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  תיאור כללי 
  
יז מועצ.  1 עמק  אזורית  כוההתקנה    , השרות  עבודות התיקון  למסור את   מעוניינת  רעאלה  זגנים המ   לשל 

  נית חיצונית. קבל לחברהשברשותה מרכזיים  המפוצלים והמיני 
  
, מקלטים   : בתי ספר, גני ילדים, משרדים, בתי כנסת, אולמות ספורט, כגוןמועצה. במוסדות השונים של ה 2

כ   מותקנים  וכדומה  ציבוריים  שוניםזגמ  2000  -מבנים  ועד     BTU/H  7,000שבין  בתפוקה    ,נים 
  90,000  BTU/H, נוורטר. יחלקם עם מדחסי א  

  
  במזגנים לפי קריאות שרות.והחלפת חלקים פגומים  לתיקון תקלות חדשות ונות להתק . העבודה מתייחסת3
  
והשבה  . מודגש בזאת שהעבודה מתייחסת לכל  4 ר השא  ובין  למצב עבודה תקיןסוגי התיקון של מזגנים 

שסתום ית, סוללת מאייד,  סוללת עיבוי חיצונ  ,המפוח מאייד, מפוח מעב,  רגיל או אינוורטר  מדחס  החלפת  
ופנלים אלקטרוניים, דליפות בצנרת הגז,  כרטיסים אלקטרוניים,  חלקים חשמליים,  ו קפילר,  ות אהתפשט

  . הכוסה בהסכם זשל כל מזגן המ וכל הדרוש לעבודה תקינהאו שלטים  , טרמוסטטים קררמילוי 
  
מות  מועצהה  . 5 שונים  שבאתרים  לעובדה  עיבנ קמודעת  יחידות  (במיוחד  מזגנים  נתקפו  ים  אשר  וי) 

  ולא בתיקונם.ה או בבלאי טבעי אשר יהיה צורך בהחלפתם רוזיבקו  
ולקבלן   מועצהיועץ המקצועי של המפקח / הההחלטה בדבר החלפה ולא תיקון תהיה נתונה בידי ה

  תו. ערער על קביעלא תהיה זכות ל
  
מבוצעת על ידי "אב הבית" במבנים השונים ואינה כלולה   מסננים    ניקוי ובדיקתשרות שוטף לרבות  .  6

  סכם זה,   רת הבמסג
  
הינו  7 מזגן  לתיקון  התגובה  זמן  התקלה שעות  8.  לתיקון  זה  זמן  פרק  תוך  יגיע  לא  והקבלן  במידה   .

התיקו  מועצהה   את  לבצע  הזכות  את  לעצמה  אחשומרת  קבלן  עם  התיקון  ן  סכום  את  ולהפחית  ר 
  דה.ובמההיקף הכולל של הע  
מיוחדים     המפקחודחופים,  במקרים  של  דעתו  שיקול  בתוך  יג,  ולפי  לשרות  הקבלן  ממתן   שעות  2יע 

  וללא כל תוספת מחיר. המועצהעל ידי נציג   SMSקריאה טלפונית או הודעת  
  
משותף עם  עו ב, המזגנים הנדונים ייקביםמזגנ  03-   50  להחליף כללא התחייבות,    ,  מועצהבכוונת ה  . 8

  .  עצהומנציגי ה

, ולאחר  לאחר שבדק כי לא ניתן לתקנו או מפאת גילו  השבתת מזגן מכול סוג תתבצע על ידי הקבלן    

של אישור  לאחר קבלת  שהמפקח ביקר ובדק את הצורך והסיבה להשבתה. השבתת מזגן תיעשה  

  צה המועמך של מוס נציגהמפקח או 
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  מיוחדים  כללייםתנאים 
  
  תיאור העבודה  . 1

  תייחסת לביצוע תיקון של מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים.  כרז/חוזה זה מהעבודה נשוא מ
כל העבודות תתבצענה בהתאם להוראות חוק החשמל ועל פי כל דין או תקנה הקשורים לעבודות  

באמצע בעבודה תתבצע  במכרז.  הנדרש  צמהסוג  עובדיםות  למי  וות  עבודה לוכנדרש  י המשימות. 
והח  כוללת החלקים  כל  אספקת  הינה  גם  עבודה   מזמינת  הנדרשים.  יזרעאל מועצומרים  עמק    ת 

  שתקרא להלן "המזמינה". 
  שעות העבודה שבהן יפעל הקבלן:

    24:00 –  06:00ה' בין השעות -בימים א'
    13:00  – 08:00בין השעות  וערבי חג בימי שישי

  
  מאוייש  האחזקל מוקד וניה  .  2

  
  ימות השנה. כל 24/7פעיל הפעלת מוקד ניהול אחזקה ב בחוימהקבלן 

   זמיןהמ קריאות  תיעוד , מערך המזגנים כל  יכלול תיעוד שלמערך האחזקה יהיה ממוחשב ו יעודת
מלא  תיעוד  מהות התקלה,  ה,מועד הקריא, פרטי הפונה  תיעוד מלא של פרטי השיחה לרבותתוך 

  . ופרטי מאשר התיקוןמועד סגירת הטיפול  ,תיקוןפרטי מבצע ה ההטיפול בתקל לש
  

  מים וחשמל  . 3

יסופקו ללא תשלום מנקודת התחברות אשר תקבע ע"י  המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה 
והבאתם אל מקום העבודה תעשה   והחשמל  למקורות המים  אך ההתחברות  ע"י הקבלן המפקח, 

  המפקח.  עם  ועל חשבונו, תוך תיאום מוקדם
  

  תיאום הגורמים   . 4

  . מועצההשהוסמך ע"י  יאום עם המנהל ו/או המפקח או מיהקבלן מתחייב לבצע את העבודה בת
  

  מניעת הפרעות  . 5

הסדירים   העבודה  ובצרכי  בפעילות  מכסימלית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
עות ע תקלות והפריכולתו למנו   מיטבים ובסביבתם, בכל תחומי האתרים ויעשה כהמתנהלים במבנ

  מכל סוג לעובדים ולתושבים.
  
הקבלן ומ ועל  הרגילות,  העבודה  שעות  כל  במשך  הינה  השונים  באתרים  שהפעילות  בזאת  דגש 

בחשבון שעבודות   לא התקנהלקחת  הרגילות,  העבודה  לשעות  מחוץ  יינתנו  ותיקון  שרות  טיפול,   , 
שישי ימי  כולל   ) קונבנציונאליות  ומוצ"שוער  בשעות  חג  בשבתות  בי  כל  וחגים)    למעט  ללא  וזאת 

  במידה ונדרשת עבודה בשבת, תבוצע העבודה לפי כל האישורים על פי דין.  נוספת !תמורה כספית 
  

  אי ביצוע ע"י הקבלן   . 6

ו/ עבודה  יבצע  לא  והוא  במידה  כי  מסכים  בזה שהקבלן  מודגש  ספק  עליו  להסרת  פעולה אשר  או 
ת  ינה רשאית לפי שיקול דעתה, לבצע אה, תהיה המזממהוראות החוזהיא  לבצע לפי הוראה כל ש

עות אחרים ו/או באמצעות עובדיו  אותה עבודה או פעולה אשר לא בוצעה ע"י הקבלן כאמור, באמצ
  ובמקרה זה יחוייב הקבלן במלוא ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודה או פעולה. 
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  לוק פסולתיס  . 7

למבנה     מחוץ  אל  יסלק  פהקבלן  שנוצרה  כל  עבודתוסולת  באתרים במהלך  ורק  אך  וישליכה   ,
  .המאושרים

  
  סיור ביקורת   . 8

ע"י נציג המזמינה ו/או כל מי שהוסמך על ידם. כמות   יקבעוסיורי ביקורת על טיב עבודתו של הקבלן    
רך הסיורים והצגת תוצאות עבודתו את כל  הסיורים תיקבע בפועל על פי הצרכנים. הקבלן יציב לצו

כלי העבודהדם, כלי הרכאהכוח   עובדי הקבלן,  והאמצעים שידרשו להנחת דעתו של    ב,  המפקח. 
  ו מדידות ויוצגו תוצאות העבודה. לבקשת המפקח, יפתחו יחידות ציוד, יבוצע

  
  אובדן או נזק  . 9

או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק  בכל מקרה שטענת הקבלן, נובעת התקלה מציוד, חלק, אביזר, 
מיידית לאישור המפקח   ק על טופס הקריאה ויעביר אותוקבלן את מהות הנז, יפרט הלישיצד ש  ע"י

  להמשך הטיפול.
  

כל אירוע כזה ירשם ביומן אירועים. כן יביא הקבלן את המקרה לידיעת המפקח ובדיון משותף יקבעו  
נזק.   או  אובדן  אומנם  הוא  ואאם האירוע  בנושא. הנחיות  היא הקובעת  וע  לביצ שור  ידעת המפקח 

  ק ע"י המפקח. ן יינתנו לקבלן רהתיקו
  

  
  בלן לקבלת קריאות ומוקד הק בית מלאכה  . 10

מנת  על  שיידרש  כפי  טלפוניות  שרות  קריאות  לקבלת  ומוקד  מלאכה  בית  לקיים  מתחייב  הקבלן 
  לסייע לעובדיו. 

  
  13.00ד  ע  08.00  - ובימי ו' וערבי חג מ  16.00עד    06.00המוקד יהיה מאויש בכל יום בין השעות  

י ויודיע עליו מיד למפקח. המוקד יהיה  ה של תקלה במוקד, יקבע הקבלן מוקד אלטרנטיבמקרכל  ב
  זכירה אלקטרונית) ומעודכן לגבי כל הקשור לביצוע החוזה. מאויש (לא מ

  
רי וממונע באופן  בשעות הערב מעבר לשעות פעולת המוקד, יהיה טכנאי בכיר, כונן עם טלפון סלול

  דעות באופן מיידי. להוות נוט ולהיעשיאפשר לו לקל
  

  אי יכולת לבצע שרות  . 11

ביצוע   את  ממנו  המונע  מקרה  כל  על  למפקח  מועד,  מבעוד  ידווח,  הנדרשהקבלן  במועד  . השרות 
  בדיווח ילווה במועד ביצוע חלופי. הקבלן יקבל את אישור נציג המזמינה לעיכוב זה. 

  

  קון דו"ח תי  . 21

יע  ים, מועד הגעת ועזיבת העובדים וחומרים שהשקובדהע ת, שמועיצשבתיקונים ה אתהקבלן יתעד 
  בכל עבודה שתבוצע על ידו. 

  . יתועדו התקלות  בליווי תאור התיקון מועד ביצוע ופרטי המבצעבטופס 
אחר אינו  מונע  ל  יאהקבל  להבנאולטיפול  שנדרש  מיקרה  בכל  המועצה  מטעם  למפקח  ידווח  תו  ם 

    תם.ואו הישנטיפול מונע למניעת תקלות ו/ 
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  הוצאת ציוד מהאתר  . 31

להו צורך  ויהיה  יחתים  מזגן  ציא  במידה  הקבלן,  של  המלאכה  בבית  עבודות  ביצוע  לצורך  מהאתר 
  הקבלן את מנהל הממונה מטעם המזמין. 

  
  מדים אחידים   . 41

בטיחו של  תקן  תו  הנושאים  עבודה  ונעלי  אחידים  מדים  תספק  מקצוע.  החברה  בכל  עובד  לכל  ת 
את שם החברה ויוצמדו  את העובד בכל עת הימצאותו באתר. המדים ישאו  ו  מששהנעלים יהמדים ו

שם העובד. דוגמת המדים, צבעם ודוגמת סמל החברה עליהם יוצגו    אליהם תגי זיהוי פלסטיים עם
  לאישור המפקח תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה.

לעו יסופקו  שבועיים המדים  תוך  אי  בדים  קבלת  המפקמיום  לכך .  חשור  אחראית  תהיה  החברה 
ועד לאישור המדים  בבגדים שלמים, נקיים ומגוהצים. בתקופה הראשונה    שהעובדים יופיעו בכל עת

  ואספקתם לעובדים, יופיעו העובדים במדים אחידים כמקובל בחברה כיום. 
  

  השתתפות בישיבות   . 51

בישי להשתתף  מתחייב  המפקח  הקבלן  עם  לדרישתובות  נבהתאם  הקבציג.  מבעלי  יהן  לי  אחד  יו 
  ה. החברה ו/או מנהל השרות של החבר

  
  טיפול במפגעי בטיחות   . 61

בכל מפגע בטיחותי הקשור במערכות ובמתקנים המצויים באחריותו. הקבלן ינקוט בכל   ידווחהקבלן  
ולר העבודה  משרד  של  ובהנחיות  בתקנות  בחוקים,  הנדרשים  שלטים  האמצעים  הצבת  בות 

  באדם וברכוש.  עהגיפלמניעת  ומחסומים כנדרש
  
  ציוד קשר   . 71

דים בטלפון סלולרי ויאפשרו מסירת הודעות מהמוקד לעובדים במהלך בדיו יהיו מצוירכבי הקבלן ועו
  יום העבודה והזעקתם לביצוע עבודות דחופות. 

  
  קבלני משנה   . 81

  .מועצהומאושרים על ידי נציג ה קבלני משנה יהיו קבועים
מת  ב מהמנהל על התאשנה קבוע לפני שיקבל אישור בכתחליף קבלן מהקבלן לא יורשה לה 

  ם. יהמחליף המוצע ועמידתו בתנאים המוקדמ
קבלני משנה לדוגמה הם כאלה המבצעים עבור הקבלן עבודות מזדמנות שונות כדוגמת שיפוץ  

  מנועים ומדחסים וכדומה. 
  

    
  
  

          חתימת הקבלן:
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 נספח ביטחון
  
הקב . 1 יבצע  החוזה  תיקבמסגרת  שרות  ולן  ומ  התקנותון  מרכזיים  ומיני  מפוצלים  כות  רעלמזגנים 

  ערכת מיזוג האוויר. מלקטרו מכאניות השייכות ישירות לא
  

עובדים שכניסתם אושרה   . 2 בכפוף לאישור המזמין רשאי הקבלן להעסיק בביצוע העבודה הנ"ל רק 
  ע"י המזמין.

  
ע . 3 של  לעבודתם  היתר  ובקבלת  הקבלן  עובדי  באישור  יהטיפול  אלו  המובדים  באמצעות  פקח  עשה 

  .  מטעם המועצה
  

  להעסיקו בעבודה הנ"ל ללא הנמקה.  ר או לא לאשר כל עובד שבדעת הקבלןלאש תהזכו פקחלמ . 4
  
  מודגש בזה, כי שהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח שבו מתבצעת העבודה באותה העת.  . 5
 
  
  ציות להוראות ביטחון  . 6

  
  ין.שיפורסמו ע"י הממונה על הביטחון של המזמ נאי הביטחוןהקבלן ועובדיו יהיו כפופים לת

  
ידיעות   1977ל"ז  שהקבלן מצהיר, כי קרא את חוק העונשים ת . 7 והוראת כל דין אחר בדבר מסירת 

וחובת שמירת סודות רשמיים, וברורה לו החובה המוטלת עליו, מכוח היותו בעל חוזה עם המזמין,  
זה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכות כדין ב ביצוע החולשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עק

בלן שידוע לו, כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או  קדם שלא יהיה מוסמך לקבלן. כן מצהיר האל
 הוראה מהוראות החוק האמור, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 

  
אות נספח זה ו/או הוראה מהור  למזמין הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי . 8

לא תה ולקבלן  במקר  היהוראות המנהל,  המזמין  נגד  תביעה  ו/או  טענה  עבודה   הכל  של הפסקת 
  כאמור.

  

  ה צ ה ר ה 
  

את   לקיים  מתחייב  ואני  תוכנו,  את  הבנתי  זה,  בנספח  האמור  את  קראתי  כי  מצהיר,  הח"מ  אני 
  ההוראות הכלולות בו.

  
  
  

                                     חתימת הקבלן:                                          תאריך: 
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  תנאים כלליים  –י חשמל נ מערכת מיזוג אוויר ומתק
  
  כללי –תיאור העבודה  . 1
  

בתיקון  א.  עוסק  זה  מרכזיים  והתקנות  מכרז/חוזה  ומיני  מפוצלים    המועצהבמתקני    מזגנים 
עובד   עבודותה.  כמתואר צוות  באמצעות  במסיתבצעו  קבוע  עובדים  ים  משני  יפחת  שלא  פר 

למילוי המשימות. עבודת    שהקבלן שיסייעו לצוות הקבוע ככל הנדר  לשות עזר  ובאמצעות כוח
לעבודות   הנדרשים  והחומרים  החלקים  כל  אספקת  את  כוללת  מנת    והתיקוניםהקבלן  על 

  .שיתוקנו פעילות תקינה ורציפה של המזגנים חבטילה
  

  תקין.  וחלקם ישנים ונמצאים במצב עבודה חלקם חדשים המערכות והמתקנים  ב. 
 

יטב השיטות המקצועיות הקיימות ולפי הפירוט  מתבוצע ע"י הקבלן לפי    התקנות והתיקוניםה  ג.  
  הבא: 

  
  דרישות המפרט.  . 1
  הוראות יצרני הציוד.  . 2

 
המזמינה   לנציג  הקבלן  יודיע  אלה,  דרישות  בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

  הקובעות.  מנהל תהיינהוהוראות ה
  

קבלן בתיאום יעשה ע"י ה  ור התקנות של מזגנים חדשיםבעהנחיות לפעולות אחזקה נדרשות    ד.  
מערך  עם המפקח מטעם   ניהול העבודה, הפעלת  עבודות    תיעודהמזמין.  ממוחשב, הפניית 

  הקבלן.   לעובדי הקבלן  ופיקוח על ביצוע העבודות בטיב ובלוח זמנים כנדרש יתבצעו ע"י עובדי
  

  
  

  תיקון תקלות  2.1
  

בוע ל ימות השעות בכל שעות פעילות באתר בכדוכל תיקוני התקלות יבוצעו לפי ה 2.1.1
והקבלן יקצה עבורם את כל כוח האדם, החלקים, החומרים, כלי העבודה, כלי הרכב 

  והאמצעים הנדרשים. 
  

  .  עובדי הקבלן ייענו באופן מיידי לתיקון כל תקלה במערכות עליהן הם מופקדים 2.1.2
  

ההג 2.1.3 לתיקזמן  מעה  יותר  יארך  לא  מתקן,  של  מ  8  -ון  ההודעה  תעשעות  . מסירת 
יותר מזמן הה  רו כדחופיםדגשיו  במקרים מיוחדים יארך  שעות   2  -געה לתיקון לא 

בהודעת  מעת או  טלפונית  ההודעה  ה   SMSמסירת  נציג  ידי    ה.מועצעל 
  

במערכת 2.1.4 התקלות  לתיקון  הקשורות  פעולותיו  את  יתעד                             בת וחשממ  הקבלן 
לר הנדרשת  הניירת  את  הודויעמיד  הזמנות  להוכחתבות  למזמין  פקס,   עות 

 פעולותיו. 
  

הינם מטיפוס אינוורטר של יצרנים   מועצהלקבלן כי חלק מהמזגנים שברשות ה  ידוע 2.1.5
אלו  במזגנים  מונעים  וטיפולים  שרות  תחזוקה  שרות  לספק  הקבלן  על  שונים. 

לדרישות   במיבהתאם  אלו היצרנים.  ליחידות  השרות  לבצע  מוסמך  ואינו  דה 
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המוסמכים  שותו ידאג הקבלן להעסיק את צוותי השרות  ת כוח האדם שברבאמצעו
  של ספקי המזגנים. 

  
  אספקת חלקים וחומרים  2.2
  

המתכלים   2.2.1 והחומרים  החומרים  החלקים,  כל  את  כאמור  יספק  הנדרשים  הקבלן 
יבוצעתיקוני התקלות.  לצורך   מו  התיקונים  בו  במידת קנים  ותקנים המתבמקום  או 

מחיר  תוספת  ללא  ש   הצורך  המלאכה  הקבלןבבית  הקבלן.  חלקים    ל  ציוד,  יספק 
ם חדשים במקרים בהם לא ניתן ו/או הקבלן לא יכול ו/או לא כדאי לו מבחינה וחומרי

  כלכלית לתקן את הציוד והחלקים הקיימים. 
  

ז  2.2.2 החלקים  יהיו  המפקח  ע"י  אחרת  אושר  אם  יפרט  מבחינת  לזה הים  ודגם  צרן 
ל הקבלן  באפשרות  אין  אם   , משהוחלף  במסגרת  שהתחייב  השיגם  הביצוע  ועדי 

כל ס בגין  או  על עליהם  "שווה ערך" המוצע  יגיש לאישור המפקח  יבה שהיא, הוא 
  ידו. 

התאמה  עבודות  עבור  כספית  תוספת  לדרוש  לקבלן  עילה  לשמש  זו  בדרישה  אין 
א אביזר  חלק,  ציוד,  לכלשהן.  אשר  חומר  ע"י ו  מהשטח  יסולקו  לנ"ל  יתאימו  א 

  אימים לנ"ל יובאו במקומם ללא דיחוי. ונו ואחרים המתהקבלן, על חשב
  

  
, ריקון הקרר אל מיכל איסוף,  חלקי היחידה   2  כולל פירוק ת מיזוג יחידמחיר החלפת   2.2.3

, פינוי של  פקה התקנה חיבור והפעלה של מעבה חדש, ביצוע וואקום ומילוי קרר אס
 . ר פסולת עירוני מאושרתאחידה הישנה להי

  

  
  רמת ביצוע העבודות  2.3

  
שהקבלן   2.3.1 לצורהחלקים  הן  המוחלפים  יתקין,  לחלקים  זהים  יהיו  תקלות,  תיקון  ך 

בעלי   בחלקים  החלקים  יוחלפו  זהים  חלקים  להשיג  ניתן  ולא  שוות  אובמידה  יכות 
ע"י   ומאושר  המקובל  הציוד  פי  ועל  המוחלף  לחלק  שימוש  המפקחערך  בחלקים  . 

המפקווי  ש אישור  מחייב  התאמהערך  עבודות  נציגו.  או  שווי    ח  חלקים  ערך,  של 
  במידה ויאושרו, יתבצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

  
עבודתו בשלמות   2.3.2 יבצע את  ה  וישלים את התיקונים  הקבלן  קה ו תפבאופן שישמרו 

הקבלן   ככל שלדעת  ונתוני עבודה זהים לנתוני המקור, לפעולה שקטה  ובאיזון מלא.
תואר רית ש היחידה כמב את רמת הביצועים המקוה מקצועית לא ניתן להשיינמבח

  לעיל ידווח על כך הקבלן למפקח טרם ביצוע התיקון. 
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  כלי עבודה, חומרי עזר  3

  כללי –כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף   13.

והבדיקה,    דהשירי המדי כהקבלן ירכוש ויחזיק ברשותו ועל חשבונו, את כל כלי העבודה, מ    
הדרושים לו לצורך ביצוע  לביצוע העבודה ואביזרי בטיחות, חומרים וחלקי חילוף הנדרשים      
  חוזה זה.     

  
  תיקונים. –כלי עבודה וחומרים     23.

יהיו מסוגים שונים ככל שנדרש לעבודתו       כלי העבודה  כלי העבודה ימצאו באתר בכל עת. 
לעובד      של   ויבטיחו  אפשוהעובד,  לפעיללצוות  לביצות  רות  שנדרש  ככל  וע  עצמאית 

      עבודותיהם.  
  הבאים:  תלפחום יהיו הכליבין     

  
  א. מברגים בגדלים שונים, כולל מברגה חשמלית. 

  ב. מקדחה ומקדחים. 
חלקם יעודיים לעבודה במתקני  ג. סט מפתחות פתוחים, סט בוקסות ומפתחות שבדיים.

  מיזוג אוויר. 
  שונים.  םד. פליירים וחותכי

  מלים שונים. פטישים ואז .ה
  משורי יד לעץ ומתכת.  ו. 
  ג אוויר. לעבודות בחשמל ומיזוילוט אזהרה ות שמערכ ז. 
  מטר ומעלה וככל הנדרש לביצוע העבודות 6, 4, 2סולמות עץ ופיגומים בגבהים  ח. 
תאים מים במלאי הנייד R-410A -ו R  22גז  ני+ בלו מדידת לחצי הקררסעפת שעונים ל ט. 

  ש לשרתשי ת המזגניםלכמו
  . ית באיכות גבוהההגזים יהיו מתוצרת אמריקאית או אירופא  

  כפפות גומי וכפפות אסבסט חסינות אש.   י. 
  פנס חירום נטען לרבות פנסים עם ערכה לראש לצורך עבודה תקרות אקוסטיות.   יא.
  סט ריתוך אוטוגני נייד.   יב.
  ים שונים. לכבלים חשמליים ומאריכים בגד יג. 
  לי. ' דיגיטמד טמפ  יד.
  אמפר מטר צבת דיגיטלי.  טו.

  מתאימיםעי מדידה ר ואמצטז. מט
  כל כלי עבודה נוסף ידני או חשמלי ככל שנדרש לביצוע מושלם של העבודות.  יז. 
  ברגים, מסמרים וחומרי עזר אחרים.  יח. 
יטום,  חומרי א תובמערכות לרבתיקון התקלות התקנות ולכל החומרים הנדרשים ל יט. 

  ה.חומרים מתכלים וכדומ נים,שמ
  מד ספיקת אוויר.   כ. 

  ני לחץ תקניים. כא. סטים של שעו
  גלאי דליפות גז מהמזגנים   כב.

  כג. מד זליגה "מגר" 
  . מד זרם מתח והתנגדות. דכ
  מד טמפרטורה אינפרא רד. .הכ

  ות.רטורה ולחפם טמושירכו'. מד טמפרטורת אוויר ולחות יחסית אוויר עם אפשרוץ ל
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  במסגרת החוזה  שיסופקו ב ציוד, חלקים וחומריםיט    33.

  
ב     יספק  עבודתו  הקבלן  לביצוע מסגרת  הנדרשים  והחומרים  החלקים  הציוד,  כל             את 
  תיקוני התקלות.     

  
במסגרת  הן  הקבלן,  ע"י  שיסופקו  העזר  וחומרי  החומרים  האביזרים,  החלקים,  הציוד,  כל 

רת רכישות בתשלום נפרד נכללות בחוזה והן במסגת הוע העבודוכחלק מביצהתחייבויותיו  
ישת המזמין, עבור עבודות שינויים, תוספות והתקנות חדשות בלבד, יהיו  יתבצעו על פי דרש

משו ממין  והמערכות חדשים,  המבנה  חלקי  של  ולהחלפה  לשימוש  לטיפול,  ומתאימים  בח 
הת לדרישות  יתאים  הנרכש  כל  נועדו.  הישרעבורם  המתקנים  ובהעדרם  אימאליים  ים, 

ע"י המזמין, הם    ץ מוצאם. פרט אםמריקאים או לתקנים של ארלתקנים הא יאושר אחרת 
, ואם אין באפשרות הקבלן יהיו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים

יגיש לאישור המזמין "שווה   להשיגם במסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, הוא 
"שווה ערך" על  ך" המוצע  ער ל  ידו. אישור  כל  התיחייב את הקבלן להגיש  יעוד מזמין את 

הטכני הנדרש לרבות הדגמת פעולתו באתרים בהם הוא מותקן להנחת דעתו של המזמין. 
ל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו ללא דיחוי. עבודות ההתאמה  כ

והחשמליו ולציולהתאמת ה  ת הנדרשותהמכאניות  תפקוד של הציוד  ד שווה הערך למיקום 
, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובאופן שלא יגרום למטרד, לאי מקומו הוא מותקןהמקורי ב

  בדי המזמין. נוחות ו/או לבטלה של עו
  

 סקר מזגנים וציוד  4
  

  . ועצהבמתקני המ קיימיםמזגנים של ת ומחייבת) (שאינה מעודכנ רשימה חלקית  בידי המזמין
את  יבהקבלן   וישלים  שי תיעודה  דוק  כך  תיעוד,  ברשותו  המזגנ  היה  כלל  של  ים  ממוחשב 

  . תקשרותהראשונה של שנת המחצית העד סיום הבתחומי המועצה 
  הפחות: התיעוד יכלול לכל

שם יצרן, דגם המזגן, תפוקת הקרור, שנת    מספר סידורי,  מבנה,שם מבנה, מיקום המזגן ב
  . , תיעוד טיפולים ותקלותרותהיצור, מצב כללי, הע

שדות מספר   2-  הציוד שיהיה מורכב מ  על גבי המזגנים יותקנו מדבקות הכוללות את מספר
  המזגן במבנה.מבנה ומספר 

  מ"מ לפחות. 10ור בגודל של כ  יהיו בגוון לבן עם כיתוב בכחול או שח קותהמדב
למאייד    בקותהמד התחתון  יוצמדו  הימני  של  דופןבוכן  בצידו  חיבורי      צד  בצד  המעבה 

  הצנרת.
  . והכיתוב לתנאי חוץלאורך שנים בחינת כושר ההדבקה תהיה עמידה בהמדבקה למעבה 

  
  ה מיוחדים מדיד אופני  .  5
  

  כללי  –אופני מדידה      15.
  
  

  תשלום לקבלן . א  
  

עבור   לקבלן  המגיע  הסכום  מלוא  בםוניתיק תשלום  מותנה  מטעם  ,  המפקח  אישור 
העבודה להשלמת  בגומילו  המועצה  ההתחייבויות  כל  זהי  חוזה  לתנאי   ין  ובהתאם 

  . ות המצורףהתשלום בחוזה ההתקשר
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  ביצוע עבודות מיוחדות . ב    
  

ושינויים תוך פרקי הזמן  הקבעל   מיוחדות של התקנה  לן להיות מאורגן לביצוע עבודות 
י הקבלן  במפרט.  המנהל. המצוינים  דרישת  לפי  מיוחדות  עבודות  ויבצע  חלקים  ספק 

  ע בטבלה המצורפת. היה עפ"י  הצעת המציהתשלום י
  

  מחירים   25.
  

  ל חלקי חילוףולכ תיקוניםא.   
  

  יכלול: תיקון  מחיר ה  
  

ז ושמן קירור, גכל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שידרשו, לרבות ספקת א   -  
  החלפת ציוד וחלקי ציוד,    י ייבוש וכימיקלים ולרבותאביזרי חשמל ופיקוד, חומר    
  כלכליים.  שלא לשפצם משיקולים ם, כאשר הקבלן החליטבחדשי    
יצרני  יים של אורגינלה להחלפת ציוד, חלקים ההתאמה שתידרשנכל עבודות    -  

  מאושרים.  וחומרים ב"שווה ערך" המזגנים 
  הנסיעה לאתר וממנו ועלויות הנסיעה.  שעות   -  
  העבודות.  שימוש בכלי רכב ובכלי עבודה של הקבלן הנדרשים לצורך ביצוע  -  
  ום מוקד וביצוע רישומים. בודה, השתתפות בישיבות ובסיורים, קית הנהלת עהוצאו   -  
  כנדרש. יפולים ולביקורות השוניםם לטטפסיכל ה אספקת   -  
   רישום מפורט של נתוני הציוד המטופל, על פי רמת פירוט שתידרש.   -
  דה.כל הוצאה ישירה או עקיפה הנדרשת לביצוע מושלם של העבו  -  
  רווח הקבלן.    -  
  למעט:הקבלן כל הוצאות    -  

לפי אישור  או גניבה–, אובדן ו תלוי בקבלןהביצוע שאינ שנגרם במהלך נזק  
  בלבד.  מפקחה

 
  הפחתות  5.3

 כללי  .א
  

להל  הפחתה מפורט  כלשהיא  עבודה  ביצוע  אי  עקב  לקבלן  תמנע מהתשלומים  לא  ן, 
אחרות    לציוד או למערכות   לשהםים כנוספות מחשבון הקבלן במידה ויהיו נזק  הפחתות

  אי ביצוע הטיפול בציוד או רשלנות הקבלן. ות מציוד זה ואשר נפגעו עקבהמקבלות שר
  

  צמודות למדד הקובע בחוזה. ההפחתות תהיינה ל כ
 

 הורדות בגין אי ביצוע עבודה או אספקת חלקים  .ב
  
הע  - צוואי  רגילהנות  תקלה  על  להודעה  הקבלן  /    ת  דחופה  מחיר/  /  הצעת  הגשת 

מיוח עבודה  בקשת    דתביצוע  לפי  משנה  קבלן  של  סילוק  תגרור  צה  המוע  מפקחאו 
 ור. ש"ח עבור כל יום איח 350בסך  הפחתה

  
  
  
  

  תאריך: _________________   _______________________ חתימת הקבלן: 
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עמק  אזוריתמועצה 
  יזרעאל

  
  

  מפרט טכני
  

  רווילמערכות מיזוג א התקנת ל
  

  מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים 
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  :רקע כללי  15.01

  
ה ואחזקה  התקנ  וכולל  מיזוג האוויר בשיטת התפשטות ישירהתקני  מפרט זה מתייחס להתקנת מ   

  לקירור    מיועדת ת  ור. המערכ טווראינאו    on\offמזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים מטיפוס  (תיקונים) ל
   .)HEAT PUMP משאבת חום( או חמום

    

      
  : תאור העבודה  15.02

  
    
העב   תתכל  בניןודות  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  משרדית    בצענה  הבין  הוועדה  בהוצאת 

ה המפרט  למפרט  המיוחדת.  והכוונה  מצורף  שאיננו  למרות  הזה  המכרז  מן  חלק  מהווה  כללי 
  ופרקיו הם:  במהדורתו האחרונה

  
  ;תנאים כללים (מוקדמות)  00  
  ; הבניות מפרט לעבוד  04  
  ; מפרט כללי לעבודות אטום  05  
  ;מפרט כללי למתקני תברואה  07  
  ;תקני חשמלמפרט כללי למ  08  
  ;מפרט כללי לעבודות צביעה  11  
  ; מפרט כללי למתקני מזוג אויר  15  
  ; מפרט כללי למתקני הסקה  16  
  .מסגרות חרש וסכוך מפרט כללי לעבודות  19  

  
  :  היקף העבודה  

  
אופן לא יעלו על סך של   שוםוב   לעת לפי דרישת מנהל מדור אחזקהעת  ו מייעש  ההתקנה  עבודות

יצוע  תינתן בלעדיות בבלקבלן שייבחר לא  ,  לכל תקופת ההתקשרות  )  מע"מלפני  ₪ (_________ 
  העבודות.

המוע של  הביטוח  דרישות  בכל  לעמוד  שייבחר  הקבלן  מול על  מתאים  הסכם  על  ולחתום  צה 
    ח.יטוקיום ב המועצה בצירוף אישור

, חרונהבמהדורתו האיתומחרו לפי מחירון דקל שיפוצים    עבודות אשר לא נכללות בהצעת המחיר
  ממחיר המחירון.  20%בהנחה של: 

אהתמורה   היקף תשולם  את  להעריך  ניתן  לא  זה  בשלב  כאשר  בפועל,  הביצוע  פי  על  ורק    ך 
  העבודות.

  
  : עבודת הקבלן תכלול את הנושאים הבאים  

  
 זגנים. מה ל אספקה והתקנה ש  .א

 
בקט  .ב גז  צנרת  של  והתקנה  התקנה  אספקה  היצרן  הנחוית  לפי  ומילוירים  לחץ  גז    בדיקת 

 ושמן.
 

 .או שרשוריות בעלות תו תקןות מפח מגולוון אספקה והתקנה של תעלות אויר מבודד  .ג
  

התחברות להזנת חשמל קיימת על ערכת פקוד  אספקה והתקנה של אינסטלציה חשמלית ומ  .ד
 . ידי אחרים 
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  : כלליםנתונים   .0315
  

  לן:תנאי סביבה קיצוניים כלהו בעלי יכולת פעולה בהמזגנים המסופקים יהי  
  

  :תנאי חוץ  א.  
  

  ום יבש. רת מד חטמפרטו C.043    :קיץ       

  .טמפרטורת מד חום יבש -C.05    : חורף     
  

 :כלהלן פעולהלתנאי  תמתייחסהמוגדרת בכתב הכמויות   תפוקת המזגנים: התפוקה    .ב
  

  . סביבהטמפרטורת  C.035        :קיץ  

    לחה). ה יבשה /(טמפרטור  19.0C/ 27.0Cצב קרור :   פנים במ טמפרטורת    

  סביה.טמפרטורת  C.07        : חורף     
  

  :מפלסי רעש   15.04
 
המזמין    .א לדרישת  למ  עלבכפוף   בהקשר  אישור  לקבל  לפני    פלסיהקבלן  הציוד  של  הרעש 

 מנציג המזמין.הזמנתו 
  

    
 : רעידות ורעש עת מני  15.05

  
למעט     הסובב,  הציוד  ויחוכל  יוצב  החשמל,  רלוחות  בלמי  ועל  באמצעות  אשר  בר  באופן  עידות, 

  למבנה.  ימנע העברת רעש ותנודות
  

על    א.   יוצבו  עיבוי  זעזועים  יחידות  שירפלקס,  בלמי  רפידות  פחית  שכבו  2מטיפוס  וביניהם  ת 
   מ"מ. 2של מגולבנת בעובי 

  י בולמות רעידות. יותקנו בתליה ויושענו על תושבות גומת  תיותקריחידות איוד     
  בולמי רעידות להתקנה     

  
  יר הציוד.עלות כל בלמי הרעידות והמתלים נכללת במח  .ב  

  
  

  :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים  15.06
  

המזמין. ההתחברות עד  וצע על ידי קבלן אינסטלציה של  נקודת ניקוז בקרבת כל מזגן, תב  .א
רלמחסו מיז  צפהם  קבלן  ידי  על  מהמזגן  מבודדת  מיקום  בצנרת  תיאום  לרבות  האוויר  וג 

 יקוז.  נקודת הנ
 
לת  .ב מעל  המותקנות  או  עיליות  מיזוג  אופקית  ביחידות  ניקוז  צנרת  ביצוע  אקוסטית  קרה 

כולל סיפון    המיזוג  ינסטלציה. חיבור יחידתעל ידי קבלן הא  1%של    מינמלי  דדת בשיפועמבו
 ם באחריות קבלן מיזוג האוויר.וריחיבלצנרת ואטימת ה
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כל מזגן    ד, שקע שרות חד פאזי ליבוייחידות עי   אל כל  הזנה חשמלי וקו הארקה  קת קו  אספ  ג.
הנ"ל    , פנימי הלוחות  תוך  אל  הקווים  חיבור  המזמין.  של  החשמל  קבלן  ידי  על  ואל יבוצעו 
  על ידי ועל חשבון קבלן מיזוג האוויר. דות היחי

  
פתחים  בתמחור נפרד,    מבטוןתעלות בתקרות, רצפות וקירות    צנרת /  רמעבם לביצוע פתחי  ד.

  במחירי היחידה.  כלולים עלות אוויר וצנרת בקירות גבס למעבר ת
  

  :להתקנת המערכת תנאים   15.07
  

גודל, טיב, תצרוכת  שהבקיום ממועד קבלת ה  14הקבלן מתחייב למסור תוך    א.     נתונים על   ,
גודל   ותכונות אחרות. כמו כן עליו להמצהמתקל  מש  הבסיסיםהחשמל,  יא על הקבלן קנים 

ת אישור  ולקבל א  ציוד, מהלך הצנרת, יסודות וכו'ת ההתקנ ת ללספק תוכניות עבודה מפורט
  המזמין.

  
הב  ב.     ורמת  החומרים  את  ולבדוק  לבקר  המזמין  לנציג  יאפשר  העבודה  הקבלן  בשלבי  צוע 

בלתי מתאימים לרמה מקצועית מקובלת    צאונמ  השונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר
בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה מזמין,  י דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם הלפ

המתקן   כלשל  בידי    על  תהייה  לעיל  המתואר  של  קבלה  או  דחייה  לגבי  ההחלטה  חלקיו. 
  והחלטותיו תחייבנה את הצדדים. יגומזמין או נצה

  
מ  .ג נציג  למנות  הקבלן  לטעמעל  חדשיםו  מזגנים  כאחראי התקנות  ישמש  אשר   , 

 צוע. אם בין הגורמים הקשורים בבילבצוע העבודה וית
  

להנחיו  .ד בהתאם  המערכת  את  יתקין  יצרן  הקבלן  של  המפורטות  ההתקנה  ת 
  הציוד. 

    
  :תנאי בצוע  15.08

  
ח. . אין לבצע כל שנוי ללא אשור מוקדם של המפקלהניחות המפקחהעבודה תבוצע בהתאם   א.  

לשיקול דעת המפקח עשוי  הקבלן להידרש  וף  בכפ   ,דה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשורבמי
  קבע בהסכם עמו.על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנ תו לשנו

  
החש    ב.   חברת  אש,  מכבי  העבודה,  משרד  לתקנות  בהתאם  תבוצע  יתר  העבודה  וכל  מל 

הישראלי לתקן  בהתאם  כן  כמו  המוסכמות,  הבינמשרדית מפרוה  הרשויות  הוועדה  של  ט 
מידע בנושא מסוים בהעדר  ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת המכרז.  העדכנית ביותר  

  . ASHREAרון של ישמש התקן האמריקאי האח
  

וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינ    .ג   יכין  ורות והתעלות דרך קירות,  הקבלן 
פתחי   יכין  כן  כמו  ותקרות  עוז  ניקרצפות  זו  עבודה  יתאם  הקבלן  וכו'.  עיבוי  הקבלן  למי  ם 

ר ם. כל ברגיי ההרכבה והחבוודה במועד המתאיעל מנת לבצע העב (במידה וקיים)הראשי  
  ות. פיליפס. אין להשתמש בירילמבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי 

  
ת ומנועים ינקו על ידי מברשת אבומש  כל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים, למעט  .ד  

להסר יסוד,פלדה  צבע  בשכבת  יצבעו  החלקים  חלודה.  שכבות שכבת    ת  ושתי  צינקרומט 
  .-ZRCים יצבעו בצבע. מקומות מגולוונ

  
ינתן לאחר לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור י  .ה

  כל חומר עזר נוסף. ה ופעל שהקבלן יגיש תוכניות עבודה, קטלוגים, עקומות ה
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  : מינוי אחראי על העבודה –מטעם הקבלן  פיקוח ודיווח 15.09

  
דות נשוא הסכם זה או למנות נציג באישורו של תחיב לפקח באופן אישי על ביצוע העבובלן מהק  א.

  הסכם זה.  נהל, לפיקוח על ביצוע העבודות נשואהמ
  מבין עובדיו,  אשר תפקידו יהיה להשגיח   ראימבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב הקבלן למנות אח  ב.

ם  ויעמוד בקשר הדוק יו  מועצה שיר קשר בתדר היד במכעל ביצוע נאות של העבודות. האחראי יצו
מ או  המנהל  עם  ל יומי  בהתאם  הכל  ולאחריהן,  העבודה  שעות  כל  במשך  ידו  על  שימונה  מה  י 

  ה כאלה.  יינשיקבע המנהל. האחראי ידווח בזמן העבודה על כל תקלה אם תה
  

  :תפקידיו וסמכויותיו של המפקח
  

טיב    א. על  ולפקח  לבדוק  לבקר,  מוסמך  האדם  המפקח  וכוח  ביצועה,  רמת  החומרים,  העבודה, 
יהיה המפקח רשאי למסור הודעה לקבלן  כן  בקשר לביצועה, והכל בהתאם להוראות ההסכם. 

ניתנה   יפסיק הקבלן  הודבדבר אי אישורה של עבודה או חלקה או חומרים מסוימים.  עה כנ"ל, 
  המנהל. תו של או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטאת אותה העבודה, 

המפקח    ב. או  המנהל  מוסמך  הוראותבנוסף,  ו/או  הנחיות  לעת  מעת  המתחייבות   ליתן  עבודה 
והק העבודה,  ביצוע  לצורך  עניין,  לדעתו  בכל  כי  מוסכם  במלואן.  פיהן  על  לפעול  מתחייב  בלן 

הקביע והקבת  ומכרעת,  סופית  תהיה  המפקח  או  כי  מנהל  יודגש  פיה.  על  לפעול  מתחייב  לן 
כל מקום שבהסכם  ה מחאינ  מועצהה וכי  למנות מפקח  ניתנו סמכויות למפקח  ויבת  יכול   –זה 

  הל או מי מטעמו. לבצע אותן המנ
קן על  לת  בודות, רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלןקוי באופן ביצוע הענתגלה פגם או לי  ג.

בו הכרוך  וכל  הפגם  את  הוא  הקבלןחשבונו  יהיה  לתיקון  ניתן  אינו  הפגם  אם  בתשלום  חייב    . 
ל ב  מועצהפיצויים  לגרוע  מבלי  הוהכל  של  וכל    מועצהזכויותיה  דין  כל  עפ"י  או  ההסכם  עפ"י 

  תרופה או סעד אחר. 
עם ע"י המפקח  י פ ד ע"פ לוח העבודה שיקבע ובהתאם להוראות שינתנו מדתחייב לעבוהקבלן מ  ד.

  במקרה הצורך.
ן יבצע הוראות להבטיח כי הקבל  כנ"ל אלא אמצעי  מועצהקוח שמסורה לת בזכות הפיאין לראו  ה.

י ע"פ דין או ע"פ לואן. פקוח שיבוצע כאמור לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשההסכם זה במ
  ה. הסכם ז

  יחידת עיבוי שאינם תקינים. או המנהל או המפקח הינם הסמכות הבלעדית לאשר החלפת מזגן  ו. 
  מפרטים.   ל המפקח נקובות ביתר מסמכי המכרז ובנוספות ש סמכויות  .ז

  
  : הסבת החוזה, העברת זכות

  
תחייבות  את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או ה  יעבירלן לא יסב ולא  הקב  א.

פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך   ין,יפעל פיו לכל אדם, גוף או תאגיד אחר במישרין או בעק
  . מועצההבכתב מאת 

זכו  ב. את  להמחות  זכאי  יהיה  לא  מההקבלן  שהוא  כל  סכום  לקבלת  הסכם    מועצהתו  זה  לפי 
  . מועצהלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של מנכ"ל הלאחר, א

לס   מועצהה רשאית  הקבתהא  לבקשות  או רב  סכומים  להמחות  סירוב  לרבות  זה,  בעניין  לן 
דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול  תניה
  ועו של ההסכם.  קבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצרבות הע
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  :קבלני משנה
  

  . העבודה תבוצע ע"י הקבלן עצמו ו/או עובדים מטעמו  א.

לעיל, רשאי הקבלן למסור    (א) מבלי לפגוע באמור בסעיף (א) לעיל, ועל אף האמור בסעיף    ב.
מסירת העבודה כפופה    ורש כידה מסוימת כל שהיא לקבלן משנה בתנאי מפביצועה של עבו

  ל המנהל לכל מסירה בנפרד. לאשורו מראש ובכתב ש 
מ  ג. ולא  פוטרת  לא  משנה,  לקבלן  כאמור  עבודה  של  ו/או  מסירתה  מאחריות  הקבלן  שחררת 

ויהיה אחראי לכל ה  פ"יותיו ע מהתחייבות כלשהיא מהתחייבוי  הינו  והקבלן  פעולות ההסכם, 
פגם  ולכל  המשנה  קבלן  ע"י  בהם ו/או    שבוצעו  בחומרים  או  בעבודתו  השמטה  ו/או    שגיאה 

  השתמש, ודין עבודות שבוצעו כאמור, כאילו בוצעו על ידי הקבלן, לכל דבר ועניין. 
יקבע בחוזה שלו עם קבלן המשנה תנאים ביחס לשכר עבוד  .ד והקבלן  תנאי עבודה הוגנים  ה 

  לפועלים. 
   

  
  : הבודי ענוהל

  
בזאת    א. מתחייב  כלהקבלן  על  העבודה  ומסמ  חלקיה  כי  להסכם  ובהתאם  בדייקנות  ,  כיותבוצע 

רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהן ו נכון, לשביעות  במיוחד למפרטים, באורח מקצועי 
להם.   בהתאם  תבוצענה  מוסמכות  רשויות  מטעם  הוראות  או  תקנים  תקנות,  חוקים,  קיימים 

ות ו/או הנחיות  ישראלי ו/או תקנן הוראות התקן הסתירות בין הוראות המפרט לבי  במידה ונתגלו
ת ו/או דרישותיהן, יגברו הוראות החוק על הוראות התקנים, והוראות התקנים מכומוסהרשויות ה

  יגברו על הוראות המפרט.  
לחוקים,   ב. העבודות  התאמת  על  המוסמכות  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  להמציא  הקבלן    על 

האמו ותקנים  ולהוראות  ההלתקנות  וכל  לעיל  ארים  הקשורות  על וצאות  יחולו  מכך  הנובעות  ו 
  ן.קבלה

צווים    ג. תקנות,  לחוקים,  בהתאם  העבודות  כל  תבוצענה  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
  ותוספות הנוגעים לעבודות נשוא הסכם זה, ובהתאם לדרישות משטרת ישראל. 

לספק    ד. מתחייב  אהקבלן  והוצאותיו  חשבונו  הצעל  כל  החות  המתקנים  והדברים  יוד  מרים 
  בקצב הדרוש.דה עבושל ה רושים לביצועה היעילהד

ושלמים    ה. חדשים  יהיו  העבודה  ביצוע  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  כל 
אליים  ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות ההסכם על נספחיו ולדרישות התקנים הישר

תקנים בהעדר  חומרהמעודכנים.  אלה  יהיו  שיתא,  ומוצרים  על  ים  שיאושרו  לדוגמאות    ידי ימו 
  נהל. המ

מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובמוצרים    ו. 
התקנים   בבדיקות  עמדו  המוצרים  או  החומרים  אם  אף  העבודה,  לביצוע  בהם  שהשתמש 

  יים ואושרו על ידי המנהל. הישראל
  

  : ת עובדיםסק הע
  

  לי הרשעות פליליות.   ינם בעאשר א נה,אזרחי המדיקבלן יעסיק עובדים ה  א.
לביצוע העבודות ע"פ הוראות הסכם זה ותנאיו לשביעות וש  העובדים יהיו מקצועיים במספר הדר  .ב

  . מועצהרצון ה
העבודה או עובדים אחרים, אם לדעת    לפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן את מנהל  .ג

  ידי המנהל.-ך עלינם מתאימים לתפקיד, ותוך המועד שנקבע לכהמנהל הם א
ן כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו  קבלרשאית להודיע ל  מועצהמבלי לפגוע באמור תהא ה  .ד

  בעבודות נשוא הסכם זה, והקבלן ימנע מלהעסיקו כאמור.  
מועסק על ידי ממקום העבודה של כל ה  ה של המנהל בדבר הרחקתוהקבלן ימלא אחר כל דריש   .ה

לדע אם  העבודה,  במקום  המהקבלן  מוכשר ת  שאינו  או  כשורה,  שלא  אדם  אותו  התנהג  נהל 
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או שהוא מבצע את תפקידו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לא  דו  למלא את תפקי
  ום העבודה.  יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במק

  ו. של כל המועסקים על יד ר.פ.ת תעוד  למזמיןמציא הקבלן י  ו. 
  

  : בטיחותהירות ואמצעי ז 
  

ו את כל  אמצעי הזהירות הדרושים לבטיחות  לספק ולהחזיק, על חשבונ  הקבלן מתחייב להתקין,  א.
המפקח  ותו של הציבור, ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל או  העבודה ובטחונה, ולביטחונו ונוחי

  יה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.  שיהאו 
מתחייהקבל  ב. הן  עם  העבודות  ביצוע  לתאם  בזק, ,  מועצה ב  החשמל,  חברת  ישראל,  משטרת 

התנוע זרימת  לאבטחת  שוטרים  הזמנת  ולרבות  שנדרש,  ככל  אחרים,  ובטיחותה קבלנים  ה 
  רש. במהלך ביצוע העבודות בכל מקום שהדבר נד

לפע  בלימ  ג. ומתחייב  הקבלן  מצהיר  המכרז,  ו/או  זה  הסכם  בהוראות  באמור  בביצוע  לפגוע  ול 
בא זה  הסכם  פי  על  אדם  התחייבויותיו  וכל  עובדיו  של  ושלומם  רווחתם  לשמירת  בטיחותי,  ופן 

חבורה ומשטרת ישראל, בהתאם לחוקי הת  וגוף אחר בהתאם לכללי התעבורה, הנחיות משרד
בעבוד התשי"דהבטיחות  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  לרבות  הבטיחות 1954-ה  ופקודת   ,  

[נוסח התש"ל   בעבודה  בהתא  1970-חדש],  פיהם,  על  המצורף  והתקנות  הבטיחות  לנספח  ם 
יבים  מחיהמצורף למסמכי המכרז, ובהתאם לכל המסמכים הלמסמכי המכרז ולתצהיר הבטיחות  

בלתי נפרד מהסכם זה, ובהתאם לתדריך והנחיות  המנויים במסמכי המכרז, והמהווים כולם חלק 
ת ומעת  נתנו בטרם יתחיל הקבלן בביצוע העבודושיי  כפי   מועצהונה על בטיחות בעבודה בהממ

  לעת. 
   

  
  : פגיעה בנוחות הציבור

  
סבירה  בלתי  הפרעה  או  מוגזמת  פגיעה  תהיה  לא  העבודה  ביצוע  כדי  תוך  כי  מתחייב  הקבלן 

במקו הרגל  ולהולכי  למלאלתושבים  ומתחייב  העבודה,  מתבצעת  שבו  הוראות   ם  כל  אחר 
  בודות.טיחות באתר העהמפרטים בדבר הב

  
  :פעילות קבלנים אחרים

  
אישרה וכן לעובדיהם לבצע    מועצהחייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהת המנהל,  לפי הוראו

  ולה איתם. עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו, כן מתחייב הקבלן לתאם פע
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  : אחריות ושרות  .1015
  

יהיה אחראי לתקופה  א.    ידי המ   ערכתמיום קבלת המ  חודשים  24של    הקבלן  לכל   .זמיןעל 
החומרים שסופקו על ידו. במשך תקופה זו עליו להחליף או לתקן את כל הדרוש  בודה והע

ר את הקבלן תיקון, ללא כל תשלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחר
של    /למזגן  מוארכת  אחריות  בנוסף  זו.    מאחריות הרכישה  לתנאי  בהתאם  בלבד  למדחס 

  המזגן.
  

להחליף כל חלק אשר ת ועליו יהיה  ומסירתה הסופיהקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה    ב.  
  יאבד, בלי תוספת מחיר.  יינזק או

  
גם שרות    .ג   .  למערכת שהותקנהמונעת    הזקאחובמשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע 

ומייב אויר  מסנני  החלפת  מסננים,  ניקוי  היתר:  בין  יכלול  קירור  השירות  גז  הוספת  גז,  שי 
  יות. תקופתד, בדיקות רי הגנה ופיקוקה וכיול מכשיושמן, ניקוי, צביעה, בדי

  
. במסגרת זו יבדקו הנושאים בשנת האחריותפעמים    3יבצע עבודות שרות למתקן  קבלן  ה  ז.  

  הבאים:
  

  אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.     
  

  .ת מסנני אוויר חדשים תחול על הקבלן בתקופת הבדקניקוי והחלפת מסנני אויר. עלו    
  

  במערכת.טר הלחצים כיוון מש    
  

ציוד       תקינות  בלובדיקת  וההגנות  מערכת  המיתוג  בדיקת  והפיקודחות.  לחצי  החשמל   ,
  עבודה.

  
  בכל חלל. טמפרטורת אויר נותתקיבדיקת     

  
  תקינות מערכת הניקוזים.     

  
  ויסות כמות אויר במפזרים.     

  
השלמת  ע     דו"ח    ההתקנהם  המזמין,  לנציג  הקבלן  היגיש  כל  את  אשר  המתאר  פעילויות 

תחשב כאחת שנעשתה רק לאחר חתימת נציג המזמין או    מאושרת  . התקנהתקן  בוצעו במ
  וגש על ידי הקבלן. נציגו על גבי דו"ח הביצוע שי
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  :צנרת גז לקירור  115.1
  

מצ  א. עשויה  תהייה  ביחידות,  הקירור  גז  " יצנרת  דרג  נחושת  משובחת Lנורות  מאיכות   "
הצנרת תסופק על .  410A-Rקרר מסוג    העבודה של בתנאי לחצי  ירור ועמידיםמותאמים לק

  ידי יצרן מאושר.  
    
ותה   הפנימי  בחלקה  היטב  נקייה  תהייה  למנוע הצנרת  מנת  על  קצותיה  בשני  אטומה  ייה 

  ת אבק ורטיבות. חדיר
ש , או שווה ערך מאושר תוך כדי הזרמת גז חנקן יבףהצינורות יהיו מרותכים בהלחמת כס 

  ההלחמות. במהלך ביצוע בתוך הצנרת
במהלך (ר תנאי ההתקנה מותרים להתקנה  אמירביים וש   י צנרתורכ, אקטרי צנרת הגז  

אנכי ובמהלך  פי    )אופקי  על  יצרן  יהיו  יצרן  יחידההנחיות  מהמלצות  חריגה  אישור  ה. 
ל היצרן  של  מיוחד  לאישור  ומותנה רכפופה  היחידה  תפוקת  על  ההשלכות  ציון  בות 

  . צרןור אחריות היבשימ
  .נה לקירטריונים אלהה של צנרת שאינה עולא תאושר התקנ   
  

   
יה   וכו'  הצרויות  אביזרי הצנרת, קשתות, הסתעפויות,  ביצור  כל  פיטינגים מחושלים  יו מסוג 

  חרושתי אורגינאלי.  
  

 ה.בות הגז, יותקנו במקום נוח להסתכלות וגישה נוחימסנן/מיבש וכן מראה זרימה ונראה רט    
  
מושלמהגז תותקצנרת    ב. העיבוין כשהיא  יחידת  בין  באור  ת  ובקוטר ויחידת האיוד  כנדרש  ך 

קוטר בחירת  למאייד.  המעבה  בין  למרחק  ומיקום    המותאם  הסתעפויות  מיקום  הצנרת, 
ידי היצרן,התקנת אביזרי פקוד אורגינל בתוכנה חישובית הכוללת   ים של היצרן תעשה על 

  פקוד. זרי הבקרה וה ים ופרוט אביתוכנית מהלכי צנרת, קטר
 

פל הלחץ בצנרת, לא יעלה על הערכים כמתואר ושב כך שיבטיח כי מוטר צנרת הנחושת יחק 
במונחים של   צוין אלהלן  (אלא באם  פרנהייט  אקוויוולנטית במעלות  חרת  מפל טמפרטורה 

 בתכניות).
     

 2.0F  -   קה יצינור קו ינ    

 1.0F  -    צינור קו נוזל     

 2.0F  - דחיסה   צינור קו    
 

לפק    יבחרו  הצנרת  הנחיותטרי  הנחיות  י  פי  על  כאלה  הוראות  בהעדר  המזגן,  חברת    יצרן 
CARRIER  .או שווה ערך 

   
קירור    ג. במצב  המערכת  של  הפעולה  תנאי  בכל  למדחס  שמן  החזרת  להבטיח  הקבלן  על 

  ום.  מובמצב ח
    
. צנרת 1/2י של "לקס" בעובשרוולי גומי ספוגי "ארמופלמזגן מרכזי תבודד ב  צנרת קו יניקה  ד.

  . 1/2ם זהים בעובי של " גז חם יבודדו בשרוולי
 



  

  

23

במ  ה. יותקנו  צנרת  על  חיזוקי  יעלו  לא  אשר  מחבקים    60רחקים  עשויים  יהיו  החיזוקים  ס"מ. 
מ"מ. החבקים ובנדים". חבקים על גבי   4.0לי של  אמגולוונים עם ריפוד גומי רך בעובי מינימ

 לוון, למניעת שקיעה ו/או חיתוך הבידוד על ידי החבק.בדוד, יצוידו באוכפי מגן של פח מגו
  
בלחץ    ו.  הצנרת  תיבדק  ההתקנה  יבש.  לאחר  חנקן  גז  בהתאם באמצעות  הבדיקה  לחץ 

יצרן,   באמצלהנחיות  לוואקום  הורקה  לבצע  יש  הלחץ,  בדיקת  וואקום עלאחר  משאבת  ות 
של   וואקום  לרמת  עד  בוואק  200תקנית  המערכת  את  להשאיר  יש  למשך  מיקרון.    24ום 

  קה.שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת. מילוי הגז יעשה לאחר שהמפקח אישר בכתב את הבדי
 

תוצרת   ז. כדוגמת  מתאים  אלקטרוני  וואקום  מודד  באמצעות  תתבצע  הוואקום  מדידת 
 מכנים.  ערך. לא תאושר מדידת וואקום בשעוני לחץ רגילים "רובינאייר" או שווה

  
 : תעלות אויר    215.1

   
לפי   א. ומותקנים  בנויים  יהיו  אויר  ושבכות  תעלות  אביזרי  וכן  ובדודן  האוויר  תעלות       כללית 

של  1506,  1505סעיף   פחחות  עבודות  מדריך  לפי  וכן  הכללי  המפרט   SMACNA של 
ויהיה צורך לסטות   .GUIDE  ASHREAשל   יתכנארה"ב והמלצות ההוצאה העד במידה 

 .שור היועץמלצות אלו יעשה הדבר רק בידיעת ובאמה
 

כתמ  ב. ללא  אחיד  יהיה  הגלוון  משובחת,  באיכות  מגולוון  מפח  יבוצעו  התעלות  ובלתי כל  ים 
לא             הפח  צדי  משני  הגלוון  שכבת  עובי  הפח.  של  ונשנה  חוזר  כיפוף  לאחר  גם              מתקלף 

  . מיקרון 30 -מיפחת 
     

 :ידות חתך התעלה כדלקמןח עבור תעלות "ללחץ נמוך" יתאים למעובי דפנות הפ     
    

  הערות   עובי  הפח (מ"מ)   רוחב צלע גדולה 

  מ"מ  0.80ם בעובי סרגלי  0.70  ס"מ 45עד 

  מ"מ  0.90סרגלים בעובי   0.80  ס"מ 85 - 46

  ממ"  1.0סרגלים בעובי   0.90  ס"מ 135 - 86

  תפר  עומד  מ"מ עם  1.0סרגלים בעובי   1.00  ס"מ 210  - 136

  
הת     חלקי  שני  שני  חיבור  בין  מלאה  אטימה  יבטיח  החיבור  שיכטות.  באמצעות  יבוצע  עלה 

 .שקוף  RTV יאטמו במרקחלקי התעלה. דליפות אויר   
 

האוויר.  מת  של החתך החופשי לזרי  מידות נטוהמידות של התעלות, המסומנות בתכניות הן     
אקוסטי    בבידוד  מידות הצלעות    לפיכך, בתעלות המבודדות  להגדיל את  יש  בהתאם פנימי 
 .לעובי בדוד נדרש  

 
לות, יבוצע בהתאם להוצאה  עובי הפח, חיזוקים, תמיכות, תליות, בניה, הרכבה וחבור התע .ג

  .והמפרט הבינמשרדי ASHREA GUIDE ותקן  SMACNAהאחרונה של
 
תהיי    בע נה  התעלות  "תנשומנה"  ולא  העבודה  בעת  תרעדנה  לא  או קשיחות,  הפעלת  ת 

ס"מ תחוזקנה על ידי הצלבות. תעלות שרוחבן  35חבן עולה על הפסקת המפוח. תעלות שרו
על   בנ  75עולה  תחוזקנה  במידות  וסףס"מ  זוויתיים  ידי  על  פרטי    X 35 35לנ"ל  מ"מ. 
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לח אטומות  תהיינה  התעלות  ההוראות.  לפי  וללא לוטהחיזוקים  חלקות  אויר,  לדליפות  ין 
 . וויר מבפניםמכשולים לזרימת הא

  
מרוחב התעלה לאורך צירן המרכזי שבמישור    1.5בעלות רדיוס של  קשתות הטיה תהיינה    

מאפשר בצוע קשת מלאה כמתואר יבוצעו הקשתות עם רדיוס  הרדיוס. במידה והמבנה אינו  
הקשת  בעלי דופן כפולה ואווירודינמית  וך  ס"מ ועם מדפי חלוקה בת  15מינימאלי פנימי של  

 . או שווה ערך מתוצרת "דורו דין"  8ב " . כנפי הכוון יהיו ברוחSMACNAישות בהתאם לדר
יותקן בנ    קיר מחיצה או תקרה,  דרך  גם שרוול  בכל מעבר תעלה  וסף למסגרת עץ או פח, 

  .התעלמחומר אקוסטי מאושר,  בין המסגרת שתתואם לעובי הקיר כולל הטיח וה
   

ז .ד לפי מפרט  ותסופקנה  או    ה תכלולנה אספקתן, טבילתן באל רקב,מסגרות עץ שתותקנה 
 .חומר מגן. בעת ההרכבה יבלטו המסגרות עד לקו הטיח

                                   
של   .ה שוליים  עם  צווארונים  באמצעות  יבוצע  למפזרים  התעלות  ו/או    2.0חבור  לפחות  ס"מ 

אימות. המפזרים יחוברו  ס"מ ובמידות הפנימיות מת  4.0ס"מ ועומק    2.0וחב  בר  מסגרות עץ
  .ידי ברגיי עץ ואטמי גומי ספוגי ארמופלקס דביק למסגרות, על

  
 יה בהתאם לתנאי ההרכבה ובאשור היועץ. הבחירה בין צווארונים ומסגרות  עץ תה 

 
ת משני הדרכים הנ"ל. כמו אח  הקבלן יהיה מוכן להרכיב את המפזרים לפי הוראות היועץ כל 

  שור המהנדס או האדריכל. עם ציון המקום המדויק לכל מפזר לא כן יגיש תוכניות עבודה
  

צווארון באורך של     יש לבצע  גלויות,  לפ  10בתעלות אופקיות  חות. לא תאושר בליטת ס"מ 
 .המפזר פנימה אל תוך התעלה

 
דוד ושריון היקפי על מנת להבטיח את ל בתעלות גמישות עגולות תהיינה מסוג משובח כול    

   חוזק התעלה.
  וגן בפויל אלומיניום בלבד. הבידוד הפנימי של התעלה יהיה מ    
  . או שווה ערך M-KFארה"ב דגם  "Thermaflex"התעלות מתוצרת     
  . 755 -ו 1001התעלות יהיו מאושרות ת"י     

  
  בכתב של היועץ.ור ככלל השימוש בתעלות גמישות אינו מומלץ ומחייב איש  *    
תוואי  *     כגון:  מיוחדים  יות  במקרים  זאת  הדורש  קצה  ציוד  או  גמישותמפותל,  תעלות           קנו 

  באורכים מינימאליים.     
פלד  *     מחוט  יהיה  הגמישות  התעלות  בורגי  מבנה  במבנה  יריעות   (Helix)ה  של  ציפוי           עם 

  "טדלארמ" (כמיוצר ע"י דו פונט ארה"ב).       
  ועל גבי  1ובי נדרש לפחות " ד החיצוני יהיה מיריעות צמר זכוכית אמריקאית בעידוהב  *

יהיה מחסום אדים אינטגראלי עמיד, בלתי דליק עהבידו   פילם על פוליאסטר ד התרמי  שוי 
  ע"ג רשת סיבי זכוכית וציפוי אלסטומרי. ואלומיניום

של    *     אוויר  זרימת  למהירות  תתאמנה  גמישות,  לרג  2500תעלות  שלל  חיובי  פנימי              דקה 
  מעלות פרנהייט.  40  – 180 וטמפרטורה של 2"     

עגולות תהיינה מתוצרת "כרמל בידוד", או "בלייברג" מיוצרות בהליך רציף חרושתי,    תעלות     
בדו   של  עם  מינימאלי  ובעובי  בהדבקה  פנימי  מוקצף  פוליאתילן  בכתב   9ד  כמפורט  מ”מ 
  הכמויות.   
מזגן, יש להתקין   ות לחיבור בין תעלת אויר צח לתעלת אויר חוזר שלשמשכאשר התעלות מ  

אויר   וויסות  "מטל מדף  של  ידית  כולל  לפני -עגול  יעשה  האוויר  כמות  וויסות  ביצוע  פרס". 
             פסת אויר חוזר. מחיר המדף, יחושב בנפרד.ההתחברות אל תעלת/קו
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  סוגי הקירות, המחיצות, התקרות והרצפות.   בכל קבלן מיזוג האוויר יסמן את כל המעברים .ו

ונים הבנויים ועבודות ההלבשה והאטום לאחר סיום ההתקנה יבצע הקבלן את כל המעקעם      
ידה והתעלות מחייבות הפרדה ובדוד  התקנת התעלות במעברי קיר או תקרה או רצפה. במ

המ האקוסטיקה  יועץ  פרטי  פי  על  הסגירות  הקבלן  יבצע  לרעש  לתוכניות צורפאקוסטי  ים 
 מיזוג האוויר או האדריכלות.

          
הבר  .ז במוטות  תבוצע  " תלית התעלות  בקוטר  פלב"ם,  במוטות  או  מגולוונים  כאשר    1/4גה  

מ'.    1.50  -כאשר אורך מוט ההברגה גבוה מכ   5/16מטר ובקוטר "   1.5  -אורך המוט עד לכ
              מ"מ מכופף   2.0בעובי של  וון  תמיכת התעלה מעל לתקרת האולם, תבוצע בפרופיל פח מגול

מ"מ. במקומות שבהם    40X40X2.5במידות    , או פרופיל זוויתן חרושתי מגולווןUלפרופיל  
בכ התעלות  תלית  תאושר  התלייה  מנקודת  מרוחקת  בקוטר התעלה  מגולוונים,  פלדה              בלי 

תהיינה    4 מפלב"ם  התעלות  כאשר  ואביזרים.  מותחנים  כולל  המ"מ  מפלב"ם כל  תליות 
  כמפורט לעיל.

 
 :שלהלן של תעלה אופקית לא יעלה על המידות המרחק בין המתלים 

 
 .מ"ר 0.35לתעלות שחתך זרימת האוויר עד   -מ'  2.40  

 
 .מ"ר 0.90מ"ר עד  0.40 -רימה מלתעלות בחתך ז -מ'  1.80  

 
 .מ"ר ומעלה 0.95 -לתעלות בחתך זרימה מ -מ'  1.20  

 
ליד קשת  ווחי בנוסף למר     נוספים  יש להתקין מתלים  ות, הסתעפויות, קצות  התלייה דלעיל, 

 ם נחוץ לפי החלטת המפקח.תעלה ובכל מקו
 

לתע  .ח ניטים  וחיבורי  מגולוון  פח  בסרטי  התעלות  תלית  תאושר  שני  לא  בין  המרחק  לה. 
  המתלים סמוכים, לא יעלה על  המתואר לעיל.

  
מפזר ו מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" או "טרוקס" היהי  מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר  .ט

  מ"מ דורלסט. 20ר חוזר תקרתיים יותקן מסנן אוויר בעובי  יכלול ווסת כמות. בתריסי אווי
  
ימי תהיינה אטומות למעבר מים בכל התפרים. יש לאטום את תעלות חיצוניות עם בידוד פנ  י. 

  כבות של אלסטוסיל.ש 2 -התפרים בסיליקון עמיד בשמש כולל צביעה ב
  
ב  .אי פלנום לחיבור  גמישות למפזרים תקרתיים,  קופסאות  קווים תכלולנה  ין תעלות  או  קיריים 

  ר וויסות עגול. מ"מ צווארון עגול או אליפטי ודמפ 25בידוד אקוסטי פנימי בעובי  
  
 : בדוד התעלות  315.1
 

  :יש להשתמש בשני סוגים כלהלן
 
פנימי .א   " אמר  פיברגלס   -  אקוסטי  בעובי  ו  1.0יקאי  פנימיות  ח  2"   -לתעלות  יצוניות  לתעלות 

לכיפת תחת  גלויות  לרבות   המותקנות  והרוחביים  האורכיים  התפרים  כל  השמים. 
 .UVAחוץ עם תוסף "שבלייסטים" יאטמו על ידי מרק עמיד לתנאי 

מרחבי     במשקל  "איזובר"  דוגמת  נאופרן  ציפוי  עם  פיברגלס,  מסוג  יהיה                        הבידוד 
הולכה    20  -25של   ומקדם  למ"ק  צלסיוס,    0.035של  ק"ג  למעלה  למטר  הדבקה וואט  עם 
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 .סדקים  בדבק לא דליק וחיזוק עוקצי הצמדה וסרגלי פח לחיפוי. כל הבידוד יהיה רצוף וללא
שבתוכו מוסתר קצה הבידוד וכן הדבקת   Uבדוד חשוף בתעלה יוגן על ידי סגירת פרופיל פח  

 מיניום דביק. אלו סרט
 

וכתב הכמויות, עם ציפוי  או כמפורט בתוכניות    1ר בעובי של " פיברגלס כמתוא  -  תרמי חיצוני .ב  
ק"ג    24יברגלס בצפיפות של  רצוף ואינטגראלי של פויל (רדיד) אלומיניום מחוזק על ידי סיבי פ 

וצרת  , מתלמ"ק לפחות. הדבקה לתעלת הפח תעשה בהדבקה בדבק בלתי דליק ובלתי חומצי
 ."וורוליט" 

 
ה .ג   חלקי  כל  את  יכסה  לההבידוד  בנוסף  והאוגנים.  החיזוקים  חיזוקים  תעלות  יבוצעו  דבקה 

  מ'.  1.50בעזרת סרטים פלסטיים במרחקים של 
  

 ידוד יעשה באמצעות גיליונות שלמים.תיקון ציפוי שנפגע בב   
 

     לא אם צוין אחרת.ת, אהחתך הפנימי של התעלה ישמרו תמיד כמצוין בתוכניו -מידות    
  

יר, מפוחים, יהיו עשויים מרצועות של תעלות אויר לבין יחידות מיזוג האווחיבורים גמישים בין   .ד  
"דורו מתוצרת  מ-"אקסלון"  מתוצרת  "שמשונית"  או  "ארז",              דין"  או  פלסט"  "העוגן  פעל 

וברוחב של    1.0בעובי   מגו  10מ"מ  פח  עם סרגלי  לפחות  ס"מ משני   4ברוחב של    לווןס"מ 
  . הקצוות

  
הבידו  ה.   ת" חומרי  מאושרי  יהיו  גמישים  וחיבורים  האחרונה   755  -ו  1001י  ד,  במהדורתם 

  הסמוכה למועד ביצוע העבודה.
  

חל .ו   כל  את  יכסה  חיזוקים  הבידוד  יבוצעו  להדבקה  בנוסף  והאוגנים.  החיזוקים  התעלות  קי 
  . מ' 1.50בעזרת סרטים פלסטיים במרחקים של 

 יונות שלמים.תיקון ציפוי שנפגע בבידוד יעשה באמצעות גיל   
     י של התעלה ישמרו תמיד כמצוין בתוכניות, אלא אם צוין אחרת.החתך הפנימ -מידות    

  
ן תעלות אויר לבין יחידות מיזוג האוויר, מפוחים, יהיו עשויים מרצועות של חיבורים גמישים בי .ז  

"דורו מתוצרת  "אדין-"אקסלון"  או  פלסט"  "העוגן  מפעל  מתוצרת  "שמשונית"  או  רז",              " 
וב  1.0בעובי   ברוחב של    10רוחב של  מ"מ  מגולוון  פח  עם סרגלי  לפחות  ס"מ משני   4ס"מ 
  .הקצוות

  
הבי  ח.   ת"י  חומרי  מאושרי  יהיו  גמישים  וחיבורים  האחרונה   755  -ו  1001דוד,  במהדורתם 

  .הסמוכה למועד ביצוע העבודה
  
  : בתעלות פתחי גישה  45.11
  

יותקנו בתעל גישה  ופתחי  גישה לבדיקה  כדי לאפשר  אוויר,  טיפול באביזרים המותקנים בתוך  ות 
  תעלות האוויר כגון: 

  ; גופי חימום
  ; מדפי פילוג וויסות

  ;אש מדפי
  אביזרי בקרה ושליטה וכו'.   

"מטלפ מתוצרת  מאושר  מפעל  של  מיצור  תקניים  יהיו  הגישה  "טפתחי  או                          במידות   רוקס",רס" 
  ים ובידיות סגירה. ס"מ לפחות ויצוידו באטמים, בציר X 30 30 של
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  ובב.תריסי אוויר המשמשים גם כפתחי גישה, יצוידו בצירים ובסגר נעילה מסת

  פתחי גישה המשמשים גם כחלון הצצה, יותקנו לפי מפרט מיוחד. 
     לוט מתאים.כל פתחי הגישה יסומנו בשי

  ם במקום נראה לעין. עבור פתחי הגישה הנסתרים מהעין יותקנו השלטי
  כלול במחיר מ"ר תעלה. מחיר פתח הגישה

  
  
 :מחירים לתעלות בידוד ומפזריםתכולת אופני מדידה ו   .5115
  

עץ   .א   מסגרות  קיימים,  מתקנים  אל  התחברות   , צבע  לרבות,  לעיל  האמור  כל  את  כוללים 
 ), במעברי תעלה דרך קיר, תקרה או גג. פח (רוזטותוהלבשות   

 
ים), כמבוצע למעשה. השטח יחושב כמכפלת  המידה תהייה מ"ר שטח הפח (שטח פנ תיחיד .ב  

 .רך הציר המרכזיהיקף התעלה באורך הקטע בעל אותו היקף, הנמדד לאו  
 

המעב .ג   עבור  תוספת  ללא  הגדולה,  המידה  לפי  יחושבו  למידה  ממידה  בנפרד. מעברים  ר 
 .בתעלות אלכסוניות תקבע המידה לפי החתך הממוצע   

  
כ .ד   כולל  וברכיים,  כפופים  בתוספת קשתות  מרכזי,  הציר  לאורך  ימדדו  כנדרש  מכוונות  פות 

  יהיה ההיקף הגדול.   מטר אורך אחד. ההיקף (במידה וישתנה)  
  עבור "למד" ישולם כשתי קשתות.     
 .למדידת אורך השטוצר וצרים מעברלא תשולם כל תוספת מחיר עבור שט    

 
נכ  .ה תעלות  בהתפלגות  המולוסתים  ויסות  מדפי  התעלות.  במחיר  את  לים  יכללו  ביד  פעלים 

  .אמצעי ההכוונה  
המסגרת,    ו.    את  יכלול  ומחירם  בנפרד  יחושבו  אש  סגירה  מדפי  נתיך  חשמלי,  הנעה  מנגנון 

 ואטימה מסביב למסגרת המדף בקיר או בתקרה. 
 

גיש  .ז   חיכללו    -ה  פתחי  אויר,  למדידת  בקורת  פתחי  ואטימה,  סגירה  גמישים,  באמצעי  ורים 
 מחירם כלול במחיר מ"ר תעלה.  .אטימות ומעברי תעלות יכללו במחירצווארונים למפזרים, 

 
חיב   .ח   תליות,  במחיר תמיכות,  בשלמותם  יכללו  וחיזוקים  בתעלה  התפלגויות  תעלות,  ורי 

רביץ וכו' דרושים לצורך גישה אל המתקנים   רות, תקרותהתעלות. בנוסף פתחי בקורת בקי
 .ל ועבודות צבע יסוד וסופילרבות מסגרות, דלתות, אביזרי פרזו הנ"ל,

 
נמ  .ט   הפח  כאשר  נטו,  השטח  לפי  תעשה  אקוסטיות  מחיצות  והבידוד  מדידת  אחד  פעם  דד 

  .נמדד משני הצדדים
  

  מ"ר. 1ה . שטח קופסמחיר קופסאות פלנום מבודדות נכלל במחיר מ"ר תעלה  .א
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  :סימון ושילוט  .6115
  

ל  א.   הקבלן  המערכתסעל  מרכיבי  כל  את  ולשלט  יעודיעל    מן  מכשיר  י  ידי  שיוך  ידת  חלצורך 
  . דברשימות התיעוו בלוח החשמל הפנים ליחידת החוץ ואיתורה

  
הכל    .ב   החשמל  ו/או  הזנות  לתפקידם  בהתאם  סנדוויץ,  שלטי  ידי  על  יזוהו  וכד',  מנתקים 

  . וח ההזנהללהשתייכותם 
  
  : ניקוי בדיקה ויסות והרצה  .7115 
  

יבצה  .א יסודייםקבלן  ושטיפה  ניקוי  פעולות    ע  וכן  הצנרת,  מערכות  כל  של  יסודיים  ושטיפה 
  בדיקה והרצה של כל המערכות.   

  
 PSIG  המוגדור בהנחיות ההתקנה של הספק ובכל מיקרה לפחות  גז, יש לבדוק בלחץצנרת    ב.  

ידי    450 לא  זגעל  החנקן.  בדיקת  משאחר  באמצעות  לואקום  הורקה  לבצע  יש  בת  לחץ, 
מיקרון. יש להשאיר את המערכת בואקום למשך  200לי של משובחת, לואקום מינימא ואקום

  שעות, ללא ירידת לחץ מורגשת.   24
  

את מדידת הואקום יש לבצע באמצעות מודד ואקום  אלקטרוני מתאים תוצרת "רובינאייר"     
  או שווה ערך.  

  יבש לחלוטין.קבלת גז המסננים ומסננים/מיבשים של המערכת עד ליש להחליף     
  

  ן יפעיל את כל מערכת המתקן ויווסת אותם לפעולה מושלמת בהתאם לנדרש.הקבל  ג.  
  

והו      גמר הבדיקות  בפני עם  וידגים את הפעולה  יפעיל הקבלן את המתקן בשלמותו  יסותים 
  המפקח ונציג המזמין. 

ל לא תקופה ש  יעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במשךההדגמה לשבלאחר ההפעלה ו    
והאחזקה צוות ההפעלה  אב הבית /    /את המפקח  ידריך  . הקבלן  פיםמשבועיים רצופחות  

  הפעלה של מתקן.ושל המזמין, בכל הקשור בטיפול 
      
  עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח.   ד.  

  
הסתייגויות  קונים והמותנית, בין היתר, בגמר כל עבודות התי  ידי המפקח  קבלת המתקן על    

  ן על ידי המפקח.שנמסרו לקבל
  

יש לאישור היועץ.  בתקופת ההרצה יבצע הקבלן ויסות זרימת אוויר ויכין דפי דיווח אותם יג  ה.  
  בדפים אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות:

  
  .גן מתועל)(מז והחזרהספיקת אוויר בפתחי אוויר הספקה   -      
 של המזגנים. ה ויציאהטמפרטורות אוויר בכניס  -      
  .הרלוונטים לכל המערכות שהותקנו 1001י ת"י ראישו  -      
  קח. כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי שיורה המפ  -      

 ניקוי האתר .  -
 במקרה של החלפה: פינוי מערכות קיימות לאתר פסולת עירונית מאושר. -

  
מכנית או שקיעת  י פגיעה  אמצעי ההגנה הנדרשים לשמירת הציוד בפנ  לנקוט בכל  על הקבלן        .ו

לכלוך וכד' בציוד ובפרט בסוללות במהלך הזמן שבן הגעת הציוד לאתר התקנה תו אבק או  
ומסירתו. 
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  :כתב כמויות ומחירים  .8115
  

  כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים קיימים .   א.
  
 : ללהכמויות כוכתב   ב.
  

לא תשולם כל תוספת    יות, אלא אם צוין אחרת.ואחר   רותרכבה, וויסות, שאספקה, התקנה, ה  
ציוד או מערכת, התחברות לצנרת קימת או תעלה א צוין מחיר בעבור חיבור אביזר,  לא באם 

  בסעיף נפרד בכתב הכמויות.
  
עת במהלך תקופת כמות המבוצקביעת מחיר יחידה ללא תלות בינה לצורך  הרשימת הכמויות    ג.

  . ההתקשרות
  

עה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות ו את הזכות לפסול כל הצומר לעצמהמזמין ש  .ד
  . כלשהיא

  
כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממנו לפי ראות    המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את  .ה

  עיניו. 
  
יגיש הקבלן  ויות ושמחיעבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמ  . ו רם לא סוכם לפני ביצוע, 

  או בהתאם למצוין בהסכם. ח ניתוח מחירים מפורט, שור המפקלאי
  

יגיש הקבלן  עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם ליפנ  .ז י ביצוע, 
  . 12%רווח קבלני בשיעור של לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט בתוספת  

  
  
  : קירית/ מיני מרכזית יםמפוצלוג אוויר יחידת מיז  .9115
  
  

ציוד מיזוג אויר, בעלת תו תקן   רמיזוג האוויר תהיה מוציחידת     ליצור  חרושתי מושלם של מפעל 
הישראל התקנים  מכון  של  כדוגמתISO-9002י  והסמכה  עילי  מטיפוס  היחידה   או   "תדיראן"   . 

  .    המזמיןנציג  ואמאושרת על ידי היועץ  "אלקטרה" 
  ה תפעל כמשאבת חום לקירור וחימום.  יחידה  

שיסהי דירוג חידות  בעלות  יהיו  הנדרשת   Aאנרגטי    ופקו  בתפוקה  מזגן  בשוק  קיים  לא  אם  אלא 
  העונה לדרגת היעילות הנ"ל.

- חום במעבה יתאים לסילוק כל החום הנקלט במעבה בהפרש טמפרטורות  של כשטח החלפת ה
12.0°C (20.0°F) . 

  
  להלן.ר יפורטו יהיה קומפלט ויכלול את כל המרכיבים אשקנה מחיר היחידה וההת  

                   
  היחידה תותקן מושלמת, מבחינת מרכיביה כשהיא מוכנה להפעלה.   .  1  

  
אל הקיר במקום ובמפלס המסומן בתוכניות. הזנת החשמל תעשה אל    יחידת המזגן תתחבר  .  2  

    ידה החיצונית.  ליח שקע הצמוד אל יחידת המאייד הפנימית/ או מפסק
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תתאים  . 3   חשמ  היחידה  פאזית  לרשת  חד  או    50וולט    230ל  (לפי    400Vהרץ  פאזי  תלת 
  ). מערכות החשמל במועצה מפקח/ מנהלהנחיות המזמין ובתאום עם 

  
  המפקח.  ר אישוכפוף לב     שלט רחוק , טרמוסטט מחווט  הפעלת היחידה באמצעות    . 4  

  
  ת ציפוי מגן מותאם לסביבת ההתקנה. סוללות המעבים יהיו בעלו   . 5
  
  במידה וקיים.  יר בלוח החשמלוה מיזוג אדמש ל תבוצע זנת חשמה  . 6
  
  אופני מדידה ומחירים:   

  
  יחידת המדידה: קומפלט   

  
  כולל את כל הנאמר לעיל כולל:  מחיר היחידה

ה למערכת  פקוד  קופסאות  למאייד,  המעבה  יחידת  בין  לחיבור  גידי  רב  ופקוד  חשמל  גז, כבל 
אור סיפון  באמצעות  לניקוז  שהתחברות  ושמיגינאלי  גז  מילוי  היצרן,  מערכת  ןל  וואקום,  לאחר   ,

  למת ולוחות הפעלה.בקרה מוש
  יצוני המחובר לניקוז   כלול במחיר  היחידה. בחדרי  חשמל/ מסדים יורכב אמבט נוסף  ח 
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  : קירית/ מיני מרכזית יםמפוצלוג אוויר יחידת מיזת התקנ  .2015
  

  כללי:  
  .מזגניםה ספקשעבר השתלמות אצל מיזוג י התקנת מזגנים תבוצע על ידי טכנא

  .  5+  4חלק  994ם לתקן תבוצע בהתא ת המזגניםהתקנ
רת מרווחי גישה  יככל הניתן אחת לשנייה אולם בהתחשב בשמ  יחידת המאייד והמעבה יותקנו קרוב

  נוחים לתחזוקה. 
  ון חם. וגלולחנות יהיה בעלי כל המתלים / הש

  .ולים לתמוך במשקל הציודהיכידות תהיה לאלמנטים היח ייתתל
וכד'  י חשמל  תקשורת  מערכות  ערך,  לדברי  מעל  ציוד  מתליית  להימנע  אחרת ש  מערכת  כל  או 

  יגרם נזק.במקרה של נזילת מי עיבוי לא כך ש רגישה לרטיבות,
  י אמבטיה וכד'. אין להתקין מזגנים באזורים רטובים כגון חדר

  
  ידוחים:  ק

יבוצעו בשי לפחותמעלו  5פוע של  קידוחים  ימולאו בחומר אטימה מתאים  , המרווחיחוץ  יפ כל  ת  ם 
  .לאורך שנים  נגד חדירת מים גבוההאטימה  כושרבעל 

  . להימנע ממעבר צנרת בגג ובמידה ואין ברירה יש לבצע בשיטת "מקל סבא"  מעבר צנרת בגג: יש
ל על  ייבת להתאינת המזגן חזמערכת החשמל  ובהתבסס  ותקנותיו  צריכת   יננתוים לחוק החשמל 

  ל יצרן המזגנים.שוהנחיותיו הזרם 
  

  התקנת מעבה: 
  

לאלמנט   להתקין  המשקליש  העומס  את  לשאת  בלוקים    מתגוכד  :יהמסוגל  ס"מ   20ביו  שעוקיר 
  . , קיר בטון או גג קונסטרוקטיבילפחות

  . וף טפטבעיית רעש או או שמיקום המעבה לא יצור בעייה של זריקת אוויר ממנו ד יש להקפי
הידוק  ל  ם  רגיכולל בלהגבהה מהגג  גומי    רעידות  ולמיבההתקנה תכלול אלמנט מבודד מרעידות  

  . שולחן/בה למתלה מעבן תחתית ה מחורץ גומיאו  התקנה ישירה על הגגב
על    בהתקנה מעבה  הגגשל  על  בהצבה  עללהגיש    שולחן  הגג  ן  זפת  ויריע   באמצעות,  איטום  ת 

  . מרצפת בטוןו
  ה על הסוללה.מקרינת שמש ישירככל האפשר את המעבה המקום המוגן יש להתקין 

  מ'. 3של מעל לגובה  בצע התקנהבאמצעות סולם אין לבאם הגישה לשירות היא 
  שטח מעבר אוויר.  80%יש לוודא קיום של  הרפפ מסתור ירמאחוה בהתקנת מעב

  משטר רוחות אפשרי.  בכל של המעבה יציבה יבטיח עמידה מעבהה קיבוע
ן המעבים  ת ממכשולים ומרחק מתאים בשל מספר מעבים יש לוודא כניסת אוויר חופשי  קנהתהב

  .אחד המעבים יעל יד משיכת אוויר חםאפשרות של  למניעת 
  

  : גז צנרת
  הציוד.  יצרןי המומלץ על ידי פיה לצנרת ועובי הדופן יה

  , כל שרוול יבודד בנפרד.מ"מ לפחות 9עובי הבידוד יהיה 
 ה.מ' ומעל  3של    בההפרש גובמעבה גבוה ממאייד  הקרים בהם  בממ'    3מלכודות שמן יבוצעו כל  

אמצעות  הביצוע בהצינור,    קוטרעמים  פ  4רדיוס כיפוף לפי    צנרת יבוצעו בצנרת יניקה בלבדכיפופי  
  .לכיוון המעבה במפלס העליוןדת ויהיה מהמאייד למלכו 2%, שיפוע של מכשיר יעודי בלבד

ל באמיש  הצנתר  את  "לפלפ",  עטוף  בדוד  סרט  לשמש  צעות  חשופה  תחושת  עטבהתקנה  יפת 
  . לצורךבהתאם  תותקן מכניתהגנה או פח ל PVCתעלת הולכה מ , סילפס

מ צנרת  המפקח  בה  ם ירבמרחקי  ועדכון  יצרן  של  באישור  תהיה  חריגה  כל  יצרן,  להנחיות  תאם 
  צפוי. ש ככלבאובדן התפוקה 

  מ'.  4 מומלץ ב.ט.או/ שעה 27,000בתפוקות של  מזגנים, למ' 3אורך צנרת מינימלי 
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  י חשמל.כבלהזנות חשמל ו
  

  .XLP)(NYYות יצרן מסוג יחת יהיה בהתאם להנודל בן היחימשכבל הח
  בכלי המיועד לכך בלבד.  לטרוק כבלי חשמל יש

  ידה חיצונית,תכלול אביזר ניתוק חשמלי, מפסק פקט ביחכל יחידה חיצונית או פנימית  התקנה של  
  מותאם להנחיות יצרן ביחידה פנימית.שקע מפסק פקט או 

אביזרים כגון מפסקי    ,קריתמ  למניעת משיכה   לאבטח לתפס   ,הכבלים מפגיעה מכנית  יש להגן על
  .מוגנת מהצד התחתון בלבד כבליםכניסת ,  לפחות  IP54ם יהיהו בעלי דרג ם לגשפקט חשופי

  . יש לוודא הארקה תקינה של מערכת המיזוג כולל תעלות פח
  

  . ניקוז
  

יש לבחון הצורך להתקין    מ"מ לפחות.  20  מי של  בקוטר פניובצינור    2  %ניקוז יהיה בשיפוע של  
  ניקוז למעבה בהתאם לתנאי השטח.

  .הניקוז צינוריים חשש מהזעה יש לבודד הם קקרים בבמ
  קרים שאין פתרון אחר תותקן משאבת ניקוז.מב
  

  ד: התקנת מאיי
  

  ר החוזר. אים לתכנון ללא חסימה של פיזור האוויר או האווייותקן בצורה שתבטיח פיזור אוויר מת
  יותקן במיקום שיאפשר גישה נוחה לתחזוקה.

  לפתח שרות/ תיקרה פריקה. גיש לדאו  ולכפאו קיר  קרים של התקנה מעל לתקרהבמ
וקרתי  בהתקנת מאייד ת ניעלה כפול  גומי למניעת  כן  באמצעות מוטות הברגה תכלול אום  דיסקת 

  רעידות. 
  

  פיקוד ושליטה: 
  

בתקשורת, או שליטה    WIFIיחידות ללא  ה אורגינלי של יצרן הכל המזגנים יסופקו עם אמצעי שליט
  .צרן הנחה אחרתקרים שהיאלא במ

ו הפיקוד  מכשירי  ולהרכיב  לספק  הקבלן  מיהועל  מתקני  של  אוטומטית  להפעלה  האוויר  יסות  זוג 
  הלן. תנאים הנדרשים ובהתאם להסבר שלל מנת לשמור על ה שיספק 

יסופקו עם ייצובם בין אם הם    כל מכשירי הפיקוד הדרושים  כל האביזרים הדרושים להרכבתם או 
  מפורטים ובין אם לאו. 

  חיר היחידה. מלוחית הפעלה חוטית כלולה בם ייקרתים תעבור מזגני  
  
  טיחות:ב

  היצרנים.  טיחות בהתאם לחומר כמפורט על ידיבגז הקרור יש לנהוג לפי כללי הבעבודה עם 
  עובי הדופן המתאים.  ת בעלתנחוש תריש להקפיד על עבודה עם צנ

  עיות על מנת לנוע דליפת גז.יש להקפיד על הפשלות מקצו
  שבשימוש.   לגז הקרור הציוד בהם נעשה שימוש בעבודה מתאימים ירשכל אביז יש להקפיד

  .PSI 4000וללחץ פיצוץ של     800PSIללחץ עבודה של   היו מתאימים צינורת הגז י
  :הערות

  קררים אחרים. נים של רבוב של שמאין לאפשר ע
על   יש להע, בהצנרת בזמן הובלה    ל מה שיאטיש להקפיד   נרת מיד הצהנחה של הצנרת כהכנה 

  תחת לחץ של חנקן.
  .ימוש בצנרת ישנה יש לבצע שטיפה באמצעות חומר ניקוי מתאים שב באין ברירה

  צרן.ישל ה וטפתוהאחזקה הש בהתייחס להוראות ההפעלה ם ההתקנה ינתן הסבר ללקוחובת
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  בטיחות כלליא' ספח נ
  

  הקבלן הצהרת   א.
  
מצהיר    . 1 מוחהקבלן  איסור  עליו  לו שחל  ידוע  להתחלכי  לפני ט  זה  מכרז  נשוא  העבודות  בביצוע  יל 

ב הבטיחות  על  הממונה  אצל  בטיחות  תדריך  בטיחותיים  מועצהשעבר  בנושאים  הדרכה  קיבל   ,
נספ את  והבין  קרא  וסביבתה,  לעבודה  עהנוגעים  וחתם  הבטיחות  על  ח  הממונה  בפני  הצהרה  ל 

קיבהבטיחו כי  מאשר  הוא  ובה  הת,  לעיל,  כמפורט  בטיחות  הדרכת  אותבל  נספח  ין  את  קרא  ה, 
  הבטיחות  ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ נספח הבטיחות והוראות הדין. 

  
ולחתום  . 2 הבטיחות  תדריך  את  לעבור  בזאת  מתחייב  הבטיחו  הקבלן  הצהרת  לעיל על  כמפורט  ת 

  מכרז זה.וע עבודה כלשהי במסגרת בטרם יתחיל בביצ
  
א את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על  יב למלי הקבלן מצהיר ומתח  . 3

  פי הוראות הדין ונספח הבטיחות. 
  
  נושאי בטיחות: דגשים   ב.
  
לרבות   בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודהא מכרז זה לפעול  על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשו  . 1

"חוק ארגון הפיקוח"), פקודת התעבורה    (להלן:  1954-הפיקוח על העבודה, תשי"ד  על פי חוק ארגון
תש"ל חדש],  [נוסח  בעבודה  הבטיחות  על   1970-ופקודת  והתקנות  הבטיחות")  "פקודת  (להלן: 

  פיהם. 
  
התחייב  . 2 במילוי  לפעול  הקבלן  מכרזעל  נשוא  רוו  ויותיו  לשמירת  בטיחותי,  באופן  שלומם  זה  חתם 

ף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות  או גו/ווכל אדם    מועצהעובדיו, עובדי הובריאותם של  
  . מועצההנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ב

  
ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע ה  . 3 יאתר  וסביבתו עקהקבלן  ביצוע העבודות,  עבודה  ב 

בשימוש, ידאג  ר הנם  שכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר לטיב העבודות, התהליבין היתר בהק
לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת  

  העבודה.
  
יובה  . 4 דנן  והנספח  ההסכם  הוראות  בשאר  לפגוע  אחראימבלי  הקבלן  כי  נשוא    ר  לעבודות  בהקשר 

זה,   עובדיו, הסכם  ולשלום  המ  לבטיחות  ושאר  ועובדיהם  המשנה  לביצוע  עסקים  וקבלני  והפועלים 
  ההתחייבויות נשוא המכרז.

  
  על הקבלן לקיים הדרכת בטיחות לכל עובדיו ע"י מדריך מוסמך לפחות אחת לשנה.   . 5
  
אזהרה תחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  לה החובה לכסות פמבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן ח  . 6

נוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות ו/או ה  מפגעים וסיכונים שונים הקיימיםמתאימים ומובנים  
פקודת הבטיחות) מכונות,   לגדר לבטח (בהתאם להוראות  ו/או לרכושו של מאן דהוא,  לגופו  סיכון 

ומרים,  צעים הדרושים למניעת התלקחות חם ולנקוט בכל האמחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכני
נקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים קבלן להבעירה וכן לכיבויה. כן מתחייב  למניעת התפשטות  

  להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה.
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שות  על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרי  . 7
  נוהלי בטיחות למצבי חרום.  הדין, הכוללת

  
ול  . 8 לוודא  מתחייב  מהקבלן  על  הדרושים  האמצעים  בכל  שהציננקוט  המצויים  ת  העבודה  וכלי  וד 

יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים   בשימוש במסגרת הסכם זה 
  מיועדים.  לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם

  
  ו ם לכל מקום שאדם צריך להימצא ב צעי גישה נאותים ובטוחיבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמהק  . 9

  ת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. במסגר
  

באדם    . 10 פגיעה  למניעת  ו/או  התפוצצות  למניעת  הנדרשים  האמצעים  בכל  לנקוט  מתחייב  הקבלן 
ל העלולה  התפוצצות  כתוצאה מהתרחשות  דהוא,  וברכוש  במאן  הדין  פגוע  להוראות  הכל בהתאם 

  הבטיחות. וכללי 
  

עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו    ם ו/אורהתרחשה תאונה ו/או מפגע אשר ג  במקרה בו  . 11
של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח כהגדרתו בהסכם 

  הדבר נדרש על פי כל דין). העבודה (במידה ו נשוא מכרז זה ולמפקח מטעם משרד
  

האמורמב בכלליות  לפגוע  מלא  לי  דווח  להגיש  הקבלן  על  האי  לעיל  למפקח  של  ו/או  למנהל  רוע 
תוך    מועצהה העבודה  משרד  מטעם  ולמפקח  זה  מכרז  נשוא  בהסכם  ממועד    72כהגדרתו  שעות 

  ים בעתיד. האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומ
  

כי הקבלן מפר התחייבות כלשהיא אם לשיקול דעתו הבלעדי  מידה וימצא המנהל או המפקח בהתב  . 12
באמצעות המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע    מועצהויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל ההתחייבמ

תוך   כנדרש  ההפרה  תיקן  לא  והקבלן  היה  לקבלן.  תו  7לאמור  ההתראה,  קבלת  ממועד  כל ימים 
אתבאמצעו  מועצהה להפסיק  המפקח,  ו/או  המנהל  על    ת  הקבלן  עם  זה,  התקשרותה  הסכם  פי 

  מועד קבלת ההודעה. ת יהיהוומועד סיום ההתקשר
  

והתרופות   הסעדים  משאר  לגרוע  ולא  להוסיף  באות  זה  סעיף  הוראות  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 
  . במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין  מועצההעומדים לרשות ה

  
יובהר כי אין בהוראות נלמען הסר    . 13 כדי    מועצהעל הבטיחות ב  ספח זה, ובתדריך הממונהכל ספק 

ופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי שימה סרלהוות  
  התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

  
ותו מן החובות  ררת ו/או פוטרת אכמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משח

פ על  עליו  הדרהחלות  פי  על  וכן  דין  כל  החברה י  על  החלות  הספציפיות  זה  הזוכה    ישות  במכרז 
  והארגונים להם היא כפופה.

  
  תקנות נבחרות בנושא הבטיחות    ג.
  
  ציוד מגן אישי   . 1
  

כל    א. להוראות  בהתאם  אישי,  מגן  ציוד  עובדיו  לרשות  להעמיד  מתחייב  בהתאם הקבלן  ובפרט  דין 
 להתקין  להלן: "תקנות ציוד מגן אישי"),(  1997-גן אישי), תשנ"זלתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מ

  שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. 
  



  

  

35

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,    ב. 
ל פי כל  שאותם הוא בא למנוע, ועמתן הגנה נאותה מפני הסיכונים  תכונות הנדרשים לבעל מבנה ו

  ות "ציוד מגן אישי". ובתקנ  ןתקן הנדרש בהוראות הדי
  

  הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.   ג.  
  

מנהל ו/או המפקח באמצעות ה  מועצהבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל ה  ד.  
  מים, להפסיק את עבודת הקבלן.י 7ת אשר לא מולאה תוך לאחר מתן התראה לביצוע התחייבו

  
  המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך ציוד  . 2
  

על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכולל זה מכונות הרמה    א. 
ו הדין,  להוראות  "פקושבהתאם  הוראות  בדיבפרט  לעבור  צריכים  הבטיחות",  ע"י  דת  תקינות  קת 

מוס יבבודק  הבטיחות,  בפקודת  כהגדרתו  ע"ידמך  ופריט    קו  במידה  ובמועד.  כנדרש  מוסמך  בודק 
ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך 

בודק מוסמך. מבלי    וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת שליתוקנו ויוכשרו    שיוצאו מכולל שימוש עד אשר
שא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם  קבלן יהע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה  לפגו

  ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. 
  

המצויים    כונות, הציוד, האביזרים וכיו"בן לוודא כי כל הממבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבל  ב. 
סכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת ראות הובחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הבבעלותו ו/או  

בהתאם  הנ"ל  המכשור  לבדוק  המוסמכים  הגורמים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  לוודא 
ה הקבלן גוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זמקובלים. מבלי לפ להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע  

אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו   ם ו/אורל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גוישא באחריות לכ
  בהתאם למפורט בסעיף זה.

  
ו/או הגוף    ג.   (בודק מוסמך  ו/או למפקח אישורים של הגורמים המוסמכים  על הקבלן להמציא למנהל 

ך כי הציוד, המכונות,  ך וכיו"ב) המעידים על כביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסממקצועי האמון על  ה
בסעיפים    וכיו"ב  האביזרים הנקובות  לדרישות  בהתאם  המוסמך,  הגורם  ע"י  במועד,    2-ו  1נבדקו 

  לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 
  
  ידותציוד, כלים ומערכות חשמליות ניהפעלת מכונות,   . 3
  

לדא  א.  הקבלן  הציו על  המכונות,  כל  כי  ולוודא  האבידוג  המצויים  ,  וכיו"ב  המערכות  הכלים,  זרים, 
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי 

האביזרים, הכלים,  ולוודא כי כל המכונות, הציוד,  על הקבלן לדאוג    כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל,
במסגהמערכ בשימוש  המצויים  וכיו"ב  ביצורות  יהיו ת  זה  הסכם  נשוא  ההתחייבויות  ביצוע  ע/אי 

  בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.
ה  ב.  היד  כלי  לעיל,  באמור  לפגוע  בימבלי  יכללו  דרך מפסחשמליים  תהיה  והפעלתם  כפול  מגן  דוד  ק 

  מגן לעומס יתר.לזרם דלף (פחת) ו
ועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון חשמלאי כאשר בלן המקעל עובדי ה  ג.  

הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות (הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב). הקבלן ו/או  
  ל פי דרישתו. ל ו/או למפקח את רישיונותיהם עובדיו יציגו למנהע

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני בצעות  תמתחייב כי כל עבודות החשמל המ  הקבלן  ד.  
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה  

ישראלים שענייותקנ  1990-(חשמל), תש"ן בחוק התקנים,ים  .  1953-תשי"ג  נם חשמל כמשמעותו 
ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי   , לגוףםאחראי לכל נזק ו/או פגיעה לאד  הקבלן יהא

  ביצוע התחייבויותיו דנן. 
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ות  הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הורא  ה. 
  ו. וק החשמל והתקנות על פיטיחות נאותים ובהתאם להוראות חהדין, בתנאי ב

ב"   ו.   כהגדרתן  הרמה  הפמכונות  דין  קודת  כל  ע"פ  המוסמך  גורם  ידי  על  ורק  אך  יופעלו  בטיחות" 
  ע"פ דרישתו.  מועצהלהפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג ה

  
  
  בגובה ת שבירים, עבודותעבודות על גגו  . 4
  

בכ  א.  לנקוט  פגיעהעל הקבלן  למניעת  דהוא המבצע  ל האמצעים  נפילה של מאן  גג   עבודות  ו/או  על 
גגות  על  (עבודה  בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  זה  ובכולל  דין  כל  פי  על  תלול  ו/או  שביר 

גגות שבירים  1986-שבירים או תלולים), תשמ"ו   "), בהתחשב במבנה (להלן: "תקנות העבודה על 
  מזג האוויר. הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת 

אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין "זהירות, גג שלטי    ות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגבמקומו  ב. 
  שביר". 

חגורות    ג.   הכולל  אישי  מגן  וציוד  ותקניים  בטוחים  פיגומים  סולמות,  גגות  על  לעובדים  יספק  הקבלן 
וודא כי  גגות שבירים". הקבלן י   הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על   חות ושאר האמצעיםורתמות בטי

וישתמשו באמצעים   המשנה  יעובדיו, מועסקיו, קבלנ לעיל  יפעלו בהתאם לאמור  ועובדיהם  מטעמו 
  הנדרשים על פי חוק. 

גגות שבירים או תלולים יתבצ  ד.   עו בהתאם  מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על 
  גות שבירים.רים בתקנות העבודה על גהדין תוך שימוש באמצעים המוגד להוראות

  
  עבודות בניה  . 5
  
י לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרתן בפקודת מבל  . א

בודות חפירה  , ובכולל זה ע1961-הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת בניה הנדסית), תשכ"ב
(להלן: "תקנות   1988-) תשמ"חות בעבודה (עבודות בניהול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחותיע
  עבודות בניה)"). יחות (טהב

הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש,    ב. 
אלא מהם,  חלק  כל  או  מתקנים  מבנים,  ביציבות  וננקטי  פגיעה  ננקטו  הדרושים  אם  האמצעים  ם 

לן באמצעי זהירות  וט הקבקידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינה באדם וברכוש, לרבות גלמניעת פגיע
או   גזים  מזיקים,  אדים  חשמלי,  מזרם  בבור  או  בחפירה  הנמצא  באדם  פגיעה  למניעת  מיוחדים 

  התפרצות מים. 
ים להידרדר חומרים, ישתמש כתוצאה ממנה עלולהקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או    ג.  

נאותיםבשיט וכלים  עבודה,  ל  ות  הנאותים  האמצעים  בכל  פמוינקוט  או  ניעת  אבנים,  סלעים,  גיעת 
  חומרים כאמור באדם או ברכוש.

הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות    ד.  
וע ר והצבת שלטי אזהרה כקבעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידו, ותוך נקיטת אמצ(עבודות בניה)" 

  ל פי כל דין.  ה)" ועיב"תקנות הבטיחות (עבודות בנ
דין לרבות    ה.  יעשו בהתאם להוראות כל  כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם  יוודא  הקבלן 

  שטות אש.אותים למניעת התפ"תקנות הבטיחות (עבודות בניה)" ולרבות נקיטת אמצעים נ
בתוך "מקום   לעשות  שודות ביוב וכן עבודות אחרות שיהוראות המכרז והדין, עבמבלי לפגוע בשאר    ו.  

מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע 
  ל"מקום מוקף".

  
  עבודות במתקני לחץ גבוה  . 6
  

ראות על פי הוראות היצרן והוחץ גבוה (מדחסים, וכד') תבוצע  שהעבודה במתקני לעל הקבלן לוודא  
  הבטיחות על פי כל דין. 
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  תעסוקתיתגהות   . 7
  

הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה   א. 
ו/או מועסקיו במקום העבודה   דה, בתהליכי העבודה, לרבות בתנאי העבושהיא על בריאות עובדיו 

  ם זה.וא הסכש, במסגרת מילוי התחייבויותיו נבמבנים, בחומרים ובציודבמתקנים, 
ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני    ב.  יספק  הקבלן 

יצור  בתהליך  בחומר,  בציוד,  משמוש  הנובעים  ובריאות  בטיחות  אחר  סיכוני  גורם  בכל  במקום    או 
  סכם זה.י ביצוע העבודות נשוא ההעבודות ובקשר לביצוע/א

להדריך  ג.   ידאג  הכרוכים לעדכן    הקבלן  והגהות  הבריאות  הבטיחות  סיכוני  מהם  לעובדיו  ולהסביר 
למנוע   מנת  על  לנקוט  עליהם  אשר  האמצעים  מהם  וכן  זה,  הסכם  במסגרת  עבודתם  בביצוע 

  הסיכונים הנ"ל. 
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  תהצהרת בטיחו
  
דריך תת " נספח הבטיחות ", שמעתי את  ת בחתימת ידי, שקראתי אאני החתום מטה, מאשר בזא  . 1

  , הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. מועצהממונה על הבטיחות בה
  

זה ו/או חלקן    מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז
  . ועצהמל הממונה על הבטיחות בני שעברתי את תדרוך הבטיחות אצלפ

  
ויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  התחייב  הנני מתחייב לבצע את  . 2

לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע,  
עבודות  ניעת הסיכונים וביצוע הבהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מ  וכים בה והאמצעיםהסיכונים הכר

  בתנאי בטיחות נאותים.
  
להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות    מועצהמודע לחשיבות העליונה שמייחסת ה  הנני  . 3

לנושאי בטיחו דגש משמעותי  ומתן  לכך,  ראויה  לב  תוך שימת  לפעול  בזאת  גהות  ואני מתחייב  ת, 
ע"מובטיחות   באפשרותי  אשר  כל  ואעשה  ל  אש,  ונזקים  מפגעים  מאן  למנוע  של  רכושו  ו/או  גופו 

  . מועצהי מטעם הרבות מלדהוא, 
  
בהתאם   . 4 ובפרט  דין  כל  פי  על  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיי  בביצוע  לפעול  בזאת  מתחייב  הנני 

תשי"ד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  בעבודה    ופקודת  1954-להוראות  חדש), הבטיחות  (נוסח 
  על פיהם.  והתקנות 1970-תש"ל 

  
  
  
  

  ____________________  חתימה: התדריך: ____________________  שם מקבל 
  

  תפקידו ותארו: ___________________________
  

  ת.ז. / ח.פ. _________________ / ___________________ 
  

          תאריך :  ___________________       
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  ל הבטיחותאישור/הוראות הממונה ע
  
  
הח"   . 1 באני  הבטיחות  על  הממונה  תדריך  אשר/ת  מ,  מועצהמ,  אצלי  עבר  הנ"ל  הקבלן  כי 

  בטיחות
  בנושאים הבאים:              

  
 _________________________________________________________________  

  
 _____________________________________ ____________________________  

    
_________________________________________________ _______ _________  

  
 _________________________________________________________________  

  
 _________________________________________________________________  

  
  
  

        ______                       פחה : __________שם ומש
  
  
  

  __________ חתימה: ______
  
  
  

  __ ______ _תאריך: ________ 
  
  
  
  
  
  

  


