9

הקבלן. ריקון המים יבוצע למערכות ביוב בלבד. במקרים בהם לא תימצא מערכת 

יניח הקבלן צנרת גמישה מנקודת הניקוז אל מערכת הביוב,  , ניקוז מוסדרת

  דת פריסה זו. כאמור. לא תשולם תוספת כלשהי על ביצוע עבו

 למניעת נזקים. –מילוי מים במערכת , לאחר ביצוע עבודה, יבוצע באופן מבוקר  .10

סעיפי בהתאם להתמורה בגין ביצוע ריקון ומילוי מים במערכות כיבוי אוטומטי  .11

  כתב הכמויות.

 3לאחר סיום כל תיקון יועבר דיווח בזמן אמת לכל הגורמים הנזכרים בסעיף  .12

  לעיל.

ון שבר ימולא יומן עבודה ע"י הקבלן , יומן העבודה יוצג ע"י בתום ביצוע תיק .13

  הקבלן לאישור וחתימת המפקח במקום.

  
  

  קווי מים – 57פרק 

  

  כללי  57.00

  במפרט הכללי הבינמשרדי. 57מפרט מיוחד זה הינו בנוסף לאמור בפרק   

  פרק זה מיועד להנחת קוי כיבוי אש מחוץ לבנינים.               



    

  כללי -נרת ואביזרים צ  57.01

  

ואי הנדרש בתוכניות, כל שינוי שיתבקש או שיש בדעת תוהצנרת תותקן ב  א.  

אי קטע כלשהוא, מכל סיבה שהיא, חייב בקבלת אישור והקבלן לבצע בתו

  המפקח לכך.

  

מערכת הצינורות חייבת להיות נקיה מלכלוך. בעת איכסונם על הקבלן לאתר   ב.  

להם וחדירת לכלוך לתוכם.  פגיעה - ת למניעותמקום איכסון נאות לצינורו

לפני הרכבתם על הקבלן לבדוק הצינורות, למנוע חדירת לכלוך לתוכם בעת 

  עבודתו ולסתום הקצוות הפתוחים בגמר העבודה היומית.

  

הברגים והאומים לחיבורי המגופים, האוגנים וכיו"ב יהיו מגולוונים,   .ג  

  , או ש"ע מאושר ע"י המפקח.ט"האטמים לאוגנים יהיו מסוג "קלינגרי

  

  

וטר תובא לאתר העבודה עם צבע ו/או עטיפה קככלל צנרת פלדה מכל סוג ו  ד.              

חיצונית חרושתיים. אופן צביעה באתר המפורט בהמשך מיועד להדלמת 

קטעים וכיסוי ריתוחים בלבד. מובהר בזה שלא יורשה לבצע צביעת צנרת 

  באתר בקטעים ארוכים.

  

  

יהיו צינורות הפלדה וחלקי  קצרים ו/או בהשלמת צביעה בקטעים הגלויים  .ז

כפי המתכת האחדים צבועים (לאחר ניקוים היסודי מלכלוך וכתמי שומן) 

  . 34שהוסבר בפרק 

  

   צנורות פוליאתילן   57.02

  

  PE100או צנרת  מצולב כדוגמת "פקסגול" ןוי המים יהיו מצנורות פוליאתילק  א.  

עם מחברים וספחים מתוצרת ת המתכנן או המפקח בהתאם לדרישו

דרג מיהיו  הצנורותכל  כיבוי אש"פלסאון" מותאמים לצנורות אלו. להולכת 

     .16או  15

  

מ' בחול עד לפני  1.00קרקעיים ינתן כיסוי של לפחות -לצנורות בקטעים התת  ב.  

   השתית.

  

ים בריתוך באמצעות להולכת מים קרים יהיו מחוברמפוליאתילן כל הצנורות   ג.  

  מופות חשמליות בלבד.
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קרקעיים - צנורות המים החמים יחוברו באמצעות מחברי פליז. בקטעים התת    

המחברים יעטפו בעטיפת מגן כפולה פלסטית או כל חומר אחר שיאושר ע"י 

   ובהתאם לדרישות היצרן . המפקח

  

"י החברה הריתוכים והחיבורים יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו ע    

  המיצרת ומשווקת צנורות אלו ועל הקבלן להציג האישורים שידרשו לשם כך.

  

הנחת הצנורות, ביצוע החיבורים/ריתוכים לרבות העבודה בכלולתה תהיה   ד.  

תחת בקרה, הנחיות ופיקוח של הציגי החברה המיצרת הצנורות, אשר יאושרו 

  .בכתב את הביצוע לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר

  

  

  

  

  צנורות פלדה  57.03

  

מערכת כיבוי אש אוטומטיות באמצעות מתזים להזנת   מחוץ למבנים, צינורות פלדה

כמו כן, אותה צנרת תהיה מגולוונת בהתאם לתכניות,  .ללא תפר 40סקדיול יהיו מ

של  57צנרת עילית תיצבע בהתאם למפורט בפרק דרישת המפקח ו/או המתכנן. 

חה בתוך הקרקע תהיה עטופה בפוליאתילן תלת שכבתי המפרט הכללי. צנרת להנ

חרושתית בלבד. באתר יבוצעו השלמות פה יעט/או עה ויצבתובא לאתר בשחול. צנרת 

  צביעה ו/או עטיפה בלבד.

  

  הגנה בפני חלודה 

מנת לוודא שכל - הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על 

בפני חלודה. לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל 

שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות 

איטום חיבורי צנרת בהברגה והגנה על ההברגות יש לבצע או   יהיו מגולוונים.

באמצעות פשתן וצבע מיניום או באמצעות טפלון. לא יתקבלו חיבורי הברגות עם 

  של פשתן יבש וטפלון במקום צבע מיניום. שילוב

  

  

הספחים לצנורות הנ"ל כגון ברכיים, הסתעפויות וכיו"ב יהיו מאותו מין וסוג     .א

  .דרשו להתקנהישיסופקו והצנורות 

  

. מעל הקרקע ריתוךב םבריוחבתוך הקרקע יהיו מ צנורות והספחים הנ"ל    .ב

  אפ-אביזרי קוויקבאמצעות ו/או החיבורים יהיו בריתוך 
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כרתכים מקצועיים  ריתוכי הצנורות יעשו באמצעות אנשים שהוכשרו והוסמכו    .ג

  בעלי תעודת הכשרה/הסמכה מתאימה של משרד העבודה.

  

לדרוש מהקבלן ביצוע צילומי רנטגן  יוחלט על כך, יהיה המפקח רשאישבמידה   .ד

מחיבורי הריתוך שבוצעו על ידו, הצילומים  50%-לסונית - או בדיקה אולטרה

על ידי הקבלן ועל חשבונו ויבוצעו ע"י מעבדה ו/או מכון רשמי מאושר  יוזמנו

  ע"י הרשויות המוסמכות לבצע בדיקות מהסוג הזה.

    

  .מ' מפני הקרקע הסופיים 1.20קוי מים יהיו בעומק   ו.  

  

  שסתומים ומגופים  57.05

  

  מגופים      .א

המיועדים להתקנה מחוץ  UL\ FMם רימאוש שער מגופים יהיו מגופי  -    

  ).OUTDOORלמבנים (

    

  

  

  זי שריפהרב      .ב

. כל ברז עם מצמד עפ"י פרט ,אוגניםברזי השריפה מחוברים לזקף באמצעות 

 –ברזי שריפה במקומות עם אפשרות פגיעת רכב  "שטורץ", כיפת מגן וגלגל סגירה.

  מתקן שבירה. כולל 

  

  מיוחדים האופני מדיד  57.08

  לליכ  א .  

 מחירוןוב במפרטונים המתוארים מחירי היחידות בסעיפים הש  -    

כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה, אספקת החומרים, 

לביצוע מושלם של כלל עבודותיו  האביזרים, חומרי העזר וכל הנדרש

 ובין מחירוןבמקום, בין אם הדבר מוזכר מפורשות במסמך זה או ב

  אם אין הוא מוזכר כלל.

ך בשימוש באמצעים שונים לביצוע לא תשולם כל תוספת בגין הצור  -    

העבודות כגון הצורך בביצוע חפירות בסמוך לקוים ו/או מתקנים תת 

  קרקעיים בזהירות מירבית, חפירות בידיים, חציבות וכד'.

  

  עבודות עפר  ב.  

חציבה ו/או חפירה בכל סוגי הקרקע ומילוי מוחזר של חומר גרוס   -    

רך מילוי מוחזר כנדרש), ומנופה או של חומר מובא (אשר ידרש לצו

כמוגדר במפרט הכללי, לא ימדדו בנפרד ויכללו במחיר הנחת 

  הצנורות, התאים והמתקנים השונים.



  

  
  

3

כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע דרכי גישה, סילוק מכשולים   -    

וכיו"ב, אשר ידרשו לצורך הובלה והנחה נוחים של הקוים, התאים 

ל יהיה כלול במחירי הסעיפים השונים והמתקנים השונים, מחיר הנ"

  .מחירוןב

  

  קוי צנורות  ג.  

  צנורותקוי   -    

אורך  להוציאימדדו במ"א לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים       

עבור כל ספח (קשת או הסתעפות בלבד) ישולם לקבלן .הספחים 

  מחיר מטר אורך צינור באותו קוטר.   

  

  

  היחידה במחירון תכולת מחירי  -    

כל הספחים, האוגנים, התמיכות, המחברים, העיגונים,   -      

  אמצעי הקביעה וחומרי העזר.

  גושי בטון לעיגון צנורות, ספחים וכיו"ב.  -      

חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע ומילוי מוחזר, כמוגדר   -      

במיסעות, מדרכות, משטחים פתוחים וכיו"ב,  במפרט זה,

ס"מ  20בעובי מינימלי של  לרבות מצע ועטיפת חול לצנורות

  לפחות.

עטיפות לצנורות הפלדה התת קרקעיים וצביעה לצנורות   -      

  הפלדה הגלויים.

  ביצוע בדיקות הידראוליות לכלל המערכות וחיטוי קוי מים.  -      

  מחבורי הריתוך  50%- ל סוני-או אולטרה צילומי רנטגן  -      

  בצנורות הפלדה.                                                      

במצלמת טלויזיה במעגל סגור  ביצוע צילום פנים צנרת  -      
י של הצינורות וקלטת והעברת דו"ח ממצאי הצילום מיפו

  ומעלה. 4הנ"ל עבור צנרת בקוטר " וידאו של צילום זה.
  

   ניתוק ממערכת ישולם עבור התחברות למערכת פעילה, או   -                                              
  .מחירוןבנפרד כמוגדר ב                                                     

  

  פים ושסתומיםומג  ד.  

  פיםומג  -    

ימדדו ביחידות כשהם מורכבים במקום, מחירם כולל גם אוגנים       

  נגדיים, מחברי אוגן, רקורדים, אמצעי קביעה ועיגונים.



  
  'יעבודות רג - 60רק פ

  

  שונות  60.01

  

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט   

תיאור העבודה, סוג העבודה, פירושו, סווג מקצועי כפי שהוא נקבע על ידי הארגון 

  המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע.

  

  אדם בתנאי רג'ימחירים לעבודות כח   60.02
  

  המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

  

  שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  .א

  

כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח וההטבות   .ב

  הסוציאליות.

  

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .ג

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  .ד

(לרבות הובלת  דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן  .ה

 הכלים למקום העבודה וממנו).

הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום   .ו

  והאחסנה.

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .ז

  מדידה וסימון וכל שיידרש על ידי המפקח לביצוע העבודה.  .ח

  רווח הקבלן.  .ט

  

  ברג'י  אופני המדידה לעבודות  60.03

  

לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו נכונים  המחירוןוצגים בסעיפי המחירים המ  .1  

  א החוזה.ונשמסגרת לכל סוגי המקצועות שיועסקו ב - עבור הפועלים 

  

בתנאי רג'י  ציוד מכל סוג שהואלעבודות  המחירוןחירים המוצגים בסעיפי המ  .2  

  .')(לדוגמא: רתכת, קונגו, טרקטור, משאית וכו הציוד ומפעילו יהיו  עבור

  



  

  
  

1

בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו ביומן העבודה שעות העבודה תרשמנה   .3  

האנשים ותוגשנה באותו יום לאישור המפקח. הרשימה תכלול את הפרטים 

  הבאים: תאריך, שעות העבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדוייק.

  

שבנה כשעות עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחו  .4  

  רגילות.

  

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור שעות לא   .5  

  ריאליות או תוספות אחרות כלשהן.
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