
1/78 

 

 18/11/2019  17.11.2019עדכון  -נספחים למפרט טכני מיוחד 

 

 

 

 

 

 

 4/19 מכרז מס'
 

 

 

 הגנה ושיקום בסוללות החוףעבודות ביצוע ל

 באזור הביניים )בין חמי זוהר ועין בוקק(

 

 9-ד – 1-ד  נספחים

 

 *מעודכןוסח נ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 אוגוסט



2/78 

 

 18/11/2019  17.11.2019עדכון  -נספחים למפרט טכני מיוחד 

 1-דנספח 

 רשימות תכניות 



3/78 

 

 18/11/2019  17.11.2019עדכון  -נספחים למפרט טכני מיוחד 

 תהתארגנו – 10מבנה 
 תהל מהנדסים יועצים - כללי

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-211 00 
תנוחה  .אתר התארגנות

 PS-Tayelet-Hitargenut 1:50 1:200 כללית ופרטי ממ''מ

 

 4כביש  – 02מבנה 

 טיילת – 03מבנה 

 תהנחת תשתיות מי תמלחת בטייל – 04מבנה 

 הנדסה בע''מ מהוד –כבישים ותנועה 

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

800-35 1:500 1גל' טיילת תנוחה  00 35-803-5  .1  

800-35 1:500 2טיילת תנוחה גל'  00 35-804-5  .2  

800-35 1:500 3טיילת תנוחה גל'  00 35-805-5  .3  

800-35 1:500 תנוחה 4כביש מס'  00 35-806-4  .4  

338-35 1:1000/100 4חתך לאורך כביש  00 35-833-4  .5  

348-35 1:1000/100 1חתך לאורך טיילת. גל'  00 35-834  .6  

348-35 1:1000/100 2חתך לאורך טיילת. גל'  00 35-835  .7  

348-35 1:1000/100 3חתך לאורך טיילת. גל'  00 35-836  .8  

408-35 1:500 4הסדרי תנועה טיילת. גל'  00 35-843  .9  

408-35 1:500 5גל' הסדרי תנועה טיילת.  00 35-844  .10  

408-35 1:500 6גל' הסדרי תנועה טיילת.  00 35-845  .11  

408-35 1:500 7גל' . 4כביש הסדרי תנועה  00 35-846  .12  

678-35 1:200 1חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-1  .13  

678-35 1:200 2חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-2  .14  

8-35 1:200 3חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-3  .15 67 

8-35 1:200 4חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-4  .16 67 

678-35 1:200 5חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-5  .17  

8-35 1:200 6חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-6  .18 67 

8-35 1:200 7חתכים לרוחב טיילת. גל'  00 35-867-7  .19 67 

 35-868 1:200 200חתכים לרוחב כביש  00 35-868-0  .20

 4חתכים טיפוסיים כביש מס'  00 35-874-3  .21
 וטיילת

1:50 3-748-35  

968-35 1:200 1.גל'  4חתכים לרוחב כביש  00 35-896  .22  

968-35 1:200 2. גל' 4חתכים לרוחב כביש  00 35-897  .23  

968-35 1:200 3. גל' 4חתכים לרוחב כביש  00 35-898  .24  

930-35 1:500 1תכנית פירוקים טיילת. גל'  00 35-930  .25  

930-35 1:500 2גל' תכנית פירוקים טיילת.  00 35-931  .26  

 35-871 שונים פרטים 00 35-871  .27
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 שלמה אהרונסון אדריכלים –אדריכלות נוף 

 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

1.  35- 1-101  00 
 .תכנית שימור והעתקת עצים

 1:500 1גיליון 
595-L-101 - 

AVODOT AFAR 

2.  35- 2-101  00 
 .תכנית שימור והעתקת עצים

 1:500 2 גיליון
595-L-101 - 
AVODOT AFAR 

3.  35- 3-101  00 
 .תכנית שימור והעתקת עצים

 1:500 3גיליון 
595-L-101 - 
AVODOT AFAR 

 L-102-105-595 1:1250 תכנית פיתוח כללית טיילת 00 35-102  .4

5.  35- 1-103  L-102-105-595 1:500 1תכנית פיתוח טיילת. גיליון  00 

6.  35- 2-103  L-102-105-595 1:500 2טיילת. גיליון תכנית פיתוח  00 

7.  35- 3-103  L-102-105-595 1:500 3תכנית פיתוח טיילת. גיליון  00 

8.  35- 1-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 1גיליון 

9.  35- 2-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 2גיליון 

10.  35- 3-104  00 
פיתוח מפורטת טיילת. תכנית 
 L-102-105-595 1:250 3גיליון 

11.  35- 4-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 4גיליון 

12.  35- 5-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 5גיליון 

13.  35- 6-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 6גיליון 

14.  35- 7-104  00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 7גיליון 

15.  35-104-8 00 
תכנית פיתוח מפורטת טיילת. 

 L-102-105-595 1:250 8גיליון 

 L-102-105-595 1:500 . 4תכנית פיתוח כביש  00 35-105  .16

17.  35- 1-105  00 
. 4תכנית פיתוח מפורטת כביש 

 L-102-105-595 1:250 1גיליון 

18.  35- 2-105  00 
. 4תכנית פיתוח מפורטת כביש 

 L-102-105-595 1:250 2גיליון 

19.  35- 1-110 L-1-595 1:250 1גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

20.  35- 2-110 L-1-595 1:250 2גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

21.  35- 3-110 L-1-595 1:250 3גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

22.  35- 4-110 L-1-595 1:250 4גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

23.  35- 5-110 L-1-595 1:250 5גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

24.  35- 6-110 L-1-595 1:250 6גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

25.  35- 7-110 L-1-595 1:250 7גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00  119-10  

26.  35 110- L-1-595 1:250 8גיליון  .תכנית שרוולים טיילת 00 8- 119-10  

27.  35- 1-111 L-1-595 1:250 1גיליון  .4תכנית שרוולים כביש  00  119-10  

28.  35- 2-111 L-1-595 1:250 2גיליון  .4תכנית שרוולים כביש  00  119-10  

 משתנה פרטים שרוולי השקייה 00 35-112  .29
595-L-111 
SHARVULIM 
DETAIL  

 משתנה 1הצללות מודול  00 35-140  .30
595-L- 142-140  
PERGOLA 
MODUL 

 משתנה 2הצללות מודול  00 35-141  .31
595-L- 142-140  
PERGOLA 
MODUL 
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 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

 משתנה 5הצללות מודול  00 35-142  .32
595-L- 142-140  
PERGOLA 
MODUL 

 משתנה פרטי ריצוף טיילת 00 35-143  .33
595-L- 147-143  
DETAIL 
TAYELET 

34.  35-144 00 
פרטי קירות ישיבה, מדרגות 

 משתנה וריהוט 
595-L- 147-143  
DETAIL 
TAYELET 

 משתנה מעבירי מים –פרטי קיר ומעקה  00 35-145  .35
595-L- 147-143  
DETAIL 
TAYELET 

36.  35-146 00 
, חיבור 4פרטי ריצוף כביש 

 משתנה 2טיילת לכביש 
595-L- 147-143  
DETAIL 
TAYELET 

 משתנה 200פרטי ריצוף מגרש  00 35-147  .37
595-L- 147-143  
DETAIL 
TAYELET 

 משתנה חתכים טיפוסיים טיילת 00 35-150  .38
595-L-150 
TAYELET SEC 

 1:100 17חזיתות מעביר מים  00 35-160  .39
595-L- 169-160  
TAYELET 
MAAVIRIM 

 1:100 18חזיתות מעביר מים  00 35-161  .40
595-L- 169-160  
TAYELET 
MAAVIRIM 

 1:100 13חזיתות מעביר מים  00 35-162  .41
595-L- 169-160  
TAYELET 
MAAVIRIM 

 1:100 15חזיתות מעביר מים  00 35-163  .42
595-L- 169-160  
TAYELET 
MAAVIRIM 

 1:100 12חזיתות מעביר מים  00 35-164  .43
595-L- 169-160  
TAYELET 
MAAVIRIM 

44.  35-165 00 
פרטים טיפוסיים  15+18ערוצים 

 1:50 תעלות

595-L-165 
TAYELET 
MAAVIRIM 
DETAIL 

 

 תהל מהנדסים יועצים -ניקוז ותאום תשתיות 

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

 ACAD-Mapa Klalit 1:7500 תנוחה כללית 00 35-200  .1

2.  35-418 00 
מערכת ניקוז ותאום 
מערכות. תנוחה. גיל' 

1 
1:250 

PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 2. גיל' כנ''ל 00 35-419  .3
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 3. גיל' כנ''ל 00 35-420  .4
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 4. גיל' כנ''ל 00 35-421  .5
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 
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 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

 1:250 5. גיל' כנ''ל 00 35-422  .6
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 6. גיל' כנ''ל 00 35-423  .7
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 7. גיל' כנ''ל 00 35-424  .8
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 8. גיל' כנ''ל 00 35-425  .9
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 9. גיל' כנ''ל 00 35-426  .10
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 10. גיל' כנ''ל 00 35-427  .11
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 11. גיל' כנ''ל 00 35-428  .12
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 12. גיל' כנ''ל 00 35-429  .13
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

 1:250 13. גיל' כנ''ל 00 35-430  .14
PS-Tayelet-NIKUZ-
250 

15.  35-431 00 
מערכת ניקוז. כביש 

וטיילת. חתכים  4
 לאורך

1:500/100 
ACAD-PS-Tayelet-
NIKUZ Long 

16.  35-432 00 
מערכת ניקוז. טיילת. 

 1:500/100 אורךחתכים ל
ACAD-PS-Tayelet-
NIKUZ Long 

17.  35-433 00 
תאום תשתיות. 

חתכים טיפוסיים 
 1בטיילת. גיל' 

1:100 InfrastructTypSections 

 InfrastructTypSections 1:100 2. גיל' כנ''ל 00 35-434  .18

19.  35-435 00 
תאום תשתיות. 

חתכים טיפוסיים 
 4בכביש 

1:100 InfrastructTypSections 

20.  35-436 00 

מערכת ניקוז ותאום 
מערכות. חתכים 

טיפוסיים להנחת 
 צינורות

- EB-TYP-SEC-ZINOR 

21.  35-437 00 
תכנון ניקוז. פרט 

 1:50,1:25 להגנת שוחות שטח
KV2-KULTAN-
SHETAH 

22.  35-441 00 
תכנון ניקוז. ערוץ 

 1:500 . תנוחה15מס' 
PS-Taala15-Tnuha-
500 

23.  35-442 00 
ערוץ  תכנון ניקוז.

. חתך טיפוסי 15מס' 
 וחתך לאורך

1:100/500 Taala15-Hat-Oreh 

24.  35-443 00 
תכנון ניקוז. ערוץ 

. חתכים 15מס' 
 לרוחב

1:250 Taala15-Hat-Oreh 

25.  35-451 00 
תכנון ניקוז. ערוץ 

. תנוחה 18מס' 
 וחתכים טיפוסיים

1:500 
PS-Taala18-Thuha-
500 
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 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

26.  35-452 00 

תכנון ניקוז. ערוץ 
. חתך לאורך 18 מס'

וחתכים לרוחב 
עד  0+050)מחתך 
 (0+100לחתך 

1:100/500 Taala18-Hat-Rohav 

27.  35-453 00 

תכנון ניקוז. ערוץ 
. חתכים 18מס' 

 0+110לרוחב )מחתך 
 (0+260עד לחתך 

1:500 Taala18-Hat-Rohav 

 

 ג.א.ש. הנדסת בנין וגשרים בע''מ - קונסטרוקציות

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ ם התכניתש מהדורה תכנית

1.  35-301 00 
מעביר מים  13ערוץ מס' 

 various 35-301-00 בטיילת. תכנית כללית

2.  35-302 00 
מעביר מים  13ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקן יציאה

various 35-302-00 

3.  35-303 00 
מעביר מים  13ערוץ מס' 

 various 35-303-00 בטיילת. מתקן כניסה

4.  35-310 00 
מעביר מים  15ערוץ מס' 

 various 35-310-00 בטיילת. תכנית כללית

5.  35-311 00 
מעביר מים  15ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקן יציאה

various 35-311-00 

6.  35-312 00 
מעביר מים  15ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקן כניסה

various 35-312-00 

7.  35-320 00 
מעביר מים  17ערוץ מס' 

 various 35-320-00 בטיילת. תכנית כללית

8.  35-321 00 
מעביר מים  17ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקו יציאה

various 35-321-00 

9.  35-322 00 
מעביר מים  .17ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקן כניסה

various 35-322-00 

10.  35-330 00 
מעביר מים  18ערוץ מס' 

 various 35-330-00 בטיילת. תכנית כללית

11.  35-331 00 
מעביר מים  18ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקו יציאה

various 35-331-00 

12.  35-332 00 
מעביר מים  18ערוץ מס' 

בטיילת. פרטי זיון גוף 
 המעביר. מתקן כניסה

various 35-332-00 

 35-341-00 1:50  1הצללות מקבץ מס'  00 35-341  .13

 35-342-00 1:50 2הצללות מקבץ מס'  00 35-342  .14

 35-343-00 1:50 3הצללות מקבץ מס'  00 35-343  .15

 35-344-00 1:50 4הצללות מקבץ מס'  00 35-344  .16

 35-345-00 1:50 5הצללות מקבץ מס'  00 35-345  .17

 35-346-00 1:50 6ת מקבץ מס' הצללו 00 35-346  .18

 35-347-00 1:50 7הצללות מקבץ מס'  00 35-347  .19
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 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ ם התכניתש מהדורה תכנית

 35-348-00 1:50 8הצללות מקבץ מס'  00 35-348  .20

 35-349-00 1:50 9הצללות מקבץ מס'  00 35-349  .21

 35-350-00 1:50 10הצללות מקבץ מס'  00 35-350  .22

 35-351-00 1:50 11הצללות מקבץ מס'  00 35-351  .23

24.  35-352 00 
הצללות כלל המקבצים 

 1תכנית ביסוס מודול 
1:50 1:20 

1:10 
35-352-00 

25.  35-353 00 
הצללות כלל המקבצים 

 2תכנית ביסוס מודול 
1:50 1:20 

1:10 
35-353-00 

26.  35-354 00 
הצללות כלל המקבצים 

 5תכנית ביסוס מודול 
1:50 1:20 

1:10 
35-354-00 

27.  35-360 00 
רות, נוחת גן מדברי קית

מסלעות, ומדרגות תכנית 
 כללית

1:250 35-360-00 

 various 35-363-00 פרגולה מרכזית 00 35-363  .28

 varios 35-364-00 פרגולה מרכזית 00 35-364  .29

30.  35-380 00 
מעביר מים  12ערוץ מס' 

קטע מזרחי בטיילת מתקן 
 תכנית כללית יציאה

various 00-380-35  

31.  35-381 00 
ר מים מעבי 12ערוץ מס' 

קטע מזרחי בטיילת מתקן 
 י זיוןפרט יציאה

various 00-381-35  

32.  35-382 00 
מעביר מים  15ערוץ מס' 

various 00-382-35 תכנית כללית מתקן יציאה  

33.  383-35  00 
מעביר מים  15ערוץ מס' 

various 00-383-35 זיון מתקן יציאה פרטי  

34.  35-384 00 
מעביר מים  18ערוץ מס' 

various 00-384-35 כנית כלליתמתקן יציאה ת  

35.  35-385 00 
מעביר מים  18ערוץ מס' 

various 00-385-35 פרטי זיון מתקן יציאה  

 

 ח.ג.מ. מהנדסים בע''מ –מים, ביוב, קולחין, מי מלח וריקון מי תמלחת 

 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

   תנוחות   

 35-500 1:2500 תכנית כללית 00 35-500  .1

 35-500 1:500 (.4. )כביש 1תנוחה. גיליון  00 35-511  .2

 35-500 1:500 (.4. )כביש 3תנוחה. גיליון  00 35-513  .3

 35-500 1:500 . )טיילת(.4תנוחה. גיליון  00 35-514  .4

 35-500 1:500 . )טיילת(.6תנוחה. גיליון  00 35-516  .5

6.  35-518 00 
 . )טיילת,8תנוחה. גיליון 

 35-500 1:500 גינה מדברי(.

 35-500 1:500 . )טיילת(.10תנוחה. גיליון  00 35-520  .7

8.  35-521 00 
. )טיילת, 11תנוחה. גיליון 

 35-500 1:500 (.200גינה מדברי, כביש 
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 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס
      

   חתכים לאורך   

9.  35-531 00 
טיילת. חתך לאורך קו 

 35-531 1:1000\1:100 .1קולחים. גיליון 

10.  35-532 00 
טיילת. חתך לאורך קו 

 35-531 1:1000\1:100 .2קולחים. גיליון 

11.  35-534 00 
טיילת. חתך לאורך קו 

 35-531 1:1000\1:100 .1סניקה. גיליון 

12.  35-535 00 
טיילת. חתך לאורך קו 

 35-531 1:1000\1:100 .2סניקה. גיליון 

13.  35-536 00 
חתך לאורך קו מים בכביש 

4. 1:100\1:1000 35-531 

14.  35-537 00 
חתך לאורך קו מים בכביש 

200. 1:100\1:1000 35-531 

15.  35-539 00 
. חתך 200טיילת, כביש 

 R7-R16לאורך קו ריקון 
1:100\1:500 35-540 

16.  35-540 00 
. חתך לאורך 4טיילת , כביש 

 35-540 1:500\1:100 .20קו גלישה מת"ש 

17.  35-543 00 
. חתכים 4טיילת, כביש 
 35-540 1:500\1:100 .20יוב לת"ש לאורך קווי ב

18.  35-544 00 
טיילת. חתכים לאורך קווי 

 35-540 1:500\1:100 .22, 21ביוב לת"ש 

      

   פרטים   

19.  35-558 00 
. )פרטים 3פרטים. גיליון 

17,16,15,4,3) 1:25 35-558 

20.  35-575 00 
-50. )פרט 15פרטים. גיליון 

 35-575 1:50 ,1:25 (4003חצר מגופים בחתך 

21.  35-575c 00 
-50. )פרט 45פרטים. גיליון 

 35-575c 1:50 ,1:25 קונסטרוקציה(

22.  35-576 00 
-51. )פרט 16פרטים. גיליון 

 35-575 1:50 ,1:25 (4017חצר מגופים בחתך 

23.  35-576c 00 
-51. )פרט 46פרטים. גיליון 

 35-575c 1:50 ,1:25 קונסטרוקציה(

24.  35-579 00 

-54. )פרט 28פרטים. גיליון 
בכביש  4חצר מגופים בחתך 

200) 
1:25, 1:50 35-575 

25.  35-579c 00 
-54. )פרט 48פרטים. גיליון 

 35-575c 1:50 ,1:25 קונסטרוקציה(

26.  35-582 00 
-55. )פרט 29פרטים. גיליון 

 35-575 1:50 ,1:25 (4022חצר מגופים בחתך 

27.  35-582c 00 
-55. )פרט 49פרטים. גיליון 
 35-575c 1:50 ,1:25 (קונסטרוקציה

28.  35-583 00 
(. 24. )פרט 30פרטים. גיליון 

 B19.1תא שבירת אנרגיה 
1:25 35-531 

29.  35-594 00 
. )פרטים 18פרטים. גיליון 

38,39,40,41) 1:25 35-594 

 35-500 1:25 ,1:250 (25. )פרט 20פרטים. גיליון  00 35-595  .30

 35-500 1:25 ,1:250 (26. )פרט 21פרטים. גיליון  00 35-596  .31

 35-500 1:25 ,1:250 (27. )פרט 22פרטים. גיליון  00 35-597  .32

 35-500 1:25 ,1:250 (28. )פרט 23פרטים. גיליון  00 35-598  .33
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 בע"מ יועצי חשמל ותקשורת EECC -תשתיות חשמל ותאורה 

 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

1.  35-704 00 
רה ותשתיות/ גליון תכנית תאו

 00_35-704-707 1:500 טיילת-704

2.  35-705 00 
תכנית תאורה ותשתיות/ גליון 

 00_35-704-707 1:500 טיילת-705

3.  35-706 00 
תכנית תאורה ותשתיות/ גליון 

 00_35-704-707 1:500 טיילת-706

4.  35-707 00 
תכנית תאורה ותשתיות/ גליון 

 00_35-704-707 1:500 טיילת-707

5.  35-710 00 
/ 1תכנית תכנון פרגולות מודול 

 00_35-710-712 1:20 710גליון 

6.  35-711 00 
/ 2תכנית תכנון פרגולות מודול 

 00_35-710-712 1:25 711גליון 

7.  35-712 00 
/ 5תכנית תכנון פרגולות מודול 

 00_35-710-712 1:20 712גליון 

8.  781-35  00 
חלופות להנחת צנרת/ כבלים 

 00_35-780-798 -- בחפירה

9.  782-35  00 
הצטלבות בין כבלי חשמל לבין 

 00_35-780-798 -- צנרת מערכות אחרות

10.  783-35  00_35-780-798 -- ס"מ לתאורה 80תא מעבר קוטר  00 

11.  784-35  00_35-780-798 -- ס"מ לתאורה 100תא מעבר קוטר  00 

12.  785-35  00 
ס"מ לתאורה  100תא מעבר קוטר 

 00_35-780-798 -- תנועהעל מדרכה או אי 

13.  786-35  00 
אלקטרודות הארקה אנכית עם 

 00_35-780-798 -- תא ביקורת

14.  787-35  00_35-780-798 -- תא בקרת תקשורת 00 

15.  788-35  00 
חיזוק פלטת הבסיס ע.ת. ליסוד 

 00_35-780-798 -- בטון

16.  789/01-35  3X80A -- 35-780-798_00מרכזיית תאורה עד  00 

17.  /02789-35  3X80A -- 35-780-798_00מרכזיית תאורה עד  00 

18.  789/03-35  3X80A -- 35-780-798_00מרכזיית תאורה עד  00 

19.  789/04-35  3X80A -- 35-780-798_00מרכזיית תאורה עד  00 

20.  789/05-35  3X80A -- 35-780-798_00מרכזיית תאורה עד  00 

21.  790-35  00 
 9יסוד בטון לעמודי תאורה בגובה 

 00_35-780-798 -- טר מ

22.  791-35  00 
 6יסוד בטון לעמודי תאורה בגובה 

 00_35-780-798 -- מטר 

23.  792-35  00 
 4יסוד בטון לעמודי תאורה בגובה 

 00_35-780-798 -- מטר

24.  793-35  00_35-780-798 -- מטר 6/9פרט עמוד תאורה משולב  00 

25.  794-35  00 
מטר  9פרט עמוד תאורה בגובה 

 00_35-780-798 --  ובעפרופיל מר

26.  795-35  00 
מטר  6פרט עמוד תאורה בגובה 

 00_35-780-798 --  פרופיל מרובע

27.  796-35  00 
מטר  4פרט עמוד תאורה בגובה 

 00_35-780-798 --  פרופיל מרובע
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 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

28.  797-35  00 
פרט פנס לעמודי תאורה 

QUADRO Q3  
-- 35-780-798_00 

29.  798-35  00 

להארת גוף תאורה שקוע בקרקע 
 עצים דגם 

TERRA LED 
-- 35-780-798_00 

 

 

 גן מדברי – 05מבנה 

 שלמה אהרונסון אדריכלים –אדריכלות נוף 

 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכניתמס'  ''דמס

2.  35-101 GM 00 
תכנית פיתוח כללית גן 

 L-101-102 GM-595 1:500 מדברי

3.  35- 1-102  GM 00 
 תכנית פיתוח מפורטת גן

 L-101-102 GM-595 1:250 1מדברי . גיליון 

4.  35- 2-102  GM 00 
תכנית פיתוח מפורטת. 

 L-101-102 GM-595 1:250 2גיליון 

5.  35-110 1-  GM 00 
תכנית עבודות עפר. 

 1:250 1גיליון 
595-L-110 
AVODOT AFAR 
GM 

6.  35-11 2-0  GM 00 
תכנית עבודות עפר. 

 1:250 2גיליון 
595-L-110 
AVODOT AFAR 
GM 

7.  35-11 1-1 GM 00  1:250 1תכנית שרוולים. גיליון 
595-L-111 
SHARVULIM GM 

8.  35-11 2-1 GM 00  1:250 2תכנית שרוולים. גיליון 
595-L-111 
SHARVULIM GM 

9.  35-130 GM 00 1:100 חתכים 
595-L-130 
SECTIONS GM 

10.  35-140 GM 00 משתנה פרגולה תצפית 
595-L- 142-140  
PERGOLA MODUL 
GM 

11.  35-141 GM 00 משתנה הצללה מתקנים 
595-L- 142-140  
PERGOLA MODUL 
GM 

12.  35-143 GM 00 
פרטי ריצוף שבילים, 

קירות, מסלעה ופיזור 
 סלעים

 משתנה
595-L- 149-143  
DETAILS GM 

13.  35-144 GM 00 משתנה פרטי מדרגות 
595-L- 149-143  
DETAILS GM 

14.  35-145 GM 00 משתנה ריהוט גן 
595-L- 914-143  
DETAILS GM 

 

 ג.א.ש. הנדסת בנין וגשרים בע''מ - קונסטרוקציות

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-361 00 
גן מדברי. קירות, מסלעות ומדרגות 

 various 35-361-00 תכנית פרטים
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 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

2.  35-362 00 
גן מדברי. פרגולה מרכזית תכנית 

 various 35-362-00 כללית

3.  35-363 00 
גן מדברי. פרגולה מרכזית תכנית 

 various 35-363-00 פרטי זיון

4.  35-364 00 
גן מדברי. פרגולה מרכזית תכנית 

 various 35-364-00 ביסוס

 

 בע"מ יועצי חשמל ותקשורת EECC -תשתיות חשמל ותאורה 

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-715 00 
גן -715ותשתיות/ גליון  תכנית תאורה

 00_35-715 1:250 מדברי
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 20תחנת שאיבה לביוב מס'  – 6מבנה 

 21תחנת שאיבה לביוב מס'  – 7מבנה 

 22תחנת שאיבה לביוב מס'  – 8מבנה 

 

 מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ -תחנות שאיבה לביוב 

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-641 00 

-שאיבה לביוב תחנת
20 .S.P-תנוחה-

 תוכנית העמדה
1:100 

RME-WS-PD-49917-
85XX 

2.  35-642 00 

-תחנת שאיבה לביוב
20.S.P- תא -חתכים

משאבות, תקרת 
 ביניים

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

3.  35-643 00 

-תחנת שאיבה לביוב
20 .S.P-חתכים-

תקרה עליונה, תקרת 
 גג

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

4.  35-644 00 

-תחנת שאיבה לביוב
20.S.P-  חתכים

 לאורךלרוחב ו
1:25 

RME-WS-PD-49917-
85XX 

5.  35-645 00 

-תחנת שאיבה לביוב
21.S.P- תנוחה-

 תוכנית העמדה
1:100 

RME-WS-PD-49917-
85XX 

6.  35-646 00 

-תחנת שאיבה לביוב
21.S.P- תא -חתכים

משאבות, תקרת 
 ביניים

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

7.  35-647 00 

-תחנת שאיבה לביוב
21.S.P- חתכים-

תקרה עליונה, תקרת 
 גג

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

8.  35-648 00 

-תחנת שאיבה לביוב
21.S.P-  חתכים

 לאורךלרוחב ו
1:25 

RME-WS-PD-49917-
85XX 

9.  35-649 00 

-תחנת שאיבה לביוב
22.S.P- תנוחה-

 תוכנית העמדה
1:100 

RME-WS-PD-49917-
85XX 

10.  35-650 00 

-תחנת שאיבה לביוב
22.S.P- תא -חתכים

משאבות, תקרת 
 ביניים

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

11.  35-651 00 

-תחנת שאיבה לביוב
22 .S.P-חתכים-

תקרה עליונה, תקרת 
 גג

1:25 
RME-WS-PD-49917-
85XX 

12.  35-652 00 

-תחנת שאיבה לביוב
22 .S.P- חתכים

 לאורךלרוחב ו
1:25 

RME-WS-PD-49917-
85XX 
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 גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ -ת''ש  קונסטרוקציות

''דמס  
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-605 00 
 תא שאיבה. תכנית רפסודה.

 18203 1:50 תבניות

2.  35-606 00 
תא שאיבה. תכנית רפסודה 

 18203 1:25 1:50 וקירות. ברזל וחתכים

3.  35-607 00 

ית תקרות תא שאיבה. תכנ
 2.80-,5.92-במפלסים 

 תבניות
1:50 18203 

4.  35-608 00 

תא שאיבה. תכנית תקרות 
-,5.92- -וקירות במפלסים 

 . ברזל וחתכים2.80
1:50 1:25 18203 

5.  35-609 00 

תא שאיבה. תכנית תקרות 
 2.50+,0.00 -במפלסים 

 תבניות 4.85+, 2.85+.
1:50 18203 

6.  35-610 00 

רות תא שאיבה. תכנית תק
  -וקירות במפלסים 

0.00,+2.50,+2.85,+4.85 
 ברזל וחתכים

1:50 1:25 18203 

 18203 1:50 תא שאיבה. חתכים 00 35-615  .7
 18203 1:25 פרטי דיפון וכלונסאות דיפון 00 35-616  .8

9.  35-620 00 
 תא שאיבה וחדר גנרטור.

 18203 1:10 פרטי איטום

10.  35-621 00 
 תא שאיבה וחדר גנרטור

 1:5 אבן בקיבוע רטוב חיפוי
18203-HIPUY 

EVEN 

 

 ג.א.ש. הנדסת בנין וגשרים בע''מ - 20של קיר תומך ת''ש  קונסטרוקציות

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

1.  35-370 00 
קיר תומך תחנת שאיבה. 

 various 35-370-00 תכנית כללית

2.  35-371 00 
קיר תומך תחנת שאיבה. 

 35-371-00 1:25 ת פרטי זיוןתכני

 

 הנדסת חשמל בע''מ טופז - חשמל תת"ק והארקות למבנים תשתיות

 ''דמס
מס' 
 DWGשם קובץ  קנ"מ שם התכנית מהדורה תכנית

 19375-0X 1:10 כנית הארקותת 00 35-625  .1

2.  35-626 00 
-PSתחנות שאיבה לביוב 

תכנית תעלות . 20,21,22
 פיתוח חוץ –ומעבר כבלים 

- 19375-0X 
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 2-דנספח 

 בקרת איכות והבטחת איכות מצומצם
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 כללי .1

מפרט  זה מפרט את הדרישות וההנחיות להקמה ותפעול של מערכת בקרת האיכות  .1.1

מטעם  (Quality Assurance)ע"י הקבלן ויחסי העבודה מול מערכת הבטחת איכות 

 המזמין. 

בכל העבודות נשוא  (Quality Control)הקבלן יפעיל מטעמו מערך בקרת איכות עצמית  .1.2

רך הבקרה יפעל לבקר, לבדוק, לאשר ולתעד את כל פעילויות מכרז/חוזה זה. מע

 הקבלן, הספקים וקבלני המשנה ויבטיח עמידה בדרישות החוזה והמפרטים.

בה ירוכזו כל נתוני )מודול איכות במערכת רמדורנט( מערכת מחשוב  המזמין יספק .1.3

וד על הקבלן לעב. וכיו"ב תוצאות הבדיקות וניתוחםרשימות תיוג, אי התאמות, 

אי שימוש יום יומי במערכת האיכות של המזמין באופן שוטף דרך מערכת זאת. 

 תגרור הטלת קנסות. 

דרישות האיכות מהקבלן, המוגדרות במסמכי חוזה הביצוע, יהיו תקפות גם לקבלן  .1.4

וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן. לצורך כך, הקבלן יפעיל 

 גם את קבלני המשנה וכל ספקים.מערכת בקרת איכות שתכלול 

אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה עובד של הקבלן או של קבלני המשנה  .1.5

 שלו.

המזמין תעמיד מטעמה מערכת הבטחת איכות כמערך פיקוח על עבודת מערכת בקרת  .1.6

 ן העבודה בפרויקט.האיכות מטעם הקבלן, ובחינת תפקודה השוטף בכל זמ

ע"י מנהל בקרת האיכות באתר. ההתקשרות עם צוות  מעבדת הפרויקט תתופעל .1.7

 "י המזמין חב' חל''י ועל חשבונה.המעבדה תבוצע ע

 

 תנאים וכוח אדם –מערך בקרת האיכות  .2

הקבלן יגיש יחד עם מסמכי המכרז/חוזה את שם החברה, צוות אנשי הבקרה, המבנה  .2.1

תפקידים הארגוני של מערך בקרת האיכות וקורות חיים של המועמדים לאיוש ה

השונים לביצוע עבודת בקרת האיכות בפרויקט. אי הגשת אחד או יותר מהמסכים 

 הנ"ל יאפשר פסילת המציע על ידי המזמין.

אישור צוות בקרת האיכות ע"י המזמין מהווה תנאי לתחילת ביצוע העבודות. מערך  .2.2

הבטחת האיכות מטעם המזמין יהיה רשאי לאשר או לפסול מועמדים לתפקידים 

 נים המוזכרים לעיל בכל עת. השו

מערכת בקרת האיכות תופעל ע"י חברה חיצונית שאינה קשורה למערך הביצוע של  .2.3

 שנים לפחות בתחום בקרת האיכות.  7הקבלן ושלה ניסיון מוכח של 

ו  2.7.1המפורטים בסעיפים  מהנדסי בקרה בעלי ניסיון 2 מערך בקרת האיכות יכלול .2.4

ת יעמוד מנהל בקרת איכות אשר יהיה אחראי על . בראש מערך בקרת האיכו2.7.2

הטיפול בכל הנושאים הקשורים לאיכות  בפרויקט. מנהל בקרת האיכות יהיה מהנדס 

סיון בתחום הנדסה ישנים לפחות בתחום בקרת האיכות ובעל נ 5אזרחי בעל ניסיון של 

 שנים. 7אזרחית של לפחות 

ף העבודות המבוצעות כמות אנשי בקרת האיכות מטעם הקבלן תתאים להיק .2.5

 לעבודות לילהבעל ניסיון נדרש כולל תוספת כוח אדם  בפרויקט בכל שלבי הביצוע
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. כמות והקף כוח האדם תאושר בלעדית ע"י מנהל הבטחת ככל שידרשו עבודות לילה

 האיכות מטעם המזמין.

מובהר בזאת כי מהנדסי בקרת האיכות לא ימלאו כל תפקיד נוסף במערך העבודה של  .2.6

 בלן בפרויקט ויעסקו בנושא בקרת האיכות של הפרויקט בלבד.הק

מערך בקרת האיכות של הקבלן יכלול לפחות את מהנדסי  2.5בהמשך לאמור בסעיף  .2.7

 בקרת איכות בתחומי העבודה הבאים )כל אחד במשרה מלאה(:

כולל בתחום  , עבודות עפר ופיתוחמערכותמהנדס אחראי לתחום  .2.7.1

 ההידראוליקה והשפלת מים.

 הנדס אחראי לתחום עבודות בטונים וקונסטרוקציה.מ .2.7.2

לפחות  שלוש שניםמהנדסי בקרת האיכות יהיה מהנדסים אזרחיים בעלי ניסיון של  .2.8

 שנים 5בתחום בקרת האיכות ובעלי ניסיון בתחום הנדסה אזרחית של לפחות 

בתחומם הפעילות הנ"ל יפעיל הקבלן באמצעות ובשיתוף צוות בקרת האיכות צוותי  .2.9

 דה בראשות מודד מוסמך.מדי

כל העלויות הכרוכות בהכנת נוהלי האיכות, בניהול וביצוע בקרת האיכות בפרויקט  .2.10

כלולות במחירי היחידה שבכתב הכמויות והקבלן לא יקבל כל תוספת תשלום בגין 

 ביצוע עבודה זו. 

 דין מערך בקרת האיכות הינו כדין קבלן משנה. .2.11

 

 לימוד הפרויקט .3

בקרת האיכות של הפרויקט לדאוג לקבלת כל המסמכים הנדרשים  באחריות מנהל  3.1

 מהמנהל לפני תחילת הביצוע.

על מנהל ומהנדסי בקרת האיכות ללמוד את הפרויקט על בוריו באמצעות המסמכים  3.2

 הבאים:

 תיאור הכללי של הפרויקט .3.1.1

 )מכרז וביצוע( התוכניות .3.1.2

 המפרטים .3.1.3

 כתבי הכמויות .3.1.4

 הגורמים המעורבים .3.1.5

 ני של הפרויקטמבנה הארגו .3.1.6

 חוזה עם המזמין .3.1.7

 מפרט בקרת איכות של המזמין .3.1.8

 הבטחת איכות תכנית .3.1.9

 

 

 בקרת איכות תכנית .4
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תוך שבועיים ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע  4.1

העבודות בפרויקט, יגיש הקבלן לאישור מערכת הבטחת האיכות מטעם המזמין 

 שיטת יישום בקרת האיכות בפרויקט.  בקרת איכות שתציג את תכנית

ונהלי בקרת האיכות לפרויקט יוכנו בהתאם להנחיות הבטחת האיכות ועל  תכנית 4.2

 סמך המסמכים הבאים:

 החוזה הביצוע .4.2.1

 דרישות ומפרטי האיכות של המזמין .4.2.2

 מסמכי התכנון של הפרויקט, כולל תכניות, מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות .4.2.3

 ים רלוונטייםתקנים ומפרטים כללי .4.2.4

 הבטחת האיכות תכנית .4.2.5

 בקרת האיכות תכלול לפחות את הנושאים הבאים: תכנית 4.3

 תיאור כללי של הפרויקט. .4.3.1

פרוט המערך הארגוני של צוות הקבלן בפרויקט כולל פרוט הכפיפות ויחסי  .4.3.2

 הגומלין בין מערכת הביצוע למערכת בקרת האיכות בפרויקט.

 צוות בקרת האיכות .4.3.3

 לל אנשי איכותקבלני משנה כו .4.3.4

 מעבדות ומודדי הבקרה, כולל נהלי ביצוע ונהלי בקרה לפעילויות ולציוד .4.3.5

 תהליך אישור לכל החומרים והאביזרים כולל אישור הספקים השונים .4.3.6

 נקודות בדיקה ועצירה .4.3.7

 נוהל מעקב וטיפול באי התאמות, כולל: .4.3.8

 התאמה-ייזום פתיחת אי .4.3.9

 פירוט דרגות חומרה .4.3.10

 התאמה וריכוזים-טפסי אי .4.3.11

 התאמות חוזרות-תייחסות לאיה .4.3.12

 הצעה ויישום פעולות מתקנות ומונעות .4.3.13

 אופן הדיווח  .4.3.14

 התאמות-תיעוד אי .4.3.15

 נוהל בקרת מסמכים, נוהל לזיהוי מוצר ועקיבות ועוד. .4.3.16

 / אלמנט / סוג וכמות נדרשת לכל סוג עבודה שכבה -בדיקות לפרויקט  תכנית .4.3.17

 מוצר )פרוגראמת בדיקות(.

 מדידות תכנית .4.3.18

 ישיבות איכות .4.3.19

 ניהול המידע, תיאור התוכנות והמערכות הממוחשבות  .4.3.20

 נהלי ותהליכי העברת מידע .4.3.21

 נהלי בקרת מסמכים ומידע  .4.3.22

 ניתוח ועיבוד מידע .4.3.23
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 נוהל לטיפול בשינויים במסמכי האיכות .4.3.24

 דיווחים ודו"חות .4.3.25

 מבדקי איכות פנימיים .4.3.26

 הכשרה והדרכה .4.3.27

 תיעוד וניהול ריכוזי נתונים .4.3.28

 בדיקות קבלה ומסירה .4.3.29

 לב המסירהתיקי איכות לש .4.3.30

 ותהליכי פיקוח עליון תכנית .4.3.31

נהלי איכות כולל פירוט הפעילויות בשלבי הבקרה )מוקדמת, שוטפת, קבלה  .4.3.32

 ומסירה( וטפסי תיוג לכל סוג עבודה/שכבה/אלמנט/מוצר.

 סוג פעילות/אלמנט המבוצע במסגרת הפרויקט.  4.4

 נהלי האיכות יפרטו כמינימום את הנושאים הבאים לכל סוג פעילות:

 מטרת הנוהל. .4.4.1

 תפוצת הנוהל. .4.4.2

 מסמכים ישימים. .4.4.3

 הגדרות. .4.4.4

 יישום השיטה: .4.4.5

 בקרה מוקדמת. .4.4.6

 ביצוע קטעי ניסוי. .4.4.7

 בקרה בתהליך. .4.4.8

 ניטור ובדיקה. תכנית .4.4.9

פירוט נקודות בדיקה ועצירה לשלבי העבודה והבקרה, כולל הגורמים  .4.4.10

 המשתתפים.

 התאמה.-הגדרת סטיות מותרות / מה מהווה אי .4.4.11

 נדרשים )אישורים, בדיקות, מדידות וכד'(.רשימת מסמכי האיכות ה .4.4.12

 קטע למסירה ואישורים סופיים נדרשים לאלמנט. .4.4.13

 תרשים זרימה של תהליך הבקרה עם פרוט נקודות עצירה בתהליך הבקרה. .4.4.14

 רשימות תיוג.  .4.4.15

 

 תפקידי מערך בקרת האיכות של הקבלן .5

נת הנהלים מערך בקרת האיכות של הקבלן יכין מראש את נהלי האיכות של הפרויקט. הכ

תסתמך על לוחות הזמנים, ספקים, חומרים, ציוד עבודה וכח אדם מיומן הנדרש לפעילויות 

 השונות בפרויקט.

מערך בקרת האיכות של הקבלן יבחן ויאשר את סוגי וכמות הבדיקות והמדידות הנדרשות 

עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד 
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וזה, ויאשר או יידחה את קבלת השכבה/אלמנט בהתאם לתוצאות בדיקות מהמכרז/הח

 המעבדה, איכות הביצוע  והמדידות שיתקבלו.

את כל עבודת בקרת האיכות יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של הפרויקט, ובאופן כזה 

שמועדי נטילת המדגמים, בצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי העבודה 

ים )שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות( ולא יגרמו לפיגור כלשהו בלוח הזמנים הבא

של הפרויקט. מניעת העיכוב אין פירושו ויתור על אחת או יותר מהדרישות החוזיות, אלא 

התאמות בנושאי איכות, חובת הקבלן לתקנן ולבדקן בשנית וכל –פירושו כי גם אם נוצרו אי

 ות הזמנים של הפרויקט.זאת מבלי לפגוע בלוח

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה, אלא 

 אם כן נקבע באחד ממסמכי המכרז/החוזה או ע"י המנהל, כמות בדיקות שונה מהנ"ל.

מנהל בקרת האיכות יהיה אחראי על בקרת החומרים, המוצרים, ציוד, איכות הביצוע ניהול 

העבודה, מעקב לבקרת עדכון תכניות, שליטה בבדיקות מעבדה, ניתוח תוצאותיהן,  תהליכי

דיווח שוטף של סטאטוס האיכות בשלבי העבודה השונים עריכת מסד הנתונים, טיפול באי 

 התאמות, הכנת תיקי מסירה למזמין. 

ות מנהל בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, לכל סוג שפעיל

בפרויקט, במתכונת של יומני דיווח מיוחדים )רשימת תיוג( לבקרת האיכות. סוגי הפעילות 

לדיווח בפרויקט הינם בהתאם לרשימה המצורפת וכל סוג פעילות נוסף שיידרש במהלך 

 העבודה:

 איתור תשתיות תת קרקעיות קיימות , פירוק מתקנים חוף קיימים והרכבתם. .5.1

 חישוף שטח עבודה כללי. .5.2

 דות חפירה.עבו .5.3

 מילוי סוללה בהידוק מבוקר לרמות הידוק מפרטיות. .5.4

 )מתחת פני מים(. 5מילוי סוללה בתוך בריכה  .5.5

 שתית לעבודות המילוי. .5.6

 שתית למבנים וצינורות. .5.7

 עבודות מתכת .5.8

  עבודות מים וביוב .5.9

 עבודות חשמל .5.10

 עבודות ניקוז .5.11

 עבודות בטון  יצוק באתר. .5.12

 התקנת נקודות בקרת תזוזה. .5.13

 ות תצפית.התקנת צינור .5.14

 איזון ואיתור צינורות תצפית ונקודות בקרת תזוזה. .5.15

 (.HDPE Texturedכיסוי ביריעות פוליאתילן מחוספס ) .5.16

 השפלת מי תהום .5.17
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תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול במפרטי 

 החוזה.

שוטף של שלבי העבודה  בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד

השונים, ע"י צילום )כולל תאריכים מוטבעים על התמונות( שיתאר את מצב העבודות השונות 

 וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הבצוע.

 

 דיווחים שוטפים וחודשיים .6

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למערכת הבטחת האיכות 

 המזמין. והפיקוח של

נציג בקרת האיכות של הקבלן ידווח למערכת הבטחת האיכות על שטחים/אלמנטים שעל פי 

דעתו ראויים לביצוע בדיקה ולכן יש להזמין את המעבדה לביצוע בדיקות התאמה לחוזה. כל 

תוצאות בדיקות המעבדה ידווחו לנציג בקרת האיכות של הקבלן שיתעד את כל תוצאות 

באתר ומחוצה לו והקשורות לפרויקט. איש בקרת האיכות ישמור הבדיקות המבוצעות 

ויעדכן מיד את מסד הנתונים של כל תוצאות הבדיקות והמדידה על מדיה מגנטית שישמשו 

 להכנת דוחות בקרת איכות כפי שיפורט בהמשך.

הדיווח של מנהל בקרת האיכות לצוות הבטחת האיכות והמנהל לכל סוגי הפעילות בפרויקט 

באמצעות יומני הדיווח המיוחדים הנ"ל )רשימות תיוג( לכל מנת עיבוד/כל אלמנט או יהיה 

 שלב ביצוע.

לאחר כל פעילות בדיקה, בקרה ומדידות, תוכן רשימת התיוג הרלוונטית ע"י מנהל בקרת 

האיכות בתיק ייעודי לכל סוגי הפעילות ותהיה מוכנה לבקרה של הבטחת האיכות בפרויקט 

 בכל עת שתידרש. 

רק לאחר שמנהל בקרת האיכות אישר בחתימתו את הרשום ברשימת התיוג ואת התאמתו 

לדרישות התקנים והמפרטים הרלבנטיים, וכן שתוצאות הבדיקות ו/או המדידות, מאפשרות 

יוכל הקבלן להמשיך בבצוע העבודות הבאות, עפ"י סדר העבודות  –המשך בצוע העבודות 

 שבלוח הזמנים שאושר לפרויקט.

כחת קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים והשייכים לכל אלמנט שבוצע תהווה תנאי הו

 לתשלום עבור אותו אלמנט.

בנוסף לדיווח השוטף יספק הקבלן לנציג המזמין, המנהל ומנהל הבטחת האיכות דוחות 

 חודשיים שיכללו את הנושאים הבאים:

 סוג והיקפי פעילות לחודש מדווח. .6.1

 ות בחודש המדווח.שלבי העבודה לכל סוג פעיל .6.2

 פרוט של מיקום, סוג וכמות בדיקות לכל סוג פעילות. .6.3

הצגת תוצאות הבדיקות, ניתוח סטטיסטי שלהן כולל פרוט סוגי וכמות הכשל  .6.4

 והסיבות לכך.

 תוצאות בדיקות מוקדמות למוצר או סוג פעילות חדש. .6.5

 פרוט לפעילות בקרת האיכות במפעלים מחוץ לאתר העבודות. .6.6

 רשימת אי התאמות ודרך הטיפול לסגירתן. פרוט עדכני של .6.7

 שלבי עבודה ואירועים מיוחדים.   -תיעוד שלבי העבודה ע"י צילום  .6.8
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 שלבי  ביצוע בקרת האיכות .7

 בקרה מוקדמת 

 תכניתבקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה בכל סוג פעילות, כפי הנדרש במסמכי  א. 

במדריך בקרת האיכות של  הבקרה וכפי שתוצג בתרשים הזרימה המתאים שיופיע

 הקבלן.

 נושאי הבקרה המוקדמת. ב. 

 הבקרה המוקדמת תכלול כמינימום את הנושאים הבאים:  

בקרת  תכניתקריאה ולימוד של דרישות החוזה ונהלי העבודה המפורטים ב -  

האיכות. כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון, ההרכבה וההובלה 

 המסופקים לאתר. של החומרים והמוצרים

  אישור התאמת מעבדות ומודדי הבקרה -  

אישור התאמת המפעלים והמוצרים לייצור התערובות הנדרשות של אספלט  -  

ובטון, אלמנטים טרומיים, מוצרים גיאוסינטטיים וכל מוצר תעשייתי 

 המיועד להתקנה באתר. 

 ר.אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאת -  

 בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל אישורם. -  

 אישור ציוד ייעודי וצוותי העבודה. -  

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת הסידורים  -  

 המוקדמים לביצוע העבודה כנדרש במסמכי החוזה. 

 ביצוע קטעי ניסוי. -  

 צוע העבודה השוטפתמתן אישור להתחיל בבי -  

 ניהול טבלאות ריכוז לפעילויות הבקרה המוקדמת -  

 הכנת טבלאות ריכוז למעקב אחרי ביצוע מול תכנון -  

לפני ביצוע שוטף של כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע ניסוי. קטע הניסוי ישמש לבדיקת   

מזמין רשאים התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי החוזה. נציגי ה

לוותר על ביצוע קטע ניסוי או לחייב ביצוע קטעי ניסוי ו/או חזרה על קטעי ניסוי, עד 

 להשגת האיכות הנדרשת.

מועדי הביצוע של קטעי המבחן יתואמו בכתב עם המנהל ונציג הבטחת האיכות  

 שעות מראש.  48לפחות, 

 תכניתכאמור לעיל )סעיף עם סיום ביצוע קטע הניסוי לשכבה/אלמנט יופק דו"ח סופי   

 בקרת האיכות(.

 משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת ג. 

בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה  תכניתהקבלן יגדיר ב  

המוקדמת עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל, 

קבלן/קבלן מהנדס הבקרה בתחום הייעודי של תחום העבודה, מהנדס ביצוע של ה

המשנה, מנהל עבודה של הקבלן/קבלן המשנה, נציג בקרת איכות של קבלן המשנה 

 ו/או של מפעל מספק )במקרה שהעבודה כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן(.
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אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י הבטחת האיכות והפיקוח מטעם המזמין, יהיה   

 ו כדין נקודת עצירה כמפורט להלן.תנאי מוקדם לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינ

 

 בקרה שוטפת 

פעולות הבקרה השוטפת יערכו במהלך הביצוע והיצור באופן שוטף בהתאם לדרישות  א. 

האיכות ובתרשימי הזרימה המוצגים  תכניתהחוזה והמפרט המיוחד וכמפורט ב

בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות כוללות מעקב אחר ביצוע העבודה,  תכניתב

דיקות מעבדה, מדידות ובדיקות אחרות, עד להשלמת כל שלב של העבודה. אבני ב

הדרך שיקבעו במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה" ו"נקודות עצירה" 

)שמועדן משתנה בהתאם להתקדמות הפרויקט( וישיבות שבועיות קבועות, על פי 

 הפרוט המובא להלן:

 נקודות עצירה  ב. 

הינן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה והבנייה  נקודות עצירה,  

והמחייבים נוכחות ופעילות של נציגי הבטחת האיכות ו/או הפיקוח מטעם המזמין, 

לפני המשך העבודה. חלק מנקודות העצירה, מהוות שלב רגיל של העבודה המחייב 

אש הנובעות נוכחות ובחינה של גורמי המזמין וחלקן הינן נקודות בלתי מתוכננות מר

כתוצאה מתקלה באיכות העבודה ו/או מאיכות ציוד שסופק ו/או מתהליך של פעולות 

 מתקנות. 

חלק מנקודות העצירה מוגדרות כנקודות זימון לפיקוח עליון המחייבות גם נוכחות של  

המתכנן. זימון המתכנן ייעשה ע"י דווח של נציג בקרת האיכות לנציג פיקוח באתר 

שעות לפחות לפני קיום הפעילות  48מספר פקס' מוסכם( של בהתרעה בכתב )ל

בקרת האיכות, חובת עצירה  תכניתהמדוברת. בין יתר נקודות העצירה המפורטות ב

וזימון פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים לעיל: ביצוע כל אלמנט אופייני 

שות, וכו' כל מקרה קרקע טבעית, יישום ראשוני של יריעות בקרקעות רגי דכגון: עיבו

 של אי התאמה מהותית וכל דרישה מפרטית לנוכחות פיקוח עליון ועוד.  

בכל המקרים המתוארים לעיל, הקבלן לא יתקדם מעבר לנקודת עצירה לפני שקיבל   

אישור המנהל, לעשות כן. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת 

עצירה, על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות למזמין לגבי התקרבותה של כל נקודת 

 לאישור המשך העבודה ללא כל עיכוב.

 להלן פירוט פעילויות נדרשות במסגרת הבקרה השוטפת: ג. 

מעודכנת(, ולל תכניות )עפ"י רשימת תכניות קיום וניהול מסמכי החוזה, כ .1

 מפרטים, נהלים, אישורים וכד'.

 ונהלי בקרת האיכות. תכניתקיום וניהול  .2

 יום וניהול הפרוגראמות לבדיקות.ק .3

 מעקב אחרי תכנון ביצוע העבודות והתקדמות הביצוע בפועל. .4

פיקוח צמוד, מקצועי, קבוע ומתמיד על ביצוע העבודה, בהתאם לנהלים  .5

 ועפ"י רשימות התיוג.

 בקרת איכות גם על הפעילויות מחוץ לאתר, כולל במפעלים ואצל ספקים. .6

 מסמכי האיכות הנדרשים. מילוי רשימות התיוג וקיום כל .7
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ניהול טבלאות ריכוז ומעקב אחרי קיום כל מסמכי האיכות הנדרשים )ביצוע  .8

 מול תכנון(.

 מעקב ובקרה על קיום הנהלים. .9

, מעקב אחרי ואימות טיב כל החומרים, המוצרים והציוד הנדסי צמוד פיקוח .10

 שנכנסים לאתר, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

וצרים המסופקים לאתר ואישור התאמתם וידוא בדיקת החומרים והמ .11

 לדרישות, כולל עריכת בדיקות מדגמיות.

 בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע לפי הצורך. תכניתהתאמת  .12

 תפעול שוטף של מעבדות בקרת האיכות בתחומי הביצוע השונים, כולל: .13

הזמנת בדיקות בהתאם לפרוגראמות ובהתאם לדרישות האיכות  -   

 זה הביצוע.במסמכי חו

מעקב אחרי ביצוע הבדיקות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות  -   

 ריכוז.

בדיקת תוצאות הבדיקות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות  -   

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח על בעיות בתפקוד המעבדות. -   

 לל:תפעול שוטף של מודדי בקרת האיכות, כו .14

 הזמנת מדידות לכל אלמנטי הביצוע. - 

מעקב אחרי ביצוע המדידות וקבלת התוצאות, כולל ניהול טבלאות  - 

 ריכוז.

בדיקת תוצאות המדידות ואישור או פסילה בהתאם לדרישות  - 

 והמשך הטיפול לפי הצורך, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח על בעיות בתפקוד המודדים. - 

תיעוד מקצועי ומסודר כולל תמונות של כל הפעילויות באתר ניהול, מעקב ו .15

 המתבצעות ע"י מערכת בקרת האיכות, כולל ניהול טבלאות ריכוז.

 דיווח וניהול מעקב אחרי מימוש נקודות בדיקה ועצירה. .16

 ניהול מעקב אחרי ביצוע בדיקות בהתאם לפרוגראמת הבדיקות. .17

 יצוע.ניהול מעקב אחרי ביצוע מדידות לכל אלמנטי הב .18

 דיווח, תיעוד ומעקב אחרי פסילות. .19

תיאום והשתתפות בישיבות איכות שבועיות עם המנהל ומנהל והבטחת  .20

 האיכות.

השתתפות בסיורי פיקוח עליון ומעקב אחרי ביצוע סיורי פיקוח העליון  .21

 וקבלת הדו"חות. תכניתהנדרשים בהתאם ל

 ת ריכוז.מעקב אחרי והתייחסות לדו"חות פיקוח עליון וניהול טבלאו .22

ניהול טבלאות ריכוז של כל ההנחיות שניתנו לבקרת האיכות במסגרת  .23

ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, התכתבויות, 

דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד' ומעקב אחרי 

 ביצוען.
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 התאמות )ראה פירוט בהמשך(:-ניהול וטיפול שוטף באי .24

מבדקי איכות על תפקוד אנשי בקרת האיכות לפחות פעם בחודש, גם  ביצוע .25

באתר וגם מחוץ לאתר )במפעלים, אצל ספקים וכד'( והוצאת דו"חות מבדק 

למנהל ומנהל להבטחת האיכות. המבדקים יכללו בדיקת ואימות כלל 

פעילויות הבקרה, כולל התייחסות לכמות ולמקצועיות של אנשי בקרת 

 האיכות.

צורך בהדרכות מקצועיות בנושאי האיכות עבור אנשי בקרת האיכות זיהוי ה .26

 ועובדים אחרים, ספקים וכד' וביצוע הדרכות והכשרות בהתאם.

 מתן הערכות לתפקוד / ביצועי ספקים, קבלני משנה וכד'. .27

ניהול מרכז מידע כולל מערכת לניהול המידע בפרויקט, ניהול המסמכים  .28

נהל, לתפעל ולבקר את מכלול פעילויות ומרכז מידע אינטרנטי, שמטרתו ל

הבקרה המבוצעות בפרויקט. במסגרת זו תבוצע שמירה ותיעוד מסמכי 

האיכות במערכת המידע הקשורים לאיכות המוצר הסופי ומסירתם לצורך 

תחזוקה שוטפת בעתיד, כולל קליטה והזנת כל תוצאות הבדיקות שנסתיימו 

 מערכת הממוחשבת.לרבות בדיקות שלא עמדו בדרישות המפרט ל

שמירת רישום מקצועי ומסודר של כל תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  .29

הבקרה, הבדיקות המעבדתיות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה ברורה של 

 רמות האיכות שהושגו.

הכנת תיקי איכות לכל אלמנטי הביצוע, עם כל מסמכי האיכות הנדרשים  .30

 והשייכים לכל אלמנט ואלמנט.

 וטפים למנהל ולמנהל הבטחת האיכות.דיווחים ש .31

 ם למנהל ולמנהל הבטחת האיכות במקרים חריגים.יידיווחים מיד .32

הכנת דו"חות שבועיים וחודשיים מצטברים אשר יכללו התייחסות לשלל  .33

והפצתם בזמן  פעילויות הבקרה המוקדמות והשוטפות )ראה פירוט לעיל(

 שנקבע מראש ע"י הפיקוח וניהול הפרויקט.

 

 טע למסירהק ד. 

לכל סוג עבודה תבוצע מסירה של מערך בקרת האיכות של הקבלן למזמין. סיום קטע   

עבודה/אלמנט יהיה רק לאחר מסירת תיק מסירה למזמין שיכלול את כל תוצאות 

הבדיקות, מדידות, רשימות תיוג, רשימת אי התאמות והליך הטיפול השוטף בהן עד 

 ערך הבקרה בקטע העבודה. לסגירתן וכן כל פירוט של פעילות מ

על בקרת האיכות להכין תיקי איכות לשלב המסירה, המוכיחים קיום של כל מסמכי   

האיכות הנדרשים והשייכים לכל האלמנטים שבוצעו. פורמאט התיקים יהיה לפי 

  דרישות הבטחת האיכות.

 

 ישיבות שבועיות ה. 

יכות שבועיות לדיון בנושאי מנהל בקרת האיכות מטעם הקבלן יערוך ישיבות בקרת א  

הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מנהל בקרת האיכות ממוני תחומים נוספים 
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ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הפיקוח והבטחת האיכות. קיום 

ישיבות שבועיות הינו חובה. מסמכי סיכום הישיבות יופצו ע"י מנהל בקרת האיכות 

 ערך הבטחת האיכות.למנהל ולמנהל מ

 

 אי התאמות .8

אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמות האיכות הנדרשות על פי החוזה, עלולה  

להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרויקט. לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה 

אמות ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההת

 בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג הבא:

אי התאמה קלה, יכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו עיבוד  - 1אי התאמה מדרגה  .8.1

 חוזר או תיקון, ללא התערבות גורמי המזמין.

התאמה אשר יכולה להיפתר ע"י עצירת העבודה בקטע -אי - 2אי התאמה מדרגה  .8.2

עיה או פירוק וביצוע מחדש. סגירת אי וביצוע פעולה מתקנת מיידית לתיקון הב

 ההתאמה תתבצע לפחות ברמה של מנהל בקרת האיכות.

המפרט והתקנים העלולה  התכניות או חריגה מדרישות - 3אי התאמה מדרגה  .8.3

להשפיע על ההתאמה הסופית של העבודה, או סידרה מתמשכת של חריגות ברמה של 

נהל הבטחת האיכות ו/או המתכנן. . יש צורך בהתערבות המנהל, מ2אי התאמה מסוג 

 אי התאמה מסוג זה, מוגדרת כנקודת עצירה.

חריגה משמעותית מדרישות המפרט והתקנים, נדרש פירוק  - 4אי התאמה מדרגה  .8.4

האלמנט או השכבה והחלפה בחדש, יש צורך בהתערבות המתכנן. אי התאמה 

 המוגדרת כנקודת עצירה.

ה יתועדו וידווחו למנהל ולמערך הבטחת כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומר .8.5

האיכות ומנהל בשיטה שתוצג לאישור מנהל ותפורט בנהלי הקבלן. אי התאמות 

ידווחו לנציג הבטחת האיכות במיידי. במהלך תקופה זו, הקבלן  4-ו 3בדרגת חומרה 

לא יכסה שטח או ימשיך בבניית אלמנט לפני שדרך הטיפול באי ההתאמה ותוצאותיה 

 ישור מנהל.קיבלו א

הקבלן רשאי להשתמש בשיטת דירוג אי התאמות שונה מהמוצג לעיל, בתנאי  .8.6

 שתאושר מבעוד מועד ע"י מערך הבטחת האיכות. 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה )ספק  .8.7

האמצעים  חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו'( ויפורטו

 שננקטו למניעת הישנות הבעיות. 

תוצאות פעילויות פיקוח והבטחת איכות מטעם מנהל או מערכת הבטחת האיכות  .8.8

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה 

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

 .לקריטריונים שפורטו לעיל

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות  .8.9

ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט 

באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא 
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אי התאמה, טיפול ועד סירתה שלא נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו. תיעוד 

 ירשמו באופן רציף במסד הנתונים.

 התאמות הנדרשות:-להלן פירוט פעילויות הניהול והטיפול השוטף באי .8.10

 פתיחה .8.10.1

 תיעוד .8.10.2

 לפיקוח ולהבטחת איכות  שעות 24דיווח תוך  .8.10.3

 קביעת דרגת חומרה .8.10.4

 קביעת תאריך משוער לטיפול .8.10.5

 ניתוח .8.10.6

 התאמות חוזרות-התייחסות לאי .8.10.7

 ת מתקנות ומונעות נדרשותקביעת פעולו .8.10.8

 תיעוד הפעולות שננקטו .8.10.9

 התייחסות לעמידה בלו"ז .8.10.10

 סגירה .8.10.11

ההתאמות שבקרת האיכות נדרשו לפתוח ע"י גורמים אחרים -פתיחת כל אי .8.10.12

במסגרת ישיבות, סיורים, מבדקים, התייחסויות לבדיקות ולמדידות, 

 התכתבויות, דו"חות פיקוח, פיקוח עליון, דו"חות הבטחת איכות וכד'

 ומעקב אחרי הטיפול בהן.

ההתאמות משלב הפתיחה עד לשלב הסגירה, כולל -ניהול ומעקב אחרי כל אי .8.10.13

 ניהול טבלאות ריכוז.

התאמות ועקב אי נוכחות יומיומית צמודה באתר של מנהל -סגירת אי-ניכויים עקב אי .8.11

 בקרת האיכות . 

 :כללי 

 התאמה תטופל על ידי הקבלן בזמן ובאיכות הנדרשת.-כל אי 

 התאמה יציג הקבלן את מועד הסיום המתוכנן לסגירה.-בפתיחת אי 

 במידה וקיימת מחלוקת בקביעת המועד רשאי המנהל לקבוע. 

ההתאמות הפתוחות ויינתן דיווח על ידי הקבלן על -בישיבה השבועית באתר תוצגנה אי 

  תהליך תיקון הליקויים.

וי, תינתן לקבלן אפשרות להציג את ההתאמה וטרם תוקן הליק-במידה וחלף זמן סגירת אי 

 ההתאמה.-סיבת דחיית סגירת אי

 

 התאמה בנפרד(:-חישוב הניכויים )לכל אי 

 ליום ₪ 1000 –אי שימוש במערכת איכות של המזמין  

 הסגירה המאושרת -כמות ימי איחור = הסגירה בפועל 

 הניכוי הכספי   xניכוי חודשי = כמות ימי האיחור 

 

 :מלש"ח 25ויקט מתחת ל ערכי ניכוי לפר 
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 ש"ח ליום  100=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  200=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  500=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום 1000=  4אי התאמה בדרגה  חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת 

 

 :מלש"ח 25ערכי ניכוי לפרויקט מעל ל  

 ש"ח ליום  200=  1חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  500=  2חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום 1000=  3חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 ש"ח ליום  3000=  4חריגה ממועד הסיום המתוכנן לסגירת אי התאמה בדרגה  

 

 ערכי ניכוי עקב אי נוכחות צמודה של מנהל בקרת איכות באתר 

על כל יום בו לא תהא נוכחות צמודה באתר )משמרת יום ו/או משמרת לילה( ינוכה מהקבלן  

כחות מנהל בקרת איכות הינה צמודה לכל ש"ח. למען הסר ספק, נו 1,500סכום של 

הפעילויות הקבלניות המתרחשות בשטח, בין אם העבודה נערכת ביום או בלילה. בהעדר 

מנהל בקרת איכות חובה על הקבלן באמצעות מערכת בקרת האיכות מטעמו להציב מנהל 

ת בקרת איכות רלוונטי לתחום הפעילות הקבלנית. הפעילות תתועד כאמור במדריך בקר

 האיכות ביומן איכות יומי.

 

 שינויים יזומים או נכפים במערך בקרת האיכות .9

יהיה עליו לנקוט באמצעי  –אם ימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן  9.1 

תיקון כפי שיורה נציג הבטחת האיכות. במקרה של העדר הענות מהירה מצד הקבלן 

ק את העבודה כולה. הפסקת עבודה לתביעות הבטחת האיכות, יחויב הקבלן להפסי

כאמור בסעיף זה לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף לא לתביעות 

 כספיות נוספות, מעבר למצויין בחוזה.

הקבלן יודיע בכתב למערך הבטחת האיכות על כל שינוי במערך בקרת האיכות של  9.2 

ת האיכות. למען הסר ספק, הפרויקט. שינוי כזה לא יבוצע ללא אישור בכתב של הבטח

כל שינוי מעין זה, גם אם יקבל אישור הבטחת האיכות, לא יזכה את הקבלן בכל 

 תשלום נוסף.

 

 (Quality Assurance)הבטחת איכות  .10

כמערך פיקוח על עבודת  (Quality Assurance)המזמין יעמיד מטעמו מערכת הבטחת איכות  

 ן העבודה בפרויקט. בקרת האיכות ובחינת תפקודה השוטף בכל זמ

למערך הבטחת האיכות תהיינה הסמכויות הבאות מול מערך בקרת האיכות של הקבלן  

 המבצע:

לדרוש החלפה או שינוי של אנשי צוות בקרת האיכות. הפחתה או הגדלה בהיקף כוח  .10.1

 האדם של מערך בקרת האיכות כולל צוותי המדידה בהתאם לצורכי הפרויקט.

 בקרת האיכות.  תכניתתיקונים בלאשר, לפסול או לדרוש  .10.2
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הסמכות לדרוש הגדלה או לדרוש תגבור בכמות הבדיקות מעבר לנדרש במסמכי  .10.3

החוזה )כגון עקב שינויים בגודל מנות עיבוד ביחס למקובל במפרט, הצורך בבדיקות 

 חוזרות במקרים של ספק וכו'(. 

ים מערכת הבטחת האיכות תוודא במידת הצורך את בדיקתם של כל המוצר .10.4

 המסופקים לאתר, כולל בדיקות מדגמיות של מוצרים בעלי תו תקן או תו השגחה.

בקרת  תכניתהסמכות לקבוע אבני דרך בכל שלב של תהליך מבוקר )בשלב אישור  .10.5

או במהלך ביצוע  התהליך והמסירה( כולל "נקודת עצירה" בנהלי העבודה /האיכות ו

 של הקבלן.

מבדקים ויבדקו את יומני הבקרה, טפסי  אנשי הבטחת האיכות יערכו ביקורים, .10.6

 הבדיקות וכל מסמך אחר הקשור לעבודת בקרת האיכות בכל עת .

הסמכות לבצע מבדקים של מערכת האיכות של הקבלן וכל בדיקה אחרת של מערכת  .10.7

בקרת האיכות. במידה והפעילות השוטפת של מערכת הבטחת האיכות מגלה אי 

ט מטעם המזמין להורות על קיום מבדק התאמה משמעותית, רשאי מנהל הפרויק

 שעות בלבד. 24איכות בהתראה של 

 הסמכות לדרוש ביצוע סוגי בדיקות מיוחדות שאינן נזכרות במסמכי החוזה. .10.8

הסמכות להורות על עצירת העבודה או הפסקתה במקרים בהם, להערכת מערכת  .10.9

ו אי הבטחת האיכות, מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערכת בקרת האיכות, א

 התאמות חמורות שאינן מטופלות כנדרש.

הסמכות לפסול כל אצווה או שטח משנה שיראו חזותית לא מתאימים או לא  .10.10

 הומוגניים.

הסמכות לפתוח אי התאמות מטעם מערכת ה"א או להורות למערכת ב"א לפתוח אי  .10.11

 התאמות.

 

 כל הפעילות הנזכרת בסעיפים שלעיל יבוצעו על חשבון הקבלן.  

לות מערכת הבטחת האיכות בפרויקט שחלק מהן פורטו לעיל הינן חלק ממערך כל פעי 

 הפיקוח על העבודה ולקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה ולפיצוי בגין עבודה זו.
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 3-דנספח 

 בטיחות
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 כללי: .1

 מושא המכרז מתייחסות להסדרת קוו החוף באזור הבינייםעבודות הפרויקט  1.1 

 נים מרובים.ביצוע העבודה שלעיל, כרוך בסיכו 1.2 

לפיכך, על הקבלן מבצע העבודה במקום, להקפיד לקרוא, להבין ולבצע בצורה נאותה   

 את העבודה, בהתאמה לנאמר בנושא הבטיחות באופיין זה.

על הקבלן מבצע העבודה לדעת ולפעול כך, שכל אי הבנה, אי הסכמה, שינוי מיועד  1.3 

ממונה הבטיחות של המזמין, עוד  וכדומה מהכתוב להלן, יהיה עליו להביא לידיעת

 בטרם ביצוע, על מנת לקבל את אישורו בכתב .

 לוח ניכויים כספיים עקב פערי בטיחות באתר העבודה, מצורף כנספח א'. 1.4 

 

 דרישות בטיחות לביצוע העבודה: .2

על הקבלן להיות מוסמך כקבלן לביצוע עבודות מסוג זה בהתאמה לתקנות רישום   2.1

 .  1988עבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(, התשמ"ח קבלנים  ל

המעלה ר סיכונים ראשוני במקום העבודה, לטובת ביצוע העבודה המתוכננת, בוצע סק 2.2

 את הסיכונים הבאים:

 סיכוני עבודות בניה כלליים בעבודות תשתית וסלילה וביסוס קרקע  

ובהם התהפכות כלים, הדרדרות, טביעה סיכוני עבודות בניה בעבודה בסביבה ימית )  

 וכיו"ב(

 סיכונים בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה  

 סיכוני עבודה בגובה  

 סיכוני חשמל  

 סיכונים סביבתיים כלליים  

 סיכוני עבודה כלליים )כולל תנועה ותעבורה באתר(  

    

   

 

 סוג הסיכון מס'
חומרת 

 הסיכון

הנדרשים מהקבלן אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

סיכוני עבודות בניה    1.2.1

כלליים בעבודות 

תשתית וסלילה 

 וביסוס קרקע

כל  עבודות הקבלן מתחילת העבודה ועד סופה מוגדרות  בינונית

כעבודות בניה ובניה הנדסית ולפיכך יבוצעו בנוכחות מנהל 

 עבודה מוסמך לביצוע עבודות אלו.

ת ילוו ע"י ממונה בטיחות במינוי משרד התמ"ת, העבודו

 מטעם הקבלן.

ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יכין לפני תחילת העבודה 

סקר סיכונים מטעמו עם פרוט העבודות המיועדות לביצוע 

ויעבירם למנהל/ממונה הבטיחות המזמין לאישורו, לפני 

תחילת העבודות באתר )ראה בהקשר לכך נהלי הבטיחות 

המצורפים והמהווים חלק בלתי נפרד מדרישות במזמין 
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הנדרשים מהקבלן אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

 אופיון זה(.

וכן  –העבודות יבוצעו בהתאמה לנהלי ודרישות המזמין 

 בהתאמה לנהלים והוראות מי"ה, ראה הערה למטה.

 להלן 1.2.7לעניין הבטיחות בעבודות סלילה ראה סעיף 

עבודות בניה בסביבה  1.2.2

 ימית

העבודה קיימת מגבלת הקבלן יביא בחשבון כי בשטח  גבוהה

רוחב בגלל קרבה למים ומגבלת גובה של קו חשמל עילי, 

המחייבים פעולה בצורה מתאימה ושימוש בכלים 

מתאימים. יש להביא לידיעת הנוהגים בכלים כבדים 

ובמשאיות את הסיכונים הכרוכים בירידה לצדי שטחי 

 העבודה והחשש להידרדרות/התהפכות למים/טביעה.

דוק דינמי יש להרחיק עובדים מיותרים בזמן ביצוע הי

 מהאזור ולהקפיד על סביבת עבודה סטרילית.

סיכונים בעבודה עם  1.2.3

 ציוד ומתקני הרמה 

 בעבודה עם ציוד ומתקני הרמה יש להקפיד על: גבוהה

רישיונות ותסקירי בודק מוסמך לציוד ולמתקנים 

 הרלבנטיים.

 לאתתים.רישיונות ותעודות הסמכה למפעילי הציוד ו

תכנון ותאום גזרות עבודה ופעולה בין עגורנים/מנופים, 

 במקרה של למעלה מעגורן/מנוף אחד באתר.

 שימוש בקסדות מגן.

פי -פי כללי הבטיחות על-כל עבודה בגובה תתבצע על גבוהה עבודה בגובה 1.2.4

 הוראת כל חוק או תקנים מחייבים.

ההיתר בעבודה בגובה המחייבת היתר עבודה, עם מתן 

ולפני תחילת העבודה יבדוק אחראי הבטיחות של הקבלן 

את מערך העבודה, תקינות ציוד הבטיחות ושיטת התקנתו 

 ויאשר את תחילת העבודה.

על כל העובדים בגובה להיות בעלי הסמכה בתוקף 

 ל"עבודה בגובה".

על כל העובדים הללו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן 

 ה ".אישי מתאים ל"עבודה בגוב

ביצוע עבודות החשמל יבוצעו אך ורק ע"י עובדים בעלי  גבוהה חשמל 1.2.5

 רישיון חשמל מתאים.

על עובדים אלו מוטלת החובה להשתמש בציוד מגן אישי 

 מתאים לעבודתם.

השימוש בציוד חשמלי מטלטל יעשה בהתאם לחוק 

 ולתקנים הרלבנטיים יש להקפיד על:

וד כפול )גידים שימוש בכבלים מאריכים בעלי ביד

ומעטפת(, מותאמים לעבודה המתבצעות באתר ובתנאי 
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 שטח.

כבלים מאריכים ייפרשו בנתיבים מוגנים או מוגבהים, 

 מטר(, למניעת סיכוני פגיעה והיתקלות. 2.50)בגובה מעל 

תיקון כבלים מאריכים יבוצע בצורה מקצועית תוך 

 שיחזור מלא של הבידוד ואטימותו. 

 ים והסתעפויות בכבל מאריך.אסור לבצע פיצול

הזנת כלי עבודה חשמליים ושימוש בכבלים חשמליים 

 באתר מחייב הגנת כשל הארקה למקור ההזנה.

אמפר כנגד זרמי  0.03המפסקים בקו ההזנה יהיו ברגישות 

 קצר. 

כלי עבודה ידניים יהיו מסוג ובאיכות טובים, מתאימים 

אמים לעובד לכל הוראת חוק ותקן קיים. הכלים יהיו מות

 ומתאימים לסוג ואופי העבודה המיועדת.

 להוראות ובכפוף פי-על יהיה ידניים עבודה בכלי השימוש

 .הכלי של יצרן הזהירות וכללי

 ובצורה יעיל באופן הכלים תחזוקת על להקפיד חובה

 ניקיונם. ,התקין על מצבם לשמור ,שוטפת

י יד-כלים ידניים חשמליים יש לבדוק באופן תקופתי על

 חודשים. 6 -בעל חשמלאי מוסמך לא פחות מאשר אחת ל

יש להימנע משימוש בציוד חשמלי פגום מחשש 

התחשמלות. יש להקפיד ולעבוד לפי תקנות החשמל בכל 

 הנוגע לציוד, לכלים ולמתקני החשמל שבעבודה.

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת 

ין הציוד שהוא מפעיל לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות ב

 לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח הגבוה /העליון. 

העבודה תבוצע עפ"י החוק ותקנות וכן עפ"י התנאים 

שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה 

 וחפירה עמוקה.

סיכונים סביבתיים  1.2.6

 כלליים

ות הסדרי תנועה עבודה עפ"י "מגדיר מע"צ" ביחס לבטיח בינונית

 באזור.

ניקוי האתר ממפגעי סביבה מדי יום במהלך ובסיום 

פסולת רעילה תועבר להטמנה באתר פסולת  –העבודה 

 רעילה עפ"י החוק.

 

סיכוני עבודה כלליים  1.2.7

)כולל תנועה 

 ותעבורה באתר( 

עקב סיכוני תנועת כלי רכב באזור, נדרש הקבלן לבודד את  בינונית

ים זמניים, סגירת מסלולי ע"י הקמת צמת אתר העבודות,

 וגידור מתאים.כבישים 
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הנדרשים מהקבלן אמצעי מניעה בטיחותיים ייחודיים, 

 המבצע לצורך הפחתת הסיכונים

בכל מקום שבוא יתקיימו נקודות מפגש אפשריות בין 

הנופשים במקום לכל סוג עבודה של הקבלן )שינוע, הובלת 

חומרים, העבודות בחופים וכיוצא בזה( יהיה על הקבלן 

הבטיחות שלו נקודות אלו וכמו כן לתת  תכניתלכלול ב

 להפחתת הסיכונים בנקודות אלו. מענה

כל העובדים באתרים שלצידם ו/או בהם מתקיימת תנועת 

 כלי רכב, ישתמשו באפודים זוהרים )ווסט(.

כל העבודות הכרוכות בהסדרי תנועה יעשו ע"י הקבלן 

בעזרת אנשים "מוסמכים מטעם מע"צ לביצוע הסדרי 

 תנועה באתרי סלילה בכבישים בינעירוניים".

פתחי הכניסה לאתר יהיו מלווים בשלטי אזהרה הגידור ו

מתאימים. פתחי הכניסה לאתר והגדר ישולטו בשלטי 

 אזהרה מתאימים.

על כל העובדים להשתמש בציוד מגן אישי  מתאים למניעת 

נפילה, מעידה, החלקה, חיתוך מכלי עבודה חדים )וקרינה 

 כתוצאה מעבודות ריתוך במידה ויהיו( וקסדות מגן.

של עבודה באש גלויה, היא "עבודה חמה"  בכל מקרה

 )חיתוכים, ריתוכים(:

אסור לבצע כל סוג של עבודה חמה ללא קבלת הרשאה 

 בכתב ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

העובדים המבצעים את הריתוכים יהיו מוסמכים לביצוע 

 עבודות אלו.

 ביצוע עבודה חמה:

מחייבת "צופה אש" שידעה להגיב במקרה של התלקחות 

 דליקה

 עובד זה ימוקם בקרבת מקום ביצוע העבודה

ציוד הכיבוי בידי צופה האש יהיה מהסוג ובגודל המתאים 

ומיועד לכיבוי חומרי הבערה הפוטנציאליים הנמצאים 

 בקרבת מקום העבודה.

יש להרחיק כל חומר דליק מאזור העבודה החמה, זאת עוד 

 לפני תחילת כל עבודה.

ז חובה להתקין בולמי להבה על במערכות ריתוך )חיתוך( בג

צנרת הגזים לריתוך בסמוך לנקודות ההספקה בקרבת 

 ווסתי הלחץ ובקרבת נקודת החיבור למבער.

יש לתחום ולהקיף אזורי ריתוך ו/או חיתוך בקשת 

 חשמלית באמצעות סרט אדום.

ידית הריתוך החשמלי )מחזיק האלקטרודה( תהיה 
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לעצמת הזרם  מבודדת כראוי להגנה על העובד, תתאים

המרבי לריתוך ותבטיח מניעה של יצירת קצר כאשר 

 גבי חומרים מוליכים המוארקים לאדמה.-הידית תונח על

בריתוך מעל הראש ובריתוך בגובה, חובה לנקוט אמצעי 

 הגנה כנגד פיזור גיצים וניצוצות ופגיעתם בעובדים אחרים.

כל העובדים ישתמשו בציוד מגן אישי לעבודות חיתוך 

יתוך וכן באזניות מגן/פקקי אוזניים למניעת היפגעות ור

 מרעש.

שלד ולא להרים משאות  –יש להיזהר מפגיעות שריר 

 כבדים.

עבודות שינוע והרמת מבנים מובלים במשקל רב יבוצעו על 

 גבי מובילים מתאימים ובזהירות הנדרשת. 

יש להקפיד על שתייה מרובה והפסקות מתאימות עקב 

 העבודות. עומס החום שבאתר

על הקבלן להחזיק בשטח העבודה אמצעי וציוד עזרה 

 ראשונה לטיפול באירוע תאונתי במידה ויקרה. 

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן 

למלא את כל הבורות והחפירות ולהשלים את הגדרות, 

 באם נפגעו.

 

 שלבי ביצוע העבודה המתוכננת באופן כללי:

 ות.עבודות מוקדמ

 עבודות עפר.

 עבודות מצעים ותשתיות.

  עבודות ניקוז.

 הקמת סוללה

 ועבודות פיתוח חוף כמפורט בפרט זה

 

מפרט ביצוע כולל תכניות ושרטוטי ביצוע מפורטים,  יינתנו ע"י מנהל המזמין והם אלה 

 המחייבים את הקבלן לביצוע העבודה מבחינה איכותית.

 

 הערות כלליות: .4

הינו בנוסף לעובדה שהקבלן יעבוד בהתאמה לדרישות המזמין ולנהליו, ביחס כל הנאמר לעיל 

 לעבודות קבלנים.

 בטיחות רלבנטיים לצורך:מצ"ב נהלי  

 הכרת הדרישות של המזמין 

 עמידה בדרישות במהלך כל העבודה  

 מילוי הטפסים המתאימים ע"י הקבלן.
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 נהלים מצורפים:  .5

 זמיןמדיניות הבטיחות המ 1נוהל מספר 

 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח המזמין  4נוהל מספר 

 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית 5נוהל מספר 

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה 8נוהל מספר 

 תגובה באירועי חירום בעבודה 9נוהל מספר 

 שמירה על איכות הסביבה 10נוהל מספר 

 המצויות בהנחיות ומגדיר משימות מע"צ. כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישות

כל הנאמר לעיל, הינו בנוסף לדרישה מאת הקבלן, שכל מתקניו, ציודו וכלי עבודתו, יהיו 

תקינים, כשירים, בדוקים ומתאימים לביצוע כל מטלות עבודותיו, במשך כל תקופת עבודתו 

 באתר זה.

 

 אזהרה: 

הנדרשים המופיעים בנהלי הבטיחות של אין להתחיל בעבודות לפני העברת כל הטפסים  

 המזמין לממונה הבטיחות של המזמין וקבלת אישור על תחילת עבודה ממנו

 

 

 

 הקבלן ראשי בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה .6

"מבצע העבודה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  -הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו

ות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים , ועל כן יישא באחרי1988 -בניה( תשמ"ח 

באתר. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת לוודא כי כל העבודות מבוצעות 

 בהתאם לכל חוק ותקנת בטיחות ישימים ודרישות המזמין.

 

 ממונה בטיחות ועזרה ראשונה   .7

שיהיו נוכחים באתר  הקבלן יעסיק מנהל עבודה רשום, ממונה בטיחות וממונה עזרה ראשונה

בכל עת ביצוע העבודות. לא תורשה ביצוע עבודה ללא נוכחותם של אלה. העבודה תבוצע תוך 

שמירה קפדנית על כללי בטיחות וגהות. הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן מתאים )ראה להלן( 

ינהגו  וציוד עזרה ראשונה בכמות מספקת על פי התקנות. הקבלן, על כל עובדיו, מבקריו וכו',

בהתאם לנוהלי הבטיחות והגהות, במשך כל מהלך העבודה ושהותם באתר. כמו כן יטופלו 

ם לנוהלים אלו כל ציוד העזר, כלי רכב, מכבשים, ציוד חשמלי והידראולי וכו'. המזמין בהתא

יתייחס בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית בטיחותית, עד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על כל 

 המשתמע מכך. 

 אמצעי כיבוי אש  

הדרוש למילוי  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן ויתקין אמצעי כיבוי אש, וכל

הוראות הבטיחות והזהירות בעבודה על פי דרישות הרשויות המוסמכות, כגון: מכבי אש, 

 משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב ודרישות ממונה הבטיחות של המזמין.

 

  ביגוד מגן ואמצעי זהירות .8
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גן, משקפי מגן, כפפות, הקבלן ימציא לעובדיו כל ציוד מגן ובגד מגן נדרש, כגון קסדות מ

חליפה זוהרת ומגנים על כלי עבודה ידניים, ויוודא כי עובדיו משתמשים בהם 

ולובשים/מרכיבים אותם בכל עת כנדרש ובהתאם להוראות היצרן  ליעודי הציוד והבגד. כל 

סולם יהיה עפ"י תקן ישראלי רשמי ומתוחזק כחדש. כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, 

יוודא כי המגן לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידני יתוחזק במצב  והקבלן

תקין, כלי החיתוך יהיו חדים והכלים החשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי 

בעלי מקצוע המוכשרים לכך. בין כל שקע חשמל לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד 

, מאובטח על ידי מנתק מעגל ומוגן נגד ניתוק מקרי. בורות רצוף, בגודל המתאים לזרם

ותעלות פתוחים ייסגרו או יכוסו או יגודרו לבטח ויסומנו מיד. צביעה ושימוש אחר בנוזלים 

 מסוכנים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כנדרש.

 

  סילוק עובד או ציוד לא בטיחותי .9

, באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד, המנהל רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר

אשר, עבר על חוקי או תקנות הבטיחות או על התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף 

 מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה.

 

 הפסקת עבודת הקבלן בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים .10

דתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים המזמין רשאי להפסיק את עבו

או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המנהל. הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות 

עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבלן לא שמר על תנאי 

 זה.בטיחות וגהות נאותים כנדרש עפ"י כל דין ו/או החו

 

 תכנית בטיחות   .11

על מנת להבטיח מילוי חובות בטיחות, יציג הקבלן למנהל, לפני תחילת העבודה באתר, סקר 

סיכונים ותכנית כתובה להבטחת בצוע בטוח של העבודה, וכן את השמות וקורות החיים של 

על  עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה, הבטיחות והעזרה הראשונה, כולל הממונה

בטיחות. לפני תחילת העבודה ימסור מנהל העבודה לכל העובדים מטעם הקבלן )לרבות 

צורף  לקבלן עובדיו של כל קבלן משנה(, הוראות נוהלי בטיחות ועזרה ראשונה. לצורך כך מ

פרט בטיחות מטעם המזמין, אותו ידרש למלא טרם תחילת עבודתו לפני תחילת עבודתו מ

 באתר )ראה נספח ג'(.

 

 עבודה בביבים ובמקומות וחללים מוקפים .21

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, או מקומות וחללים 

מוקפים אחרים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או התאים או החללים המוקפים, 

הכלליות  להמצאות גזים רעילים וינקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה, בצמידות להוראות

והספציפיות למקרה מטעם הממונה על הבטיחות. במקרים של הימצאות גזים רעילים 

  תתבצע העבודה רק באישורו מראש ותחת פיקוחו הצמוד של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן.
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מדיניות הבטיחות והגיהות בחברה להגנות ים המלח בע"מ  - 1נוהל מס' 

 )חל"י(

 

 כללי. 1

 המלח בע"מ )חל"י(, רואה בשמירה על חיי אדם ערך עליון. א. החברה להגנות ים

ובטיחותי, ת, שתפקידו לגרום לתפקוד איכותי ב. לפיכך, מקיימת החברה מערך ניהול בטיחות וגיהו

השזור בכל פעילויות החברה, במתקנים ובתהליכי העבודה, החל משלב ייזום הפרויקט, בתכנון, בביצוע 

 וכלה בהפעלה של המתקנים.

על מנת לבסס את ניהול הבטיחות קבעה הנהלת החברה מדיניות בטיחות וגיהות ברורה ומחייבת,  ג.

 "תעודת הזהות הבטיחותית" של החברה. -המשמשת כ

 

 עקרונות מדיניות הבטיחות והגיהות. 2

 מדיניות הבטיחות של חברת חל"י תאופיין בקווים המנחים הבאים:

ה לקיום תהליכי ניהול בטיחות  מקצועיים מדיניות הבטיחות משקפת מחויבות הנהל .א

 מתוך רצון לשיפור מתמיד. 

 מדיניות הבטיחות הינה נגזרת של אופי החברה, אופי הפעילות והסיכונים  .ב

 הקיימים.

ג.   מדיניות הבטיחות מחייבת את החברה והגופים המנהלים את התכנון והביצוע עבורה 

י הבטיחות ובדרישות אחרות שהחברה לעמוד בדרישות הדין, התקנים המקצועיים ותקנ

 קיבלה על עצמה.

ד.  מדיניות הבטיחות תופץ ותמסר לכל העובדים והמנהלים ותהיה זמינה לגורמים רלבנטיים 

 נוספים.

ה.  מדיניות הבטיחות תיסקר ע"י ההנהלה ותתעדכן מעת לעת, על מנת לוודא כי היא 

 רלוונטית ומותאמת ליעודה.

 בל את ביטויה בכל שלבי התכנון והביצוע של הפרויקטים.ו. מדיניות הבטיחות תק

ז. מדיניות הביטוחות כאמור לא תגרע מאחריות הגורמים השונים אשר יבצעו עבור או מטעם 

 חל"י עבודות שונות.

 

 הצהרת מדיניות הבטיחות והגיהות. 3

 חברת חל"י מצהירה בזאת:

 מדיניות חברת חל"י בנושאי בטיחות וגהות

וכל  ה בזאת על מחויבותה לעשות ככל שניתן להבטחת בטיחות עובדיההחברה מצהיר .1

האנשים שיש להם גישה למתקני החברה/אתרי העבודה, לרבות עובדי קבלן ומבקרים 

תוך עמידה בכל החוקים והתקנות של מדינת  )להלן "כלל הגורמים הרלבנטיים"(,

הגורמים השונים  ומבלי לגרוע מאחריות היא פועלת וב תחום הפעילותישראל ושל 

 .אשר יבצעו מטעמה ו/או בעבורה עבודות שונות
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 החברה תיישם הצהרה זו, ע"י הפעלת מערך מקצועי של ניהול הבטיחות והגהות .2

 בחברה ובמתקניה.

 תפקידו של מערך זה: 

 .להבטיח שיפור מתמיד ומתמשך של רמת הבטיחות והגהות 

 ית בנושאי בטיחות למתן דוגמא איש העידוד מנהלי החברה ועובדי

 וגהות.

בהן מועסקים עובדים, מחויבים להשגת  ותהשונ החטיבותהנהלת החברה ומנהלי  .3

 נותני השירותים שלה וכל הגורמים הרלבנטיים, ,היעדים לבטיחות עובדי החברה

הרכוש והמבנים, כפי שפורטו לעיל, יקצו את המשאבים הדרושים לשיפורים 

נהלים והוראות בטיחות, לביצוע סקרי בטיחות,  הטכנולוגיים, להדרכה, להכנת

להוראות בטיחות המתחייבות מהחוקים ומהתקנות, לביצוע ביקורות ומבדקים 

 עמידה בדרישות הבטיחות. יוודאופנימיים ו

משאבים הניהוליים והפיננסים להשגת יעדי ההנהלת החברה מחויבת להקצאת  

 בטיחות שפורטו.ה

 

יעדים אלה, חלק בלתי נפרד מאסטרטגית החברה,  הנהלת החברה רואה בהשגת .4

 .סביבת מתקניהכן ו , כלל הגורמים הרלבנטייםלקוחותיה להבטחת שלום עובדיה,

 

מחויבת לקיום רמה נאותה של בטיחות וגיהות בכל פעולותיה ולכל  חל"י

 עובדיה וכלל הגורמים בעלי העניין.

 

 נתה:על מנת לעמוד במשימה זו חל"י מצהירה כי בכוו .5

  לקיים ולתחזק מערך ניהול בטיחות וגיהות הולם ומקצועי התואם את אופי החברה

 ותומך בביצוע פעילותה.

 ,ליישם את דרישות הבטיחות והגיהות החוקיות וכן לעמוד בתקנים ודרישות אחרות 

 לפעילות החברה בקשר עם לקוחתיה. הישימים

 נהלים.לעודד תרבות ואורח חיים בטיחותי בקרב העובדים והמ 

  לקבוע מטרות ויעדים בתחומי הבטיחות והגיהות השונים, מתוך שאיפה לשיפור  מתמיד

 בביצועים.

 .לפעול להטמעת מטרות ויעדים אלו בקרב עובדי החברה 

 .לאפשר הפצת מסמך מדיניות זה ולהופכו לנחלת כל בעלי העניין 

 .לעדכן את המדיניות ולהתאימה לנסיבות משתנות עפ"י הצורך 
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 דרישות בטיחות בניהול ופיקוח חל"י - 4ל מס' נוה

 .1 כללי

  1.1 חל"י מבצעת לעיתים עבודות בניהולה ופיקוחה הישירים.

קבלנים ועובדיהם חשופים לסיכונים הכלליים הקיימים בחל"י וכן לסיכונים ספציפיים הקשורים 

 בסוג העבודה אותה מבצע הקבלן.

1.2  

כונים נוספים לחצרי חל"י כפועל יוצא מפעילותם או מהציוד בו הקבלן ועובדיו עלולים לייבא סי

 הם משתמשים. בנוסף, פעילות הקבלן ועובדיו עלולה לגרום גם לנזק סביבתי.

1.3  

נוהל זה מתייחס לעבודת קבלנים בעבודות ופרויקטים המנוהלים ומפוקחים ישירות  על ידי חל"י, 

 ויים.במטרה למנוע ולצמצם ארועי בטיחות בלתי רצ

1.4  

  1.5 אדם המתגברים את מערך השרות, תפעול וניהול של חל"י.-נוהל זה אינו דן בעובדי חברות כח

נוהל זה אינו מבטל או גורע מכח כל חוק / תקנה / פקודה / נוהל / הנחיית עבודה אלא בא להוסיף 

 ולפרט.

1.6  

  

 .2 מטרה

  מטרת נוהל זה לקבוע:

יעת הקבלן ועובדיו את דרישות הבטיחות הכלליות והייחודיות שיטה בה חל"י תביא ליד

 לסיכונים שבחצריה ככלל ומקום עבודתם בפרט.

   א.

השיטה בה חל"י תנהל ותפקח על הקבלן ,עובדיו וציודו בעמידתם בדרישות הבטיחות 

 הקבועות בחוק ונהלי חל"י.

   ב.

   ג. גורמים אחראים לביצוע הנדרש בנוהל זה.

  

 .3 ותהגדר

  לצורך נוהל זה יוגדרו:

מקום בו החוק מחייב המצאות מנהל עבודה בעל אישור והסמכה יעודי )כגון -מנהל עבודה מוסמך

בעבודות בניה ובניה הנדסית( ימונה כמנהל עבודה מי שהוסמך לכך על ידי משרד התמ"ת וישמש  -

 בפועל כמנהל העבודה באתר מטעם הקבלן.

 הקשר בין הקבלן לבין נציג חל"י לצורך כל עניין. מנהל העבודה ישמש כאיש

3.1  

  3.2 עובד שמונה ע"י הנהלת חל"י לשמש כאחראי ומפקח על עבודת הקבלן. -מפקח 

חברה או אדם, המומחים בתחום עיסוקם , שאינם עובדי חל"י והחתומים על חוזה /  -קבלן 

 הזמנת עבודה עבור חל"י.

3.3  

ועסקים ע"י הקבלן ומבצעים את השרותים עליהם התחייב הקבלן בחוזה עובדים המ -עובדי קבלן 

 / הזמנת עבודה, בשטח חל"י.

3.4  

עבודה המתוכננת להיעשות על פי דרישת נציג חל"י,לפרויקט מוגדר, ע"י  -עבודה קצרת מועד 

 קבלן שלגביה הוצאה הזמנה ייחודית.

3.5  

מכרז  להתקשרות ארוכת טווח והפעילות עבודה שלגביה זכה קבלן ב -עבודה ארוכת טווח 

מבוצעת לאורך כל תקופת ההתקשרות על פי קריאה של נציג חל"י או  עבודה בהיקף גדול שלגביה 

 תתקבל החלטה של נציג חל"י להגדרתה שכזו.

3.6  
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 .4 שיטה

שייעץ  , ממונה הבטיחות של החברהלפי הצורךבכל אפיון עבודה, לצורכי מכרז, או חוזה, ישותף, 

 בהכנת וכתיבת הפרק הדן בהיבטי ובדרישות הבטיחות של הפרוייקט.

דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לנוהל זה " נספח א'בכל מקרה, בכל מכרז וחוזה, יש לכלול את 

 ."לניהול סיכונים בעבודתו

4.1  

את בועדה הבוחרת את הקבלנים שישתתפו במכרז ,ישותף לפי הצורך, ממונה הבטיחות שיציג 

 היבטי הבטיחות הקשורים לבחירה.

4.2  

במהלך סיור קבלנים באתר העבודה, ידגיש נציג חל"י את נושאי הבטיחות ואיכות הסביבה שצוינו 

 במכרז. במידת הצורך ייסתייע בממונה הבטיחות למתן מידע בנושאים הישימים   שיועלו .

4.3  

מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתבסס בהסכם / חוזה שיחתם עם הקבלן ימצא פרק "בטיחות" ש

 על המידע שנכתב בפרק הבטיחות במכרז.

4.4  

לפני תחילת ביצוע העבודה יידרש הקבלן להציג לממונה הבטיחות בחל"י את כל האישורים 

לנוהל זה  נספח א' הנדרשים, בהתאם לחוקים, תקנות ופקודות העבודה הרלוונטיים ותכנית על פי

   ."תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו דף הסבר לקבלן להכנת"

4.5  

  4.6 הקבלן ימנה מנהל עבודה שימצא בקשר ישיר עם נציג חל"י במשך כל ביצוע העבודה.

הקבלן יתודרך בהנחיות הבטיחות הכלליות של חל"י והייחודיות לאתר עבודתו ע"י ממונה 

לתדרוך בטיחותי ורישום  אישור הבטיחות או נציג אחר מטעם חל"י. הקבלן יוחתם על טופס "

 .נספח ב'" המופיע ב קבלן -ציוד ורשיונות 

4.7  

לקבלן ינתן הסבר בדבר הנושאים שעליו להדריך את עובדיו , בנוסף להדרכה הבטיחותית שניתנה 

 לעובדיו בנושאי עיסוקם.    

4.8  

פס "הצהרת באחריות הקבלן להדריך את עובדיו, לרבות מנהל העבודה שמינה ולהחתימם על טו

 (.נספח ג' "הצהרת קבלן/עובד קבלן לקיום דרישות הבטיחות"בטיחות" )

4.9  

 ממונה הבטיחות של חל"י, או נציג אחר מחל"י, ימלא ויחתום על טופס

)כמופיע שבדק את הנדרש  לאחר" וזאת  קבלן -אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ורשיונות " 

 בנספח א'(.

4.10  

 ת של חל"י יערוך בקרה על יישום הנחיות הבטיחות על ידי הקבלן עובדיו.ממונה הבטיחו

 דו"ח ביקורת בעקבות בקרה זו יצא בהתאמה לנספח ד'. 

4.11  

כנגד מפירי הוראות בטיחות ינקטו אמצעים בהתאם למקובל בחל"י, בכלל זה קנס כספי, הפסקת 

הפרות הכרוכות בפלילים, דיווח  עבודה לזמן מוגבל או לצמיתות, דיווח למשטרת ישראל בגין

 למפקח עבודה איזורי וכו'.

4.12  

    

 .5 פרוט ההוראות

  5.1 בפרק "בטיחות" שבמכרז ירשמו בין היתר הנושאים הבאים:

   א. אופי הסיכונים הקיימים באתר העבודה.

   ב. דגשים ופרוט לסיכונים עיקריים )במידה וקיימים(.

   ג. ציגי חל"י ומערך הבטיחות בחל"י.חובת תאום הפעילות עם נ

   ד. צורך בתאום הפעילות עם מנהל האתר בו מתבצעת העבודה.
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חובת הקבלן לעמוד בכל דרישות הדין והחוק הקשורות לבטיחות ואיכות הסביבה בעבודה 

 ולפקח על עובדיו.

   ה.

נת העבודה איסור כניסת עובדי הקבלן למתקנים / אזורים להוציא אלו שהוגדרו בהזמ

 ודרכי הגישה אליהם שהוגדרו מראש.

   ו.

התחייבות הקבלן כי לכל אורך יום עבודה ובסופו, לא יושארו מפגעי בטיחות העלולים 

 לגרום לתאונות, שריפות או נזק אחר.

במידה וקיימים מפגעים, הנוצרים במהלך עבודת הקבלן ואין אפשרות לסילוקם המיידי, 

 ידורם באופן שימנע גישת עובדים למקום.מחויב הקבלן בסימונם וג

   ז.

התחייבות הקבלן כי הנו בקי בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקו ועובדיו הודרכו על 

 ידו , בנושאים אלו.

   ח.

התחייבות הקבלן לא להשתמש או לקחת כל ציוד או כלי עבודה השייך לחל"י, אלא אם 

 קיבל אישור בכתב מנציג המפעל.

   ט.

התחיבות הקבלן להשתמש בכלי עבודה וציוד תקני ) כגון ציוד חשמלי, סולמות, פיגומים 

 וכד'(.

   י.

התחייבות הקבלן לדווח מיידית לנציג חל"י  על כל תאונת עבודה או אירוע בטיחותי שעלול 

 היה לגרום לתאונה.

   יא.

העבודה ושהחלפתו  חובת הקבלן למנות מנהל עבודה באתר, שימצא בחל"י במשך כל ביצוע

 תעשה אך ורק באישור נציג חל"י.

   יב.

על הקבלן לחתום על כל מסמך )הודעה, בקשה, הצהרה, אישור וכיו"ב( ולעשות כל פעולה 

שתידרש כלפי הרשויות הרלבנטיות, על מנת להבטיח כי הוא לבדו יהיה אחראי לקיום כל 

רך ביצוע העבודות הוא מקבל על הוראות ודרישות הדין בנוגע לבטיחות בעבודה וכי לצו

עצמו את החזקה והאחריות לשטח המתקן ו/או האתר והוא יחשב כתופש המקום/החצרים 

 עפ"י כל דין.

   יג.

  5.2 הקבלן יידרש להציג בפני ממונה הבטיחות מסמכי מקור של האישורים הבאים:

   א. אישור בר תוקף של מנהל העבודה.

   ב. הם ישתמש ותסקירי בדיקה לציוד הנדרש על פי חוק.ביטוח תקף לכל כלי הרכב שב

רשיונות לעובדים לעיסוק במקצוע או להפעלת ציוד מיוחד )כגון: ציוד הנדסי, שימוש 

במקורות קרינה, נהיגה במלגזה, שימוש בעגורן, רשיון חשמלאי, מנהל עבודה, מדביר, 

 טכנאי גז וכד'(.

   ג.

   ד.  כל הציוד החשמלי בו ישתמש במהלך עבודתו אישור של חשמלאי מוסמך לתקינות 

  5.3 הצהרות הבטיחות של עובדי הקבלן ימסרו לממונה הבטיחות.

ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר רשאים להפסיק עבודתם של עובדי הקבלן במקרים 

 הבאים:

5.4  

   א. מנהל העבודה לא נוכח במקום.

ת את עובדי הקבלן, או חל"י, או העלולות לגרום לנזק לציוד הפרת הוראות בטיחות המסכנו

 או לסביבה.

   ב.

   ג. הקבלן או מי מעובדיו משתמש בציוד השייך לחל"י ללא רשות.
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ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר רשאים לדרוש הפסקת עבודתו והחלפתו של מנהל 

 אי הבטיחות.עבודה שלדעתם לא מיישם את התחייבות הקבלן בנוש

5.5  

בעת הדרכת הקבלן ע"י ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר, יש לציין את העבודות בהן 

 רמת הסיכון ונוהלי החברה מחייבות קבלת אישור עבודה )"היתר בטיחות"( ואישור ביצוע. 

5.6  

ם באתר שבו במידת הצורך תספק חל"י לעובדי הקבלן ציוד מגן אישי ייחודי הנדרש מעבודת

הצהרת קבלן/עובד קבלן  קיימים סיכונים הנובעים מפעילות חל"י. הציוד שינתן ירשם בטופס "

 .שבנספח ג'" לקיום דרישות הבטיחות

  

לקבלן ועובדיו יינתנו הוראות בכתב להתנהגות בעת חירום ומספר הטלפון להתקשרות בעת 

 חירום. 

  

"היתר בטיחות" ללא היתר חתום ע"י ממונה  נציג חל"י לא יאפשר ביצוע עבודה הדורשת

 הבטיחות בחברה.

5.7  

במידת האפשר, בעת ביצוע עבודת קבלן כלשהי, יוגדר הקבלן כ"תופש החצרים" בתקופת ביצוע 

העבודה ויהיה אחראי בטיחותית לעבודה המתבצעת. כמו כן יוגדר "קבלן ראשי" אחד לביצוע 

עובדי חל"י במקום, למעט מפקח מטעם חל"י )עובד העבודה. במקרים אלו, לא יהיו נוכחים 

שימונה לכך(. תישקל האפשרות לגידור אזור העבודה בדרך שניתן יהיה להכריז כי האזור 

  באחריות הבלעדית של הקבלן. במקרה זה תינתנה לקבלן הנחיות בטיחות כלליות של חל"י בלבד.

5.8  

 

ודה ידווח נציג חל"י לממונה הבטיחות, אשר בכל מקרה של שינויים במהות, היקף או מקום העב

 יבחן את משמעות השינוי לגבי דרישות הבטיחות ויחליט על פעולות נדרשות.

5.9  

הקבלן מחויב בהדרכת בטיחות לכל עובד חדש המועסק על ידו, החתמתו על טופס "הצהרת 

ן ימסור העתקי בטיחות" ומסירת הטופס לממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר וכמו כ

  רשיון מקצועי במידה ונדרש.

5.10  

ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר, יערכו ביקורת על ביצוע הוראות הבטיחות על ידי 

עובדי הקבלן. במידה ונמצא עובד המפר את ההוראות, יימסר למנהל העבודה דוח בכתב  או בע"פ 

 ול במפיר ההוראה.שבו יידרש לפעול מיידית להפסקת ההפרה וטיפ

5.11  

בעבודה ארוכת טווח )הסכם שנתי או עבודה בהיקף גדול( יקבע ממונה הבטיחות בחברה את 

הצהרת קבלן/עובד תדירות רענון הוראות הבטיחות לעובדי הקבלן ויוודא החתמתם על טופס "

הוראות  ( לאחר כל רענון. המועד הבא לעריכת רענוןנספח ג'" )קבלן לקיום דרישות הבטיחות

 הבטיחות ירשם בטופס.

5.12  

בסיום עבודת הקבלן יערכו ממונה הבטיחות בחברה ו/או נציג חל"י אחר ומנהל העבודה סיור 

באתר ויוודאו כי לא נשארו כל מפגעי בטיחות הקשורים לעבודת הקבלן )כגון: בורות פתוחים, 

 שאריות חומרים, פסולת וכו'(.

5.13  

    

 .6 אחריות

הנדסה או סמנכ"ל תפעול, לפי הענין וכן מנהל תחום חוזים והתקשרויות, אחראים  סמנכ"ל

 להכללת פרק בטיחות במכרז ובחוזה.

6.1  

  6.2 מפקח, נציג חל"י אחראי לפיקוח על עבודת הקבלן בהתאם להוראות נוהל זה.

  6.3 ממונה הבטיחות אחראי ליישום נוהל זה.
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 נספח א'

 וכנית לניהול סיכונים בעבודתו דף הסבר לקבלן להכנת ת

קבלן הנכנס לאתרי חל"י בע"מ , נדרש להכין תכנית ניהול סיכונים בעבודתו, וזאת בטרם יכנס לאתרי 

 החברה.

 את התוכנית יש להגיש לאישור למנהל/ממונה הבטיחות ו/או לנציגו לפני תחילת העבודה.

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:

 משלבי העבודה. תיאור מפורט של כל אחד .1

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2

 פירוט בכתב כיצד מתכוון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו. .3

ספרות(, שם פרטי, שם משפחה,  9רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4

 ן הכלל, יהיו ללא רישום פלילי.מקצוע, תפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא יוצא מ

רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה הנדרשות לעבודה שישמשו אותו במהלך  .5

 עבודתו בפרויקט.

רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב, סוג  .6

 הרכב.

 ניידים, מלגזות וכו'. אישורי כשירות לעגורנים, מנופים, מנופים .7

 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8

 ;אישור הסמכה למנהל/י עבודה 

  אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנאים, מנופאים, אתתים, מפעילי

ציוד כבד וכל אישור נוסף שיידרש על ידי מנהל הבטיחות בפרויקט או מי 

 שהוסמך לכך על ידו.

 ה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך(.אישור הסמכ 

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק.

 אישור מיחידת הביטחון, לפי צורך )קב"ט(.

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין.

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה. 
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 נספח ב'

 קבלן -רשיונות אישור לתדרוך בטיחותי ורישום ציוד ו -טופס 

 ___________________אל:    

 מאת: __________________

 קבלנים –אישור לתדרוך בטיחותי הנדון : 

 בתאריך ________   הופיע במשרדנו מר _______  ת.ז _________________

 נציג בא כוח הקבלן ____________  המיועד לבצע עבודה ב :______________________

 המתוכנן ___________________ משך העבודה

לנ"ל נמסר תדרוך בטיחותי מקיף, כמו כן הובאו הוראות ונוהלי הבטיחות לידיעתו ולתדרוך עובדיו וכל 
 כמו כן נבדקו רשיונות המקצוע ומסמכים לרכב / ציוד כדלקמן :   המועסקים על ידו.

 
תעודת 
בודק 
 מוסמך

מס' רישוי /  מסמכי רישוי מסמכי ביטוח
 זיהוי

 מס' סוג הרכב /הציוד

      

      

      

      
 

 מס' שם העובד מקצוע סוג הרשיון מספר רשיון 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 י ."לאישור קבלת התדרוך,הוחתם על טופס "הצהרת בטיחות " שצורף לתיקו בחל

 

 ___________חתימה ________________שם_________________ תפקיד_______

 העתק : לקבלן, לתיק הקבלן אצל ממונה הבטיחות

 

 הערה

י  ו /או יורחק מתחום שטחי "רכב / ציוד שלא עמד בדרישות הנ"ל לא יורשה להיכנס לשטחי חל

 עבודות החברה.

 ______________________ המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות
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 נספח ג'

  הצהרת קבלן/עובד קבלן לקיום דרישות הבטיחות -ס טופ

 
י, באמצעות קבלן או כקבלן, מצהיר בזאת כי הובאו לידיעתי "אני החתום מטה, המועסק בשטחי חל

י ככלל ואתר העבודה בפרט וכי נהירים לי הסיכונים הקיימים "הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים בחל
 דרשות למניעת תאונת עבודה בגינם.י ומתקני החברה והדרכים הנ"בשטחי חל

י "הריני מתחייב להקפיד על קיום דרישות הבטיחות והגהות, סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים בחל
 ולנהוג בהתאם להוראות.

י או מנציג מערך הבטיחות לפעול מידית "הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מנציג חל
 בהתאם.

 תיים העלולים להינקט נגדי בתוקף הפרת נוהלי והנחיות הבטיחות.הוסברו לי הצעדים המשמע
 

 קבלתי ציוד מגן אישי ייחודי מסוג  ____________________  והודרכתי בדרך השימוש בו.
 

 שם: _________________         מס' ת"ז: ________________________
 : ____________מס' רשיון )במידה ונדרש(  מקצוע: ___________________

 כתובת: ___________________________

 ________________________שם הקבלן: 

 מקום העבודה: _____________________

 חתימה_________________  תאריך________________          

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות ____________________

===================================================== 

 הקבלן או נציגו יחתום על סעיף זה 

אני מצהיר בזאת כי הדרכתי את כל עובדי בכל דרישות הבטיחות הקשורות לעיסוקם ואלו שניתנו לי 

 י ואני מתחייב להקפיד כי עובדי יעבדו בהתאם להם."מנציג חל

 ___  חתימה _____________שם הקבלן ______________ תאריך _________

 המועד הבא לעריכת רענון הוראות הבטיחות_____________________

====================================================== 

הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק מחוברת הנחיות בטיחות והסבר על חובותיו וסיכונים הקיימים בשטחי 

 י."חל

 חתימה: ________________________               שם המדריך: ______________ 

 

 המקור : לממונה הבטיחות                                  

 העתק : לקבלן המעסיק
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 דף הסבר לקבלן להכנת תוכנית לניהול סיכונים בעבודתו )למסירה לקבלן(

דתו, וזאת בטרם יכנס קבלן הנכנס לאתרי חל"י בע"מ , נדרש להכין תוכנית ניהול סיכונים בעבו

 לאתרי החברה.

 את התוכנית יש להגיש לאישור למנהל/ממונה הבטיחות ו/או לנציגו לפני תחילת העבודה.

 בהגשת התוכנית, יגיש הקבלן:

 תיאור מפורט של כל אחד משלבי העבודה. .1

 ידי מנהל עבודה מוסמך של הקבלן.-רשימת סיכונים חתומה על .2

 וון הקבלן להימנע/להקטין סיכונים אלו.פירוט בכתב כיצד מתכ .3

ספרות(, שם פרטי, שם  9רשימה שמית של כל בעלי המקצוע, הכוללת: מספר ת.ז. ) .4

משפחה, מקצוע, תפקיד. כל בעלי המקצוע כולם ללא יוצא מן הכלל, יהיו ללא רישום 

 פלילי.

שישמשו אותו רשימת ציוד, חומרים, כלים, מכונות, מכונות הרמה הנדרשות לעבודה  .5

 במהלך עבודתו בפרויקט.

רשימת כלי הרכב )לא רכבים פרטיים( שישתמש בהם לצורך עבודתו הכוללת: מס' רכב,  .6

 סוג הרכב.

 אישורי כשירות לעגורנים, מנופים, מנופים ניידים, מלגזות וכו'. .7

 אישורי הסמכה לבעלי תפקידים ובעלי מקצוע כמפורט: .8

 ודה;אישור הסמכה למנהל/י עב 

  ,אישורי הסמכה למפעילים השונים: עגורנאים, מנופאים, אתתים

מפעילי ציוד כבד וכל אישור נוסף שיידרש על ידי מנהל הבטיחות 

 בפרויקט או מי שהוסמך לכך על ידו.

 .)אישור הסמכה למגיש עזרה ראשונה )לפי הצורך 

 אישורים הנדסיים כנדרש על פי חוק.

 רך )קב"ט(.אישור מיחידת הביטחון, לפי צו

 הצגת אישור עבודה )הזמנה( מטעם המזמין.

 ללא מסמכים אלו, לא יורשה הקבלן להתחיל את עבודתו במתקני החברה. 

 בהצלחה, 

 דוד גבריאלוב  

 מנהל וממונה הבטיחות
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 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלן  -נספח ד' 

 

 

                                          לכ' חברת חל"י  

 תאריך: 

 מר/גב'..... 

 מפקח    

 דו"ח ביקורת בטיחות על עבודת קבלןהנדון: 

 ________________________________________________ ביקור באתר :

 

 בביקורי באתר ..................בתאריך  ........... ערכתי סיור בטיחות. להלן הממצאים:

 

 באחריות-לביצוע עד ת לטיפולהמלצות/הערו תמונה ממצאים מקום  מס'

 מחנה+ 1

 אתר/שטח

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2      

      

      

 

 מנהל עבודה לטיפולך והחזרת משוב טיפול. 
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 דרישות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית - 5נוהל מס  

 כללי .1

 חברות על מנת להציב תשתית בטיחות מתאימה בעבודות שונות הנעשות מטעם חל"י, באמצעות 

להכין תכנית  ( באתרים שונים, יש למעט מועצה אזורית תמר ומי"הניהול ו/או מפקח חל"י )

 מיוחדת. , אשר השוני בהם  מחייב התייחסות ופרויקט לכל פרויקט בטיחות 

 מטרה .2

 הגדרת התהליך ותחומי האחריות להכנת תכנית בטיחות פרויקטלית

 תחולה .3

 ים מטעם חל"יהנוהל חל על כל הפרויקטים המנוהלים/מבוצע

 סימוכין .4

 1970פקודת בטיחות בעבודה )נוסח חדש( 

 1988תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( 

 שיטה .5

פרויקטלית  מנהל הפרויקט מטעם חברת הניהול הנבחרת לפרויקט מסויים, יכין תכנית בטיחות  

 המתבססת על המשפיעים הבאים לפחות: 

 שם אתר העבודה - 

 מיקומו - 

 הניהול העוסקת בפרויקט שם חברת - 

 שם הקבלן המועסק - 

 דרכי התקשרות )טלפונים וכד'( - 

 רשימת הסיכונים הבטיחותיים הצפויים בפרויקט )בשילוב ממונה הבטיחות( - 

 : תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה )עפ"י הנאמר להלן( - 

 

 

 תוכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה 

 ה ממנודרכי גישה לאתר והיציא 

 דרכי התנועה באתר,דרכי פסולת 

  דרכי שינוע ושיטות שינוע חומרים )כולל ציוד הרמה בכלל ובאופן מיוחד מיקום ומשטחי

 עגורני צריח(

 מיקום אחסון חומרים 

 )'מיקום מבני עזר )בתי מלאכה, מחסנים, משרדים וכד 

 מי שתיה, עזרה מיקום ופרוט מבני רווחה לעובדים)מקום מנוחה ואכילה, מלתחה, נוחיות ,

 ראשונה(

 מיקום קווי חשמל באתר ובסביבתו הקרובה 

 הזנת זרם חשמל למבנה לשם ביצוע העבודה וחלוקת הזרם בתוך המבנה 

 אש וברזי שריפה-פרוט מיקום ציוד כיבוי 
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 סקר סיכונים פוטנציאליים ופרוט אמצעי בטיחות מיוחדים לתהליכים השונים 

  ודרכים לסילוקםנוהל בקורת לאיתור מפגעי בטיחות 

 )'נוהל לביצוע עבודות מיוחדות)חפירות, הרכבות, הקמת פיומים וכד 

 .נוהל תיאום ביצוע הסדרי בטיחות עם הגורמים הרלבנטיים שבאזורם מתבצעת פעולת הבניה 

 נוהל בדיקת ציוד וכלים, רשימת מעקב אחר הבדיקות וביצוע תחזוקה מונעת 

 ות הקבלן הראשי ויתר הקבלנים ובינם לבין עצמםנוהל תיאום ארגוני ובטיחותי בין פעול 

 לפי מקצועות-תוכנית מפורטת לביצוע הדרכה בטיחותית כללית וספציפית 

  שילוט מסביב לאתר באותיות בולטות לעין המודיע על איסור כניסה לאנשים שאינם עובדים

 או קשורים לאתר הבניה

 וממונה הבטיחות. שילוט מסביב לאתר ובו שם החברה המבצעת, מנהל העבודה 

 

 נוהלי חירום

 רשימת האחראים על מתן עזרה ראשונה ונוהל מתן עזרה ראשונה 

 נוהל פינוי נפגעים 

 נוהל הודעות על תאונות 

 רשימת מספרי טלפון למקרה חירום 

 )נוהל פינוי האתר במקרה חירום )כולל מועדי תרגול 

 

 אחריות .6

תחייבות לגבי אחריותה לביצוע    תכנית באחריות חברת הניהול של הפרויקט, להכין מסמך ה -

 בטיחות בפרויקטי ניהול ופיקוח חברות ניהול.

באחריות ממונה הבטיחות חל"י, להכין מסמך התחייבות לגבי אחריות חל"י לביצוע    תכנית בטיחות  - 

 בפרויקטי ניהול ופיקוח חל"י.

 מפקח מטעם חל"י, יבצע פיקוח לביצוע התכנית  - 

 קטים בחברות ניהול מנהלי פרוי - 

 ממונה הבטיחות חל"י - 

 



51/78 

 

 18/11/2019  17.11.2019עדכון  -נספחים למפרט טכני מיוחד 

 דיווח וטיפול באירועים ותאונות עבודה - 8נוהל מס' 

 כללי .1

לעיתים מתרחשים אירועים ו/או תאונות עבודה באתרי העבודה השונים, להם צריך להיערך ולתת  

 מענה בזמן, אם ע"י דיווח ואם בפינוי הנפגע לקבלת עזרה רפואית.

 מטרה .2

ך מוסדר לדיווח על אירוע/תאונת עבודה, על דרך הטיפול ופינוי הנפגע, שיטת יצירת תהלי 

 ותהליך תחקור האירוע וחזרה לשגרת העבודה. 

 תחולה .3

 כל מנהלי ועובדי החברה 

 סימוכין .4

 .1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד  4.1 

 1995 -חוק הביטוח הלאומי  )נוסח משולב(, התשנ"ה  4.2

 1945תאונות ומחלות משלח יד )הודעה(, פקודת ה 4.3

 

 שיטה .5

אירוע  במקום העבודה או בדרך אליו ו/או ממנו, או תוך כדי ביצוע עבודה  – תאונת עבודה

עבור ומטעם מקום העבודה, שכתוצאה ממנו נגרמו פגיעה גופנית בעובד או לעובד אחר, שאינן 

 ימים ויותר. 3מאפשרות לו לעבוד 

 ים את התהליך הבא:הדיווח והטיפול כולל 

 שיטת הדיווח -

 טיפול ופינוי הנפגע -

 תחקור הארוע -

 חזרה לשגרת העבודה -

 שיטת הדיווח

לממונה הבטיחות ולסמנכ"ל  מיידיתעם קרות אירוע/תאונת עבודה, ידווח מנהל העבודה 

 הנדסה על אודות האירוע.

 הדיווח יעשה הן בע"פ )בטלפון,פלאפון( והן במכתב.

 טיפול ופינוי הנפגע

לנפגע יש להגיש עזרה ראשונה על ידי אדם מיומן לכך ו/או לפנותו לקבלת עזרה רפואית 

 במרפאה או בית חולים סמוך.

 תחקור הארוע

תחקור האירוע יעשה ע"י ממונה הבטיחות ויכלול פירוט מדויק של המעורבים באירוע, נסיבות 

 האירוע, גורמי הכשל והכשלים שניצפו, מסקנות ולקחים.

 בוצע על גבי טופס תחקיר ארוע/תאונת עבודה המופיע בנספח א'.התחקור י

 חזרה לשגרת העבודה

תוך שלושה ימים מגמר התחקיר, יופץ דו"ח האירוע לכל הנוגעים בדבר )הנדסה, מתכננים, 

 קבלנים, מנהלי פרויקטים וכיו"ב( וכן תינתן הדרכה מתאימה לבל ישנה המקרה.
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 אחריות .6

 ממונה בטיחות חל"י. 
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  -ספח א' נ

 טופס תחקיר ארוע/תאונת עבודה

 

  מקום העבודה

  תאריך

 הנפגע

 

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' תעודת זהות / דרכון

  כתובת

  טלפון בבית

  טלפון נייד

  טלפון בעבודה

  מין

  מצב משפחתי

  תאריך לידה

  תפקידו במקום העבודה

  תיאור התפקיד

  ה(מקום עבודתו )אגף/מחלק

  טלפון במקום עבודתו

  ותק בעבודתו הנוכחית

  שנות העסקתו

  האם עבד בעבודתו הרגילה

 

 פרטים על התאונה

  תאריך התאונה

  שעת התאונה )לערך(

  מקום התאונה

 תיאור התאונה בקצרה
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 תיאור התאונה והטיפול

 

  חלקי גוף שנפגעו

  טיפול במקום

  

  עזרה ראשונה במקום

  מגיש העזרה הראשונהשם 

  אופן הפינוי

  להיכן פונה

 המשך טיפול:

 בית חולים

 

  אושפז

  שוחרר לביתו

 הערות
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 מבנה( בתוךתנאי סביבה )לתאונה 

 

  תאורה

  רעש

         אקלים

  אוורור

  

 

 המעורבים בתאונה –הציוד / הכלים 

 

  הציוד / הכלי

  תוצרת

  סוג הנעה

 

  מךבודק מוס

 

 הדרכות

 הנפגע

 הדרכת :

 ע"י מי

 נושא ההדרכה:

 ע"י מי:

 קיבל הדרכה על הציוד/הכלי

  ע"י מי:

 ניסיונו על הכלי/הציוד

              

 האם הציוד/הכלי היה עבודתו )כמו: מלגזה(

 בעבודתו )כמו:מקדחה( האם הציוד/הכלי היה

 האם יש לו רישיון או הסמכה לציוד/לכלי
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 רמי חוץ שהוזמנו לחקורגו

 

 דווח לגורמים הבאים:

 

 עדויות

 :  שם ומשפחה

 העדות

 

 

 

 

 

 : שם ומשפחה

 העדות : של העובד

 

 

 מימצאים

 א.

 

 ב.

 ג.

  

 עובדות

 א. 

 ב.

 ג.

 ד.

 ה.

 

 מסקנות

 א

 .ב

  .ג
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 סיכום והמלצות

 לביצוע עד אחראי לביצוע מהות הפעולה מס"ד

1    

2    

3    

4    

 נכתב ע"י

 

 תפקיד שם ומשפחה 

 

   העתקים
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 תגובה באירועי חירום בעבודה - 9נוהל מס' 

 כללי .1

כל פרויקט המתבצע באתר מסוים, טומן בחובו סיכונים שונים, לרבות הסיכונים הנובעים 

אש מאופי העבודות המוגדרות, סיכונים העלולים להתפתח  למצבי חירום, שיש להיערך להם מר

כדי למזער נזקים ולמנוע במידת האפשר הגדלת הסיכון. הנוהל הוא נוהל כוננות ותגובה 

 לאירועים המוגדרים כאירוע חירום מטעם מנהלת האתר, בהתאם לנהלים שהוגדרו.

 בין מצבי החירום ניתן למצוא:

 . קריסת מבנה עם ו/או בלי נפגעים.1

 .התמוטטות תעלות וחפירות עם לכודים.2

 ות רכב /אנשים..התנגש3

 .פריצת שריפה עם נפגעים.4

   .פעולות פח"ע או פגיעות עם נפגעים.5

 . הצפות/שיטפונות.7

 .רעידות אדמה.8

 מטרה .2

מטרת הנוהל הינה להגדיר אחריות וסמכות של בעלי תפקידים חיוניים באתר, ואת סדר  

 .הפעולות הנדרש בעת אירוע חירום בשטח האתר

  תחולה .3

 כל פרויקטי חל"י 

 סימוכין .4

 1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  

 שיטה .5

 להלן פירוט סדר הפעולות העיקרי שיש לבצע  בהתאם למצב חרום כלשהו:   

 בהתרחשות אירוע חירום באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך: 5.1

 וודא מיקומו של האירוע וברר פרטיו.  5.1.1

בודה  ו/או פינוי עובדים, קבל החלטה והתארגן בהתאם לנסיבות )הפסקת ע 5.1.2

 מלא או חלקי(.

 פעל בהתאם להחלטה שקיבלת ודווח לבעל תפקיד בכיר יותר . 5.1.3

 בהתרחשות אירוע חירום  באתר/מתקן אחר/ מפעל סמוך:    5.2

 וודא מסירת הודעה מתאימה למנהל האתר או מנהל עבודה. 5.2.1

 .הפסק כל פעילות והרחק שוהים בלתי חיוניים   5.2.2

 צא מייד למקום האירוע,הערך את המצב וקבע תוכנית פעולה. 5.2.3
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 הפעל את התוכנית החירום האתרי. 5.2.4

 הפעל אנשים נוספים לביצוע פעולות חירום נדרשות כגון: 5.2.5

 הפסקת כל פעולות העבודה. (1)

כיבוי, ניתוק, או הדממת כל מקור חשמל ואש גלויה בקרבת המקום של  (2)

 ים או נוזלים דליקים.פריצת הגז

 בהתאם לצורך, הזעק אמבולנס וגורמים רפואיים מוסמכים. (3) 

 בהיוודע או בקבלת הודעה על מצב חירום:   5.3

 הפסק מייד כל פעילות.  5.3.1

 נתק כל מקור חשמל באתר.  5.3.2

הפעל את צוות העובדים לתגובה מתאימה ופנה את עובדי האתר לאזור כינוס  5.3.3

 בטוח.

הערה: בכל מקרה נדרש מהאמורים לעיל, יפעיל מנהל העבודה צוות תגובה אתרי, 

בהתאם לסוג האירוע / או בהתאם להוראות כוחות הביטחון /גופים מורשים ) 

 במידה והאירוע מחייב התערבות כוחות חיצוניים(.

 חזרה לשגרה: 5.4 

 ל האתר.חזרה לשגרת העבודה תיעשה אך ורק לאחר אישור מנהל הפרויקט ש 

 לאחר החזרה לשגרה יקוים תחקיר ויופקו מסקנות ע"י מנהל האתר. 

 אחריות .6

האחריות והסמכות להפעלת הנוהל באתר, חלה על מנהל העבודה של הקבלן באתר,  6.1

 בהתאם לשיקול דעתו ולהנחיות מגופים מוסמכים חיצוניים.

 ם של הנוהל הנדון.מנהל העבודה של הקבלן אחראי לתרגול או סימולציית  חירו  6.2

 באחריות חברת הניהול מטעם חל"י למסור נוהל זה לקבלן לפני תחילת עבודתו באתר.   6.3
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 שמירה על איכות הסביבה - 10נוהל מס' 

 כללי .1

 בעת ביצוע העבודה באתר עלולים להיגרם מפגעים ונזקים סביבתיים.   1.1

 ת הבטיחות באתר.מניעת מפגעים סביבתיים והשפעותיהם הינה חלק משגר 1.2

 מטרה .2

להנחות את הקבלנים על הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להבטיח שמירה  -מטרת הנוהל  2.1

 על איכות הסביבה.

 תחולה .3

 כל אתרי העבודה של חל"י.  3.1

 סימוכין .4

 דיני הגנת הסביבה  4.1 

 שיטה .5

באשר למניעת כלליות, ות באתר הנחי חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמה, יקבעו  5.1

כפועל יוצא מהעבודות המתבצעות בו, סוגי הציוד והחומרים  יםסביבתיומפגעים זיהום 

 הנמצאים בו ותהליכי העבודה. 

ידי מנהל העבודה באתר בנושא זה ויחויבו -יונחו ויודרכו  על קבלני ביצוע לסוגיהם, 5.2

הסביבה, הסיכונים  בדבר הצורך בשמירה על איכות ,לקיים הדרכה לעובדיהם

 הסביבתיים הקיימים והדרישות לביצוע למניעת נזקים.

ידי מנהל העבודה באתר וידרשו לפעול למניעת -קבלנים המבצעים עבודות באתר יונחו על    5.3

 זיהום סביבתי בהתייחס לנושאים הבאים:

 מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים מזהמים, כגון שמנים ודלקים 5.3.1

יש להשתמש במאצרות   ומניעת נזקים כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע.

 במקומות הנדרשים.

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים לאשפרת בטון לצורך שיפורי  5.3.2

 חוזק, לחות, השפעה על זמן הגעה לחוזק מקסימאלי וכו'.

 יהם.מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי איטום למינ 5.3.3

ידי גורם מוסמך, לאתרים -על -הנחיות בדבר סילוק פסולת ואשפת בנין מהאתר  5.3.4

 מאושרים ובכלי רכב המיועדים לכך.

הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי שירותים, סילוק פסולת מזון ופסולת  5.3.5

 אורגנית אחרת.

 ן וכו'. מניעת נזקים סביבתיים כתוצאה מרעש, שפך חומ"ס ,פליטות עש 5.3.6

 מניעת כל נזק אחר הנובע ממתקן, ציוד ו/או תהליך אחר. 5.3.7
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הפעילות תבוצע על בסיס טופס בדיקה לנושאים אלו, אשר יתווסף לתיק תכנית      5.3.8

 (.5)ראה נוהל מספר  תבטיחות פרויקטאלי

 טופס הבדיקה מוצג בנספח א' לנוהל זה. 

 אחריות. 6

 .חל"י, או חברת הניהול מטעמה, בהתאמהלה על אחריות לביצוע נוהל זה ח  6.1

 כל קבלן המבצע עבודה באתר אחראי ליישום הנחיות נוהל זה בתחומו.  6.2

 בקרה על ביצוע הנוהל ע"י כל הגורמים לעיל, תבוצע ע"י ממונה הבטיחות חל"י.  6.3
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 טופס בדיקה לשמירה על  נושאי אכות סביבה –נספח א' 

 ________________________________ ________    שם האתר:

 __________________________________:    שם הקבלן המבצע

 _________________________________________   נבדק ע"י:

 _____________________________________  תאריך הבדיקה:

 ממצאי הבדיקה נושא הבדיקה מס'

ש בחומרים מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימו 1

מזהמים, כגון שמנים ודלקים ומניעת נזקים 

יש  ) כתוצאה אפשרית של חלחולם לקרקע

 .(להשתמש במאצרות במקומות הנדרשים

 

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרים  2

 .לאשפרת בטון 

 

מניעת נזק סביבתי כתוצאה משימוש בחומרי  3

 .איטום למיניהם

 

ק פסולת ואשפת בנין הנחיות בדבר סילוקיום  4

ידי גורם מוסמך, לאתרים מאושרים -על -מהאתר 

 .ובכלי רכב המיועדים לכך

 

הנחיות לטיפול סביבתי הולם בתאי קיום  5

שירותים, סילוק פסולת מזון ופסולת אורגנית 

 אחרת.

 

כתוצאה מרעש, שפך  מניעת נזקים סביבתיים 6

 חומ"ס ,פליטות עשן וכו'.

 

חר הנובע ממתקן, ציוד ו/או מניעת כל נזק א 7

 תהליך אחר.
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  4-דנספח 

 ספרי מתקן ותכניות עדות
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 ספרי מתקן ותוכניות עדות - 1פרק 

האמור להלן יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתקן ולתוכניות עדות הנכללים בכל מקום 

 אחר במפרט זה.

 

 הגשת ספרי מתקן ותוכניות עדות מהקבלן למזמין

( ותוכניות תאום מערכות MADE ASתכניות עדות )הקבלן ימסור למזמין לבדיקה  -מסירה חלקית 

פוזיציה( של המערכות המותקנות בקרקע, בתקרות או בפירים עד שבוע ימים לפני סגירת -)סופר

הקרקע, התקרות או הפירים, כל חלק בחצר, תקרה או פיר בנפרד. המזמין יבדוק מדגמית את 

לבין ההתקנות בפועל, לא יאושר לקבלן לסגור התוכניות ובמידה וימצאו סטיות וחריגים בין התוכניות 

את החפירות, התקרות או הפירים וכל האחריות לעיכובים תחול עליו. תכניות עדות מתוקנות ימסרו 

בהתאמה גם לאחר ביצוע שינוי כלשהו המחייב חפירה בקרקע או פרוק והרכבת התקרה או כיסוי הפיר 

 מחדש.

ימים לאחר גמר העבודות, חמישה  10ם סיום ההקמה ועד הקבלן ימסור למזמין, ע - מסירה סופית

עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט להלן. ספרי המתקן )לרבות תכוניות עדות(, 

לאתר, למבנים ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי המבנים, 

ו לעיון המזמין, ככל הניתן, בחלקים, מייד עם המערכות, המתקנים והאביזרים. ספרי המתקן ימסר

השלמת כל קטע בניין כדוגמת קומה, חדר חשמל, חדר גנרטור, מערכת מים לכיבוי אש, מערכת 

צ'ילרים למיזוג אוויר  וכדומה. במידה ונמסרו ספרי המתקן בחלקים, ימסרם הקבלן בשנית באופן 

 מאוחד עד שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

שלהלן  2 -ו 1חיות שלהלן מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקנים כמפורט בס"ק ההנ

שלהלן. במקרה של סתירה בין ההנחיות  4ולהנחיות משלימות לגבי כל סוג מתקן בנפרד כמפורט בס"ק 

 הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.

ר החצר, התשתיות, המבנים והמערכות יוגשו ספרי מתקן עבו – תכולת ספרי המתקן ותוכניות העדות

 ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכים בכל מקצוע בנפרד את הפרטים המפורטים להלן:

קפיות, רחבות כולל חניונים, שבילים וכבישים, גינון וצנרת השקיה, יהחצר כולל גדרות ה .א

 מתקני חצר, פרגולות, בריכות מים לנוי וכדומה.

 תת קרקעיות לרבות מים וביוב, חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.תשתיות  .ב

המבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויים חיצוניים, גגות, חדרי מדרגות, חיפויים  .ג

 פנימיים, חלונות ודלתות כולל אביזרים, ריהוט מקובע, תקרות ביניים וכדומה.

 קים וכדומה.מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי בר .ד

מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימית למיניהן לרבות תאורת חירום  .ה

 ושלטי מילוט ואזהרה מוארים. 

 מערכות גילוי אש ועשן. .ו

 מערכות כיבוי אש אוטומטיות במים ובגז. .ז

 מערכת גלוי פריצה. .ח

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. .ט

 מערכת אינסטלציה. .י
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 הפורמט ההגש .1

הקבלן יגיש את כל החומר, במועדים כאמור לעיל,  לרבות תכניות, סכמות, קטלוגים,  1.1 

 הוראות  תפעול ואחזקה, בשני סוגי פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים  א.  

 בעלי כריכה קשה, כמפורט להלן.

  AUTOCADהינם בתוכנת שרטוט פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים  ב.  

בגרסה העדכנית ביותר )בזמן מסירת ספרי המבנה והמתקן( אך לא פחות 

, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה 2010מגרסה 

 סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

לי החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים בע 1.2 

 כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

הקלסרים, קשיחים, יהיו בגוון שונה לכל תת מערכת. הגוונים המדויקים  .א

 יוגשו ע"י הקבלן לאישור המזמין.

על גב הקלסר יודפס סמל המזמין והכתובית עם שם התשתית. הכתוביות  .ב

 יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

ר לכלל התוכן שבכל ספרי המתקן במבנה. לכל אחד הקלסרים יהווה מסט .ג

מערכת בנפרד יהווה אחד הקלסרים מסטר לכלל ספרי המתקן באותה 

מערכת ויכלול פרוט תוכן כל הקלסרים הכלולים באותה המערכת. קלסרי 

 המסטר בכל מערכת יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת אך בגוון כהה יותר.

כן הקלסר. רמת פרוט תוכן העניינים בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תו .ד

או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר  תכניתתאפשר למשתמש למצוא 

 המתויק בקלסר ללא חיפוש נוסף.

על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף  .ה

 יהיה תמיד בגוון ורוד.

ן שקופות. בכל ל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילוכ .ו

, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת תכניתשקית פריט אחד בלבד, כדוגמת:  

אחזקה, רשימת חלפים . על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' 

 הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

ם, למניעת ל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שיניים והשקיות בעלות ארבעה חוריכ .ז

 קריעת השקיות.

 כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. 1.3 

הקבלן יקבע, בתוך מסגרות מכוסות פרספקס שקוף, במקום לפי דרישת המזמין,  1.4 

סכמות הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות 

קנים עיקריים באותה מערכת כדוגמת מערכת חשמל, לוחות פיקוד, לוחות בקרה, מת

המתח הגבוה וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל, מערכת אספקת מים 

קרים ונספחיהם לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במים, סכמת צנרת במערכת 

 מיזוג אוויר וכו'. 
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ממוספרים  כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו 1.5 

, הן בתוכניות ובסכמות והן ע"ג האביזרים במבנה 102בשיטה אחידה, כמפורט בפרק 

 בפועל.

 

 נכון לכלל המערכות והמתקנים -פרוט התכולה בספר המתקן  - 2פרק 

 

 הוראות בטיחות 2.1

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים לרבות אופן  

מרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול במתקן וכדומה. ההוראות זיהוי החו

 ידגישו בין  היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות חשמל ודלק.

 

 תוכניות עדות 2.2

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו מידות מיקום  

סו לרכיבים קשיחים קבועים בחצרות ובמבנים, כדוגמת לכל מרכיב במערכת. המידות יתייח

שערים, פינות מבנים, עמודים במבנה וכדומה. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים 

לדרישות המספור האחיד של המזמין וכפי שהציוד מסומן בפועל. התכניות יהיו צבעוניות 

ם מסוגים, עוביים וצבעים שונים. ויכללו מקרא מפורט לציון סוגי הפריטים והשימוש בקווי

התוכניות המודפסות יוגשו על גבי גיליונות שרטוט בגודל תקני )ת"י( שעליהן יוסיף הקבלן 

קט שגם יאשר את התכניות. תכניות הכוללות יו ובין והיתר את שם מהנדס הפרויאת פרט

כנון בין שנבעו . בתכניות יודגשו כל הסטיות מהת1:50פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה מידה של 

מאי דיוק בביצוע או שהיו מותרות לפי החוזה. לצורך ביצוע תכניות אלה יוכל הקבלן לבקש 

ממנהל הפרויקט )על חשבון הקבלן( דיסקטים של תכניות המתכנן שעליהן הקבלן יכניס 

השינויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אין פיסקה זו מהווה 

נהל לספק תכניות אלא כהקלה בלבד אם הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל התחייבות המ

יחליט שאין ביכולתו להעמיד מדיה מגנטית כנ"ל לרשות הקבלן, אין הדבר משחרר את 

 הקבלן מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכניות העבודה כנדרש.

 

 תכניות תאום מערכות 2.3

כלל המערכות בפרויקט. התוכניות יכללו את כל  פוזיציה( של-תכניות תאום מערכות )סופר 

המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו בחתכים את כל רכיבי המערכות תוך הדגשת הרכיבים 

ין בשחור וקווי המערכות בצבעים שונים. יאו הבנ\הסמויים. בתוכניות יסומנו קווי החצר ו

 יופיע מקרא לציון צבעי המערכות השונות. תכניתבכל 

 

 שימי זרימה מפושטיםתר 2.4

תרשימי זרימה מפושטים של כל מערך האספקה לאותה מערכת כדוגמת חלוקת החשמל תוך  

הפרדה בין אספקה רגילה לאספקה בזמן חירום, חלוקת המים המקוררים והמחוממים 

לרבות מערכות עזר, חלוקת מערך בקרת המבנה וכדומה. תרשימי הזרימה שישמשו  להבנת 

קוויים, צבעוניים, לרבות הפרדת צבעים בין ציוד ראשי, לקווי -יו חדתפקוד המערכת יה

הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה מלאה של 

פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. תרשימי הזרימה יכללו סימון של אביזרים המיועדים 
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ומתקנים לרבות מספור האביזרים על פי  לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה של חלקי מערכות

המספור הקיים בפועל במבנה, חיצים לסימון כיווני הזרימה וסימון אזורים וגבולות 

המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקים וספיקות בכל קטע, 

, לחצים יסות בקווים, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרותוערכים שנמדדו לאחר סיום הו

והפרשי לחצים בין נקודות שונות במערכת וכדומה. המידע יכלול זרמים, לחצים, 

טמפרטורות וכדומה הנמדדים בעת הפעלת המערכת בתפוקות שונות. צבעים וסימונים 

מפורטים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים לעומת אביזרים 

אביזרים שחשיבות היותם פתוחים או סגורים  האמורים להיות מופסקים או סגורים.

או תפעוליים, \במהלך הפעילות השוטפת ואשר הפיכתם עלולה לגרום לנזקים בטיחותיים ו

יצוינו בהדגשה. אביזרים אלה ישולטו בהתאם עם אזהרה מתאימה. האמור לכל מצב 

מפורש לרבות תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוין ב

 ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 

 אור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרהית 2.5

אור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות ית 

ותת המערכות. התיאור יכלול הן את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות המהוות חלק 

הן את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה משולבת אינטגרלי מהמתן ו

המערכת. התיאור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. 

על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות 

פקוד האוטומטי ותכנון המערכות. פרטים מלאים על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של ה

 .MMI)חומרה ותכנה( עם התוכניות לכל בקר ומחשב  DDC -לביצוע מלא של מערכות ה

 

 כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת 2.6

כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים  

המתאימים לו. דף הנתונים  לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים, פיזיים ותפעוליים

יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את נתוני העבודה אליהם 

 כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.

לכל יחידת ציוד יצורף אפיון ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודת עבודה כפי שנמדדו  

ות שונים. הנתונים יהיו תואמים לנקודות העבודה כפי שמסומנות בפועל, בעומסים ובתפוק

 על גבי המדידים המותקנים על הציוד.

דרש להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד, מתקן יהקבלן י 

ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים ולחילופין יספק 

 ת פורמטים אחידים הקיימים בידיו לצורך מילויים.לקבלן דוגמאו

 

 קטלוגים מפורטים 2.7

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב  

הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט 

פעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ בתוך הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות ת

המכלולים השונים,  תכניות הרכבה ופרוק כולל איורים המתארים כל שלב בתהליך הביצוע, 
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רשימות חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים 

 לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.

 

 ם המותקנים במבנה ובכל מערכתרשימת אביזרי 2.8

רשימת אביזרים המותקנים במבנה ובכל מערכת מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י  

הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים, אביזרי תמיכה, 

 אביזרי חיוץ, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.

 

 כמויות רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות 2.9

הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה  

ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תוך התחשבות בכמויות הציוד והרכיבים מאותו סוג 

 המותקנים במבנה ובמערכות.

 

 רשימת כלי עבודה ייחודיים 2.10

ד כולל שם הכלי, מספר יצרן ודגם. רשימת כלי עבודה ייחודיים לכל מערכת ומתקן בנפר 

 רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצרן ולספק כלי העבודה המומלץ.

 

 אישורים של היצרנים  2.11

אישורים על היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות  

 בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות. 

 

 אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות  122.

אישורים של הקבלן על בדיקת המערכות לאחר התקנתן והפעלתן בהתאם לדרישות  

 המפרטים המיוחדים לכל מערכת בנפרד.

 

 אור מפורט של פעולת המערכתית  2.13

אור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות ית 

שונים של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים  למצבים

באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון 

אביזרים ומספורם במערכת המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל 

לה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את שלבי הביניים לרבות ערכים נמדדים במהלך ההפע

 המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים. ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות:

 הפעלה ראשונה של המערכת וכל תת מערכת ויחידת ציוד בנפרד. .א

 הפעלת מערכות חליפיות בעת כשל חלק מהמערכות. .ב

 או המבנים כנדרש במצבי חירום.\ניתוק חלק מהמערכות ו .ג

 מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום. הפסקה .ד

הפעלת המערכת ותתי המערכות במצבי חירום, לרבות בעת ולאחר הפסקת חשמל  .ה

 ובעת ולאחר שריפה.

 סינכרוניזציה של מערכות הכוללות מספר מתקנים משולבים.  .ו
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 הוראות האחזקה המונעת 2.14

מספרי ושמות האביזרים  הוראות האחזקה המונעת תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציון 

המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי 

שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיום ההוראה, 

לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים 

דרשים לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצרן לגבי יחידות הציוד הבודדות הנ

ועל הוראות מפורטות של הקבלן לגבי המערכות כמכלולים. בכל המערכות יטופלו מתקני 

החשמל, השייכים לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כולל צילום טרמוגרפי וביצוע כל 

ילום הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד בעומס של לפחות הנדרש על פי תוצאותיו. הצ

 מההספק המרבי. 70%

 

 הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן 2.15

ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת, המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות הכוללות  

רן כשהן מתורגמות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצ

 לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

 

 אישורים של הרשויות המוסמכות 2.16

אישורים של הרשויות המוסמכות כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה, מכון התקנים, משרד  

 העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל, הרשות המקומית וכדומה.

 

 ות אחריות, ערבות וביטוחתעוד 2.17

בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבלן את העתקי כל תעודות האחריות, הערבות והביטוח  

 השייכות לאותו מתקן ו/או מערכת.

 

 נתונים כלליים 2.18

פרטים מלאים של הקבלנים, הספקים, היצרנים ונותני השירות של כל מכלול, יחידה,  

יש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת אלקטרונית, טלפון, מערכת, מתקן, אביזר ופרזול )שם א

 פקס' טל' נייד(. 

 

 בדיקת תיקי מתקן - 3פרק 

 

הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות, בשלבים על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל, ואת תיק 

ם "החומר הטכני"( לאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיי -השטח )להלן 

 בפועל במבנה. הסימון על גבי החומר הטכני יתאם את השילוט על גבי הציוד כפי שקיים בפועל.

 מועד הגשת ספרי המתקן לבדיקת המזמין יהיה לפחות שבועיים לפני תחילת מסירת העבודות.

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישורם ויעירו 

 קרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.הערותיהם הע

הקבלן יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות העקרוניות של המזמין ויתקן כל הנדרש. 

 בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר למזמין לבדיקה חוזרת.
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 תוטל עלות הבדיקות החוזרות על הקבלן. היה ולמזמין יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, 

 

 הנחיות והרחבות ספציפיות להכנת ספרי מתקן למע' ומתקנים - 4פרק 

 

 חשמל וגנרטורים  4.1

 )הכללים לגבי החשמל נכונים גם למערכות אחרות בהן נכללים מתקני חשמל( 

ך נקיטת בנוסף להנחיות הבטיחות, יודגשו פעולות שאין לבצען או שיש לבצען תו 4.1.1

  אמצעי בטיחות מיוחדים ובמיוחד במתח גבוה ובגנרטורים.

 אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות כיבוי אש בלוחות.ית 4.1.2

אור מפורט של מערכות החשמל, הפיקוד, הבקרה ואמצעי מניה ואופן כיולן. על ית 4.1.3

ת סימון מספור הסכמות של לוחות החשמל יצוינו כל   פרטי פריסת הכבלים לרבו

הכניסות והיציאות כפי שמסומנות בפועל על הגידים, חתכי הכבלים ומספר הגידים. 

על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול 

 וויסות. 

 אור מפורט של הפעולות הנדרשות לסנכרון גנרטורים.ית 4.1.4

 בלן להכין:להלן רשימה של תכניות שעל הק 4.1.5

שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי החשמל, מערכי ציוד, תעלות הולכת כבלים,  .א

 תכניות בסיסים והגבהות.  

תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. סכמות מפורטות של  .ב

 לוחות חשמל, סימון המעגלים ותכניות בצוע של לוחות החשמל.

 חשמל.תכניות עבודה וייצור של כל לוחות ה .ג

טבלאות עם רשימת פריסת השקעים והמפסקים המחוברים לכל מעגל ועל פי  .ד

 סימונם בפועל.

 

 מיזוג אוויר 4.2

 או הפסקה בזמן אש.\אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה וית 4.2.1

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 4.2.2

כל התעלות. תכניות אלה יכללו את סדור תכניות עבודה מאושרות של כל הצנרת ו .א

 ההידוקים ודרכי חיזוקם למבנה., התעלות, את התליות

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.   .ב

טבלת סימון של כל המנועים במתקן, עם ציון, לכל מנוע, של זרם עבודה, זרם נומינלי,  .ג

 זרם בעומס, כוון בטחונות ליתרת זרם של המנוע.

 טבלת סימון של אביזרי הביטחון עם ציון הכיוון של כל אביזר. .ד

 טבלת סימון של אביזרי מדידה עם ציון הכיוון של כל אביזר. .ה

 העתק אישור חברת חשמל לקבלת המתקן ואישור בודק מוסמך. .ו

 העתק אישור מכבי אש לבידוד התעלות והצנרת. .ז

דוד לתעלות וצנרת יהב העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של .ח

 ושל אלמנטי חימום חשמליים ולכל רכיב או חומר אחר להם תידרש בדיקה.
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 תכניות בסיסים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.   .ט

 תכניות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שינוי לגבי תכניות החוזה.   .י

 תכניות בצוע של יחידות הטיפול באוויר והתקנתן.   .יא

יצור של כל המפוחים שבאספקת הקבלן, כולל נתונים מפורטים על הרעש תכניות י .יב

 שהם יוצרים.

 פרטים, קטלוגים ותכניות בצוע של התקנת מסננים ובתי מסננים. .יג

 ציוד המותקן בתעלות כמו תריסי ויסות, גופי חמום משני ובתיהם. .יד

 וחות.תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הל .טו

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד. .טז

תכניות ביצוע של הצנרת האנכית העוברת לכל גובה הבניין מהגג ועד לקומת הקרקע,  .יז

 שיכללו חישובי משקל, חוזק קונסטרוקציה, פרטי תמיכות וחישובי התפשטות.

 

 ריצה, טמ"סטלפוניה, מחשב, בקרה, גילוי אש, פ -מערכות מתח נמוך מאוד  4.3

תכניות התקנה הכוללות את פריסת המערכות במתחם כולו. בתוכניות, לכל מערכת  4.3.1

בנפרד, יסומנו בבירור מיקום ציוד מרכזי, לוחות ראשיים, לוחות אזוריים ונקודות 

הקצה לרבות פריסת הכבלים. בתוכניות יופרדו המערכות השונות ע"י צבעים שונים 

מוסתרים מעל תקרות ביניים ובפירים. התוכניות יכללו תוך הדגשה של אביזרים ה

מספרי קצות החוטים כפי שנכנסים ויוצאים מכל אחד מהלוחות אל אביזרי הקצה 

 המחוברים אליו.

או נקודות הקצה שיכלול לגבי כל נקודת קצה את \רישום טבלאי של פריסת השקעים ו 4.3.2

 הפרטים הבאים, מותאם לסוג המערכת:

 מערכתי )כללי( מספר סידורי .א

 זיהוי נקודת הקצה )מבנה, קומה, חדר, נקודה( .ב

 סימול הנקודה )זהה לסימון על אביזר הקצה( .ג

 מיקום במסד )המסד, הפנל במסד, השקע בפנל( .ד

אור יכלול סכמות המפרטות יאור מפורט של המערכות, המחשבים והתוכנות. התית 4.3.3

שוריות בין המערכות. הסכמות יאת פריסת המערכות במבנה כולו והמבהירות את הק

יהיו ברמה של דיאגרמת סולם עד רמת המחשב. על הסכמות יסומנו כל נקודות 

הבדיקה, המדידה והערכים הרצויים המשמשים לבדיקה, לכיול וויסות של המערכת 

 המשולבת. 

תצלום תמונות מפורטות של כל המסכים במערכת. כל תמונה תלווה בהסבר מילולי  4.3.4

 כולתה ואופן הפעלת המערכת על פי הממצאים המוצגים בה.לגבי ת

הנחיות מפורטות לגבי שינוי פרמטרים במערכת כנדרש לשינוי נתוני התפעול, לקבלת  4.3.5

 נתונים ולהפקת דוחות.

תיעוד מדידות ובדיקות הקבלה שהתבצעו לפני המסירה הסופית בנושאים השונים  4.3.6

ת ביצועים, הנחתות מתח, התנגדות של מערכת כנדרש לאותה מערכת לרבות בדיקו

 ההארקה במתחם כולו.
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 מערכות אינסטלציה וספרינקלרים 4.4

 אור מפורט של מערכות עזר כדוגמת מערכות בקרה לפעולה בזמן אש.ית 4.4.1

 טיפול בכל לוח וציוד חשמל שלא יפחת מהאמור בפרק אחריות ושירות. 4.4.2

 ל הקבלן להכין:להלן רשימה של תכניות שע 4.4.4

תכניות עבודה של כל מערכות אגירת המים, המשאבות והצנרת. תכניות אלה יכללו   

את כל האביזרים המשמשים לפתיחה וסגירה של צנרת, חיישני זרימה וכדומה כנדרש 

 להבנת פעולת המערכת והטיפול בה.

 שרטוטי הרכבה כלליים של חדרי מכונות ומערכי ציוד.    

 ים והגבהות לציוד מזוג אויר בחדרי המכונות.  תכניות בסיס  

 תכניות בצוע וסכמות מפורטות של לוחות החשמל כולל בין היתר את מראה הלוחות.  

 תכניות החווט החשמלי, כוח ופקוד מהלוחות אל הציוד.     

 

 הנחיות ספציפיות להכנת ספרי מתקן לחצרות ומבנים - 5פרק 

 

 חצרות ותשתיות בחצרות 5.1

תכניות העדות יכללו את כל השכבות של התכסית ושל המערכות העיליות והתת  5.1.1

קרקעיות העוברות בחצר. המערכות יצוינו עם חתכי גובה מתאימים לרבות חתכים 

המצביעים על מעבר מערכות מצטלבות, ציון שיפועים, כיווני זרימה והספקים 

 מתוכננים. האמור גם לגבי מערכות ניקוז עיליות.

מפורטת של הגדר ההיקפית תוך ציון גבהים, סוג הגדר, מיקום מצלמות  תכנית 5.1.2

 ואמצעי חישה אחרים.

אור מפורט של השערים ואופן פעולתם. השערים המכניים הממונעים יטופלו ברמת ית 5.1.4

מכניות אחרות וכמפורט לגבי ציוד אינסטלציה -פירוט הנדרשת ממערכות אלקטרו

 ומיזוג אוויר.

קונסטרוקציה של  תכניתאור מפורט של תרני אנטנות לרבות תכניות הבסיסים, ית 5.1.5

 התורן, סימון תאורת אזהרה למטוסים וכדומה.

 חתכים של מבנה כבישים, רחבות, שבילים וכדומה. 5.1.6

פריסת צנרת, מיקום ברזים ומחשבי  תכניתאור מפורט של מערכת ההשקיה כולל ית 5.1.7

 ול ואחזקה.הפעלה והנחיות לתפע

 

 מבנים 5.2

כל תכניות הארכיטקטורה כולל שכבות דלתות וחלונות עם כיווני פתיחה, מחיצות  5.2.1

תכניות  פנימיות, חתכי תקרות ביניים לרבות ציון גבהים, שכבות מידות וכדומה.

הארכיטקטורה יכללו תיחום בפוליגונים של כל היחידות הפנימיות לרבות מספור 

ין יחרים. בתוכניות הארכיטקטורה יסומנו אזורים רגישים בבנהחדרים וחללים א

 בהם אסור לקדוח חורים.

כל תכניות הקונסטרוקציה. בתוכניות הקונסטרוקציה יודגשו אזורים מחוזקים  5.2.2

 והעומסים המותרים בכל שטח רצפה וגג.

ט תכניות עבודה של כל סוגי הדלתות, החלונות המחיצות וכדומה לרבות פרו 5.2.3

 האביזרים והפרזול. 
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תכניות עבודה של חיפויי המבנה לרבות מפרטי האלומיניום, שיטת אגון החיפוי  5.2.4

 למבנה, האבן והמחצבות מהן הובאה, כושר ספיגת נוזלים וכדומה. 

 תכניות של בסיסי מערכות ומתקנים.  5.2.5

 

 רכיבי מבנה 5.3

נין, תקרות תלויות, חלונות ודלתות, אור מפורט של רכיבי המבנה לרבות פרטי בית 5.3.1

קירות מסך, תקרות שקופות, פרזול, מפתחות מסטר, מפרט שטיחים, רצפות צפות, 

 לוח צבעים וכדומה.

 טיפול מונע נדרש בכל אחד מרכיבי המבנה. 5.3.2

 להלן רשימה של תכניות שעל הקבלן להכין: 5.3.3

 קים והתקנים מיוחדים.תכניות בצוע וסכמות מפורטות של מתלים, חיזו א.  

 שרטוטי הרכבה כלליים של מנעולים ורכיבים מורכבים.    ב.  
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 5-דספח נ

 דו"ח לביסוס טיילת ומעבירי מים
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 6-דנספח 

 יעוץ לביסוס תחנות השאיבה
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 7-דנספח 

 לתחנות השאיבה לביוב חוות דעת הידרוגיאולוגית
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 8-דנספח 

 P.S. 20יעוץ לביסוס קיר תומך סמוך לתחנת שאיבה 



78/78 

 

 18/11/2019  17.11.2019עדכון  -נספחים למפרט טכני מיוחד 

 9-דנספח 

 ות, מסלעות ומדרגותלביסוס קיר דו''ח

 בגן המדברי

 


