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  עדותספר מתק� ותוכנית 
 1נספח מס. 

  כללי .1
  

האמור להל� יהיה בעדיפות על כל דרישה אחרת לספרי מתק� ולתוכניות עדות הנכללי�  1.1
בכל מפרט אחר בחוזה בי� שנחת� ע� הקבל� הראשי ובי� שנחת� ישירות ע� קבל� משנה 

  או קבל� ממונה.
מערכות אשר במהל� ביצוע הפרויקט על הקבלני� להחזיק תוכניות עדות ותוכניות תאו�  1.2

 יהיו עדכניות ומותאמות להתקדמות הפרויקט.

עותקי� (למשתמש, למנהל  3ע� סיו� הפרויקט על הקבל� הראשי למסור למזמי�  1.3
 הפרויקט, לגו� המתחזק) של:

 מתק�  ספרי  1.3.1
 קבל� ידי על וחתומות ממוחשבות הביצוע סיו� למצב מעודכנות עדות תוכניות  1.3.2

  ).מתכנ�( ויוע! מקצוע
  
  מטרה  .2
  

מטרת הנוהל הינה להגדיר את השיטה והאחריות וכ� תהלי� ההכנה, הבדיקה וההגשה 
    בהכנת ספרי מתק� ותוכניות עדות לקראת מסירת המבנה/מערכת למזמי�.

  
  אחריות .3

  
  הקבל� המבצע  ומנהל הפרוייקט.האחריות ליישו� נוהל זה חלה על 

  
  גשת ספרי מתק� ותוכניות עדות מהקבל� למזמי�ה .4

  
כחודש לפני המסירה הסופית של המתק�/המערכת, באחריות הקבל�  – מדגמיתמסירה 

להגיש  לאישור  מנהל הפרויקט דוגמה של ספר מתק� ותוכניות עדות שיכללו את כל 
יחידות המתק�/מערכת כולל התממשקות למערכות אחרות בהתא� לתכולת העבודה 

  בפרויקט.
ההקמה וההרצה ועד חודשיי� לפני הקבל� ימסור למזמי�, ע� סיו�  & מסירה סופית

ומעודכני�  עותקי� מושלמי� שלושהתחילת התפעול והתחלת תהליכי קבלת המתקני�, 
בפורמטי� כמפורט להל�. ספרי המתק�, /מערכת של ספרי המתק�  למצב בסיו� הביצוע

לאתר, למבני� ולכל מערכת בנפרד, יכללו את כל מרכיבי התשתיות, התכסית, חלקי 
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והאביזרי�. ספרי  , תוכניות התממשקות למערכות אחרותמערכות, המתקני�המבני�, ה
  למנהל הפרויקט המתק� ימסרו 

  2עי� ההנחיות שלהל� מתחלקות להנחיות כלליות לכלל המערכות והמתקני� כמפורט בס
שלהל�. במקרה  6עי� שלהל� ולהחניות משלימות לגבי כל סוג מתק� בנפרד כמפורט בס  3 &ו

  של סתירה בי� ההנחיות הכלליות להנחיות המשלימות, יגברו ההנחיות המשלימות.
  

עבור החצר, התשתיות, המבני� והמערכות יוגשו  – תכולת ספרי המתק� ותוכניות העדות .5
ספרי מתק� ותוכניות עדות שיכללו בהתאמה לצרכי� בכל מקצוע בנפרד את הפרטי� 

  המפורטי� להל�:
  
ל גדרות הקפיות, רחבות כולל חניוני�, שבילי� וכבישי�, גינו� וצנרת השקיה, חצר כול 5.1

 חצר, פרגולות, בריכות מי� לנוי וכדומה.  מתקני 

 חשמל, תקשורת למיניה וכדומה.ניקוז (תיעול), תשתיות תת קרקעיות לרבות מי� וביוב,  5.2

חדרי מדרגות, חיפויי� מבנה על רכיביו לרבות קונסטרוקציה, חיפויי� חיצוניי�, גגות,  5.3
, חתכי� של פריטי� פנימיי�, חלונות ודלתות כולל אביזרי�, ריהוט מקובע, תקרות ביניי�

  וכדומה. חריגי�, נתוני� טכניי� , חישובי� סטטיי�
 מתקני חשמל כולל מסדר, מערכת הארקה, מערכת קולטי ברקי� וכדומה. 5.4

ית למיניה� לרבות תאורת חירו� מערכות תאורה לרבות תאורת חצר, מערכות תאורה פנימ 5.5
 ושלטי מילוט ואזהרה מוארי�. 

 מערכות גילוי אש ועש�. 5.6

 ערכות כיבוי אש אוטומטיות במי� ובגז. 5.7

 מערכת גלוי פריצה. 5.8

 מערכת מיזוג אוויר ומערכת אוורור. 5.9

 מערכת אינסטלציה. 5.10

 מערכת כריזה 5.11

 מערכת תקשוב 5.12

כבילה על גבי תעלות ומובילי פריסת הכבילה על גבי קרונה, פריסת ה &תשתיות  כבילה 5.13
כבלי�, חיבורי�, סימו� הכבילה לכל אור� ציר הפריסה במרחקי� של שני מטר ובכל פניה 

  ו/או מעבר לתא שטח חדש , אורכי� של כבלי� וכד'. 
 

  פורמט ההגשה .6
  

בגרסה   AUTOCADפורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטי� הינ� בתוכנת שרטוט  6.1
 CD , צרובי� על סי.די.רו� ת ספרי המבנה והמתק�)העדכנית ביותר (בזמ� מסיר



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

4 
 

הקבל� יספק  והקטלוגי� וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, א� ה� ע"ג סי.די.רו�.
 .1החומר הממוחשב בספריות מפוצלות לפי מערכות כמפורט בס' 

פורמט מודפס ואורגינלי� של היצרני� כשה� ערוכי� בתיקי� מתאימי� בעלי כריכה  6.2
  הל�:ל קשה, כמפורט

  
הקלסרי�, קשיחי�, יהיו בגוו� שונה לכל תת מערכת. הגווני� המדויקי� יוגשו   .א

  ע"י הקבל� לאישור המזמי�.
וש� האתר,  מערכת, ש� ההמזמי� והכתובת המשרד  על גב הקלסר יודפס סמל  .ב

 הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הנית�.

  בתיעוד יכלול את הפרטי� הבאי�: העמוד הראשו�  .ג
 הלקוחש�  )1

  ש� אתר )2
 ש� הקבל� הראשי לקבלני משנה, כולל מספרי טלפו�. )3

  תארי/ תחילת/סיו� אחריות. )4
 איש קשר באתר: לציי� טלפו�, ש� ותפקיד. )5

 ).1.0 &יחל מ( מספור גרסת תיעוד )6

  אנשי קשר נוספי� הקשורי� לפרויקט. )7
 ) ויכלול:   יופיע לאחר העמוד הראשו�(תוכ� הענייני�   .ד

 יקט במלל ובתרשי� ריבועי� כללי.תיאור הפרו & 1 פרק )1

 . AS MADE –טבלאות, תרשימי� ושרטוטי�  & 2פרק  )2

 הוראות בטיחות & 3פרק  )3

  תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה & 4פרק  )4
  אישורי יצר� כנדרש, ומפרטי� טכניי� לציוד שהותק�. & 5פרק  )5
 כרטסת ציוד ופריטי�, קטלוגי� מפורטי�, רשימת אביזרי�,  &6פרק  )6

, אשורי� של היצרני�, �רשימת חלקי חילו�, רשימת כלי עבודה ייחודיי
 אשורי� של הקבל� על בדיקת המערכות לאחר התקנו�.

 תוכניות תאו� מערכות & 7פרק  )7

אחד הקלסרי� יהווה מסטר לכלל התוכ� שבכל ספרי המתק� במבנה. לכל מערכת   .ה
מערכת ויכלול  בנפרד יהווה אחד הקלסרי� מסטר לכלל ספרי המתק� באותה

פרוט תוכ� כל הקלסרי� הכלולי� באותה המערכת. קלסרי המסטר בכל מערכת 
  יהיו בצבע זהה לקלסרי המערכת א/ בגוו� כהה יותר.
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בתחילת כל קלסר בודד ימצא ד  ובו תוכ� הקלסר. רמת פרוט תוכ� הענייני�   .ו
יק תאפשר למשתמש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתו

  בקלסר ללא חיפוש נוס .
על כריכת כל קלסר בצידה הפנימי יודבק ד  הוראות בטיחות למערכת. הד  יהיה   .ז

  תמיד בגוו� ורוד.
כל חומר הדפי� שיתויק בקלסר יוכנס לתו� שקיות ניילו� שקופות. בכל שקית   .ח

פריט אחד בלבד, כדוגמת:  תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, 
. על כל שקית תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי  רשימת חלפי�

  בתוכה ותאור הנושא. המדבקות יתאמו את תוכ� הענייני�.
כל הקלסרי� יהיו בעלי ארבע שיניי� והשקיות בעלות ארבעה חורי�, למניעת   .ט

  קריעת השקיות.   
  

  כל החומר במדיה המגנטית יאוכס� במכלי� קשיחי� מתאימי�. 6.3
הקבל� יקבע, בתו/ מסגרות מכוסות פרספקס שקו�, במקו� לפי דרישת המזמי�, סכמות  6.4

הפעלה וסכמות זרימה למערכות וליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת לוחות חשמל, לוחות 
פיקוד, לוחות בקרה, מתקני� עיקריי� באותה מערכת כדוגמת מערכת המתח הגבוה 

מערכת אספקת מי� קרי� ונספחיה�  וסכמה ורטיקלית של ההזנות במערכות חשמל,
 לרבות משאבות, מערכת כיבוי אוטומטי במי�, סכמת צנרת במערכת מיזוג אוויר וכו'. 

יהיו ממוספרי� בשיטה כל המערכות, המתקני� והאביזרי� החשובי� לתפעול ואחזקה,  6.5
 , ה� בתוכניות ובסכמות וה� ע"ג האביזרי� במבנה כפי שתימסר על ידי המזמי�אחידה, 
  בפועל.

    
  

 נכו� לכלל המערכות והמתקני� –פרוט התכולה בספר המתק�  .7

 

. הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלי� וחומרי� הוראות בטיחות 7.1
מתאימי� לרבות אופ� זיהוי החומרי� המותרי�, הגדרת בעלי המקצוע המורשי� לפעול 

ישות להפעלת מערכות משולבות במתק� וכדומה. ההוראות ידגישו בי�   היתר את הרג
 חשמל ודלק.

של כל המערכות, יחד ע�  1:50הקבל� יכי� שרטוטי עבודה בקנה מידה  וכניות עדותת 7.2
השרטוטי� יגיש הקבל� לאישור המתכנ� את רשימת הציוד המלא אשר בדעתו להשתמש 
לצור� ביצוע העבודה כולל פרוספקט יצר� לכל מוצר ואביזר.  רק לאחר אישור המתכנ� לכל 

ע העבודה.  דחיית חלק מהמוצרי� מוצר, תכניות ואביזר יורשה הקבל� להתחיל בביצו
והאביזרי� שיוגשו לאישור ע"י המתכנ� הינה סופית ואינה ניתנת לערעור.   הקבל� יגיש 
שוב לאישור מוצרי� אלה בתאו� ע� המתכנ�.  ביצוע העבודה מותנה ג� באישור זה.  בגמר 
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עבודות. למצב בפועל לאחר סיו� ה .י�מתאימהעבודה יגיש הקבל� למתכנ� שרטוטי עדות 
התוכניות יכללו מידות מיקו� לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו לרכיבי� קשיחי� 
קבועי� בחצרות ובמבני�, כדוגמת שערי�, פינות מבני�, עמודי� במבנה וכדומה. 
התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמי� לדרישות המספור האחיד של המזמי� וכפי 

יהיו צבעוניות ויכללו מקרא מפורט לציו� סוגי הפריטי�  שהציוד מסומ� בפועל. התכניות
והשימוש בקווי� מסוגי�, עוביי� וצבעי� שוני�. התוכניות המודפסות יוגשו על גבי 

את פרטיו ובי� והיתר את ש�  גיליונות שרטוט בגודל תקני (ת"י) שעליה� יוסי  הקבל� 
פרטי ציוד קצה יוגשו בקנה  תוכניות הכוללות מהנדס הפרוייקט שג� יאשר את התכניות.

בתכניות יודגשו כל הסטיות מהתכנו� בי� שנבעו מאי דיוק בביצוע או שהיו . 1:50מידה של 
לצור� ביצוע תכניות אלה יוכל הקבל� לבקש ממנהל הפרוייקט (על  מותרות לפי החוזה.

, חשבו� הקבל�) דיסקטי� של תכניות המתכנ� שעליה� הקבל� יכניס השינויי� הדרושי�
יוסי  חותמת שלו ויעביר לאישור כנדרש. אי� פיסקה זו מהווה התחייבות המנהל לספק 
תכניות אלא כהקלה בלבד א� הדבר יתאפשר למנהל.  היה והמנהל יחליט שאי� ביכולתו 
להעמיד דיסקטי� כנ"ל לרשות הקבל�, אי� הדבר משחרר את הקבל� מהתחייבותו להכי� 

  רש.ולספק את כל תכניות העבודה כנד
הכלולות בתכולת  של כלל המערכות בבניי� פוזיציה)�תוכניות תאו� מערכות (סופר 7.3

. התוכניות יכללו את כל המערכות שהותקנו. התוכניות יפרטו העבודה של הפרויקט
בחתכי� את כל רכיבי המערכות תו� הדגשת הרכיבי� הסמויי�. בתוכניות יסומנו קווי 

ות בצבעי� שוני�. בכל תוכנית יופיע מקרא לציו� או הבני� בשחור וקווי המערכ\החצר ו
 צבעי המערכות השונות.

  
כדוגמת ותת מערכת  של כל מער/ האספקה לאותה מערכת תרשימי זרימה מפושטי� 7.4

חלוקת החשמל תו/ הפרדה בי� אספקה רגילה לאספקה בזמ� חירו�, תרשי� סכמטי של 
לוקת מער� בקרת המבנה חלוקת המי� המקוררי� והמחוממי� לרבות מערכות עזר, ח

קוויי�, צבעוניי�, &וכדומה. תרשימי הזרימה ישמשו  להבנת תפקוד המערכת יהיו חד
לרבות הפרדת צבעי� בי� ציוד ראשי, לקווי הולכה ולציוד קצה, ויכללו את סימו� 

 המכלולי� והאביזרי� הנדרשי� להבנה מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה. 

ללו סימו� של אביזרי� המיועדי� לסגירה ופתיחה, הפסקה והפעלה תרשימי הזרימה יכ
של חלקי מערכות ומתקני� לרבות מספור האביזרי� על פי המספור הקיי� בפועל במבנה, 

חיצי� לסימו� כיווני הזרימה וסימו� אזורי� וגבולות המשורתי� ע"י כל תת מערכת. 
קטע, ערכי� שנמדדו לאחר סיו� תרשימי הזרימה יכללו מידע על הספקי� וספיקות בכל 

הויסות בקווי�, באמצעי ויסות, בהגנות, בצנרות, לחצי� והפרשי לחצי� בי� נקודות 
  שונות במערכת וכדומה. 

המידע יכלול זרמי�, לחצי�, טמפרטורות וכדומה הנמדדי� בעת הפעלת המערכת 
� להיות בתפוקות שונות. צבעי� וסימוני� מפורטי� יפרידו בי� אביזרי� האמורי

מופעלי� או פתוחי� לעומת אביזרי� האמורי� להיות מופסקי� או סגורי�. אביזרי� 
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שחשיבות היות� פתוחי� או סגורי� במהל/ הפעילות השוטפת ואשר הפיכת� עלולה 
או תפעוליי�, יצויינו בהדגשה. אביזרי� אלה ישולטו \לגרו� לנזקי� בטיחותיי� ו

מצב תפעולי של המערכת ולכל עונה בשנה  בהתא� ע� אזהרה מתאימה. האמור לכל
  בנפרד. ליד ציוד המוצב כרזרבה יצוי� במפורש לרבות ציו� לאיזה ציוד חליפי הוא משמש.

 ) של המערכות.SCHEMATIC DIAGRAMS( שרטוטי� סכמטיי� 7.5

 . התוואי יסומ� בתכניות בייחוס לעצמי� קבועי� בשטח. תוואי מערכות נסתרות וגלויות 7.6

ואופ� כיול� לגבי כל מתק� בנפרד ולגבי  של מערכות הפיקוד והבקרהתאור מפורט  7.7
המערכות ותת המערכות. התיאור יכלול ה� את מערכות הפיקוד והבקרה הפנימיות 
המהוות חלק אינטגרלי מהמת� וה� את התוכניות של מערכת הבקרה הכללית למבנה, בה 

אור יכלול סכמות המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות ימשולבת המערכת. הת
המתאימות. על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכי� הרצויי� המשמשי� לכיול 
וויסות המערכות. פרטי� מלאי� על ציוד הבקרה, סכמות מפורטות של הפקוד האוטומטי 

התוכניות לכל בקר ומחשב  (חומרה ותכנה) ע� DDC &ותכנו� לביצוע מלא של מערכות ה
MMI.  

שתכלול ד  מתאי� לכל סוג ציוד ע� נתוני יצר� וספקי�  כרטסת ציוד ופריטי� מרוכזת   7.8
לרבות כתובות וטלפוני�, נתוני� טכניי�, פיזיי� ותפעוליי� המתאימי� לו. ד  הנתוני� 

בודה יכלול בטבלה ה� את הנתוני� הנומינליי� המצויני� ע"י היצר� וה� את נתוני הע
  אליה� כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהל� הרצת הציוד.

לכל יחידת ציוד יצור  אפיו� ודיאגרמת עבודה ע� ציו� של כמה נקודת עבודה כפי   
שנמדדו בפועל, בעומסי� ובתפוקות שוני�. הנתוני� יהיו תואמי� לנקודות העבודה כפי 

  שמסומנות על גבי המדידי� המותקני� על הציוד.
ל� ידרש להגיש לאישור המזמי� את טבלאות הפורמטי� השוני� לכל ציוד, מתק� הקב  

ומערכת בה� הוא מתכוו� למלא את הנתוני�. המזמי� יאשר את הפורמטי� ולחילופי� 
  יספק לקבל� דוגמאות פורמטי� אחידי� הקיימי� בידיו לצור/ מילויי�.

  
יצר� לכל פריט ציוד ומרכיב ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי ה טלוגי� מפורטי�ק 7.9

הנכללי� במערכות לרבות אביזרי צנרת וחשמל. הקטלוגי� יכללו סימו� מודגש של הפריט 
בתו� הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפו$ 
המכלולי� השוני�,  תוכניות הרכבה ופרוק כולל איורי� המתארי� כל שלב בתהלי� 

, רשימות חלפי� וחומרי� מומלצי�, רשימת כלי עבודה מיוחדי� וכלי עבודה הביצוע
  בטיחותיי� לרבות הוראות בדיקות תקינות הכלי� הבטיחותיי�.

במבנה ובכל מערכת, מתק� או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י  רשימת אביזרי� המותקני� 7.10
, אביזרי תמיכה, הקבל� ואשר אינ� מהווי� חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברי�

  אביזרי חיו!, סוגי רכיבי גמר, פרזול וכדומה.
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. הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג רשימת חלקי חילו� מומלצי� לרבות כמויות 7.11
המתאי�, שמות ספקי� ופרטיה�, זמני אספקה ותנאי אספקה. הרשימות יוכנו תו� 

רשימת   ה ובמערכות.התחשבות בכמויות הציוד והרכיבי� מאותו סוג המותקני� במבנ
  חלקי החילו  יכללו את כל נתוני החלפי� ומספרי� קטלוגיי�,

לכל מערכת ומתק� בנפרד כולל ש� הכלי, מספר יצר� ודג�.  שימת כלי עבודה יחודיי�ר 7.12
  רשימת כלי העבודה תכלול הפנייה ליצר� ולספק כלי העבודה המומל$.

ת� לרבות אישורי� על בדיקות על בדיקת המוצרי� לפני אספק של היצרני� אישורי� 7.13
 בעומס, כיול מפסקי זר� יתר ואישורי� של בודקי המערכות הכוללות. 

אישורי� של הקבל� על בדיקת המערכות לאחר התקנת� והפעלת� בהתא� לדרישות   7.14
  המפרטי� המיוחדי� לכל מערכת בנפרד.

ותאמות במצבי� שוני� והנחיות הפעלה מפורטות ומ תאור מפורט של פעולת המערכת 7.15
למצבי� שוני� של המערכת. ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבי� שוני� האפשריי� 
באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציו� 
אביזרי� ומספור� במערכת המשמשי� לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל 

י� במהל� ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו שלבי הביניי� לרבות ערכי� נמדד
  את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימי�. ההנחיות יכללו בי� היתר את ההפעלות:

  .בנפרד ציוד ויחידת מערכת תת וכל המערכת  של ראשונה הפעלה  .א
  .מהמערכות חלק כשל בעת חליפיות מערכות הפעלת  .ב
  .חירו� במצבי כנדרש המבני� או\ו מהמערכות חלק ניתוק  .ג
  .חירו� במצב והפסקה המערכת של מתוכננת הפסקה  .ד
 חשמל הפסקת ולאחר בעת לרבות, חירו� במצבי המערכות ותתי המערכת הפעלת  .ה

 .שריפה ולאחר ובעת
  . משולבי� מתקני� מספר הכוללות מערכות של סינכרוניזציה  .ו

 

הוראות תהיינה מותאמות להפעלה יומיומית על ידי עובד מקצועי כללי.  הוראות הפעלה 7.16
יומיות על ידי מפעילי הציוד &תאור סדרי הפעולות היו� יהיו בעברית ויכללופעלה הה

כולל רשימות שמני� שוט� הוראות סיכה ושימו� לרבות  ורשימת נקודות בקורת ובדיקה
 וחומרי סיכה לפי מקורות אספקה ומקומ�.

תהיינה מותאמות למערכת לרבות ציו� מספרי ושמות האביזרי�  וראות האחזקה המונעתה 7.17
המטופלי�. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, תלת חודשיות, חצי 
שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות לקיו� 

� או הטווח הרצוי. ההוראה תכלול פרוט חומרי� ההוראה, לרבות ציו�, בסוגריי�, של הנתו
וחלקי� הנדרשי� לביצוע כל פעולה. ההוראות יסתמכו על הוראות יצר� לגבי יחידות הציוד 
הבודדות ועל הוראות מפורטות של הקבל� לגבי המערכות כמכלולי�. בכל המערכות יטופלו 

לל צילו� טרמוגרפי מתקני החשמל, השייכי� לאותה מערכת, לא פחות מאחת לשנה, כו
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וביצוע כל הנדרש על פי תוצאותיו. הצילו� הטרמוגרפי יתבצע בעת שהלוחות והציוד 
  מההספק המרבי. 70%בעומס של לפחות 

ברמת המערכת, ה� . ההנחיות יהיו מפורטות הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונ� 7.18
י המערכות הכוללות . הנחיות לגבוה� ברמה של אינטגרציה בי� מערכות המתק� והציוד

יוכנו ע"י הקבל�. הנחיות לגבי ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצר� כשה� מתורגמות 
  לעברית. ההנחיות יתייחסו למצבי� שוני� בהפעלת המערכת כאמור לעיל.

כנדרש ולרבות מכבי אש, משטרה,  ובודקי� מוסמכי� אישורי� של הרשויות המוסמכות 7.19
חברת  איכות הסביבה, משרד התקשורת, ודה, משרד הבריאות,מכו� התקני�, משרד העב

, תאגיד המי�  , בודק חשמל, בודק מעליות, קונסטרוקטורהחשמל, הרשות המקומית
  וכדומה.והביוב, מעבדות מוסמכות 

. בתחילתו של כל קלסר יתייק הקבל� את העתקי כל תעודות אחריות, ערבות וביטוח 7.20
 או מערכת.\השייכות לאותו מתק� ו תעודות האחריות, הערבות והביטוח

. פרטי� מלאי� של הקבלני�, הספקי�, היצרני� ונותני השירות של כל נתוני� כלליי� 7.21
מכלול, יחידה, מערכת, מתק�, אביזר ופרזול (ש� איש הקשר, כתובת, ת"ד, כתובת 

  אלקטרונית, טלפו�, פקס' טל' נייד).
גרציה בי� מערכות יהיו מפורטות וינחו הנחיות האינט – הנחיות לאינטגרציה בי� מערכות 7.22

את המתחזק לגבי התרחישי� השוני� והתגובה הצפויה של המערכות, כל אחת בנפרד וכול� 
ביחד. התרחישי� וההנחיות יגדירו אילו פעולות מתבצעות באופ� אוטומטי, אילו פעולות 

 ידנית.יש לבצע ידנית ובאילו מצבי� יש לבטל פעולה אוטומטית ולעבור לפעילות 

 המלצות לכוח אד� נדרש לאחזקת המערכת/מתק� כולל הדרכות. 7.23

 

הקבל� יגיש את תיקי המתק� ותוכניות העדות, בשלבי� על פי קצב הביצוע וכמפורט לעיל,  .8
"החומר הטכני") לאישור המזמי� כשה� מעודכני� ומתאימי�  &ואת תיק השטח (להל� 

י החומר הטכני יתא� את השילוט על גבי למצב ולציוד הקיי� בפועל במבנה. הסימו� על גב
  הציוד כפי שקיי� בפועל.

זמי� והמתכנני� מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש לאישור� מ  .9
  ויעירו הערותיה� העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני למצב בפועל.

העקרוניות של המזמי� ויתק� הקבל� יבדוק את כל החומר הטכני שהגיש, על בסיס ההערות    .10
  כל הנדרש. בתו� ביצוע התיקוני� יחזיר הקבל� את החומר למזמי� לבדיקה חוזרת.

היה ולמזמי� יהיו הערות חוזרות, על החומר שהוגש לבדיקה, תוטל עלות הבדיקות    .11
  החוזרות על הקבל�.

  ספציפיות להכנת ספרי מתק� למערכות ומתקני�והרחבות הנחיות  .12
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(הכללי� לגבי החשמל נכוני� ג� למערכות אחרות בה� נכללי� מתקני  וגנרטורי�מל חש .13
  חשמל)

  
 נקיטת תו/ לבצע� שיש או לבצע� שאי� פעולות יודגשו, הבטיחות להנחיות בנוס   .א

    .ובגנרטורי� גבוה במתח ובמיוחד מיוחדי� בטיחות אמצעי
  .בלוחות אש כיבוי מערכות כדוגמת עזר מערכות של מפורט תאור  .ב
 על. כיול� ואופ� מניה ואמצעי הבקרה, הפיקוד, החשמל מערכות של מפורט תאור  .ג

 מספור סימו� לרבות הכבלי� פריסת פרטי   כל יצויינו החשמל לוחות של הסכמות
. הגידי� ומספר הכבלי� חתכי  ,הגידי� על בפועל שמסומנות כפי והיציאות הכניסות

, לבדיקה המשמשי� הרצויי� והערכי� המדידה נקודות כל יסומנו הסכמות על
, ומפסקי� נתיכי� גודל, מוליכי� חת/, ומוליכי� מהדקי� מספור, וויסות לכיול

   הלוח של קווי� חד סכימה
  .גנרטורי� לסינכרו� הנדרשות הפעולות של מפורט תאור  .ד
 זמני לכיוו� הוראות כולל, במבנה החשמל מערכות לכל ואחזקה לטיפול הוראות  .ה

  .למניה� הבקרה יחידות לוויסות בהוראות הראשי� תי�"מא על והגנות השהייה
  .היצר� אצל הלוח של הסדרתית הבדיקה תעודת צילו�  .ו
 המאוחר, העבודות סיו� או/ו המתק� מסירת ליו� עדכניות, מושלמות תוכניות  .ז

 שעל תכניות של רשימה להל�. הקבל� עבודת היק� כל את יכילו התוכניות. מבינה�
   :להכי� הקבל�

 של מפורטות סכמות. הציוד אל מהלוחות ופקוד כוח, החשמלי החווט תכניות .1
 של כלליי� הרכבה שרטוטי של בצוע ותכניות המעגלי� סימו�, חשמל לוחות
  .  והגבהות בסיסי� תכניות, כבלי� הולכת תעלות, ציוד מערכי, החשמל חדרי

  .החשמל לוחות כל של וייצור עבודה תכניות .2
 פי ועל מעגל לכל המחוברי� והמפסקי� השקעי� פריסת רשימת ע� טבלאות .3

  .בפועל סימונ�
, אותיות, גווני� כמו, שלה� הזיהוי סימני ע� יצוינו ובקרה פיקוד מוליכי .4

  .'וכו מספרי�
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  מיזוג אוויר .14
  .אש בזמ� הפסקה או\ו לפעולה בקרה מערכות כדוגמת עזר מערכות של מפורט תאור  .א
 כל וע� אלמנט כל השתייכות סימו� ע� חשמליי� ואלמנטי� מנועי� רשימת  .ב

, בשלט כמופיע' וכו בדוד, מתחי�, זרמי�, מודל, סוג, תוצרת כמו הנוגעי� הפרטי�
  .כנדרש' וכו אוברלואד כוו�

  .אש בזמ� הפסקה או\ו לפעולה בקרה מערכות כדוגמת עזר מערכות של מפורט תאור  .ג
  .והבקרה המכשור של כיול תעודות  .ד
  :להכי� הקבל� שעל תכניות של רשימה להל�  .ה

 את יכללו אלה תכניות. התעלות וכל הצנרת כל של מאושרות עבודה תכניות )1
  .למבנה חיזוק� ודרכי וההידוקי� התליות את, התעלות סדור

 .  ציוד ומערכי מכונות חדרי של כלליי� הרכבה שרטוטי )2
 זר�, עבודה זר� של, מנוע לכל, ציו� ע�, במתק� המנועי� כל של סימו� טבלת )3

 .המנוע של זר� ליתרת בטחונות כוו�, בעומס זר�, נומינלי
  .אביזר כל של הכיוו� ציו� ע� הביטחו� אביזרי של סימו� טבלת )4
 .אביזר כל של הכיוו� ציו� ע� מדידה אביזרי של סימו� טבלת )5
 .מוסמ/ בודק ואישור המתק� לקבלת חשמל חברת אישור העתק )6
 .והצנרת התעלות לבידוד אש מכבי אישור העתק )7
 לתעלות הבדוד של אש בפני לעמידה התקני� מכו� של בדיקה תעודות העתקי )8

 תידרש לה� אחר חומר או רכיב ולכל חשמליי� חימו� אלמנטי ושל וצנרת
 .בדיקה

 .  המכונות בחדרי אויר מזוג לציוד והגבהות בסיסי� תכניות )9
 .  החוזה תכניות לגבי שינוי יש א�, ותקרות בקירות פתחי� תכניות  )10
 .  והתקנת� באוויר הטיפול יחידות של בצוע כניותת   )11
  נתוני� כולל, הקבל� שבאספקת המפוחי� כל של ייצור כניותת   )12
 .יוצרי� שה� הרעש על פורטי�ה  )13
 .מסנני� ובתי מסנני� התקנת של בצוע ותכניות קטלוגי�, רטי�פ  )14
 .ובתיה� משני חמו� גופי, ויסות תריסי כמו בתעלות המותק� יוד  )15
 מראה את היתר בי� כולל החשמל לוחות של מפורטות וסכמות בצוע כניותת  )16

 .הלוחות
 .הציוד אל מהלוחות ופקוד כוח, החשמלי החווט כניותת  )17
 לקומת ועד מהגג הבניי� גובה לכל העוברת האנכית הצנרת של ביצוע כניותת  )18

 וחישובי תמיכות פרטי, קונסטרוקציה חוזק, משקל חישובי שיכללו, הקרקע
 .התפשטות

  פסק�, מערכות אלבקרה, פריצה, טמ"ס –מערכות מתח נמו� מאוד  .15
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 לכל, בתוכניות. כולו במתח� המערכות פריסת את הכוללות התקנה תוכניות  א  .א

 אזוריי� לוחות, ראשיי� לוחות, מרכזי ציוד מיקו� בבירור יסומנו, בנפרד מערכת
 י"ע השונות המערכות יופרדו בתוכניות. הכבלי� פריסת לרבות הקצה ונקודות
. ובפירי� ביניי� תקרות מעל המוסתרי� אביזרי� של הדגשה תו/ שוני� צבעי�

 מהלוחות אחד מכל ויוצאי� שנכנסי� כפי החוטי� קצות מספרי יכללו התוכניות
  .אליו המחוברי� הקצה אביזרי אל

 קצה נקודת כל לגבי שיכלול הקצה נקודות או\ו השקעי� פריסת של טבלאי רישו�  .ב
  :המערכת לסוג מותא�, הבאי� הפרטי� את
  )כללי(מספר סידורי מערכתי  )1
  )נקודה, חדר, קומה, מבנה( הקצה נקודת זיהוי )2
  )הקצה אביזר על לסימו� זהה( הנקודה סימול )3
  )בפנל השקע, במסד הפנל, המסד( במסד מיקו� )4

  
 המפרטות סכמות יכלול רהתיאו. והתוכנות המחשבי�, המערכות של מפורט תאור  .ג

. המערכות בי� שוריותיהק את והמבהירות כולו במבנה המערכות פריסת את
 כל יסומנו הסכמות על. המחשב רמת עד סול� דיאגרמת של ברמה יהיו הסכמות
 של וויסות לכיול, לבדיקה המשמשי� הרצויי� והערכי� המדידה, הבדיקה נקודות

  . המשולבת המערכת
 מילולי בהסבר תלווה תמונה כל. במערכת המסכי� כל של מפורטות תמונות תצלו�  .ד

  .בה המוצגי� הממצאי� פי על המערכת הפעלת ואופ� תכולתה לגבי
 לקבלת, התפעול נתוני לשינוי כנדרש במערכת פרמטרי� שינוי לגבי מפורטות הנחיות  .ה

  .דוחות ולהפקת נתוני�
 השוני� בנושאי� הסופית המסירה לפני שהתבצעו הקבלה ובדיקות מדידות עודית  .ו

 מערכת של התנגדות, מתח הנחתות, ביצועי� בדיקות לרבות מערכת לאותה כנדרש
  .כולו במתח� ההארקה

 אחת מונעת אחזקה ביצוע בי� הזמ� מרווח. שנה לחצי אחת תתבצע מונעת אחזקה  .ז
 מ יותר ולא חודשי� 4 – מ פחות לא אומר הווה חודשי� 7 – 4 תהיה  באתר הילשני

  .יהילשנ אחת מונעת אחזקה ביצוע בי� חודשי� 7 –
 האחריות תקופת במש/ יוצאו אשר חדשות תוכנה גרסאות ויתקי� ימסור הקבל�  .ח

  .האחזקה חוזה במסגרת נוספת תמורה ללא שיפורה או המערכת הפעלת לצור/
  .הלח! מיכלי של בדיקה תעודות  .ט
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 מערכת גילוי אש .16

  תוכניות:   .א
  חו� כבל גלאי קווית חד תוכנית •
  אש גילוי מערכת קווית חד תוכנית •
  )האפשריי� התרחישי� לכל( האש גילוי מערכת של הפעלה לוגיקת •
   החשמל ובחדרי ב"שו במבני ציודי� העמדת תוכניות •
 מיקו� וכוללי� מוסמ/ מודד י"ע שבוצעו תשתיות עדות תוכנית •

, )ושוחות צנרת( קטרי�, השרוולי�, התאי�, הצנרת של מדויק
 .צנרת יציאת/כניסת I.L&ו שוחות   T.L – אבסולוטיי� מפלסי�

  המילוט במנהרות תשתיות תוכנית ל"כנ •
  ל תוכנית תשתיות בפורטלי�"כנ •
  ל תוכנית תשתיות בגשרי�"כנ •
   לדרישות בהתא�&התשתיות את המציגי� שוני� במקומות חתכי� •

  המזמי�
  תוכנית העמדת ציוד •
 תוכנית פריסת מערכות כיבוי בגז •
) ומחברי� כרטיסי�( הפנימיי� החיבורי� כל של וחווט חשמליי� שרטוטי�   •

  .שברכזת
  .רכיבי� רשימת כולל, והכרטיסי� הרכיבי� כל של אלקטרוניי� שרטוטי�   •
  .'וכד מתח הפלות מערכת של חשמליי� שרטוטי� •
) העזר אביזרי( והפריטי� הלוחות כל של ואלקטרוניי� חשמלי� ושרטוטי� •

  .הרכיבי� ורשימת הפעלה, כיול, אחזקה ספרי כולל, הנוספי�
 חיזוקי ומיקו� פרטי כולל, והנחירי� הכבוי גז פיזור צנרת של איזומטרייה   •

  .המיכלי� וקיבוע הצנרת
  .PRE ENGINEERED אישור או, הכבוי מערכת של מחשב הרצת   •
 חילו� חלקי ורשימת) הכמויות&לכתב בדומה( המותק� הציוד כל רשימת   •

  ).מחיר.+ N.P+  פריט תאור( היצר� ידי&על המומלצי�
  .פרוטוקול תקשורת של הרכזת   •
  ).(TROUBLE SHOOTING תקלות לאיתור היצר� הנחיות   •
  .הגבוי מצברי וקיבולת הגלוי במערכת חשמליי� עומסי� חישובי פירוט   •

  חישובי�  .ב
  חישוב צריכת הספק רמקולי כריזה •
  אחרות ומגבלות הנדרש הקוטר למציאת קו כל על ציוד עומסי חישוב •
  מפלי מתח לכל הכבלי�חישוב  •
 נדרשי� כיבוי מיכלי ונתוני כיבוי גז כמות חישוב •
 חישובי זר� בלוחות הבקרה •

  רשימות  .ג
  רשימת שרטוטי� •
  רשימת כבלי� •
  רשימת רכזות •
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  3 צד מערכת של הרכיב מספור לרבות הרכיב ברמת מפורטות I/O רשימת •
  מפרטי�  .ד

 בסיס תכנו� •
 לוגיקת פעולה •
 )הציוד של הפרמטרי� כל כולל סופי: (ציוד מפרטי •

מערכות גילוי האש והכיבוי בגז יתוחזקו בהתא� לתקני� והמסמכי� הבאי�   .ה
  במהדורת� העדכנית ביותר:

  
 תחזוקה: אש גילוי מערכות – 11 חלק 1220 י"ת תק� .1
 NFPA 2001  &  Standard on Clean Agent Fire Extinguishingתק�  .2

Systems 
 הוראות היצר� .3

  
 

 

  וספרינקלרי� מערכות אינסטלציה .17
  

  .אש בזמ� לפעולה בקרה מערכות כדוגמת עזר מערכות של מפורט תאור  .א
  .ושירות אחריות בפרק מהאמור יפחת שלא חשמל וציוד לוח בכל טיפולה  .ב
 הספק הספק של מנוע כל עבור ציו� ע�, במתק� השוני� המנועי� של סימו� טבלת  .ג

  .המתנע של זר� ליתרת בטחונות וכ� בעומס' ואמפרז נומינלי' אמפרז, מנוע
 מהאביזרי� אחד שלכל הכיוו� ציו� ע� והבטחו� הפיקוד אביזרי של סימו� טבלת  .ד

  .ל"הנ
  .מהאביזרי� אחד כל של הוראה ציו� ע� המדידה אביזרי של סימו� טבלת  .ה
  :להכי� הקבל� שעל תכניות של רשימה להל�  .ו

 תכניות. והצנרת המשאבות, המי� אגירת מערכות כל של עבודה תכניות )1
 חיישני, צנרת של וסגירה לפתיחה המשמשי� האביזרי� כל את יכללו אלה

  .בה והטיפול המערכת פעולת להבנת כנדרש וכדומה זרימה
  .  ציוד ומערכי משאבות חדרי של כלליי� הרכבה שרטוטי )2
 . והביוב המי� מערכות לציוד והגבהות בסיסי� תכניות )3
 של מדויק מיקו� ויכללו מוסמ/ מודד י"ע שיבוצעו תשתיות עדות תכניות )4

 אבסולוטיי� מפלסי�, )ושוחות צנרת( קטרי�, השרוולי�, התאי�, הצנרת
– T.L. ו שוחות& I.L. צנרת יציאת/כניסת .  

 מראה את היתר בי� כולל החשמל לוחות של מפורטות וסכמות בצוע תכניות )5
 .הלוחות
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 .הציוד אל מהלוחות ופקוד כוח, החשמלי החווט תכניות )6
 הידראוליי� וחישובי� המערכת כל של 1:50 מידה בקנה עבודה שרטוטי )7

 . NFPA דרישות פ"ע מפורטי�
 

  
  מערכת בטחו� , תקשוב ומחשוב .18
  

 המעגלי� רמת עד המערכת ממרכיבי אחד כל של מפורט פעולה תיאור  .א
 האלקטרוניי�

 הכוללת המתק� אל ותשתיות כבלי� הובלת ודרכי המתק� של חיצוני שרטוט  .ב
 דר/ המערכת כל לאור/ שונות פונקציות פ"ע והכבלי� החוטי� מהל/ דיאגרמת

 .סע� ומסגרות חיבורי� לוחות
 מרכיביה את המפרט, מלבני� מרש� באמצעות, המערכת של כללי תאור  .ג

 .העיקריי�
 פריסת כולל, האתר/הקומה/המבנה של שרטוטי� הכוללות, AS MADE תוכניות  .ד

 .התשתית הולכת תוואי את המראי� ומובילי� תעלות
 ואור/ המספר, המיקו� כולל הקצה מקבצי כל את המפרטות AS MADE תוכניות  .ה

 קיימות בתעלות ה� – הכבלי� תוואי כולל, חדר בכל שהותק� קצה שקע לכל הכבל
  .ספקה ידי על שהותקנו בתעלות וה�

, באתר שהותקנו התקשורת ארונות תכולת כל את המפרטות AS MADE תוכניות  .ו
 וארונות מסר ארונות, תקשורת ארו� בכל המותקני� והפריטי� הציוד כל כולל
�, חדר בכל שהותק� קצה שקע לכל המספרו המיקו� כולל הקצה מקבצי, הסע
  .הכבלי� תוואי כולל

 מוקדי ציודו לוחות העמדת אופ� של שרטוט הכוללות AS MADE תוכניות  .ז
 .מחשוב ארו� בכל המותקני� והפריטי� הציוד כל כולל, המחשב ובחדר התקשורת

 הפריטי� כל של הנדרשי� התקני� בכל עמידה על, היצר� מטע� תיעוד מסמכי  .ח
  .ספקה י"ע המסופקי�

 .בתיעוד המתאימי� במקומות ישולב והשילוט הסימו� נושא  .ט
 שהותקנו הניתוב ותלוח לרבות המערכת של הסימו� שיטת של מפורט תאור  .י

 טבלאותו בלוח מחבר כל ליד שבוצע השילוט של פרוט כולל, המחשוב בארונות
 .המערכת לכלל מפורטות ניתוב

 .הנחושת כבלי בדיקת תוצאות  .יא
 .האופטיי� הסיבי� בדיקת תוצאות  .יב
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 קישורי לכל הבדיקה תוצאות כל את המציג, הבדיקה ממכשיר מודפס פלט דוח  .יג
 .זה מכרז דרישותה לפי האופטיי� והקישורי� הנחושת

 .ומיקומ� ריקות אזעקה כניסות מספר  .יד
 זוגות כל של פונקציונאלי תאור הכוללת כבל כל של חיווט רשימת: חווט רשימות  .טו

 .הקצוות בשני חיבוריו ורישו� הכבל
 ברקי� פגיעת מפני ומגו� מאורק הציוד כל כי אישור  .טז
 המאפשרת מפורטת חיבורי� תוכניות מערכת, ציוד/חיבורי� ארונות כל של צילו�  .יז

 .תקלות איתור
 .במערכת קריטיות תקלות לתיקו�" ראשונה עזרה" הוראות  .יח

     

  

 חצרות ומבני� .19

  רות ותשתיות בחצרותחצ 19.1
  
 והתת העיליות המערכות ושל התכסית של השכבות כל את יכללו העדות תוכניות  .א

 לרבות מתאימי� גובה חתכי ע� יצויינו המערכות. בחצר העוברות קרקעיות
 זרימה כיווני, שיפועי� ציו�, מצטלבות מערכות מעבר על המצביעי� חתכי�

  .עיליות ניקוז מערכות לגבי ג� האמור. מתוכנני� והספקי�
 מצלמות מיקו�, הגדר סוג, גבהי� ציו� תו/ ההיקפית הגדר של מפורטת תוכנית  .ב

  .אחרי� חישה ואמצעי
 יטופלו הממונעי� המכניי� השערי�. פעולת� ואופ� השערי� של מפורט תאור  .ג

 ציוד לגבי וכמפורט אחרות מכניות&אלקטרו ממערכות הנדרשת פירוט ברמת
  .אוויר ומיזוג אינסטלציה

 קונסטרוקציה תוכנית, הבסיסי� תוכניות לרבות אנטנות תרני של מפורט תאור  .ד
  .וכדומה למטוסי� אזהרה תאורת סימו�, התור� של

  .וכדומה שבילי�, רחבות, כבישי� מבנה של חתכי�  .ה
 ברזי� מיקו�, צנרת פריסת תוכנית כולל ההשקיה מערכת של מפורט תאור  .ו

  .ואחזקה לתפעול והנחיות הפעלה ומחשבי
, הצנרת של מדויק מיקו� ויכללו מוסמ/ מודד י"ע שיבוצעו תשתיות עדות תכניות  .ז

 שוחות .T.L – אבסולוטיי� מפלסי�, )ושוחות צנרת( קטרי�, השרוולי�, התאי�
  . צנרת יציאת/כניסת .I.L &ו
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  מבני� 19.2
  

, פתיחה כיווני ע� וחלונות דלתות שכבות כולל הארכיטקטורה תוכניות כל  .א
   .וכדומה מידות שכבות, גבהי� ציו� לרבות ביניי� תקרות חתכי, פנימיות מחיצות
 לרבות הפנימיות היחידות כל של בפוליגוני� תיחו� יכללו הארכיטקטורה תוכניות
 רגישי� אזורי� יסומנו הארכיטקטורה בתוכניות. אחרי� וחללי� החדרי� מספור
  .חורי� לקדוח אסור בה� בבני�

 מחוזקי� אזורי� יודגשו הקונסטרוקציה בתוכניות. הקונסטרוקציה תוכניות כל  .ב
  .וגג רצפה שטח בכל המותרי� והעומסי�

 פרוט לרבות וכדומה המחיצות החלונות, הדלתות סוגי כל של עבודה תוכניות  .ג
  . והפרזול האביזרי�

 החיפוי אגו� שיטת, האלומיניו� מפרטי לרבות המבנה חיפויי של עבודה תוכניות  .ד
  . וכדומה נוזלי� ספיגת כושר, הובאה מה� והמחצבות האב�, למבנה

  . ומתקני� מערכות בסיסי של תוכניות  .ה
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 תקופת הבדק והאחריות
2נספח מס.   

 כללי 
 

והמתקני� לגבי המערכות לרבות המסמכי� אליו הוא מפנה במפורש,  זה, בנוהלהאמור  1.1
על האמור, בעניי�  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה יגבר 4בטבלה בסעי�  המצויני�

 , במפרטי� הטכניי� ובכתבי הכמויות.האחריות ושירות, בכל מקו� אחר בחוזבדק, 

 מבלי לגרוע מהוראות החוזה, לעניי� נספח זה יחולו, בנוס , ההגדרות הבאות: 1.2

אשר הקבל�  –קבל� המשנה" או "קבל� המשנה המקצועי" או "הקבל� המקצועי" "
הקבל�  ;הכפו� לקבל�הקי� בפועל, תחת הקבל� הראשי, את המערכת הרלבנטית, 

  בהתא� לתנאיו. האחזקהאשר יית� למזמי� את השירותי� לפי הסכ� 

     
  לאחזקה ושירות בתקופת הבדקהראשי אחריות הקבל�  .2

שהותקנו על ידו  מתקני�המערכות וולתחזוקת ה יהיה אחראי למבנההקבל� הראשי  2.1
למע� הסר ספק ועל ידי קבלני המשנה המקצועיי� מטעמו במש� כל תקופת הבדק. 

השירותי� שיית� הקבל� בתקופת הבדק יכללו את כל תיקו� התקלות ובצוע עבודות 
לרבות מתכלי�. אחזקה מונעת, לרבות כל העבודה, החלקי�, החומרי� וחומרי העזר 

הקבל� הראשי לא יהיה אחראי לתפעול השוט� היומיומי של המערכות אשר יתבצע על 
ידי המזמי�. עלות השירותי� בתקופת הבדק כאמור לעיל נכללת במחיר התקנת המתק� 

תקופת הבדק תהיה שנתיי� לכל רכיבי המערכות ולא ישול� בגינ� תשלו� נוס . 
ני� שלגביה� נדרשה במפרטי� המקצועיי� בפירוש למעט חלקי מבנה ומתק והמתקני�

תקופת אחריות ארוכה יותר ו/או כאשר יש לפריט המסוי� אחריות יצר�/ספק ארוכה 
יותר. היה ולפריט יש אחריות יצר� ארוכה יותר, יהיה הקבל� אחראי להעביר לידי 

 המזמי� את תעודת האחריות של יצר�/ספק הציוד.  

גבי חלקי מבנה ותשתיות, הנזכרי� בחוק מכר דירות תימש� למרות האמור לעיל הרי של 2.2
תקופת האחריות מעבר לתקופת הבדק, על פי המפורט בחוק מכר דירות, א/ לא פחות 

 שנות בדק כאמור לעיל. 2&מ

לרכיבי ציוד, כדוגמת ציוד חשמל בלוחות, קווי תקשורת וכדומה, לה� קיימת אחריות  2.3
) יעביר הקבל� את אחריות 2(2יל בסעי� קט� יצר� לתקופה ארוכה יותר מהנדרש לע

היצר� לטובת המזמי�. אישור ציוד שווה ער/ יהיה כרו/ בי� היתר בקבלת אחריות יצר� 
  כפי שהייתה מובטחת לציוד המקורי שהוגדר במכרז.

וזמ� תגובה לתיקו� תקלות וביצוע  רמת השירותהמונעת,  שירותי האחזקה יפותתכ 2.4
 שלהל�. 4בסעי�   , יהיו כנדרש בטבלהבתקופת הבדק לכל רכיב ומערכתהתיקו� 
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  התחייבות קבלני המשנה המקצועיי� למת� שירותי אחזקה לאחר תו� תקופת הבדק .3

, הרי שלגבי לרבות בכתבי הכמויותלמרות האמור בכל מקו� אחר, במסמכי המכרז  3.1
מחיר שירותי להסכ� האחזקה,  4בטבלה בסעי�  י�המפורט מתקני�הוהמערכות 

והכל כמפורט, , תקופת הבדק, יקבע כאחוז קבוע מער/ המתק�לאחר האחזקה לשנה, 
כער/ המתק�, לצור/ חישוב עלויות האחזקה   .5, בנספח מס' לגבי כל מערכת בנפרד

יחשבו כל עלויות הקמת המתק� לרבות שינויי� ותוספות שבוצעו בו ובהפחתת רכיבי� 
קביעת ערכו יצוע השינויי� לרבות עלות עבודות הפירוק. שהורדו ממנו במקור או בעת ב

  הסופי של המתק�, בהתא� לאמור לעיל, הינה בסמכותו הבלעדית של המזמי�. 
במקצועות המצויני� בטבלה הקבל� יחויב להחתי� את קבלני המשנה המקצועיי�,  3.2

 �יבות התחי, על , לגבי המקצועות אות� התקי�כל אחד בנפרד הסכ� האחזקה,ב 5בסעי
למת� שירותי אחזקה ישירות למזמי� החל מתו� תקופת הבדק. חתימת קבל� המשנה 
המקצועי על נוסח ההתחייבות כאמור מהווה תנאי של המזמי� לאישור קבל� המשנה 
המקצועי כקבל� משנה של הקבל� הראשי. נוסח ההתחייבות של קבל� המשנה המקצועי 

ו� תקופת הבדק יובא לאישור מוקד� למת� שירותי אחזקה ישירות למזמי� החל מת
  של המזמי�.

הקבל� הראשי יחויב לחשו  את עלות המערכת המותקנת על ידי קבל� המשנה  3.3
המקצועי, כפי שנקבע בי� הקבל� הראשי לקבל� המשנה המקצועי. ככל שעלות זו תחרוג 

 כלפי מעלה מער/ מקובל למערכת דומה, רשאי יהיה המזמי� לקבוע בעצמו 30%&מעבר ל
את ער� המתק� על פי האומדני� המוקדמי� של המתכנני� וכנדרש לצור� חישוב עלות 

 האחזקה.

  
 רמת שירותי האחזקה בתקופת הבדק .4

שירותי האחזקה בתקופת הבדק יענו לכל הנדרש בטבלה שלהל�, לכל האמור במפרטי  4.1
 ונספחי התחזוקה לרבות הוראות האחזקה, וכ� לכל האמור בהסכ� האחזקה לגבי נהלי

ככל שבהסכ� האחזקה חלה במפורש הוראה מחמירה יותר  .עבודה בחצרות המזמי�
מנספח זה לעניי� רמת שירותי האחזקה, או ככל שבהסכ� האחזקה קיימת הוראה 
הרלבנטית לאחזקה בתקופת הבדק, אשר איננה נזכרת בנספח זה, הקבל� מאשר כי ינהג 

 לפיה וזאת ללא תוספת תשלו�. 

המקצועות, מספר התקלות המאושר לשנה, זמני התגובה להגעה לצור� להל� רשימת  4.2
. מודגש בזאת, כי זמני התגובה לפי הטבלה והזמ� המוקצב לתיקו� תקלה  אבחו� תקלה

שלהל� יימנו ממועד הקריאה.  הזמ� המוקצב לתיקו� תקלה לפי הטבלה שלהל� יימנה 
מדידת תקופות הזמ� תחל  .מ� המועד בו היה על הקבל� להגיע לשטח לאבחו� התקלה

מיו� המסירה הסופית של הפרויקט כולו לשימוש המזמי�, אלא א� כ� קבע המזמי� 
 במפורש אחרת. פעולות האחזקה המונעת יבוצעו לכל אור� חיי המערכת. 
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למע� הסר ספק, אי� באמור בטבלה שלהל�, לעניי� מספר התקלות המאושר בשנה  4.3
שור המזמי� לכל תקלה שהיא במערכת או בפריט. עלה למערכת או לפריט, כדי להוות אי

מספר התקלות בשנה על המספר המאושר, הרי שמבלי לגרוע מכל סעד או זכות של 
 �המזמי�, רשאי המזמי� לקזז בגי� כל תקלה כאמור את הפיצוי המוסכ� המפורט בסעי

  להל�.     6

  
 \ש� המערכת 

 הציוד

מספר  שני�
תקלות 
מאושר 
  לשנה
  פריט
 בודד

מספר 
תקלות 
מאושר 
  לשנה
 מערכת

זמ� 
תגובה 
  לתיקו�
תקלה 
דחופה 
 (שעות)

זמ� 
מוקצב 
לתיקו� 
תקלה 
דחופה 
 (שעות)

זמ� 
תגובה 
  לתיקו�
תקלה 
רגילה 
 ת(שעו

זמ� 
מוקצב 
לתיקו� 
תקלה 
רגילה 
 (שעות)

מינימו� פעולות 
  אחזקה מונעת

גילוי אש ועש� 
 וכיבוי בגז

2 
 (בדק)

 חצי שנתי 2 6 24 3 4 24 4

מערכות בקרה 
 ובקרת בניי�, 

2 
 (בדק)

 חצי שנתי 2 6 24 4 6 18 3

 2 מיזוג אוויר ואוורור
 (בדק)

4 24 

 

  תלת חודשי 2 8 24 4 4
  חצי שנתי 1
  שנתי 1

 2 מערכת אוויר דחוס
 (בדק)

  תלת חודשי 4 8 24 4 4 24 4

 2 מערכת ספרינקלרי� 
  (בדק)

  תלת חודשי 2 8 4 24 6  24  3
  חצי שנתי 2

מערכת אינסטלציה 
  כולל משאבות 

2 
 (בדק)

  תלת חודשי 2  8  4  24  6  24  3
  חצי שנתי 2
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  להל�  סיווג דחיפות התקלות 
  

רמת דחיפות  תיאור התקלה  דוגמה לתקלה
 התקלה

 מס'

מערכות מחשוב, תקשורת וכדומה, השבתת 
המסכנת חיי קלה קצר בלוח חשמל ראשי, ת

פיצו! אד� כגו� חשמל חשו� או בור פתוח, 
  צינור הגור� להצפה

מכלול  תקלה המשביתה
 ציוד חיוניאו  מערכת או אזור

  או תקלה בטיחותית

 .1  תקלה דחופה

תאורה מקומית לקויה, נפילת צ'ילר אחד מתו� 
כמה באופ� שאינו משבית אזור של� בבניי�, 

  תקלה בגנרטור אחד מכמה

תקלה שאינה משביתה פעילות 
של מערכת או אזור או ציוד 

  חיוני,

 .2  תקלה רגילה
 

  
 פיצוי מוסכ� בגי� אי ביצוע ו/או ביצוע חלקי .5

מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או טענה של המזמי� כלפי הקבל� לפי החוזה, היה ולא עמד 
הקבל� במשימות על פי נספח זה, או הפר הוראה מהוראותיו, כאמור בטבלה שלהל�, יהיה 

המזמי�  זכאי לפיצוי מוסכ� מאת הקבל� כאמור בטבלה שלהל�, כאשר כל המועדי� 
לעיל.  4רק הזמ� שנקבע לטיפול לפי הטבלה בסעי  האמורי� בטבלה זו יימנו בהתא� לפ

למע� הסר ספק, המזמי� יהא רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכו� הפיצוי המוסכ� כאמור 
בטבלה זו, ע� התגבשות ההפרה/אי העמידה במשימה, וג� א� הקבל� תיק� הפרה זו לאחר 

 התראה שניתנה לו.  

  
סכו�   תקופת ההפרה/יחידת ההפרה

הפיצוי 
  בש"ח

  מס'  נושא

  1  אי היענות/תיקו� תקלה במועד    
אי היענות לתיקו� תקלה  1.1  1,500  לכל תקלה, לכל פרק זמ� כמוגדר  

  דחופה במועד
  אי תיקו� תקלה דחופה במועד 1.2  1,500  לכל תקלה, לכל פרק זמ� כמוגדר
אי היענות לתיקו� תקלה  1.3  750  לכל תקלה, לכל פרק זמ� כמוגדר

  במועדרגילה 
  אי תיקו� תקלה רגילה במועד 1.4  750  לכל תקלה, לכל פרק זמ� כמוגדר

עבור כל תקלה לכל מערכת 
  באותה שנה קלנדרית

תקלות מעבר למספר התקלות   750
  המאושר לכל מערכת 

2  



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

22 
 

סכו�   תקופת ההפרה/יחידת ההפרה
הפיצוי 
  בש"ח

  מס'  נושא

עבור כל תקלה לכל פריט באותה 
  שנה קלנדרית

תקלות מעבר למספר התקלות   1,000
  המאושר לכל  פריט

3  

  4  אי ביצוע עבודות אחזקה מונעת     
פיגור של שבוע בביצוע עבודה   4.1  500 לכל מערכת או ציוד בנפרד

  מונעת תלת חודשית
פיגור של חודש ומעלה    4.2  500 לכל מערכת או ציוד בנפרד

בביצוע עבודת אחזקה 
  מונעת חצי שנתית/שנתית

בצוע עבודות נוספות תו� פרקי     
  זמ� מוקצבי�

5  

 4עבור כל יו� איחור, מעבר ל 
  ימי עבודה, לכל הזמנה

אי הענות לביצוע עבודות   5.1  500
  נוספות שהוזמנו ע"י המזמי� 

עבור כל יו� איחור לכל עובד 
  בנפרד

אי הענות להפעלת עובדי�   5.2  500
ימי� מיו�  2נוספי� תו� 

  ההזמנה
שאי� ביד� אישור הפעלת עובדי�   2,000  עבור כל יו� לכל עובד בנפרד

  מהאחראי לביטחו�
6  

  
 קבלת המתקני� מהקבל� בגמר תקופת הבדק .6

י� יו� לפני בנוס  לאמור בחוזה לגבי קבלת המתקני� מהקבל� בתו� ההקמה, תשע 6.1
בכל המתקני� נוס  פי נספח זה, יתקיי� סיור קבלה &תו� מועד תקופת הבדק על

הבדק. בסיור ישתתפו נציגי המזמי�, ידי הקבל�  במהל/ תקופות &שהוקמו ותוחזקו על
  נציגי הקבל� הראשי ונציגי הקבלני� המקצועיי�.

חובת הקבל� הראשי והקבל� המקצועי, של כל מערכת בנפרד, לסייע למזמי� לסקור את  6.2
מתקני�, הצגת הידי הפעלת &ימי עבודה מלאי� וזאת, על 14 עד כל המתקני� במש�

מספר ימי הצגת כל מערכת ועד  תות וכדומה.פעולת�, הצגת יומני עבודה, פתיחת דל
או קבל� המשנה \אי השתתפות של הקבל� הראשי ו הגבול האמור יקבע על ידי המזמי�.

לא תפטור את הקבל� הראשי מהווה הפרה יסודית של החוזה, ו בסיור הקבלה, המקצועי
  מתוצאות הבדיקה.

הערותיו את לקבל� תב בכהמזמי� בחינת המבנה והמתקני�, יגיש סיור הקבלה ולאחר  6.3
 ,במבנה , ליקוי או תקלהכל כשללרבות מצב המתקני�. בקשר להסתייגויותיו ו

בלתי כחלק  מי מטעמואשר אמור היה להיות מטופל ע"י הקבל� ו ובמתקני�, במערכות
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� החוזה, ויורה לו לתקנ� במועד שקבע לכ�. הקבל� מתחייב לתק� את הליקויי� מנפרד 
במועד שקבע לכ� המזמי�, ולצור� כ� ינקוט בכל האמצעי�  והכשלי� כאמור לעיל,

הנדרשי�. לא עמד הקבל� במועד שקבע לכ� המזמי�, ישל� הקבל� פיצוי מוסכ� 
 � .להל� 6כמפורט בסעי

כאמור ליקויי� הקבל� לא ימלא אחרי הוראות דו"ח השבמידה מבלי לגרוע מ� האמור,  6.4
ידי קבל� אחר &באמצעות עובדיו או עללעיל, רשאי המזמי� לבצע את העבודה האמורה 

או בכל דר/ אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבל� הראשי, והמזמי� יהיה רשאי 
(שייחשבו כהוצאות משרדיות)  15%לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת 

מכל סכו� שיגיע לקבל� הראשי בכל זמ� שהוא לרבות חילוט הערבות וכ� יהיה המזמי� 
  י לגבות� מהקבל� הראשי בכל דר/ אחרת.רשא

הליקויי� ככל שזה הוצא  ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח 6.5
, ג� במקרי� בה� יהיה על הקבל� הראשי וקבלני המשנה המקצועיי� בעקבותיה�

להמשי/ לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עילה לקבל� לדרוש תוספת 
  כספית כלשהי.

או היו בה� תקלות מרובות מעבר \במקרי� בה� יתגלו במתקני� ליקויי� חמורי� ו 6.6
כל שמבלי לגרוע מכל סעי  אחר בנספח זה, , הרי לעיל 3בסעי�  בטבלהכמפורט למותר 

עוד לא סילק הקבל� הראשי את ההסתייגויות הנ"ל, ימשי� הקבל� הראשי לשרת בעצמו 
תקופת הבדק תסתיי� רק , ותשלו� נוס  את המתק� כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא

, בה היה מספר המקורית לאחר שחלפה לפחות חצי שנה רצופה מתו� תקופת הבדק
 התקלות תוא� את הצפי של היצר�. המזמי� יעביר את המש/ הטיפול במערכות 

  .כאמור לעיל לאחריות הקבל� המקצועי א/ ורק לאחר מסירה סופית מתקני�בו
כת תהיה מותנית במסירה של תיק מתק� מושל� ומעודכ� לעת מסירה סופית של המער 6.7

המסירה (כולל עדכו� שינויי� שבוצעו במהל� תקופת הבדק) ובהדרכה של עובדי 
  .הל�לבנספח זה המזמי� כמפורט 

ושחרור הקבל� הראשי מאחריותו למערכות בתו� תקופת מסירה סופית של המערכות,  6.8
, המקצועי � השירות ע"י קבל� המשנהיש התניה להמש� מת �בההבדק, במערכות 

 �תהיה מותנית בהעברה מסודרת של האחריות למת� לעיל  5כמפורט בטבלה שבסעי
לרבות קבלת ערבויות  לקבל� המשנה המקצועי הראשי שירותי האחזקה מהקבל�

  בנקאיות מאת קבל� המשנה המקצועי כנדרש.
החתו� על ידי הקבל�  ידי המזמי� את הסכ� האחזקהדרש למסור ליי הראשי הקבל� 6.9

לקבל� הראשי לא תהא כל טענה בעניי� . המקצועי, וזאת ללא כל הערות או הסתייגויות
 זה כלפי המזמי�.  
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  אישור מוצר שווה ער/ .7
המזמי� יהיה רשאי שלא לאשר מוצר שווה ער/ המוצע ע"י הקבל�, מכל   

  סיבה שהיא.
 

 לשכנע את המזמי� בטיב המוצר החליפי.ימי עבודה על מנת  15לרשות הקבל� יעמדו עד   7.1

חובת הקבל� ואחריותו להחתי� את המזמי� על אישור בכתב של המוצר לרבות חתימה  7.2
על קטלוג המוצר, ע� סימו� ברור של המוצר בתו/ הקטלוג, ולפי הצור/ על דוגמה פיזית 
/ של המוצר. אי החתמת המזמי� על אישור בכתב תהווה הוכחה לכ/ שהמוצר שווה הער

 לא אושר.

המזמי� יהיה רשאי, כתנאי לאישור מוצר שווה ער�, לדרוש תקופות בדק ארוכות יותר  7.3
 מהנדרש במפרט.

אי אישור על ידי המזמי� של המוצר שווה הער/ המוצע על ידי הקבל� לא יגרו� לעיכוב  7.4
 יווצר עקב כ/.יהביצוע ובכל מקרה יהיה הקבל� אחראי לכל עיכוב ש

למזמי� את כל האישורי�, תוצאות בדיקות והוכחות שהמוצר דרש לספק יהקבל� י 7.5
המוצע עונה לאיכות ולמפרט הטכני של המוצר המקורי וכי אור� חייו, עלויות אחזקתו 

 ועלויות שדרוגו אינ� עולות על העלויות של המוצר המקורי.

דרש להוכיח למזמי� כי המוצר שווה הער/ מורכב כמכלול במפעל אחד יהקבל� י 7.6
לביצועי� של המוצר כולו ולא מרכיבי� של מפעלי� שוני� שהורכבו בידי גור�  האחראי

  נוס  שאי� לו ההסמכות והאישורי� להרכבת המוצר הכולל.
דרש להוכיח למזמי� כי המוצר המוצע מתממשק למוצרי� מקבילי� יהקבל� י 7.7

 ומשלימי� המותקני� במערכת.

לצר� וידרש להוכיח למזמי� כי למוצר שווה הער� יש ניירת ותיעוד המקצועי יהקבל�  7.8
הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטי� טכניי� .  את הקטלוג של החלק החדש לתיק המערכת

 .של החלק והוראות יצר� להתקנה, הפעלה ואחזקה

 בנוס  יעדכ� הקבל� המקצועי את התוכניות של המערכת על פי השינויי� שביצע.  7.9

מכני, בי� שינוי חשמלי או &כל מקרה בו הקבל� המקצועי מבצע שינוי במתק� אלקטרוב 7.10
מכני, עליו למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המזמי�. הקבל� המקצועי יעדכ� 

 .את כל נתוני השינויי� שביצע ג� במדיה מגנטית

קר יותר ער� והינו י&הקבל� לא יוכל לתבוע תוספת מחיר עבור פריט שיאושר כשווה  7.11
ער� הזול יותר מהמוצר הנדרש ינוכה &מהמוצר הנדרש. במידה ויאושר מוצר שווה

  ממחיר הסעי  הרלוונטי הפרש מחירי הפריטי�.
 
 הדרכה .8

על גבי המתקני� האמורי�  הדרכות עיוניות ומעשיות ו/ערקבל� הראשי ומי מטעמו יה 8.1
בתפעול יעיל הכרו/ בכל לנציגי המזמי�  בנספח זה ובהסכ� האחזקה ה� לעובדיו וה�

, באבחו� תקלות ודרכי פתרונ�, בתפעול מערכות התוכנה בתחזוקת המבני�וחסכוני, 
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. קבל�וכ� לגבי כל עבודה נוספת שביצע השל המתקני�  המשמשות לניהול, בקרה ופיקוח
 . רלבנטיותיפלינות הציכללו בעלי מקצוע בכל הדיס קבל�ה המדריכי� מטע�

מסירת הפרויקט הקבל� יעביר למזמי� את מערכי ההדרכה ) חודשי� לפני 6שישה ( 8.2
המפורטי� בכל הנושאי� לצור� אישור�. המזמי� יהיה רשאי לדרוש להרחיב את 

 הנושאי� להדרכה ואת מספר שעות ההדרכה בכל נושא.

בכל מקרה, יכללו מערכי ההדרכה את האבחנה בי� התפעול היומיומי לבי� התפעול  8.3
 במצבי חירו� שוני�.

ל� ההדרכה יבחנו ספרי המתק� ותוכניות העדות לגבי התאמת� למציאות בשטח במה 8.4
 ולתוכנית ההדרכה.

ההדרכה תכלול ג� נושאי� כלליי� כדוגמת הגנת הסביבה, בטיחות, חיסכו� באנרגיה  8.5
 ומשאבי� וכדומה.

המזמי� יהא רשאי לדרוש, כי נציגיו ישתתפו ג� בהדרכות הנוספות שיועדו במקור  8.6
 � ולמי מטעמו.לעובדי הקבל

 שעות מלאות.  40 או מחשובי מ\בכל נושא טכני ו בכל מקרה, לא תפחת ההדרכה 8.7

ההדרכה תאפשר לעובדי� לבצע את כל פעילויות התפעול והתחזוקה הנדרשות באופ�  8.8
שוט  ותקופתי למעט עבודות שעבור� נדרש רישיו� מיוחד שאינו נדרש לפעילות 

 היומיומית.

כללית של המערכת, תוכנות המערכת והפעלתה, סקירה כללית ההדרכה תכלול סקירה  8.9
 של תכונות התוכנה, תצוגות של גרפיקה צבעונית ודו"חות שוטפי�.

כל פעילויות ההדרכה כאמור בסעי  זה הינ� על חשבו� הקבל� ולא תינת� עבור� תמורה  8.10
 נפרדת. 
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  הסכמי� למת� שירות לאחר תקופת הבדק
  3נספח מס. 

  
  

 �  1תת מוס
  

  גילוי אש ועש� וכיבוי בגזל מעבר לתקופת הבדק למת� שירותי אחזקה הסכ�
  
  

  לשנת ______ביו� ____ לחודש ___________  ______________שנער� ונחת� ב 
  
  
  בי�
  

  (להל�: "המזמי�")  _______________________________________
  

  מצד אחד
  
  לבי�
  

  _______________________________________ (להל�: "קבל� מיוחד")
  

  מצד שני
  
  

שירותי אחזקה, החל  המיוחדקבל� שמור לעצמו את הזכות לקבל מאת הוהמזמי� מעוניי� ל  הואיל 
ממועד מת� ההודעה שתינת�, א� תינת�, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמי�, כהגדרתה 

(שעליה  תו� תקופת הבדקמ ועד עשר שני� אחתכל פות של שנה למספר תקופות נוסלהל�, 
"), וזאת המוארכת תקופת האחזקהאחראי הקבל�) בהתא� להוראות הסכ� זה (להל�: "

    .")המערכת" –(להל� הקבל�  במבנה  �גילוי אש ועש� וכיבוי בגז אותה הקיללמערכת 
  

האחזקה תקופת במערכת בותי� והקבל� המיוחד הסכי� וקיבל עליו, לבצע את השיר  והואיל 
  ובתנאי� המפורטי� בחוזה זה;המוארכת, 

  
הינו מתאי� ובעל ניסיו�, מיומנות ומקצועיות במת� שירותי מצהיר כי והקבל� המיוחד   והואיל 

  אחזקה כוללי� למערכת אותה התחייב לתחזק;
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  כדלקמ�: לפיכ� ובתמורה להתחייבויותיה� ההדדיות של הצדדי� בחוזה זה הוסכ� והותנה

  
  מבוא ונספחי� .1
  

  המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  1.1
  

המסמכי� והנספחי� המחייבי� המהווי� חלק בלתי נפרד מחוזה זה והביטוי "החוזה על   1.2
  נספחיו" יכלול את המפורט להל�:

   "המפרטי� המיוחדי� להקמת המערכות" & C 2מסמ/
  כתב הכמויות. – XXXX/ מסמ

    לביצוע בתקופת הארכת ההתקשרות הערבות הבנקאית & 2נספח   
    

ההוראות  ובכל מקרה של סתירה בי� הוראות חוזה זה להוראות שבנספחיו, יגבר  1.3
  .המחמירות ביותר ע� הקבל� המיוחד

  
  הצהרות הקבל� המיוחד .2

  הקבל� המיוחד מצהיר בזה כי:  

הוא מכיר על בוריה את המערכת האמורה, הקימה, הריצה, ביצע בה את כל פעולות   2.1
האחזקה בתקופת הבדק, הכי� ומסר את תוכניות העדות וספרי המתק� כנדרש, עדכ� את 
תוכניות העדות וספרי המתק� על פי השינויי� שבוצעו במהל� תקופת הבדק וכי אי� הוא 

, תקופת האחזקה המוארכתמת� שירותי האחזקה למערכת לכל אור/ לרואה כל מניעה 
  במחירי� ובתנאי� המצוייני� במסמ� זה.

  כי העובדי� מטעמו יהיו בעלי רשיונות וידע כנדרש בחוקי� ובתקנות לגבי מערכת זו.  2.2
   

כי לרשותו כל האמצעי� הנדרשי� ולרבות מעבדות מוסמכות כנדרש בחוקי� ובתקנות  2.3
  זו.לגבי מערכת 

  
  בתקופת האחזקה המוארכתשרות האחזקה  רמת .3

להל� רשימת מספר התקלות המאושר לשנה, זמני התגובה להגעה לצור� אבחו� תקלה   
, מספר התקלות הסביר המאושר למערכת כולה ולכל רכיב והזמ� המוקצב לתיקו� תקלה

 מדידת תקופות הזמ� תחל מיו� תחילת תקופת האחזקה המוארכת. .במערכת בנפרד
מודגש להל� כי ביצוע כל פעולות האחזקה המונעת ותיקו� התקלות במערכת המצויינת 
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בטבלה יתבצע א/ ורק באמצעות הקבל� המיוחד שהתקי� את המערכת ואשר ברשותו 
  אישורי התקינה והסמכות מהיצר� לביצוע פעולות האחזקה בה�.

  
מחיר  שני� הציוד \ש� המערכת 

לשנה 
בש"ח 

לאחזקת 
  המערכת

 מספר
תקלו

ת 
מאוש

ר 
  לשנה
  פריט
  בודד
(*) 

מספר 
תקלו

ת 
מאוש

ר 
  לשנה
מערכ

  ת
(*) 

זמ� 
תגוב

ה 
לתיק

  ו�
תקל
ה 

דחופ
ה 

(שעו
 ת

זמ� 
מוקצב 
לתיקו

 �
תקלה 
דחופה 
 (שעות

זמ� 
תגובה 
  לתיקו�
תקלה 
רגילה 
 (שעות

זמ� 
מוקצ

ב 
לתיק

ו� 
תקל
ה 

רגיל
ה 

(שעו
 ת

גילוי אש ועש� וכיבוי 
 (*) בגז

3 – 12 8,000  2 24 4 3 24  48  

  

מהמספר המותר כמצויי�  1.5(*) בכל מקרה בו מספר התקלות ברכיב או במערכת יעלה על פי  
בטבלה שלעיל, יהיה המזמי� רשאי, על פי העניי�, לדרוש החלפת הרכיב או המערכת. כל המוחל  

  יהיה חדש, מקורי ומהגרסה החדשה ביותר.
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  להל�  דוגמאות לסווג דחיפות התקלות 

רמת דחיפות  תיאור התקלה  דוגמה לתקלה
 התקלה

הפסקה מלאה של מערכות מיזוג ואוורור 
עקב גילוי לקוי של אש או עש� וכדומה 
הגורמת בעקיפי� להשבתה של מערכות 
מיזוג אוויר ואוורור וכתוצאה להשבתת  

  וכדומהמערכות מחשוב מתק�  או 

את מכלול  תקלה המשביתה
המערכת ומשפיעה על אפשרות 

מכלול  המתק� , ההפעלה של 
מכלול יצור ונתיב אספקת 
אנרגיה של� לצרכ� הקצה 

 ציוד חיוניאו  מערכת או אזורב
או תקלה בטיחותית המסכנת חיי 

 אד�.

  תקלה דחופה

תקלה שאינה משביתה או גורמת להפרעה 
בפעילות השוטפת של מתקני� אחרי� או 

  של  מערכות מחשב 

  תקלה רגילה  כל תקלה אחרת שאינה דחופה

  
התקופה, המצויינת בטבלה שלעיל הינה תקופה של אחריות כוללת ומוחלטת לרבות כל   

העבודה, חלפי� ורכיבי� חדשי� ומקוריי� ושדרוג גרסאות תוכנה של הקבל� המיוחד 
שתכלול בי� היתר אחריות מלאה לאחזקה של כלל רכיבי המערכת, שירות מלא וכל הנדרש 

  .בהתא� להוראות מסמכי המכרז והחוזה

    
  תכולת שירותי האחזקה .4

או התפוקות המתוכנני� /כל הנדרש לשמירת רמות השירות ו ואחזקה יכללה ישירות  
תקלות וביצוע עבודות אחזקה מונעת  נילאותה מערכת או יחידת ציוד ולרבות תיקו

שדרוג לרבות שלעיל  3למערכת ולמתקני� במש� התקופות כמפורט בטבלה שבסעי  
או כל סיבה אחרת, \קי חילו  מקוריי�, הנובעי� מהתיישנות ושידרש עקב מחסור בחל
  ו את כל הדרוש לביצוע האחזקה ולרבות:האחזקה יכלל יכנדרש לאחזקת�. שירות

   הנדרשת לביצוע המשימות. את כל העבודה  
חיישני�  חומרה, תוכנה, החלקי� והחומרי� הדרושי� לביצוע העבודות לרבותאת כל   

  . כל החלקי� והחומרי� יהיו חדשי� ומקוריי�.הוכדומ למיניה�, בקרי�
כל כלי העבודה הנדרשי�, הובלה, עבודות בבתי מלאכה חיצוניי�, אמצעי הרמה וכדומה.

    
לרבות  ידרשילרבות שדרוג המערכת ככל ש כל הפעולות הנדרשות לשמירת תפוקת המערכת

ג�, החלפת חומרה ותוכנות וכדומה וכנדרש לשמור על תפקוד מלא ותקי� של המערכת או 
   המתק�.



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

30 
 

  את כל כלי העבודה והאמצעי� הנדרשי� לרבות הובלות, פרוקי� והרכבות.  
  תיקו� תקלות יתבצע תו/ תקופות הזמ� המפורטות בטבלה כאמור.  

  
והמתקני� על ידו תבטיח את פעולת� הקבל� המיוחד יוודא כי אופ� התקנת המערכות   

התקינה והרצופה, תאפשר מת� שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המערכות והמתקני� 
  יאפשרו הפעלה חלקית באופ� שתמנע השבתת� והפסקת הענקת השירותי�.

  
כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקני� יתבצעו בימי� ובשעות שבה� אי� צריכת   

  ריכת השירותי� נמוכה ונית� להשבית חלק מהמתקני� בלבד. שירותי� או שצ
 של מערכות  או עלולה לגרו� להשבתה השבתת מתקני� לצור� אחזקה, הגורמת להשבתה  

   מזמי�, תתוא� מראש ע� המזמי�. ה לש התקשוב 
  

. המערכתאת עובדי המזמי� בכל הקשור לאופ� הפעלת ידרי�, ככל הנדרש, הקבל� המיוחד   
  ע"י המזמי�.  המערכתמיוחד לא יוכל לטעו� כנגד הפעלה לא נכונה של הקבל� ה

  
חומרה , חשמליי�, אלקטרוניי�–כל הרכיבי� נכללי� בי� היתר  המערכתבהגדרת   

צנרת הולכה, כל ציוד ואמצעי עזר כדוגמת , ותוכנות, בקרי�, גלאי� וחיישני� וכדומה
  או משני במכלול המערכת. הכבלי�, החיווט וכל אביזר אחר המהווה חלק עיקרי

  
למכלולי רכיבי בקרה ותוכנה נדרש לבצע עדכוני גרסה לפחות אחת לשבע שני�. הקבל�   

  יוודא כי ביצועי המערכת לא יפגעו כתוצאה מהשדרוג ועדכו� הגרסה.
  

  מטלות הקבל� המיוחד יכללו את השירותי� הבאי�:  
  

  אחזקה מונעת �שימור המערכת  .4.1
ופעולתה התקינה, יבצע הקבל� המיוחד את כל עבודות  המערכתעל מנת לשמור על ער�    

האחזקה המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרני�, על פי החוקי�, התקנות והתקני� 
כוללת, שיכי� על פי ניסיונו כפי שבא הועל פי ההוראות למערכת  ה מערכתהנוגעי� לאות

ר ע"י המזמי�. בכל מקרה בו לא יאושרו ספרי לידי ביטוי בספר המתק� לאחר שיאוש
המתק�, יפעל הקבל� המיוחד באופ� זמני ועד לאישור ספרי המתק� על פי הוראות אחזקה 

  .למערכת דומה אצל המזמי� מונעת המקובלות 
  

כל עובדי הקבל� המיוחד שיועסקו במת� השירותי� יהיו בעלי מקצוע מוסמכי� ובעלי   
שני� לפחות  3ו יבוא� רשמי של המערכת ובעלי ניסיו� של הרשאות מתאימות מיצר� א

  בתיקו� תקלות ובאחזקה מונעת של המערכת.
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ידו. הבדיקה תתבצע אחת &ידי המזמי� ותאושר על&בדיקת הטיפול המונע תיעשה על  
לתקופה כפי שיקבע ע"י המזמי� מעת לעת. גמר ביצוע אחזקה מונעת יחשב רק במסירת 

, כשרשומי� בו כל הפרטי� הנדרשי�, בחתימת אחראי ל� המיוחדתעודת שירות של הקב
  האחזקה מטע� הקבל� המיוחד.

  
  תיקו� תקלות .4.2

  כללי   .4.2.1
עובדי הקבל� המיוחד יבצעו את כל תיקוני התקלות. עבודות תיקו� תקלות תהיינה     

. כתקלה יחשב כל לרבות האחזקה המונעת פני שאר משימות הקבל� המיוחד&בעדיפות על
הפוגע ביכולת המתקני� לספק את המתוכנ� מה�, כפי שנמדד ואושר  חריג לרבות אירוע

   .או אירוע בטיחותי בעת קבלת המתק�
  

  זמ� מוקצב לתיקו� תקלה   .4.2.2
תו� תקופות הזמ� המצוינות בטבלה שבסעי   , על פי דחיפות התקלה,תיקו� תקלה יתבצע

  שלעיל.  3
  

  וספרי מתק� חומר טכני .4.3
  וספרי מתק�אחריות לחומר טכני    .4.3.1

באחריות הקבל� המיוחד לשמור על כל החומר הטכני שיקבל מהמזמי�, לצור� ביצוע   
עבודותיו באתר, להודיע על הצור/ בעדכו� ולהחזירו בשלמותו למזמי� בתו� תקופת 

או לא יעודכ� חומר טכני כלשהו בעת \. בא� יחסר וזה חוזההאחזקה המוארכת על פי 
המיוחד בעלויות השלמת החומר הטכני. המזמי� יהיה רשאי  , יחויב הקבל�זה סיו� חוזה

לעיי� בחומר הטכני בכל עת והקבל� המיוחד יחויב להציגו בפניו ולתק� כל הנדרש על ידו 
  להשלמת ועדכו� החומר.

  
  עדכו� חומר טכני והשלמתו   .4.3.2

ער/ מאושר, עליו לצר� את &בכל מקרה בו הקבל� המיוחד מחלי� חלק או ציוד בשווה
וג של החלק החדש לתיק המיתק� המתאי�. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטי� הקטל

טכניי� של החלק והוראות יצר� להתקנה, הפעלה ואחזקה. בנוס  יעדכ� הקבל� המיוחד 
את התוכניות של המתקני� על פי השינויי� שביצע. בכל מקרה בו הקבל� המיוחד מבצע 

או מכני, עליו למסור מראש סקיצות מכני, בי� שינוי חשמלי &שינוי במתק� אלקטרו
מפורטות לאישור המזמי�. הקבל� המיוחד יעדכ� את כל נתוני השינויי� שביצע ג� במדיה 

  מגנטית.
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  ספקת ציוד חלקי� וחומרי�ה .5

הקבל� המיוחד יהיה חייב במסגרת וכחלק בלתי נפרד מעבודתו לספק את כל הציוד  .5.1
החלקי�, החומרי� וחומרי העזר המתכלי� הנדרשי� לביצוע העבודות הנדרשות 
ומוגדרות במסמ/ זה. אספקת הציוד, החלקי� והחומרי� תכלול החלפת ציוד שהקבל� 

  המיוחד החליט כי לא ראוי או משתל�, לו, לשפצו. 
הספקת החלקי� והחומרי� לא תכלול החלפה או שדרוג או הרחבה שתתבקש על ידי  .5.2

המזמי� לצור� שיפור או עדכו� או ביצוע שינויי� במתק� שלא במסגרת מחוייבות הקבל� 
המיוחד לאחזקתו (תיקו� ליקויי� ותקלות ואחזקה מונעת). עבודות אלו בא� ידרשו 

ת ההקמה. האמור אינו כולל מצב של ריבוי ישולמו בנפרד על פי מחירי היחידה בתקופ
 �לעיל שאז, כאמור לעיל, המזמי� יהיה רשאי  3תקלות מעבר לכפל המותר בטבלה שבסעי

  לדרוש מהקבל� המיוחד החלפה או שדרוג של המערכת או רכיבי� פגועי� בתוכה.
יהיו כל הציוד, החלקי�, האביזרי�, החומרי� וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבל� המיוחד  .5.3

מקוריי�, חדשי�, ממי� משובח ומתאימי� לטיפול, לשימוש ולהחלפה של המערכות 
עבור� נועדו. כל הנרכש יתאי� לדרישות התקני� הישראליי� המתאימי�, ובהעדר� 
לתקני� האמריקאי� או לתקני� של אר$ מוצא�. פרט א� יאושר אחרת ע"י המזמי�, ה� 

במקומ� ה� מותקני�, ובא� אי� באפשרות יהיו זהי� מבחינת יצר� ודג� לאלה אשר 
הקבל� המיוחד להשיג� במסגרת מועדי הביצוע, עקב התיישנות או בגי� כל סיבה שהיא, 

ידו. החלפת רכיב ברכיב חלופי תהיה &ער/" המוצע על&הוא יגיש לאישור המזמי� "שווה
כל ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו  .המזמי�בכתב של באישור 

הער/ &ללא דיחוי. עבודות ההתאמה המכניות והחשמליות הנדרשות להתאמת הציוד שווה
ידי הקבל� המיוחד &למיקו� ולתפקוד של הציוד המקורי במקומו הוא מותק�, יבוצעו על

 .מסמ/ ח' ל 1 בנספח המפורט �המנגנו פי על יתבצע ער/ שווה מוצר אישור ועל חשבונו.
מוסכ� בי� הצדדי� כי בכל מקרה בו יבקש המזמי� לבצע התקנות נוספות או שינויי� או  .5.4

שדרוגי� במערכות הקיימות, יתבצעו העבודות, כולל עלות החלקי� וההתקנה, על בסיס 
  .25%מחירוני הספק ובהנחה של 

  
  אופ� ביצוע העבודות .6

ידו באופ� ובדר/ שתמלא אחר &השירותי� יבוצעו עלהקבל� המיוחד מתחייב בזאת כי  .6.1
  דרישת המזמי� וכי המערכת תתוחזק ברמות התחזוקה הגבוהות ביותר.

  הקבל� המיוחד יבצע את שירותי האחזקה במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה. .6.2
 ומנהל �הביטחו קצי� כפופה להתרי� ואישורי� של של המזמי�כניסת כל אד� למתקני�  .6.3

הקבל� המיוחד יוודא כאמור לעיל את העברת נתוני העובדי�  .התחזוקה של המזמי�
חודשי� לפני תו� תקופת הבדק. הקבל�  10למזמי�, על פי טפסי הביטחו� של המזמי�, 
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המיוחד ידאג כי יהיו אנשי שירות נוספי� מבחינת רמת� המקצועית , סיווג� הביטחוני 
  והיכרות� ע� המתק� כ� שבמקרה הצור� יוכלו לתת מענה.

הקבל� המיוחד מתחייב למלא אחר הוראות כל די�, כולל כל חוקי העזר והוראות הרשויות  .6.4
  המוסמכות.

הקבל� המיוחד יאפשר למזמי� לבדוק בכל עת את דר/ פעולתו וקיומ� של הוראות חוזה  .6.5
ידו וקיו� ההסדרי� שנקבעו ע"י המזמי� ויסייע למזמי� בביצוע הבדיקות &זה על

/ ימסור הקבל� המיוחד למזמי� כל מידע שידרש לרבות עיו� והביקורת הדרושה. לש� כ
  בספרי�, ביומני עבודה, בחשבונות וכיו"ב.

הקבל� המיוחד מתחייב לבצע את השירותי� בתיאו� ובשיתו  פעולה ע� המזמי� על מנת  .6.6
להוציא לפועל את התחייבויותיו על פי חוזה זה במלוא� ולשביעות רצונו המלאה של 

ור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבל� המיוחד לביצוע המזמי�. אי� באמ
  השירותי�.

קבע המזמי� כי השירותי� כול� או חלק�, אינ� מבוצעי� עפ"י הוראות חוזה זה, תהא  .6.7
ידי &קביעתו סופית ועל הקבל� המיוחד לשוב מיד ולבצע את השירותי� כפי שידרש על

לאחר התראת המזמי� לא יהיה בו כדי לפגוע המזמי�. ביצוע העבודות ע"י הקבל� המיוחד 
  על פי מידת הנזק.של הקבל� המיוחד מחשבונו נכות בזכות המזמי� ל

קבע המזמי� כי ביצוע השירותי� ע"י הקבל� המיוחד אינו לשביעות רצונו, יזהיר המזמי�  .6.8
, וא� לא שופר המצב תו/ הניכוי כאמור לעילאת הקבל� המיוחד בכתב, בנוס  לביצוע 

שה ימי� לאחר מת� אזהרה זו, רשאי המזמי� להעסיק עובדי� או קבלני� עצמאיי� חמי
שיבצעו את השירותי� ולשל� עבור עבודת� מתו/ הכספי� המגיעי� לקבל� המיוחד וזאת 

או כל קנס אחר מימוש זכות הניכוי מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה לרבות 
  .למזמי� לפי כל די�, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר העומד שידרש

, במשרדיו מוקדהקבל� המיוחד מתחייב בזאת כי במש/ כל תקופת החוזה יעמוד לרשותו  .6.9
שני מכשירי טלפו� מחשב המחובר לרשת האינטרנט כנדרש לקבלת הודעות מייל, ובו 

או עובדי \ומכשיר פקס' אחד לפחות וכי הודעות שתימסרנה במשרדו תגענה לידיעת נציגו ו
ידו במלוא� &דקות ממועד מסירת� ותבוצענה על  30 &ל לפי העניי�, לא יאוחר מוהגיבוי, הכ

 24המוקד יפעל במש/  .לעיל 3ולזמני התגובה הנדרשי� בטבלה בסעי   בהתא� לדרישה
  שעות ביממה בכל ימות השנה (למעט יו� הכיפורי�)

   
  התמורה  .7

תמורת ביצוע התחייבויותיו של הקבל� המיוחד בהתא� לחוזה זה מתחייב המזמי� לשל�    .7.1
 �  לעיל.   3לקבל� המיוחד את התמורה כפי שמוגדרת בטבלה בסעי

  תהיה צמודה למדד.המתקבלת, על פי החישוב כאמור לעיל, התמורה  .7.2
ו כל מדד תשומות הבניה המתפרס� ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/א &"מדד"   

  ;ואחר שיבוא במקומ מדד
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  המדד הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות ושעמד על ______ נקודות; &"מדד בסיסי"   
  המדד שיהיה ידוע ביו� הגשת החשבו�; &"מדד חדש"   
  ההפרש שבי� המדד החדש למדד הבסיס; &"שינוי במדד"   
  במדד; פי השינוי&חודשי� על 6 &תעדכ� אחת ל תמוסכ� בזאת כי התמורה   

) שלעיל הינה קבועה 2מוצהר ומוסכ� כי התמורה ואופ� ההצמדה בכפו� לאמור בס"ק    .7.3
ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לקבל� המיוחד, לרבות רווח עבור כל 
ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותי� וכ� יתר התחייבויותיו של הקבל� המיוחד 

כל די�. הקבל� המיוחד לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמי�  על פי חוזה זה, או על פי
העלאות או שינויי� בתמורה, בי� מחמת עליות שכר עבודה, שינויי� בשער החליפי� של 
המטבע, הטלת� או העלאת� של מסי�, היטלי� או תשלומי חובה אחרי� מכל מי� וסוג, 

  בי� ישירי� ובי� עקיפי�, או מחמת כל סיבה אחרת.

מורה המגיעה לקבל� המיוחד מהמזמי� עבור השירותי� שבוצעו על ידי הקבל� המיוחד הת .7.4
 שהגיש נמצא נכו� ובתנאי כי החשבו� על פי הוראות החשב הכללי בחודש מסוי�, תשול� 

אושר ע"י המזמי�. כל חשבו� יוגש בתחילת כל חודש עבור החודש שחל�. תשלו� בגי� ו
אושרי� יעוכב ללא כל חבות עד לבירור� הסופי חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מ

  ואישור� ע"י המזמי�. 

ממצה באופ� סופי ומוחלט את התמורה לה זכאי בכל התקופות  והאחזקהמחיר האחריות  .7.5
  : בי� היתר יכלולהקבל� המיוחד ו

תיקו� תקלות,  ,תקופתיי�מונעי� ח האד� הדרושי� לרבות טיפולי� וכל העבודה וכ .7.5.1
הזמנת בודקי� מוסמכי� לרבות מכו� תקני� ורשויות מוסמכות אחרות, ליווי הבודקי� 
כנדרש לאותה מערכת וביצוע כל דרישותיה�, לרבות הנהלת העבודה והפיקוח כנדרש 
לש� ביצוע מושל� של הסעי   הנדו�, ובכלל זה עבודות הכנה בבתי מלאכה חיצוניי�, 

  עזר הדרושות וסילוק פסולת.פרוק הקיי�, עבודות ה

הכרוכי� בביצוע העבודה והפחת  לרבות חומרה ותוכנה כל הציוד, החלקי� והחומרי� .7.5.2
שלה�, חומרי העזר וכו' לרבות החלפת ציוד ו/או שדרוג ציוד שאי� לקבל� כדאיות 
כלכלית לשפצו או לשמרו במצב הקיי� כולל עלויות התאמת ציוד חליפי לציוד מקורי 

  השיגו ובלבד שהדרישה לשדרוג אינה ביוזמת המזמי�.שלא נית� ל

מכונות, פיגומי�, הוצאות מעבדות בדיקה וכיול, שימוש בכלי העבודה, מכשירי�,  .7.5.3
  הרכבה ואחזקה באתר.

כל הוצאות הובלת העובדי�, החומרי� והציוד לאתר העבודה וממנו, לרבות פינוי פסולת  .7.5.4
  ותוצרי עבודה עד אתר הפינוי הקרוב ביותר.
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  ל ההוצאות להפעלת קבלני משנה.כ .7.5.5

כל הוצאות לרכישה, לאחסנה ולניהול מלאי ציוד, חלקי� וחומרי� כנדרש למת�  .7.5.6
  השירות במועד.

  כל ההוצאות הנדרשות לביטוח העבודות, העובדי� וצד שלישי לרבות בפני אובד� או נזק. .7.5.7

  מיסי� לקרנות והטבות סוציאליות, מס קניה מכס ובלו והיטלי� אחרי�. .7.5.8

 ח הקבל�.רוו .7.5.9

  
 פיצוי מוסכ� .8

מבלי לגרוע מכל סעד, זכות או טענה של המזמי� כלפי הקבל� לפי החוזה, היה ולא עמד   
הקבל� במשימות על פי מסמ/ זה, או הפר הוראה מהוראותיו, יהא המזמי� זכאי לפיצוי 
מוסכ� מאת הקבל� כאמור בטבלה שלהל�, כאשר כל המועדי� האמורי� בטבלה זו ימנו 

לפרק הזמ� שנקבע לתיקו� התקלה ו/או לביצוע האחזקה המונעת לפי הטבלה בהתא� 
 �לעיל. למע� הסר ספק יהיה המזמי� רשאי לנכות או לקזז לאלתר את סכו�  3שבסעי

הפיצוי המוסכ� כאמור בטבלה זו, ע� התגבשות ההפרה/אי עמידה במשימה וג� א� 
כי פיצוי זה נקבע לאחר הערכה הקבל� תיק� את ההפרה לאחר התראה שניתנה לו. מודגש 

  זהירה של הצדדי� את נזקיו של המזמי� עקב ההפרה או אי העמידה במשימות.
  

סכו� הפיצוי   נושא  מס'
  בש"ח

  הערות

  עבור כל שעת פיגור  800  פיגור בטיפול בתקלה דחופה.1
  עבור כל שעת פיגור  50  פיגור בטיפול בתקלה רגילה.2
פיגור בטיפול אחזקה מונעת .3

  חודשי/תלת חודשי
  עבור כל יו� פיגור  250

פיגור בטיפול אחזקה מונעת חצי .4
  שנתי/שנתי

  עבור כל יו� פיגור  100

  מחיר לתקלה    1000   חריגה בכמות התקלות המותרת.5
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  אי תחולת יחסי עובד מעביד .9
הקבל� המיוחד מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה הוא פועל כקבל� עצמאי וכי  .9.1

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, 
ו/או לעובדיו ו/או לכל מי מטעמו תו/ כדי או  לונכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו 

וע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור בסעי� זה עקב ביצוע או אי ביצ
מתחייב הקבל� המיוחד להחזיק ביטוח נזקי גו  בהיק  מתאי� לביטוח כל עובדיו וכל מי 

  מטעמו.

קבל� המיוחד מצהיר כי אי� בחוזה זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בינו או מישהו ה .9.2
וכי כל העובדי� שיועסקו מטע� הקבל� המיוחד,  מטעמו, לבי� המזמי�, יחסי עובד ומעביד,

לצור/ ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי� של הקבל� המיוחד בלבד 
  ולא יהיו בינו ובי� המזמי� כל יחסי עובד ומעביד.

כל הוצאות מת� השירותי�, תשלו� לעובדי הקבל� המיוחד (לרבות שכר עבודה, מס הכנסה,  .9.3
יטוח לאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלו� סוציאלי ואחר), תשלומי תשלו� לב

מסי� וכל יתר ההוצאות וכל הסיכוני� והאחראיות בקשר ע� ביצוע השירותי�, יחולו על 
  הקבל� המיוחד וישולמו על ידו, והמזמי� לא יהיה אחראי לכ/ בכל צורה ואופ� שהוא.

ע� דרישתו הראשונה, בגי� כל תביעה שיגיש  הקבל� המיוחד מתחייב לשפות את המזמי�, .9.4
  מי מעובדיו נגד המזמי� שעילתה קיו� יחסי עובד מעביד בי� המזמי� לעובד הקבל� המיוחד.

  
  אחריות לנזקי� ושיפוי  .10

על פי הסכ� זה, יהיה הקבל�  המוארכת האחזקהמעת חתימת חוזה זה ועד לתו� תקופת    .10.1
המיוחד בלבד אחראי כלפי כל אד� ורשות בגי� כל נזק ואובד� שייגרמו לרכוש המזמי� 

/או השוהי� במבנה, לגופ�, ו/או לרכוש� של כל אד� אחר, לרבות עובדי המזמי� ו
, עקב מעשה או מחדל של הקבל� המיוחד, עובדיו, שליחיו, או כל מי שבא במבנהומבקרי� 

חו או מטעמו תו/ כדי ביצוע חוזה זה, וכ� הוא מתחייב לשל� כל תשלו�, פיצוי, מכו
פיצויי�, הוצאות, שכר טרחה או תשלו� אחר הנדרשי� או הכרוכי� בתביעה או הצור� 
  להתגונ� בפניה, והקבל� המיוחד ישפה את המזמי� בגי� כל סכו� או תשלו� כמפורט לעיל.

י� כל נזק או אובד� שנגרמו כאמור לעיל מיד או הקבל� המיוחד מתחייב לתק� ולהשל  .10.2
  במועד קרוב ביותר לקרות�.

הקבל� המיוחד יהיה אחראי כלפי המזמי�, עובדיו ושליחיו בקשר לכל תביעה שתוגש נגד�  .10.3
או כל אחד מה�, א� תוגש, ושעילתה נזק והוא מתחייב לשל� תחת� כל סכו� שידרשו 
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בקשר לנ"ל, כולל כקנס, כפיצויי� כהוצאות לשל�, או להחזיר לה� כל סכו� שהוציאו 
  וכשכר טרחת עו"ד, בי� עפ"י פסק די� ובי� עפ"י פסק בורר וזאת לדרישת כל אחד מה�.

המזמי� יהיה רשאי לבצע את התיקוני� הנדרשי� במידה והקבל� המיוחד לא יבצע� תו�  .10.4
  כנ"ל.זמ� סביר מעת קרות�, ולחייב את הקבל� המיוחד במחיר� של תיקוני� 

סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבל� המיוחד לגבי  .10.5
  נזקי� שעילת התביעה בגינ� נובעת מחוזה זה או קשורה אליה�.

10.6.  � 11זה לגרוע מחובתו של הקבל� המיוחד לקיי� ביטוח כמפורט בסעי�  7אי� באמור בסעי
  פי סעי� זה.&על וובתלהל� ואי� בקיומו של ביטוח כדי לגרוע מח

  
  נהלי� .11
   

  ניקיו� המתקני� .11.1
יבצעו פעולות  הקבל�עובדי מובהר כי  .ציוד הנמצא באחריותוההקבל� יהיה אחראי לניקוי   

ו מיד בתו� כל טיפול או פעולת הנמצאי� באחריות , סגורי�,ניקיו� בחדרי ציוד ומתקני�
  לחצי שנה. א/ לא פחות מאשר אחת תיקו�  בציוד

  
  עבודהנוהלי  .11.2

  בנוס  לאמור לעיל יפעל הקבל� המיוחד על פי נוהלי העבודה המפורטי� להל�:  
  מינהליותהנחיות, תקנות והוראות  .11.2.1

הנחיות, תקנות והוראות שיקבל מהמזמי�. ההנחיות  /פי מער&הקבל� המיוחד יפעל על  
 בכל מקרה פה.&נתנו בתחילת העבודה, ו/או במהלכה, בי� בכתב ובי� בעליוההוראות י

  יפעל הקבל� המיוחד על פי כל די�, תק� ותקנה.
  

  לעובדי המזמי� מניעת הפרעות .11.2.2
הקבל� המיוחד מתחייב לבצע את עבודתו תו/ התחשבות מקסימלית בצרכי המבקרי� 

, ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולת�, ובכלל במבנהוהעובדי� 
  הרגילות.זה הצור/ לעבוד מחו! לשעות הפעילות 

  מפגעי בטיחות .11.2.3
בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבל� המיוחד באופ� מיידי וברציפות עד 
לפתרו� המלא, לרבות בדר� של התקנת אמצעי� המתאימי� להנחיות משרד העבודה 

  להגנת אזור המפגע מפני עובדי� ומבקרי�, העלולי� להסתובב בתחו� המפגע.
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  סילוק פסולת .11.2.4
הקבל� המיוחד יסלק מאתר העבודה, מיד ע�  אמור לעיל בנושא פעולות הניקיו�,בנוס  ל

ידי עובדיו במהל� עבודת�, וינקה את המקו� &סיו� העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על
. במהל/ בצוע העבודה יאסו� בשלמות לרמת הניקיו� שהייתה לפני תחילת ביצוע העבודה

שלא יווצר מפגע בטיחותי ואסתטי. הקבל�  הקבל� המיוחד את הפסולת מעת לעת כ/
המיוחד יהיה אחראי לפנוי הפסולת על פי כל די� הנוגע לפנוי פסולת מאותו סוג ואל אתר 

  פנוי המתאי� לפנוי אותה פסולת.
  

  הוצאת ציוד מחו! למתח� .11.2.5
ללא אישור המזמי� או  המבנההקבל� המיוחד לא יורשה להוציא ציוד אל מחו! למתח� 

נציגו המוסמ�. האמור ה� לגבי ציוד השיי� למבנה ואשר הקבל� המיוחד מבקש להוציאו 
מודגש כי המזמי� לא יהיה אחראי לכל ציוד, חלק או אמצעי השיי/ לקבל�  לצור/ תיקו�.

  המיוחד ואשר יושאר על ידו במתח� העבודה. הקבל� ידאג לנעול ולבטח את השיי� לו.

  תסודיו  .12
לנהוג על פי הוראות הביטחו� של המזמי� וכפי שנמסרו לידיו ואות� הקבל� המיוחד מתחייב   

  אישר בחתימתו לגביו ולגבי עובדיו.
  
  ערבות בנקאית  להבטחת התחייבויות הקבל� המיוחד .13

(בא�  המזמי� מאת בהודעה שנקבע כפי המוארכת האחזקה תקופת תחילתימי� לפני   7 .13.1
תימסר), הקבל� המיוחד ימציא למזמי� ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד תשומות 

. הערבות הבנקאית תהיה המוארכת הבניה, להבטחת ביצוע העבודות בתקופת האחזקה
. המוארכת האחזקה תקופתהערבות הבנקאית תהיה תקפה עד לתו�  .6 50,000בגובה 

 יהיה המיוחד הקבל�ת במקביל להארכת החוזה. הערבות הבנקאית תואר� לשני� נוספו
 הא� יחליט והמזמי� הבנקאית הערבות גובה את להפחית בבקשה למזמי� לפנות רשאי

  .הבלעדי דעתו שיקול פי על הבנקאית הערבות את להפחית
    

זה, יהיה המזמי� רשאי לחלט  חוזהבמקרה של אי מלוי התחייבויות הקבל� המיוחד לפי  .13.2
את הערבות וזאת בנוס  לזכותו לתבוע את הקבל� המיוחד על נזקי� שנגרמו לו, לפי כל 

  די�.
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  ביטוחי� .14
  

, יהיו בידיו כל המוארכת האחזקהכל תקופת  במש/הקבל� המיוחד מתחייב בזה כי  .14.1
  לעיל:הביטוחי� שמקובל לעשות� בהקשר זה כולל ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

 וומבקרי ו, עובדי�פוליסות ביטוח כמפורט בהמש� על מנת להג� על עצמו ו/או על המזמי .14.1.1
ו/או על קבלני המשנה ו/או על הבאי� מכוח�, מפני אובד�, נזק או אחריות הקשורי� או 
הנובעי� מביצוע השירותי�. סכומי הכיסוי בביטוח יהיו כאלה שיכסו, בי� היתר, את כל 

  המיוחד על פי הסכ� זה. התחייבויות הקבל�

פיו הביטוחי� או ההרחבות שיעשה הקבל� &ביטוחי הקבל� המיוחד יכללו תנאי מפורש על .14.1.2
המיוחד לטובת הסכ� זה הנ� ראשוני� וקודמי� לכל ביטוח אחר וכי המבטח אינו רשאי 
לבטל� או לצמצ� את היקפ� או שלא לחדש�, אלא א� כ� מסר המבטח למנהל הודעה 

  יו� מראש. 60ל כוונתו לעשות כ� בדואר רשו� ע

. ביטוחי הקבל� המיוחד �ש� המבוטח בביטוחי הקבל� המיוחד יורחב ויכלול ג� את המזמי .14.1.3
) �) נגד כל יחיד מיחידי  SUBROGATIONיכללו סעי� מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלו

ייב המבוטח, בני משפחותיה� וכל אד� או גו  שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התח
ע"י הקבל� המיוחד  �בכתב לשפותו או הקשור לביצוע השירותי�. בגי� נזקי� שיגרמו למזמי

שלא בזדו�. הפוליסות תכלולנה סעי  אחריות צולבת. בפוליסת הביטוח סיכוני צד ג' יקבע 
בעת  וושלוחי ו, עובדיובמפורש כי במקרה של נזקי� שייגרמו לרכוש המוטב או למנהלי

  יחשב המוטב בתור צד ג'.יו בעטי�, ביצוע השירותי� א

, העתקי� חתומי� של ומיד ע� דרישת �הקבל� המיוחד מתחייב להמציא לידי המזמי .14.1.4
ביטוחי הקבל� המיוחד. בכל מקרה של אי התאמה בי� האמור בהעתקי ביטוחי הקבל� 

, מתחייב הקבל� המיוחד לגרו� לשינוי �המיוחד לבי� האמור בהסכ� זה, לדרישת המזמי
וחי� האמורי� על מנת להתאימ� להוראות הסכ� זה. מוסכ� בזה במפורש כי אי� הביט

בעריכת הביטוחי� האמורי�, בהמצאת� או בשינויי� כדי להוות אישור בדבר התאמת� 
ולא תצמצ� את אחריותו של הקבל� המיוחד על פי  �ולא תטיל אחריות כלשהי על המזמי

  הסכ� זה או על פי כל די�.

של� את דמי הפרמיה במועדי� הנכוני� וימנע מעשות כל מעשה או מחדל הקבל� המיוחד י .14.1.5
העשויי� לפגוע בתוק� הפוליסות. עלות הביטוחי� תכלל בעלות הכוללת של ביצוע 
העבודות. הקבל� המיוחד ימסור למזמי� את הפוליסות הנזכרות ואת הקבלות על תשלומי 

ימי� מיו� קבלת  7&א יאוחר מידרוש זאת ממנו ול �הפרמיות בקשר אליה�, א� המזמי
  הדרישה.
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לא ביטח הקבל� המיוחד כל או חלק מהביטוחי� החלי� עליו למלוא התקופה שהוא חייב  .14.1.6
, א/ לא חייב, לבצע את הביטוחי�, או כל חלק מה�, רשאי רשאית �היה המזמייבה כלעיל, 

, את ות, מיד ע� דריש�תחת הקבל� המיוחד והקבל� המיוחד יהיה חייב להחזיר למזמי
  פרמיות הביטוח.

לעשות ביטוח כלשהו כבסעי�  �שו� דבר מהאמור לעיל לא יתפרש כמטיל חובה על המזמי .14.1.7
 �היה אחראי כלפי הקבל� המיוחד בקשר לביטוח שנעשה על ידי המזמיילא  �זה, והמזמי

  ידיו.&כנ"ל, להיקפו, לטיבו ולכיסוי הנית� על

, לא תפטור את הקבל� �המיוחד ובי� ע"י המזמיעשיית הביטוחי� כדלעיל, בי� ע"י הקבל�  .14.1.8
בגי� הנזקי� הנ"ל או כל  �המיוחד מאחריותו להוראות הסכ� זה ולאחריותו לשיפוי המזמי

ישא הקבל�  &חלק מה�, ככל שלא יהא בכספי� שיתקבלו כנ"ל כדי כיסוי מלוא הנזק 
  , על חשבונו.העניי�המיוחד במלוא הנזק או נגזרת הנזק, לפי 

ריכת הביטוחי� הנדרשי� מהקבל� המיוחד כדי לפטור אותו או לצמצ� את חבותו אי� בע .14.1.9
  של הקבל� המיוחד על פי הסכ� זה ועל פי כל די�.

להבטחת  אחריותו  של  הקבל� המיוחד  כאמור  לעיל ומבלי  לגרוע מאחריותו, מתחייב  .14.2
  י� הבאי�:הקבל� המיוחד לערו� ולקיי� על חשבונו במש� כל תקופת החוזה את הביטוח

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  (ביטוח צד שלישי) המכסה את אחריות הקבל� המיוחד  .14.2.1
 &זאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מ &ו/או עובדיו ו/או שלוחיו בקשר לביצוע עבודות 

ו/או מבקרי�  �לשנה. בפוליסה יקבע כי עובדי המזמי $ 2,000,000 &ו לאירוע $ 1,000,000
  ו כצד ג'.יחשב במבנה

ביטוח חבות מעבידי� בגי� כל העובדי� המועסקי� על ידי הקבל� המיוחד בבצוע השירותי�  .14.2.2
לתובע, למקרה  $ 5,000,000 &לרבות קבלני משנה ועובדיה�, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

  ולתקופת הביטוח.

 &יפחתו מביטוח אחריות מקצועית בגי� כל פעילויות הקבל� המיוחד, בגבולות אחריות שלא  .14.2.3
  לארוע ולתקופת הביטוח. $ 500,000

  
  תקופת חוזה האחזקה .15

 הוא לפיה המזמי� בהודעת שנקבע במועדהמיוחד יחל במת� שירותי האחזקה  הקבל� .15.1
(להל�:  זה הסכ� להוראות בהתא�הקבל� המיוחד  מאתשירותי אחזקה  בקבלת מעוניי�

  "ההודעה"). 
כי אי� המזמי� מחויב לתת לקבל� המיוחד הודעה על תחילת מת� שירותי האחזקה  מובהר  

וכי החלטה בא� לקבל את שירותי האחזקה מאת הקבל� המיוחד הינה בהתא� לשיקול 
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דעתו הבלעדי של המזמי�. המזמי� רשאי להחליט לא לקבל כלל את שירותי האחזקה מאת 
אחר ו/או בהיק  שונה מהקבוע בהסכ�  ר�גומהקבל� המיוחד ו/או לקבל שירותי אחזקה 

  זה, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. 
יו�.  30מראש של  בהודעה, ינת�ההודעה על ידי המזמי�, ככל שיוחלט על מת� הודעה,  מת�  

  מהמועד שיקבע בהודעה.  אחת לשנההאחזקה יהיה  שירותי מת� תקופת מש/

אחזקה לתקופות נוספות של שנה אחת ה שירותי מת�רשאי להארי/ את תקופת  המזמי� .15.2
  (עליה אחראי הקבל�). הבדק תקופת מתו�שני�,  עשרועד לס/ כולל של 

א� האמור לעיל, המזמי� בלבד רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיו�  על .15.3
עת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיחויב בתשלו� פיצויי� כלשה� לקבל� המיוחד  בכל

ימי� מראש. והקבל� המיוחד מוותר  60יטול וזאת ע"י מת� הודעה בכתב של לפחות בגי� הב
  בזה על כל טענה או תובענה לעניי� זה.

למרות כל דבר האמור בחוזה זה, יהיה המזמי� רשאי להביא לסיומה את תקופת החוזה  .15.4
 שלעיל וזאת במקרה של הפרה של הוראות חוזה 3&1 פי�בפרק זמ� קצר מזה הנקוב בסעי

זה ע"י הקבל� המיוחד וכ� בכל מקרה בו תוגש בקשה להכריז על הקבל� המיוחד כפושט 
רגל, או בקשה לפרוק החברה, לפי העניי�, או בקשה לקבלת נכסי�, או למינוי כונס נכסי� 

  לחברה, או במקרה שהחברה תורשע בעבירה שאי� בצידה ברירת משפט.
  
  המוארכת האחזקהקבלת המתקני� מהקבל� המיוחד בתו� תקופת  .16

פי מסמ/ זה, יתקיי� סיור קבלה &על האחזקה המוארכתשישי� יו� לפני תו� מועד תקופת  .16.1
� . בסיור ישתתפו נציגי המזמי� ונציג הקבלהמיוחד ידי הקבל�&על שתוחזקובכל המתקני� 

  .הרלוונטי המיוחד

ימי עבודה מלאי�  14חובת הקבל� המיוחד לסייע למזמי� לסקור את כל המתקני� במש�  .16.2
, שירות ודו"חות מחשב מרוכזי�ידי הפעלת מתקני�, הצגת פעולת�, הצגת יומני &וזאת, על

  פתיחת דלתות וכדומה. 

 , יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המתקני� לקבל�המערכתהמזמי�, לאחר בחינת  .16.3
להיות י� היו ואשר אמור במערכת י�כשל, בי� היתר, פירוט הסתייגויות יכללו. ההמיוחד
יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיו� המיוחד ע"י הקבל� המיוחד. הקבל�  י�מטופל

  וזאת ע"י הפעלת כל האמצעי� שידרשו. התקופה המוארכת

שאי המזמי� לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, ר המיוחד במידה והקבל� .16.4
ידי קבל� אחר או בכל דר/ &להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על

, והמזמי� יהיה רשאי לגבות או לנכות המיוחד אחרת. ההוצאות האמורות יחולו על הקבל�
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(שייחשבו כהוצאות משרדיות) מכל סכו� שיגיע  15%את ההוצאות האמורות בתוספת 
ות חילוט הערבות וכ� יהיה המזמי� רשאי לגבות� מהקבל� בכל לקבל� בכל זמ� שהוא לרב

  דר/ אחרת.

הביקורת כאמור לעיל, ג� במקרי� בה�  ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח .16.5
, לא יוכלו הבדק האחזקה המוארכתלהמשי/ לפעול מעבר לתקופת  המיוחדיהיה על הקבל� 

  כלשהי. לדרוש תוספת כספית המיוחד לשמש עילה לקבל�

או היו בה� תקלות מרובות מעבר למותר /ליקויי� חמורי� ו ערכתבמקרי� בה� יתגלו במ .16.6
 �את ההסתייגויות הנ"ל,  המיוחד , הרי שכל עוד לא סילק הקבל�שלעיל 3בטבלה בסעי
לשרת בעצמו את המתק� כנדרש בחוזה, על חשבונו, ללא תשלו� המיוחד  ימשי/ הקבל�
תסתיי� רק לאחר שחלפה לפחות חצי שנה רצופה מתו�  כתהאחזקה המוארנוס . תקופת 

  , בה היה מספר התקלות תוא� את הצפי של היצר�. האחזקה המוארכתתקופת 

ושחרור הקבל� המיוחד מאחריותו למערכות בתו� תקופת מסירה סופית של המערכות,  .16.7
ה תהיה מותנית בהעברה מסודרת של האחריות למת� שירותי האחזקהאחזקה המוארכת, 

  המיוחד למזמי�  ו/או לכל גור� אחר עליו יורה המזמי�. מהקבל�
   
  
  

  על החתו�
  

    __________________    ________________  
  המיוחד הקבל�         המזמי�          
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  למזמי� המיוחד הקבל� ידי על אחזקה שירותי למת� הסכ�
  האחזקה תקופת מתו� החל מוארכת אחזקה לתקופת 

 �  2תת מוס
  

  מבני� בקרת  האחזקה לתקופת מעבר אחזקה שירותי למת� הסכ�
  

  ______ לשנת___________  לחודש____  ביו� יפו אביב תל ב ונחת� שנער�
  
  
  בי�
  

  ")המזמי�: "להל�(  _______________________________________
  
  אחד מצד

  
  לבי�
  

  ")מיוחד קבל�: "להל�_______________________________________ (
  
  שני מצד

  
  

לעצמו, לרבות באמצעות קבל� משנה מטעמו וכדוגמת קבל�  שמורל מעוניי� והמזמי�   הואיל
 מת� ממועד החל, אחזקה שירותי המיוחד קבל�ה מאת לקבל הזכות את אחזקת קמפוס,

, להל� כהגדרתה, המזמי� של הבלעדי דעתו שיקול פי על, תינת� א�, שתינת� ההודעה
 שעליה( האחזקה תקופת תו�מ שני� עשר ועד אחת כל שנה של נוספות תקופות למספר
 וזאת"), המוארכת מזמי� תקופת: "להל�( זה הסכ� להוראות בהתא�) הקבל� אחראי

   .")המערכת" – להל�( במבנה  הקבל� �הקי אותה בקרת מבני� למערכת
  

 מזמי� תקופתב במערכת השירותי� את לבצע, עליו וקיבל הסכי� המיוחד והקבל�   והואיל
  ;זה בחוזה המפורטי� ובתנאי�, המוארכת

  
 שירותי במת� ומקצועיות מיומנות, ניסיו� ובעל מתאי� הינו כי מצהיר המיוחד והקבל�   והואיל

  ;לתחזק התחייב אותה למערכת כוללי� אחזקה
  

  :כדלקמ� והותנה הוסכ� זה בחוזה הצדדי� של ההדדיות להתחייבויותיה� ובתמורה לפיכ,
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  מבוא ונספחי� .1
  

  .זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווה, בו הכלולות ההצהרות לרבות זה לחוזה המבוא  1.1
 על החוזה" והביטוי זה מחוזה נפרד בלתי חלק המהווי� המחייבי� והנספחי� המסמכי�  1.2

  :להל� המפורט את יכלול" נספחיו
   "המערכות להקמת המיוחדי� המפרטי�" & C 2מסמ/
 .הכמויות כתב – XXXX מסמ/

    ההתקשרות הארכת בתקופת לביצוע הבנקאית הערבות & 2 נספח  
 המחמירות ההוראות ויגבר, שבנספחיו להוראות זה חוזה הוראות בי� סתירה של מקרה בכל  1.3

  .המיוחד הקבל� ע� ביותר
  
  הצהרות הקבל� המיוחד .2

  :כי בזה מצהיר המיוחד הקבל�  
 מזמי� פעולות כל את בה ביצע, הריצה, הקימה, האמורה המערכת את בוריה על מכיר הוא  2.1

 תוכניות את עדכ�, כנדרש המתק� וספרי העדות תוכניות את ומסר הכי�, האחזקה בתקופת
 רואה הוא אי� וכי האחזקה תקופת במהל/ שבוצעו השינויי� פי על המתק� וספרי העדות

 במחירי�, המוארכת מזמי� תקופת אור/ לכל למערכת מזמי� שירותי מת�ל מניעה כל
  .זה במסמ/ המצוייני� ובתנאי�

 . זו מערכת לגבי ובתקנות בחוקי� כנדרש וידע רשיונות בעלי יהיו מטעמו העובדי� כי 2.2
 

 ובתקנות בחוקי� כנדרש מוסמכות מעבדות ולרבות הנדרשי� האמצעי� כל לרשותוכי   2.3
  .זו מערכת לגבי
  

  המוארכת מזמי� בתקופת מזמי� שרות רמת .3

 והזמ� תקלה אבחו� לצור/ להגעה התגובה זמני, לשנה המאושר התקלות מספר רשימת להל�
 במערכת רכיב ולכל כולה למערכת המאושר הסביר התקלות מספר, תקלה לתיקו� המוקצב
 כי להל� מודגש. המוארכת מזמי� תקופת תחילת מיו� תחל הזמ� תקופות מדידת .בנפרד
 ורק א/ יתבצע בטבלה המצויינת במערכת התקלות ותיקו� המונעת מזמי� פעולות כל ביצוע

 לביצוע מהיצר� הסמכות ברשותו ואשר המערכת את שהתקי� המיוחד הקבל� באמצעות
  .בה� מזמי� פעולות
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 מונעת 
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  בקרה 

חצי  2 6 24 4 4 18 3 15,000 12&3
 שנתי

  
  

 כמצויי� המותר מהמספר 1.5 פי על יעלה במערכת או ברכיב התקלות מספר בו מקרה בכל(*) 
 המוחל� כל. המערכת או הרכיב החלפת לדרוש, העניי� פי על, רשאי המזמי� יהיה, שלעיל בטבלה
  .ביותר החדשה ומהגרסה מקורי, חדש יהיה

  
  להל�  דוגמאות לסווג דחיפות התקלות 

רמת דחיפות  התקלהתיאור   דוגמה לתקלה
 התקלה

תקלה המשביתה מערכות מיזוג אוויר או 
  חשמל והמשפיעה על פעילות המתח� כולו

  תקלה דחופה תקלה המשביתה מכלול מתקני�

 להפרעה גורמת או משביתה שאינה תקלה
  המתח� של השוטפת בפעילות

  תקלה רגילה  דחופה שאינה אחרת תקלה כל

  
שלעיל הינה תקופה של אחריות כוללת ומוחלטת לרבות כל התקופה, המצויינת בטבלה   

העבודה, חלפי� ורכיבי� חדשי� ומקוריי� ושדרוג גרסאות תוכנה של הקבל� המיוחד 
שתכלול בי� היתר אחריות מלאה לאחזקה של כלל רכיבי המערכת, שירות מלא וכל הנדרש 

  בהתא� להוראות מסמכי המכרז והחוזה.
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  תכולת שירותי מזמי� .4

 והאמינות התפעול קצב, השירות רמות לשמירת הנדרש כל ויכלל מזמי� ישירות  
 מונעת אחזקה עבודות וביצוע תקלות ניתיקו ולרבות מחסו� או שער המתוכנני�
 עקב שידרש שדרוג לרבות שלעיל 3 שבסעי� בטבלה כמפורט התקופות במש/ למכלולי�

 כנדרש, אחרת סיבה כל או\ו מהתיישנות הנובעי�, מקוריי� חילו� בחלקי מחסור
  :ולרבות מזמי� לביצוע הדרוש כל את ויכלל מזמי� ישירות. לאחזקת�

   .המשימות לביצוע הנדרשת העבודה כל את  
, חומרה, מובילי�, מנועי� לרבות העבודות לביצוע הדרושי� והחומרי� החלקי� כל את  

  .ומקוריי� חדשי� יהיו והחומרי� החלקי� כל. וכדומה איטו� חומרי ,תוכנה
.וכדומה הרמה אמצעי, חיצוניי� מלאכה בבתי עבודות, הובלה, הנדרשי� העבודה כלי כל
    

 לרבות ידרשיש ככל המערכת שדרוג לרבות המערכת תפוקת לשמירת הנדרשות הפעולות כל
 או המערכת של ותקי� מלא תפקוד על לשמור וכנדרש וכדומה ותוכנות חומרה החלפת, ג�

   .המתק�
  .והרכבות פרוקי�, הובלות לרבות הנדרשי� והאמצעי� העבודה כלי כל את  
  .כאמור בטבלה המפורטות הזמ� תקופות תו/ יתבצע תקלות תיקו�  
 פעולת� את תבטיח ידו על והמתקני� המערכות התקנת אופ� כי יוודא המיוחד הקבל�  

 והמתקני� המערכות וכי גבוהה בנגישות אחזקה שירותי מת� תאפשר, והרצופה התקינה
  .השירותי� הענקת והפסקת השבתת� שתמנע באופ� חלקית הפעלה יאפשרו

 צריכת אי� שבה� ובשעות בימי� יתבצעו מתקני� הדממת המצריכות מזמי� פעולות כל  
 או השער תפעול ללא ג� זמנית לפעול ונית� נמוכה השירותי� שצריכת או שירותי�
  . המחסו�

 מערכות של להשבתה לגרו� עלולה או להשבתה הגורמת, אחזקה לצור/ מתקני� השבתת  
  . המזמי� ע� מראש תתוא�, מזמי�ה לש )המטווחי�( מבצעיות

 המערכת הפעלת לאופ� הקשור בכל המזמי� עובדי את, הנדרש ככל, ידרי/ המיוחד הקבל�  
 לא הפעלה כנגד לטעו� יוכל לא המיוחד הקבל�. תקלה בעת ידנית הפעלה אופ� ובמיוחד

  . המזמי� י"ע המערכת של נכונה
  

, אלקטרוניי�, חשמליי�, מכניי� – הרכיבי� כל היתר בי� נכללי� המערכת בהגדרת  
 כל, הולכה צנרת כדוגמת עזר ואמצעי ציוד, וכדומה חיישני�, בקרי�, ותוכנות חומרה
  .המערכת במכלול משני או עיקרי חלק המהווה אחר אביזר וכל החיווט, הכבלי�

  
 ביצועי כי יוודא הקבל�. שני� לשבע אחת לפחות גרסה עדכוני לבצע נדרש, הבקרה למכלולי  

  .הגרסה ועדכו� מהשדרוג כתוצאה יפגעו לא המערכת
  :הבאי� השירותי� את יכללו המיוחד הקבל� מטלות  
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  אחזקה מונעת �שימור המערכת  .4.1

 עבודות כל את המיוחד הקבל� יבצע, התקינה הופעולת המערכת ער/ על לשמור מנת על   
 הנוגעי� והתקני� התקנות, החוקי� פי על, היצרני� בהוראות הנדרש פי על המונעת מזמי�
 ביטוי לידי שבא כפי ניסיונו פי על שיכי�, כוללתה למערכת ההוראות פי ועל מערכת הלאות
 יפעל, המתק� ספרי יאושרו לא בו מקרה בכל. המזמי� י"ע שיאושר לאחר המתק� בספר
 מונעת אחזקה הוראות פי על המתק� ספרי לאישור ועד זמני באופ� המיוחד הקבל�

  .דומה למערכת  המזמי� אצל המקובלות
 ובעלי מוסמכי� מקצוע בעלי יהיו השירותי� במת� שיועסקו המיוחד הקבל� עובדי כל  

 לפחות שני� 3 של ניסיו� ובעלי המערכת של רשמי יבוא� או מיצר� מתאימות הרשאות
  .המערכת של מונעת ובאחזקה תקלות בתיקו�

 אחת תתבצע הבדיקה. ידו&על ותאושר המזמי� ידי&על תיעשה המונע הטיפול בדיקת  
 במסירת רק יחשב מונעת אחזקה ביצוע גמר. לעת מעת המזמי� י"ע שיקבע כפי לתקופה
 אחראי בחתימת, הנדרשי� הפרטי� כל בו כשרשומי�, המיוחד הקבל� של שירות תעודת
  .המיוחד הקבל� מטע� מזמי�

  
  תיקו� תקלות .4.2

  כללי   .4.2.1
 תהיינה תקלות תיקו� עבודות. התקלות תיקוני כל את יבצעו המיוחד הקבל� עובדי    

 כל יחשב כתקלה. המונעת מזמי� לרבות המיוחד הקבל� משימות שאר פני&על בעדיפות
 ואושר שנמדד כפי, מה� המתוכנ� את לספק המתקני� ביכולת הפוגע לרבות חריג אירוע
   .לסביבה עקי� או ישיר נזק לגרו� העלול אירוע או בטיחותי אירוע או המתק� קבלת בעת

  
  זמ� מוקצב לתיקו� תקלה   .4.2.2

 שבסעי� בטבלה המצוינות הזמ� תקופות תו/ ,התקלה דחיפות פי על, יתבצע תקלה תיקו�
  . שלעיל 3

  וספרי מתק� חומר טכני .4.3
  אחריות לחומר טכני וספרי מתק�   .4.3.1

 ביצוע לצור/, מהמזמי� שיקבל הטכני החומר כל על לשמור המיוחד הקבל� באחריות  
 תקופת בתו� למזמי� בשלמותו ולהחזירו בעדכו� הצור/ על להודיע, באתר עבודותיו

 סיו� בעת כלשהו טכני חומר יעודכ� לא או\ו יחסר בא�. זה חוזה פי על המוארכת מזמי�
 לעיי� רשאי יהיה המזמי�. הטכני החומר השלמת בעלויות המיוחד הקבל� יחויב, זה חוזה

 ידו על הנדרש כל ולתק� בפניו להציגו יחויב המיוחד והקבל� עת בכל הטכני בחומר
  .החומר ועדכו� להשלמת

   



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

48 
 

  עדכו� חומר טכני והשלמתו   .4.3.2
 את לצר� עליו, מאושר ער/&בשווה ציוד או חלק מחלי� המיוחד הקבל� בו מקרה בכל

 פרטי� ויכלול מלא יהיה הקטלוג. המתאי� המיתק� לתיק החדש החלק של הקטלוג
 המיוחד הקבל� יעדכ� בנוס . ואחזקה הפעלה, להתקנה יצר� והוראות החלק של טכניי�

 מבצע המיוחד הקבל� בו מקרה בכל. שביצע השינויי� פי על המתקני� של התוכניות את
 סקיצות מראש למסור עליו, מכני או חשמלי שינוי בי�, מכני&אלקטרו במתק� שינוי

 במדיה ג� שביצע השינויי� נתוני כל את יעדכ� המיוחד הקבל�. המזמי� לאישור מפורטות
  .מגנטית

  
  ספקת ציוד חלקי� וחומרי�ה .5

 הציוד כל את לספק מעבודתו נפרד בלתי וכחלק במסגרת חייב יהיה המיוחד הקבל�   .5.1
 הנדרשות העבודות לביצוע הנדרשי� המתכלי� העזר וחומרי החומרי�, החלקי�
 ציוד החלפת תכלול והחומרי� החלקי�, הציוד אספקת. זה במסמ/ ומוגדרות
  . לשפצו, לו, משתל� או ראוי לא כי החליט המיוחד שהקבל�

 ידי על שתתבקש הרחבה או שדרוג או החלפה תכלול לא והחומרי� החלקי� הספקת   .5.2
 מחוייבות במסגרת שלא במתק� שינויי� ביצוע או עדכו� או שיפור לצור/ המזמי�
 בא� אלו עבודות). מונעת ואחזקה ותקלות ליקויי� תיקו�( לאחזקתו המיוחד הקבל�
 מצב כולל אינו האמור. ההקמה בתקופת היחידה מחירי פי על בנפרד ישולמו ידרשו

, לעיל כאמור, שאז לעיל 3 שבסעי� בטבלה המותר לכפל מעבר תקלות ריבוי של
 רכיבי� או המערכת של שדרוג או החלפה המיוחד מהקבל� לדרוש רשאי יהיה המזמי�
  .בתוכה פגועי�

 המיוחד הקבל� י"ע שיסופקו העזר וחומרי החומרי�, האביזרי�, החלקי�, הציוד כל   .5.3
 של ולהחלפה לשימוש, לטיפול ומתאימי� משובח ממי�, חדשי�, מקוריי� יהיו

, המתאימי� הישראליי� התקני� לדרישות יתאי� הנרכש כל. נועדו עבור� המערכות
 אחרת יאושר א� פרט. מוצא� אר! של לתקני� או האמריקאי� לתקני� ובהעדר�

, מותקני� ה� במקומ� אשר לאלה ודג� יצר� מבחינת זהי� יהיו ה�, המזמי� י"ע
 התיישנות עקב, הביצוע מועדי במסגרת להשיג� המיוחד הקבל� באפשרות אי� ובא�

 החלפת. ידו&על המוצע" ער/&שווה" המזמי� לאישור יגיש הוא, שהיא סיבה כל בגי� או
 חומר או אביזר, חלק, ציוד כל .המזמי� של בכתב באישור תהיה חלופי ברכיב רכיב
 והחשמליות המכניות ההתאמה עבודות. דיחוי ללא יוחלפו, ל"לנ יתאימו לא אשר

 במקומו המקורי הציוד של ולתפקוד למיקו� הער/&שווה הציוד להתאמת הנדרשות
 יתבצע ער/ שווה מוצר אישור .חשבונו ועל המיוחד הקבל� ידי&על יבוצעו, מותק� הוא
 .' ח מסמ/ל 1 בנספח המפורט המנגנו� פי על

 שינויי� או נוספות התקנות לבצע המזמי� יבקש בו מקרה בכל כי הצדדי� בי� מוסכ� .5.4
 על, וההתקנה החלקי� עלות כולל, העבודות יתבצעו, הקיימות במערכות שדרוגי� או

 .25% של ובהנחה הספק מחירוני בסיס
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ציוד בקרה ומחשוב אשר יותק� במתקני הלקוח, יהיה מתועד בכל הקשור לשרשרת  .5.5
 האספקות שלו וכ� יבדק על ידי הלקוח למניעת המצאות פוגעני סייבר בציוד המותק�.

  
  אופ� ביצוע העבודות .6

 אחר שתמלא ובדר/ באופ� ידו&על יבוצעו השירותי� כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל�   .6.1
  .ביותר הגבוהות התחזוקה ברמות תתוחזק המערכת וכי המזמי� דרישת

 וברמה ביעילות, במקצועיות, במיומנות מזמי� שירותי את יבצע המיוחד הקבל�   .6.2
  .גבוהה

 �הביטחו קצי� של ואישורי� להתרי� כפופה המזמי� של למתקני� אד� כל כניסת   .6.3
 נתוני העברת את לעיל כאמור יוודא המיוחד הקבל� .המזמי� של התחזוקה ומנהל

 תקופת תו� לפני חודשי� 10, המזמי� של הביטחו� טפסי פי על, למזמי� העובדי�
 המיוחדת רמת� מבחינת נוספי� שירות אנשי יהיו כי ידאג המיוחד הקבל�. האחזקה

  .מענה לתת יוכלו הצור/ שבמקרה כ/ המתק� ע� והיכרות� הביטחוני סיווג�, 
 והוראות העזר חוקי כל כולל, די� כל הוראות אחר למלא מתחייב המיוחד הקבל�   .6.4

  .המוסמכות הרשויות
 הוראות של וקיומ� פעולתו דר/ את עת בכל לבדוק למזמי� יאפשר המיוחד הקבל� .6.5

 הבדיקות בביצוע למזמי� ויסייע המזמי� י"ע שנקבעו ההסדרי� וקיו� ידו&על זה חוזה
 לרבות שידרש מידע כל למזמי� המיוחד הקבל� ימסור כ/ לש�. הדרושה והביקורת

  .ב"וכיו בחשבונות, עבודה ביומני, בספרי� עיו�
 על המזמי� ע� פעולה ובשיתו� בתיאו� השירותי� את לבצע מתחייב המיוחד הקבל� .6.6

 המלאה רצונו ולשביעות במלוא� זה חוזה פי על התחייבויותיו את לפועל להוציא מנת
 המיוחד הקבל� של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אי�. המזמי� של

  .השירותי� לביצוע
, זה חוזה הוראות י"עפ מבוצעי� אינ�, חלק� או כול� השירותי� כי המזמי� קבע .6.7

 שידרש כפי השירותי� את ולבצע מיד לשוב המיוחד הקבל� ועל סופית קביעתו תהא
 יהיה לא המזמי� התראת לאחר המיוחד הקבל� י"ע העבודות ביצוע. המזמי� ידי&על
  .הנזק מידת פי על המיוחד הקבל� של מחשבונו נכותל המזמי� בזכות לפגוע כדי בו

 יזהיר, רצונו לשביעות אינו המיוחד הקבל� י"ע השירותי� ביצוע כי המזמי� קבע .6.8
 שופר לא וא�, לעיל כאמור הניכוי לביצוע בנוס , בכתב המיוחד הקבל� את המזמי�
 או עובדי� להעסיק המזמי� רשאי, זו אזהרה מת� לאחר ימי� חמישה תו/ המצב

 הכספי� מתו/ עבודת� עבור ולשל� השירותי� את שיבצעו עצמאיי� קבלני�
 מימוש לרבות זה בחוזה אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי וזאת המיוחד לקבל� המגיעי�

 לפי למזמי� העומד אחר סעד בכל לפגוע ומבלי, שידרש אחר קנס כל או הניכוי זכות
  .די� כל

 במשרדיו לרשותו יעמוד החוזה תקופת כל במש/ כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל� .6.9
 מכשירי שני, מייל הודעות לקבלת כנדרש האינטרנט לרשת המחובר מחשב ובו, מוקד



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

50 
 

 נציגו לידיעת תגענה במשרדו שתימסרנה הודעות וכי לפחות אחד' פקס ומכשיר טלפו�
 ותבוצענה מסירת� ממועד דקות  30 &מ יאוחר לא, העניי� לפי לוהכ, הגיבוי עובדי או\ו

 .לעיל 3 בסעי� בטבלה הנדרשי� התגובה ולזמני לדרישה בהתא� במלוא� ידו&על
 )הכיפורי� יו� למעט( השנה ימות בכל ביממה שעות 24 במש/ יפעל המוקד

הקבל� לא יורשה להכניס או להוציא מחשבי בדיקה, אמצעי זיכרו� או ציוד בדיקה  .6.10
כל מחשבי הבדיקה, אמצעי הזיכרו�  וציוד הבדיקה יהיו ברשות ובפיקוח  –למתק� 
 הלקוח

 הקבל� לא יורשה להכניס למתק� תוכנות ללא שעברו בדיקות הלבנה על ידי הלקוח. .6.11

דע, תקשורת, מיחשוב וסייבר של הלקוח הקבל� יעבוד בהתא� להנחיות אבטחת מי .6.12
  במתקני�

  
  התמורה  .7

 לשל� המזמי� מתחייב זה לחוזה בהתא� המיוחד הקבל� של התחייבויותיו ביצוע תמורת   .7.1
  .  לעיל 3 בסעי� בטבלה שמוגדרת כפי התמורה את המיוחד לקבל�

  .למדד צמודה תהיה, לעיל כאמור החישוב פי על, המתקבלת התמורה .7.2
 כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרס� הבניה תשומות מדד &" מדד"  

  ;ובמקומ שיבוא אחר מדד
  ;נקודות______  על ושעמד ההצעות להגשת האחרו� ביו� הידוע המדד &" בסיסי מדד"  
  ;החשבו� הגשת ביו� ידוע שיהיה המדד &" חדש מדד"  
  ;הבסיס למדד החדש המדד שבי� ההפרש &" במדד שינוי"  
  ;במדד השינוי פי&על חודשי� 6 & ל אחת תעדכ�ת התמורה כי בזאת מוסכ�  
 קבועה הינה שלעיל) 2 ק"בס לאמור בכפו� ההצמדה ואופ� התמורה כי ומוסכ� מוצהר   .7.3

 כל עבור רווח לרבות, המיוחד לקבל� והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת
 הקבל� של התחייבויותיו יתר וכ� השירותי� מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות
 רשאי יהיה ולא יתבע לא המיוחד הקבל�. די� כל פי על או, זה חוזה פי על המיוחד
 שינויי�, עבודה שכר עליות מחמת בי�, בתמורה שינויי� או העלאות מהמזמי� לתבוע
 חובה תשלומי או היטלי�, מסי� של העלאת� או הטלת�, המטבע של החליפי� בשער

  .אחרת סיבה כל מחמת או, עקיפי� ובי� ישירי� בי�, וסוג מי� מכל אחרי�
 הקבל� ידי על שבוצעו השירותי� עבור מהמזמי� המיוחד לקבל� המגיעה התמורה .7.4

 שהגיש החשבו� כי ובתנאי  הכללי החשב הוראות פי על תשול�, מסוי� בחודש המיוחד
. שחל� החודש עבור חודש כל בתחילת יוגש חשבו� כל. המזמי� י"ע אושרו נכו� נמצא

 עד חבות כל ללא יעוכב מאושרי� לא חשבונות חלקי או/ו חשבונות בגי� תשלו�
  . המזמי� י"ע ואישור� הסופי לבירור�

 זכאי לה התמורה את ומוחלט סופי באופ� ממצה התקופות בכל ומזמי� האחריות מחיר .7.5
  : היתר בי� יכלולו המיוחד הקבל�
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, תקלות תיקו� ,תקופתיי� מונעי� טיפולי� לרבות הדרושי� האד� חווכ העבודה כל .7.5.1
 הבודקי� ליווי, אחרות מוסמכות ורשויות תקני� מכו� לרבות מוסמכי� בודקי� הזמנת
 כנדרש והפיקוח העבודה הנהלת לרבות, דרישותיה� כל וביצוע מערכת לאותה כנדרש
, חיצוניי� מלאכה בבתי הכנה עבודות זה ובכלל, הנדו�  הסעי� של מושל� ביצוע לש�
  .פסולת וסילוק הדרושות העזר עבודות, הקיי� פרוק

 והפחת העבודה בביצוע הכרוכי� ותוכנה חומרה לרבות והחומרי� החלקי�, הציוד כל .7.5.2
 כדאיות לקבל� שאי� ציוד שדרוג או/ו ציוד החלפת לרבות' וכו העזר חומרי, שלה�

 מקורי לציוד חליפי ציוד התאמת עלויות כולל הקיי� במצב לשמרו או לשפצו כלכלית
  .המזמי� ביוזמת אינה לשדרוג שהדרישה ובלבד להשיגו נית� שלא

 הוצאות, פיגומי�, מכונות, וכיול בדיקה מעבדות, מכשירי�, העבודה בכלי שימוש .7.5.3
  .באתר ואחזקה הרכבה

 פסולת פינוי לרבות, וממנו העבודה לאתר והציוד החומרי�, העובדי� הובלת הוצאות כל .7.5.4
  .ביותר הקרוב הפינוי אתר עד עבודה ותוצרי

  .משנה קבלני להפעלת ההוצאות כל .7.5.5
 למת� כנדרש וחומרי� חלקי�, ציוד מלאי ולניהול לאחסנה, לרכישה הוצאות כל .7.5.6

  .במועד השירות
  .נזק או אובד� בפני לרבות שלישי וצד העובדי�, העבודות לביטוח הנדרשות ההוצאות כל .7.5.7
  .אחרי� והיטלי� ובלו מכס קניה מס, סוציאליות והטבות לקרנות מיסי� .7.5.8
 .רווח הקבל� .7.5.9

  
 פיצוי מוסכ� .8

 עמד ולא היה, החוזה לפי הקבל� כלפי המזמי� של טענה או זכות, סעד מכל לגרוע מבלי  
 לפיצוי זכאי המזמי� יהא, מהוראותיו הוראה הפר או, זה מסמ/ פי על במשימות הקבל�
 ימנו זו בטבלה האמורי� המועדי� כל כאשר, שלהל� בטבלה כאמור הקבל� מאת מוסכ�
 שבסעי� הטבלה לפי המונעת מזמי� לביצוע או/ו התקלה לתיקו� שנקבע הזמ� לפרק בהתא�

 הפיצוי סכו� את לאלתר לקזז או לנכות רשאי המזמי� יהיה ספק הסר למע�. לעיל 3
 תיק� הקבל� א� וג� במשימה עמידה אי/ההפרה התגבשות ע�, זו בטבלה כאמור המוסכ�

 של זהירה הערכה לאחר נקבע זה פיצוי כי מודגש. לו שניתנה התראה לאחר ההפרה את
  .במשימות העמידה אי או ההפרה עקב המזמי� של נזקיו את הצדדי�

  
סכו� הפיצוי  נושא  'מס

  ח"בש
  הערות

  עבור כל שעת פיגור  1,000  פיגור בטיפול בתקלה דחופה.1
  פיגורעבור כל שעת   50  פיגור בטיפול בתקלה רגילה.2
 מונעת אחזקה בטיפול פיגור.3

  חודשי תלת/חודשי
  עבור כל יו� פיגור  250
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 חצי מונעת אחזקה בטיפול פיגור.4
  שנתי/שנתי

  עבור כל יו� פיגור 100

  מחיר לתקלה    1,000 חריגה מכמות התקלות המותרת.5
  
 

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .9
 וכי עצמאי כקבל� פועל הוא זה חוזה י"עפ התחייבויותיו בביצוע כי מצהיר המיוחד הקבל� .9.1

, פציעה, פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית, המלאה האחריות תחול בלבד עליו
 או כדי תו/ מטעמו מי לכל או/ו לעובדיו או/ו לו יגרמו או שיקרו הפסד או נזק, מוות, נכות
 זה בסעי� מהאמור לגרוע מבלי. זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע אי או ביצוע עקב

 מי וכל עובדיו כל לביטוח מתאי� בהיק� גו� נזקי ביטוח להחזיק המיוחד הקבל� מתחייב
  .מטעמו

 מישהו או בינו ליצור כדי, מתנאיו בתנאי או, זה בחוזה אי� כי מצהיר המיוחד קבל�ה .9.2
, המיוחד הקבל� מטע� שיועסקו העובדי� כל וכי, ומעביד עובד יחסי, המזמי� לבי�, מטעמו
 בלבד המיוחד הקבל� של כעובדי� וייחשבו יהיו זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע לצור/
  .ומעביד עובד יחסי כל המזמי� ובי� בינו יהיו ולא

, הכנסה מס, עבודה שכר לרבות( המיוחד הקבל� לעובדי תשלו�, השירותי� מת� הוצאות כל .9.3
 תשלומי), ואחר סוציאלי תשלו� וכל מלווה או היטל או מס וכל לאומי לביטוח תשלו�
 על יחולו, השירותי� ביצוע ע� בקשר והאחראיות הסיכוני� וכל ההוצאות יתר וכל מסי�
  .שהוא ואופ� צורה בכל לכ/ אחראי יהיה לא והמזמי�, ידו על וישולמו המיוחד הקבל�

 שיגיש תביעה כל בגי�, הראשונה דרישתו ע�, המזמי� את לשפות מתחייב המיוחד הקבל� .9.4
  .המיוחד הקבל� לעובד המזמי� בי� מעביד עובד יחסי קיו� שעילתה המזמי� נגד מעובדיו מי

  
  אחריות לנזקי� ושיפוי  .10
 הקבל� יהיה, זה הסכ� פי על המוארכת מזמי� תקופת לתו� ועד זה חוזה חתימת מעת .10.1

 או/ו המזמי� לרכוש שייגרמו ואובד� נזק כל בגי� ורשות אד� כל כלפי אחראי בלבד המיוחד
 ומבקרי� המזמי� עובדי לרבות, אחר אד� כל של לרכוש� או/ו, לגופ�, במבנה השוהי�
 או מכוחו שבא מי כל או, שליחיו, עובדיו, המיוחד הקבל� של מחדל או מעשה עקב, במבנה
, הוצאות, פיצויי�, פיצוי, תשלו� כל לשל� מתחייב הוא וכ�, זה חוזה ביצוע כדי תו/ מטעמו
, בפניה להתגונ� הצור/ או בתביעה הכרוכי� או הנדרשי� אחר תשלו� או טרחה שכר

  .לעיל כמפורט תשלו� או סכו� כל בגי� המזמי� את ישפה המיוחד והקבל�
 או מיד לעיל כאמור שנגרמו אובד� או נזק כל ולהשלי� לתק� מתחייב המיוחד הקבל�  .10.2

  .לקרות� ביותר קרוב במועד
 נגד� שתוגש תביעה לכל בקשר ושליחיו עובדיו, המזמי� כלפי אחראי יהיה המיוחד הקבל� .10.3

 שידרשו סכו� כל תחת� לשל� מתחייב והוא נזק ושעילתה, תוגש א�, מה� אחד כל או
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 כהוצאות כפיצויי�, כקנס כולל, ל"לנ בקשר שהוציאו סכו� כל לה� להחזיר או, לשל�
  .מה� אחד כל לדרישת וזאת בורר פסק י"עפ ובי� די� פסק י"עפ בי�, ד"עו טרחת וכשכר

 תו/ יבצע� לא המיוחד והקבל� במידה הנדרשי� התיקוני� את לבצע רשאי יהיה המזמי� .10.4
  .ל"כנ תיקוני� של במחיר� המיוחד הקבל� את ולחייב, קרות� מעת סביר זמ�

 לגבי המיוחד הקבל� מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל זה חוזה של סיומו .10.5
  .אליה� קשורה או זה מחוזה נובעת בגינ� התביעה שעילת נזקי�

 11 בסעי� כמפורט ביטוח לקיי� המיוחד הקבל� של מחובתו לגרוע זה 7 בסעי� באמור אי� .10.6
  .זה סעי� פי&על ומחובת לגרוע כדי ביטוח של בקיומו ואי� להל�

  
  נהלי� .11
  

  ניקיו� המתקני� .11.1
   .באחריותו הנמצא ציודה לניקוי אחראי יהיה הקבל�  

 

  
  נוהלי עבודה .11.2

  :להל� המפורטי� העבודה נוהלי פי על המיוחד הקבל� יפעל לעיל לאמור בנוס   
  מינהליותתקנות והוראות , הנחיות .11.2.1

 ההנחיות. מהמזמי� שיקבל והוראות תקנות, הנחיות /מער פי&על יפעל המיוחד הקבל�  
 מקרה בכל .פה&בעל ובי� בכתב בי�, במהלכה או/ו, העבודה בתחילת נתנויי וההוראות

  .ותקנה תק�, די� כל פי על המיוחד הקבל� יפעל
  לעובדי המזמי� מניעת הפרעות .11.2.2

 המבקרי� בצרכי מקסימלית התחשבות תו/ עבודתו את לבצע מתחייב המיוחד הקבל�
, לפעולת� סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה, במבנה והעובדי�

  .הרגילות הפעילות לשעות מחו! לעבוד הצור/ זה ובכלל
  

  מפגעי בטיחות .11.2.3
 עד וברציפות מיידי באופ� המיוחד הקבל� בו יטפל, בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל

 העבודה משרד להנחיות המתאימי� אמצעי� התקנת של בדר/ לרבות, המלא לפתרו�
  .המפגע בתחו� להסתובב העלולי�, ומבקרי� עובדי� מפני המפגע אזור להגנת

  סילוק פסולת .11.2.4
 ע� מיד, העבודה מאתר יסלק המיוחד הקבל� ,הניקיו� פעולות בנושא לעיל לאמור בנוס 
 המקו� את וינקה, עבודת� במהל/ עובדיו ידי&על שתיווצר הפסולת כל את, העבודה סיו�

 יאסו� העבודה בצוע במהל/. העבודה ביצוע תחילת לפני שהייתה הניקיו� לרמת בשלמות
 הקבל�. ואסתטי בטיחותי מפגע יווצר שלא כ/ לעת מעת הפסולת את המיוחד הקבל�
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 אתר ואל סוג מאותו פסולת לפנוי הנוגע די� כל פי על הפסולת לפנוי אחראי יהיה המיוחד
  .פסולת אותה לפנוי המתאי� פנוי

  הוצאת ציוד מחו! למתח� .11.2.5
 או המזמי� אישור ללא המבנה למתח� מחו! אל ציוד להוציא יורשה לא המיוחד הקבל�
 להוציאו מבקש המיוחד הקבל� ואשר למבנה השיי/ ציוד לגבי ה� האמור. המוסמ/ נציגו
 לקבל� השיי/ אמצעי או חלק, ציוד לכל אחראי יהיה לא המזמי� כי מודגש .תיקו� לצור/

 .לו השיי/ את ולבטח לנעול ידאג הקבל�. העבודה במתח� ידו על יושאר ואשר המיוחד
 וסייבר של הלקוח במתקני�נהלי אבטחת מידע, תקשורת, מיחשוב  .11.2.6

 
  סודיות  .12

 ואות� לידיו שנמסרו וכפי המזמי� של הביטחו� הוראות פי על לנהוג מתחייב המיוחד הקבל�  
  .עובדיו ולגבי לגביו בחתימתו אישר

  
  המיוחד הקבל� התחייבויות להבטחת  בנקאית ערבות .13

 בא�( המזמי� מאת בהודעה שנקבע כפי המוארכת מזמי� תקופת תחילת לפני ימי�  7 .13.1
 למדד צמודה, אוטונומית בנקאית ערבות למזמי� ימציא המיוחד הקבל�), תימסר
 הערבות. המוארכת מזמי� בתקופת העבודות ביצוע להבטחת, הבניה תשומות
 לתו� עד תקפה תהיה הבנקאית הערבות. 6 50,000 של 10 בגובה תהיה הבנקאית
 להארכת במקביל נוספות לשני� תואר/ הבנקאית הערבות. המוארכת מזמי� תקופת
 הערבות גובה את להפחית בבקשה למזמי� לפנות רשאי יהיה המיוחד הקבל�. החוזה

 דעתו שיקול פי על הבנקאית הערבות את להפחית הא� יחליט והמזמי� הבנקאית
  .הבלעדי

 רשאי המזמי� יהיה, זה חוזה לפי המיוחד הקבל� התחייבויות מלוי אי של במקרה .13.2
 שנגרמו נזקי� על המיוחד הקבל� את לתבוע לזכותו בנוס  וזאת הערבות את לחלט

  .די� כל לפי, לו
  
  ביטוחי� .14
  

 הביטוחי� כל בידיו יהיו, המוארכת מזמי� תקופת כל במש/ כי בזה מתחייב המיוחד הקבל� .14.1
  :לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי כולל זה בהקשר לעשות� שמקובל

 וומבקרי ועובדי, �המזמי על או/ו עצמו על להג� מנת על בהמש/ כמפורט ביטוח פוליסות .14.1.1
 הקשורי� אחריות או נזק, אובד� מפני, מכוח� הבאי� על או/ו המשנה קבלני על או/ו

 את, היתר בי�, שיכסו כאלה יהיו בביטוח הכיסוי סכומי. השירותי� מביצוע הנובעי� או
  .זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� התחייבויות כל

 שיעשה ההרחבות או הביטוחי� פיו&על מפורש תנאי יכללו המיוחד הקבל� ביטוחי .14.1.2
 המבטח וכי אחר ביטוח לכל וקודמי� ראשוני� הנ� זה הסכ� לטובת המיוחד הקבל�
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 המבטח מסר כ� א� אלא, לחדש� שלא או היקפ� את לצמצ� או לבטל� רשאי אינו
  .מראש יו� 60 כ� לעשות כוונתו על רשו� בדואר הודעה למנהל

 הקבל� ביטוחי. �המזמי את ג� ויכלול יורחב המיוחד הקבל� בביטוחי המבוטח ש� .14.1.3
 כל נגד)  SUBROGATION( לתחלו� זכותו על ויתור בדבר מפורש סעי� יכללו המיוחד

 או אליו זיקה שלמבוטח גו� או אד� וכל משפחותיה� בני, המבוטח מיחידי יחיד
 שיגרמו נזקי� בגי�. השירותי� לביצוע הקשור או לשפותו בכתב התחייב שהמבוטח

. צולבת אחריות סעי� תכלולנה הפוליסות. בזדו� שלא המיוחד הקבל� י"ע �למזמי
 לרכוש שייגרמו נזקי� של במקרה כי במפורש יקבע' ג צד סיכוני הביטוח בפוליסת
 המוטב יחשבי, בעטי� או השירותי� ביצוע בעת וושלוחי ועובדי, ולמנהלי או המוטב
  '.ג צד בתור

 של חתומי� העתקי�, ודרישת ע� מיד �המזמי לידי להמציא מתחייב המיוחד הקבל� .14.1.4
 הקבל� ביטוחי בהעתקי האמור בי� התאמה אי של מקרה בכל. המיוחד הקבל� ביטוחי
 לשינוי לגרו� המיוחד הקבל� מתחייב, �המזמי לדרישת, זה בהסכ� האמור לבי� המיוחד

 אי� כי במפורש בזה מוסכ�. זה הסכ� להוראות להתאימ� מנת על האמורי� הביטוחי�
 בדבר אישור להוות כדי בשינויי� או בהמצאת�, האמורי� הביטוחי� בעריכת

 הקבל� של אחריותו את תצמצ� ולא �המזמי על כלשהי אחריות תטיל ולא התאמת�
  .די� כל פי על או זה הסכ� פי על המיוחד

 או מעשה כל מעשות וימנע הנכוני� במועדי� הפרמיה דמי את ישל� המיוחד הקבל� .14.1.5
 ביצוע של הכוללת בעלות תכלל הביטוחי� עלות. הפוליסות בתוק� לפגוע העשויי� מחדל

 על הקבלות ואת הנזכרות הפוליסות את למזמי� ימסור המיוחד הקבל�. העבודות
 מיו� ימי� 7&מ יאוחר ולא ממנו זאת ידרוש �המזמי א�, אליה� בקשר הפרמיות תשלומי
  .הדרישה קבלת

 שהוא התקופה למלוא עליו החלי� מהביטוחי� חלק או כל המיוחד הקבל� ביטח לא .14.1.6
 כל או, הביטוחי� את לבצע, חייב לא א/, רשאי רשאית �המזמי היהי, כלעיל בה חייב
 ע� מיד, �למזמי להחזיר חייב יהיה המיוחד והקבל� המיוחד הקבל� תחת, מה� חלק

  .הביטוח פרמיות את, ודרישת
 כלשהו ביטוח לעשות �המזמי על חובה כמטיל יתפרש לא לעיל מהאמור דבר שו� .14.1.7

� ידי על שנעשה לביטוח בקשר המיוחד הקבל� כלפי אחראי היהי לא �והמזמי, זה כבסעי
  .ידיו&על הנית� ולכיסוי לטיבו, להיקפו, ל"כנ �המזמי

 הקבל� את תפטור לא, �המזמי י"ע ובי� המיוחד הקבל� י"ע בי�, כדלעיל הביטוחי� עשיית .14.1.8
 או ל"הנ הנזקי� בגי� �המזמי לשיפוי ולאחריותו זה הסכ� להוראות מאחריותו המיוחד

 הקבל� ישא & הנזק מלוא כיסוי כדי ל"כנ שיתקבלו בכספי� יהא שלא ככל, מה� חלק כל
  .חשבונו על, העניי� לפי, הנזק נגזרת או הנזק במלוא המיוחד

 את לצמצ� או אותו לפטור כדי המיוחד מהקבל� הנדרשי� הביטוחי� בעריכת אי� .14.1.9
  .די� כל פי ועל זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� של חבותו
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 מתחייב, מאחריותו לגרוע  ומבלי לעיל  כאמור  המיוחד הקבל�  של  אחריותו  להבטחת .14.2
 הביטוחי� את החוזה תקופת כל במש/ חשבונו על ולקיי� לערו/ המיוחד הקבל�
  :הבאי�

 הקבל� אחריות את המכסה) שלישי צד ביטוח(  הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .14.2.1
 שלא אחריות בגבולות זאת & עבודות לביצוע בקשר שלוחיו או/ו עובדיו או/ו המיוחד
 �המזמי עובדי כי יקבע בפוליסה. לשנה $ 2,000,000 &ו לאירוע $ 1,000,000 &מ יפחתו

  '.ג כצד יחשבו במבנה מבקרי� או/ו
 בבצוע המיוחד הקבל� ידי על המועסקי� העובדי� כל בגי� מעבידי� חבות ביטוח .14.2.2

 5,000,000 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות, ועובדיה� משנה קבלני לרבות השירותי�
  .הביטוח ולתקופת למקרה, לתובע $

 שלא אחריות בגבולות, המיוחד הקבל� פעילויות כל בגי� מקצועית אחריות ביטוח .14.2.3
  .הביטוח ולתקופת לארוע 500,000$ &מ יפחתו

  
  תקופת חוזה מזמי� .15

 מעוניי� הוא לפיה המזמי� בהודעת שנקבע במועד מזמי� שירותי במת� יחל המיוחד הקבל� .15.1
: להל�( זה הסכ� להוראות בהתא� המיוחד הקבל� מאת אחזקה שירותי בקבלת

  "). ההודעה"
 וכי מזמי� שירותי מת� תחילת על הודעה המיוחד לקבל� לתת מחויב המזמי� אי� כי מובהר  

 דעתו לשיקול בהתא� הינה המיוחד הקבל� מאת מזמי� שירותי את לקבל בא� החלטה
 הקבל� מאת מזמי� שירותי את כלל לקבל לא להחליט רשאי המזמי�. המזמי� של הבלעדי
 והכל, זה בהסכ� מהקבוע שונה בהיק� או/ו אחר ר�גומ אחזקה שירותי לקבל או/ו המיוחד

  . הבלעדי דעתו שיקול פי על
. יו� 30 של מראש בהודעה, ינת�, הודעה מת� על שיוחלט ככל, המזמי� ידי על ההודעה מת�  

  . בהודעה שיקבע מהמועד אחת לשנה יהיה מזמי� שירותי מת� תקופת מש/
 ועד אחת שנה של נוספות לתקופות מזמי� שירותי מת� תקופת את להארי/ רשאי המזמי� .15.2

  ).הקבל� אחראי עליה( האחזקה תקופת מתו�, שני� עשר של כולל לס/
 סיו� לידי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאי בלבד המזמי�, לעיל האמור א� על .15.3

 המיוחד לקבל� כלשה� פיצויי� בתשלו� שיחויב ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על עת בכל
 מוותר המיוחד והקבל�. מראש ימי� 60 לפחות של בכתב הודעה מת� י"ע וזאת הביטול בגי�
  .זה לעניי� תובענה או טענה כל על בזה

 החוזה תקופת את לסיומה להביא רשאי המזמי� יהיה, זה בחוזה האמור דבר כל למרות .15.4
 חוזה הוראות של הפרה של במקרה וזאת שלעיל 3&1 פי�בסעי הנקוב מזה קצר זמ� בפרק

 כפושט המיוחד הקבל� על להכריז בקשה תוגש בו מקרה בכל וכ� המיוחד הקבל� י"ע זה
 נכסי� כונס למינוי או, נכסי� לקבלת בקשה או, העניי� לפי, החברה לפרוק בקשה או, רגל

  .משפט ברירת בצידה שאי� בעבירה תורשע שהחברה במקרה או, לחברה
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  המוארכת מזמי� תקופת בתו� המיוחד מהקבל� המתקני� קבלת .16
 קבלה סיור יתקיי�, זה מסמ/ פי&על המוארכת מזמי� תקופת מועד תו� לפני יו� שישי� .16.1

 �הקבל ונציג המזמי� נציגי ישתתפו בסיור. המיוחד הקבל� ידי&על שתוחזקו המתקני� בכל
  .הרלוונטי המיוחד

 מלאי� עבודה ימי 14 במש/ המתקני� כל את לסקור למזמי� לסייע המיוחד הקבל� חובת .16.2
, מרוכזי� מחשב חות"ודו שירות יומני הצגת, פעולת� הצגת, מתקני� הפעלת ידי&על, וזאת

  . וכדומה דלתות פתיחת
 לקבל� המתקני� ממצב הסתייגויותיו את בכתב יגיש, המערכת בחינת לאחר, המזמי� .16.3

 להיות היו י�אמור ואשר במערכת י�כשל פירוט, היתר בי�, יכללו ההסתייגויות. המיוחד
 לסיו� עד המפורט כל את לבצע יידרש המיוחד הקבל�. המיוחד הקבל� י"ע י�מטופל

  .שידרשו האמצעי� כל הפעלת י"ע וזאת המוארכת התקופה
 המזמי� רשאי, לעיל כאמור הביקורת ח"דו הוראות אחרי ימלא לא המיוחד והקבל� במידה .16.4

 דר/ בכל או אחר קבל� ידי&על או עובדיו באמצעות האמורה העבודה את לבצע להורות
 לנכות או לגבות רשאי יהיה והמזמי�, המיוחד הקבל� על יחולו האמורות ההוצאות. אחרת

 שיגיע סכו� מכל) משרדיות כהוצאות שייחשבו( 15% בתוספת האמורות ההוצאות את
 בכל מהקבל� לגבות� רשאי המזמי� יהיה וכ� הערבות חילוט לרבות שהוא זמ� בכל לקבל�
  .אחרת דר/

 בה� במקרי� ג�, לעיל כאמור הביקורת ח"בדו הנאמר וביצוע הקבלה בסיורי ההשתתפות .16.5
 יוכלו לא, המוארכת מזמי� האחזקה לתקופת מעבר לפעול להמשי/ המיוחד הקבל� על יהיה

  .כלשהי כספית תוספת לדרוש המיוחד לקבל� עילה לשמש
 למותר מעבר מרובות תקלות בה� היו או/ו חמורי� ליקויי� ערכתבמ יתגלו בה� במקרי� .16.6

, ל"הנ ההסתייגויות את המיוחד הקבל� סילק לא עוד שכל הרי, שלעיל 3 בסעי� בטבלה
 תשלו� ללא, חשבונו על, בחוזה כנדרש המתק� את בעצמו לשרת המיוחד הקבל� ימשי/
 מתו� רצופה שנה חצי לפחות שחלפה לאחר רק תסתיי� המוארכת מזמי� תקופת. נוס 

  . היצר� של הצפי את תוא� התקלות מספר היה בה, המוארכת מזמי� תקופת
 תקופת בתו� למערכות מאחריותו המיוחד הקבל� ושחרור, המערכות של סופית מסירה .16.7

 מזמי� שירותי למת� האחריות של מסודרת בהעברה מותנית תהיה, המוארכת מזמי�
  .המזמי� יורה עליו אחר גור� לכל או/ו  למזמי� המיוחד מהקבל�

  החתו� על
    __________________    ________________  

  המיוחד הקבל�                    המזמי�
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  למזמי� המיוחד הקבל� ידי על אחזקה שירותי למת� הסכ�
  האחזקה תקופת מתו� החל מוארכת אחזקה לתקופת

  
  3 מוס� תת

  מערכת מצלמות
  

  ______ לשנת___________  לחודש____  ביו� יפו אביב תל ב ונחת� שנער�
  
  
  בי�
  

  ")המזמי�: "להל�(  _______________________________________
  
  אחד מצד

  
  לבי�
  

  ")מיוחד קבל�: "להל�_______________________________________ (
  
  שני מצד

  
  

לעצמו, ככל שתופסק ההתקשרות לקבלת שירותי האחזקה  שמורל מעוניי� והמזמי�   הואיל
 המיוחד קבל�ה מאת לקבל הזכות את מטעמו ,מהקבל�, לרבות באמצעות קבל� משנה 

 הבלעדי דעתו שיקול פי על, תינת� א�, שתינת� ההודעה מת� ממועד החל, אחזקה שירותי
 תו�מ שני� עשר ועד אחת כל שנה של נוספות תקופות למספר, להל� כהגדרתה, המזמי� של

 זה הסכ� להוראות בהתא�) הקבל� אחראי שעליה( הבדק הבסיסית בת השנתיי� תקופת
   .")המערכת" – להל�( המצלמות למערכת וזאת "),המוארכתהאחזקה  תקופת: "להל�(

  
האחזקה  תקופתב במערכת השירותי� את לבצע, עליו וקיבל הסכי� המיוחד והקבל�   והואיל

  ;זה בחוזה המפורטי� ובתנאי�, המוארכת
  

 שירותי במת� ומקצועיות מיומנות, ניסיו� ובעל מתאי� הינו כי מצהיר המיוחד והקבל�   והואיל
  ;לתחזק התחייב אותה למערכת כוללי� אחזקה
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  :כדלקמ� והותנה הוסכ� זה בחוזה הצדדי� של ההדדיות להתחייבויותיה� ובתמורה לפיכ,
  מבוא ונספחי� .1

  .זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווה, בו הכלולות ההצהרות לרבות זה לחוזה המבוא  1.1
 על החוזה" והביטוי זה מחוזה נפרד בלתי חלק המהווי� המחייבי� והנספחי� המסמכי�  1.2

  :להל� המפורט את יכלול" נספחיו
   "המערכות להקמת המיוחדי� המפרטי�" & C 2מסמ/
  .הכמויות כתב – XXXX מסמ/

    ההתקשרות הארכת בתקופת לביצוע הבנקאית הערבות & 2 נספח  
 המחמירות ההוראות ויגבר, שבנספחיו להוראות זה חוזה הוראות בי� סתירה של מקרה בכל  1.3

  .המיוחד הקבל� ע� ביותר
  
  הצהרות הקבל� המיוחד .2

 :כי בזה מצהיר המיוחד הקבל�  
 פעולות כל את בה ביצע, הריצה, הקימה, האמורה המערכת את בוריה על מכיר הוא  2.1

לחתימת הבדק בת השנתיי� וכ� בתקופת השירות הנוספת עד  בתקופת הנדרשות האחזקה
 את עדכ�, כנדרש המתק� וספרי העדות תוכניות את ומסר הכי�, המזמי� על הסכ� זה

 אי� וכי האחזקה תקופת במהל/ שבוצעו השינויי� פי על המתק� וספרי העדות תוכניות
, האחזקה המוארכת תקופת אור/ לכל למערכת אחזקה  שירותי מת�ל מניעה כל רואה הוא

  .זה במסמ/ המצוייני� ובתנאי� במחירי�
 . זו מערכת לגבי ובתקנות בחוקי� כנדרש וידע רשיונות בעלי יהיו מטעמו העובדי� כי 2.4

 לגבי ובתקנות בחוקי� כנדרש מוסמכות מעבדות ולרבות הנדרשי� האמצעי� כל לרשותו כי 2.5
  .זו מערכת

  המוארכת האחזקה בתקופת מזמי�ה שרות רמת .3

 והזמ� תקלה אבחו� לצור/ להגעה התגובה זמני, לשנה המאושר התקלות מספר רשימת להל�  
 במערכת רכיב ולכל כולה למערכת המאושר הסביר התקלות מספר, תקלה לתיקו� המוקצב
 כי להל� מודגש. המוארכת האחזקה תקופת תחילת מיו� תחל הזמ� תקופות מדידת .בנפרד
 ורק א/ יתבצע בטבלה המצויינת במערכת התקלות ותיקו� המונעת האחזקה פעולות כל ביצוע

 פעולות לביצוע מהיצר� הסמכות ברשותו ואשר המערכת את שהתקי� המיוחד הקבל� באמצעות
 .בה�
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ש� 
 \המערכת 

 הציוד

 לשנה מחיר שני�
 ח"בש

 לאחזקת
 המערכת

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשנה

 לפריט
 בודד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשנה

 למערכת

  זמ�
 תגובה

לתיקו� 
 תקלה
 דחופה

)שעות(
* 

 זמ�
 מוקצב
 לתיקו�
 תקלה
 דחופה

 )שעות(

 זמ�
 תגובה
לתיקו�

 תקלה 
 רגילה

 שעות(

 זמ�
 מוקצב
 לתיקו�
 תקלה
 רגילה

 )שעות(

מינימו� 
פעולות 
אחזקה 
 מונעת 

 שנתי 1 8 24 4 2 4 1 24,000 7&3 מצלמות

  

 כמצויי� המותר מהמספר 1.5 פי על יעלה במערכת או ברכיב התקלות מספר בו מקרה בכל(*) 
 המוחל� כל. המערכת או הרכיב החלפת לדרוש, העניי� פי על, רשאי המזמי� יהיה, שלעיל בטבלה
  .ביותר החדשה ומהגרסה מקורי, חדש יהיה

  
  להל�  דוגמאות לסווג דחיפות התקלות 

רמת דחיפות  תיאור התקלה דוגמה לתקלה
 התקלה

הפסקה מלאה של פעולת מערכת 
מצלמות באופ� המצלמות או אזור של� של 

  שלא נית� לצפות בנעשה באותו אזור

תקלה המשביתה את מכלול 
מערכת המצלמות או אזור של� 

 במערכת.

 תקלה דחופה

תקלה שאינה משביתה או גורמת להפרעה 
בפעילות השוטפת של מתקני� אחרי� או 

  מערכות מחשב   של

  תקלה רגילה כל תקלה אחרת שאינה דחופה

  
בטבלה שלעיל הינה תקופה של אחריות כוללת ומוחלטת לרבות כל התקופה, המצויינת   

העבודה, חלפי� ורכיבי� חדשי� ומקוריי� ושדרוג גרסאות תוכנה של הקבל� המיוחד 
שתכלול בי� היתר אחריות מלאה לאחזקה של כלל רכיבי המערכת, שירות מלא וכל הנדרש 

  בהתא� להוראות מסמכי המכרז והחוזה.
  
  האחזקהתכולת שירותי  .4

 ההספקי� או/ו התפוקות או/ו השירות רמות לשמירת הנדרש כל ויכלל האחזקה ישירות  
 אחזקה עבודות וביצוע תקלות ניתיקו ולרבות ציוד יחידת או מערכת לאותה המתוכנני�

 שדרוג לרבות שלעיל 3 שבסעי� בטבלה כמפורט התקופות במש/ ולמתקני� למערכת מונעת
, אחרת סיבה כל או\ו מהתיישנות הנובעי�, מקוריי� חילו� בחלקי מחסור עקב דרשישי

  :ולרבות האחזקה לביצוע הדרוש כל את ויכלל האחזקה ישירות. לאחזקת� כנדרש
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   .המשימות לביצוע הנדרשת העבודה כל את  
, מעצורי�, כבלי�, מנועי� לרבות העבודות לביצוע הדרושי� והחומרי� החלקי� כל את  

 יהיו והחומרי� החלקי� כל. וכדומה איטו�ו עזר חומרי ,תוכנה, חומרה, דלתות חלקי
 .ומקוריי� חדשי�

.וכדומה הרמה אמצעי, חיצוניי� מלאכה בבתי עבודות, הובלה, הנדרשי� העבודה כלי כל
    

 לרבות ידרשיש ככל המערכת שדרוג לרבות המערכת תפוקת לשמירת הנדרשות הפעולות כל
 או המערכת של ותקי� מלא תפקוד על לשמור וכנדרש וכדומה ותוכנות חומרה החלפת, ג�

   .המתק�
  .והרכבות פרוקי�, הובלות לרבות הנדרשי� והאמצעי� העבודה כלי כל את  
  .כאמור בטבלה המפורטות הזמ� תקופות תו/ יתבצע תקלות תיקו�  
 פעולת� את תבטיח ידו על והמתקני� המערכות התקנת אופ� כי יוודא המיוחד הקבל�  

 והמתקני� המערכות וכי גבוהה בנגישות אחזקה שירותי מת� תאפשר, והרצופה התקינה
  .השירותי� הענקת והפסקת השבתת� שתמנע באופ� חלקית הפעלה יאפשרו

 צריכת אי� שבה� ובשעות בימי� יתבצעו מתקני� הדממת המצריכות האחזקה פעולות כל  
  . בלבד מהמתקני� חלק להשבית ונית� נמוכה השירותי� שצריכת או שירותי�

. המערכת הפעלת לאופ� הקשור בכל המזמי� עובדי את, הנדרש ככל, ידרי/ המיוחד הקבל�  
  . המזמי� י"ע המערכת של נכונה לא הפעלה כנגד לטעו� יוכל לא המיוחד הקבל�

, אלקטרוניי�, חשמליי�, מכניי� – הרכיבי� כל היתר בי� נכללי� המערכת בהגדרת  
 כל, הולכה צנרת כדוגמת עזר ואמצעי ציוד, וכדומה חיישני�, בקרי�, ותוכנות חומרה
  .המערכת במכלול משני או עיקרי חלק המהווה אחר אביזר וכל החיווט, הכבלי�

 אחת לפחות גרסה עדכוני לבצע נדרש ותוכנה בקרה רכיבי הכולל וציוד, הבקרה למכלולי  
  .הגרסה ועדכו� מהשדרוג כתוצאה יפגעו לא המערכת ביצועי כי יוודא הקבל�. שני� לשבע

  :הבאי� השירותי� את יכללו המיוחד הקבל� מטלות  
  אחזקה מונעת �שימור המערכת  .4.1

 עבודות כל את המיוחד הקבל� יבצע, התקינה ופעולתה המערכת ער/ על לשמור מנת על   
 והתקני� התקנות, החוקי� פי על, היצרני� בהוראות הנדרש פי על המונעת האחזקה
 שבא כפי ניסיונו פי על שיכי�, כוללתה למערכת ההוראות פי ועל מערכת הלאות הנוגעי�

 ספרי יאושרו לא בו מקרה בכל. המזמי� י"ע שיאושר לאחר המתק� בספר ביטוי לידי
 אחזקה הוראות פי על המתק� ספרי לאישור ועד זמני באופ� המיוחד הקבל� יפעל, המתק�
 .דומה למערכת  המזמי� אצל המקובלות מונעת

 ובעלי מוסמכי� מקצוע בעלי יהיו השירותי� במת� שיועסקו המיוחד הקבל� עובדי כל  
 לפחות שני� 3 של ניסיו� ובעלי המערכת של רשמי יבוא� או מיצר� מתאימות הרשאות
  .המערכת של מונעת ובאחזקה תקלות בתיקו�

 אחת תתבצע הבדיקה. ידו&על ותאושר המזמי� ידי&על תיעשה המונע הטיפול בדיקת  
 במסירת רק יחשב מונעת אחזקה ביצוע גמר. לעת מעת המזמי� י"ע שיקבע כפי לתקופה
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 אחראי בחתימת, הנדרשי� הפרטי� כל בו כשרשומי�, המיוחד הקבל� של שירות תעודת
 .המיוחד הקבל� מטע� מזמי�

  תיקו� תקלות .4.2
  כללי   .4.2.1

 תהיינה תקלות תיקו� עבודות. התקלות תיקוני כל את יבצעו המיוחד הקבל� עובדי    
 כל יחשב כתקלה. המונעת האחזקה לרבות המיוחד הקבל� משימות שאר פני&על בעדיפות
 ואושר שנמדד כפי, מה� המתוכנ� את לספק המתקני� ביכולת הפוגע לרבות חריג אירוע
   .לסביבה עקי� או ישיר נזק לגרו� העלול אירוע או בטיחותי אירוע או המתק� קבלת בעת

  זמ� מוקצב לתיקו� תקלה   .4.2.2
 שבסעי� בטבלה המצוינות הזמ� תקופות תו/ ,התקלה דחיפות פי על, יתבצע תקלה תיקו�

  . שלעיל 3
  וספרי מתק� חומר טכני .4.3

  אחריות לחומר טכני וספרי מתק�   .4.3.1
 ביצוע לצור/, מהמזמי� שיקבל הטכני החומר כל על לשמור המיוחד הקבל� באחריות  

 תקופת בתו� למזמי� בשלמותו ולהחזירו בעדכו� הצור/ על להודיע, באתר עבודותיו
 בעת כלשהו טכני חומר יעודכ� לא או\ו יחסר בא�. זה חוזה פי על המוארכת האחזקה

 רשאי יהיה המזמי�. הטכני החומר השלמת בעלויות המיוחד הקבל� יחויב, זה חוזה סיו�
 ידו על הנדרש כל ולתק� בפניו להציגו יחויב המיוחד והקבל� עת בכל הטכני בחומר לעיי�

  .החומר ועדכו� להשלמת
  עדכו� חומר טכני והשלמתו   .4.3.2

 את לצר� עליו, מאושר ער/&בשווה ציוד או חלק מחלי� המיוחד הקבל� בו מקרה בכל
 פרטי� ויכלול מלא יהיה הקטלוג. המתאי� המיתק� לתיק החדש החלק של הקטלוג
 המיוחד הקבל� יעדכ� בנוס . ואחזקה הפעלה, להתקנה יצר� והוראות החלק של טכניי�

 מבצע המיוחד הקבל� בו מקרה בכל. שביצע השינויי� פי על המתקני� של התוכניות את
 סקיצות מראש למסור עליו, מכני או חשמלי שינוי בי�, מכני&אלקטרו במתק� שינוי

 במדיה ג� שביצע השינויי� נתוני כל את יעדכ� המיוחד הקבל�. המזמי� לאישור מפורטות
  .מגנטית

  ספקת ציוד חלקי� וחומרי�ה .5
 הציוד כל את לספק מעבודתו נפרד בלתי וכחלק במסגרת חייב יהיה המיוחד הקבל�   .5.1

 הנדרשות העבודות לביצוע הנדרשי� המתכלי� העזר וחומרי החומרי�, החלקי�
 שהקבל� ציוד החלפת תכלול והחומרי� החלקי�, הציוד אספקת. זה במסמ/ ומוגדרות
  . לשפצו, לו, משתל� או ראוי לא כי החליט המיוחד

 ידי על שתתבקש הרחבה או שדרוג או החלפה תכלול לא והחומרי� החלקי� הספקת   .5.2
 הקבל� מחוייבות במסגרת שלא במתק� שינויי� ביצוע או עדכו� או שיפור לצור/ המזמי�
 ידרשו בא� אלו עבודות). מונעת ואחזקה ותקלות ליקויי� תיקו�( לאחזקתו המיוחד
 ריבוי של מצב כולל אינו האמור. ההקמה בתקופת היחידה מחירי פי על בנפרד ישולמו
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 רשאי יהיה המזמי�, לעיל כאמור, שאז לעיל 3 שבסעי� בטבלה המותר לכפל מעבר תקלות
  .בתוכה פגועי� רכיבי� או המערכת של שדרוג או החלפה המיוחד מהקבל� לדרוש

 יהיו המיוחד הקבל� י"ע שיסופקו העזר וחומרי החומרי�, האביזרי�, החלקי�, הציוד כל   .5.3
 המערכות של ולהחלפה לשימוש, לטיפול ומתאימי� משובח ממי�, חדשי�, מקוריי�
 ובהעדר�, המתאימי� הישראליי� התקני� לדרישות יתאי� הנרכש כל. נועדו עבור�

 ה�, המזמי� י"ע אחרת יאושר א� פרט. מוצא� אר! של לתקני� או האמריקאי� לתקני�
 באפשרות אי� ובא�, מותקני� ה� במקומ� אשר לאלה ודג� יצר� מבחינת זהי� יהיו

, שהיא סיבה כל בגי� או התיישנות עקב, הביצוע מועדי במסגרת להשיג� המיוחד הקבל�
 תהיה חלופי ברכיב רכיב החלפת. ידו&על המוצע" ער/&שווה" המזמי� לאישור יגיש הוא

 יוחלפו, ל"לנ יתאימו לא אשר חומר או אביזר, חלק, ציוד כל .המזמי� של בכתב באישור
 הער/&שווה הציוד להתאמת הנדרשות והחשמליות המכניות ההתאמה עבודות. דיחוי ללא

 המיוחד הקבל� ידי&על יבוצעו, מותק� הוא במקומו המקורי הציוד של ולתפקוד למיקו�
 .' ח מסמ/ל 1 בנספח המפורט המנגנו� פי על יתבצע ער/ שווה מוצר אישור .חשבונו ועל

 או שינויי� או נוספות התקנות לבצע המזמי� יבקש בו מקרה בכל כי הצדדי� בי� מוסכ� .5.4
 בסיס על, וההתקנה החלקי� עלות כולל, העבודות יתבצעו, הקיימות במערכות שדרוגי�
 .25% של ובהנחה הספק מחירוני

הלקוח, יהיה מתועד בכל הקשור לשרשרת ציוד בקרה ומחשוב אשר יותק� במתקני  .5.5
 האספקות שלו וכ� יבדק על ידי הלקוח למניעת המצאות פוגעני סייבר בציוד המותק�.

  
  אופ� ביצוע העבודות .6

 אחר שתמלא ובדר/ באופ� ידו&על יבוצעו השירותי� כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל�   .6.1
  .ביותר הגבוהות התחזוקה ברמות תתוחזק המערכת וכי המזמי� דרישת

  .גבוהה וברמה ביעילות, במקצועיות, במיומנות האחזקה שירותי את יבצע המיוחד  הקבל�   .6.2
 ומנהל �הביטחו קצי� של ואישורי� להתרי� כפופה המזמי� של למתקני� אד� כניסתכל   .6.3

 העובדי� נתוני העברת את לעיל כאמור יוודא המיוחד הקבל� .המזמי� של התחזוקה
 הקבל�. האחזקה תקופת תו� לפני חודשי� 10, המזמי� של הביטחו� טפסי פי על, למזמי�
 הביטחוני סיווג�,  המיוחדת רמת� מבחינת נוספי� שירות אנשי יהיו כי ידאג המיוחד

  .מענה לתת יוכלו הצור/ שבמקרה כ/ המתק� ע� והיכרות�
 הרשויות והוראות העזר חוקי כל כולל, די� כל הוראות אחר למלא מתחייב המיוחד הקבל�   .6.4

  .המוסמכות
 זה חוזה הוראות של וקיומ� פעולתו דר/ את עת בכל לבדוק למזמי� יאפשר המיוחד הקבל� .6.5

 והביקורת הבדיקות בביצוע למזמי� ויסייע המזמי� י"ע שנקבעו ההסדרי� וקיו� ידו&על
, בספרי� עיו� לרבות שידרש מידע כל למזמי� המיוחד הקבל� ימסור כ/ לש�. הדרושה
  .ב"וכיו בחשבונות, עבודה ביומני

 מנת על המזמי� ע� פעולה ובשיתו� בתיאו� השירותי� את לבצע מתחייב המיוחד הקבל� .6.6
 של המלאה רצונו ולשביעות במלוא� זה חוזה פי על התחייבויותיו את לפועל להוציא
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 לביצוע המיוחד הקבל� של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אי�. המזמי�
  .השירותי�

 תהא, זה חוזה הוראות י"עפ מבוצעי� אינ�, חלק� או כול� השירותי� כי המזמי� קבע .6.7
 ידי&על שידרש כפי השירותי� את ולבצע מיד לשוב המיוחד הקבל� ועל סופית קביעתו
 לפגוע כדי בו יהיה לא המזמי� התראת לאחר המיוחד הקבל� י"ע העבודות ביצוע. המזמי�
  .הנזק מידת פי על המיוחד הקבל� של מחשבונו נכותל המזמי� בזכות

 המזמי� יזהיר, רצונו לשביעות אינו המיוחד הקבל� י"ע השירותי� ביצוע כי המזמי� קבע .6.8
 תו/ המצב שופר לא וא�, לעיל כאמור הניכוי לביצוע בנוס , בכתב המיוחד הקבל� את

 עצמאיי� קבלני� או עובדי� להעסיק המזמי� רשאי, זו אזהרה מת� לאחר ימי� חמישה
 וזאת המיוחד לקבל� המגיעי� הכספי� מתו/ עבודת� עבור ולשל� השירותי� את שיבצעו
 אחר קנס כל או הניכוי זכות מימוש לרבות זה בחוזה אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי

  .די� כל לפי למזמי� העומד אחר סעד בכל לפגוע ומבלי, שידרש
, מוקד במשרדיו לרשותו יעמוד החוזה תקופת כל במש/ כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל� .6.9

 טלפו� מכשירי שני, מייל הודעות לקבלת כנדרש האינטרנט לרשת המחובר מחשב ובו
 עובדי או\ו נציגו לידיעת תגענה במשרדו שתימסרנה הודעות וכי לפחות אחד' פקס ומכשיר
 במלוא� ידו&על ותבוצענה מסירת� ממועד דקות  30 &מ יאוחר לא, העניי� לפי לוהכ, הגיבוי

 24 במש/ יפעל המוקד .לעיל 3 בסעי� בטבלה הנדרשי� התגובה ולזמני לדרישה בהתא�
 )הכיפורי� יו� למעט( השנה ימות בכל ביממה שעות

הקבל� יחזיק את כל תוכניות המתקני� והמערכות שבתחו� אחריותו במתקני� עצמ�  .6.10
 וידאג לעדכ� אות� מעת לעת ולאור כל שינוי.

מחשבי הבדיקה הניידי� וציוד הבדיקה במתקני� עצמ�, לאחר שעברו  הקבל� יחזיק את .6.11
בדיקות לשלילת הימצאות פוגעני סייבר בה�. הקבל� לא יורשה להכניס למתק� מחשבי� 
וציוד בדיקה אחרי�, אשר לא עברו בדיקות הגנת סייבר כאמור לעיל. כמו כ� לא יורשה 

בדיקה המשלי� הנ"ל בתוכנות שלא הקבל� להטעי� את מחשבי הבדיקה הניידי� וציוד ה
  עברו הלבנה על ידי הלקוח.

  
  התמורה  .7

 לשל� המזמי� מתחייב זה לחוזה בהתא� המיוחד הקבל� של התחייבויותיו ביצוע תמורת .7.1
  .  לעיל 3 בסעי� בטבלה שמוגדרת כפי התמורה את המיוחד לקבל�

  .למדד צמודה תהיה, לעיל כאמור החישוב פי על, המתקבלת התמורה .7.2
 כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרס� הבניה תשומות מדד &" מדד"  

  ;ובמקומ שיבוא אחר מדד
  ;נקודות______  על ושעמד ההצעות להגשת האחרו� ביו� הידוע המדד &" בסיסי מדד"  
  ;החשבו� הגשת ביו� ידוע שיהיה המדד &" חדש מדד"  
  ;הבסיס למדד החדש המדד שבי� ההפרש &" במדד שינוי"  
  ;במדד השינוי פי&על חודשי� 6 & ל אחת תעדכ�ת התמורה כי בזאת מוסכ�  
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 קבועה הינה שלעיל) 2 ק"בס לאמור בכפו� ההצמדה ואופ� התמורה כי ומוסכ� מוצהר   .7.3
 כל עבור רווח לרבות, המיוחד לקבל� והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת
 המיוחד הקבל� של התחייבויותיו יתר וכ� השירותי� מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות

 מהמזמי� לתבוע רשאי יהיה ולא יתבע לא המיוחד הקבל�. די� כל פי על או, זה חוזה פי על
 של החליפי� בשער שינויי�, עבודה שכר עליות מחמת בי�, בתמורה שינויי� או העלאות
, וסוג מי� מכל אחרי� חובה תשלומי או היטלי�, מסי� של העלאת� או הטלת�, המטבע

  .אחרת סיבה כל מחמת או, עקיפי� ובי� ישירי� בי�
 הקבל� ידי על שבוצעו השירותי� עבור מהמזמי� המיוחד לקבל� המגיעה התמורה .7.4

 שהגיש החשבו� כי ובתנאי  הכללי החשב הוראות פי על תשול�, מסוי� בחודש המיוחד
. שחל� החודש עבור חודש כל בתחילת יוגש חשבו� כל. המזמי� י"ע אושרו נכו� נמצא

 לבירור� עד חבות כל ללא יעוכב מאושרי� לא חשבונות חלקי או/ו חשבונות בגי� תשלו�
  . המזמי� י"ע ואישור� הסופי

 זכאי לה התמורה את ומוחלט סופי באופ� ממצה התקופות בכל והאחזקה האחריות מחיר .7.5
  : היתר בי� יכלולו המיוחד הקבל�

, תקלות תיקו� ,תקופתיי� מונעי� טיפולי� לרבות הדרושי� האד� חווכ העבודה כל .7.5.1
 הבודקי� ליווי, אחרות מוסמכות ורשויות תקני� מכו� לרבות מוסמכי� בודקי� הזמנת
 כנדרש והפיקוח העבודה הנהלת לרבות, דרישותיה� כל וביצוע מערכת לאותה כנדרש
, חיצוניי� מלאכה בבתי הכנה עבודות זה ובכלל, הנדו�  הסעי� של מושל� ביצוע לש�
  .פסולת וסילוק הדרושות העזר עבודות, הקיי� פרוק

 והפחת העבודה בביצוע הכרוכי� ותוכנה חומרה לרבות והחומרי� החלקי�, הציוד כל .7.5.2
 כדאיות לקבל� שאי� ציוד שדרוג או/ו ציוד החלפת לרבות' וכו העזר חומרי, שלה�

 מקורי לציוד חליפי ציוד התאמת עלויות כולל הקיי� במצב לשמרו או לשפצו כלכלית
  .המזמי� ביוזמת אינה לשדרוג שהדרישה ובלבד להשיגו נית� שלא

 הוצאות, פיגומי�, מכונות, וכיול בדיקה מעבדות, מכשירי�, העבודה בכלי שימוש .7.5.3
  .באתר ואחזקה הרכבה

 פסולת פינוי לרבות, וממנו העבודה לאתר והציוד החומרי�, העובדי� הובלת הוצאות כל .7.5.4
  .ביותר הקרוב הפינוי אתר עד עבודה ותוצרי

  .משנה קבלני להפעלת ההוצאות כל .7.5.5
 למת� כנדרש וחומרי� חלקי�, ציוד מלאי ולניהול לאחסנה, לרכישה הוצאות כל .7.5.6

  .במועד השירות
  .נזק או אובד� בפני לרבות שלישי וצד העובדי�, העבודות לביטוח הנדרשות ההוצאות כל .7.5.7
  .אחרי� והיטלי� ובלו מכס קניה מס, סוציאליות והטבות לקרנות מיסי� .7.5.8
 .רווח הקבל� .7.5.9
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 פיצוי מוסכ� .8

 עמד ולא היה, החוזה לפי הקבל� כלפי המזמי� של טענה או זכות, סעד מכל לגרוע מבלי  
 לפיצוי זכאי המזמי� יהא, מהוראותיו הוראה הפר או, זה מסמ/ פי על במשימות הקבל�
 ימנו זו בטבלה האמורי� המועדי� כל כאשר, שלהל� בטבלה כאמור הקבל� מאת מוסכ�
 הטבלה לפי המונעת האחזקה לביצוע או/ו התקלה לתיקו� שנקבע הזמ� לפרק בהתא�
� סכו� את לאלתר לקזז או לנכות רשאי המזמי� יהיה ספק הסר למע�. לעיל 3 שבסעי
 א� וג� במשימה עמידה אי/ההפרה התגבשות ע�, זו בטבלה כאמור המוסכ� הפיצוי
 הערכה לאחר נקבע זה פיצוי כי מודגש. לו שניתנה התראה לאחר ההפרה את תיק� הקבל�
  .במשימות העמידה אי או ההפרה עקב המזמי� של נזקיו את הצדדי� של זהירה

 
  

סכו� הפיצוי  נושא  'מס
 ח"בש

  הערות

  עבור כל שעת פיגור  800  פיגור בטיפול בתקלה דחופה.6
  עבור כל שעת פיגור  50  פיגור בטיפול בתקלה רגילה.7
 מונעת אחזקה בטיפול פיגור.8

  חודשי תלת/חודשי
  עבור כל יו� פיגור  250

 חצי מונעת אחזקה בטיפול פיגור.9
  שנתי/שנתי

  עבור כל יו� פיגור  100

  מחיר לתקלה    1000   חריגה בכמות התקלות המותרת.10
  
 

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .9
 וכי עצמאי כקבל� פועל הוא זה חוזה י"עפ התחייבויותיו בביצוע כי מצהיר המיוחד הקבל� .9.1

, פציעה, פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית, המלאה האחריות תחול בלבד עליו
 או כדי תו/ מטעמו מי לכל או/ו לעובדיו או/ו לו יגרמו או שיקרו הפסד או נזק, מוות, נכות
 זה בסעי� מהאמור לגרוע מבלי. זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע אי או ביצוע עקב

 מי וכל עובדיו כל לביטוח מתאי� בהיק� גו� נזקי ביטוח להחזיק המיוחד הקבל� מתחייב
  .מטעמו

 מישהו או בינו ליצור כדי, מתנאיו בתנאי או, זה בחוזה אי� כי מצהיר המיוחד קבל�ה .9.2
, המיוחד הקבל� מטע� שיועסקו העובדי� כל וכי, ומעביד עובד יחסי, המזמי� לבי�, מטעמו
 בלבד המיוחד הקבל� של כעובדי� וייחשבו יהיו זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע לצור/
  .ומעביד עובד יחסי כל המזמי� ובי� בינו יהיו ולא

, הכנסה מס, עבודה שכר לרבות( המיוחד הקבל� לעובדי תשלו�, השירותי� מת� הוצאות כל .9.3
 תשלומי), ואחר סוציאלי תשלו� וכל מלווה או היטל או מס וכל לאומי לביטוח תשלו�
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 על יחולו, השירותי� ביצוע ע� בקשר והאחראיות הסיכוני� וכל ההוצאות יתר וכל מסי�
  .שהוא ואופ� צורה בכל לכ/ אחראי יהיה לא והמזמי�, ידו על וישולמו המיוחד הקבל�

 שיגיש תביעה כל בגי�, הראשונה דרישתו ע�, המזמי� את לשפות מתחייב המיוחד הקבל� .9.4
  .המיוחד הקבל� לעובד המזמי� בי� מעביד עובד יחסי קיו� שעילתה המזמי� נגד מעובדיו מי

  
  אחריות לנזקי� ושיפוי  .10

 הקבל� יהיה, זה הסכ� פי על המוארכת האחזקה תקופת לתו� ועד זה חוזה חתימת מעת   .10.1
 המזמי� לרכוש שייגרמו ואובד� נזק כל בגי� ורשות אד� כל כלפי אחראי בלבד המיוחד

 המזמי� עובדי לרבות, אחר אד� כל של לרכוש� או/ו, לגופ�, במבנה השוהי� או/ו
 שבא מי כל או, שליחיו, עובדיו, המיוחד הקבל� של מחדל או מעשה עקב, במבנה ומבקרי�

, פיצוי, תשלו� כל לשל� מתחייב הוא וכ�, זה חוזה ביצוע כדי תו/ מטעמו או מכוחו
 הצור/ או בתביעה הכרוכי� או הנדרשי� אחר תשלו� או טרחה שכר, הוצאות, פיצויי�
  .לעיל כמפורט תשלו� או סכו� כל בגי� המזמי� את ישפה המיוחד והקבל�, בפניה להתגונ�

 או מיד לעיל כאמור שנגרמו אובד� או נזק כל ולהשלי� לתק� מתחייב המיוחד הקבל�  .10.2
  .לקרות� ביותר קרוב במועד

 נגד� שתוגש תביעה לכל בקשר ושליחיו עובדיו, המזמי� כלפי אחראי יהיה המיוחד הקבל� .10.3
 שידרשו סכו� כל תחת� לשל� מתחייב והוא נזק ושעילתה, תוגש א�, מה� אחד כל או

 כהוצאות כפיצויי�, כקנס כולל, ל"לנ בקשר שהוציאו סכו� כל לה� להחזיר או, לשל�
  .מה� אחד כל לדרישת וזאת בורר פסק י"עפ ובי� די� פסק י"עפ בי�, ד"עו טרחת וכשכר

 תו/ יבצע� לא המיוחד והקבל� במידה הנדרשי� התיקוני� את לבצע רשאי יהיה המזמי� .10.4
  .ל"כנ תיקוני� של במחיר� המיוחד הקבל� את ולחייב, קרות� מעת סביר זמ�

 לגבי המיוחד הקבל� מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל זה חוזה של סיומו .10.5
  .אליה� קשורה או זה מחוזה נובעת בגינ� התביעה שעילת נזקי�

 11 בסעי� כמפורט ביטוח לקיי� המיוחד הקבל� של מחובתו לגרוע זה 7 בסעי� באמור אי� .10.6
  .זה סעי� פי&על ומחובת לגרוע כדי ביטוח של בקיומו ואי� להל�

  
  נהלי� .11
  

  ניקיו� המתקני� .11.1.1
 פעולות יבצעו הקבל� עובדי כי מובהר .באחריותו הנמצא ציודה לניקוי אחראי יהיה הקבל�  

 פעולת או טיפול כל בתו� מיד ובאחריות הנמצאי� ,סגורי�, ומתקני� ציוד בחדרי ניקיו�
  .שנה לחצי אחת מאשר פחות לא א/ בציוד  תיקו�

  נוהלי עבודה .11.1.2
  :להל� המפורטי� העבודה נוהלי פי על המיוחד הקבל� יפעל לעיל לאמור בנוס   
  מינהליותתקנות והוראות , הנחיות .11.1.3
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 ההנחיות. מהמזמי� שיקבל והוראות תקנות, הנחיות /מער פי&על יפעל המיוחד הקבל�  
 יפעל מקרה בכל .פה&בעל ובי� בכתב בי�, במהלכה או/ו, העבודה בתחילת נתנויי וההוראות

  .ותקנה תק�, די� כל פי על המיוחד הקבל�
  לעובדי המזמי� מניעת הפרעות .11.1.4

 המבקרי� בצרכי מקסימלית התחשבות תו/ עבודתו את לבצע מתחייב המיוחד הקבל�
 ובכלל, לפעולת� סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה, במבנה והעובדי�

  .הרגילות הפעילות לשעות מחו! לעבוד הצור/ זה
  מפגעי בטיחות .11.1.5

 עד וברציפות מיידי באופ� המיוחד הקבל� בו יטפל, בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל
 העבודה משרד להנחיות המתאימי� אמצעי� התקנת של בדר/ לרבות, המלא לפתרו�
 .המפגע בתחו� להסתובב העלולי�, ומבקרי� עובדי� מפני המפגע אזור להגנת

  סילוק פסולת .11.1.6
 ע� מיד, העבודה מאתר יסלק המיוחד הקבל� ,הניקיו� פעולות בנושא לעיל לאמור בנוס 
 המקו� את וינקה, עבודת� במהל/ עובדיו ידי&על שתיווצר הפסולת כל את, העבודה סיו�

 יאסו� העבודה בצוע במהל/. העבודה ביצוע תחילת לפני שהייתה הניקיו� לרמת בשלמות
 הקבל�. ואסתטי בטיחותי מפגע יווצר שלא כ/ לעת מעת הפסולת את המיוחד הקבל�
 אתר ואל סוג מאותו פסולת לפנוי הנוגע די� כל פי על הפסולת לפנוי אחראי יהיה המיוחד

  .פסולת אותה לפנוי המתאי� פנוי
  הוצאת ציוד מחו! למתח� .11.1.7

 או המזמי� אישור ללא המבנה למתח� מחו! אל ציוד להוציא יורשה לא המיוחד הקבל�
 להוציאו מבקש המיוחד הקבל� ואשר למבנה השיי/ ציוד לגבי ה� האמור. המוסמ/ נציגו
 לקבל� השיי/ אמצעי או חלק, ציוד לכל אחראי יהיה לא המזמי� כי מודגש .תיקו� לצור/

 .לו השיי/ את ולבטח לנעול ידאג הקבל�. העבודה במתח� ידו על יושאר ואשר המיוחד
הקבל� לא יורשה להכניס או להוציא מחשבי בדיקה, אמצעי זיכרו� או ציוד בדיקה למתק�   .11.1.8

 כל מחשבי הבדיקה, אמצעי הזיכרו�  וציוד הבדיקה יהיו ברשות ובפיקוח הלקוח. –

 הקבל� לא יורשה להכניס למתק� תוכנות ללא שעברו בדיקות הלבנה על ידי הלקוח. .11.1.9

הקבל� יעבוד בהתא� להנחיות אבטחת מידע, תקשורת, מיחשוב וסייבר של הלקוח  .11.1.10
 במתקני�.

 

  סודיות  .12
 ואות� לידיו שנמסרו וכפי המזמי� של הביטחו� הוראות פי על לנהוג מתחייב המיוחד הקבל�  

 .עובדיו ולגבי לגביו בחתימתו אישר
 

  המיוחד הקבל� התחייבויות להבטחת  בנקאית ערבות .13
 בא�( המזמי� מאת בהודעה שנקבע כפי המוארכת האחזקה תקופת תחילת לפני ימי�  7 .13.1

 תשומות למדד צמודה, אוטונומית בנקאית ערבות למזמי� ימציא המיוחד הקבל�), תימסר
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 תהיה הבנקאית הערבות. המוארכת האחזקה בתקופת העבודות ביצוע להבטחת, הבניה
. המוארכת האחזקה תקופת לתו� עד תקפה תהיה הבנקאית הערבות .6 50,000 בגובה

 יהיה המיוחד הקבל�. החוזה להארכת במקביל נוספות לשני� תואר/ הבנקאית הערבות
 הא� יחליט והמזמי� הבנקאית הערבות גובה את להפחית בבקשה למזמי� לפנות רשאי

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על הבנקאית הערבות את להפחית
  

 לחלט רשאי המזמי� יהיה, זה חוזה לפי המיוחד הקבל� התחייבויות מלוי אי של במקרה .13.2
 כל לפי, לו שנגרמו נזקי� על המיוחד הקבל� את לתבוע לזכותו בנוס  וזאת הערבות את
  .די�

 

  ביטוחי� .14
 כל בידיו יהיו, המוארכת האחזקה תקופת כל במש/ כי בזה מתחייב המיוחד הקבל� .14.1

  :לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי כולל זה בהקשר לעשות� שמקובל הביטוחי�
 וומבקרי ועובדי, �המזמי על או/ו עצמו על להג� מנת על בהמש/ כמפורט ביטוח פוליסות .14.1.1

 או הקשורי� אחריות או נזק, אובד� מפני, מכוח� הבאי� על או/ו המשנה קבלני על או/ו
 כל את, היתר בי�, שיכסו כאלה יהיו בביטוח הכיסוי סכומי. השירותי� מביצוע הנובעי�

  .זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� התחייבויות
 הקבל� שיעשה ההרחבות או הביטוחי� פיו&על מפורש תנאי יכללו המיוחד הקבל� ביטוחי .14.1.2

 רשאי אינו המבטח וכי אחר ביטוח לכל וקודמי� ראשוני� הנ� זה הסכ� לטובת המיוחד
 הודעה למנהל המבטח מסר כ� א� אלא, לחדש� שלא או היקפ� את לצמצ� או לבטל�
  .מראש יו� 60 כ� לעשות כוונתו על רשו� בדואר

 המיוחד הקבל� ביטוחי. �המזמי את ג� ויכלול יורחב המיוחד הקבל� בביטוחי המבוטח ש� .14.1.3
 מיחידי יחיד כל נגד)  SUBROGATION( לתחלו� זכותו על ויתור בדבר מפורש סעי� יכללו

 התחייב שהמבוטח או אליו זיקה שלמבוטח גו� או אד� וכל משפחותיה� בני, המבוטח
 המיוחד הקבל� י"ע �למזמי שיגרמו נזקי� בגי�. השירותי� לביצוע הקשור או לשפותו בכתב
 יקבע' ג צד סיכוני הביטוח בפוליסת. צולבת אחריות סעי� תכלולנה הפוליסות. בזדו� שלא

 בעת וושלוחי ועובדי, ולמנהלי או המוטב לרכוש שייגרמו נזקי� של במקרה כי במפורש
  '.ג צד בתור המוטב יחשבי, בעטי� או השירותי� ביצוע

 של חתומי� העתקי�, ודרישת ע� מיד �המזמי לידי להמציא מתחייב המיוחד הקבל� .14.1.4
 הקבל� ביטוחי בהעתקי האמור בי� התאמה אי של מקרה בכל. המיוחד הקבל� ביטוחי
 לשינוי לגרו� המיוחד הקבל� מתחייב, �המזמי לדרישת, זה בהסכ� האמור לבי� המיוחד

 אי� כי במפורש בזה מוסכ�. זה הסכ� להוראות להתאימ� מנת על האמורי� הביטוחי�
 התאמת� בדבר אישור להוות כדי בשינויי� או בהמצאת�, האמורי� הביטוחי� בעריכת

 פי על המיוחד הקבל� של אחריותו את תצמצ� ולא �המזמי על כלשהי אחריות תטיל ולא
  .די� כל פי על או זה הסכ�
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 מחדל או מעשה כל מעשות וימנע הנכוני� במועדי� הפרמיה דמי את ישל� המיוחד הקבל� .14.1.5
 ביצוע של הכוללת בעלות תכלל הביטוחי� עלות. הפוליסות בתוק� לפגוע העשויי�
 תשלומי על הקבלות ואת הנזכרות הפוליסות את למזמי� ימסור המיוחד הקבל�. העבודות
 קבלת מיו� ימי� 7&מ יאוחר ולא ממנו זאת ידרוש �המזמי א�, אליה� בקשר הפרמיות
  .הדרישה

 חייב שהוא התקופה למלוא עליו החלי� מהביטוחי� חלק או כל המיוחד הקבל� ביטח לא .14.1.6
 תחת, מה� חלק כל או, הביטוחי� את לבצע, חייב לא א/, רשאי �המזמי היהי, כלעיל בה

 פרמיות את, ודרישת ע� מיד, �למזמי להחזיר חייב יהיה המיוחד והקבל� המיוחד הקבל�
  .הביטוח

 כבסעי� כלשהו ביטוח לעשות �המזמי על חובה כמטיל יתפרש לא לעיל מהאמור דבר שו� .14.1.7
 �המזמי ידי על שנעשה לביטוח בקשר המיוחד הקבל� כלפי אחראי היהי לא �והמזמי, זה
  .ידיו&על הנית� ולכיסוי לטיבו, להיקפו, ל"כנ

 הקבל� את תפטור לא, �המזמי י"ע ובי� המיוחד הקבל� י"ע בי�, כדלעיל הביטוחי� עשיית .14.1.8
 כל או ל"הנ הנזקי� בגי� �המזמי לשיפוי ולאחריותו זה הסכ� להוראות מאחריותו המיוחד

 הקבל� ישא & הנזק מלוא כיסוי כדי ל"כנ שיתקבלו בכספי� יהא שלא ככל, מה� חלק
  .חשבונו על, העניי� לפי, הנזק נגזרת או הנזק במלוא המיוחד

 חבותו את לצמצ� או אותו לפטור כדי המיוחד מהקבל� הנדרשי� הביטוחי� בעריכת אי� .14.1.9
 .די� כל פי ועל זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� של

 מתחייב, מאחריותו לגרוע  ומבלי לעיל  כאמור  המיוחד הקבל�  של  אחריותו  להבטחת .14.2
  :הבאי� הביטוחי� את החוזה תקופת כל במש/ חשבונו על ולקיי� לערו/ המיוחד הקבל�

 המיוחד הקבל� אחריות את המכסה) שלישי צד ביטוח(  הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .14.2.1
 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות זאת & עבודות לביצוע בקשר שלוחיו או/ו עובדיו או/ו

 מבקרי� או/ו �המזמי עובדי כי יקבע בפוליסה. לשנה $ 2,000,000 &ו לאירוע $ 1,000,000
  '.ג כצד יחשבו במבנה

 השירותי� בבצוע המיוחד הקבל� ידי על המועסקי� העובדי� כל בגי� מעבידי� חבות ביטוח .14.2.2
 למקרה, לתובע $ 5,000,000 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות, ועובדיה� משנה קבלני לרבות

  .הביטוח ולתקופת
 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות, המיוחד הקבל� פעילויות כל בגי� מקצועית אחריות ביטוח .14.2.3

  .הביטוח ולתקופת רועילא 500,000$
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  תקופת חוזה האחזקה .15
 הוא לפיה המזמי� בהודעת שנקבע במועד האחזקה שירותי במת� יחל המיוחד הקבל� .15.1

: להל�( זה הסכ� להוראות בהתא� המיוחד הקבל� מאת אחזקה שירותי בקבלת מעוניי�
  "). ההודעה"
 האחזקה שירותי מת� תחילת על הודעה המיוחד לקבל� לתת מחויב המזמי� אי� כי מובהר  

 לשיקול בהתא� הינה המיוחד הקבל� מאת האחזקה שירותי את לקבל בא� החלטה וכי
 מאת האחזקה שירותי את כלל לקבל לא להחליט רשאי המזמי�. המזמי� של הבלעדי דעתו

 בהסכ� מהקבוע שונה בהיק� או/ו אחר ר�גומ אחזקה שירותי לקבל או/ו המיוחד הקבל�
  . הבלעדי דעתו שיקול פי על והכל, זה
. יו� 30 של מראש בהודעה, ינת�, הודעה מת� על שיוחלט ככל, המזמי� ידי על ההודעה מת�  

  . בהודעה שיקבע מהמועד אחת לשנה יהיה האחזקה שירותי מת� תקופת מש/
 אחת שנה של נוספות לתקופות האחזקה שירותי מת� תקופת את להארי/ רשאי המזמי� .15.2

  ).הקבל� אחראי עליה( האחזקה תקופת מתו�, שני� עשר של כולל לס/ ועד
 סיו� לידי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאי בלבד המזמי�, לעיל האמור א� על .15.3

 המיוחד לקבל� כלשה� פיצויי� בתשלו� שיחויב ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על עת בכל
 מוותר המיוחד והקבל�. מראש ימי� 60 לפחות של בכתב הודעה מת� י"ע וזאת הביטול בגי�
  .זה לעניי� תובענה או טענה כל על בזה

 החוזה תקופת את לסיומה להביא רשאי המזמי� יהיה, זה בחוזה האמור דבר כל למרות .15.4
 חוזה הוראות של הפרה של במקרה וזאת שלעיל 3&1 פי�בסעי הנקוב מזה קצר זמ� בפרק

 כפושט המיוחד הקבל� על להכריז בקשה תוגש בו מקרה בכל וכ� המיוחד הקבל� י"ע זה
 נכסי� כונס למינוי או, נכסי� לקבלת בקשה או, העניי� לפי, החברה לפרוק בקשה או, רגל

  .משפט ברירת בצידה שאי� בעבירה תורשע שהחברה במקרה או, לחברה
  
  המוארכת האחזקה תקופת בתו� המיוחד מהקבל� המתקני� קבלת .16

 קבלה סיור יתקיי�, זה מסמ/ פי&על המוארכת האחזקה תקופת מועד תו� לפני יו� שישי� .16.1
 �הקבל ונציג המזמי� נציגי ישתתפו בסיור. המיוחד הקבל� ידי&על שתוחזקו המתקני� בכל

  .הרלוונטי המיוחד
 מלאי� עבודה ימי 14 במש/ המתקני� כל את לסקור למזמי� לסייע המיוחד הקבל� חובת .16.2

, מרוכזי� מחשב חות"ודו שירות יומני הצגת, פעולת� הצגת, מתקני� הפעלת ידי&על, וזאת
  . וכדומה דלתות פתיחת

 לקבל� המתקני� ממצב הסתייגויותיו את בכתב יגיש, המערכת בחינת לאחר, המזמי� .16.3
 להיות היו י�אמור ואשר במערכת י�כשל פירוט, היתר בי�, יכללו ההסתייגויות. המיוחד
 לסיו� עד המפורט כל את לבצע יידרש המיוחד הקבל�. המיוחד הקבל� י"ע י�מטופל

  .שידרשו האמצעי� כל הפעלת י"ע וזאת המוארכת התקופה
 המזמי� רשאי, לעיל כאמור הביקורת ח"דו הוראות אחרי ימלא לא המיוחד והקבל� במידה .16.4

 דר/ בכל או אחר קבל� ידי&על או עובדיו באמצעות האמורה העבודה את לבצע להורות
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 לנכות או לגבות רשאי יהיה והמזמי�, המיוחד הקבל� על יחולו האמורות ההוצאות. אחרת
 שיגיע סכו� מכל) משרדיות כהוצאות שייחשבו( 15% בתוספת האמורות ההוצאות את

 בכל מהקבל� לגבות� רשאי המזמי� יהיה וכ� הערבות חילוט לרבות שהוא זמ� בכל לקבל�
  .אחרת דר/

 בה� במקרי� ג�, לעיל כאמור הביקורת ח"בדו הנאמר וביצוע הקבלה בסיורי ההשתתפות .16.5
 לשמש יוכלו לא, המוארכת האחזקה לתקופת מעבר לפעול להמשי/ המיוחד הקבל� על יהיה
  .כלשהי כספית תוספת לדרוש המיוחד לקבל� עילה

 למותר מעבר מרובות תקלות בה� היו או/ו חמורי� ליקויי� ערכתבמ יתגלו בה� במקרי� .16.6
, ל"הנ ההסתייגויות את המיוחד הקבל� סילק לא עוד שכל הרי, שלעיל 3 בסעי� בטבלה
 תשלו� ללא, חשבונו על, בחוזה כנדרש המתק� את בעצמו לשרת המיוחד הקבל� ימשי/
 מתו� רצופה שנה חצי לפחות שחלפה לאחר רק תסתיי� המוארכת האחזקה תקופת. נוס 

  . היצר� של הצפי את תוא� התקלות מספר היה בה, המוארכת האחזקה תקופת
 תקופת בתו� למערכות מאחריותו המיוחד הקבל� ושחרור, המערכות של סופית מסירה .16.7

 האחזקה שירותי למת� האחריות של מסודרת בהעברה מותנית תהיה, המוארכת האחזקה
  .המזמי� יורה עליו אחר גור� לכל או/ו  למזמי� המיוחד מהקבל�

  
  החתו� על

  
__________________  ________________  

  המיוחד הקבל�                 המזמי�
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  למזמי� המיוחד הקבל� ידי על אחזקה שירותי למת� הסכ�
  האחזקה תקופת מתו� החל מוארכת אחזקה לתקופת

  
 �  4תת מוס

  למערכת כריזה
  

  ______ לשנת___________  לחודש____  ביו� יפו אביב תל ב ונחת� שנער�
  
  
  בי�
  

  ")המזמי�: "להל�(  _______________________________________
  
  אחד מצד

  
  לבי�
  

  ")מיוחד קבל�: "להל�_______________________________________ (
  
  שני מצד

  
  

לעצמו, ככל שתופסק ההתקשרות לקבלת שירותי האחזקה  שמורל מעוניי� והמזמי�   הואיל
 המיוחד קבל�ה מאת לקבל הזכות את מהקבל�, לרבות באמצעות קבל� משנה מטעמו ,

 הבלעדי דעתו שיקול פי על, תינת� א�, שתינת� ההודעה מת� ממועד החל, אחזקה שירותי
 תו�מ שני� עשר ועד אחת כל שנה של נוספות תקופות למספר, להל� כהגדרתה, המזמי� של

 זה הסכ� להוראות בהתא�) הקבל� אחראי שעליה( הבדק הבסיסית בת השנתיי� תקופת
   .")המערכת" – להל�( תקשוב  למערכת וזאת "),המוארכתהאחזקה  תקופת: "להל�(

  
האחזקה  תקופתב במערכת השירותי� את לבצע, עליו וקיבל הסכי� המיוחד והקבל�   והואיל

  ;זה בחוזה המפורטי� ובתנאי�, המוארכת
  

 שירותי במת� ומקצועיות מיומנות, ניסיו� ובעל מתאי� הינו כי מצהיר המיוחד והקבל�   והואיל
  ;לתחזק התחייב אותה למערכת כוללי� אחזקה

  
  :כדלקמ� והותנה הוסכ� זה בחוזה הצדדי� של ההדדיות להתחייבויותיה� ובתמורה לפיכ,
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  מבוא ונספחי� .1
  .זה מחוזה נפרד בלתי חלק מהווה, בו הכלולות ההצהרות לרבות זה לחוזה המבוא  1.1
 על החוזה" והביטוי זה מחוזה נפרד בלתי חלק המהווי� המחייבי� והנספחי� המסמכי�  1.2

  :להל� המפורט את יכלול" נספחיו
   "המערכות להקמת המיוחדי� המפרטי�" & C 2מסמ/
  .הכמויות כתב – XXXX מסמ/

    ההתקשרות הארכת בתקופת לביצוע הבנקאית הערבות & 2 נספח  
 המחמירות ההוראות ויגבר, שבנספחיו להוראות זה חוזה הוראות בי� סתירה של מקרה בכל  1.3

  .המיוחד הקבל� ע� ביותר
  
  הצהרות הקבל� המיוחד .2

 :כי בזה מצהיר המיוחד הקבל�  
 פעולות כל את בה ביצע, הריצה, הקימה, האמורה המערכת את בוריה על מכיר הוא  2.1

הבדק בת השנתיי� וכ� בתקופת השירות הנוספת עד לחתימת  בתקופת הנדרשות האחזקה
 את עדכ�, כנדרש המתק� וספרי העדות תוכניות את ומסר הכי�, המזמי� על הסכ� זה

 אי� וכי האחזקה תקופת במהל/ שבוצעו השינויי� פי על המתק� וספרי העדות תוכניות
, האחזקה המוארכת תקופת אור/ לכל למערכת אחזקה  שירותי מת�ל מניעה כל רואה הוא

  .זה במסמ/ המצוייני� ובתנאי� במחירי�
 . זו מערכת לגבי ובתקנות בחוקי� כנדרש וידע רשיונות בעלי יהיו מטעמו העובדי� כי 2.6

 לגבי ובתקנות בחוקי� כנדרש מוסמכות מעבדות ולרבות הנדרשי� האמצעי� כל לרשותו כי 2.7
  .זו מערכת

  המוארכת האחזקה בתקופת מזמי�ה שרות רמת .3

 והזמ� תקלה אבחו� לצור/ להגעה התגובה זמני, לשנה המאושר התקלות מספר רשימת להל�  
 במערכת רכיב ולכל כולה למערכת המאושר הסביר התקלות מספר, תקלה לתיקו� המוקצב
 כי להל� מודגש. המוארכת האחזקה תקופת תחילת מיו� תחל הזמ� תקופות מדידת .בנפרד
 ורק א/ יתבצע בטבלה המצויינת במערכת התקלות ותיקו� המונעת האחזקה פעולות כל ביצוע

 פעולות לביצוע מהיצר� הסמכות ברשותו ואשר המערכת את שהתקי� המיוחד הקבל� באמצעות
 .בה�
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ש� 
 \המערכת 

 הציוד

 לשנה מחיר שני�
 ח"בש

 לאחזקת
 המערכת

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשנה

 לפריט
 בודד

 מספר
 תקלות
 מאושר
 לשנה

 למערכת

  זמ�
 תגובה

לתיקו� 
 תקלה
 דחופה

)שעות(
* 

 זמ�
 מוקצב
 לתיקו�
 תקלה
 דחופה

 )שעות(

 זמ�
 תגובה
לתיקו�

 תקלה 
 רגילה

 שעות(

 זמ�
 מוקצב
 לתיקו�
 תקלה
 רגילה

 )שעות(

מינימו� 
פעולות 
אחזקה 
 מונעת 

 שנתי 1 8 24 4 2 4 1 12,000 7&3 כריזה

  

 כמצויי� המותר מהמספר 1.5 פי על יעלה במערכת או ברכיב התקלות מספר בו מקרה בכל(*) 
 המוחל� כל. המערכת או הרכיב החלפת לדרוש, העניי� פי על, רשאי המזמי� יהיה, שלעיל בטבלה
  .ביותר החדשה ומהגרסה מקורי, חדש יהיה

  
  להל�  דוגמאות לסווג דחיפות התקלות 

רמת דחיפות  תיאור התקלה  דוגמה לתקלה
 התקלה

תקלה או הפרעה, שלדעת נציג   
המזמי� מגבילה את תפקוד 

 המערכת באופ� משמעותי. 

  תקלה דחופה

כריזה, הפרעה או הפסקה בפעולת ערו! 
מכשיר טלפו� כבאי�, גלאי דגימה במערכת 

  היניקה או ציוד קצה אחר,

שלדעת נציג המזמי� אינה תקלה 
פוגעת בתפקודי� חשובי� של 

  המערכת.
  

  תקלה רגילה

  
  

התקופה, המצויינת בטבלה שלעיל הינה תקופה של אחריות כוללת ומוחלטת לרבות כל   
ושדרוג גרסאות תוכנה של הקבל� המיוחד העבודה, חלפי� ורכיבי� חדשי� ומקוריי� 

שתכלול בי� היתר אחריות מלאה לאחזקה של כלל רכיבי המערכת, שירות מלא וכל הנדרש 
  בהתא� להוראות מסמכי המכרז והחוזה.

  
  תכולת שירותי האחזקה .4

 ההספקי� או/ו התפוקות או/ו השירות רמות לשמירת הנדרש כל ויכלל האחזקה ישירות  
 אחזקה עבודות וביצוע תקלות ניתיקו ולרבות ציוד יחידת או מערכת לאותה המתוכנני�

 שדרוג לרבות שלעיל 3 שבסעי� בטבלה כמפורט התקופות במש/ ולמתקני� למערכת מונעת
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, אחרת סיבה כל או\ו מהתיישנות הנובעי�, מקוריי� חילו� בחלקי מחסור עקב דרשישי
  :ולרבות האחזקה לביצוע הדרוש כל את ויכלל האחזקה ישירות. לאחזקת� כנדרש

   .המשימות לביצוע הנדרשת העבודה כל את  
, מעצורי�, כבלי�, מנועי� לרבות העבודות לביצוע הדרושי� והחומרי� החלקי� כל את  

 יהיו והחומרי� החלקי� כל. וכדומה איטו�ו עזר חומרי ,תוכנה, חומרה, דלתות חלקי
 .ומקוריי� חדשי�

.וכדומה הרמה אמצעי, חיצוניי� מלאכה בבתי עבודות, הובלה, הנדרשי� העבודה כלי כל
    

 לרבות ידרשיש ככל המערכת שדרוג לרבות המערכת תפוקת לשמירת הנדרשות הפעולות כל
 או המערכת של ותקי� מלא תפקוד על לשמור וכנדרש וכדומה ותוכנות חומרה החלפת, ג�

   .המתק�
  .והרכבות פרוקי�, הובלות לרבות הנדרשי� והאמצעי� העבודה כלי כל את  
  .כאמור בטבלה המפורטות הזמ� תקופות תו/ יתבצע תקלות תיקו�  
 פעולת� את תבטיח ידו על והמתקני� המערכות התקנת אופ� כי יוודא המיוחד הקבל�  

 והמתקני� המערכות וכי גבוהה בנגישות אחזקה שירותי מת� תאפשר, והרצופה התקינה
  .השירותי� הענקת והפסקת השבתת� שתמנע באופ� חלקית הפעלה יאפשרו

 צריכת אי� שבה� ובשעות בימי� יתבצעו מתקני� הדממת המצריכות האחזקה פעולות כל  
  . בלבד מהמתקני� חלק להשבית ונית� נמוכה השירותי� שצריכת או שירותי�

. המערכת הפעלת לאופ� הקשור בכל המזמי� עובדי את, הנדרש ככל, ידרי/ המיוחד הקבל�  
  . המזמי� י"ע המערכת של נכונה לא הפעלה כנגד לטעו� יוכל לא המיוחד הקבל�

, אלקטרוניי�, חשמליי�, מכניי� – הרכיבי� כל היתר בי� נכללי� המערכת בהגדרת  
 כל, הולכה צנרת כדוגמת עזר ואמצעי ציוד, וכדומה חיישני�, בקרי�, ותוכנות חומרה
  .המערכת במכלול משני או עיקרי חלק המהווה אחר אביזר וכל החיווט, הכבלי�

 אחת לפחות גרסה עדכוני לבצע נדרש ותוכנה בקרה רכיבי הכולל וציוד, הבקרה למכלולי  
  .הגרסה ועדכו� מהשדרוג כתוצאה יפגעו לא המערכת ביצועי כי יוודא הקבל�. שני� לשבע

  :הבאי� השירותי� את יכללו המיוחד הקבל� מטלות  
  מונעתאחזקה  �שימור המערכת  .4.1

 עבודות כל את המיוחד הקבל� יבצע, התקינה ופעולתה המערכת ער/ על לשמור מנת על   
 והתקני� התקנות, החוקי� פי על, היצרני� בהוראות הנדרש פי על המונעת האחזקה
 שבא כפי ניסיונו פי על שיכי�, כוללתה למערכת ההוראות פי ועל מערכת הלאות הנוגעי�

 ספרי יאושרו לא בו מקרה בכל. המזמי� י"ע שיאושר לאחר המתק� בספר ביטוי לידי
 אחזקה הוראות פי על המתק� ספרי לאישור ועד זמני באופ� המיוחד הקבל� יפעל, המתק�
 .דומה למערכת  המזמי� אצל המקובלות מונעת

 ובעלי מוסמכי� מקצוע בעלי יהיו השירותי� במת� שיועסקו המיוחד הקבל� עובדי כל  
 לפחות שני� 3 של ניסיו� ובעלי המערכת של רשמי יבוא� או מיצר� מתאימות הרשאות
  .המערכת של מונעת ובאחזקה תקלות בתיקו�
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 אחת תתבצע הבדיקה. ידו&על ותאושר המזמי� ידי&על תיעשה המונע הטיפול בדיקת  
 במסירת רק יחשב מונעת אחזקה ביצוע גמר. לעת מעת המזמי� י"ע שיקבע כפי לתקופה
 אחראי בחתימת, הנדרשי� הפרטי� כל בו כשרשומי�, המיוחד הקבל� של שירות תעודת
 .המיוחד הקבל� מטע� מזמי�

  תיקו� תקלות .4.2
  כללי   .4.2.1

 תהיינה תקלות תיקו� עבודות. התקלות תיקוני כל את יבצעו המיוחד הקבל� עובדי    
 כל יחשב כתקלה. המונעת האחזקה לרבות המיוחד הקבל� משימות שאר פני&על בעדיפות
 ואושר שנמדד כפי, מה� המתוכנ� את לספק המתקני� ביכולת הפוגע לרבות חריג אירוע
   .לסביבה עקי� או ישיר נזק לגרו� העלול אירוע או בטיחותי אירוע או המתק� קבלת בעת

  זמ� מוקצב לתיקו� תקלה   .4.2.2
 שבסעי� בטבלה המצוינות הזמ� תקופות תו/ ,התקלה דחיפות פי על, יתבצע תקלה תיקו�

  . שלעיל 3
  וספרי מתק� חומר טכני .4.3

  אחריות לחומר טכני וספרי מתק�   .4.3.1
 ביצוע לצור/, מהמזמי� שיקבל הטכני החומר כל על לשמור המיוחד הקבל� באחריות  

 תקופת בתו� למזמי� בשלמותו ולהחזירו בעדכו� הצור/ על להודיע, באתר עבודותיו
 בעת כלשהו טכני חומר יעודכ� לא או\ו יחסר בא�. זה חוזה פי על המוארכת האחזקה

 רשאי יהיה המזמי�. הטכני החומר השלמת בעלויות המיוחד הקבל� יחויב, זה חוזה סיו�
 ידו על הנדרש כל ולתק� בפניו להציגו יחויב המיוחד והקבל� עת בכל הטכני בחומר לעיי�

  .החומר ועדכו� להשלמת
  עדכו� חומר טכני והשלמתו   .4.3.2

 את לצר� עליו, מאושר ער/&בשווה ציוד או חלק מחלי� המיוחד הקבל� בו מקרה בכל
 פרטי� ויכלול מלא יהיה הקטלוג. המתאי� המיתק� לתיק החדש החלק של הקטלוג
 המיוחד הקבל� יעדכ� בנוס . ואחזקה הפעלה, להתקנה יצר� והוראות החלק של טכניי�

 מבצע המיוחד הקבל� בו מקרה בכל. שביצע השינויי� פי על המתקני� של התוכניות את
 סקיצות מראש למסור עליו, מכני או חשמלי שינוי בי�, מכני&אלקטרו במתק� שינוי

 במדיה ג� שביצע השינויי� נתוני כל את יעדכ� המיוחד הקבל�. המזמי� לאישור מפורטות
  .מגנטית

  ספקת ציוד חלקי� וחומרי�ה .5
 הציוד כל את לספק מעבודתו נפרד בלתי וכחלק במסגרת חייב יהיה המיוחד הקבל�   .5.1

 הנדרשות העבודות לביצוע הנדרשי� המתכלי� העזר וחומרי החומרי�, החלקי�
 שהקבל� ציוד החלפת תכלול והחומרי� החלקי�, הציוד אספקת. זה במסמ/ ומוגדרות
  . לשפצו, לו, משתל� או ראוי לא כי החליט המיוחד

 ידי על שתתבקש הרחבה או שדרוג או החלפה תכלול לא והחומרי� החלקי� הספקת   .5.2
 הקבל� מחוייבות במסגרת שלא במתק� שינויי� ביצוע או עדכו� או שיפור לצור/ המזמי�



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

78 
 

 ידרשו בא� אלו עבודות). מונעת ואחזקה ותקלות ליקויי� תיקו�( לאחזקתו המיוחד
 ריבוי של מצב כולל אינו האמור. ההקמה בתקופת היחידה מחירי פי על בנפרד ישולמו
 רשאי יהיה המזמי�, לעיל כאמור, שאז לעיל 3 שבסעי� בטבלה המותר לכפל מעבר תקלות
  .בתוכה פגועי� רכיבי� או המערכת של שדרוג או החלפה המיוחד מהקבל� לדרוש

 יהיו המיוחד הקבל� י"ע שיסופקו העזר וחומרי החומרי�, האביזרי�, החלקי�, הציוד כל   .5.3
 המערכות של ולהחלפה לשימוש, לטיפול ומתאימי� משובח ממי�, חדשי�, מקוריי�
 ובהעדר�, המתאימי� הישראליי� התקני� לדרישות יתאי� הנרכש כל. נועדו עבור�

 ה�, המזמי� י"ע אחרת יאושר א� פרט. מוצא� אר! של לתקני� או האמריקאי� לתקני�
 באפשרות אי� ובא�, מותקני� ה� במקומ� אשר לאלה ודג� יצר� מבחינת זהי� יהיו

, שהיא סיבה כל בגי� או התיישנות עקב, הביצוע מועדי במסגרת להשיג� המיוחד הקבל�
 תהיה חלופי ברכיב רכיב החלפת. ידו&על המוצע" ער/&שווה" המזמי� לאישור יגיש הוא

 יוחלפו, ל"לנ יתאימו לא אשר חומר או אביזר, חלק, ציוד כל .המזמי� של בכתב באישור
 הער/&שווה הציוד להתאמת הנדרשות והחשמליות המכניות ההתאמה עבודות. דיחוי ללא

 המיוחד הקבל� ידי&על יבוצעו, מותק� הוא במקומו המקורי הציוד של ולתפקוד למיקו�
 .' ח מסמ/ל 1 בנספח המפורט המנגנו� פי על יתבצע ער/ שווה מוצר אישור .חשבונו ועל

 או שינויי� או נוספות התקנות לבצע המזמי� יבקש בו מקרה בכל כי הצדדי� בי� מוסכ� .5.4
 בסיס על, וההתקנה החלקי� עלות כולל, העבודות יתבצעו, הקיימות במערכות שדרוגי�
 .25% של ובהנחה הספק מחירוני

ציוד בקרה ומחשוב אשר יותק� במתקני הלקוח, יהיה מתועד בכל הקשור לשרשרת  .5.5
 בציוד המותק�.האספקות שלו וכ� יבדק על ידי הלקוח למניעת המצאות פוגעני סייבר 

  
  אופ� ביצוע העבודות .6

 אחר שתמלא ובדר/ באופ� ידו&על יבוצעו השירותי� כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל�   .6.1
  .ביותר הגבוהות התחזוקה ברמות תתוחזק המערכת וכי המזמי� דרישת

  .גבוהה וברמה ביעילות, במקצועיות, במיומנות האחזקה שירותי את יבצע המיוחד  הקבל�   .6.2
 ומנהל �הביטחו קצי� של ואישורי� להתרי� כפופה המזמי� של למתקני� אד� כניסתכל   .6.3

 העובדי� נתוני העברת את לעיל כאמור יוודא המיוחד הקבל� .המזמי� של התחזוקה
 הקבל�. האחזקה תקופת תו� לפני חודשי� 10, המזמי� של הביטחו� טפסי פי על, למזמי�
 הביטחוני סיווג�,  המיוחדת רמת� מבחינת נוספי� שירות אנשי יהיו כי ידאג המיוחד

  .מענה לתת יוכלו הצור/ שבמקרה כ/ המתק� ע� והיכרות�
 הרשויות והוראות העזר חוקי כל כולל, די� כל הוראות אחר למלא מתחייב המיוחד הקבל�   .6.4

  .המוסמכות
 זה חוזה הוראות של וקיומ� פעולתו דר/ את עת בכל לבדוק למזמי� יאפשר המיוחד הקבל� .6.5

 והביקורת הבדיקות בביצוע למזמי� ויסייע המזמי� י"ע שנקבעו ההסדרי� וקיו� ידו&על
, בספרי� עיו� לרבות שידרש מידע כל למזמי� המיוחד הקבל� ימסור כ/ לש�. הדרושה
  .ב"וכיו בחשבונות, עבודה ביומני
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 מנת על המזמי� ע� פעולה ובשיתו� בתיאו� השירותי� את לבצע מתחייב המיוחד הקבל� .6.6
 של המלאה רצונו ולשביעות במלוא� זה חוזה פי על התחייבויותיו את לפועל להוציא
 לביצוע המיוחד הקבל� של הבלעדית מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אי�. המזמי�

  .השירותי�
 תהא, זה חוזה הוראות י"עפ מבוצעי� אינ�, חלק� או כול� השירותי� כי המזמי� קבע .6.7

 ידי&על שידרש כפי השירותי� את ולבצע מיד לשוב המיוחד הקבל� ועל סופית קביעתו
 לפגוע כדי בו יהיה לא המזמי� התראת לאחר המיוחד הקבל� י"ע העבודות ביצוע. המזמי�
  .הנזק מידת פי על המיוחד הקבל� של מחשבונו נכותל המזמי� בזכות

 המזמי� יזהיר, רצונו לשביעות אינו המיוחד הקבל� י"ע השירותי� ביצוע כי המזמי� קבע .6.8
 תו/ המצב שופר לא וא�, לעיל כאמור הניכוי לביצוע בנוס , בכתב המיוחד הקבל� את

 עצמאיי� קבלני� או עובדי� להעסיק המזמי� רשאי, זו אזהרה מת� לאחר ימי� חמישה
 וזאת המיוחד לקבל� המגיעי� הכספי� מתו/ עבודת� עבור ולשל� השירותי� את שיבצעו
 אחר קנס כל או הניכוי זכות מימוש לרבות זה בחוזה אחרת הוראה מכל לגרוע מבלי

  .די� כל לפי למזמי� העומד אחר סעד בכל לפגוע ומבלי, שידרש
, מוקד במשרדיו לרשותו יעמוד החוזה תקופת כל במש/ כי בזאת מתחייב המיוחד הקבל� .6.9

 טלפו� מכשירי שני, מייל הודעות לקבלת כנדרש האינטרנט לרשת המחובר מחשב ובו
 עובדי או\ו נציגו לידיעת תגענה במשרדו שתימסרנה הודעות וכי לפחות אחד' פקס ומכשיר
 במלוא� ידו&על ותבוצענה מסירת� ממועד דקות  30 &מ יאוחר לא, העניי� לפי לוהכ, הגיבוי

 24 במש/ יפעל המוקד .לעיל 3 בסעי� בטבלה הנדרשי� התגובה ולזמני לדרישה בהתא�
 )הכיפורי� יו� למעט( השנה ימות בכל ביממה שעות

הקבל� יחזיק את כל תוכניות המתקני� והמערכות שבתחו� אחריותו במתקני� עצמ�  .6.10
 וידאג לעדכ� אות� מעת לעת ולאור כל שינוי.

הקבל� יחזיק את מחשבי הבדיקה הניידי� וציוד הבדיקה במתקני� עצמ�, לאחר שעברו  .6.11
הקבל� לא יורשה להכניס למתק� מחשבי� בדיקות לשלילת הימצאות פוגעני סייבר בה�. 

וציוד בדיקה אחרי�, אשר לא עברו בדיקות הגנת סייבר כאמור לעיל. כמו כ� לא יורשה 
הקבל� להטעי� את מחשבי הבדיקה הניידי� וציוד הבדיקה המשלי� הנ"ל בתוכנות שלא 

  עברו הלבנה על ידי הלקוח.
  
  התמורה  .7

 לשל� המזמי� מתחייב זה לחוזה בהתא� המיוחד הקבל� של התחייבויותיו ביצוע תמורת .7.1
  .  לעיל 3 בסעי� בטבלה שמוגדרת כפי התמורה את המיוחד לקבל�

  .למדד צמודה תהיה, לעיל כאמור החישוב פי על, המתקבלת התמורה .7.2
 כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה י"ע המתפרס� הבניה תשומות מדד &" מדד"  

  ;ובמקומ שיבוא אחר מדד
  ;נקודות______  על ושעמד ההצעות להגשת האחרו� ביו� הידוע המדד &" בסיסי מדד"  
  ;החשבו� הגשת ביו� ידוע שיהיה המדד &" חדש מדד"  
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  ;הבסיס למדד החדש המדד שבי� ההפרש &" במדד שינוי"  
  ;במדד השינוי פי&על חודשי� 6 & ל אחת תעדכ�ת התמורה כי בזאת מוסכ�  

 קבועה הינה שלעיל) 2 ק"בס לאמור בכפו� ההצמדה ואופ� התמורה כי ומוסכ� מוצהר   .7.3
 כל עבור רווח לרבות, המיוחד לקבל� והוגנת נאותה תמורה כוללת היא וכי ומוחלטת
 המיוחד הקבל� של התחייבויותיו יתר וכ� השירותי� מביצוע והנובעות הכרוכות ההוצאות

 מהמזמי� לתבוע רשאי יהיה ולא יתבע לא המיוחד הקבל�. די� כל פי על או, זה חוזה פי על
 של החליפי� בשער שינויי�, עבודה שכר עליות מחמת בי�, בתמורה שינויי� או העלאות
, וסוג מי� מכל אחרי� חובה תשלומי או היטלי�, מסי� של העלאת� או הטלת�, המטבע

  .אחרת סיבה כל מחמת או, עקיפי� ובי� ישירי� בי�
 הקבל� ידי על שבוצעו השירותי� עבור מהמזמי� המיוחד לקבל� המגיעה התמורה .7.4

 שהגיש החשבו� כי ובתנאי  הכללי החשב הוראות פי על תשול�, מסוי� בחודש המיוחד
. שחל� החודש עבור חודש כל בתחילת יוגש חשבו� כל. המזמי� י"ע אושרו נכו� נמצא

 לבירור� עד חבות כל ללא יעוכב מאושרי� לא חשבונות חלקי או/ו חשבונות בגי� תשלו�
  . המזמי� י"ע ואישור� הסופי

 זכאי לה התמורה את ומוחלט סופי באופ� ממצה התקופות בכל והאחזקה האחריות מחיר .7.5
  : היתר בי� יכלולו המיוחד הקבל�

, תקלות תיקו� ,תקופתיי� מונעי� טיפולי� לרבות הדרושי� האד� חווכ העבודה כל .7.5.1
 הבודקי� ליווי, אחרות מוסמכות ורשויות תקני� מכו� לרבות מוסמכי� בודקי� הזמנת
 כנדרש והפיקוח העבודה הנהלת לרבות, דרישותיה� כל וביצוע מערכת לאותה כנדרש
, חיצוניי� מלאכה בבתי הכנה עבודות זה ובכלל, הנדו�  הסעי� של מושל� ביצוע לש�
  .פסולת וסילוק הדרושות העזר עבודות, הקיי� פרוק

 והפחת העבודה בביצוע הכרוכי� ותוכנה חומרה לרבות והחומרי� החלקי�, הציוד כל .7.5.2
 כדאיות לקבל� שאי� ציוד שדרוג או/ו ציוד החלפת לרבות' וכו העזר חומרי, שלה�

 מקורי לציוד חליפי ציוד התאמת עלויות כולל הקיי� במצב לשמרו או לשפצו כלכלית
  .המזמי� ביוזמת אינה לשדרוג שהדרישה ובלבד להשיגו נית� שלא

 הוצאות, פיגומי�, מכונות, וכיול בדיקה מעבדות, מכשירי�, העבודה בכלי שימוש .7.5.3
  .באתר ואחזקה הרכבה

 פסולת פינוי לרבות, וממנו העבודה לאתר והציוד החומרי�, העובדי� הובלת הוצאות כל .7.5.4
  .ביותר הקרוב הפינוי אתר עד עבודה ותוצרי

  .משנה קבלני להפעלת ההוצאות כל .7.5.5
 למת� כנדרש וחומרי� חלקי�, ציוד מלאי ולניהול לאחסנה, לרכישה הוצאות כל .7.5.6

  .במועד השירות
  .נזק או אובד� בפני לרבות שלישי וצד העובדי�, העבודות לביטוח הנדרשות ההוצאות כל .7.5.7
  .אחרי� והיטלי� ובלו מכס קניה מס, סוציאליות והטבות לקרנות מיסי� .7.5.8
 .רווח הקבל� .7.5.9
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 פיצוי מוסכ� .8

 עמד ולא היה, החוזה לפי הקבל� כלפי המזמי� של טענה או זכות, סעד מכל לגרוע מבלי  
 לפיצוי זכאי המזמי� יהא, מהוראותיו הוראה הפר או, זה מסמ/ פי על במשימות הקבל�
 ימנו זו בטבלה האמורי� המועדי� כל כאשר, שלהל� בטבלה כאמור הקבל� מאת מוסכ�
 הטבלה לפי המונעת האחזקה לביצוע או/ו התקלה לתיקו� שנקבע הזמ� לפרק בהתא�
� סכו� את לאלתר לקזז או לנכות רשאי המזמי� יהיה ספק הסר למע�. לעיל 3 שבסעי
 א� וג� במשימה עמידה אי/ההפרה התגבשות ע�, זו בטבלה כאמור המוסכ� הפיצוי
 הערכה לאחר נקבע זה פיצוי כי מודגש. לו שניתנה התראה לאחר ההפרה את תיק� הקבל�
  .במשימות העמידה אי או ההפרה עקב המזמי� של נזקיו את הצדדי� של זהירה

 
  

סכו� הפיצוי  נושא  'מס
 ח"בש

  הערות

  עבור כל שעת פיגור  800  פיגור בטיפול בתקלה דחופה.11
  עבור כל שעת פיגור  50  פיגור בטיפול בתקלה רגילה.12
 מונעת אחזקה בטיפול פיגור.13

  חודשי תלת/חודשי
  עבור כל יו� פיגור  250

 חצי מונעת אחזקה בטיפול פיגור.14
  שנתי/שנתי

  עבור כל יו� פיגור  100

  מחיר לתקלה    1000   חריגה בכמות התקלות המותרת.15
  
 

  אי תחולת יחסי עובד מעביד .9
 וכי עצמאי כקבל� פועל הוא זה חוזה י"עפ התחייבויותיו בביצוע כי מצהיר המיוחד הקבל� .9.1

, פציעה, פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת הבלעדית, המלאה האחריות תחול בלבד עליו
 או כדי תו/ מטעמו מי לכל או/ו לעובדיו או/ו לו יגרמו או שיקרו הפסד או נזק, מוות, נכות
 זה בסעי� מהאמור לגרוע מבלי. זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע אי או ביצוע עקב

 מי וכל עובדיו כל לביטוח מתאי� בהיק� גו� נזקי ביטוח להחזיק המיוחד הקבל� מתחייב
  .מטעמו

 מישהו או בינו ליצור כדי, מתנאיו בתנאי או, זה בחוזה אי� כי מצהיר המיוחד קבל�ה .9.2
, המיוחד הקבל� מטע� שיועסקו העובדי� כל וכי, ומעביד עובד יחסי, המזמי� לבי�, מטעמו
 בלבד המיוחד הקבל� של כעובדי� וייחשבו יהיו זה חוזה י"עפ התחייבויותיו ביצוע לצור/
  .ומעביד עובד יחסי כל המזמי� ובי� בינו יהיו ולא

, הכנסה מס, עבודה שכר לרבות( המיוחד הקבל� לעובדי תשלו�, השירותי� מת� הוצאות כל .9.3
 תשלומי), ואחר סוציאלי תשלו� וכל מלווה או היטל או מס וכל לאומי לביטוח תשלו�
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 על יחולו, השירותי� ביצוע ע� בקשר והאחראיות הסיכוני� וכל ההוצאות יתר וכל מסי�
  .שהוא ואופ� צורה בכל לכ/ אחראי יהיה לא והמזמי�, ידו על וישולמו המיוחד הקבל�

 שיגיש תביעה כל בגי�, הראשונה דרישתו ע�, המזמי� את לשפות מתחייב המיוחד הקבל� .9.4
  .המיוחד הקבל� לעובד המזמי� בי� מעביד עובד יחסי קיו� שעילתה המזמי� נגד מעובדיו מי

  
  אחריות לנזקי� ושיפוי  .10

 הקבל� יהיה, זה הסכ� פי על המוארכת האחזקה תקופת לתו� ועד זה חוזה חתימת מעת   .10.1
 המזמי� לרכוש שייגרמו ואובד� נזק כל בגי� ורשות אד� כל כלפי אחראי בלבד המיוחד

 המזמי� עובדי לרבות, אחר אד� כל של לרכוש� או/ו, לגופ�, במבנה השוהי� או/ו
 שבא מי כל או, שליחיו, עובדיו, המיוחד הקבל� של מחדל או מעשה עקב, במבנה ומבקרי�

, פיצוי, תשלו� כל לשל� מתחייב הוא וכ�, זה חוזה ביצוע כדי תו/ מטעמו או מכוחו
 הצור/ או בתביעה הכרוכי� או הנדרשי� אחר תשלו� או טרחה שכר, הוצאות, פיצויי�
  .לעיל כמפורט תשלו� או סכו� כל בגי� המזמי� את ישפה המיוחד והקבל�, בפניה להתגונ�

 או מיד לעיל כאמור שנגרמו אובד� או נזק כל ולהשלי� לתק� מתחייב המיוחד הקבל�  .10.2
  .לקרות� ביותר קרוב במועד

 נגד� שתוגש תביעה לכל בקשר ושליחיו עובדיו, המזמי� כלפי אחראי יהיה המיוחד הקבל� .10.3
 שידרשו סכו� כל תחת� לשל� מתחייב והוא נזק ושעילתה, תוגש א�, מה� אחד כל או

 כהוצאות כפיצויי�, כקנס כולל, ל"לנ בקשר שהוציאו סכו� כל לה� להחזיר או, לשל�
  .מה� אחד כל לדרישת וזאת בורר פסק י"עפ ובי� די� פסק י"עפ בי�, ד"עו טרחת וכשכר

 תו/ יבצע� לא המיוחד והקבל� במידה הנדרשי� התיקוני� את לבצע רשאי יהיה המזמי� .10.4
  .ל"כנ תיקוני� של במחיר� המיוחד הקבל� את ולחייב, קרות� מעת סביר זמ�

 לגבי המיוחד הקבל� מאחריות לגרוע כדי בו יהיה לא שהיא סיבה מכל זה חוזה של סיומו .10.5
  .אליה� קשורה או זה מחוזה נובעת בגינ� התביעה שעילת נזקי�

 11 בסעי� כמפורט ביטוח לקיי� המיוחד הקבל� של מחובתו לגרוע זה 7 בסעי� באמור אי� .10.6
  .זה סעי� פי&על ומחובת לגרוע כדי ביטוח של בקיומו ואי� להל�

  
  נהלי� .11
  

  ניקיו� המתקני� .11.1.1
 פעולות יבצעו הקבל� עובדי כי מובהר .באחריותו הנמצא ציודה לניקוי אחראי יהיה הקבל�  

 פעולת או טיפול כל בתו� מיד ובאחריות הנמצאי� ,סגורי�, ומתקני� ציוד בחדרי ניקיו�
  .שנה לחצי אחת מאשר פחות לא א/ בציוד  תיקו�

  נוהלי עבודה .11.1.2
  :להל� המפורטי� העבודה נוהלי פי על המיוחד הקבל� יפעל לעיל לאמור בנוס   
  מינהליותתקנות והוראות , הנחיות .11.1.3
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 ההנחיות. מהמזמי� שיקבל והוראות תקנות, הנחיות /מער פי&על יפעל המיוחד הקבל�  
 יפעל מקרה בכל .פה&בעל ובי� בכתב בי�, במהלכה או/ו, העבודה בתחילת נתנויי וההוראות

  .ותקנה תק�, די� כל פי על המיוחד הקבל�
  לעובדי המזמי� מניעת הפרעות .11.1.4

 המבקרי� בצרכי מקסימלית התחשבות תו/ עבודתו את לבצע מתחייב המיוחד הקבל�
 ובכלל, לפעולת� סוג מכל והפרעות תקלות למנוע יכולתו כמיטב ויעשה, במבנה והעובדי�

  .הרגילות הפעילות לשעות מחו! לעבוד הצור/ זה
  מפגעי בטיחות .11.1.5

 עד וברציפות מיידי באופ� המיוחד הקבל� בו יטפל, בטיחותי מפגע נוצר בו מקרה בכל
 העבודה משרד להנחיות המתאימי� אמצעי� התקנת של בדר/ לרבות, המלא לפתרו�
 .המפגע בתחו� להסתובב העלולי�, ומבקרי� עובדי� מפני המפגע אזור להגנת

  סילוק פסולת .11.1.6
 ע� מיד, העבודה מאתר יסלק המיוחד הקבל� ,הניקיו� פעולות בנושא לעיל לאמור בנוס 
 המקו� את וינקה, עבודת� במהל/ עובדיו ידי&על שתיווצר הפסולת כל את, העבודה סיו�

 יאסו� העבודה בצוע במהל/. העבודה ביצוע תחילת לפני שהייתה הניקיו� לרמת בשלמות
 הקבל�. ואסתטי בטיחותי מפגע יווצר שלא כ/ לעת מעת הפסולת את המיוחד הקבל�
 אתר ואל סוג מאותו פסולת לפנוי הנוגע די� כל פי על הפסולת לפנוי אחראי יהיה המיוחד

  .פסולת אותה לפנוי המתאי� פנוי
  למתח�הוצאת ציוד מחו!  .11.1.7

 או המזמי� אישור ללא המבנה למתח� מחו! אל ציוד להוציא יורשה לא המיוחד הקבל�
 להוציאו מבקש המיוחד הקבל� ואשר למבנה השיי/ ציוד לגבי ה� האמור. המוסמ/ נציגו
 לקבל� השיי/ אמצעי או חלק, ציוד לכל אחראי יהיה לא המזמי� כי מודגש .תיקו� לצור/

 .לו השיי/ את ולבטח לנעול ידאג הקבל�. העבודה במתח� ידו על יושאר ואשר המיוחד
הקבל� לא יורשה להכניס או להוציא מחשבי בדיקה, אמצעי זיכרו� או ציוד בדיקה למתק�   .11.1.8

 כל מחשבי הבדיקה, אמצעי הזיכרו�  וציוד הבדיקה יהיו ברשות ובפיקוח הלקוח. –

 בדיקות הלבנה על ידי הלקוח.הקבל� לא יורשה להכניס למתק� תוכנות ללא שעברו  .11.1.9

הקבל� יעבוד בהתא� להנחיות אבטחת מידע, תקשורת, מיחשוב וסייבר של הלקוח  .11.1.10
 במתקני�.

 

  סודיות  .12
 ואות� לידיו שנמסרו וכפי המזמי� של הביטחו� הוראות פי על לנהוג מתחייב המיוחד הקבל�  

 .עובדיו ולגבי לגביו בחתימתו אישר
 

  המיוחד הקבל� התחייבויות להבטחת  בנקאית ערבות .13
 בא�( המזמי� מאת בהודעה שנקבע כפי המוארכת האחזקה תקופת תחילת לפני ימי�  7 .13.1

 תשומות למדד צמודה, אוטונומית בנקאית ערבות למזמי� ימציא המיוחד הקבל�), תימסר



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

84 
 

 תהיה הבנקאית הערבות. המוארכת האחזקה בתקופת העבודות ביצוע להבטחת, הבניה
. המוארכת האחזקה תקופת לתו� עד תקפה תהיה הבנקאית הערבות .6 50,000 בגובה

 יהיה המיוחד הקבל�. החוזה להארכת במקביל נוספות לשני� תואר/ הבנקאית הערבות
 הא� יחליט והמזמי� הבנקאית הערבות גובה את להפחית בבקשה למזמי� לפנות רשאי

 .הבלעדי דעתו שיקול פי על הבנקאית הערבות את להפחית
  

 לחלט רשאי המזמי� יהיה, זה חוזה לפי המיוחד הקבל� התחייבויות מלוי אי של במקרה .13.2
 כל לפי, לו שנגרמו נזקי� על המיוחד הקבל� את לתבוע לזכותו בנוס  וזאת הערבות את
  .די�

 

  ביטוחי� .14
 כל בידיו יהיו, המוארכת האחזקה תקופת כל במש/ כי בזה מתחייב המיוחד הקבל� .14.1

  :לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי כולל זה בהקשר לעשות� שמקובל הביטוחי�
 וומבקרי ועובדי, �המזמי על או/ו עצמו על להג� מנת על בהמש/ כמפורט ביטוח פוליסות .14.1.1

 או הקשורי� אחריות או נזק, אובד� מפני, מכוח� הבאי� על או/ו המשנה קבלני על או/ו
 כל את, היתר בי�, שיכסו כאלה יהיו בביטוח הכיסוי סכומי. השירותי� מביצוע הנובעי�

  .זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� התחייבויות
 הקבל� שיעשה ההרחבות או הביטוחי� פיו&על מפורש תנאי יכללו המיוחד הקבל� ביטוחי .14.1.2

 רשאי אינו המבטח וכי אחר ביטוח לכל וקודמי� ראשוני� הנ� זה הסכ� לטובת המיוחד
 הודעה למנהל המבטח מסר כ� א� אלא, לחדש� שלא או היקפ� את לצמצ� או לבטל�
  .מראש יו� 60 כ� לעשות כוונתו על רשו� בדואר

 המיוחד הקבל� ביטוחי. �המזמי את ג� ויכלול יורחב המיוחד הקבל� בביטוחי המבוטח ש� .14.1.3
 מיחידי יחיד כל נגד)  SUBROGATION( לתחלו� זכותו על ויתור בדבר מפורש סעי� יכללו

 התחייב שהמבוטח או אליו זיקה שלמבוטח גו� או אד� וכל משפחותיה� בני, המבוטח
 המיוחד הקבל� י"ע �למזמי שיגרמו נזקי� בגי�. השירותי� לביצוע הקשור או לשפותו בכתב
 יקבע' ג צד סיכוני הביטוח בפוליסת. צולבת אחריות סעי� תכלולנה הפוליסות. בזדו� שלא

 בעת וושלוחי ועובדי, ולמנהלי או המוטב לרכוש שייגרמו נזקי� של במקרה כי במפורש
  '.ג צד בתור המוטב יחשבי, בעטי� או השירותי� ביצוע

 של חתומי� העתקי�, ודרישת ע� מיד �המזמי לידי להמציא מתחייב המיוחד הקבל� .14.1.4
 הקבל� ביטוחי בהעתקי האמור בי� התאמה אי של מקרה בכל. המיוחד הקבל� ביטוחי
 לשינוי לגרו� המיוחד הקבל� מתחייב, �המזמי לדרישת, זה בהסכ� האמור לבי� המיוחד

 אי� כי במפורש בזה מוסכ�. זה הסכ� להוראות להתאימ� מנת על האמורי� הביטוחי�
 התאמת� בדבר אישור להוות כדי בשינויי� או בהמצאת�, האמורי� הביטוחי� בעריכת

 פי על המיוחד הקבל� של אחריותו את תצמצ� ולא �המזמי על כלשהי אחריות תטיל ולא
  .די� כל פי על או זה הסכ�
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 מחדל או מעשה כל מעשות וימנע הנכוני� במועדי� הפרמיה דמי את ישל� המיוחד הקבל� .14.1.5
 ביצוע של הכוללת בעלות תכלל הביטוחי� עלות. הפוליסות בתוק� לפגוע העשויי�
 תשלומי על הקבלות ואת הנזכרות הפוליסות את למזמי� ימסור המיוחד הקבל�. העבודות
 קבלת מיו� ימי� 7&מ יאוחר ולא ממנו זאת ידרוש �המזמי א�, אליה� בקשר הפרמיות
  .הדרישה

 חייב שהוא התקופה למלוא עליו החלי� מהביטוחי� חלק או כל המיוחד הקבל� ביטח לא .14.1.6
 תחת, מה� חלק כל או, הביטוחי� את לבצע, חייב לא א/, רשאי �המזמי היהי, כלעיל בה

 פרמיות את, ודרישת ע� מיד, �למזמי להחזיר חייב יהיה המיוחד והקבל� המיוחד הקבל�
  .הביטוח

 כבסעי� כלשהו ביטוח לעשות �המזמי על חובה כמטיל יתפרש לא לעיל מהאמור דבר שו� .14.1.7
 �המזמי ידי על שנעשה לביטוח בקשר המיוחד הקבל� כלפי אחראי היהי לא �והמזמי, זה
  .ידיו&על הנית� ולכיסוי לטיבו, להיקפו, ל"כנ

 הקבל� את תפטור לא, �המזמי י"ע ובי� המיוחד הקבל� י"ע בי�, כדלעיל הביטוחי� עשיית .14.1.8
 כל או ל"הנ הנזקי� בגי� �המזמי לשיפוי ולאחריותו זה הסכ� להוראות מאחריותו המיוחד

 הקבל� ישא & הנזק מלוא כיסוי כדי ל"כנ שיתקבלו בכספי� יהא שלא ככל, מה� חלק
  .חשבונו על, העניי� לפי, הנזק נגזרת או הנזק במלוא המיוחד

 חבותו את לצמצ� או אותו לפטור כדי המיוחד מהקבל� הנדרשי� הביטוחי� בעריכת אי� .14.1.9
 .די� כל פי ועל זה הסכ� פי על המיוחד הקבל� של

 מתחייב, מאחריותו לגרוע  ומבלי לעיל  כאמור  המיוחד הקבל�  של  אחריותו  להבטחת .14.2
  :הבאי� הביטוחי� את החוזה תקופת כל במש/ חשבונו על ולקיי� לערו/ המיוחד הקבל�

 המיוחד הקבל� אחריות את המכסה) שלישי צד ביטוח(  הציבור כלפי חוקית אחריות ביטוח .14.2.1
 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות זאת & עבודות לביצוע בקשר שלוחיו או/ו עובדיו או/ו

 מבקרי� או/ו �המזמי עובדי כי יקבע בפוליסה. לשנה $ 2,000,000 &ו לאירוע $ 1,000,000
  '.ג כצד יחשבו במבנה

 השירותי� בבצוע המיוחד הקבל� ידי על המועסקי� העובדי� כל בגי� מעבידי� חבות ביטוח .14.2.2
 למקרה, לתובע $ 5,000,000 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות, ועובדיה� משנה קבלני לרבות

  .הביטוח ולתקופת
 &מ יפחתו שלא אחריות בגבולות, המיוחד הקבל� פעילויות כל בגי� מקצועית אחריות ביטוח .14.2.3

  .הביטוח ולתקופת רועילא 500,000$
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  תקופת חוזה האחזקה .15
 הוא לפיה המזמי� בהודעת שנקבע במועד האחזקה שירותי במת� יחל המיוחד הקבל� .15.1

: להל�( זה הסכ� להוראות בהתא� המיוחד הקבל� מאת אחזקה שירותי בקבלת מעוניי�
  "). ההודעה"
 האחזקה שירותי מת� תחילת על הודעה המיוחד לקבל� לתת מחויב המזמי� אי� כי מובהר  

 לשיקול בהתא� הינה המיוחד הקבל� מאת האחזקה שירותי את לקבל בא� החלטה וכי
 מאת האחזקה שירותי את כלל לקבל לא להחליט רשאי המזמי�. המזמי� של הבלעדי דעתו

 בהסכ� מהקבוע שונה בהיק� או/ו אחר ר�גומ אחזקה שירותי לקבל או/ו המיוחד הקבל�
  . הבלעדי דעתו שיקול פי על והכל, זה
. יו� 30 של מראש בהודעה, ינת�, הודעה מת� על שיוחלט ככל, המזמי� ידי על ההודעה מת�  

  . בהודעה שיקבע מהמועד אחת לשנה יהיה האחזקה שירותי מת� תקופת מש/
 אחת שנה של נוספות לתקופות האחזקה שירותי מת� תקופת את להארי/ רשאי המזמי� .15.2

  ).הקבל� אחראי עליה( האחזקה תקופת מתו�, שני� עשר של כולל לס/ ועד
 סיו� לידי זה חוזה פי על ההתקשרות את להביא רשאי בלבד המזמי�, לעיל האמור א� על .15.3

 המיוחד לקבל� כלשה� פיצויי� בתשלו� שיחויב ומבלי הבלעדי דעתו שיקול פי על עת בכל
 מוותר המיוחד והקבל�. מראש ימי� 60 לפחות של בכתב הודעה מת� י"ע וזאת הביטול בגי�
  .זה לעניי� תובענה או טענה כל על בזה

 החוזה תקופת את לסיומה להביא רשאי המזמי� יהיה, זה בחוזה האמור דבר כל למרות .15.4
 חוזה הוראות של הפרה של במקרה וזאת שלעיל 3&1 פי�בסעי הנקוב מזה קצר זמ� בפרק

 כפושט המיוחד הקבל� על להכריז בקשה תוגש בו מקרה בכל וכ� המיוחד הקבל� י"ע זה
 נכסי� כונס למינוי או, נכסי� לקבלת בקשה או, העניי� לפי, החברה לפרוק בקשה או, רגל

  .משפט ברירת בצידה שאי� בעבירה תורשע שהחברה במקרה או, לחברה
  
  המוארכת האחזקה תקופת בתו� המיוחד מהקבל� המתקני� קבלת .16

 קבלה סיור יתקיי�, זה מסמ/ פי&על המוארכת האחזקה תקופת מועד תו� לפני יו� שישי� .16.1
 �הקבל ונציג המזמי� נציגי ישתתפו בסיור. המיוחד הקבל� ידי&על שתוחזקו המתקני� בכל

  .הרלוונטי המיוחד
 מלאי� עבודה ימי 14 במש/ המתקני� כל את לסקור למזמי� לסייע המיוחד הקבל� חובת .16.2

, מרוכזי� מחשב חות"ודו שירות יומני הצגת, פעולת� הצגת, מתקני� הפעלת ידי&על, וזאת
  . וכדומה דלתות פתיחת

 לקבל� המתקני� ממצב הסתייגויותיו את בכתב יגיש, המערכת בחינת לאחר, המזמי� .16.3
 להיות היו י�אמור ואשר במערכת י�כשל פירוט, היתר בי�, יכללו ההסתייגויות. המיוחד
 לסיו� עד המפורט כל את לבצע יידרש המיוחד הקבל�. המיוחד הקבל� י"ע י�מטופל

  .שידרשו האמצעי� כל הפעלת י"ע וזאת המוארכת התקופה
 המזמי� רשאי, לעיל כאמור הביקורת ח"דו הוראות אחרי ימלא לא המיוחד והקבל� במידה .16.4

 דר/ בכל או אחר קבל� ידי&על או עובדיו באמצעות האמורה העבודה את לבצע להורות
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 לנכות או לגבות רשאי יהיה והמזמי�, המיוחד הקבל� על יחולו האמורות ההוצאות. אחרת
 שיגיע סכו� מכל) משרדיות כהוצאות שייחשבו( 15% בתוספת האמורות ההוצאות את

 בכל מהקבל� לגבות� רשאי המזמי� יהיה וכ� הערבות חילוט לרבות שהוא זמ� בכל לקבל�
  .אחרת דר/

 בה� במקרי� ג�, לעיל כאמור הביקורת ח"בדו הנאמר וביצוע הקבלה בסיורי ההשתתפות .16.5
 לשמש יוכלו לא, המוארכת האחזקה לתקופת מעבר לפעול להמשי/ המיוחד הקבל� על יהיה
  .כלשהי כספית תוספת לדרוש המיוחד לקבל� עילה

 למותר מעבר מרובות תקלות בה� היו או/ו חמורי� ליקויי� ערכתבמ יתגלו בה� במקרי� .16.6
, ל"הנ ההסתייגויות את המיוחד הקבל� סילק לא עוד שכל הרי, שלעיל 3 בסעי� בטבלה
 תשלו� ללא, חשבונו על, בחוזה כנדרש המתק� את בעצמו לשרת המיוחד הקבל� ימשי/
 מתו� רצופה שנה חצי לפחות שחלפה לאחר רק תסתיי� המוארכת האחזקה תקופת. נוס 

  . היצר� של הצפי את תוא� התקלות מספר היה בה, המוארכת האחזקה תקופת
 תקופת בתו� למערכות מאחריותו המיוחד הקבל� ושחרור, המערכות של סופית מסירה .16.7

 האחזקה שירותי למת� האחריות של מסודרת בהעברה מותנית תהיה, המוארכת האחזקה
  .המזמי� יורה עליו אחר גור� לכל או/ו  למזמי� המיוחד מהקבל�

  
  החתו� על

  
__________________  ________________  

  המיוחד הקבל�                 המזמי�
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  ד� טיפולי�
  מצב
  חמו�  בחשמל � יח' מ"א עצמאית  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

    פ  ,  דחיסה ......שמ� ....... PSIבדוק קריאת מדי לח$ יניקה ...... 
  
  
  ש
  

1  
  2  פ  .° C , אספקה ....° C רשו� טמפ' אויר חוזר ....

  3  פ  .A ..... ,Aרשו� זרמי עבודה במדחסי� ..... 
  4  פ  ומדחסי�. בדוק והקשב לרעשי� וזעזועי� חריגי� ביחידה, מפוח

  5  פ  בדוק עי� בקורת לחוסר גז.
    פ  בדוק גבוה השמ� בעינית המדחס בפעולה ובהדממה.

  ח
6  

  7  פ  במגע יד. &תקינות גופי חימו� בגו  המדחס בדוק 
    ס  בדוק תריסי אויר ושמ� צירי� פרקי� ומנועי הפעלה.

  
  
  
  
  ת
  

8  
  9  ס  מעבה חור�). בדוק ונקה ניקוז אג� המי� של סליל הקרור (מאייד קי$,
  10  ס  בדוק מסנני אויר, נקה או החל  לפי הסוג ולפי הצור�.

  11  ס  המנוע. סו/ מסבי ציר המפוח ומסבי
  12  פ  בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפקוד, מפסק דגל, תרמוסטט וכו'.

  13  פ  .A...... ,A........ ,A...... מדוד זר� פעולה &בדוק תקינות גופי החמו� במדחסי� 
  14  פ  בדוק תקינות שסתו� התפשטות וברז חשמלי.

    פ  בדוק מעבר הפקוד וההפעלה ממצב קי! לחור/ ולהפ/.
  מ
  

15  
  16  ס  בדוק נזילות שמ� וגז סביב אט� ציר המדחס וליד מחברי�.

  17  פ  בדוק שאי� מגע בי� צנורות רועדי�.
    פ  בדוק כושר יניקה כנגד לח$ ראש (במדחסי�).

  
  
  
  נ
  
  
  

18  
  19  ס  מסנ�.&בדוק והחל  לפי הצור� את אבני המיבש

 �  20  ס  היחידה.בדוק מצב גופי החמו� החשמליי� בתעלות או בגו
  21  ס  בדוק מערכת החשמל, הבקרה והפקוד, חזק חיבורי� ומהדקי�.

  22  ס  בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועי� כלפי ההארקה.
  23  ס  בדוק מערכת הארקה, מנועי� וגו  היחידה.

  24  ס  בדוק פתיחה וסגירה מלאי� של ברזי סגירה ופקוד.
  25  ס  לתעלות.בדוק חיבורי� גמישי� מהיחידה 

  26  ס  בדוק תקינות בדוד היחידה ואטו� הפנלי�.
  27  ס  שטו  במי� ובחומר נקוי את סלילי המאייד והמעבה.

  28  ס  בדוק ויסות אויר במפזרי� ובי� האזורי�.
  29  ס  בדוק חזוקי צנרת כבלי� ומתלי� בגו  היחידה.
  30  ס  בדוק טיב השמ� במדחסי� החל� לפי הצור/.

המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של הפקוד במצבי הפעלה, השתקה, מצבי  הפעל   31  פ
  32  ס  בצע נקיו� יסודי של היחידה.  נקה חלודה.

  33  ס  בצע תקוני צבע כלליי�.
בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האויר, השווה לנדרש.  רשו�    34  פ



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

91 
 

  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  חמו� משאבת ח� �יח' מ"א עצמאית        ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

    פ    , דחיסה ....., שמ� ......PSIבדוק קריאת מדי לח$, יניקה .... 
  
  
  ש
  

1  
  2  פ  .° C , אספקה ....° C רשו� טמפ' אויר חוזר ....

  3  פ  .A ..... ,Aרשו� זרמי עבודה במדחסי� ...... 
  4  פ  בדוק והקשב לרעשי� וזעזועי� חריגי� ביחידה, מפוח ומדחסי�.

  5  פ  בדוק עי� בקורת לחוסר גז.
    פ  בעינית המדחס בפעולה ובהדממה. שמ�בדוק גובה ה

  ח
6  

  7  פ  במגע יד. &תקינות גופי חמו� בגו  המדחס בדוק 
    ס  בדוק תריסי אויר ושמ� צירי�, פרקי�, ומנועי הפעלה.

  ת
8  

  9  ס  בדוק ונקה ניקוז אג� המי� של סליל הקרור (מאייד קי$, מעבה חור ).
  10  ס  בדוק מסנני אויר, נקה או החל  לפי הסוג ולפי הצור�.

  11  ס  המנוע.סו/ מסבי ציר המפוח ומסבי 
  12  פ  בדוק תקינות מערכת ההפעלה והפקוד, מפסק דגל, תרמוסטט וכו'.

  13  פ  .A  .....A  .....Aמדוד זר� פעולה .....  &בדוק תקינות גופי החמו� במדחסי� 
  14  פ  בדוק תקינות שסתו� התפשטות, ברז חשמלי ושסתו� לח$ קבוע.

    פ  לחור/ ולהפ/.בדוק מעבר הפקוד וההפעלה ממצב קי! 
  מ
  

15  
  16  ס  בדוק נזילות שמ� וגז סביב אט� ציר המדחס וליד מחברי�.

  17  פ  בדוק שאי� מגע בי� צנורות רועדי�.
    פ  בדוק כושר יניקה כנגד לח$ ראש (במדחסי�).

  
  
  
  נ
  
  

18  
  19  ס  מסנ�. &בדוק והחל  לפי הצור� את אבני המיבש 

  20  ס  והפקוד, חזק חיבורי� ומהדקי�.בדוק מערכת החשמל, הבקרה 
  21  ס  בדוק בידוד המערכת החשמלית והמנועי� כלפי ההארקה.

  22  ס  בדוק מערכת הארקה, מנועי� וג  היחידה.
  23  ס  בדוק פתיחה וסגירה מלאי� של ברזי סגירה ופקוד.

  24  ס  בדוק חיבורי� גמישי� מהיחידות לתעלות.
  25  ס  ואטו� הפנלי�.בדוק תקינות בדוד היחידה 

  26  ס  שטו  במי� ובחומר נקוי את סלילי המאייד והמעבה.
  27  פ  בדוק ויסות אויר במפזרי� ובי� האזורי�.

  28  ס  בדוק חזוקי צנרת כבלי� ומתלי� בגו  היחידה.
  29  ס  בדוק טיב השמ� במדחסי� החל� לפי הצור/.

הפקוד במצבי הפעלה, השתקה ומצבי הפעל המערכת ובדוק פעולה סדירה ורצופה של 
  ובחמו�. תפעול בעומס חלקי, בקרור

  30  פ

  31  ס  בצע נקיו� יסודי של היחידה ונקוי חלודה.
  32  ס  בצע תקוני צבע כלליי�.

בדוק כמויות אויר במפוח היחידה או ביציאה מתעלות האויר, השווה לנדרש.  רשו�    33  פ
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  ד� טיפולי�
  מצב
  מזג� מפוצל  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

  ת  פ  ).C ° 12 בדוק טמפרטורת אויר ביציאה מהמזג� ובכניסה, חשב ההפרש (
  

1  
לרעשי�, רעידות וחלקי�  בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר

  משוחררי�.
  2  פ

  3  ס  בדוק נקיו� יציאת נקוז המי�.
  4  ס  ומסגרות, החל  או נקה.בדוק מסנ� אויר 

  5  פ  סידור. בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמו�
  6  פ  ובדוק בידוד בדוק מג� השהיה למדחס

    ס  בדוק נקיו� הסוללה ונקוז בריכת המי�, ישר צלעות המאייד.
  
  
  
  
  
  
  נ
  
  
  
  
  

7  
  8  ס  נקה גרילי� מלכלו� ואבק.
  9  ס  מכסי� וגו� היחידה. בדוק שלמות בדוד תרמי על

  10  ס  ובצע שטיפה בלח!. נקה פני� יחידת העבוי מאבק ולכלו� (לאחר הסרת המכסה)
  11  ס  בדוק מספור המזג� והשלמתו בשילוט סנדווי$' בחריסה.
  12  ס  בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה.

  13  ס  רועדי�. בי� צנורות בדוק חיזוקי חלקי פני� היחידה, בדוק שאי� מגע
  14  ס  בדוק מתלי� קפיציי� וחיזוקי�.  החל� או חזק לפי הצור/.

  15  ס  מ� צירי המפוחי�.ש
  16  פ  בדוק זר� פעולה וזר� התנעה במדחס.

  17  פ  בדוק זר� המפוחי�.
  18  ס  בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצור�.

  19  פ  בדוק התנעת מדחס ומפוחי�.
  20  ס  בדיקה ותיקו� וחיזוק ברגי� של יחידת הפעלה סטרטססופ



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

93 
 

 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 
  שנתי.

  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
  

    ד� טיפולי� מונע
סוג הציוד 

A04A  
  יח' מזג� מיני מרכזי 

  
  מ  ת  ת  &בצ  &ממוק� ב  ב  ת
  ס  ד'  ד'  וע  &משרת את   צ  ו
  פ        &מקצועות מבצעי�   ו  ק
�  
  

    ע
  הוראות      לבצוע            

&במ
  צב

  מ
  י
  ני
  מ
  ו
�  

  ר
  ג
  י
  ל
  ה

  ר

  1  ש      בדוק ויזואלית לרעשי� ורעידות    
  C °12(      2בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזג� (הפרש טמפ'     
  3  ח      )C) °12בדוק טמפ' אוויר ביציאה מהמזג� ובכניסה, חשב ההפרש      
בדוק מכלול המכונה: המדחס, מפוח העבוי ומפוח המפזר לרעשי�,     

  משוחררי�רעידות וחלקי� 
    4  

  5      בדוק ניקיו� יציאת ניקוז המי�    
  6      בדוק מסנ� אוויר ומסגרות, החל  או נקה    
  7      בדוק אביזרי פקוד, תרמוסטט, כפתורי הפעלה מעבר חמו�     
  8      בדוק מג� השהיה למדחס    
  9  מ      בדוק ניקיו� הסוללה    
  10      בדוק תקינות ניקוז המי� מהאמבטיה לניקוז    
  11      ישר צלעות המאייד    
  12      נקה גרילי� מאבק ולכלו�    
  13  נ      בדוק שלמות בדוד תרמי על מכסי� וגו� היחידה    
ובצע  נקה פני� יחידת העיבוי מאבק ולכלו� (לאחר הסרת המכסה)    

  שטיפה בלח!.
    14  

  15      בדוק מספור המזג� והשלמתו בשילוט סנדווי$' בחריטה    
  16      והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה בדוק    
  17      בדוק חיזוקי חלקי פני� היחידה, בדוק שאי� מגע בי� הצינורות    
  18      בדוק מתלי� קפיציי� וחיזוקי�.  החל� או חזק לפי הצור/    
  19      שמ�/גרז צירי המפוחי�    
  20      בדוק זר� פעולה וזר� התנעה במדחס    
  21      זר� המפוחי�בדוק     
  22      בצע תיקוני צבע, ישר צלעות המעבה לפי הצור�    
  23      בדוק התנעת מדחס ומפוחי�    
  STOP/START      24בדיקה תיקו� וחיזוק ברגי� של יחידת הפעלה     

  הערות:  תארי/:
    ש� המבצע:

    אישור המפקח:
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  ד� טיפולי�
  מצב
  יחידת סינו� אויר ומנדפי�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ת  פ  לרעשי� ורעידותאת היחידה בדוק ויזואלית 
 .2  פ  משוחררי�רעידות וחלקי�  :היחידהבדוק מכלול 

 .3  ס  החלפת מסנני� מוקדמי�
 .4  ס  �טיפול במשקעי� אלקטרוסטאטיי

 .5  ת    בדיקת מערכת כיבוי אש במנדפי�

 .6  פ שלמה ללא נזק.הפעלה ידנית בדוק ידית 
 .7  פ שלמי� ללא נזק.גז ה יברזבדוק 
 .8  פ נמצאי� במקומ�. המתקני� עליה� המערכת מגנהבדוק 

.                     לפיזור חומר הכיבוי סגורי� במכסי� וללא סימני שמ� בישול נחירי�בדוק ה  .9  ס
 .10  ס בדוק המערכת במצב פעולה.

 .11  מ    ניקוי מנדפי�

פי התק� הישראלי קיימת חובה לבצע עבודות ניקוי למערכות נידו� עש� במטבחי� ל
שנה או בהתא� לדרישת רשויות כיבוי האש וחברות חצי לכל הפחות אחת ל

  הביטוח. 
הסיבה לכ� שקיי� תק� מיוחד העוסק בתדירות עבודות הניקיו� שיש לבצע 

במערכות נידו� עש� קשורה קשר הדוק לעובדה שמנד� מלוכל� ולא מתוחזק הוא לא 
ללא הקפדה על ניקוי מנדפי� בהתא� לצור� ולדרישות, . פחות מסכנת נפשות

נד� יסבול מהצטברות של שמני� ושומני� וככל שיחלו� הזמ�, כ� הסיכוי המ
  .להתלקחות יהיה גבוה יותר

 .12  ס

ניקוי מנדפי� במטבחי� מבוצע באמצעות ציוד מיוחד. במטבחי� תעשייתיי� יש 
.�חל איסור על כניסה פיזית לתעלות וחשוב למנוע  צור/ בעבודה בגובה ובשטח מוק

  סכנה לבטיחות� האישית של העובדי�. 
לפי השיטה האמריקאית נית� לבצע ניקוי מנדפי� בעזרת החדרת מסיר שומני� 

 �המטרה בשיטה הזו היא להסיר את השומ�  אל תו� מערכת הנידו .תעשייתי מוקצ
  המצטבר בתו� מנדפי� למטבח ולנצל את התכונות של קיטור בלח$ גבוה.

באמצעות הציוד החדיש העומד לרשות חברות מקצועיות נית� לטפל ג� בתעלות 
 מטר. 28מפותלות של 

 .13  ס

לחצי בוצע אחת י מנדפי� ניקוייש לנקות מדי יו� ביומו ע� סיו� המשמרת, א� 
 :ולא בנוגע לניקיו� היומיומי ההכרחי. להל� השלבי� המרכזיי� של התהלי� שנה

 .14  ס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  יחידת סינו� אויר ומנדפי�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

בשלב הראשו� מפרקי� את כל חלקי המנד  הניתני� לפירוק ומבצעי� גירוד יסודי 
הפנימיות של המנד  ובמקומות הגלויי� של כל שכבת השומ� שהצטברה במסילות 

במנד  באמצעות ציוד ייעודי, המאפשר להסיר את שכבת השומ� מבלי לפגוע במנד  
  .ומבלי לשרוט אותו

 .15  ס

התזת מסיר שומני� על כל חלקי המנד  מבפני� ומבחו$ (הכוונה היא למסיר שומני� 
 )תעשייתי בעל עוצמה גבוהה במיוחד

 .16  ס

משפשפי� את המנד  באמצעות ציוד  השומני� ביצע את פעולתו,לאחר שמסיר 
 .מיוחד המזכיר ברזלית

 .17  ס

לאחר שהמנד  נקי לחלוטי�, שוטפי� את שאריות מסיר השומני� במי� חמי� 
 ומחברי� את החלקי� מחדש

 .18  ס

 .19  נ  ס  ת הסינו�בדוק שלמות מכסי� וגו� יחיד
 .20  ס  החל  מסנני פח�

 .21  ס  אוורורבדוק תקינות תעלות 

 .22  ס  בדוק מספור והשלמתו
 .23  ס  בדוק והדק חיבורי חשמל ביחידה ובדוק רציפות הארקה

 .24  ס  בדוק חיזוקי חלקי פני� היחידה
 .25  ס  בדוק מתלי� קפיציי� וחיזוקי�.  החל� או חזק לפי הצור/

 .26  ס  לפי הצור/ בצע תיקוני צבע

 :הערה

קובעי� כי כל עסק  6חלק  1001והתק� הישראלי  NFPA96 תק� הבטיחות העולמי
המפעיל מטבח תעשייתי חייב לדאוג לניקוי ארובות, מנדפי� ומפוח אחת לשנה 

  . ובמידת הנדרש יותר מפע� בשנה לפחות
בנוס , על פי החוק טיפול מ� הסוג הזה צרי� להתבצע על ידי חברה מוסמכת, שתציג 

  .וההצלהאישור המוכר על ידי חברות הביטוח ורשויות הכיבוי 

 .27  נ  

 1001יש לקבל אישור על ניקוי ארובות ומנדפי� בהתא� לדרישות תק� ישראלי ת"י 
  בטיחות אש 6חלק 

 .28  נ  

אישור תקינות למערכת כיבוי אש במנדפי� המאשר שמערכת כיבוי האש יש לקבל 
במנדפי� נבדקה ומתאימה לדרישות הוראות היצר� ודרישות התק� הישראלי, נדרש 

בדיקה בחינה ותחזוקה מפורט הכולל את מיקו� המנדפי� שנבדקו ע"פ לצר� דו"ח 
  .דרישת התק� לבדיקה השנתית חתו� ע"י קבל� התחזוקה

 .29  נ  
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 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

  

  ד� טיפולי�
  מצב
  מפוח אויר  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ת  פ  הקשב לרעשי� ולרעידות חריגי�.
 .2  פ  הפעל המפוח והקשב לרעשי� בזמ� ההתנעה.

 .3  ס  בדוק מצב הרצועות.  החל� לפי הצור/ רצועות רזרביות.
 .4  מ  ס  גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצור�.

 .5  ס  נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר.

 .6  פ  ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשו� זר� עבודה 
 .7  נ  ס  נקה באופ� יסודי את מכלול המפוח.

 .8  ס  ציריות גלגלי רצועה. זוק של המפוח, בדוקירגי החיהדק ב
 .9  ס  בדוק שלמות ואטו� חבורי� גמישי� לתעלות.

 .10  פ  בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוו� סביב המנוע.
 .11  ס  הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.

 .12  ס  בדוק הארקת המונע וגו  המפוח.
 .13  ס  גרז חלודה ובצע תקוני צבע.

 .14  פ  ..... השווה לנתוני�.Aרשו� זר� פעולת מנוע 
 .15  פ  השל� שלוט חסר.

 .16  ס  .CFM.........  מדוד ורשו� כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות
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 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &ת דו חודשי,   &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

  
  
  
  

   

  ד� טיפולי�
  מצב
  מפוח שחרור עש�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ת  פ  הקשב לרעשי� ולרעידות חריגי�.
 .2  פ  הפעל המפוח והקשב לרעשי� בזמ� ההתנעה.
 .3  ס  גרז בחוזקה מסבי המפוח והמנוע לפי הצור�.

 .4  ס  נענע כנפי המפוח ובדוק חזוק לציר.

 .5  פ  ..... השווה לנדרש.Aבדוק ורשו� זר� עבודה 
 .6  נ  ס  נקה באופ� יסודי את מכלול המפוח.

 .7  ס  זוק של המפוח, בדוק ציריות גלגלי רצועה.ירגי החיהדק ב
 .8  ס  בדוק שלמות ואטו� חבורי� גמישי� לתעלות.

 .9  פ  בדוק פקוד הפעלה מקרוב ומרחוק.  וודא כוו� סביב המנוע.
 .10  ס  הדק כל חבורי החשמל במנוע ובמפסק.

 .11  ס  בדוק הארקת המונע וגו  המפוח.
 .12  ס  גרז חלודה ובצע תקוני צבע.

 .13  פ  ..... השווה לנתוני�.Aרשו� זר� פעולת מנוע 
 .14  פ  השל� שלוט חסר.

 .15  ס  .CFM.........  מדוד ורשו� כמויות אויר ביציאה מהמפוח או מהתעלות



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

98 
 

  
  
  
  
  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

 ד� טיפולי�

  מצב
  לוח בקרת מבנה  מס'  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ח  ס  בדוק לוח בקרת מבנה לניקיו� ולשלמות השילוט.
 .2  ס  וודא קיו� ד  הוראות תוכניות.

 .3  ס  חיזוק ברגי�, בדוק תקינות מערכת הבקרה, בדוק את רכיבי הבקרה,בדוק 
 .4  פ  בדוק פעולות כל נורות הסימו� והאזעקה.

 .5    בדוק גיבוי תכנת הבקרי�
 .6  פ  בדוק פעולות מפסקי�, מתגי� ולחצני�.

    פ  הזמ� גור� מוסמ� לביצוע בדיקת תקינות. &במערכת ממוחשבת 
  
  נ

7. 
כולל גרפי�, התראות, דו"חות, לוחות זמני�, גיבוי בדוק תקינות אפליקציה 

  גיבוי היסטורית נתוני� HMI&אפליקצית ה
 .8  פ

 .9  פ  בדוק תקינות וכיול רגשי� ואביזרי בקרה
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&סהבצוע כשהציוד במצב: 
    

  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת כריזה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

כאשר הסייר נמצא בקומה ומאשר  יש  להכריז באמצעות מערכת הכריזה לכל קומה
  רמקול בנפרד כל –את תקינות המערכת 

 .1  מ  פ

 .2  פ  בדוק את המוסיקה בכל קומה.
 .3  פ  בדוק תקינות מפסק הגברת המוסיקה.

 .4  פ  שלמות פנל הבקרה.בדוק 
 .5  ס  הזמ� לביקורת את החברה המספקת שירות למערכת הכריזה.

 .6  ס  תייק האישור בתיק אישורי בטיחות. –וודא קבלת אישור לתקינות המערכת 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת אזעקה ופריצה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ש  פ  סיו� ובדיקת נוריות וצופר.יהפעלת המערכת לנ
 .2  מ  ס  בדיקת שילוט והשלמתו.

 .3  ס  בדיקת שלמות וחיווט כל גלאי הפריצה.
 .4  ס  קו� כנדרש.יבדיקה כללית ות

      5. 
      6. 

  
  
  

 �  טיפולי�ד
  מצב
  אחזקת מתקני חשמל  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

    נ    כללי
הוראות ומפרטי�  יש לבצע אחזקת מתקני החשמל בהתא� לחוקי�, תקני� ,

  שפורסמו ע"י הרשויות.
 .1  ס

בתוק� לחשמלאי המורשה לטפל  �רישיוהטיפול במתקני חשמל יבוצע רק ע"י בעל 
  באותו סוג וגודל מתק�.

 .2  ס

 .3    חשמל למבני�
 .4  ס  בדיקת שלימות, תקינות ובטיחות. הגשת דו"חות:

 .5    הארקות וכולאי ברק:    .א

 .6    בדיקת הארקות של מתקני המתח הגבוה והנמו�.   .ב

 .7    בדיקת כולאי ברק: חזותית ומעשית.   .ג

 .8    .תאורת פני�: החלפת נורות שרופות, חלקי� פגומי�, ניקוי גופי�, אטימות  .ד

 .9    מפסקי� ואביזרי� בדיקת שלימות, תקינות, אטימות ובטיחות    .ה

 .10    וחות חשמל: בדיקת שלימות, תקינות, צבע, שילוט, כיבוי גז, בטיחותל  .ו

 .11  ס  מערכת חלוקת חשמל ותאורת חו!  .ז

 .12    עמודי חשמל: בדיקת שלימות, תקינות, צבע , חיבורי כבלי החשמל.  .ח

שלימות, תקינות, מתיחה, חיזוקי�, פרזול, עוגני מתיחה ועמודי תמיכה בדיקת   .ט
  צבע

  13. 

 החלפת נורות שרופות, חלקי� פגומי�, ניקוי גופי�,  גופי תאורת חו!:  .י
  אטימות,שלימות.

  14. 

  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  טיפולי�� ד
  מצב
  לוח חשמל  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  בדיקת פעולת כל נורות הסימו� והאזעקה.
 .2  פ  הקשב לרעשי� חריגי�.

 .3  פ  חזק והשל� שילוט בלוח.
 .4  פ  מדוד ורשו� זרמי פעולה של מנועי�.

 .5  פ  בדיקה וכיול מדי זר� ומתח, רשו� זר� ומתת בכל פזה.
 .6  פ  מפסקי�, מתני� ולחצני�.בדוק פעולת 

 .7  ס  חזוק תפסי� לראשי כבלי� נכנסי� ויוצאי�.
 .8  ס  בדוק לנתיכי� שלמי� ומתאימי�/בסיסי מבטיחי� שלמי�.

 .9  נ  ס  וודא שאי� פיח. בדוק מגעי המפסק הראשי ומפסיקי� נקיי� שלמי�,
 .10  ס  הידוק ברגי מגעי�, חבורי� ומהדקי� בכל לוח.

 .11  ס  חנק� יבש (דחוס).נקה מגעי� באמצעות 
 .12  ס  נקה באופ� סופי בשואב אבק תעשייתי.

 .13  ס  בדיקת ממסרי�, ממסרי זמ� ויחידות פיקוד.
 .14  ס  בדוק פעולת מנגנוני המפסקי� הראשיי�.

 .15  ס  ריסוס נקודות המגע החשמליות בלקטרסול.
 .16  ס  הפונקציות.של כל  הפעלה ללא ציוד של כל מעגלי הפיקוד ובדיקת פעולה נכונה

 .17  ס  בדיקת הארקת הלוח, הגו� והדלתות.
 .18    בדוק שלמות תוכניות הלוח.

 .19  ס  נקוי חיצוני, תיקוני צבע ושימו� צירי�.
 .20  פ  בדוק איזו� הפזות ושפר לפי הצור/.

 .21  פ  בדוק פעולת קבלי� ואוטומט שמירת כופל הספק.
מתאי� (צילו� אינפרה  ציודבדוק חו� הלוח, כבלי�, מחברי� ומפסקי� באמצעות   .22  פ

 .23  פ  בדוק פעולת מפסק מחל  לפעולת חרו� (גנרטור).
  
 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס

  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת תאורה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  הפעל מתק� התאורה באמצעות מתג הפעלה ידנית.
החל  גופי�, חלקי� ונורות  וודא פעולה תקינה של מערכת התאורה וגופי התאורה

  השתמש לפי הצור/ באמצעי הרמה מתאימי�. כנדרש.
 .2  פ

 .3  ס  נקה גופי תאורה במטלית לחה בהתא� לצור�.

  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת תאורה חירו�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  ס  בדוק קיבוע מנורת החירו� לקיר או לתקרה.
 .2  פ  בדוק פעולת מנורת החירו� ע"י לחיצת הכפתור והדלקת הנורה.

 .3  ס  נקה את גו  המנורה באמצעות מטלית יבשה.
ציי� בהערות הכי�  והמנורה לא תקינהבדוק את מנורות החירו� בקומות, במידה 

  מיקומה.
 .4  ס

 .5  ס  בדוק תקינות� של כל גופי תאורת החירו� והשלטי� בעלי מתג 
 .6  ס  (לחצ� ביקורת) ע"י גור� שייקבע לבדיקה

 .7  ס  תיער� בדיקה מקיפה ע"י חשמלאי מוסמ� לכל גופי התאורה במבנה
 .8  ס  . מערכת החשמל תנותק מהלוח הראשי1
 .9  ס  לנתק את הזנת הגנרטור לאזור הנבדק. יש 2

 .10  ס  בדוק את גופי התאורה של החירו�
 .11  ס  החל  נורות חירו� שאינ� דולקות

      12. 
  מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לתאורת חירו� עפ"י התקני� להל�:

 ; 1970; תקנות התכנו� והבנייה, 1972תקנות שרותי כבאות  •

תק�  ;(IEC 60598 (מבוסס על התק� הבינלאומי 2.22חלק  20תק� ישראלי ת"י  •
  .786ישראלי ת"י 

    13. 
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 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &כשהציוד במצב:  ס הבצוע 

  
   

                                                           
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  בדיקת הארקה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  שני�. 5בדיקת הארקה אחת ל יש לבצע 
נות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה מפני תקהבדיקות יבוצעו עפ"י התקני� של 

1991�וולט), תשנ"א 1000חישמול במתח עד *  
  2. 
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  רכזת גילוי אש ועש�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  ס  הזמ� חברה לבדיקת לוח התראה כל חצי שנה.
 .2    פ  בדיקת לוח הבקרה כולל:

 .3    פ  א. אביזרי� כמו כרטיסי�, נוריות, לחצני� וסימוני� שוני�
 .4    פ  רגיל וחרו� הכולל:ב.  מתח הפעלה 

 .5    פ  תקינות המצברי�, איכות הטכניה &      

 .6    פ  V220המש� עבודה תקינה של הלוח בחרו� ללא מתח   &      
 .7    פ  ג.   התאמה בי� רשימת האזורי� בלוח והאזורי� בפועל ועדכו� במקרה הנדרש.

 .8    פ  ד.   בדיקה בא� שמות האזורי� ברורי� וקריאי�
 .9    פ  התקלה תקי� ונשמע כראוי באזור הרכזתה.   זמז� 

 .10    פ  ו.    תקינות לוח משנה ותאו� בינו ולוח הבקרה
 .11    פ  בדיקת גלאי� במרווחי זמ� המומלצי� בהוראות היצר�

 �א.  הגלאי� מוחלפי� בצורה יזומה בהתא� לדרישות היצר� לוודא כי הגלאי הוחל
ויכול במעבדת החברה המאושרת ע"י במועד.  גלאי שהגיע זמ� החלפתו יועבר לניקוי 

  היצר�, ע"י הועדה לאנרגיה אטומית וע"י המשרד לאיכות הסביבה

 .12    פ

 .13    פ  ב.  תקינות ויזואלית ותקינות הפעולה של הגלאי ובסיסו
 .14    פ  ג.   וודא רישו� מעודכ� של כל גלאי האש/עש� בחדר הבקרה

 .15    ס  בדיקת פעולת לחצני אזעקת אש ושלמות� 
 .16    פ  נוריות כללית: נוריות סימו� ונצני�בדיקת 

 .17    פ  בדיקת מערכת הצופרי�
 .18    פ  בדיקת מערכת הכיבויי�: 

 .19    פ  א.  צנרת ומיכל הכיבוי מחוזקי� ומקובעי�
 .20    פ  ב.  לח! המיכל תקי�

 .21    פ  בדיקת הפעלות ודיווחי� כגו�: מגנטי�, ממסרי�, דיווחי�
 .22    פ  למינויי� וההתקשרויות בדיקת פעולת החייג� ונכונות מספרי הטלפו�

 .23    פ  עדכוני תוכנת לוח הבקרה
 .24    ס   בטיחות וודא קבלת אישור לתקינות המערכת ותייק אותו בתיק אשורי

      25. 
  מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע בדיקות עפ"י התקני� להל�:

 ודרישות התקנה הוראות: אש גילוי מערכות � 3 חלק 1220 י"ת •

  .1220 י"ת לפי מדגמית אחת ובדיקה כוללנית אחת בדיקה: בשנה פעמיי� •

    26. 



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

105 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  שנתי. &חצי שנתי,  נ  &תלת חודשי,   מ  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 
  פעולה. &סטטי,   פ  & הבצוע כשהציוד במצב:  ס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת שחרור עש�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  הפעלת המנועי�  ע"י לחצ� החירו� 
 .2  פ  בדיקה ויזואלית שכל הפתחי� נפתחו

 .3  פ  סגירת החלונות ע"י לחצ� החירו�
 .4  פ  בדיקה ויזואלית שכל החלונות נסגרו

 .5  נ  פ  הפעלת המערכת.
 .6  פ  בדיקת מצברי� בעומס.

 .7  פ  הפעלת המערכת על המצברי� בלבד.
 .8  פ  הפעלת המערכת במתח הרשת.

 .9  פ  חיזוק ברגי� כללי.
 .10  פ  בדיקת חיבורי החוטי�.

 .11  פ  בדיקת ארוזיה של החומרי� המתכתיי�
 .12  פ  ניתוק וחיבור מערכת החיווי לבדיקת  הזמז�.
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  ד� טיפולי�
  מצב
  מערכת ספרינקלרי�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ש  פ  בדוק גבוה דלק במיכל דלק משאבת דלק
 .2  פ  בדוק שסתו� סולונואיד מי קירור מנוע במידה וקיי�

 .3  פ  בדוק ונקה מאגר מי כיבוי אש מעצמי� זרי�
 .4  פ  לקירור מנוע במשאבת הדיזלבדוק משאבת מי� 

 .5  פ  בדוק מצב צינורות הדלק וחיבורי� למשאבת הדלק
 .6  ח  פ  בדיקות מערכת חשמל, הפעלה ומפסקי�

 .7    דקות כ"א 10.   הפעל משאבה חשמלית ומשאבת דיזל למש/ 1
 .8    .   בדוק מטע�, ומתח טעינה ובדוק משווה טעינה2
 .9    משאבת דיזל וחשמלית.    בדוק ונקה נתיכי� בלוח חשמל 3
 .10    .    בדוק גובה מפלס מאגר המי� וניקיו� המאגר4
 .11    .    בדוק מגופי מי� ראשיי� בצנרת5
 .12    .    בדוק מערכת הזעקה ושילוט6

 .13  ת  פ  (בא� קיי�) בדוק זרימת מי� בצנרת הספרינקלרי� ע"י הפעלת ברז ניקוז
 .14  פ  וודא הפעלת משאבת כיבוי אש.

 .15  פ  פעמו� האזעקה (בא� קיי�). בדוק הפעלת
 .16  פ  בדוק מגו� ראש מערכת לפתיחה וסגירה.

 .17  פ  וודא העברת המגו� לאחר הבדיקה למצב "פתוח".
 .18  פ  נקה מסנ� מי� בכניסה לרדיאטור משאבת דיזל במידה וקיי�
 .19  פ  נקה וחזק חיבורי מצברי� למשאבת דיזל, בדוק כבלי מצברי�

 .20  פ  ומתק� אזעקה.בדוק תקינות מחווני לח$ 
 .21  נ  פ  לש� בדיקה שנתית. בדוק תקינות רגשי זרימה ומצב מגו  ראשי.  הזמ� ספק שרות

 .22  פ  גרז מיסבי המשאבות, מנוע דיזל, וחלקי� נעי�
 .23  פ  בדוק וכוו� (בהתא� לצור�) צירי משאבות (קופלונג).

 .24  פ  בדוק והפעל הפעלת חירו� ידנית
 .25  פ  בדוק וכוו� פרסוסטט לח! מי�

 .26  פ  בדוק צנרת גלישת מי מאגר
 .27  פ  בדוק צנרת דלק

 .28  פ  בדוק והחל  בהתא� לצור� שמ� מנוע
 .29  פ  בדוק והחל  מסנ� שמ�, דלק ואויר למשאבת דיזל

 .30  פ  בדוק והחל  מסנ� מי� בכניסה למצנ� משאבת דיזל
 .31  פ  בדוק מתלי מנוע לתושבת
 .32  פ  בדוק והדק חיבורי חשמל

 .33  פ  חוזרי� בצנרת כיבוי אש בדוק שסתומי� אל
 .34  ס  בטיחות. וודא קבלת אישור לתקינות המערכת, ותייק אותו בתיק

 .35      1928אחזקת מערכת הספרינקלרי� לפי תק� 
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  עמדת כיבוי אש  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ  ס  בדוק מלאי בעמדה לפי הרשימה:

 .2    זרנוק (צינור בד). X 2א. 
 .3    .2מזנק " 1ב. 

 .4    בקצה. 3/4מ' ע� מזנק " 25ג. גלגלו� 
 .5    ק"ג, או מט� גז הלו�. 6ד. מט� אבקה 

 .6  ס  בדוק תקינות המט  המחוג של המנומטר על הירוק.
 .7  ס  לצור/. בדוק נזילות מי� בצנרת כיבוי האש של הברזי� ותק� בהתא�

 .8  ס  בדוק ניקיו� העמדה.
קפל אות� בקיפול  פרוס אות� ובדוק תקינות�, לאחר מכ� הוצא את הזרנוקי�,  .9  נ  פ

 .10  פ  אותו. פרוס את צינור הגומי של גלגלו�, בדוק אותו ולאחר מכ� גלגל
 .11  פ  נקה חיבורי� מהירי� ומרח ווזלי�.

 .12  פ  בדוק אטמי ברזי� וחיבורי� לגלגלו�.
 .13  ס  חלודה, בצע תיקוני� וצבע לפי הצור�.בדוק 

 .14  ס  שמ� צירי דלת הארו�.
 .15  ס  נדרש. בדוק את ארו� כיבוי האש לתקינות.  בצע תיקוני צבע א�

 .16  ס  השל� שילוט חסר.
 .17  פ  שמ�/גרז את צירי הברזי�.

 .18  ס  הזמ� חברת שרות לבדיקת תקינות המטפי�.
 .19  ס  בעמדה.רשו� סוג הבדיקה והתארי� בטופס הנמצא 

      20. 
   מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה לציוד כיבוי האש עפ"י התקני� להל�:

זרנוקי� ומכללי זרנוקי� אטומי� וניתני� להשטחה למטרות כיבוי  � 365ת"י  •
 אש

  מערכות לכיבוי אש במי�: בקרה, בדיקה ותחזוקה 1928ת"י  •
 1חלק  448ת"י  ברז כיבוי הידרנט לכיבוי אש: •

  1928ת"י  בקרה,בדיקה ותחזוקה לכיבוי אש במי�:מערכות  •
  

    21. 
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  ד� טיפולי�

  מצב
  מטפה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1    מחוג שחסר לו מד לח!בדוק     נ    מד לח� או מחוו�
 .2    בדוק מד לח! מעוות או זכוכית שבורה
 .3    בדוק לוח מד הלח! הלא קריא או דהוי

 .4    בדוק סימני שיתו�
 .5    בדוק בית מד לח! או מחזיק זכוכית מעוותי�

 .6    בדוק מחוו� פגוע

 .7    ראש הפעלה או שסתו� מיכל גז דחוס
 .8    או הציר פגומי�בדוק שיתו/, או הידית, הקפי!, הכוש 

 .9    בדוק תבריג היציאה פגו�

 .10    מנגנו	 הפיזור
 .11    בדוק המנו , הכוש, המפרק או הנצרה תפוסי�

 .12    פתח הנחיר או פתח המעבר סתו�, מעוות, שבור או משות�

 .13    בדוק מנגנו	 הניקוב
 .14    בדוק הכוש, מנו  הניקוב או המפרק ניזוקי� או תפוסי�

 .15    או החיתו� קהה או ניזוקבדוק פי� הניקוב 

 .16    מיכל גז דחוס
 .17    בדוק סימני שיתו�

 .18    בדוק דסקת האטימה פגומה (שרוטה, חתוכה, משותכת או מעוותת)
 .19    בדוק תבריג פגו� או בלוי
 .20    בדוק סימוני� לא קריאי�

 .21    קנק	 הגז
 .22      בדוק תארי/ בדיקת הלח! ההידרוסטטי או הייצור

 .23      בדוק סימני שיתו�

 .24      מכסה פתח המילוי
 .25      בדוק שיתו/, סדוק או שבור

 .26      בדוק תבריג פגו�
 .27      בדוק פגיעה במשטח האטימה

 .28      בדוק פתח שחרור הגזי� או חרי! השחרור סתו�

 .29      מרכבה וגלגלי�
 .30      בדוק מרכבה משותכת, כפופה או שבורה

 .31      בדוק גלגלי� פגומי�

 .32      ידית נשיאה של המטפה
 .33      חיבור הידית שבורבדוק 

 .34      בדוק ידית שבורה
 .35      בדוק חיבור הידית משות/, בלוי או תפוס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  מטפה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .36      חות�
 .37      בדוק חות� שבור או חסר

 .38      מושב בקבוק החומצה
 .39      בדוק א� המושב משות/, פגו�, כפו� או מעוות

 "O"אטמי  
    40. 

 .41      בדוק אטמי� פגומי�, (חתו/, שבור, סדוק או בלוי, מיובש, מעו/)
 .42      בדוק א� חסר

 .43      מתלה קיר או מתלה לרכב
� .44      בדוק שיתו/, בלוי או כפו

 .45      בדוק תפיסה רפויה או חזקה מדי
 .46      בדוק ברגי� חסרי�, בלויי�, רפויי� או משתוכי�

 .47      בדוק רצועות או ריפוד בלוי

 .48      גישתה
 .49      בדוק שיתו/, עקומה, סדוקה או שבורה

 .50      בדוק א� היא סתומה
 .51      בדוק תבריג פגו�

 .52      התק� לפריקת לח�
 .53      בדוק שיתו/ או פגו�

 .54      בדוק א� שבור, דקור או סתו�

  
    55. 

  מעבר לבדיקות לעיל יש לבצע טיפולי� למטפי� עפ"י התקני� להל	: 
 66ת"י  מטפי� מיטלטלי� של קצ� או מי� המכילי� גז סניקה: המטפה

 1חלק  129ת"י  מטפי� מיטלטלי�; תחזוקה

 2חלק  129ת"י  התאמה,התקנה וסימו	. מטפי� מיטלטלי�:

 212ת"י  חומצה מיטלטלי�: מילויי� ותמיסות מילוי!מטפי פחמה

 283ת"י  מטפי קצ" מיטלטלי�: מילויי� ותמיסות מילוי

      

  
  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&ונתי, מע&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מערכת חמו� מי� לצריכה
  הוראות  לבצוע

 .1  ח  פ  בדוק יומ� אירועי�.  רשו� כל פעולה חריגה.
 .2  פ  רשו� כל הנדרש ביומ� חדר דוודי חמו� המי�.

 .3  פ  וודא שאי� רעשי�, רעידות ונזילות. ערו/ סבוב בחדר הדוודי�,

 .4  מ  פ  .........° C......... ביציאה ° Cרשו� טמפ' מי� בכניסה לדוד 

 .5  פ  .........° C °......... C °......... Cרשו� טמפ' מי� במיכלי אגירה 
 .6  פ  רשו� רכוז מי� מתווספי� למערכת הסגורה ...... מ"ק.

 .7  נ    ליחידות המערכת.פעל עפ"י ההוראות החודשיות 
 .8    פעל עפ"י ההוראות התלת חודשיות ליחידות המערכת.
 .9    פעל עפ"י ההוראות החצי שנתיות ליחידות המערכת.

 .10    פעל עפ"י ההוראות השנתיות ליחידות המערכת.
 .11    הסגורה ..... מ"ק. רשו� סכו� שנתי של כמות מי� שהתווספה למערכת
.  טפל PH ) ......PPM (TDSבצע אנליזה כימית למי המערכת הסגורה רשו� .....    12. 

  
  
 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מי��מחלי� חו� מי�
  הוראות  לבצוע

 .1  נ  פ  ..... . ° Cיציאה  )C ° ) ........1רשו� קריאת טמפ' מי מעגל ראשי כניסה 

 .2  פ  ........ .° Cיציאה  ......... .° Cרשו� קריאת טמפ' מי מעגל משני כניסה 
 .3  פ  ואביזרי�.בדוק נזילות מי� ממחלי  ח� 

 .4  פ  פתח וסגור ברזי� ליד מחלי� הח�, בדוק אטימות.
 .5  פ  בדוק תקינות פעולה של ברז תרמוסטטי לפקוד.

 .6  ס  נקה מסנני מי�.
 .7  ס  בדוק ברז תרמוסטטי ואטימתו המוחלטת כשאי� עומס.

 .8  ס  לפי הצור� ניקוי מכני וכימי. הסר מכסי� ובדוק נקיו� הצנרת, נקה אבנית.
 .9  ס  תק� בדוד פגו�.

 .10  ס  הסר חלודה ובצע תקוני צבע.
 .11  ס  תק� שילוט וסימוני צנרת.

 .12  ס  נקה מאבק ולכלו� את מחלי  הח� וסביבתו.
 .13  ס  מעגל ראשי: רשו� לח$ יניקה ..... מ'.  לח$ סניקה ...... מ'.

 .14  ס  מעגל משני: רשו� לח$ יניקה ...... מ'    סניקה ...... מ'.
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מיכל התפשטות
  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  בדיקה חזותית, נזילות וחבורי�.
 .2  פ  ולח$ אויר או חנק� מעל הממברנה.בדיקת מפלס המי� 

 .3  פ  בדוק מערכת שמירת לח$ הגז וודא שאי� דליפות בצנרת.
 .4  פ  בדוק פעולת אביזרי בטיחות ושסתומי בטחו�.

 .5  פ  בדיקת פעולת המצו� ושמו� פרקיו (במיכל פתוח).
 .6  נ  פ  הורקת המי� ונקוי המיכל (במיכל פתוח).

 .7  פ  היצר� (במיכל סגור). בדיקת לח! גז לפי הוראותהורקת המי� מהמיכל ועריכת 
 .8  פ  בדיקת התראות גובה מי� (היכ� שקיי�).

 .9  פ  הסרת חלודה ותקוני צבע.
  
 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   zooנגב  נספח אחזקה
17/6/2020 

 
 

113 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  משאבת ואקו�
  הוראות  לבצוע

 .1  ת  ס  בצע ניקיו� למסנ� המי� הקט� שנמצא בכניסת מי הקירור למשאבת הוואקו�

אסור  –לפני הביצוע  משאבות  וואקו� עובדות, יש לתא� הורדת המכונה בייצור
  להפסיק משאבות וואקו� ללא אישור

 .2  פ

 .3  נ  ס  שני�: 5כל 
 .4    .  טיפול חמש שנתי יבוצע במפעל המשאבות1
 .5    .   יש לדאוג למשאבות חליפיות לכל משאבה מטופלת, 2
 .6    .   אי� להוריד משאבה ללא קבלת משאבה חלופית3
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מי�משאבת 
  הוראות  לבצוע

 .1  ש  פ  אטמ'.&אטמ', סניקה&קרא ורשו� לחצי מי� יניקה
 .2  פ  נזילות מי�.הקשב לרעידות ולרעשי� חריגי�, בדוק 

 .3  ת  פ  בדוק במגע יד, חו� יתר במיסבי�.  בדוק שמ� בעי� בקורת.
 .4  פ  הפעל משאבה רזרבית לנסיו�.

 .5  ס  גרז מסבי המשאבה.
נקה ויבש כל סביבת המשאבה.  ודא שאי� דליפת מי� מהצירי�.  הדק אט� הציר   .6  ס

 .7  נ  ס  ).Aligngmentבדיקת יישור צירי מנוע משאבה (
 .8  ס  הדוק כל חבורי החשמל של המנוע.

 .9  ס  בדיקת הארקת המנוע.
 .10  ס  נקוי פתחי האוורור של המנוע ובדיקת מגיפת האוורור.

 .11  פ  השווה לנתוני�. & Aסגור  רשו� ג� זר� פעולה מול ברז  & Aרשו� זר� פעולה רגיל 
 .12  פ  אטמ' השווה לנתוני�. &רשו� לח$ סניקה מול ברז סגור 

 .13  ס  נקה חלודה, ובצע תקוני צבע.
 .14  פ  השל� שלוט חסר.

 .15  פ  בדוק פעולת ברזי סגירה ואל חוזר.
 .16  ס  נקה מסנ� מי�.

 .17  פ  בדוק פעולת מג� זרימה.
  
  
 &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  שנתי.
  פעולה. &סטטי, פ&במצב: סהבצוע כשהציוד 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  ביוב / ניקוזמשאבת 
  הוראות  לבצוע

 .1  ת  פ  בדוק חזותית רעידות ולשמיעת רעשי�.
 .2  פ  הפעל המשאבה ידנית, וודא שברז אל חוזר פועל.

 .3  פ  בדוק פעולות הפיקוד להפעלת המשאבות (הנמצאות בבור).
 .4  נ  ס  המשאבה מהבור, שטו� במי�.הוצא 

 .5  ס  הסר חלודה ובצע תיקוני צבע.
 .6  ס  בדוק מצב אט� ואט� מכני.

 .7  ס  בדוק מצב השמ�.
 .8  ס  בדוק תקינות כבל ההזנה, חיבורי החשמל ותקינות הארקה.

במידה והמשאבה מותקנת במקלט או במקו� אחר בו סוג הציוד שעות העבודה של   .9  ס
 .10  פ  נקה מצופי פיקוד.

 .11  פ  בדוק פעולת שסתו� אל חוזר.
  
  
  שנתי.הבצוע &חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&כשהציוד במצב: ס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  משאבת כיבוי אש דיזל
  הוראות  לבצוע

 .1  ש  פ  י משאבת זכוכית.’בדוק החומצה במצבר ע 
 .2  פ  בדוק תקינות מטע� המצברי� .

 .3  פ  וודא שהכבלי� של המצבר מחוזקי� .
 .4  פ  וודא שבמיכל הדלק כמות מספקת של דלק.

 .5  פ  בדוק מפלס מי� במאגר המי� .

 .6  פ  עד שמשאבת הדיזל תכנס לפעולה . TESTלח! על לחצ�  &בא� הכל תקי� 
 .7  פ  רשו� הנתוני�:

 .8  פ  &חו� מנוע במעלות 

 .9  פ        & BAR\לח! שמ� באטמ
 .10  פ   &לח$ יניקה באטמ 
 .11  פ        &לח$ סניקה באטמ 

 .12  פ  &תקינות מגופי� והתקני� מיוחדי� 
 .13  פ   &כמות הדלק במיכל בליטר

 .14  פ   &קריאת מד שעות (א� קיי�) 
 .15  נ  פ  הזמ� גור� מוסמ� לבדיקת תקינות מערכת משאבות המי� .

 .16  פ  בדוק תקינות הארקת המשאבה .
הידוק  בדוק תקינות הארקת המשאבה .    וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות :

  ניקוי והסר חלודה .   בורגי המשאבה, מנוע ובסיס .
 .17  פ

 .18    מסנני דלק,שמ�,אויר .החלפת שמ� מנוע, 
 .19  פ  בצע טיפול שנתי ללוח החשמל של המשאבה  .

: מי קירור זורמי� מהמנוע למערכת הניקוז. במידה ואי� זרימה יש לפתוח הערה
מייד את הקו העוק� של הברז החשמלי. פעולת המשאבה תופסק אוטומטית לאחר 

מכסה מיכל הדלק .בדוק דקות .בדוק את תקינות מיכל הדלק, נזילות ואטימות  30
לנזילות מי� מאט� ומאט� מכני .לאחר דימו� המשאבה וודא שהיא נמצאת במצב 

אוטומטי. החל  את עיגול הנייר במכשיר הרישו� התק� במקומו נייר חדש .את 
  הנייר תייק בתיק אישורי בטיחות .

    20. 

  מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקני� להל�: 
 מערכות לכיבוי אש במי�:בקרה,בדיקה ותחזוקה � 1928ת"י  •

 בדיקות ותחזוקה של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מי� (מערכת מתזי מי� •

sprinklers system   1596שהותקנה ע"פ ת"י( 

   NFPA 25 התחזוקה מבוססת על תק� •

    21. 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  משאבת כיבוי אש חשמלית
  הוראות  לבצוע

הורד לח$ בקו כבוי אש (עי פתיחת הידרנט) ובדיקת כניסת המשאבה לעבודה באופ� 
  אוטומטי תו� בניית לח$ מתאי�

 .1  ש  פ

בדוק נזילות מי� מאט� ציר ומאט� מכני הערה: צריכה להיות נזילה קטנה לקירור 
בכל פע� עד שכמות  סיבוב 1/4בא� הנזילה חזקה יש להדק את שני הברגי� ( הציר.

(בדוק מגופי� והתקני� מיוחדי� מסנני� ואל  טיפה לשנייה &הנזילה תהיה סבירה כ 
  חוזר.)

 .2  פ

 .3  פ  בדוק מפלס מי� במאגר המי� .

משאבה   JOKEYרשו� את נתוני הלחצי� הבדיקה / סוג משאבה   |  משאבת 
 –חשמלית 

 .4  פ

 .5    לח$ יניקה :
 .6    לח$ סניקה :

 .7   תקינות מגופי� :
 .8  מ  פ  וסגור (פתיחה וסגירה מלאי�) את כל ברזי המי� .פתח 

 .9  פ  גרז מסבי� (במידה ויש צור/)
 .10  נ  פ הזמ� גור� מוסמ� לבדיקת תקינות מערכת משאבות המי� 

וודא שמבוצעות הפעילויות הבאות: הידוק בורגי המשאבה מנוע ובסיס ניקוי והסרת 
עי ניקוז ופירוק .בדיקה ורישו�  ניקוי מסנני מי� חלודה .ניקוי פתחי אוורור מנוע

רישו� כיוו� ריליי  יתר זר� (אובר לוד)  עבודה בשלוש הפזות והשווה לנדרש זרמי
 והשווה לנדרש .

 .11  פ

      12. 
  מעבר לבדיקה לעיל יש לבצע בדיקה עפ"י התקני� אחת לשנה להל�: 

 מערכות לכיבוי אש במי�:בקרה,בדיקה ותחזוקה � 1928ת"י  •

 של מערכות לכיבוי אש המבוססות על מי� (מערכת מתזי מי�בדיקות ותחזוקה  •

sprinklers system   1596שהותקנה ע"פ ת"י( 

  NFPA 25 התחזוקה מבוססת על תק� •

    13. 
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  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מדחס אויר
  הוראות  לבצוע

 .1  ש  ס  נקז מי� ממיכל האוויר עד יציאת אוויר יבש

 .2  פ  .. אטמ' וכיול…מדוד ורשו� לח! אוויר מכסימלי ויסות 
 .3  פ  .בצע בדיקת רעש ורעידות בפעולה, בדוק גובה שמ� בעינית, בדוק ג� במצב הפסקה

 .4  ס  בדוק מתיחות ומצב רצועות
 .5  ס  נקז מלכודות מי� בקווי האוויר הדחוס
 .6  ח  ס  יש לבצע ניקיו� סוללות ע� לח$ אוויר

 .7  מ  ס  בדוק לוח חשמל המדחס, בדוק פיקוד החלפת מדחסי� 
 .8  ס  בדוק שסתומי בטחו�

 .9  ס  בדוק נזילות אוויר בקווי האוויר ובחיבורי�
 .10  ס  בדוק מצב הצנרת, חזק במידת הצור�

 .11  ס  בדוק הגנות לח$ אוויר
 .12  פ  …… A … ..Aמדוד זר� עבודה במדחסי� 

 .13  פ  בדוק וכייל שעוני לח$
 .14  נ  ס  תיקוני צבעבצע 

 .15  ס  בצע בדיקת שמ� במעבדה, החל  במידת הצור�, כולל מסנני�
 .16  פ  בדוק פעולת המדחס, תק� והחל� שסתומי� במידת הצור/

 .17  ס  הדק חיבורי חשמל של המנוע ובדוק הארקות
 .18  ס  הזמ� בודק מוסמ/ לביצוע בדיקה למיכל האויר

 .19  ס  (במידה וקיי�)בדוק והחל� סילקה ג'ל במייבשי האוויר 
      20. 

�ל ת אחעפ"י תק�  אוירהקולט מעבר לבדיקות לעיל, יש לבצע בדיקה של  21     26. 
לח/), �תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקת מתקניוכ� לטפל במדחס האויר עפ"י 

1967�תשכ"ז  
    22. 

  
  שנתי. &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מערכת אויר דחוס
  הוראות  לבצוע

 .1  ש  פ  נקוז מי� ממיכל אויר עד יציאת אויר יבש.
 .2  פ  מדוד ורשו� לח! אויר מכסימלי, ויסות ..... אטמ' וכיול.

במצב פעולה ובמצב  בדיקת גובה שמ� בעי� מראה,  &בדיקת רעש ורעידות בפעולה   .3  פ
 .4  ס  בדוק מתיחות ומצב רצועות.

 .5  פ  נקוז מלכודות מי� בקווי האויר הדחוס.
 .6  ת  ס  בדיקת מצב מסנ� אויר, נקוי בנפט לפי הצור�.

 .7  מ  ס  בדיקת לוח חשמל מדחס, בדיקת פקוד החלפת מדחסי� ובטחונות.
 .8  פ  בדיקת שסתו� בטחו�.

 .9  פ  בדיקות נזילות אויר בקווי אויר ובחיבורי�.
 .10  פ  בדיקת הצנרת, חיזוקי� ותמיכות בכל המערכת.
 .11  פ  הפסקה בלח! ..... אטמ'. בדיקת הגנות לח$ אויר, התחלה בלח$ ..... אטמ'

 .12  פ  .A  ,.......A  ,........A....... OL........Aמדוד זר� עבודה במדחסי� 
 .13  פ  בדיקה וכיול שעוני לח$.

 .14  נ  ס  ותקוני צבע. יניקו
 .15  ס  בדיקת מצב השמ� ומסנני השמ� החלפה לפי הצור�.

 .16  פ  בדיקת פעולת המדחס תקו� והחלפת שסתומי� לפי הצור/.
 .17  ס  הדק חבורי חשמל של המנוע ובדוק הארקה.
 .18  פ  הזמנת בודק מוסמ� לבדיקת מיכל הלח$.

 
  שנתי. &חצי שנתי,  נ  &עונתי,  מ  &תלת חודשי,  ע  &דו חודשי,  ת  &חודשי,  ד  &שבועי,  ח &יומי,  ש  &י 

  פעולה. &סטטי,   פ  &הבצוע כשהציוד במצב:  ס 
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  צנרת מי� (דלוחי�)
  הוראות  לבצוע

 .1  מ  פ  בדוק שלמות ויזואלית
 .2  פ  בדוק עיגו� נאות

 .3  פ  בדוק תקינות צבע
 .4  פ  בדוק פעולת מגופי� (ע"י פתיחה/סגירה)

 .5  פ  בדוק תקינות מגופי� מפוקדי�
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
  
  
  
  

  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  צנרת מי� ואביזריה
  הוראות  לבצוע

 .1  ח  פ  בדיקת נזילות מי� מחבורי� ואביזרי�.
של הציר.  תקו� נזילות  פתיחה וסגירה של כל הברזי�, בדיקת אטימות וסבוב חופשי

אינו אוט�, יש לפרקו לנקות בחומצה  בציר הברז לפי הצור/.  במידה והברז
  ואטמי�. ולהחלי� אביזרי�

 .2  מ  פ

 .3  ס  בדוק פעולת ברזי שחרור אויר , נקה שסתומי�.
 .4  ס  פתח ונקה כל מסנני המי�, החל  רשתות קרועות.

ומשקעי�.  וודא תנועה חופשית  בדוק ברזי נקוז למי� וברזי מנומטרי�, נקה אבנית 
  של ידית הברז.

 .5  ס

קלפטות, וודא אטימות  קפיצי� או חוזרי�, נקה תושבות, וודא שלמות&פתח אל
  למי�.

 .6  נ  ס

תק� אביזרי� שאינ�  בדוק פעולת אביזרי� אטומיי� ומפסקי זרימה בצנרת המי�.
  מגיבי� כנדרש.

 .7  פ

 .8  פ  בדוק כל תמיכות וחזוקי צנרת המי�, תק� כנדרש.
חלודה, צבע ותק� כל  בדוק מצב הצבע על הצנרת ואביזריה, קל  צבע רופ , נקה

  המקומות הלקויי�.
 .9  פ

 .10  פ  בצע תקוני בדוד בכל מקו� בו הבדוד פגוע או מקול .
 .11  פ  חסר תק� והדבק מחדש כל שלוטי הצנרת הרפויי�, השל� שלוט
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מז"ח (מונע זרימה חוזרת)
  הוראות  לבצוע

 .1  נ  פ  .פע� בשנה - (מז"ח) מונעי זרימה חוזרתבטיפול 
  ביצוע בדיקת המז"ח יבוצע עפ"י התקני� להל�:

 מונע זרימה חוזרת (מז"ח) בעל אזור לח% מופחת � 1673ת"י  •

תקנות בריאות הע� (התקנת מכשיר מונע זרימת מי� חוזרי� חוזרת) תשנ"ב  •
 וק המי�ח  1992

  חוק התכנו� והבנייה •

  2. 

  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מיכל אגירת מי�
  הוראות  לבצוע

 .1  ת  ס  המיכלבדוק חזותית מצב 
 .2  ס  בדוק חיבורי צנרת מי� ונזילות

 .3  ס  בדוק חלודה בחיבורי הצנרת
 .4  ס  המיכלבדוק קיבוע 
 .5  ס  מבחינה חשמלית המיכלבדוק חיבורי 

 .6  ס  בדוק בידוד צנרת המי�
 .7  ס  בדוק חיזוק כללי של כל הברגי� , שמ� וגרז כנדרש
 .8  ס  הצור/ יבדוק כל תפרי הריתוכי�, תק� בהתא� וצבע עפ"

 .9  ס  בצע תיקוני צבע בהתא� לצור�
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  ד� טיפולי�
  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  בדיקת בורות ביוב/ניקוז/מפרידי שומ�
  הוראות  לבצוע  

 .1  ת  פ  בדיקת תקינות ויזואלית
 .2  פ  בדיקת המשאבות לתקינות (הפעלה יזומה)
 .3  פ  בדיקת תקינות לוח הפעלה אוטומטי (בורר)

 .4  פ  בדיקת תקינות ברז אל חוזר
 .5  פ  פיקודבדיקת תקינות מצופי 

 .6  פ  בדיקת חיבורי צנרת ומחברי� גמישי�
 .7  פ  בדיקת תורנות הפעלה

 .8  פ  בדיקת לחצי המי� וספיקה
 .9  פ  בדיקת תקינות לוח ומפסק חשמל 

  
  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  ד� טיפולי�

  מצב
  ס'מ  תד'  ציוד

  מערכת ניקוז
  הוראות  לבצוע  

 .1  ח  פ  שניות. 30הפעלת המשאבות באופ� ידני למש� 
 .2  ס  בדיקת הניקוז של החניוני�.

 .3  ס  בדיקת הניקוז ברחבת הכניסה לבני�.
 .4  ס  בדיקת הניקוז בחדר האשפה.

 .5  מ  פ  הפעלת המשאבות ע"י המצופי�.
 .6  ס  העירוני ובדיקת זרימה חופשית.פתיחת המכסה 

 .7  פ  .+בדיקת האינדיקציות של ההפעלה בחדר ה
 .8  ס  פתיחת לוח החשמל ובדיקת מצב הציוד.

 .9  נ  ס  ניקוי המשאבות ובדיקת מצב המסבי� והאטמי�.
 .10  ס  ניקוי המצופי�.

 .11  ס  שאיבת הבור ע"י מיכלית.
 .12  ס  בדיקת ההגנות החשמליות וחיזוק ברגי�.

  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&עתלת חודשי, &דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
   

  ד� טיפולי�
  מצב
  בדיקת שירותי�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  ת  ס  בחדרי השירותי� בדיקה לניקיו�
 .2  ס  מיכלולי�:בדיקה לתקינות 

 .3  ס  בדוק ויזואלית את האסלה, קיבוע האסלה, סדקי� וכדומה  & אסלות
 .4  ס  בדוק חיזוק הברגי� של מכסה האסלה, שבר וכדומה – מכסה אסלות

 .5  ס  בדוק ויזואלית את הכיורי�, סדקי�, חיזוק וכדומה.  – כיורי�
 .6 ס  בדוק קיבוע הברז, ויזואלית, חיזוק צנרת המי� של הברז וכדומה – ברזי�

 .7 ס  בדוק קיבוע הסבונית, סדקי� וכדומה –סבוניות 
 .8 ס  בדוק קיבוע המראה, חיזוק, סדקי� וכדומה  �מראה 
 .9 ס  בדוק קיבוע המכשיר, סדקי� וכדומה.   – ריח מדיפי

 .10 ס  בדוק קיבוע המכשיר, חיזוק ברגי�, ויזואלית וכדומה – מכשיר נייר טואלט
 .11 ס  " לבדיקת ניקיו� (בדיקה מדגמית)סיפו�פירוק "בצע 
 .12 ס  .יניקת אוויר משירותי�בודק 

 .13 ס  , בדוק מנעול וצירי�. שירותי�הדלתות בדוק חיזוק 

     14. 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  דלתות  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  נ    דלתות אש
 .2 ס  בדוק תקינות צירי� ועוצר דלת הידראולי.

 .3 ס  שמ� צירי�.
 .4 ס  בדוק לסגירה ואטימות טובה.

 .5 ס  בצע תיקוני צבע בהתא� לנדרש.
 .6    דלתות זכוכית

 .7 ס  בדוק וכוו� משאבה הידראולית רצפתית.
 .8 ס  בדוק תקינות צירי�, מנעולי� וידיות.

 .9 ס  שמ� וגרז במידת הצור/.
  
  שנתי.&חצי שנתי, נ&עונתי, מ&תלת חודשי, ע&דו חודשי, ת&חודשי, ד&שבועי, ח&יומי, ש&י

  פעולה&סטטי, פ&הבצוע כשהציוד במצב: ס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  אחזקת פני� מבנה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לביצוע

 .1  ת  ס  צבעי� לקירות (במקו� בו נדרש תיקו� יבוצע משטח של�), שימו� ציפוי ע$. יתיקונ
 .2  ס  ריצו� שבור, שקוע ורופ�. יתיקונ

ותיקוני צבע או פורמייקה שימו� פוליטורה  &פול בע!, דלתות, משקופי� ומסגרות יט  .3  ס

PVC4  ס  :פוי ריצפה אחר י, שטיחי� וח. 
 .5  ס  חיזוק ושימו�.בדיקה,  &פרזול 
 .6  ס  קוי מונע של סיפוני� בכיורי� ובדיקת נזילות.ינ & �שירותי

 .7  ס  פוי מחדש של אביזרי� שהתקלפו מצבע או ניקל.יהחלפת או צ
 .8   צבע, יותיקוניישור, ניקוי  &וגופי תאורה ]2SR[ , תקרות ביניי� תקרות אקוסטיות

 .9  ס  מצברי� ונורות כנדרש. חרו� ושילוט יציאה, החלפת בדיקת תאורת &תאורת חרו� 

  ד� טיפולי�
  מצב
  אחזקת חו% מבנה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

.חיפויי� כנדרשבדיקת מצב ציפוי חו! ותיקו�   .1  מ ס 
 .2 ס וודא שחיבורי האב� אטומי� בקירות מצופי פסיפס, וודא שהפסיפס של�.

, בדוק סדקי�, רטיבות ורולקות טפל בגגות  .3 ס 
 .4 ס בדיקת אלמנטי� רופפי� וסדוקי�.

 .5 ס בדיקת איטומי� סביב חלונות ופתחי�.
 .6 ס בדיקת שלמות רשתות בחלונות.

 .7 ס בדיקת חיזוקי אנטנות, דוודי� וציוד על הגג.
 .8 ס בדיקת נזילות דוודי שמש.
 .9 ס תיקוני צבע לתרני אנטנות.

איטו� קירות ומעברי� תת קרקעיי�.בדיקת   .10 ס 
 .11 ס בדיקת איטו� חדירות כבלי� ומערכות למבנה.
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  ד� טיפולי�
  מצב
  אחזקת כבישי� ורחבות מאספלט, שוליי�, ניקוז, תמרור, צבע  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ ס  העבודות יבוצעו פעמיי� בשנה וכ� לאחר מזג אוויר קשה כללי:
 .2 ס  בגשמי� עזי� וברוחות חזקותהמלווה 

   ס  כבישי� ורחבות אספלט
: יבוצע  ע"י מטאטא מכני, לסילוק כל לצור/ זיהוי פגמי� סעותימיסודי של ניקוי   .3 ס

 .4 ס   פרוק אספלט  תיקו� פגמי� מקומיי� בשכבת האספלט העליונה:  .ב
 .5 ס  תיקו� שטחי אספלט עליוני�:  קרצו , איטו� בביטומ�,   ג. 

 .6 ס  ד.  תיקו� מבנה לכל עומקו בכבישי� וברחבות:  פרוק המבנה,  עבוד 
 .7 ס  ה.  תיקוני סדקי� בכבישי� ורחבות:  פתיחת הסדק, ניקוי  ומילוי.

   ס  שוליי� לכבישי� ורחבות
 .8 ס  תוספת, תיקו� חריצה רדודה והתפוררות: חרישת השטח הקיי�  .א

 .9 ס  ב.   תיקו� מבנה השוליי� (לכל עומקו):  חרישת השטח הקיי�, תוספת 
 .10 ס  ג.   תיקו� שטחי סדיקה בשוליי�:  חרישה והידוק.

 .11 ס  חריצה עמוקה בקצה השוליי�:  מילוי ברסק אב�.ד.  תיקו� 
 .12 ס  תעלות ניקוז:

 .13 ס  א.  ניקוי התעלות:  בדיקה וניקיו�  לכל עומק התעלה.
 .14 ס  ב.  תיקו� חתירה בתעלות:  מילוי רסק אב�.

 .15 ס  מעבירי מי�
 .16 ס  א.  ניקוי המעבירי�:  ניקוי ע"י זרמי מי� בלח$.

 .17 ס  ב.  תיקו� כנפיי� מעקות למעבירי�: ריסוק וסילוק השבור, יציקת 

  תיקו� גביוני�
 .18 ס

 .19 ס  תיקו� גביוני� ממולאי� באב�:  הוספת אבני� ששקעו, סגירת א. 
 .20 ס  ב.   תיקו� גביוני� ממולאי� ברסק אב�:  הוספת רסק אב� ששקעה.

  ותמרורי�עמודי תמרור 
 .21 ס

 .22 ס  א.  תחזוקת עמודי תמרור ותמרורי�:  רחיצה בדיקת שלימות
 .23 ס  ב.  החלפת תמרורי�: יוחל� כאשר הצבע דהה.

 .24 ס  ג.   החלפת עמודי תמרורי�:  העמוד בהתא� לתק� צבע והצבה
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  ד� טיפולי�
  מצב
  חצרות חו/אחזקת   ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ ס  גדרות ושערי�, השלמה, תיקו� צבע, שימו� וחיזוק. בדיקת מצב
 .2 ס  בדיקת מערכת ביוב, ניקוי והוצאת שורצי�.

 .3 ס  בדיקת בורות שומ�, רקב וספיגה, שאיבה וסילוק הפסולת לפי צור/.
 .4 ס  בדיקת צנרת ותעלות ניקוז, ניקוי מעשבי�.

 .5 ס  בדיקת שבילי� ומדרכות, יישור, חיזוק והשלמה.
 .6 ס  בדיקת שוליי� ודפנות קרקע לקריסה וסח .

 .7 ס  בדיקת מצעי עפר מהודקי�.
בדיקת חניוני�, סימוני כבישי� וחניות. בצע תיקוני צבע לסימוני חניות ותמרורי� ,   .8 ס

 .9 ס  בדיקת תמרורי� וצביעת�.
 .10 ס  והתקלפויות.בדיקת מייסעי� וכבישי�, תיקו� סדקי� 

 .11 ס  החלפת חלקי�. בדיקת גופי תאורה חיצוניי�, תיקו� גופי�, תיקוני צבע,
 .12 ס  בדיקת גלאי אור ותפעול אוטומטי של התאורה.

תקי�.  קצ! עשב יבש  קצ$ צמחיה ורסס נגד עשבי� באופ� שימנעו הפרעות לניקוז  .13 ס
 .14 ס  בה� עלול להוצר סח� קרקעהמנע מהשמדת צמחיה במקומות 

מכסי�.  תק� צבע תרני  בדוק שלמות מערכת תאורת חו$.  החל  נורות פגומות ונקה  .15 ס
 .16 ס  בדיקת מצב ציפוי חו! ותיקו� פוגות בקירות שיש ואב�.

 .17 ס  וודא שחיבורי האב� אטומי� בקירות מצופי פסיפס, וודא שהפסיפס של�.
 .18 ס  איטו� קירות ומעברי� תת קרקעיי�בדיקת 

 .19 ס  בדיקת איטו� חדירות כבלי� ומערכות למבנה
 .20 ס  חיזוק, בדיקה לשלמות צבע וכבלי� –תרני� 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  גגות  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

 .1  מ    גג זפת שטוח
 .2 ס  בדוק ונקה את הגג מלכלו� וחפצי� לא רצויי�.

 .3 ס  א� נוצרו שקעי� עקב פגעי� בזפת על הגג. בדוק
 .4 ס  בדוק המצאות ונקיו� רשתות חורי הניקוז.
 .5 פ  שפו/ מי� בלח! במרזבי� ובדוק יציאת�.

 .6 ס  בדוק אחידות הזיפות על הגג. &לפני חור  
 .7 ס  בדוק סיוד הגג בחומר מתאי�. &לפני קי$ 

    8. 
 .9    גג יריעות ביטומניות

 .10 ס  כללי את יריעות הבידוד על הגג (ויזואלית).בדוק באופ� 
 .11 ס  נקה את הגג מלכלו� וחפצי� לא רצויי�.

 .12 ס  בדוק א� נוצרו שקעי� עקב פגעי� על הגג.
 .13 ס  בדוק את קצות היריעות בדפנות האנכיות מסביב לגג.

 .14 ס  בדוק המצאות ונקיו� רשתות פתחי הניקוז.
 .15 ס  הבית. הודע למנהל &במידה ונמצאו פגעי� 

    16. 
� .17    גג מרוצ

 .18 ס  בדוק את תקינות מרצפות ואטימה בחריצי�.
 .19 ס  בדוק ונקה את הגג מלכלו� וחפצי� לא רצויי�.

 .20 ס  בדוק המצאות ונקיו� רשתות חורי הניקוז.
 .21 פ  שפו/ מי� בלח! במרזבי� ובדוק יציאת�.

 .22 ס  הודע למנהל האחזקה. &במידה ונמצאו פגעי� 
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  ד� טיפולי�
  מצב
  טפול בצמחיה  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

    ח ס  טיפול בגינו� וצמחיה חיה כולל אדניות ובריכות:
 .1 ס  ניקוי סביבתי מלכלו�.

 .2 ס  פינוי צמחיה יבשה
 .3 ס  השלמת צמחי�

 .4 ס  בדיקת מערכת השקייה הידרופונית
 .5 ס  טיפול במערכת השקייה בגינו�

 .6 ס  בדיקת מחשב
 .7 ס  בדיקת זרימת מי� בצנרת

 .8 ס  חיזוק מחברי�
 .9 ס  בדיקת יציאת מי� מהדיזות

 .10 ס  בדיקת הצנרת לשלימות ונזילות
 .11  מ    כללי

 .12 ס  מניעת התפתחות עצי� ושיחי� בקרבת מתקני�
 .13 ס  כיסוח מינימלי וריסוס. & כיסוח צמחיה בתעלות

הפעולה תתבצע בטווח  חשמל ושוחות הארקה הדברה וכיסוח צמחיה בסמו/ לעמודי
  מטר מהמיתקני�. 1של 

 .14 ס
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  ד� טיפולי�
  מצב
  בדיקת שירותי�  ס'מ  תד'  ציוד

  הוראות  לבצוע

      
  
  
  
  
  ת

  
 .15  ס  בדיקה לתקינות מיכלולי�:

 .16  ס  בדוק ויזואלית את האסלה, קיבוע האסלה, סדקי� וכדומה  & אסלות
 .17  ס  בדוק חיזוק הברגי� של מכסה האסלה, שבר וכדומה – אסלות מכסה
 .18  ס  בדוק ויזואלית את הכיורי�, סדקי�, חיזוק וכדומה.  – כיורי�
 .19 ס  בדוק קיבוע הברז, ויזואלית, חיזוק צנרת המי� של הברז וכדומה – ברזי�

 .20 ס  בדוק קיבוע הסבונית, סדקי� וכדומה –סבוניות 
 .21 ס  בדוק קיבוע המראה, חיזוק, סדקי� וכדומה  �מראה 
 .22 ס  בדוק קיבוע המכשיר, סדקי� וכדומה.   – ריח מדיפי

 .23 ס  בדוק קיבוע המכשיר, חיזוק ברגי�, ויזואלית וכדומה – מכשיר נייר טואלט
 .24 ס  " לבדיקת ניקיו� (בדיקה מדגמית)סיפו�פירוק "בצע 
 .25 ס  .יניקת אוויר משירותי�בודק 

 .26 ס  , בדוק מנעול וצירי�. שירותי�הדלתות בדוק חיזוק 

     27. 
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  6נספח מס. 
  הקבל� ישמור חלפי� רזרביי� בכמויות שיתאמו את הכמויות המותקנות בפועל בפרוייקט.

  החלפי� יועברו על ידי הקבל� למחסני המזמי� למקומות אות� יציי� המזמי�.
  כחלק ממסירתו.החלפי� יסופקו לקראת סיו� הפרוייקט 

  
ספירת החלפי� על פי שיטת ספירת המצאי המותק� כלומר: יחידות, מ"ר, מ"א וכדומה. בכל 

  יחידות באתר תסופק יחידה רזרבית אחת. 5מקרה של עד 
  

  :המספר מציי� כמה חלפי� מכל סוג אביזרלהל� טבלת אופ� חישוב כמויות החלפי�. 
  

מספר   נמדד ביחידות  סוג הציוד  מס'
  החלפי�

  2  יח'  ידיות לחלונות  .1
  2  יח'  מנגנוני סגירה לחלונות  .2
  1  יח'  ידיות לדלתות  .3
  4  יח'  מנעולי� לדלתות .4
  0.5  %  גופי תאורה .5
  1  %  גופי תאורת חרו� לרבות גופי� דואליי� .6
  5  מ"ר  רצו� או חיפויי קירות .7
  10  מ"ר  תקרות ביניי�  .8
בקרי� למערכות בקרה ומערכות מנ"מ לרבות  .9

  מצלמות ואביזרי קצה
  1  יח'

  5  יח'  מצלמות טמ"ס .10
  10  יח'  גלאי עש� .11
  5  יח'  גלאי נוכחות ופריצה .12
13.       
14.       
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  'נספח ב
 בניה ירוקה



                                                                      
 

 

מחזור, שימוש חוזר וסילוק של פסולת בנייה שם הפרק  8.1מספר פרק 

 ועודפי עפר

 3 ניקוד  

 

לצמצם את כמות פסולת הבניין על ידי קידום השימוש החוזר בחומרים, באתר הבנייה  מטרה :

 ובאתרים אחרים, וסילוקה לאתרים מורשים. 

 

  : מחזור פסולת בנייה1קריטריון 

יה ( למעט עודפי עפר) מפונה ומסולקת למחזור באתר שקיבל הרשאה ע"י המשרד יוכח כי פסולת הבני

להגנת הסביבה, או ממוינת באתר לשימוש חוזר, כשכמותה מבוטאת באחוזים מתוך סך כל כמות 

 פסולת הבנייה שיוצרה באתר. 

 תכנון מוצע:

 זר. מפסולת הבנייה תפונה לאתר מאושר לפינוי פסולת ומאושר כאתר ממח 75%מעל 

מעמות עודפי העפר מטופלים או וגם מועברים לאתר שקיבל אישור מהגורם הרלוונטי ,  100%יוכח כי 

 ומבוטאים מתוך סך כל כמות עודפי העפר שנוצרו באתר.

 

 מצ"ב התחייבות יזם 

 הסכם מחזור עם תחנת מחזור מאושרת 

 חישוב כמות עודפי עפר ופסולת בנייה צפויים בפרויקט 

 ל פסולת בנייה למקרה של טיפול בפסולת באתר בעמוד הבא:תכנית לניהו
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 התכנית כוללת:קרה של מחזור פסולת בנייה באתר , להלן תכנית פסולת למ

 זיהוי חומרי פסולת הבניין העיקריים והכמויות הצפויות •
 יעדים לכמויות הפסולת שיש להסיט •
 של פסולת בנייןנהלים לניטור, למדידה ולדיווח לגבי ההיווצרות  •
 סוגי פסולת בניין 4-יסופק פתרון אחסון ל •

 לאתר בנייה תכנית ניהול פסולת

 רטרופיט ייעוץ לבנייה ירוקה  מאת
  שם הפרויקט

 התקהלות ציבורית שימוש
  היקף הפרויקט: (במ"ר)

  כתובת
  קבלן ראשי
  מנהל אתר

  אחראי על ניהול פסלת באתר
 

 רקע לתוכנית

מייצרים כמויות פסולת בלתי מבוטלות . פסולת זו היא מגוונת מאוד וכוללת הן מחצבים  אתרי בנייה

טבעיים והן מוצרים מתועשים שהושקע בהם חומר, עבודה ואנרגיה. התנאי הבסיסי ליצירת שרשרת 

כיום מקובלות ארבע דרכים לטיפול  לשימוש חוזר ומחזור הוא הפרדת הפסולת לרכיביה השונים. 

 הטמנה, מחזור  , מוש חוזריש, הפחתה במקור מדרג הפסולת): "פיין, (עבפסולת בנ

תכנית זו מונה את זרמי הפסולת המיוצרים באתר, הכמויות בכל זרם, ומתארת את התהליכים 

 שלבי התוכנית: שינקטו על מנת להפריד את הזרמים השונים ולטפל בהם בהתאם למדרג הפסולת.

הכנת רשימה של חומרי הגלם (טבעיים ומעובדים) והכמויות הצפויות מהם באתר לאורך תקופת  .1
 הבנייה.

 תכנון לוח זמנים משוער לתחילת העבודה עם כל סוג חומר .2
 הערכת כמות הפסולת הכוללת באתר** .3
 מוש באמצעים להפחתה של ייצור הפסולת (כגון בנייה טרומית, יציקות וכדומה)יש .4
 לטיפול בפסולת באתרקביעת אחראי  .5
 קביעת יעדים לטיפול בכל זרם פסולת .6
 הקצאת אזורים  באתר למיון וטיפול בסוגי הפסולת השונים (ראה מפה מסומנת מצ"ב) .7
 .כניות פעולה לטיפול בכל זרםהכנת ת .8
 יצירת חוזים והתקשרויות עם קבלנים מאושרים למחזור וטיפול בפסולת. .9

 רות ודרכי הטיפול בכל זרם. מעקב ורישום של כמויות הפסולת הנוצ .10
 ל:"נהלים, תהליכים, ופעולות נוספות  שינקטו לניהול וצמצום הפסולת באתר לעמידה ביעדים הנ

 הדרכת הצוות באתר בנהלי הפסולת  .1
 בדיקות סדירות של יישום נהלי פסולת  .2
 הכנסת סעיף ניהול פסולת לחוזים עם קבלני משנה .3
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 רהקצאת שטח ייעודי למחזו .4
 שילוט נאות  .5 

 
 2007מקור: תכנית אב לפסולת בניין מחוז ת"א, 

 יעדים  לניהול פסלת:

 סוג החומר 
 

הערכת כמות 
 הפסולת 

 (טון)

 כ "סה מוש חוזר ומחזור  יש
 

 באתר
אור כיצד יעשה י(ת
 מוש חוזר או מחזור)יש

  מחוץ לאתר
(פירוט תחנת היעד בה 

 יעשה המחזור)
     בטון

     ברזל 

     עץ

     אלומיניום

     כ"סה

 
 טבלת פעולות לביצוע היעדים:

 קשור ותיעודדרכי ת תאריך תחילת פעולה אחריות כניתפעולה/ת סוג החומר
     בטון

     ברזל 
     עץ

     אלומיניום
 

:טבלת מעקב אחר ביצוע  
סוג 

 החומר 
 

כמות  
 הפסולת 

 (טון)

 כ "סה טון)הטמנה ( מוש חוזר ומחזור  יש
 

 באתר (טון)
 

  מחוץ לאתר (טון)

      בטון
      ברזל 

      עץ
      אלומיניום

      כ"סה
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 זעור השפעות אתר הבנייהמשם הפרק  8.2מספר פרק  

 תנאי סף 1 ניקוד 

 

 מתחייבת לעמוד בתנאי המכרז הבאים:החברה המבצעת את הפרויקט 

 

 מצ"ב 

 התחייבות  על אחראי להיבטים סביבתיים בפרויקט.\מכתב מינוי

 התחייבות יזם. 

 תכנית התארגנות באתר .

 

 :הנחיות שהוכנסו לתנאי המכרז 

 ים והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובנייהתנא
 הגדרות:

 מגורים, מבני ציבור. - ''שימושי קרקע רגישים לרעש'' .1

ציוד הגורם בזמן הפעלתו רעש בלתי סביר, עפ''י ההגדרה בתקנות למניעת - ''ציוד בנייה רועש'' .2

 .1979-מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל''ט

אתר למילוי עודפי עפר, אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת בניין ו/או עודפי -''אתר מאושר''  .3

 משרד להגנת הסביבה.עפר, המאושרים ע''י ה

חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או בגז, בצורת עשן,  – ''אבק'' .4

 פיח או תרסיס.

 הנחיות כלליות : .א

 ככל האפשר משימושי קרקע רגישים. ר הבנייה יוצב הרחקציוד בניה באת  .1
עבר לשעות הללו יחייב היתר ; ביצוע עבודות מ19.00 -ל 07.00שעות הפעילות באתר תהיה בין השעות   .2

 מיוחד
מטר ממגורים,  20כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח, חציבה ומדחסים) נמצא במרחק של עד   .3

, ובימי שישי (ו') בין 19:00 -ל 07:00באתר תהיה בימי חול בין השעות פעילות של הציוד המכאני 

יקון), בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (ת 17:00 – 07:00השעות 

 ).3(סעיף  2011 –התשע''א 
 ם.שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית ו/או לחלופין ישתמשו בשירותים כימיי . .4
היזם יפרסם מודעה במקומון ויודיע למנהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות ויציין מספרי  . .5

טלפונים של : מנהל העבודה/האתר , מוקד העירייה והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות 

 .מתושבי האזור
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 מניעת מפגעי אבק .ב
 מדרכי עפר:

להשתמש בשמנים, דלקים או מלחים). תדירות הפיזור פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין  .1

 ע על פי עומס התנועה וסוג הקרקע.תקב

 בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח).אפשרות של סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה (  יש .2

 ח). אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים ( בהתאם להיקף העבודה ותנאי השט .3

 ה .הגבלת מהירות הנסיע .4

 כלונסאות: 100 -קידוחים 

צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או  .1

כל אמצעי אחר אשר ימנע פליטת אבק במשך הקידוח (כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח 

 ר עם חומר קשיח).וכיסוי מלא של פתח פליטת החומ

את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודות קידוח כלונסאות (מיקרופילרים ) ולמסור להם יש לידע  .2

 על היקף העבודה וכתובת לפניות.מידע 

 מפעילות שוטפת:

הקבלן יטאטא וישטוף דרכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום עבודה. הניקיון יתבצע עד  .1

 גרמנה למטרדי אבק לסביבהוי לא תימטר מהאתר. פעולות הניק 150למרחק של לפחות 

גורם לפיזור אבק כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר ה .2

 וחלקיקים לסביבה

ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת  .3

 הצורך למניעת היוצרות אבק.

 רישוי עסקים  .ג
ל רכב המוביל פסולת (עפר, בניין) מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים ברשיון עסק על פי כ. 1

 רק ולאחר קבלת רשיון עסק כדין. עבודתם תותר 1996 -ב' בצו רישוי עסקים  5.1סעיף 

 ים מוסדרים יצוידו באישור הובלה.רכבים המובילים עודפי עפר לאתר .2

 שיון עסק כדיןמגרסה תופעל רק לאחר מתן רי .3

 ומתשטיפים מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן  .ד
 לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. 110%נפח המאצרה יהיה . 1

 תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק.המאצרה  .2

 ציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף.בנקודת הי .3

 סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד. המגוף יישאר במצב נורמלי .4

שעות מרגע גילויו; בעל ההיתר  24במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  .5

 יפעל מיידית לספיגת החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה.
 לא יותר שפיכה של כל תשטיף מים מזוהם לסביבת התכנית . 6

 לא יותר השארת מים עומדים באתר הבנייה.  .7
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 מניעת מפגעי רעש ורעידות (זעזועי קרקע) בבניינים הסמוכים .ה

 סבירים לפי הקריטריונים הבאים:  כל עבודות הבנייה יעשו באופן שימנעו רעש ורעידות בלתי .1

ל ה של המשרד להגנת הסביבה: מפלס הרעש המצטבר מציוד הבנייה שחקריטריון סביבתי מנא. 

האתר, יהיה בחזיתות הבניינים הסמוכים כפי שמוגדר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , 

  ).dB (A 20, בתוספת 1990 –התש''ן 

עת מפגעים (רעש בלתי סביר הציוד המכאני שבשימוש באתר, יעמוד בדרישות התקנות למניב. 

 ; 1979 –מציוד בנייה), התשל''ט 

מיקרופיילרים  –הקרקע) מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה (בדרך כלל רמת הרעידות (זעזועי ג. 

 3-ו 2, חלקים DIN 4150ופטישי אוויר) תהיה לפי דרישות התקן הגרמני 

, ובימי שישי (ו') בין 19:00 -ל 07:00פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול בין השעות ד. 

שות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) בלבד. זאת בהתאם לדרי 17:00 – 07:00השעות 

 ).3(סעיף  2011 –קון), התשע''א (תי

ם רמות הרעש מפיצוצים (כולל זמניהם ושכיחותם) יהיו לפי דרישות התקנות למניעת מפגעיה. 

 .1990-(רעש בלתי סביר), התש''ן

לרעש  ככלל יש לבצע את הפיצוצים רק בימי עבודה ובשעות היום, בהתאם לדרישות התקנות  .2

 ל כללי הבטיחות בעבודה בפיצוצים.לעיל). כמובן יש להקפיד על כ 1(סעיף  1990 –בלתי סביר 

 שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים ו.
עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי, כהגדרתו בחוק גנים לאומים , שמורות טבע, 

ו/או חוק העתיקות, תופסק מיידית פעילות  1998 –אתרים לאומים ואתרי הנצחה, התשנ''ח 

החפירה באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל העסק ידווח מיידית לנותן האישור ולרשויות על 

 הגילויו. ההמשך הטיפול וחידוש החציבה ייעשה על פי הנחיותיהם.

 עודפי חציבה וחפירה ז.

 נים למיחזור ימוחזרו ככל הניתן .תעודפי עפר הני. תכנן את מחזור כל חומרים מחציבהליש א. 

 פונה לאתר מאושר לפסולת מסוג זה.החומר שלא ניתן למיחזור יב. 

 .רכבים המובילים עודפי עפר לאתר מוסדר יצוידו באישור הובלהג. 

 ח. שילוט האתר ומאפייני הגדר ההיקפית אתר החפירה / בנייה

  .ט מחייב רישיון מטעם הרשות המקומיתיש לשלט את האתר עפ''י דרישות החוק. לידיעה שילו .1

 הגדר ההיקפית תעוצב על פי ההנחיות הבאות:

 ווית וירכבו כשהחלק הצר אופקי . הלוחות יהיו מלבניים וישרי ז .1.1

. לאחר תחילת העבודות עקב מטרדים סביבתיים, גובה הגדר מ' לפחות 2.0גובה הלוחות יהיה  .1.2

 יקול דעת המחלקה לאיכות הסביבה. התאם לשיכול ויידרש להיות לגבוה יותר ב

 מטר. 1.0רוחב כל לוח לא יעלה על  .1.3

 הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון .1.4
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 רוקהילבניה  נחיות בשלב ביצועה

 גן חיות באר שבע

 2019  נובמבר
 תנאים כללים: 1.0

  ).2חלק  5281(תקן ישראלי ת"י ה (בנייה ירוקה):דרישות לבנייני מגורים על הפרויקט לעמוד בתקן בניה בת קיימ
 ולתעד את הפעולות המפורטות בפרק להלן. מעקב על הקבלן לבצע 

 כל שינוי מהמפרט הנ"ל יאושר ע"י פיקוח האתר וע"י מלווה בניה ירוקה מוסכם.
  

 ביצוע 1.1
 יועברו לקבלני הביצוע הנחיות המפורטות במסמך זה ובנוסף יעמדו קבלני הביצוע בהנחיות הבאות: 

 .לאתר בנייהתכנית ניהול פסולת  -נספח א 
 .תנאים והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה ובנייה -נספח ב 
 חומרי בנייה. –תיעוד פרויקט   -נספח ג 

 תיעוד ביצוע  2.0
 הקבלן ימנה אדם מטעמו שיהיה אחראי על הבדיקות בנושא הבניה הירוקה.

 התיק כולל הנחיות לתיעוד , בחירת חומרים ותנאים והגבלות.יזם.  \תיק תיעוד פרויקט יועבר למנהל הפרויקט 
 יש לקבל חתימה של מנהל הפרויקט על תיק התיעוד ובאחריותו לוודא עמידה בהנחיות. 

 
 הפרדת פסולת בניין באתר הבנייה הניתנת למיחזור או לשימוש חוזר 08.        

 מיון והפרדה 8.1
 והועברה לאתר ממחזר בהתאם לתכנית ניהול פסולת. יסופקו קבלות המאשרות כי הפסולת מוינה

 יסופקו ראיות לפינוי עודפי העפר לגורם שקיבל אישור לכך . 
ר כמות הפסולת ויועבר תחשיב עב יועבר הסכם התקשרות עם תחנת מיחזור מורשית ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 יועברו קבלות פינוי של אתר המיחזור. יה.והצפ
 
 עור השפעות אתר הבנייה מז 2.8

תנאים והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן " 2הקבלן יהיה אחראי על ביצוע תכנית ניהול אתר הבניה (ראה נספח 
 הקבלן יחתום על התכנית ויתחייב כי תיושם. .)"ביצוע עבודות חפירה ובנייה

 
 התחייבות מנהל הפרויקט :

 ליעיל והן מובנות לי באופן מלא.. אני מאשר כי קראתי את ההנחיות 1

 בהתאם להנחיות ליעיל.ואפעל . אני מאשר כי אכין תכנית ניהול לאתר הבנייה 2

 . אני מאשר כי אמנה אחראי פיקוח על נושאי איכות סביבה לפרויקט  (להלן "נאמן סביבה" ).3
 הפרויקט.  נאמן הסביבה יעבוד באופן שוטף תחת בקרה והנחיות של מנהל הפרויקט מטעם יזם

נאמן הסביבה ירכז את כל חומרי התיעוד הרלוונטיים לפרויקט ויעביר דיווח חודשי ליועץ הבנייה הירוקה . במקרה 
 הצורך, יעביר דיווח מידי במטרה להביא לטיפול מידי בנושאים הדורשים טיפול.    

 כות הבניין.. אני מאשר שמוניתי על ידי יזם הפרויקט לבצע בדיקות לפני מסירה של מער4

 

 .                                          חתימה:                                                    שם מנהל הפרויקט:

 .                                          חתימה:                             שם ממונה מטעם מנהל הפרויקט:

 .                                         חתימת חברה:                                                               תאריך: 
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  תכנית ניהול פסולת לאתר בנייה  -אנספח 

 
 _______________________________________________  מאת:

 הפרויקט:______________________________________________שם 
 אופי הפרויקט: (מגורים/משרדים/ציבורי וכו)_______________________

 היקף הפרויקט: (במ"ר)_______________________________________
 ___________________________________________________:כתובת
 ראשי:_______________________________________________קבלן 

 מנהל אתר:_______________________________________________
 אחראי על ניהול פסלת באתר:__________________________________

 
 רקע לתוכנית

כוללת הן מחצבים טבעיים והן אתרי בנייה מייצרים כמויות פסולת בלתי מבוטלות . פסולת זו היא מגוונת מאוד ו
מוצרים מתועשים שהושקע בהם חומר, עבודה ואנרגיה. התנאי הבסיסי ליצירת שרשרת לשימוש חוזר ומחזור הוא 

 הפרדת הפסולת לרכיביה השונים. 
 כיום מקובלות ארבע דרכים לטיפול בפסולת בניין, (ע"פ מדרג הפסולת):

 הטמנה. 4   מחזור   .3     שימוש חוזר. 2. הפחתה במקור .   1
תכנית זו מונה את זרמי הפסולת המיוצרים באתר, הכמויות בכל זרם, ומתארת את התהליכים שינקטו על מנת להפריד את 

 הזרמים השונים ולטפל בהם בהתאם למדרג הפסולת.
 נהלים, תהליכים, ופעולות נוספות  שינקטו לניהול וצמצום הפסולת באתר לעמידה ביעדים הנ"ל:

 הדרכת הצוות באתר בנהלי הפסולת  .1
 בדיקות סדירות של יישום נהלי פסולת  .2
 הכנסת סעיף ניהול פסולת לחוזים עם קבלני משנה .3
 הקצאת שטח ייעודי למחזור .4
 שילוט נאות  .5

 שלבי התוכנית:
 הבנייה.הכנת רשימה של חומרי הגלם (טבעיים ומעובדים) והכמויות הצפויות מהם באתר לאורך תקופת  .1
 תכנון לוח זמנים משוער לתחילת העבודה עם כל סוג חומר .2
 הערכת כמות הפסולת הכוללת באתר** .3
 שימוש באמצעים להפחתה של ייצור הפסולת (כגון בנייה טרומית, יציקות וכדומה) .4
 קביעת אחראי לטיפול בפסולת באתר .5
 קביעת יעדים לטיפול בכל זרם פסולת .6
 וטיפול בסוגי הפסולת השונים (ראה מפה מסומנת מצ"ב)הקצאת אזורים  באתר למיון  .7
 הכנת תכניות פעולה לטיפול בכל זרם. .8
 יצירת חוזים והתקשרויות עם קבלנים מאושרים למחזור וטיפול בפסולת. .9

 מעקב ורישום של כמויות הפסולת הנוצרות ודרכי הטיפול בכל זרם.  .10
 
 

 
 2007מקור: תכנית אב לפסולת בניין מחוז ת"א, 
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 יעדים  לניהול פסלת:

סוג 
 החומר 

 

הערכת כמות 
 הפסולת 

 (טון)

 סה"כ  שימוש חוזר ומחזור  
 

(תיאור כיצד יעשה באתר
 שימוש חוזר או מחזור)

(פירוט תחנת  מחוץ לאתר
 היעד בה יעשה המחזור)

     בטון
     ברזל 

     עץ
     אלומיניום

     בלוקים
     סה"כ

 
 

 :ביצועטבלת מעקב אחר 
סוג 

 החומר 
כמות  

 הפסולת 
 (טון)

הטמנה  שימוש חוזר ומחזור  
 (טון)

 סה"כ 
 

 מחוץ לאתר (טון) באתר (טון)

      בטון
      ברזל 

      עץ
      אלומיניום

      בלוקים
      סה"כ

 
 

   -נספח ב
 ובנייהתנאים והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן ביצוע עבודות חפירה 

 
 

 הגדרות:
 
 מגורים, מבני ציבור. - ''שימושי קרקע רגישים לרעש'' .1
ציוד הגורם בזמן הפעלתו רעש בלתי סביר, עפ''י ההגדרה בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר - ''ציוד בנייה רועש'' .2

 .1979-מציוד בנייה) התשל''ט
אתר למילוי עודפי עפר, אתר הטמנה או אתר לטיפול בפסולת בניין ו/או עודפי עפר, המאושרים ע''י -''אתר מאושר''  .3
 משרד להגנת הסביבה.ה
 חומר המורכב מחלקיקים זעירים, הנישא או עשוי להינשא באוויר או בגז, בצורת עשן, פיח או תרסיס. – ''אבק'' .4
 

 הנחיות כלליות : .א
 רחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים.ציוד בניה באתר הבנייה יוצב ה  .1
 חייב היתר מיוחד אלו; עבודות מעבר לשעות 19.00 -ל 07.00שעות הפעילות באתר תהיה בין השעות   .2
מטר ממגורים, פעילות של הציוד  20כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח, חציבה ומדחסים) נמצא במרחק של עד   .3

בלבד. זאת בהתאם  17:00 –07:00, ובימי שישי (ו') בין השעות 19:00 -ל 07:00השעות המכאני באתר תהיה בימי חול בין 
 2011 –,התשע''א  לדרישות התקנות למניעת מפגעים

 שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית ו/או לחלופין ישתמשו בשירותים כימיים.  .4
ה על תחילת העבודות ויציין מספרי טלפונים של : מנהל היזם יפרסם מודעה במקומון ויודיע למנהל הקהילתי של השכונ  .5

 .כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור יכ"סהעבודה/האתר , מוקד העירייה והמח' לא
 
 מדרכי עפר: מניעת מפגעי אבק .ב
התנועה פיזור תקופתי של חומר מייצב מתאים (אין להשתמש בשמנים, דלקים או מלחים). תדירות הפיזור תקבע על פי עומס  .1

 וסוג הקרקע.
 קיימת אפשרות של סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה ( בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח). .2
 אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים ( בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח).  .3
 הגבלת מהירות הנסיעה . .4
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 כלונסאות: 100 -קידוחים 
צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח מצוידות בקולטי אבק או כל אמצעי אחר אשר ימנע  .1

 פליטת אבק במשך הקידוח (כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי מלא של פתח פליטת החומר עם חומר קשיח).
היקף העבודה וכתובת  ות קידוח כלונסאות (מיקרופילרים ) ולמסור להם מידע עליש לידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבוד .2

 לפניות.
 

 מפעילות שוטפת:
מטר  150הקבלן יטאטא וישטוף דרכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום עבודה. הניקיון יתבצע עד למרחק של לפחות  .1

 מהאתר. פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה
 סוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק וחלקיקים לסביבהכי .2
ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך למניעת היוצרות  .3

 אבק.
 רישוי עסקים  .ג
ב' בצו רישוי  5.1מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים ברשיון עסק על פי סעיף כל רכב המוביל פסולת (עפר, בניין)  .1

 עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון עסק כדין. 1996 -עסקים 
 רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה. .2
 .מגרסה תופעל רק לאחר מתן רישיון עסק כדין .3
 מאחסון מכלי דלק ושמן מניעת זיהום קרקע  .ד
 לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו. 110%נפח המאצרה יהיה  .1
 המאצרה תהיה עמידה בפני חלחול שמן ודלק. .2
 בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף. .3
 המגוף יישאר במצב נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד. .4
שעות מרגע גילויו; בעל ההיתר יפעל מידית לספיגת החומר  24יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  במקרה של שפך במאצרה .5

 וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה.
 

 מניעת מפגעי רעש ורעידות (זעזועי קרקע) בבניינים הסמוכים .ה
 רים לפי הקריטריונים הבאים: כל עבודות הבנייה יעשו באופן שימנעו רעש ורעידות בלתי סבי .1

ה של המשרד להגנת הסביבה: מפלס הרעש המצטבר מציוד הבנייה של האתר, יהיה בחזיתות חקריטריון סביבתי מנא. 
 ). dB (A 20, בתוספת 1990 –הבניינים הסמוכים כפי שמוגדר בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש''ן 

 ; 1979 –, יעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה), התשל''ט הציוד המכאני שבשימוש באתרב. 
מיקרופילרים ופטישי אוויר) תהיה לפי התקן  –רמת הרעידות (זעזועי הקרקע) מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה (בדרך כלל ג. 

 .3-ו2  חלקים ,DIN4150הגרמני 
 17:00 – 07:00, ובימי שישי (ו') בין השעות 19:00 -ל 07:00יה בימי חול בין השעות פעילות של הציוד המכאני באתר תהד. 

 ).3(סעיף 2011 –בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש)התשע''א 
 .1990-התש''ן רמות הרעש מפיצוצים (כולל זמניהם ושכיחותם) יהיו לפי דרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),ה. 

 1(סעיף  1990 –ככלל יש לבצע את הפיצוצים רק בימי עבודה ובשעות היום, בהתאם לדרישות התקנות לרעש בלתי סביר   .2
 לעיל). כמובן יש להקפיד על כל כללי הבטיחות בעבודה בפיצוצים.

 
 שמירה על ערכי טבע וממצאים ארכאולוגיים .ו

עם גילויו של ערך טבע מוגן ו/או ממצא ארכיאולוגי, כהגדרתו בחוק גנים לאומים , שמורות טבע, אתרים לאומים ואתרי 
ו/או חוק העתיקות, תופסק מיידית פעילות החפירה באזור בו נתגלה הממצא המוגן ובעל העסק ידווח  1998 –הנצחה, התשנ''ח 

 ההמשך הטיפול וחידוש החציבה ייעשה על פי הנחיותיהם. מיידית לנותן האישור ולרשויות על הגילויו.
 

 עודפי חציבה וחפירה ז.
 יש לפעול ולתכנן את מיחזור כל חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למיחזור ימוחזרו ככל הניתן .א. 
 החומר שלא ניתן למיחזור יפונה לאתר מאושר לפסולת מסוג זה.ב. 
 .עפר לאתר מוסדר יצוידו באישור הובלה רכבים המובילים עודפיג. 

 
 ח. שילוט האתר ומאפייני הגדר ההיקפית אתר החפירה / בנייה

  .פ דרישות החוק. לידיעה שילוט מחייב רישיון מטעם הרשות המקומית"יש לשלט את האתר ע .1
 הגדר ההיקפית תעוצב על פי ההנחיות הבאות:

 הלוחות יהיו מלבניים וישרי זווית וירכבו כשהחלק הצר אופקי .  .1.1
מ' לפחות מפני הקרקע . לאחר תחילת העבודות עקב מטרדים סביבתיים, גובה הגדר יכול ויידרש  2.0גובה הלוחות יהיה  .1.2

 להיות לגבוה יותר בהתאם לשיקול דעת המחלקה לאיכות הסביבה. 
 מטר. 1.0רוחב כל לוח לא יעלה על  .1.3
 .הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון .1.4
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 לכבוד

 שמואל זנגי

 יחידת בינוי , ברן ישראל 

Shmuel.zangi@barangroup.com 

 שלום רב,

 

 מבנים -ZOOנגב  -באר שבע: הנדון

 חוות דעת לביסוס 

 מבוא .1

 תנאי קרקע .2

 תכונות הקרקע .3

 נתונים לתכנון .4

 המלצות לביסוס .5

 פיתוח וניקוז .6

 איכות פקוח ובקרת  .7

 נספחים: 

 .מקום קדוחי הנסיון -1שרטוט מס'  •

 תוצאות הסקר. -דוח מעבדת סיסטם •

 

 

 

 בכבוד רב,      

                                                                                         

 אינג' אילן בירנבאום 

 

 

 

 מהנדס רפי בט העתק: 

  טו/ אב
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 מבוא .1

המתוכנן להיבנות בבאר  ZOOבנגב מבנים  ארבעהשל דוח זה מתייחס לבניה מתוכננת 

 הקיים. ומדרום בגן הזאולוגי 25גובל מצפון בכביש  האתר. שבע

 : , להלן פירוט המבניםעיקריים מבנים  4מתוכננים בשטח האתר 

מפלס  מבנה 

0.0 

 מתוכנן

מפלס פני 

 הקרקע

חפירה/ 

מילוי מפני 

הקרקע 

 )מ'(

סוג 

 המבנה

קדוחים 

 שבוצעו

+ עד 219 222.6 מתחם כניסה .1

218+ 

מילוי של  

 מ'. 1.6-2.6

מבנים 

חד 

קומתים 

 וסככה 

 5,6-ק

+ עד 227.2 227.45 מתחם מסעדה 2

225.5+ 

מילויים 

 2.0של עד 

 מ'

חד 

קומתי, 

רמפה 

היקפית 

 פרגולה 

 4-ק

-225.1 מבנים תפעולים .3

225.6 

מילויים  224.6-226.1

 0.7של עד 

מ' מפני  

הקרקע 

וחפירות 

 0.6של עד 

מ' מפני  

 הקרקע

חד 

 קומתי

 -ק

9,10,11 

~ 222.9 חאן .4

 מוערך

לויים מי 221.3-222.4

 1.6של עד 

 מ'

מבנים 

חד 

  קומתים,

קירות 

גדר, 

 ופרגולה
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לק מהתוכניות טרם מוכנות , חתוכנית הגשה וחתכיםכחלק מנתוני המבנה התקבלו חלק מ

ליאור וולף ואסף לרמן אדריכלות נוף ומבנים המתכננים הם  .נמסרו מהמתכנן 0.0 ומפלסי

   בהתאמה, רפי בט שלד.

דוח הנחיות לפיתוח מובלי ניקוז כולל מתקני כניסה   .נים הנ"לדוח זה עוסק בביסוס המב

יוגש בהמשך עם   הסדרת השטח ומבני כביש עבודות עפר הכוללות תעלות , ויציאה

 כאמור טרם התקבלו בדיקות המעבדה.  .ובדיקות המעבדה התקדמות התכנון

במבנה  כה. טון לעמוד בהער 50במבנים החד קומתיים יגיעו לכדי  היסודותהעומסים על  

 טון. 150של רחבת הכניסה והמסעדה העומסים מתוכננים לעד 

 

 תנאי הקרקע .2

מ'  10.5 דשל עקדוחי סקר שבוצעו לעומקים  6פרוט חתך תת הקרקע באתר מסתמך על 

בדיקות חוזק לאפיון תכונות  בקדוחים בוצעו מפני הקרקע בסמוך למבנים המתוכננים. 

סיסטם מעבדות מתקדמות חברת בוצעו ע"י  . הקדוחיםבעומקים שונים הקרקע באתר

את (. 2019אוגוסט )וצעו תחת פיקוח צמוד חלזוני הקדוחים במקדח באמצעות בע"מ 

  המצ"ב.  1מיקום הקדוחים ניתן לראות בשרטוט מס' 

 ניתן לתאר את חתך הקרקע מלמעלה כלפי מטה כדלהלן:

, שכבות 10דוח מ' מני הקרקע בק 0.4אספלט ושכבות מצע נמצאו עד לעומק של  •

 אלו לא נמצאו בשאר הקדוחים.

מ' מפני  4.5טין חולי עד חרסית חולית )לס( עם ס.קרבונט נמצאה עד לעומק של  •

מ' מפני הקרקע  1.0. שכבה זו נמצאה עד לעומק של 10 -ו 6, 5הקרקע בקדוחים 

מ' מפני  3.5ועד לעומק של , 9מ' מפני הקרקע בקדוח  6.5ועד לעומק של  4בקדוח 

. לשכבה קוהזיה ופלסטיות בינונית עד נמוכה. צפיפות השכבה 11קרקע בקדוח ה

 מ'. 0.3הקשות לחדירה של  N 10-31 עם  בינונית SPTעפ"י מבחני 

מ' מפני הקרקע  8.0ון לבן צהבהב נמצאה עד לעומק של וחול מעט גירית גבן א •

 .  N>50גבוהה מאוד SPTעפ"י מבחני צפיפות השכבה  . 4בקדוח 



F59/206 

 

 רכיםתשתיות וד ■ביסוס מבנים  ■הנדסת קרקע 

 09-7667008טל.  4537107, הוד השרון 42/56הנשיאים 
ilan@geosol.co.il 

 11 מתוך 4 עמוד

 

ולית עד חול חרסיתי עם מעט קרבונטים עד חול עם דקים עם צרורות א. חרסית ח •

. שכבה זו נמצאה 6-ו 5מ' מפני הקרקע בקדוחים  7.5גיר וצור נמצאו עד לעומק של 

מ' מפני הקרקע  4.5ועד לעומק של  10מ' מפני הקרקע בקדוח  6.5עד לעומק של 

ת פלסטיות נמוכה . שכבות אלו לא נמצאו בשאר הקדוחים.  לשכבו11בקדוח 

הקשות ועד  N 9-32 עם בינונית SPTעפ"י מבחני וקוהזיה בינונית. צפיפות השכבה 

 .  N>50לחוסר חדירה 

מ' מפני הקרקע.  8.1עד לעומק של  9חרסית חומה עם קרבונטים נמצאה בקדוח  •

 . N>50גבוהה מאוד SPTעפ"י מבחני צפיפות השכבה 

חול חרסיתי עד  םשל קרטון לבן ע מתחת ועד לתחתית הקדוחים נמצאו שכבות •

גבוהה  SPTעפ"י מבחני צפיפות השכבה  קרטון צהבהב מעט חולי עם עדשות א. גיר.

 .  N>50מאוד

ם ניתן לתאר את החתך בתצפית זאת כחרסית רזה עם קרבונטים המשוכב לסיכו

לסירוגין עם שכבות חוליות עם צרורות א. גיר וצור ומתחת נמצאו שכבות של 

 קרטון.

 

, לא נמצאו מפלסים נוספים של 5מ' מפני הקרקע בקדוח  7.6מי תהום נמצאו בעומק של 

 . מקומיתמי תהום בשאר הקדוחים. ככל הנראה מדובר במים שעונים שהם תופעה 

 לא נראה כי יש לכך השפעה על הביסוס. (.2019)אוגוסט, 

 . ותכונות הקרקע ראה נספחיםלחתך הקרקע 

 

 תכונות הקרקע .3

בטבלאות  . 9,10,11 -ו 4,5,6מדגמים שנלקחו מקדוחים נבדקו במעבדה ברקע תכונות הק

, בדיקות המעבדה  נכון למועד כתיבת הדוח .השונות  שלהלן מובא ריכוז תוצאות הבדיקות

של סקר הקרקע המורחב הכולל את בורות הבדיקה באתר טרם הושלם. עם קבלת 

 .תוצאות המעבדה יכולים לחול שינויים תכנונים בהתאם
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 ובדיקות אינדקטיביות כללידירוג 

  
  4-ק

 5-ק
 

 6-ק
 

 
 9-ק

 

 
 עומק

1.0-0.0  
 מ'

 
 עומק

- 4.0 
6.0 
 מ'

 
 עומק
10-
10.5 
 מ'

 
 עומק
2.5-
4.5 
 מ'

 
 עומק
7.0-
8.0 
 מ'

 
 עומק
2.5-
4.5 
 מ'

 
 עומק

4.5-6.0 
 מ'

 
 עומק
1.0-
2.0 
 מ'

 
עומק 

8.5-10.0 
 מ'

  % % % % %  % % )מ"מ( גודל נפה

4.75 100 100 -- -- 90 64 -- 97 98 

2 100 99 -- 100 90 60 100 97 94 

0.42 99 97 -- 99 87 55 99 96 88 

0.075 78.9 70 -- 77.5 67.4 41.2 81 83.7 73.4 

 מיון קרקע ע"פ
AASHTO 

/uusc 
A-6(8) GC -- 

A-
4(3) 
/ML 

A-
7(6) 
/CL 

A-
4(1) 
/SC 

A-7-
6(19) 
/CL 

A-
6(7) 
/CL 

CL/CH 

%תכולת רטיבות   5.3 15.4 21.8 4.9 17.2 10.4 15.6 10.1 15 

 PL/LL 13/26 -- -- 15/22 16/41 16/26 17/41 16/27 22/55 גבולות סומך 

 

  
  10-ק

 11-ק

 

 
 עומק

2.0-1.0  
 מ'

 
 עומק

6.5-4.5  
 מ'

 
 עומק

7.5-6.5  
 מ'

 עומק
2.5-3.5 

 מ'

 עומק
7.0-8.0 

 מ'

 % %   % )מ"מ( גודל נפה

4.75 100 -- -- 98 -- 

2 99 -- -- 96 -- 

0.42 97 -- -- 93 -- 

0.075 87.6 -- -- 76.3 -- 
 מיון קרקע ע"פ

AASHTO 
/uusc 

A-6(12) 
/CL 

CL SC 
A-6(8) 

/CL 
SP-SM 

 -- 7.9 -- -- 10.7 תכולת רטיבות %

 -- PL/LL 17/32 -- -- 13/27 גבולות סומך 

 

 . נתונים לתכנון4

ניתן לסכם ולקבוע את  החלקיות מעבדהבדיקות הלבהסתמך על תוצאות הבדיקות באתר ו

 .נתוני הקרקע לצורכי תכנון

עד גבוהים מעידים על פלסטיות נמוכה עד גבוהה של הקרקע  גבולות הסומך הבינוניים 

ניתן להעריך את המשקל המרחבי המשוקלל של השכבה   החרסיתית עד טינית באתר.

  5מעלות עם קוהזיה של  30בית של ק"נ/מ"ק; זוית חיכוך אפקטי  19 -לצורכי תכנון כ

ק"נ/מ"ק עם זווית חיכוך  18 -קפ"ס.  בשכבות החולית ניתן להעריך את המשקל המרחבי כ

 מעלות.   32אפקטיבית של 
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 המלצות לביסוס. 5

מומלץ עקב תנאי הקרקע באתר, ועל מנת להקטין את השקיעות הצפויות במבנה הביסוס ה

    צוקים באתר.הינו שימוש בכלונסאות קדוחים וי

בשימוש עם מקדחי  M-250תדרש מכונה חזקה לפחות מסוג  בחדירה לשכבות הקרטון 

ייתכנו מקטעים של צרורות א. גיר אשר החדירה דרכם עשויה  .כוס מוקשים )וידיאה(

להיות מאומצת ואיטית. הקוהזיה בשכבות הקרקע מספיקה בכדי שהקדוחים יבוצעו  

ת להקשות על ביצוע הקדוחים ותשומת העבודה עלולה השכבות החוליות עלולו "ביבש".

ייצוב הקדוחים  . מומלץ לידע את הקבלן המבצע ולרשום בתוכניותלהיות גבוהה. 

 באמצעות בנטונייט יעשה רק עם יתגלו התמוטטויות בעת ביצוע הקדוחים. 

תיאור נתוני הקרקע וההמלצות על שיטת הביסוס שלעיל מיועדים למטרת תכנון הנדסי  

היסודות ע"י מתכנן השלד. המידע שלעיל הינו אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לקבוע  של

לקבלן המבצע את שיטות העבודה והכלים הנדרשים לצורכי ביצוע. הקבלן רשאי לאמת 

 את הנתונים שלעיל באמצעות בדיקות נוספות כראות עיניו.

 

 ה: הבא לפי הטבלה  םיהחד קומתילמבנים  מוצע לתכנן את הכלונסאות

 

 כלונסקוטר 

 מ'

 כלונס אורך 

 מ' 

 עומס מומלץ

 ט'  

0.5 

  42 עד 9

10 47 

11 54 

0.6 

11 64 

12 72 

13 80 
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 ה:לפי הטבלה הבאולמבנים בעלי עומסים גדולים  לסככהמוצע לתכנן את הכלונסאות 

 עומס מרבי 

 מותר

 ט'  

 אורך

 כלונס 

 מ'  

 קוטר 

 כלונס

 מ'

 11 97עד 

0.9 108 12 

120 13 

120 12 

1.0 133 13 

145 14 

 

  

 הערכים שבטבלה מחושבים כדלהלן:

קורות היסוד או פני הקרקע הנמוך מבניהם. אורך הכלונסאות מחושב מתחתית  •

כל   ., במידה וידרשיש להוסיף את שכבות המילוי המתוכננות תלאורך הכלונסאו

 תונה. הכלונסאות יחדרו לשכבת הקרטון/חול התח

עומסים העולים על הרשום בטבלה יבוססו על גבי זוגות או יותר של כלונסאות עם  •

רצוי להימנע מעמסה לא  .ראש משותף. הכלונסאות יהיו בעלי קוטר ואורך שווים

 סימטרית על היסודות.  

  אופקי. 3.0 -לאנכי  1בין מרכזי כלונסאות, מדוד בתחתיתם, לא יעלה על  השיפוע •

 פעמים של קוטר הכלונס היותר גדול. 3 -מרחק מזערי בין כלונסאות, לא פחות מ •

 20%-עבור כל קוטר לזוג ו 15%-עבור מרחק קטן יותר יש להפחית את התסבולת ב

 לשלישיה.

 .  3עומסים מרביים שבטבלה חושבו לפי מקדם בטחון מפני גזירה בלחיצה של  •

 ה הוזנחה. תסבלת קצ .העומסים מתייחסים למאמצי חיכוך •

יש לרכז עומסים ולצמצם יסודות כמה שניתן. לא רצויים כלונסאות המועמסים  •

 טון לכלונס.  15-פחות מ

. כוח המתיחה יחושב לפי לקרקעות חרסיתיות 940זיון הכלונסאות יתוכנן לפי ת"י  •

Z=980*d-0.7*P .d- ;)'מ( קוטר הכלונסP- .)עומס אנכי קבוע )ק"נ 
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, פרסומים עדכניים של המכון (1995) 413מה, לפי ת"י מקדמים לחישובי רעידת אד •

 : (2013) 5הגאופיזי וגליון תיקון מס' 

 הסתברות         

 10%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 שנה 475מחזוריות של 

 5%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 שנה 975מחזוריות של 

 2%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 2475מחזוריות של 

 שנה

מקדם תאוצה קרקע 

 אופקית
0.06 0.07 0.09 

 

 שנה(. 475)מחזוריות של         

 C –הקרקע ניתנת לסיווג מטיפוס 

 אין בקרבת האתר שברים/העתקים פעילים או החשודים כפעילים

 מ"מ. 70המרחק הנקי בין דופן הכלונס לזיון הראשי יהיה לפחות  •

לי לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר הכלאת הכלונסאות יש לבצע לפי המפרט  •

יש לשים לב להתקנת שומרי  .של הוועדה הבין משרדית / משרד הביטחון 23פרק 

מרחק מתאימים. ייצוב באמצעות בנטונייט יעשה במידה ויתגלו התמוטטויות בעת 

 . ביצוע הקדוחים

 או חזקה יותר. M-250הכלונסאות יבוצעו באמצעות מכונת קדוח חזקה מסוג  •

יבדקו גם   ומעלה מ'  0.9הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית. כלונסאות בקוטר כל  •

בשיטה האולטרסונית. לצורך כך יש לתכנן ולבצע התקנת צינורות בדיקה 

 מתאימים מבעוד מועד. 

יש לסלק עודפי יציקה בראש הכלונסאות על מנת שלא תווצר פטריה העלולה  •

 לגרום למאמצי שליפה בכלונס.

ת תבוצע באמצעות צינור טרמי ארוך כך שהיציקה תתבצע יציקת הכלונסאו •

מטרים של בטון  2נעוץ בלפחות  רמלמטה כלפי מעלה. יש להבטיח כי הצינור יישא

 בתחתיתו. 

התחתונות והקורות הרצפה לתכנן את  מומלץבמבנים עם מפתחים קטנים  •

ן או קרטוחתך סכין כתלויות עם הפרדה מהקרקע ע"י ארגזי פוליסטרן מוקצף 

הארגזים יונחו ע"ג המילוי שיבוצע. בארגזי פוליסטרן יש   ס"מ. 25 כוורת בגובה
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להקפיד כי צלעות הסכין לא יינעצו בקרקע לפני ביצוע היציקה ע"מ לשמור על נפח 

 תפיחה מתוכנן. 

כחלופה ובמבנים בעלי מפתחים גדולים ניתן לתכנן רצפה מונחת על מצע אלסטי.  •

ה להבטיח שלא יהיו בה שקיעות במשך הזמן )ברצפה מאידך, רק רצפה תלויה יכול

החלפת קרקע לחמש הרצפה תוצק על גבי תלויה אין צורך במצעים מתחתיה(. 

 98%ס"מ כ"א. המצע יהודק לצפיפות של  20שכבות מצע סוג א' בעובי מהודק של 

ברטיבות אופטימלית. לפני הנחת המצעים, יש  Modified AASHTO ומעלה 

ליטר מים  15ס"מ של השתית )קרקע מקומית( לאחר הרטבה של  20לחרוש ולהדק 

מעברים של  6-ולא פחות מ למ"ר עד שלא יראו עקבות המכבש על פני השתית

במידה ובתחתית החלפת הקרקע תמצא חרסית, רצוי לעשות שימוש  .מכבש

יש לחבר באמצעות זיון מיתד.  המונחת  בין פלטות הרצפהבמכבש רגלי כבש. 

טון/מ"ק.  5,000לעיל ניתן לחשב את הרצפה לפי מקדם ספרת מצע של בתנאים ש

 יש לתקן את המקדם לפי מידות הרצפה בפועל. 

יש לקשור היסודות לשני כוונים בעזרת מערכת קורות קשר לפי תכנון מהנדס   •

 . 413ות"י  הקונסטרוקציה

לעבות קורות להקשיח את המבנה, יש חרסית עקב פוטנציאל שקיעה של שכבת ה •

המבנה כגון  אלמנטים שחורגים משטח יסוד ולתכנן קורות מעל ומתחת לפתחים.

ויתוכננו  המבנים בהתאם לטבלאות יבוססו ע"ג כלונסאות כנ"ל רצפות פרגולות, 

יש להשעין  וסככות החורגות מהמבנה הראשי  "כמסויימים סטטית". פרגולות

 צורה פרקית בלבד על המבנה הראשי.ב

 

 :מכיםהפרדה/תוקירות  5.1

ניתן לתכנן ע"ג כלונסאות  מ' 2.0עד לגובה של קירות גדר וקירות תומכים נמוכים 

מ' מפני הקרקע הקיימים. התסבולת האנכית של כלונס   8.0מ' ולאורך של  0.5בקוטר 

טון אנכית. את הכלונסאות מוצע לבצע  35שיבוצע בהתאם להנחיות שלעיל ויעמוד על 

מ' מפני הקרקע  0.6קורה תוטמן לעומק של לפחות מ"א של הקיר. תחתית ה 4-5מדי 

 הסופיים בחזית הקיר. הפרדה מהקרקע תעשה כנ"ל.

ניתן לתכנן כקירות קונבנציונליים מבטון מזויין גבוהים יותר מהנ"ל  קירות תומכים

ע"ג יסוד עובר עם רגל לכיוון המילוי. בתחתית היסוד יש לבצע החלפת קרקע לשתי 

מודיפיד אשטהו. תחתית  98% -מ' המהודקת ל 0.2עובי של שכבות מצע מסוג א' ב
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מ' מדוד מפני קרקע מתוכננים בחזית הקיר. יש  0.6הקיר תהיה בעומק של לפחות 

 להדק היטב את השתית בטרם הנחת שכבות המילוי.

 מ"ר. \טון 25 -מאמץ מגע מותר בתנאים שלעיל

  גדולות  אבנים ללא  לאריתגרנו קרקע עם  לבצע יש  תומכים קירות מאחורי  חוזר מילוי

 כלי  עם והדוק  'מ 0.2 בנות אופקיות בשכבות קלה חמרה עם או ,מ"ס 7.5 על העולות

 בשכבות יבוצע ההדוק. ושכבה שכבה כל על המכבש עקבות יראו שלא עד רוטט מכני

אין להשתמש בחרסית למטרת מילוי  .אשטהו מודיפייד 96% של לצפיפות' מ 0.2 בנות

 מכים. מאחורי קירות תו

 על  אופקיים לחצים להפעיל העלול כבד כלי בעזרת הקיר בקרבת  הקרקע להדק אין

 . בו ולפגוע הקיר

 יחושבו כדלהלן: תומכים  לחצי עפר על קירות •

 kN/m3 21משקל מרחבי של עפר  •

ובפינות של הקיר לפי  0.33 -קירות תומכים יחושבו לפי מקדם לחץ עפר אקטיבי •

 .0.5מקדם לחץ במנוחה של 

 

 פיתוח וניקוז .6

ס"מ ויהיו מחומרים גרנולאריים  20יפוזרו ויהודקו בשכבות בנות כלליים  מילויים

מהודקים או מצע סוג א' או ב' או ג'  30%עד  12%שבין עם תכולת דקים אינרטיים 

 .ו ברטיבות אופטימליתהאשטאומעלה מודיפייד  98%לצפיפות של 

יש לבצע על גבי שכבה גרנולרית ים בסביבות המבנמשטחים מרוצפים חדשים בפתוח 

מ' עליונים ולהחזיר  0.8לא חרסיתית ולא טינית. לצורך טיוב הקרקע, מומלץ לסלק 

 98%לצפיפות של מ' לאחר הרטבה  0.2שכבות בנות  בארבע, בהידוק מצע סוג א'

תחתית החפירה תהודק בהידוק כללי עד אשר  .מודיפייד אשטהו ברטיבות אופטימלית

מעברים )מעבר=הלוך חזור(.   6 -קבות המכבש על פני השכבה אך לא פחות מלא יראו ע

 רצוי להשתמש במכבש רגלי כבש. 

יעובדו בשיפועים מתאימים על מנת לאפשר ניקוז  מבנים פני קרקע סופיים מחוץ ל

 הנגר העילי בצורה מהירה ויעילה מקירות המבנה כלפי חוץ.

מהמבנה כלפי חוץ. במשטחים  4%רי של פני קרקע סופיים חשופים יהיו בשיפוע מזע

 . 1% -מרוצפים ניתן להקטין השיפוע המזערי ל

 



F59/206 

 

 רכיםתשתיות וד ■ביסוס מבנים  ■הנדסת קרקע 

 09-7667008טל.  4537107, הוד השרון 42/56הנשיאים 
ilan@geosol.co.il 

 11 מתוך 11 עמוד

לאורך הקירות התומכים יש להניח בתחתית הקיר צינורות שרשוריים מנוקבים 

. הצינורות יונחו ע"ג קרקע טבעית 4עטופים בבד גיאוטכני. קוטר הצינור יהיה "

ול עם הידוק קל בלבד. השיפוע מהודקת היטב. מעליהם ובצידם יש לפזר חצץ וח

לעבר מוצא מוגן. בנוסף יידרש לבצע נקזים  1%האורכי המזערי של הצינורות יהיה 

 התחתון שלו.  1/3-מ"ר של הקיר וב 4אופקיים מידי 

 

מ' מגבולות המבנה. עצים בעלי  4ים ממרזבים, שוחות וקווי ביוב יורחקו לפחות מ

מי מזגנים מוצא לנקז  מבנה למרחק כנ"ל.שורשים שחודרים לעומק רדוד יורחקו מה

 לצנרת ביוב או למרחק כנ"ל מקירות המבנה. 

 

 ת איכות פיקוח ובקר. 7

עבודות העפר יעשו תחת פיקוח של מהנדס או מעבדה מוסמכת שיוודא התאמה 

 לדרישות בדוח זה. 

ללא סדיקה  מבניםביצוע כל ההנחיות שלעיל, ניקוז יעיל והידוק יאריכו את חיי ה

 בה ואת הריצופים ללא שקיעות ומהמורות. מרו

קדוחי הניסיון שבוצעו מהווים נפח מזערי מהקרקע בתחום הפרויקט. על כן ייתכנו 

שינויים ואי התאמות בחתך הקרקע המצוין לעיל המתגלים בזמן הביצוע. אי לכך  

 ביצוע היסודות מחייב פיקוח הנדסי צמוד וערני לשינויים בחתך הקרקע בפועל. 

לעיל הינו באחריות המזמין  7-ו 3,4,5,6בדו"ח שלא בהתאמה מלאה לסעיפים ש שימו

 ומשחררת את משרדנו מכל אחריות.

 ימים( ליום הראשון של קדיחת הכלונסאות.  3יש לזמן את משרדנו מבעוד מועד )

 

 

 

                                                                                         
 

 אילן בירנבאוםאינג'                   
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום1-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-6(5)

11.01

22.0-2.0450/42

33

44.0-4.1150/114

GMA-2-4

55

66.0-6.0950/96

6.09

עופר יוגב:שם המבצע

175,849

574,631:מספר פרוייקט

SPT
Vane Test

גלעין

CL

ZOO בנגב

:מספר הזמנה

מ.ק
שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.
מ.ק

בלתי 

מופר
סוגמופר

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

חרסית רזה חולית

אוגר

גוון ' מ2.0. חול מעט גירית גוון לבן עם חול טיני.א

.מ" ס1צור בגודל עד .צהבהב עם מעט שברי א

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

'מ

  

19/09/2019

1




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום1-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.06.66898100251312

11

22

2.044.06.2

33

44

4.116.0233.58896100NPNPNP

55

66

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

דירוג עובר
גבולות הסומך

ZOO בנגב
175,849

574,631:מספר פרוייקט

'מ

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

'מ

  

19/09/2019

2




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום2-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

MLA-4(2)

11

22.0-2.4591821392

33.03

44.0-4.0950/94

GCA-7-6(19)

55

66.0-6.0350/36

6.03

עופר יוגב:שם המבצע

ZOO בנגב
175,836

574,581:מספר פרוייקט

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין
מ.ק

בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

מטר עם מעט 2.0-מ (לס)טין רזה עם חול 

צור . עם מעט שברי א3.0 עד 2.45מ. קרבונטים

מ" ס2בגודל עד 

אוגר

. חול מעט גירית גוון לבן עם עדשות חרסית רזה.א

. גוון צהבהב4.09-קדיחה קשה מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

'מ

  

19/09/2019

3




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום2-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.04.374.797989822166

11

22.02.454.42

33

44

4.096.010.588.399100422220

55

66

ZOO בנגב
175,836

574,581:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

דירוג עובר
גבולות הסומך

'מ

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

'מ

  

19/09/2019

4




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום3-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

CLA-6(2)

0.8
11

22

2.0-2.0550/5

33

44

4.0-4.0350/3

55

66.0-6.0850/86

77

88

8.0-8.0250/2

99

1010

10.0-10.182550/3.קרטון צהבהב מעט חולי10.18

עופר יוגב:שם המבצע

ZOO בנגב
175,955

574,558:מספר פרוייקט

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

גלעין

 עם מעט צרורות 0.6מ(לס)חרסית רזה חולית 

מ" ס2גיר מעוגלות בגודל עד .א

אוגר לפרקים .חול מעט גירית גוון לבן צהבהב.א

עם מעט ' מ3.0-מ. קדיחה קשה עד קשה מאד

.צור.שברי א

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019
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.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום3-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.00.6553.1909495231211

11

22

33

44.036.07.14

55

66

77

88

99

1010

10.010.1814.286.19597100

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב
175,955

574,558:מספר פרוייקט

0.0 :מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי סוג המדגםעומק המדגם
תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

6




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום4-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-6(8)

11

22.0-2.1450/142

33

44.0-4.150/104

GC

55

66.0-6.182550/36

77

88

8.0-8.150/10

99

1010.0-10.459243410

10.45

עופר יוגב:שם המבצע

175,891

574,550:מספר פרוייקט

SPT
Vane Test

גלעין

CL

ZOO בנגב

:מספר הזמנה

מ.ק
שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.
מ.ק

בלתי 

מופר
סוגמופר

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

.(לס)חרסית רזה חולית 

אוגר

בהיר עם . חול מעט גירית גוון לבן צהבהב.א

 גוון צהבהב 4.1מ. עדשות חרסית רזה חולית

'כהה עד בז

.קרטון צהבהבה מעט חולי

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

7




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום4-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.05.378.999100261313

11

22

33

44

4.16.015.470.19799100

55

66

77

88

99

1010.010.4521.810

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

דירוג עובר
גבולות הסומך

ZOO בנגב
175,891

574,550:מספר פרוייקט

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי סוג המדגםעומק המדגם
תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

8




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום5-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

7.6-1152513:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-4(3)

11

22.0-2.45412215272

33

44.0-4.4561010204

4.45

55

66.0-6.4544596

7A-7-6(15)7

7.4

88.0-8.45182425498

8.45

99

1010.0-10.182650/310

10.18

עופר יוגב:שם המבצע

ML

CL

ZOO בנגב
175,709

:מספר הזמנה

574,493:מספר פרוייקט

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין
מ.ק

בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

.  עם מעט קרבונטים1.0מ.(לס)טין  רזה עם חול 

. לח יותר2.45מ

אוגר

חרסית רזה חולית חומה

קרטון לבן במטריצה עם חול חרסית וצרורות 

. רווי מים.חלקם מעוגלים"  ס3גיר בגודל עד .א

. מטרללא מים10.0מ

גיר בגודל .קרטון צהבהב מעט חולי עם עדשות א

מ קדיחה קשה לפרקים רווי מים" ס2עד 

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

9




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום5-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.04.977.59910022157

11

22

33

44

55

66

76.957.917.267.48790904116257

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב

:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

אינדקס 

קבוצתי

175,709

574,493:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה

גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
מ.ק

מ.ק

יחס
תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

10




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע6-ק:מקום6-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

11

22.0-2.456911202

SCA-4(1)

33

44

4.0-4.458192443
4.45

A-7-6(19)
55

66.0-6.45141715326

77

88.0-8.45153031418

8.45

99

1010.0-10.281950/1310

10.28

עופר יוגב:שם המבצע

ZOO בנגב
175,762

574,477:מספר פרוייקט

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

גלעין

גיר חלקם .קרטון  צהבהב עם מעט צרורות א

 8.0-8.45מ בין " ס2מעוגלים  בגודל עד 

במטריצנ עם מעט חרסית וחול

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ'מ

 עם בם בולי חרסית 2.45מ. (לס)חול חרסיתי 

גיר . עם צרורות א4.0-4.45בין . חומה חולית

.מ" ס3בגודל עד 

CLחומה עם מעט קרבונטים,חרסית רזה עם חול 

קרטון צהבהב כהה מעט חווארי

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

11




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע6-ק:מקום6-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.454.010.441.2556064261610

33

44

4.456.015.68199100411724
55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב
175,762

574,477:מספר פרוייקט

0.0 :מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

12




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום7-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-4(6)

11

22.0-2.4591313262

33

44.0-4.4581012224

A-6(7)

55

66.0-6.4581011216

6.45

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

'מ

מטר לחה 1.0-מ. יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

יותר עם קרבונטים
CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

גלעין

ZOO בנגב
175,881

574,357:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

13




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום7-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.06.582.8959595251510

11

22

33

44

4.456.07.980.4100271611

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

0.0 :מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,881

574,357:מספר פרוייקט

  

19/09/2019
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.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום8-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

CLA-4(6)

11

22.0-2.4561013232

2.45
A-6(15)

33

44.0-4.4571718354

4.45

55

66.0-6.45172633596

6.45

עופר יוגב:שם המבצע

קרטון צהבהב מעט ורדרד פריך ויבש

אוגר

'מ

מטר לחה 1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

.יותר עם קרבונטים

 עם 4.0-4.45בין .עם קרבונטים  (לס)חרסית רזה 

מ" ס2גיר בגודל עד .מעט צרורות א
CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

ZOO בנגב
175,844

574,285:מספר פרוייקט

  

19/09/2019
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.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום8-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.0583979898261610

11

22

2.454.010.486.39697100331419

33

44

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,844

574,285:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

16




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום9-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
גיר וצור עם חול .צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.15

11

A-6(7)

22.0-2.45365112

33

44.0-4.55455104

55

66.0-6.4513109196

6.45

77

88

8.18.0-8.4519232750
קרטון צהבהב מעורב עם מעט חרסית8.45

99

1010.0-10.221750/710

10.2

עופר יוגב:שם המבצע

עם '  מ4.45-מ. יבשה(לס)חרסית רזה עם חול 

.קרבונטים

חרסית חומה עם קרבונטים

קרטון צהבהב

אוגר

CL

CL-CH

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,763

574,214:מספר פרוייקט

  19/09/2019

17




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום9-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

1.02.010.183.7969797271611

22

33

44

55

66

77

88

8.4510.01573.4889498552233
99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,763

574,214:מספר פרוייקט

  19/09/2019

18




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום10-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
אספלט0.02
גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.40

1A-6(12)1

22.0-2.456912212

33

44.0-4.45355104

4.45

55

66.0-6.45413246

6.45

77

7.5

88.0-8.182550/38

99

1010.0-10.150/1010

10.1

עופר יוגב:שם המבצע

CL

CL

SC

 מטר עם קרבונטים1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה 

חרסית רזה חולית עם קרבונטים

גיר בגודל עד.חול חרסיתי עם מעט צרורות א

מ וקרבונטים" ס2 

קרטון צהבהב

אוגר

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,728

574,147:מספר פרוייקט

  19/09/2019

19




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום10-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11.02.010.787.697991003217151

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,728

574,147:מספר פרוייקט

  19/09/2019

20




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום11-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
אספלט0.04
גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.25

11

22.0-2.4510107172

A-6(8)

33

3.5

44.0-4.0550/54

4.50

55

66.0-6.191150/46

6.19

77

88.0-8.1450/148

99

1010.0-10.221950/710

10.22

עופר יוגב:שם המבצע

CL

SP-SM

 מטר עם 1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

קרבונטים

. גיר  וצור.צרורות א, חול עם דקים 

מ חלקם מעוגלים" ס2צרורות בגודל עד 

קרטון צהבהב מעט ורדרד פריך ויבש

קרטון צהבהב

אוגר

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,705

574,073:מספר פרוייקט

  19/09/2019

21




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום11-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.453.57.976.3939698271314

33

44

55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,705

574,073:מספר פרוייקט

  19/09/2019

22




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום12-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

11

22

2.0-2.4544416
A-4(6)

33

44.0-4.456812204

4.40

55

66.0-6.45101214266

6.45

77

88.0-8.4551723408

8.8
99

10.0
1010.0-10.35152950/510

10.35

עופר יוגב:שם המבצע

CL

CL/SC

CL

ZOO בנגב
175,890

:מספר הזמנה

574,418:מספר פרוייקט

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין
מ.ק

בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

 מטר1.0יבשה עד .(לס)חרסית רזה עם חול 

אוגר חרסית חולית  עד חול חרסיתי עם מעט צרורות 

מ" ס1גיר בגודל עד .א

גיר חלקם .חרסית רזה חולית עם צרורות א

מ" ס2מעוגלים בגודל עד 

.קרטון צהבהב במטריצה עם מעט חרסית

.קרטון צהבהב ירקרק מעט חווארי

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

23




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום12-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.454.08.880.59899100251510

33

44

55

66

6.458.07.370.29096100

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב

:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

אינדקס 

קבוצתי

175,890

574,418:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה

גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
מ.ק

מ.ק

יחס
תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

24




.יש
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום13-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע
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IIIIIIכ"סהWR
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66.0-6.454810186

6.45
20-קידוח זה בא במקומו של בור ב:הערה

גפן.קידוח הוזז באישור יועצת ממשרד ש

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

י יועץ הקרקע" שונו בקידוח זה עSPTכמות הבדיקות 

'מ

. יבשה(לס)חרסית רזה עם חול 

.לחה יותר'  מ1.95-מ

עם '  מ4.45-חרסית חולית רזה חומה בהירה מ

מ" ס3גיר בגודל עד .מעט צרורות א

CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,620

574,328:מספר פרוייקט
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קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום13-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

1.01.58.484.910024159

22

33

44

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,620

574,328:מספר פרוייקט
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום14-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

0.2
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1.5-1.958101222
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55

5.3
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6.45
:הערה

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

חרסית חולית חומה בהירה עם קרבונטים לחה

'מ

ובאישור  מנהל הפרוייקט  (גפן.משרד ש)י טלי יועץ הקרקע "קידוח זה הוסף ע

.(שמואל)

גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 

.(לס)חרסית רזה עם חול 

. מטר עם מעט קרבונטים3.0- מ
CL

CL-CH

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
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b
o

l

שיטת 

קדיחה
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מגן

ZOO בנגב
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574,355:מספר פרוייקט
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קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום14-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
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'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,647

574,355:מספר פרוייקט
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 תשתיות ודרכים ■ביסוס מבנים  ■הנדסת קרקע 

 09-7667008טל.  4537107, הוד השרון 42/56הנשיאים 
ilan@geosol.co.il 

 10/12/2019                            תאריך:          

 F59/206עב' מס':          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

 באמצעות ברן ישראל, יחידת בינוי 

 מר שמואל זנגי

Shmuel.zangi@barangroup.com 

 שלום רב,

 פיתוח  -ZOOנגב  -באר שבע: הנדון

 ואלמנטים קלים המלצות משלימות לביסוס גדרות

 

. בד"כ מתוכננות וסככות /ציליות/ פרגולותאפשריות לביסוס של גדרות רשת 2נשקלו 

על עמודי מדובר על מבנה קל לא רגיש לתזוזות ולתזוזות הבדליות. גדרות הרשת יבוצעו 

מניחים כי הפרגולות יהיו עץ או בטון כמבנה עצמאי. מ'.  2-3מ' לגובה של  2.5פלדה כל 

 :אפשריותחלופות עידכון ההמלצות לביסוס בשתי  להלן

 

מ'  0.6*0.6במידות של  קוביית בטוןע"י של גדרות ניתן לבצע יסודות  –ביסוס רדוד  .א

פרגולות ואלמנטים העלולים לפתח כוחות שליפה עקב מ' מפני הקרקע.  0.8ולעומק של 

מ'.  1י ההעמקה לפחות לעומק של בעיקר ע" יל את מסת היסודדגרוח וכד' מומלץ לה

מודייפיד  92-94%להדק את הקרקע המקומית לצפיפות של בתחתית החפירה יש 

אשטהו ברטיבות אופטימלית. תכולת הרטיבות הנדרשת בהידוק היא גבול הפלסטיות 

 98%מ', דרגת ההידוק תהיה  0.5ל במידה והגדר מתוכננת באזורי מילוי מע +.2%

 מסוג מילוי נבררעם קרקע גרנולארית  את המילוי החוזר יש לבצעמודיפייד אשטהו. 

-Aאו  A-2-4מסוג או עם חמרה קלה  ס"מ, 7.5העולות על  נים גדולותללא אב מצע ג'()

מ' והדוק עם כלי מכני רוטט עד שלא יראו עקבות  0.2בשכבות אופקיות בנות   2-6

 .מודיפייד אשטהו ברטיבות אופטימלית 98%-ולא פחות מ המכבש על כל שכבה ושכבה

מ' מפני  5מ' לעומק  0.4גדרות רשת ניתן לבסס ע"ג כלונס בקוטר  - ביסוס בכלונסאות .ב

מ'  8מ' ולעומק של  0.5הקרקע. פרגולות וסככות ניתן לבסס ע"ג כלונסאות בקוטר 

 15 מפני הקרקע, תסבולת אנכית של כלונס שיבוצע בהתאם להנחיות שלעיל יעמוד על

 .בהתאמה טון אנכית 35 -ו
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 שיקולים בבחירת החלופה המתאימה

נוטים במשך השנים לזוז מעט  ם קלים המבוססים בביסוס רדוד, בד"כ רדוד מאודמבני

המקרים אין לכך משמעות אנכית אך בעיקר אופקית עם נטייה בראש היסוד. במרבית 

החלופה  זו בעת בחירת תופעה נה תפקודית או תפעולית אולם יש להביא בחשבוןמבחי

עיגון היסוד בשכבה אשר איננה  ינמנעת תופעה זאת ע" בכלונסאותבביסוס המועדפת. 

בכלונסאות אין בביסוס בנוסף, נתונה להשפעות חיצוניות כגון זרימת מים, ארוזיה וכד'. 

 .יותר העלותם גבוהלעיתים מאידך צורך להדק ולטפל בשתית בתחתית היסוד. 

 

 

 

 ירנבאוםאינג' אילן ב            

 

 

 העתק: מהנדס רפי בט



 

 תשתיות ודרכים ■ביסוס מבנים  ■הנדסת קרקע 

 09-7667008טל.  4537107, הוד השרון 42/56הנשיאים 
ilan@geosol.co.il 

 02/12/2019                            תאריך:          

 F59/206עב' מס':          

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

 באמצעות ברן ישראל, יחידת בינוי 

 מר שמואל זנגי

Shmuel.zangi@barangroup.com 

 שלום רב,

 פיתוח  -ZOOנגב  -באר שבע: הנדון

 לביסוס חוות דעת

 .ומבנים מתוכננים מבוא .1

 .תנאי קרקע .2

 תכונות הקרקע. .3

 .המלצות לביסוס .4

 .ורחבות חניה שביליםכביש גישה, דרך היקפית  תכן מבנה 4.1

 .בריכותביסוס  4.2

 ביסוס גשרונים, פרגולות ומפרשי צל. 4.3

 .מסלעות 4.4

 .קירות תומכים/גדר/קרקע משוריינת 4.5

 .מובלי מים 4.6

 כלליותעבודות עפר  .5

 .פקוח ובקרת איכות .6

 נספחים: 

 .קדוחים ובורות ניסיוןמקום  - 1/2; 1/1מס'  יםוטשרט *

 .סיסטם -סיכום חקירת הקרקע  *

 בכבוד רב,         

       
 אינג' אילן בירנבאום

 מהנדס רפי בטהעתק: 

 אדריכל נוף -ליאור וולף 

 נציג החברה -נדב לוריא

 טו/ אב 
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 ומבנים מתוכננים מבוא .1

סביב קורדינטות  ZOOים את הנגב להק תמעוניינ לפיתוח באר שבע הכלכלית החברה

)שדרות טוביהו דוד(  25האתר אשר גובל בצד הצפוני עם כביש  .175820/574460מרכזיות 

להלן איתור שטח המיועד להרחבה במסגרת הפרויקט. קיים  זאולוגיגן עם בצידו הדרומי ו

 הפרויקט.

 
. חוות הדעת 4.11.19בתאריך זאת מתווספת לחוות דעת למבנים שהוגשה  חוות דעת

 הבאים:הנוכחית מתייחסת למבנים ולאלמנטים 

 עבודות עפר מתוכננות אלמנט תכנוני

 מילוי חפירה 

 מ' 2.5עד  מ' 1.8עד  כביש גישה

 מ' 3.0עד  --- חניון אוטובוסים 

 מ' 3.0עד  מ' 0.5עד  חניון לרכבים פרטיים

כביש היקפי תפעולי 

 למשאיות

 מ' 3.0עד  מ' 2.0עד 

 

טרם התקבלו  זה תינתן התייחסות גם לשבילים וגשרונים להולכי רגל ואופנים. בדוח

תוכניות הגשרונים בפרויקט אולם ניתן להעריך כי תפקודם להולכי רגל בלבד. המלצות 

יינתנו לרמת תכנון מוקדם. לאחר שיועברו תוכניות מפורטות יינתנו המלצות משלימות 

 במידת הצורך.

 

להלן פירוט של בריכות המים מספר בריכות שונות באופיין.  בחלק מהפארק מתוכננות

 :כפי שהתקבלו במשרדנושלהן 
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 עבודות עפר מתוכננות פני קרקע קיימים אלמנט תכנוני

 מילוי חפירה  

 בריכת היפופוטמים 

 

219.4 + 

 +225עד 

  -- מ' 5עד 

 בריכת תנינים

 

218+ 

 +223.5עד 

 מ'3.0עד  מ'2.5עד 

 מ' 0.5עד  מ' 0.5עד  +222.0+  עד 221.0 ם בריכת פינגוויני

בריכת ג'טים, חדר מכונות 

 ומבנה שירותים

+ 223בריכת ג'טים 

 +.222.2עד 

 220.4חדר מכונות 

מ'  1.2עד  

בבריכת 

 הג'טים. 

מ'  2.0עד 

בחדר 

 מכונות.

--- 

 'מ 0.7עד  מ' 1.0עד  +222.8עד   +221.5 בריכת גונונים

 'מ 2.0עד  מ' 2.0עד  +223.2עד  +219.5 בריכת יעלים

 

אשר טרם הועבר  (לדוגמה בריכת הפלמינגו)כי קיימות בריכות נוספות ידוע לנו  :הערה

סוגי הבריכות אולם מאחר ומדובר  יתהדעת שלהלן מקיפה את מרבחוות התכנון לגביהן. 

סיום התכנון יועברו התוכניות לעיוננו לצורך התייחסות. לאחר במבני מים נבקש כי 

  הצורך תעודכן חוות הדעת לביסוס.מידת ב

 

להלן פירוט של מעבירי המים המתוכננים בשטח האתר מתוכננים מעבירי מים ומובלים 

 :כפי שנמצא בתוכניות שהועברו למשרדנו באתר

פני קרקע  אלמנט תכנוני

 קיימים

 עבודות עפר מתוכננות

 מילוי חפירה  

מ' עם  125מוביל מים קוטר 

 מתקן כניסה ויציאה

מ' עד  3.5עד  מ' 2.5עד  217.7-223.8

 למפלס פיתוח

מעביר מים בטון במידות 

2.0*2.0 

מ' עד  5.5עד  מ' 2.8עד  221.8 -216.6

 למפלס פיתוח

 

. נתוני הכבישים והשבילים נלקחו ות וחתכיםתוכניבהתקבלו  מבני הבריכותנתוני 

ליאור וולף אדריכלות נוף, קונסטרוקציה רפי בט שלד. המתכננים הם  מתוכנית פיתוח.

 הינו באמצעות לביא נטיף.  יםתכנון המובל

 

 תנאי הקרקע .2
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קדוחי סקר שבוצעו לעומקים  14תמך על פרוט חתך תת הקרקע באתר מססקר הקרקע ו

מ' מפני  4.0שנחפרו עד לעומק של  גישוש בורות 19ועל  מ' מפני הקרקע 10.5של עד 

 מהבורות נחפרו. כמו כן, חלק בסמוך למבנים המתוכנניםחלק מהקדוחים בוצעו הקרקע. 

וצעו ב בקדוחים. אבן קשהעקב הגעה לשכבת מהמתוכננים  לעומקים רדודים יותרבפועל 

בוצעו ע"י  והבורות . הקדוחיםבעומקים שונים בדיקות חוזק לאפיון תכונות הקרקע באתר

הקדוחים בוצעו תחת . חלזונימקדח באמצעות חברת סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ 

 1/2 -ו 1/1מס'  יםבשרטוט(. את מיקום הקדוחים ניתן לראות 2019פיקוח צמוד )אוגוסט 

  המצ"ב.

 את חתך הקרקע כדלהלן: ללילתאר באופן כניתן 

בבורות הגישוש הקרקע שנמצאה היא לס חום בהיר עם צרורות א. גיר וצור וסמני קרבונט 

, 16,17עד חרסית חולית חומה עם ס. קרבונטים. מתחת לשכבה זו נמצאו בחלק מהבורות )

גיע קרטונית וצרורות צור ולא היה ניתן להשכבות של חול צהבהב עם צרורות של א. (6, 15

 לעומק הנדרש.

נוספים מים , לא נמצאו מפלסים 5מ' מפני הקרקע בקדוח  7.6מי תהום נמצאו בעומק של 

של מי תהום בשאר הקדוחים והברות גישוש. ככל הנראה מדובר במים שעונים שהם 

 לא נראה כי יש לכך השפעה על הפיתוח. (.2019)אוגוסט,  תופעה מקומית. 

 

עומקים הרלוונטים לביסוס ועבודות עפר מכילה לס )חרסית ככלל ניתן לסכם כי הקרקע ב

רזה( עד חרסית שמנה ומתחת נמצאו שכבות חוליות ושכבות חומר וואדי וצרורות קשים. 

לשכבת הלס העליונה תכונה לאבד מנפחה בעת הרטבה. תופעה זאת ידועה בשם "מייט". 

 מנע את התופעה.טיפול נכון כפי שיוסבר בהמשך דוח זה יקטין עד מאוד ואף י

 .דוח מעבדת סיסטם המצורף לחוות הדעת -ותכונות הקרקע ראה נספחיםהקרקע  כילחת

 

 תכונות קרקע .3

 ם של הקרקע, כפי שהתקבלו מבדיקות המעבדה:יקטיביילהלן סיכום המאפיינים האינד

תיאור  עומקים קדוח
 קרקע

תכולת 
 רטיבות

צפיפות ורטיבות שדה 
 לפי חרוט חול

טיפה ש אנליזה מכנית
דרך 
נפה 
200    # 

AASHTO /
שיטת מיון 

 אחידה

PL LL 

      W% W%  יבשה
 )קג/מ"ק(

"3/4 #4 #10         

 1-ב

0.5 
לס חום 

עם 
צרורות א. 

 חול

  4.5 1.48               

1.0 6.0     68 40 40 33.7 A-2-4     

3.0   6.1                   

 2-ב

0.5 

חרסית 
עם חול 
 םוקרבונטי

  6.1 1.48               

1.0   7.8 1.48               

2.0 10.2 4.1 1.08 --- --- 100 83.1 CL-CH     

                   10.1 לס חום  3.0
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 3.1-ב

0.5 

 לס חום

5 10.6 0.83               

1.0   4.1 1.08               

2.0   5.6 1.01               

3.0 6.9                   

 4-ב

0.5 

חרסית 
 עם חול

  7.4 1.66               

1.0 7.5 7.9 1.27 --- --- 100 81.9 CL-CH     

2.0   10.6 1.54               

 5-ב

0.5 

חרסית 
עם חול 

 וקרבונטים

5.2 6.8 1.17     100 81.8 CL-CH     

1.0   6.6 1.12               

2.0   8.2 1.31               

3.0 9.7                   

 6-ב
1.0 

לס עם 
                   3.1 צרורות

2.0 
חול 

                   6.2 צהבהב 

 7-ב

0.5 

 לס חום

4.5 7.4 1.33               

1.0   7.5 1.17               

2.0 
חרסית 

 רזה

  8.6 1.55               

3.0 7.3     94 84 82 54.3 CL     

 8-ב

לס חום  0.5
בהיר עם 

ס. 
 קרבונט

4.3 6.6 1.59               

1.0   8.1 2               

2.0 7.8 7.4 1.42               

3.0 
חול דק 
                   13.2 צהבהב

 9-ב

0.5 

לס חום 
 בהיר 

5.1 5.4 1.2               

1.0   8.6 1.46               

2.0   8.2 1.04               

3.0 8.3       99 99 77.7       

 10-ב

0.5     6.6 1.55               

1.0-
1.35 

לס חום 
בהיר עם 

ס. 
 25 16   89.7 98 99   1.32 9.3 9.0 קרבונט

1.0-1.5   11.5     100 100 100 95 A-6(10) 14 27 

2.0 
רסית ח

 A-6(7) 15 27 80.3 98 100   1.18 9.6   רזה

 11-ב

0.5 

לס חום 
 בהיר

  5.3 1.56               

1.0 7.4 4.6 1.69               

2.0   5.5                 

 12-ב

0.5 

לס חום 
בהיר עם 
 קרבונטים

4.3 7.3 1.44               

1.0   8.8 1.28       86.3 A-6(9) 16 28 

2.0   10.46 1.56               

 13-ב

0.5 
לס חום 

 בהיר

  6.7 1.46               

1.0 8.6 16.5 1.38               

חרסית  2.0
שמנה 

 רזה

  9.1* 1.48*   99 98 85.4 CL-CH     

3.0 15.2                   

 14-ב

0.5 
לס חום 

 בהיר

  6.1 1.53               

1.0 7.3 8.5 1.42               

חרסית  2.0
רזה 
 חולית

  8 1.433   98 79 52.5       

3.0 8.5                   

 15-ב
0.5-1.0     11.8   100 100 97 33 A-2-6(0) 13 25 

1.0     1                 
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 עבדה:להלן סיכום המאפיינים הכימים של הקרקע, כפי שהתקבלו מבדיקות המ

דרגת  CaCO3% CO3% pH עומק מ' קדוח מס'

אגרסיביות 

 118לפי ת"י 

 --- --- 11.05 18.43 2.0-2.5 9-ק

 --- --- 7.91 13.2 4.0-5.0 7-ק

 Light 8.58 --- --- 1.5-2.0 14-ק

 Light 8.72 --- --- 2.0-3.0 6-ק

 

 

ם שניטל בוצעו למרות קשיות השכבות, נעשה ניסיון להוצאת מדגם בלתי מופר. במדג

. ופוטנציאל התפיחה מייט לקביעת ערך ההתמוטטותתפיחה ו ותבדיקות איפיון ובדיק

מ' מפני הקרקע(  1 -)שווה ערך לכקפ"ס  20נמצא כי בלחץ של  10-בור בה שבוצעה מבבדיק

. 9%לבין  2.4%נע בין אינדקס התמוטטות ( אולם 0%אין פוטנציאל לתפיחת הקרקע )

בדיקת לחץ תפיחה התקבל  .0.65%נמצא שיעור תפיחה של  קפ"ס 1.5 בלחץ של 12-בבור ב

קפ"ס שהינו מתאים ללחץ הידוע בספרות עבור קרקעות דומות באזור.  10לחץ של 

 32( של ) אפקטיבית לשכבת הלס זווית חיכוךבבדיקת גזירה ישירה בודדת נמצא כי 

ות אולם יש להעריך כי עקב אלו ערכים מעט גבוהים מהידוע בספרקפ"ס.  17וקוהזיה של 

 תכולת הקרבונטים הרבה בשכבות העליונות של הקרקע עולה מעט חוזק השכבות. 

לצורכי תכן כבישים וחניות בוצעו בדיקות מ.ת.ק. אומנם הנטילה והביצוע לקו בחסר 

התכנוני עבור שכבות ( המתק A-2-6-ו A-6אולם מפענוח הבדיקות בשני חומרים שונים )

 . בהתאמה 7% -ו 5%אלו הינו 

, לא נמצאו מפלסים נוספים של 5מ' מפני הקרקע בקדוח  7.6מי תהום נמצאו בעומק של 

. ככל הנראה מדובר במים שעונים שהם תופעה והבורות מי תהום בשאר הקדוחים

 על עבודות העפר באתר.לא נראה כי יש לכך השפעה  (.2019)אוגוסט,  מקומית. 

 .אה נספחיםותכונות הקרקע רלחתך הקרקע 
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 המלצות לביסוס .4

 ורחבות חניה שביליםכביש גישה, דרך היקפית  תכן מבנה 4.1

 . מאפייני התכנון הגאומטרי1.14.

כביש הגישה והכביש ההיקפי הינם דרכים מקומיות וישרתו את באי הפארק 

התכנון מדבר על סלילת דרך חד עד דו מסלולית דו נתיבית עם מפרדות בלבד. 

יעשה  25לן קטע מדרך הגישה המתוכננת. חיבור לכביש לה באמצע ומדרכות.

 ע"י אחרים.

 

 נתוני תנועה. 14..2

ל עלא התקבלו נתוני תכנון תנועה. נתוני התנועה לחישוב הוערכו במשרדנו. 

 . AADT = 1,500: ניתן לקבועבסיס נתונים אלו 

 שנה 20-תקופת התכנון 

 2% - אחוז גידול בתנועה

 2% -אחוז משאיות 

 5% –אחוז אוטובוסים 

790,250= 18W 

 עקרונות תכן המבנה. 14..3

תכנון מבנה המסעה בוצע באמצעות שיטת מעצ המבוססת על שיטת המת"ק 

בשיטת המת"ק המורחבת יושם עקרון הנזק המצטבר )חוק מינר( . המורחבת

לא המרה לסרן הלוקח בחשבון את התרומה היחסית של כל עומסי הסרנים )ל

אקויולנטי( בקביעת עובי המבנה. עובי שכבת האספלט נקבע בהסתמך על 

. שכבת זו בפני קריטריון ההתעייפותהגישה הרציונלית המבוססת על עמידות 

כדי להבטיח עמידות המבנה בפני הטרחות ומחזוריות התנועה, בוצע ניתוח 
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הכביש המתוכנן. וחיזוי עמידות שכבת האספלט שנתקבלה בשיטת מעצ עבור 

 לתקופת התכנון. 1.0עובי שכבת האספלט שנקבע מתאים למינר של 

בנוסף לכך, בוצע החישוב לפי שיטת התכנון של משרד השיכון לרחובות 

 עירוניים.

ההבדל בין השיטות נובע מבחירת רמת תנועה גבוהה יותר בשיטת תכנון 

 מע"צ.

 בחירת ערך מתק לתכנון. 14..4

 .יעו על קרקע מסוג חרסית רזה )לס( עד חרסית שמנהצבה בדיקות הקרקע

 בוצעה בכל אחד מקידוחי הניסיון.  SPTבדיקת 

למת"ק שתית במצב טבעי נעשה לפי הקשר  SPT-המרת תוצאות בדיקת ה

 :הבא 

Log(CBR) = -5.13 + 6.55 (log(300/N))^-0.26 

SPT – ( לבין מס' ההקשות ה 300היחס בין עומק החדירה במ"מ )נדרשות מ"מ

 לחדירה זו.

 2-, בעוד שערך המינימום שהתקבל ב4%ערך המינימום שהתקבל הוא 

 .9%-8%הערכים הממוצעים נעים סביב  .4.6%המטרים העליונים הוא 

 

 קרקע זועבור לאור הממצאים שהוצגו ולאור הצורך בעיבוד קרקע עמוק 

בישים עה יחידת תכנון אחת לתכנון מבני השבילים ותכן המבנה של הכנקב

 .5%-מתק תכנוני :והחניונים

 עובי מבנה. 14..5

מלמעלה כלפי של כביש הגישה ורחבות החניה  את תכן המבנהמומלץ לתכנן 

 מטה כדלהלן:

 הערות עובי, ס"מ שכבה

 אספלט
 PG-70-10, דולומיט סוג א', ביטומן 19תא"צ  5

 PG-68-10, דולומיט סוג א', ביטומן 25תא"צ  6

 ס"מ כ"א 20שכבות בנות  2 40 מצע סוג א'

  51 סה"כ

 

 מלמעלה כלפי מטה כדלהלן: השביליםמבנה את מומלץ לתכנן 
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 הערות עובי, ס"מ שכבה

 PG-70-10, דולומיט סוג א', ביטומן 19תא"צ  5 אספלט

 ס"מ כ"א 15שכבות בנות  2 30 מצע סוג א'

  35 סה"כ

 

 מבנה מדרכה ואיים מרכזיים

ס"מ, כאשר המבנה  4.0ילה באמצעות אספלט מדרכות בעובי בקטעי מדרכות תבוצע סל

מתחת לאספלט יכלול שכבות מצע סוג א' עד לפני השתית )בהתאם למפלס מבנה המיסעה 

ס"מ(, עובי שכבת  6במידה ויעשה שימוש באבן משתלבת )בעובי  בנתיב הצמוד למדרכה(.

 פי מטה כדלהלן:מומלץ לתכנן מבנה מלמעלה כל ס"מ. 3ההנחה מחול לא יעלה על 

 אבן משתלבת –ס"מ  6

 חול –ס"מ  3

 מצע סוג א' –ס"מ  20

 סה"כ עובי מבנה –ס"מ  30

החול לשכבת ההנחה יהיה חול גרוס ממחצבה או חול ממחפורת בגודל גרגיר 

 לאגרגט דק לבטונים. 3ויעמוד בדרישות ת"י  0.15/4.75

 (שבילים) משטחי בטון

ס"מ מהודקות  20א' בעובי יבוצעו ע"ג שתי שכבות מצע סוג למטרת שבילים משטחי בטון 

מודיפייד אשטהו ברטיבות אופטימלית. עיבוד שתית בתחתית  98%לצפיפות של לפחות 

 המצעים בהתאם לסעיף הערות כלליות בפרק זה.

 

 הנחיות והערות למפרט המיוחד. 14..6

 מילוי

 חומר המילוי יענה לדרישות הבאות:

 ס"מ. 8 -גודל גרגר מכסימלי  א.

 . A-1, ,A-2 A-4 -כ AASHTOלפי שיטת המיון של החומר יסווג  ב.

 40)יקבע במערכת מת"ק מלאה תחת עומס של  10%מת"ק תכנוני מינימלי של  ג.

 ליבראות(.

 .1.0%שיעור התפיחה במערכת המת"ק בתחום רטיבות העיבוד לא יעלה על  ד.

וגמת נוסף על הדרישות המפורטות לעיל, שימוש בחומרי מילוי ממקור סלע רך כד ה.

 .70% -( לא תפחת מCaCO3קרטון חווארי, יתאפשר בתנאי שתכולת הקרבונטים )

 

 החלפות קרקע

ס"מ.  60במידה ותתגלה שכבת חרסית בשתית הכביש, תבוצע החלפת קרקע לעומק 

 ס"מ כל אחת. 20שכבות בעובי  3-בוצע בתההחלפה תהיה בחומר אינרטי ו
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 -הן כדלקמן:דרישות האיכות מהחומר קוהוזיבי הלא תופח 

, או A-1, A-3, A-6)לא  A-4או   A-2כחומרים מסוג  AASHTOיסווג לפי שיטת המיון של 

A-7בנוסף לסיווג זה החומר יעמוד בדרישות הבאות .)- 

 3מקסימום " –גודל אבן 

 .20-35בתחום שבין %  – 200עובר נפה # 

 .35%מקסימום  –גבול נזילות 

 .10%מקסימום  –אינדקס פלסטיות 

 25%מקסימום   –פיחה חופשית ת

 .0.5%מקסימום  –שיעור תפיחה בבדיקת מת"ק מעבדתי 

 ליבראות( 40. )בעומס 8% –מת"ק תכנוני מינימאלי 

 הערות כלליות

  מודיפייד אאשטו ברטיבות אופטימלית. 100%כל שכבות המבנה יהודקו לצפיפות 

 הכבישים  ת שוליייבוצע לרוחב מלא של המסלול לרבו של תכן המבנה המבנה הנ"ל

 .והחניונים

  מ' מקצה אבן השפה  0.3החלפת הקרקע והמצעים יחרגו מגבולות השבילים לפחות

בנוסף מתחת לאבן השפה תבוצע העמקה של שכבת המצע סוג א' עד  .1:1ובשיפוע של 

 ס"מ. 20לעומק של 

 עומק ס"מ.  40בצע עיבוד שתית לעומק לפני ביצוע המילוי להחלפת הקרקע יש ל(

יבוד השתית נקבע כאמצעי לריסון תופעת המייט בקרקע החרסיתית המקומית.( ע

הרטיב את תחתית יש ל)ועירום החומר בצד לשימוש חוזר( ס"מ  20לאחר חפירת 

 תל'/מ"ר. לאחר ספיגת המים יש להדק את תחתית המחפור 10 -ב תהמחפור

ות אופטימלית מודיפייד אשטהו ברטיב 93%באמצעות מכבש ויברציוני לצפיפות של 

יתכן כי עקב השתית החרסיתית יידרש שימוש  מעברי מכבש. 6-+, לא פחות מ1%

 במכבש רגלי כבש.

  הזמניים לשלבי הביצוע יהיו כדלקמן:הקבועים ושיפועי המדרונות 

  אופקי: אנכי(. 1:2.5 -השיפוע הצידי לא יהיה תלול מ –מילוי( 

  אופקי:  1:3 -הצידי לא יהיה תלול מהשיפוע  –מ'( 2.5חפירה )עד עומק מקסימלי של(

 .אנכי(

  מהדורה מעודכנת. 51עבודות העפר באתר יבוצעו לפי המפרט הכללי פרק 

  יש לבצע חישוף, ריסוס, טיפול בשורשים הכל לפי  מבנה הכבישבטרם ביצוע שכבות

 המצויין לעיל. 51המפרט הכללי פרק 
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 ניקוז. 14..7

שיפועים  יש לנקז ע"י יצירת יוניםבשבילים ובאזורי החנאת הנגר העילי 

יש למנוע עד כמה שניתן חלחול המים לשתית מתאימים בפני המפלס הסופי. 

  הפלסטית הרגישה.

 

 ביסוס בריכות 4.2

 בריכת תנינים 4.2.1

במרכזה מתוכנן אי מלאכותי תחום הבריכה מתוכננת כמבנה אי רגולרי מבטון מזויין. 

ת ית בריכת המים של התנינים המפורטפ"י הנתונים הקיימים בתחתעבקירות בטון. 

חפירה של מתוכננות עבודות עפר לעיל צפויה להימצא חרסית חולית עד חרסית שמנה. 

 משתנה וצפוי להגיע ה המתוכננתגובה המים בבריכ  .מ' 3מ' ומילוי של עד  2.5 -עד כ

 מ'. בתנאים שלעיל מומלץ לבסס את הבריכות כמבנה בטון ע"ג החלפת קרקע 1לעד 

 הלן:לכד בהתאם להנחיות, )קורה על מצע אלסטי(

 

 עיבוד שתית והחלפת קרקע  4.2.1.1

 שעל מנת לרסן את התפיחות ואו השקיעות העלולות להתפתח בחרסית תידר 

ביצוע של החלפת קרקע . העבודות יכללו להכנת השתית בתחתית הבריכה העבוד

והידוק שכבות של מצע סוג א'  / בריכהמפני תחתית הבטון מ' 1.0לעומק של 

מודיפייד  98%הידוק שכבות המצע תהיה לצפיפות של מ'.  0.2מהודקות לעובי של 

אשטהו ברטיבות האופטימלית. החלפת הקרקע תתבצע בכל שטח קרקעית הבריכה 

 מ' מכל צד של הקירות. 1.0ותורחב בלפחות 

  ע עפר באזור המשופע יש לבצ. עבודות 40%שיפוע תלול של בדופן הבריכה מתוכנן

. יישום שכבות המצע יהיה מ' 0.5של מירבי ה )אופקי: אנכי(, בגוב 1:2במדרגות של 

 אופקי.

  ,בטרם באזורי חפירה וכאמצעי להקטנת פוטנציאל התפיחה והמייט של השתית

 . עיבוד השתית יכלול:מ' 0.4לעומק נוסף של שתית  בצע עיבודיש ל , הנחת המצעים

 ס"מ, עירום החומר לשימוש חוזר. 20א. חפירה לעומק 

 ס"מ. 20וק לעומק של ב. חרישה, הרטבה והיד

 ג. פיזור, הרטבה והידוק של החומר המקומי שנערם.

מודיפייד אשטהו ועד שלא יראו את עקבות  92-94%לצפיפות ד. ההידוק יתבצע 

מעברי מכבש על פני השכבה )מעבר=הלוך  6, מינימום של המכבש על פני השכבה

פעולות אלו  .2%. תכולת הרטיבות הנדרשת בהידוק היא גבול הפלסטיות +חזר(

להכנת השתית בקרקעית יצמצמו וירסנו את התפיחות והשקיעות העלולות 

 להתפתח בשתית החרסיתית.
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  יש להדגיש כי עיבוד השתית דרוש רק בשתית חרסיתית. במידה וימצאו שכבות חול

ניתן לוותר על עיבוד השתית לעומק הנ"ל ולהסתפק בחרישה לעומק  A-2-4מסוג 

 מודיפיד אשטהו ברטיבות אופטימלית. 98%פות של מ' והדוק לצפי 0.2

 

 ביסוס הרצפה 4.2.1.2

יש לתכנן לפי הרצפה את  " ע"ג מצע אלסטי.קורהאת מבנה הבטון יש לתכנן "כ

 :)עפ"י התנאים שלעיל( הנתונים כדלהלן

  המקדם  מ"ק.\טון 3,300 ההרצפלתכנון בתחתית אנכית מקדם ספרת מצע

מ. יש לתקן את המקדם לפי מידות ס" 30*30מתייחס לפלטה תקנית במידות 

 הדוברה בפועל לפי הנוסחא:

 
2

2

0.3

4

where B is the foundation short dimention.

V VI

B
K K

B


 



 

  מ"ר. \טון 20 -הרצפהמאמץ מגע מירבי מותר בתחתית 

 3/4יש לתכנן ללחץ הידרוסטטי מלמטה כלפי מעלה של לפחות  האת רצפת הבריכ 

  מגובה המים בבריכה.

  פרסומים עדכניים של המכון (1995) 413מקדמים לחישובי רעידת אדמה, לפי ת"י ,

 : (2013) 5הגאופיזי וגליון תיקון מס' 

 הסתברות

 10%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 שנה 475מחזוריות של 

 5%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 שנה 975מחזוריות של 

 2%הסתברות של 

שנה  50לפחות פעם ב 

 2475מחזוריות של 

 שנה

 מקדם תאוצה קרקע

 אופקית
0.06 0.07 0.09 

 C –הקרקע ניתנת לסיווג מטיפוס 

 אין בקרבת האתר שברים/העתקים פעילים או החשודים כפעילים

 החפירה בין שני . מ' מתחתית הבריכה המתוכננת 1.0נן בעומק של בור ריקון מתוכ

ואת הדוברה של הבריכה יש לצקת כנגד דפנות  1:1המפלסים תתבצע בשיפוע של 

כך שתוצר מעין "ווטה" אלכסונית מעובה בהפרש )ע"ג מצעים( משופעת המדרגה ה

את החפירה המשופעת יש לבצע לאחר פיזור  המפלסים בתחתית הדוברות.

 המצעים.
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 ס"מ למניעת ארוזיה  60ת לעומק בהמשך לאזורים משופעים מומלץ לתכנן שן אנכי

 והגדלת היציבות האופקית, ראה סקיצה להלן:

 

 

 

 תומכיםהבריכה וקירות קירות  4.2.1.3

  4.5תומכים ראה המלצות סעיף קירות 

 .את קירות הבריכה מומלץ לתכנן לפי מקדם במנוחה 

 0.35 - ע"ג המצעים מקדם חיכוך בתחתית הקיר. 

  את קירות הבריכה התומכים מים מומלץ לחשב למצב הדרוסטטי כלומר מים

 יאגמו מאחורי הקיר לזמנים קצרים.

 

 חדר מכונות )תת קרקעי( 4.2.1.4

. המבנה הסופיים מ' מפני הקרקע המתוכננים 3.5חדר המכונות מתוכנן בעומק של 

מ'( בהתאם  0.6יבוסס ע"ג דוברה ע"ג תשתית משופרת )החלפת קרקע בעובי של 

 שלעיל.   4.2.1.2שבסעיף להנחיות 

 להלן הנחיות נוספות:

 

  מ"ק.\טון 4500 –מקדם ספרת המצע 

  אופקי או מתון יותר. יש  2אנכי:  1חפירות זמניות יש לבצע בשיפועים מירביים של

  מ' אופקית ממבנה, כביש או קיר קיים. 2להתרחק בחפירה פתוחה לפחות 

 יחושבו כדלהלן: לחצי עפר על קירות תת קרקעיים 

  20של עפר משקל מרחבי kN/m3 
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  :0.5הקירות יחושבו לפי מקדם לחץ במנוחה 

  מחומרים מילויים כללים עד למפלסי הפתוח וליד קירות חדר המכונות יהיו

-A-2מסוג או עם חמרה קלה  ס"מ, 7.5העולות על  ללא אבנים גדולותגרנולאריים 

מכני רוטט  מ' והדוק עם כלי 0.2בשכבות אופקיות בנות )מצע ג'( או מילוי נברר  4

. לא יעשה שימוש מודיפייד אשטהו, ברטיבות אופטימלית 98%לצפיפות של 

אין להדק הקרקע בקרבת הקיר בעזרת כלי כבד העלול להפעיל לחצים  בחרסית.

 אופקיים על הקיר ולפגוע בו.

  פתרון טוב יכול חדר המכונותיש להבטיח מוצא למים שיחדרו מתחת למבנה .

מ'  0.8*0.6 ו בצדי המבנה ובמידותת ניקוז שימוקמבורוביצוע  להתקבל ע"י

בתחתית  מ' מקירות המבנה והיסודות. 3, במרחק של לפחות מ' 0.6ובעומק 

מ"ר, למלא \גר' 300 -יש להניח בד גאוטכני במשקל של כ הםובדפנותי ותהבור

. יש לצור שיפועים בפני הקרקע י מדקים ולהדק קלות עם מכבש רוטטבחצץ נק

לעבר תעלה עם צינור שרשורי מנוקז עטוף בבד גאוטכני שיובל נה המבבתחתית 

 בורות הניקוז.לעבר 

  לאורך הקירות התת קרקעיים יש להניח צינורות שרשוריים מנוקבים עטופים בבד

. הצינורות יונחו ע"ג קרקע טבעית מהודקת היטב. 4גיאוטכני. קוטר הצינור יהיה "

ידוק קל בלבד. השיפוע האורכי המזערי מעליהם ובצידם יש לפזר חצץ וחול עם ה

 לעבר מוצא מוגן או בור ניקוז כמוזכר לעיל.  1%של הצינורות יהיה 

 

 בריכת פינגווינים 4.2.2

ס המים בבריכת הפינגווינים מתוכנן הבריכה תבוצע כהתזת בטון ע"ג מצעים. מפל

נה מ' מפני הקרקע המתוכננים. רצפת הבריכה המתוכננת הי 2.0 עד לגובה שללהגיע 

+. במרכז הבריכה מתוכנן אי 221.2 -+ ל222.20משופעת ורום הקרקע שלה מתוכנן בין 

 3.5כמו כן מתוכנן חדר מכונות בעומק של מ' מפני הקרקע.  2.5 -מלאכותי בגובה של כ

 מ' מפני הקרקע המתוכננים באתר.

 

צפויה להימצא חרסית חולית עד חרסית  הבריכהעפ"י הנתונים הקיימים בתחתית 

ע"ג החלפת קרקע, בהתאם להנחיות ה מנה בתנאים שלעיל מומלץ לבסס את הבריכש

 כדהלן:

 

 החלפת קרקע עיבוד שתית  4.2.2.1

  4.2.1.1החלפת קרקע ועיבוד שתית יש לבצע בהתאם להנחיות בסעיף. 

 מ' מפני הקרקע 2.5 -בגובה של כ )סוללה( במרכז הבריכה מתוכנן אי מלאכותי .

מ' מפני הקרקע הסופיים  1.0ני הקרקע עד לגובה של מפבגרעין הסוללה מילוי כללי 
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ס"מ  20עם חרסית מקומית. השכבות יפוזרו ויהודקו בשכבות בנות ניתן לבצע 

מודיפייד אשטהו ועד שלא יראו את עקבות  94%-92%מהודקים לצפיפות של 

יש לבצע ממצע סוג א'. הסופי מ'  1.0 -באת המילוי המכבש על פני השכבה. 

ומעלה  98%ס"מ מהודקים לצפיפות של  20זרו ויהודקו בשכבות בנות יפוהשכבות 

  מודיפייד א.ש.ט.ה.ו ברטיבות אופטימלית.

  עבודות העפר כדי להבטיח הידוק מקסימלי בשולי הסוללה, יש להרחיב את גבולות

 ואח"כ לבצע חפירה לגבולות הסוללה המתוכננת. מ' מכל צד 1.0 -ב

 

 ביסוס הרצפה 4.2.2.2

צפת הבטון כקורה ע"ג מצע אלסטי. המלצות לחישוב לפי סעיף ניתן לחשב את ר

 שלעיל. 4.2.1.2

 חדר מכונות )תת קרקעי( 4.2.2.3

מ' מפני הקרקע המתוכננים. המבנה יבוסס  3.5חדר המכונות מתוכנן בעומק של 

, הנחיות נוספות ראה סעיף 3.2.1.2ע"ג דוברה ע"ג תשתית משופרת בהתאם לסעיף 

3.2.1.4. 

 (BOXשוחות הסנקה לביוב )מבנה  4.2.2.4

, BOXשוחת ההסנקה מתוכננת להימצא בסמוך לחדר המכונות, המבנה הינו מסוג 

 אין נתונים מדויקים אודות המידות של השוחה. להלן נתונים לתכנון:

  עקב קרבת המבנה לחדר המכונות והימצאות הBOX אשר  ע"ג המילוי החוזר

החלפת קרקע תית מבנה ההסנקה תבוצע בתח, מאחורי קירות המבנה התת קרקעי

הידוק שכבות המצעים תהיה למצע סוג א' . מפני תחתית הבטון  מ' 1.0לעומק של 

מודיפייד אשטהו ברטיבות האופטימלית. החלפת הקרקע תורחב  98%לצפיפות של 

 .BOX -מ' מצידי ה 0.5בלפחות 

 מכבש על פני לפני הנחת המצעים תהודק הקרקע עם מכבש עד שלא יראו עקבות ה

 השכבה לאחר הרטבה.

 מ'  0.5 -ע"ג המצעים תוצק פלטת בטון )דוברה(. רצוי שהפלטה תהיה רחבה ב

 מדפנות המבנה, בעובי כפי שידרש. 

  ט'/ מ"ר. יש לשים  1.1את הרצפה ותחתית הקירות יש לחשב ללחץ כלפי מעלה של

 לב שהמבנה יפעיל על התשתית מאמצי מגע קטנים. 

 טון/ מ"ר. 20 -מאמץ מגע מותר 

  0.4מקדם חיכוך בתחתית הדוברה ע"ג מצעים. 

  מ"ק.\טון 1,500 בתנאים אלה לתכנון בתחתית הדוברהאנכית מקדם ספרת מצע 
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  שלעיל.  4.2.1.4לפי סעיף מילויי חוזר עד למפלסי הפתוח יהיו 

  ק"נ/ מ"ק; מקדם לחץ עפר  20לחצים אופקיים ניתן לחשב לפי משקל מרחבי של

 .0.5פי במנוחה ל

 

 

 בריכת ההיפופוטמים 4.2.3

מפלס המים בבריכת בריכה זו תתוכנן כסכר עפר עם קירות בטון )קירות תומכים(. 

מ' מפני הקרקע המתוכננים. רצפת  2.0ההיפופוטמים מתוכנן להגיע לגובה של עד 

הבריכה המתוכננת משופעת קלות. במרכז הבריכה מתוכנן לחצות גשר להולכי רגל, בור 

 הבריכה. ובגדותות תומכים מתוכננים במרכז הבריכה )אי(, ריקון. קיר

 -ל 218.5רום הקרקע הקיים משופע מצפון מזרח לדרום מערב ומפלס הקרקע הינו 

מ' מפני הקרקע  5.0צפויות באזור הצפון מזרחי חפירות של עד  בהתאמה. 225.0

 הקיימים. מ' מפני הקרקע 1.0 מילויים של עד, בצד הדרום מערבי צפויים הקיימים

 . +222.8מפלס המים המתוכנן בבריכה הינו  

ת כיסוי של חרסית שמנה בריכת ההיפופוטמים מתוכננת להיות כבריכה גמישה בעל

 ביצוע:תכנון וללהלן הנחיות ל . A-7-6באת מסוג רוויה מו

 

 עיבוד שתית והחלפת קרקע  4.2.3.1

  4.2.1.1החלפת קרקע ועיבוד שתית יש לבצע בהתאם להנחיות בסעיף. 

  עובי החלפת הקרקע יהיה אחיד לכל רוחב הבריכה על מנת למנוע שקיעות

 הבדליות.

 

 בתחתית הבריכה שכבותמבנה  4.2.3.2

 מסוג  של חרסית שמנה מובאת איטום קרקעית הבריכה ע"י שכבות מהודקותA-7-

תהיה בעלת גבול חרסית ה .מ' כ"א 0.2שכבות בעובי של  בחמש. החרסית תונח 6

מקדם חילחול .  11%  עם מדד פלסטיות מינימלי של 70%  -נזילות של מעל ל

תכולת ס"מ לשנייה.  10-7*1 מ' לא יעלה על 2בבדיקת מעבדה תחת אומד מים של 

בבדיקת הידרומטר תעמוד בגבולות  (מיקרון 5-חומרים הקטנים מ)החרסית והטין 

 CORE and CUTOFF ZONEלחומר מסוג  המומלצים לפי הגרף שלהלן

MATERIAL . 
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  תמיד תימצא במצב רווי.יש לוודא כי החרסית לאיטום מקסימלי 

 וכן תוף חלק לסיום ת החרסית יש להדק באמצעות מכבש רגלי כבשואת שכב. 

  מודיפייד אשטהו, ברטיבות אופטימלית. 89% -הידוק מומלצתדרגת 

  י שימוש "לבצע הגנה כפולה כנגד דליפת ופגיעה בשכבה החרסיתית עמומלץ

י יועץ "תקבע עויישומה איטום  יריעת חתית שכבת החרסית.תביריעת איטום ב

 מ"מ. 1.5-2.0בעובי  HDPE מסוגלעשות שימוש ביריעות מומלץ ם. והאיט

  מסוג  ,ס"מ חול 10מומלץ לפזר שכבה של  החלפת הקרקע ג"היריעה, עבתחתיתA-

3. 

  לעיל.ב 4.2.1.1הידוק שתית כמפורט בסעיף קרקע והחלפת 

 

ניתן להתקין באתר בטמפרטורות שאינן  HDPE: יש לשים לב כי את היריעות הערה

 מעלות. 35עולות על 

 

 

 ריעותבדיקות איטום הי 4.2.3.2.1

, יש יריעות האיטום יהיו סטנדרטיות ויעמדו בדרישות התקנים הרלוונטים

. כמו כן יש לבצע בדיקות איכות לתפרים וההלחמות להיועץ עם יועץ איטום

  למפקח לאישור. יועברולבחינת אטימותם ובהתאם לתקנים. תוצאות הבדיקות 
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 /איקירות תומכים 4.2.3.3

  המתוכנן יש לבצע את הקירות התומכים ההיקפים בשולי הבריכה, ואת קירות האי

 .4.5בהתאם להנחיות בסעיף 

 

 (BOXבור ריקון )מבנה  4.2.3.4

  את בור הריקון יש לתכנן כמבנהBOX 4.2.2.4  בהתאם להנחיות בסעיף. 

 

 חדר מכונות )תת קרקעי( 4.2.3.5

מ' מפני הקרקע המתוכננים. המבנה יבוסס  3.5חדר המכונות מתוכנן בעומק של 

, הנחיות נוספות ראה סעיף 4.2.1.2משופרת בהתאם לסעיף  ע"ג דוברה ע"ג תשתית

4.2.1.4. 

 

 נציבי הגשר 4.2.3.6

 את ניצבי הגשר המתוכננים בבריכת ההיפופוטמים יש לתכנן בהתאם לסעיף

 להלן.4.3

 

 בריכת יעלים וגוונונים 4.2.4

בריכת היעלים והגוונונים מתוכננות כבריכות ווטלנד רדודות, עם עומק מים של עד 

 מ'. להלן הנחיות לביסוס הבריכות: 1.0

מתחת ליריעת האיטום )יש להיוועץ ביועץ איטום(, תפוזר ותהודק שכבה של מילוי 

ומעלה  98%ס"מ, השכבה תהודק לצפיפות של  20אינרטי אטים, בעובי של 

. 51.08/04סעיף  51מודיפייד א.ש.ט.ה.ו ברטיבות אופטימלית. בהתאם למפרט 

 להלן מצ"ב דרישות האיכות מחומר המילוי:
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 מ"ס 20לפחות  –השכבה עובי 

 מודיפייד אשטהו. 96%מזערית של פיפות צ –הידוק דרגת 

 יבוד שתית והחלפת קרקעע 4.2.4.1

 .4.2.1.1סעיף החלפת הקרקע יש לבצע לפי את עיבוד השתית בתחתית הבריכה ו

 מ' בלבד. 0.8הקרקע בבריכה זאת תעשה לעומק החלפת 

 קירות תומכים 4.2.4.2

 .4.5קירות תומכים במרכז הבריכה יש לתכנן לפי סעיף 

למצב של ריקון מים מצד אחד או משני צדדים, למצב הקירות יש לתכנן את 

 החמור ביותר מבניהם.

 חדר מכונות )תת קרקעי( 3.2.4.4 4.2.4.3

מ' מפני הקרקע המתוכננים. המבנה יבוסס  3.5חדר המכונות מתוכנן בעומק של 

, הנחיות נוספות ראה סעיף 4.2.1.2ע"ג דוברה ע"ג תשתית משופרת בהתאם לסעיף 

4.2.1.4. 

 

  בריכת ג'טים 4.2.5

כמבנה  +. הבריכה מתוכננת222.65הינו  המתוכנןבריכת הג'טים  לש 0.0מפלס ה 

סמוך לבריכה מ'.  16 -קוטר הבריכה כ מ'. 0.8 -בטון בעובי רדוד של כמעוגל מ

)חדר מכונות( על חלק  ומה תת קרקעיתעם קקומתי שירותים חד  מבנה מתוכנן

של מבנה  0.0מפלס  .ולק לשני מפלסיםמחהמכונות חדר  משטח הקומה.

 .218.8+ והמפלס של חדר המכונות התת קרקעי הינו 223.0השירותים הוא 

יכת הג'טים צפויה להימצא חרסית חולית עד חרסית שמנה. בתנאים בתחתית בר

שלעיל מומלץ לבסס את הבריכה כמבנה בטון ע"ג החלפת קרקע, בהתאם 

 .4.2.1.2, 4.2.1.1פים להנחיות בסעי
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 באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.  את מבנה השירותים, מומלץ לבסס 

 M-250ה לפחות מסוג תדרש מכונה חזקאבן החול התחתונות בחדירה לשכבות 

ייתכנו מקטעים של צרורות א. גיר  .בשימוש עם מקדחי כוס מוקשים )וידיאה(

אשר החדירה דרכם עשויה להיות מאומצת ואיטית. הקוהזיה בשכבות הקרקע 

השכבות החוליות עלולות להקשות על  מספיקה בכדי שהקדוחים יבוצעו "ביבש".

מומלץ לידע את הקבלן ות גבוהה. ביצוע הקדוחים ותשומת העבודה עלולה להי

ייצוב הקדוחים באמצעות בנטונייט יעשה רק עם יתגלו . המבצע ולרשום בתוכניות

 התמוטטויות בעת ביצוע הקדוחים.

תיאור נתוני הקרקע וההמלצות על שיטת הביסוס שלעיל מיועדים למטרת תכנון 

טיבי בלבד ואין הנדסי של היסודות ע"י מתכנן השלד. המידע שלעיל הינו אינפורמ

בו בכדי לקבוע לקבלן המבצע את שיטות העבודה והכלים הנדרשים לצורכי 

ביצוע. הקבלן רשאי לאמת את הנתונים שלעיל באמצעות בדיקות נוספות כראות 

 עיניו.

 ה:לפי הטבלה הבאלמבנה  מוצע לתכנן את הכלונסאות

 

 כלונסקוטר 

 מ'

 כלונס אורך 

 מ' 

 עומס מומלץ

 ט'  

0.5 

  42 עד 9

10 47 

11 54 

0.6 

11 64 

12 72 

13* 80 

 אורך כלונס מינמלי מחוץ לקומה התת קרקעית.* 

 

 הערכים שבטבלה מחושבים כדלהלן:

  בקומת המרתף. קורות היסודאורך הכלונסאות מחושב מתחתית  

 ות בוצעו במהלך עבודיעובי שכבות המילוי, שיש להוסיף את  תלאורך הכלונסאו

 . כל הכלונסאות יחדרו לשכבת הקרטון/חול התחתונה.הפיתוח באתר

 אופקי. 3 -לאנכי  1בין מרכזי כלונסאות, מדוד בתחתיתם, לא יעלה על  השיפוע 

 .יועמקו כלונסאות הסמוכים למרתף עקב הפרשי המפלסיםבמידת הצורך 

  בנה מ'. אורך כלונס מינימלי במ 9אורך כלונס מינימלי בקומה התת קרקעית

 מ'. 13.0השירותים 
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 פעמים של קוטר הכלונס היותר גדול. 3 -מרחק מזערי בין כלונסאות, לא פחות מ 

 20%-עבור כל קוטר לזוג ו 15%-עבור מרחק קטן יותר יש להפחית את התסבולת ב

 לשלישיה.

  3עומסים מרביים שבטבלה חושבו לפי מקדם בטחון מפני גזירה בלחיצה של . 

  לת קצה הוזנחה. ותסב .למאמצי חיכוךהעומסים מתייחסים 

  יש לרכז עומסים ולצמצם יסודות כמה שניתן. לא רצויים כלונסאות המועמסים

 טון לכלונס. 15-פחות מ

  כוח המתיחה יחושב לפי לקרקעות חרסיתיות 940זיון הכלונסאות יתוכנן לפי ת"י .

Z=980*d-0.7*P .d- ;)'מ( קוטר הכלונסP-.)עומס אנכי קבוע )ק"נ 

 4.2.1.2יש לתכנן בהתאם לסעיף קדמים לחישובי רעידת אדמה, מ. 

  מ"מ. 70המרחק הנקי בין דופן הכלונס לזיון הראשי יהיה לפחות 

 יש לפיכך י תוצאות הבדיקות הכימיות, נמצאה קורוזיביות קלה של הקרקע. "עפ

בהתאם לדרגת  .9 –לתכנן את הבטונים הבאים במגע עם הקרקע לדרגת חשיפה 

)ק"ג/  320, תכולת צמנט מינמלית 40 -בלפחות הבטון , יש לתכנן את החשיפה

 )מים:צמנט(. 0.5מ"ק(, יחס מקסימלי של 

  הכללי לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר לבצע לפי המפרט את הכלונסאות יש

יש לשים לב להתקנת שומרי  .של הוועדה הבין משרדית / משרד הביטחון 23פרק 

מרחק מתאימים. ייצוב באמצעות בנטונייט יעשה במידה ויתגלו התמוטטויות בעת 

 ביצוע הקדוחים.

 .כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית 

 ה בראש הכלונסאות על מנת שלא תווצר פטריה העלולה יש לסלק עודפי יציק

 לגרום למאמצי שליפה בכלונס.

  יציקת הכלונסאות תבוצע באמצעות צינור טרמי ארוך כך שהיציקה תתבצע

מטרים של בטון  2נעוץ בלפחות  רמלמטה כלפי מעלה. יש להבטיח כי הצינור יישא

 בתחתיתו. 

 כתלויות עם הפרדה מהקרקע ע"י התחתונות והקורות הרצפה לתכנן את  מומלץ

הארגזים יונחו  ס"מ. 25 או קרטון כוורת בגובהחתך סכין ארגזי פוליסטרן מוקצף 

ע"ג המילוי שיבוצע. בארגזי פוליסטרן יש להקפיד כי צלעות הסכין לא יינעצו 

 בקרקע לפני ביצוע היציקה ע"מ לשמור על נפח תפיחה מתוכנן.

 עזרת מערכת קורות קשר לפי תכנון מהנדס יש לקשור היסודות לשני כוונים ב

 .413ות"י  הקונסטרוקציה

  עקב פוטנציאל שקיעה של שכבת החרסית יש להקשיח את המבנה, לעבות קורות

 יסוד ולתכנן קורות מעל ומתחת לפתחים.
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 המלצות נוספות לתכנון ולביצוע 4.2.5.1

 יחושבו כדלהלן: )קומה תת קרקעית( לחצי עפר על קירות תת קרקעיים 

  21משקל מרחבי של עפר kN/m3 

 לחץ במנוחה:  הקירות יחושבו לפי מקדםK0=0.5  

 גדולות אבנים ללא גרנולארית קרקע עם לבצע תת"ק יש קירות מאחורי חוזר מילוי 

 כלי עם והדוק 'מ 0.2 בנות אופקיות בשכבותמצע סוג ג'  עם או ,מ"ס 7.5 על העולות

 שלמזערית  תלצפיפו ושכבה שכבה כל על המכבש עקבות יראו שלא עד רוטט מכני

. אין להשתמש בחרסית למטרת מילוי מאחורי קירות אשטהו מודיפייד 98%

הפיתוח  בכדי למנוע שקיעות עתידיות באזוריש חשיבות להידוק טוב תת"ק. 

 העליון.

  יש או מתון יותר. ( אנכי:אופקי) 1:2יש לבצע בשיפועים של  למרתףחפירה זמנית

 ו מבנה קיימים.מ' מקיר א 3.0להתרחק מרחק אופקי של לפחות 

 

 פיתוח וניקוז 4.2.5.2

יש לבצע על גבי שכבה בסביבות המבנים משטחים מרוצפים חדשים בפתוח 

מ'  0.8גרנולרית לא חרסיתית ולא טינית. לצורך טיוב הקרקע, מומלץ לסלק 

מ' לאחר הרטבה  0.2ת בנות שכבו בארבע, בהידוק מצע סוג א'עליונים ולהחזיר 

תחתית החפירה  .מודיפייד אשטהו ברטיבות אופטימלית 98%לצפיפות של 

תהודק בהידוק כללי עד אשר לא יראו עקבות המכבש על פני השכבה אך לא פחות 

 מעברים )מעבר=הלוך חזור(. רצוי להשתמש במכבש רגלי כבש.  6 -מ

ים מתאימים על מנת לאפשר ניקוז יעובדו בשיפוע המבנפני קרקע סופיים מחוץ ל

 הנגר העילי בצורה מהירה ויעילה מקירות המבנה כלפי חוץ.

מהמבנה כלפי חוץ.  4%פני קרקע סופיים חשופים יהיו בשיפוע מזערי של 

 .1% -במשטחים מרוצפים ניתן להקטין השיפוע המזערי ל

הקומה התת בשל המצאות שכבת קרקע חרסיתית ובלתי חדירה בתחתית 

. בקומה התת קרקעית, יש להבטיח מוצא למים שיחדרו מתחת למבנה קעיתקר

מ'  8מ' ולעומק  0.5פתרון טוב יכול להתקבל ע"י ביצוע בארות ניקוז בקוטר 

ובמרחק של לפחות  הקומהשימוקמו בצידי הקומה התת קרקעית מתחתית רצפת 

ץ שטוף . הבאר תמולא עד פני הקרקע בחצהקומה התת קרקעיתמ' מכלונסאות  3

גר'/מ"ר לפחות. בהיקף  300נקי מדקים בתוך שרוול מבד גאוטכני במשקל 

בתחתית הקירות התת"ק יש להניח בתעלה צינור שרשורי מנוקב עטוף בבד 

לעבר בארות הניקוז המתוארים לעיל.  1%גאוטכני שיונח בשיפוע  מזערי של 

בצידם יש לפזר חצץ ". הצינורות יונחו ע"ג קרקע טבעית. מעליהם ו4קוטר הצינור 

 וחול עם הידוק קל בלבד. 
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מ' מגבולות המבנה. עצים בעלי  4ים ממרזבים, שוחות וקווי ביוב יורחקו לפחות מ

מי מזגנים מוצא  שורשים שחודרים לעומק רדוד יורחקו מהמבנה למרחק כנ"ל.

 לנקז לצנרת ביוב או למרחק כנ"ל מקירות המבנה.

 

 

 מפרשי צלו , פרגולותביסוס גשרונים 4.3

להולכי הרגל, פרגולות ומפרשי צל שנמצאים בכל רחבי הפארק את נציבי הגשרים 

להלן טבלת עומסים באמצעות כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.  יש לבסס 

 למבנים בעלי עומסים גדולים והמלצות נוספות:

 כלונסקוטר 

 מ'

 כלונס אורך 

 מ' 

 עומס מומלץ

 ט'  

0.8 

  70 עד 9

10 77 

11 85 

0.9 

11 97 

12 108 

13 120 

 

  4.2.5 הכלונסאות יש לבצע לפי ההערות לטבלה שבסעיף את. 

  יש להבטיח כי כלונסאות הסמוכים לאזורים רטובים, כגון בריכת ההיפופוטמים

את הכלונסאות אריך להש י לא יהיו חשופים לאירוזיה כתוצאה מהתחתרות המים.

  .22-כי היחס אורך לקוטר הכלונס יהיה קטן או שווה לצוי ר .בהתאם

  יבדקו גם  ומעלה מ' 0.8כל הכלונסאות יבדקו בשיטה הסונית. כלונסאות בקוטר

ת. לצורך כך יש לתכנן ולבצע התקנת צינורות בדיקה בשיטה האולטרסוני

 מתאימים מבעוד מועד.

  ניח מקדמים כדלהלן מפני קרקע קיימים: יש לה מומנטיםלחישוב 

 

מקדם ספרת מצע אופקי,  סוג הקרקע עומק, מ'

 מ"ק\טון

1-7 CL/CH 1,100 

7< K(קרטון-רכרכו) 3,000 
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  מסלעות 4.4

 מ' מפני הקרקע יתוכננו עפ"י ההמלצות שלהלן: 3 -כ מסלעות עד לגובה של

 אופקי:אנכי(. 2:1ועד  1:1מסלעה יהיו בין הסבירים של  שיפועים( 

 יותר גדולות יונחו טון. אבנים  2-עה לא יהיה קטן מהמשקל של אבני המסל

 .בחלקה התחתון של המסלעה

  1/2בשורת הסלעים התחתונה יונחו הסלעים על צידם הרחב כאשר לפחות 

 מגובהם יחדור לקרקע הקיימת לצורך הבטחת היציבות. 

  יש להקפיד על איחוי נכון בין הסלעים והנחתם בחפיפה, כך שלא יווצרו חללים

 נמשכים משורה לשורה.

 מ"ר קיר, לחזית הקיר. מאחורי פתחי הניקוז יונחו  4חי ניקוז יתוכננו כל פית

 אבנים קטנות וצרורות עם בד גאוטכני אשר ימנע סחיפת קרקע לחזית הקיר.

 .מילוי חוזר בגב המסלעה יבוצע מחומר גרנולארי, חמרה קלה או מילוי נברר 

 ר."מ\גר 250במשקל של לפחות  לפני הנחת המילוי יונח בד גיאוטכני 

  או מובאת מסוג  בגב המסלעה ניתן לעשות עם קרקע מקומיתמילוייםA-2-4, 

A-4, A-6 מודיפייד  96%ההידוק הנדרשת לפחות דרגת  .או מילוי נברר

 אשטהו.

 

 קירות תומכים/ גדר/ קרקע משוריינת  4.5

 קירות תומכים/ גדר 4.5.1

החלופות מקובלות ובתנאי שתי שתי אפשרויות לתכנון הביסוס של הקירות. שקלו נ

 שיבוצעו בהתאם להמלצות שלהלן.

  מ' 0.6או  מ' 0.5לתכנן ע"ג כלונסאות בקוטר  ניתןמ'  4קירות תומכים עד גובה של 

. או תחתית קורת היסוד, הנמוך מבניהם מ' מפני הקרקע הקיימים 9ולאורך של 

טון  25בהתאם להנחיות שבנדון יעמוד על התסבולת האנכית של כלונס שיבוצע 

התסבולת לשיפור מ"א של הקיר.  4-5אנכית. את הכלונסאות מוצע לבצע מדי 

כלומר בשתי שורות ומעליהם  "סגול"לבצע את הכלונסאות בסורת האופקית ניתן 

 . (רגל הקיר)משותפת  קורת ראש

  הקורה ניתן לתכנן כקורה מונחתאת בין העמודים תתוכנן קורה.  -גדרקירות .

מ' מפני הקרקע הסופיים בחזית  0.6תחתית הקורה תוטמן לעומק של לפחות 

 98%שכבות מצע סוג א' המהודקות לצפיפות של  2יש לבצע בתחתיתה הקיר.  
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בטרם הנחת המצעים יש לחפור  לעומק  .ברטיבות אופטימלית מודיפייד אשטהו

-92מ' ולהחזיר את הקרקע המקומית בהידוק בשתי שכבות לצפיפות  0.4נוסף של 

מודיפייד אשטהו ועד שלא יראו את עקבות המכבש על פני השכבה. תכולת  94%

. פעולות אלו להכנת השתית 2%הרטיבות הנדרשת בהידוק היא גבול הפלסטיות +

סנו את התפיחות והשקיעות העלולות להתפתח בשתית בקרקעית יצמצמו ויר

 החרסיתית.

  מ' ע"ג החלפת קרקע לארבע שכבות של  4לחילופין ניתן לתכנן את הקירות עד גובה

, עם רגל לכיוון מודיפייד אשטהו 98%לצפיפות של  מצע מסוג א' המהודקות

 המילוי.

  מ' ניתן לתכנן  4.0 עד גובהשל בריכות  גדההמשמשים כקירות תומכים קירות

ל לכיוון המילוי. בתחתית כקירות קונבנציונליים מבטון מזויין ע"ג יסוד עובר עם רג

כי עומק החלפת הקרקע  יש לוודאמ'.  0.6לעומק של היסוד יש לבצע החלפת קרקע 

תחתית הקיר יהיה במפלס או נמוך ממפלס החלפת הקרקע עבור הבריכה עצמה. 

בחזית הקיר. נמוכים מ' מדוד מפני קרקע מתוכננים  0.8תהיה בעומק של לפחות 

במקרה זה נדרש רק  יש להדק היטב את השתית בטרם הנחת שכבות המילוי.

 .הרטבה והידוק השתית ללא עיבוד עמוק של השתית

 מסוג מילוי לבצע עם קרקע גרנולארית יש חוזר מאחורי קירות תומכים המילוי ה

או  A-2-4מסוג או עם חמרה קלה  ס"מ, 7.5העולות על  ללא אבנים גדולותנברר 

מ' והדוק עם כלי מכני רוטט עד שלא יראו  0.2בשכבות אופקיות בנות מצע סוג ג' 

מודיפייד אשטהו ברטיבות  98%-ולא פחות מ עקבות המכבש על כל שכבה ושכבה

 .אופטימלית

  אין להדק הקרקע בקרבת הקיר בעזרת כלי כבד העלול להפעיל לחצים אופקיים על

 הקיר ולפגוע בו.

  0.33ניתן לחשב לפי מקדם לחץ אקטיבי של בתנאים אלה לחצי עפר על קירות 

 20 ; משקל מרחבי משוער של הקרקע0.5ובפינות של קירות לפי מקדם במנוחה של 

 ק"נ/מ"ק.

 בינוני או דק חצץ כגון, מנקזת שכבה התקנת י"ע יעשה התומכים הקירות ניקוז ,

 השכבה מאחורי. קיר ר"מ 4 כל 3" של מזערי בקוטר לחזית ניקוז ופתחי הקיר בגב

 בין יפריד מ"ר אשר\גר 300במשקל של לפחות  ארוג לא גאוטכני בד יונח המנקזת

 הכללי. למילוי המנקזת השכבה

  טון/מ"ר. 25 -מאמץ מגע בתחתית הקיר 

 0.35 - (ג מצעים"ע) תחתית הקירמקדם חיכוך ב. 
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 קירות קרקע משוריינת )מואטים( 4.5.2

חלקם למטרת חפיר הגנה מפני  (מ' ומעלה 5 -כ)קירות תומכים גבוהים מתוכננים 

לד ומנהל לשיחות שבוצעו עם מתכנן השבהתאם תנועת חיות פנימה והחוצה. 

הפרויקט להלן המלצות לתכנון קירות מסוג קרקע משוריינת היעילים וחסכוניים 

י מתכנני ספק הקיר. "תכנון מפורט של הקיר יבוצע עמקובל כ בגבהים המתוכננים.

להלן נתונים לתכנון הקיר מ ומתכנן הקונסטרוקציה. "יועבר לאישור החהתכנון 

 )קרקע משוריין(:

מהדורה מעודכנת, עבור קטגורית  1630 קיר הקרקע המשוריין יתוכנן לפי ת"י .א

 .3מבנה מס' 

עומק תחתית מפתן הפילוס ביחס לפני הפיתוח בחזית הקיר יקבע לפי ת.י  .ב

1630. 

 3יבוסס ע"ג יסוד הקיר עקב החשש מקרקע חרסיתית במפלס מפתן הפילוס,  .ג

דיפייד מו 98%מ' מהודק לצפיפות של  0.2שכבות מצע סוג א' בעובי של 

מ' אופקית מעבר  1.5 -אשטהו ברטיבות אופטימלית. רוחב ההחלפה יעבור ב

 למידות היסוד.

 -מאמץ מגע מותר בבסיס הקיר לפי תנאי הקרקע: ע"ג מילוי מהודק/מצעים  .ד

 מ"ר בתנאים רגילים.\טון 35

 פרמטרים לתכנון: .ה

γreinforcement = 21
kN

m3
 

∅𝑟𝑒𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑚𝑒𝑛𝑡 =  32° 

γbase = 18
kN

m3
 

∅𝑏𝑎𝑠𝑒 =  30° 

מילוי כל יהיה מסוג מצע סוג א' או מצע סוג ב'. חומר מילוי מאחורי הקיר  .ו

ה יורשה שימוש בחומרי בנילא . 1630ב התאמת בדיקות לפי ת.י. אחר יחיי

 וחזרים.ממ

המתכנן יבדוק את היציבות הכללית של הקיר וסביבתו. מקדם הביטחון  .ז

 למצב של רעידת אדמה. 1.2 -למצב סטטי ו 1.5המינימלי יהיה 

מטר מגב חזית הקיר יעשה באמצעות מכבש קל  1.5הידוק במרחק של עד  .ח

ת מאמצים לאלמנטי החזית. על מנת לעמוד ברמת ההידוק ניתן למניעת הכנס

 10-15-ס"מ לשכבת עד ל 20 -לרדת במקרה זה מעובי השכבות המהודקות מ

 ס"מ.

יבוצע תיעוד מלא של כל שלבי הביצוע כולל צילומים, מפלסים של כל שכבה,  .ט

 רצועות וכדומה.
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קת השריון לפני ביצוע המילוי מעל לשכבת שריון כלשהי, יש לבצע בדי .י

 וקיבועו על ידי המפקח.

שרשורי עטוף בבד גיאוטכני בתחתית הקיר  רמומלץ לבצע צינו -ניקוז  .יא

בחזיתו. הצינור יונח ע"ג קרקע טבעית או מילוי מהודק. מצידיו ומעליו יש 

לפזר חצץ גס )חומר מנקז( עם הדוק קל בלבד. הצינור יונח בשיפוע אורכי 

 "ל יש להוציא אל נקודה מוסדרת באתר.. את מי הנקז הנ0.5%מזערי של 

 

ניקוז תקין בסביבת הקיר נדרש ע"מ למנוע חתירה בחזית הקיר עקב זרימת  .יב

 מים מתחת לבסיסו.

 

 מים מובל 4.6

מובלי מים אשר חוצים את האתר ממזרח למערב. מובל  2בשטח האתר מתוכננים 

מובל נוסף מבטון מ'.  360באורך כללי של  מ' 2.0*2.0ניקוז מבטון בגודל של 

וצר מובלים יוטמנו בקרקע כך שימ'. ה 340ובאורך כללי של  מ' 1.25בקוטר של 

להבטחת זרימה גרוויטציונית של המים בתוכו. עומק  1.49-4.2%שיפוע אורכי של 

מתוכננים מתקני כמו כן,  . מ' מפני הקרקע הקיימים 2.8 -החפירה מתוכנן עד כ

  .כניסה ויציאה

מתאריך  05-08, 5283המובלים התקבלו ממשרד לביא נטיף תוכניות  תוכניות

25.09.19. 

 להלן המלצות לביסוס וביצוע המובל 4.6.1

המצאות חרסיתות בתחתית המחפורות למובל עלולים לגרום להפעלת לחצי 

תפיחה על המבנה ואף לגרום לתזוזות. החלפת התשתית החרסיתית בחומר 

פיחה שיפעלו על המובל , אך תפיחה מסוימת גרנואלרי תקטין את לחצי הת

תתרחש מיד עם תחילת החפירה ועד שעומס המובל עם המילוי שמעליו ישתוו 

בקרוב ללחץ שהיה קיים בקרקע לפני ביצוע החפירה. תתכן שקיעה מסוימת 

. מניחים כי שקיעה זו תתרחש זמן הדפורמציה של החרסיתמאוחרת עקב תכונות 

 בל וערכה קטן וזניח.קצר לאחר ביצוע המו
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 להלן המלצות כלליות לביסוס מובל הניקוז בהתאם לחתך הקרקע באתר:

       המובל יתוכנן ע"ג תשתית גראנולרית מהודקת. במידה ותמצא תשתית

לחומר  חרסיתית בתחתית המחפורת, יש להחליף את הקרקע החרסיתית

מ'  0.8ומק גרנולארי כגון מצע סוג א' או ב'. נדרשת החלפת הקרקע לע

ומעלה מודיפייד  98%ממפלס תחתית המובל. המצע יהודק לצפיפות של 

 אשטהו ברטיבות אופטימלית.

   המובל מכל צד. מ' את תחתית   0.5רוחב ההחלפה יעבור בלפחות 

  אין להשתמש בחרסית המקומית למילוי חוזר מאחורי קירות המובל או

 מעליו.

 ט'/מ"ר. יש  2כלפי מעלה של  את הרצפה ותחתית הקירות יש לחשב ללחץ

 לשים לב שהמבנה יפעיל על התשתית מאמצי מגע קטנים.

 מ"ר.\טון 25 -ג המצעים"ע מאמצי מגע מותרים 

  מ"ק\טון 3,500בתנאים שלעיל ניתן לתכנן את ספרת המצע לפי 

 מ' נמוך מהחלפת  1-בקצות המובל רצוי להעמיק עם קורה לעומק כ

 (.Backerosionהקרקע, כנגד ארוזיה )

 אופקי על קירות המעבר יש לתכנן לפי מקדם במנוחה  לחץkh=0.45. 

  21משקל מרחבי של עפר kN/m3. 

 המפלס העליון של המובל ניתן  מאחורי קירות המובל או מעל מילוי חוזר

חולית, חול טיני או חול חרסיתי. אין או מובאת לבצע עם קרקע מקומית 

 0.2בנות  להשתמש בחרסיתות לצרכי מילוי חוזר. המילוי יבוצע בשכבות

מודיפייד אשטהו ברטיבות  97%מ' מהודקות בהידוק לצפיפות של לפחות 

חומרי המילוי יהיו מחומרים אינרטיים בעלי תכולת דקים   אופטימלית.

ומדד הפלסטיות יהיה  30%; גבול הנזילות לא יעלה על  25%-10%בתחום 

 . ניתן להשתמש במצעים כמובן.10% -קטן מ

  עד מחצית גובה המובל יבוצע בו זמנית במשני עברי המבנה.המילוי 

 באזורים פתוחים בשיפועים שלא יעלו הזמניות  ניתן לבצע את החפירות

במידה ולא ניתן לבצע חפירה בשיפועים הנ"ל יש  אופקי.  1.5אנכי:  1על 

לתמוך את המחפרת באמצעים מיוחדים כגון קירות דיפון מכלונסאות או 

 קירות שיגומים.
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  קירות כנפיים קונבנציונלים 4.6.2

  קרקע סופיים נמוכים בחזית  מ' מפני 0.8עומק תחתית הקיר יהיה לפחות

 הקיר.

  מ'. החלפת הקרקע תעבור את  0.8הקיר יבוסס ע"ג החלפת קרקע לעומק

 מ', מכל צד. 0.5 -מידות היסוד ב

  מ"ר. מאמץ \טון 20 -בתנאים שלעיל ע"ג החלפת הקרקע מאמץ מגע מותר

 מ"ר.\טון 25 -מגע מירבי 

  כלומר דיאגרמה בתנאי שירות אין לאפשר מאמצי מתיחה בתחתית הקיר

 משולשית.

 50% -עבור רעידת אדמה ניתן להגדיל את המאמצים ב. 

 לפי חומר מאושר כנ"ל. -המבנה חוזר ליד קירות מילוי 

  ל"כנ –מקדמים לחישוב לחץ העפר. 

  כדוגמת קירות תומכיםיש לנקז את הקירות. 

 

 

 עבודות עפר כלליות .5

רת הפארק כוללות ביצוע מילויים וחפירות להסדרת פני עבודות העפר הצפויות לצורך הסד

 לביצוע עבודות עפר: המלצותהקרקע, חפירות תעלות וכד'. להלן 

  30ביצוע מילויים יעשה חישוף פני השטח וסילוק חומר אורגני עד לעומק לפני 

 מ."ס

 ס"מ 30יפוזרו ויהודקו בשכבות בנות עד לפני הקרקע הסופיים, כלליים  מילויים 

 לכל היותר.

  הידוק השכבות  להשתמש בקרקע המקומית לאחר סילוק שכבות אורגניות.ניתן

עבור  ברטיבות אופטימליתמודיפייד א.ש.ט.ה.ו  92-94%יעשה לצפיפות של 

 96%יעשה לצפיפות של  A-2חומרים מסוג פיפות צ .A-7או  A-6חומרים מסוג 

 מודיפייד אשטהו.

 בתנאים שונים מותרים שיפועים קבועים: 

o  זה לא נדרשת שיפוע ב .)אופקי:אנכי( או מתון יותר 1:6בקרקע טבעית חפירות

 כמעט תחזוקה עקב אירוזיה.
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o  אירוזיה אלה תתרחש ם תנאיב .)אופקי:אנכי( 1:4בקרקע טבעית חפירות

 נמוכה, תידרש תחזוקה או גננות.

o  תידרש תחזוקה או אלה תנאים ב .)אופקי:אנכי( 1:2.5ית בקרקע טבעחפירות

 .על פני המדרון שתילה מלאהמסיבית ונדרשת  גננות

o  אופקי:אנכי( או מתון יותר. 1:2.5במילוי )המוגדר לעיל( סוללות( 

o תנאים ב .)אופקי: אנכי( 1:2ניתן להגיע לשיפוע מקסימלי של עפר  בתעלות

 . בעלת שורשים רדודים ורחבים או צמחיה הקרקע תגונן ע"י מדשאהאלה 

 

 פיקוח ובקרה .6

יבוצעו בהתאם למפרט ולתקנים המתאימים היעוץ  עבודות המוזכרות בסעיפיה

בתחום הקרקע או מעבדן מוסמך שיוודא  ןובפיקוח צמוד של מפקח עם ידע וניסיו

 סילוק החרסית והתאמה של הביצוע להנחיות במפרט זה. 

 רטיבות-מיון וצפיפות

בקרה מלאה על מיון כל סוגי הקרקעות המשמשות למילוי.  עבודות העפר יבוצעו תוך

לכל סוגי הקרקע הקיימים באתר בעת הביצוע יבוצעו בדיקות מקדימות של מיון 

( לפני השימוש בקרקעות אלו. חומרים מובאים למילוי ייבדקו 100%רטיבות )-וצפיפות

וזרו באתר. שהנם עומדים בדרישות ויכולים לשמש כחומרי מילוי, בטרם יונחו ויפ

 של בדיקות בהתאם לקרקע שתמצא בחפירות באתר.  רבבמידת הצורך יערכו מספר 

 בדיקות הידוק

מ"ר שכבה. הבדיקה  1500תבוצע בקרת איכות כללית ובדיקת הדוק וצפיפות שדה לכל 

כולל כיול שוטף של המכשיר הגרעיני ע"י ביצוע בדיקות בחרוט  1454תבוצע עפ"י ת.י. 

קריטריון לקבלת שכבה מאושרת הינם רטיבות וצפיפות ולא צפיפות בלבד.  חול.

תוצאות שעורי ההידוק וכן תוצאות של בדיקות אחרות יבדקו ע"י המפקח ואח"כ 

 .תיועברו למשרדנו בצורה שוטפת לצורך התייחסו

 ימים לפני ביצוע הכלונסאות לצורך פיקוח עליון. 3כמו כן יש לזמן את משרדנו 

ובדיקות אולטרסוניות בכלונסאות ונסאות יש לבצע בדיקות סוניות בכל הכל

ולהעביר למשרדנו את תוצאות הבדיקות כולל תוצאות בדיקות השתית הרלוונטיים 

 והמצעים.

 

 אינג' אילן בירנבאום            
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 
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N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש"החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס12.08.2019:תאריך ביצוע
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ל גיאוטכניקה "סמנכ,ר יאן גורצקי "ד
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.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 
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.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש"החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים:הזמנה' מס12.08.2019:תאריך ביצוע
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-
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 מטר עקב התקלות בסלע חוואר 3.4סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ,ר יאן גורצקי "ד

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.48726.1

1.0
11.01327.8

1.0

2.0
210.283.1991001.08514.1

2.0

3.0
310.1

3.0

4.04.0

:שם המבצע

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

:['מ]רום

'מ

מ.ק

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

ש"החברה הכלכלית ב

12.08.2019
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175817

574273

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

 ZOOנגב :פרוייקט

-
.צ.נ

באר שבע - גן חיות

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

:הערות

2-ב

-
:פרוייקט' מס

:הזמנה' מס
96432

:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

:מיקום

:י"נבדק עאלמוג בלייר

 מטר עקב התקלות בסלע חוואר 3.4סוף בור בעומק 
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 
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שוחת מבחן- פרופיל קרקע 
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ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "ד:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

 4-ב
:'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175672

574419 באר שבע -גן חיות

ZOO נגב

CL-CH

CL-CH

חומה בהירה (לס)חרסית עם חול 

חרסית חולית חומה עם קרבונטים

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Testמיון הקרקע

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

שיטה

AASHTOאחידה

.צ.נ
-

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.66327.4

1.0
17.581.9991001.2747.9

1.0

2.0
21.540110.6

2.0

3.03.0

4.04.0

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "דאלמוג בלייר:שם המבצע

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175672

574419 :מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

נגב ZOO:פרוייקט

-
.צ.נ

באר שבע -גן חיות

:י"נבדק ע

:הערות

 4-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228 :תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

ש"החברה הכלכלית ב

13.08.19

'מ

מ.ק עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

:['מ]רום

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש"החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס13.08.19:תאריך ביצוע

סוגמופרבלתי מופר

5
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.0

1.2

2.02.0

2.7

3.03.0

3.7

4.0
CL-CH

4.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

CL-CH

5-ב
:'בור מס

חומה בהירה עם קרבונטים (לס)חרסית עם חול 

לס חום בהיר עם קרבונטים

לס חום בהיר עם קרבונטים

חרסית חולית חומה עם קרבונטים

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "ד

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175715

574432 באר שבע -גן חיות

ZOO נגב

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Testמיון הקרקע

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

שיטה

AASHTOאחידה

.צ.נ
-

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.55.281.8991001.17186.8

1.0
11.12336.6

1.0

2.0
21.31948.2

2.0

3.0
39.7

3.0

4.04.0

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "ד:שם המבצע

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175715

574432 :מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

נגב ZOO:פרוייקט

-
.צ.נ

באר שבע -גן חיות

:י"נבדק ע

:הערות

5-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

אלמוג בלייר

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

ש"החברה הכלכלית ב

13.08.19

'מ

מ.ק עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

:['מ]רום

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש"החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס13.08.19:תאריך ביצוע

סוגמופרבלתי מופר

5
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.00.9

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

 מטר עקב התקלות בשכבת קירטון עם עדשות צור 2סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "ד

6-ב
:'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175893

574465

מ" ס10גיר בגודל של עד . לבנבן עם צרורות א-לס חום

מ" ס20קירטון בגודל של עד . חול גירנית וא. חול צהבהב עם צרורות א

 מטר2סוף בור 

באר שבע -גן חיות

ZOO נגב

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Testמיון הקרקע

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

שיטה

AASHTOאחידה

.צ.נ
-

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

1.01.0

13.1

2.02.0

26.2

3.03.0

4.04.0

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

 מטר עקב התקלות בשכבת קירטון עם עדשות צור 2סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גוצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

:הערות

6-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228 :תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

ש"החברה הכלכלית ב

13.08.19

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175893

574465

:'כביש מס

נגב ZOO:פרוייקט

-
.צ.נ

באר שבע -גן חיות

'מ

מ.ק עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

:['מ]רום

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס14.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.0

1.2

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

.צ.נ
:'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175859

574457 באר שבע 

7-ב
ZOOנגב 

לס חום בהיר

צור עד סלע . חומה בהירה עם קרבונטים עם צרורות א (לס)חרסית רזה חולית 

חווארי עם עדשות צור
CL

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.54.51.33997.4

1.0
11.17587.5

1.0

2.0
21.55328.6

2.0

3.0
37.354.378828494

3.0

4.04.0

:שם המבצע

'מ

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175859

574457
.צ.נ

ZOOנגב 

באר שבע 

:י"נבדק ע

:הערות

:['מ]רום

יחסגבולות הסומך

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

:פרוייקט

:הזמנה' מס
96432

1156228
ש "החברה הכלכלית של ב

14.08.19

אלמוג בלייר

-

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

7-ב

:פרוייקט' מס
:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

מ.ק

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
צפיפות יבשה

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס14.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.00.9

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

.צ.נ
-

-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175814

574513 באר שבע 

 8-ב
ZOOנגב 

לס חום בהיר

לס חום בהיר עם קרבונטים  עד סלע חווארי

SPמ" ס20חוואר וקרטון בגודל של עד . חול דק צהבהב עם צרורות א

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.54.31.59476.6

1.0
12.0028.1

1.0

2.0
27.81.42847.4

2.0

3.0
313.2

3.0

4.04.0

:שם המבצע

:הערות

:['מ]רום

'מ

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175814

574513
.צ.נ

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

אלמוג בלייר

-
 8-ב

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

ש "החברה הכלכלית של ב

14.08.19
96432

1156228
:מיקום

:י"נבדק ע

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

מ.ק עומק המדגם
סוג המדגם

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס14.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.7

1.0

1.5

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

17590

574492 באר שבע

-

ZOOנגב 

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

:'בור מס
9-ב

-

.צ.נ
-

לוג הקרקע ובדיקות שדה

לס חום בהיר 

מ ושורשים" ס3גיר וצור בגודל של עד . לס חום בהיר עם צרורות א

לס חום עם רקבונטים

גיר . חומה עם צרורות א (לס)רזה עם חול -חרסית שמנה

מ" ס3בגודל של עד 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

'מ'מ

CL-CH

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.55.11.20095.4

1.0
11.46778.6

1.0

2.0
21.04478.2

2.0

3.03.0

38.377.7989999

4.04.0

:שם המבצע

:עבור

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:['מ]רום:תאריך ביצוע

מ.ק

'מ

-:'בור מס

14.08.19

:מיקום

:י"נבדק ע

:הערות

'מ

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
17590

574492
.צ.נ

9-ב

-
:פרוייקט' מס

:הזמנה' מס
96432

1156228
ש "החברה הכלכלית ב

אלמוג בלייר

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס15.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.7

1.0

2.0
A-6(7)

2.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

.צ.נ
-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175809

574451 באר שבע 

10-ב
ZOOנגב 

-

לס חום בהיר 

עם חול ומעט קרבונטים (לס)חרסית רזה 

חרסית חולית חומה עם קרבונטים

Shelbi  1 until  1.35m

Full CBR 1 m

CL

CL-CH

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.5586.6

1.0
1987.59798991.32129.3

1.0

2.0
1280.395981002715121.1899.6

2.0

3.03.0

4.04.0

:שם המבצע

'מ

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175809

574451
.צ.נ

יחס
מ.ק

אלמוג בלייר

10-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

ש "החברה הכלכלית של ב

15.08.19

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

:י"נבדק ע

:הערות

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

-:'בור מס

:['מ]רום

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
גבולות הסומך

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס15.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.5

1.0

1.5

2.02.0

2.3

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

 מטר2.30סוף בור 

מ " ס2גיר בגודל של עד . לס חום בהיר עם מעט צרורות א

לס חום בהיר

מ" ס20חול וקירטון בגודל של עד . לס חום בהיר עם צרורות א

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175926

574431 באר שבע 

11-ב
ZOOנגב 

-

-

.צ.נ

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

 מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון מאסיבית 2.30סוף בור 

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.56225.3

1.0
17.41.69554.6

1.0

2.0
25.5

2.0

3.03.0

4.04.0

:שם המבצע

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
גבולות הסומך

צפיפות יבשה

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

:['מ]רום

'מ

מ.ק

-
11-ב

:פרוייקט' מס
:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

:הזמנה' מס
96432

1156228
ש "החברה הכלכלית של ב

15.08.19

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

:י"נבדק עאלמוג בלייר

 מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון מאסיבית 2.30סוף בור :הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175926

574431
.צ.נ

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

יחס

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס15.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.7

1.0
A-6(9)

2.02.0

2.5

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

לס חום בהיר 

חרסית רזה חומה בהירה עם קרבונטים,לס 

חול חרסיתי חום בהיר עם קרבונטים

Shelbi  1 until  1.32m

SC

CL

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175819

574382 באר שבע 

12-ב
ZOOנגב 

-

.צ.נ
-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

02/12/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.54.31.44487.3

1.0
11.2386.32816121.28548.8

1.0

2.0
21.564810.46

2.0

3.03.0

4.04.0

:שם המבצע

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

-:'בור מס

:['מ]רום

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

12-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

ש "החברה הכלכלית של ב

15.08.19

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

:י"נבדק ע

:הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175819

574382
.צ.נ

אלמוג בלייר

מ.ק

'מ

02/12/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית של ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס15.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.0

1.6

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

.צ.נ
:'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175754

574392 באר שבע 

13-ב
ZOOנגב 

לס חום בהיר

CL-CHחומה בהירה עם קרבונטים (לס)רזה -חרסית שמנה

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.46956.7

1.0
18.61.382816.5-1195.0

1.0

2.0
285.49798991.48839.1

2.0

3.0
315.2

3.0

4.04.0

:שם המבצע

'מ

ל גיאוטכניקה "מסנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175754

574392
.צ.נ

ZOOנגב 

באר שבע 

:י"נבדק ע

:הערות

:['מ]רום

יחסגבולות הסומך

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

:פרוייקט

:הזמנה' מס
96432

1156228
ש "החברה הכלכלית של ב

15.08.19

אלמוג בלייר

-

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

13-ב

:פרוייקט' מס
:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

מ.ק

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
צפיפות יבשה

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים:הזמנה' מס18.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.7

1.0

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר :שם המבצע

לס חום בהיר

CL חומה בהירה עם קרבונטים (לס)חרסית רזה חולית 

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175712

574329 באר שבע 

14-ב
ZOOנגב 

.צ.נ
-

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

-

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.53266.1

1.0
17.31.42038.5

1.0

2.0
252.56079981.43398.0

2.0

3.0
38.5

3.0

4.04.0

:שם המבצע

מ.ק

:עבור

:'כביש מס:'בור מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

-
14-ב

:פרוייקט' מס :מיקוםש "החברה הכלכלית ב

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים
צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

:הזמנה' מס
96432

-

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

'מ

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175712

574329
.צ.נ

יחס

:י"נבדק ע

:הערות

:['מ]רום

אלמוג בלייר 

דירוג עובר
גבולות הסומך

צפיפות יבשה

18.08.19

עומק המדגם
סוג המדגם

:תאריך ביצוע

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים:הזמנה' מס18.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.5

1.0
SCA-2-6(0)

1.5

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר :שם המבצע

לס חום בהיר

חום בהיר , (לס)חול עם טין .צרורות א

 מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון ואבני חול 1.5סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
176021

574589 באר שבע 

15-ב
ZOOנגב 

.צ.נ
-

-

 מטר1.5סוף בור 

Full CBR 0.5-1.0 m

GMA-2-4

02/12/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

00.51.532.3454647545867

1.0
0.513397100251312

1.0

2.02.0

3.03.0

4.04.0

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד:שם המבצע

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
176021

574589
.צ.נ

יחס

:י"נבדק ע

:הערות

:['מ]רום

אלמוג בלייר 

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
גבולות הסומך

 מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון ואבני חול 1.5סוף בור בעומק 

18.08.19
:מיקום96432:פרוייקט' מס

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

-

:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

:הזמנה' מס

15-ב

ש "החברה הכלכלית ב

'מ

מ.קצפיפות יבשה

02/12/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס18.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.3

0.7

1.0

1.7

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:י"נבדק עאלמוג בלייר :שם המבצע

לס חום בהיר 

לס חום בהיר עם קרבונטים 

מ" ס20גחול בגודל של  עד . חול צהבהב עם צרורות א

 מטר1.70סוף בור 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

ישנה פסולת בניין על פני הקרקע .  מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון 1.7סוף בור בעומק : הערות

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

.צ.נ
- :'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175949

574649 באר שבע 

16-ב
ZOOנגב 

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.53224.2

1.01.0

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:שם המבצע

ישנה פסולת בניין על פני הקרקע .  מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון 1.7סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175949

574649
.צ.נ

16-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

אלמוג בלייר 

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:['מ]רום

:י"נבדק ע

:הערות

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

:תאריך ביצוע

:עבור

-:'בור מס

ש "החברה הכלכלית ב

18.08.19

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

מ.ק

'מ

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס18.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

1.0

A-2-4

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:י"נבדק עאלמוג בלייר :שם המבצע

לס חום בהיר עם קרבונטים

מ עם חול טיני צהבהב" ס10חול וצור בגודל של עד , קירטון . צרורות א

 מטר2סוף בור 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

ישנה פסולת בניין על פני הקרקע .  מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון 1.7סוף בור בעומק : הערות

GM

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

.צ.נ
- :'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175869

574685 באר שבע 

17-ב
ZOOנגב 

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.39056.5

1.01.0

14.519.8515659636875

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:י"נבדק ע:שם המבצע

:הערות

אלמוג בלייר 

באר שבע 
:['מ]רום

'מ

 מטר עקב התקלות בשיכבת קירטון 2סוף בור בעומק 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי"ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175869

574685
.צ.נ

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

-:'בור מס
17-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

ש "החברה הכלכלית ב

18.08.19

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

מ.ק

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס19.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.7

1.0

2.02.0

2.6

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

לס חום בהיר 

חומה בהירה עם קרבונטים (לס)רזה עם חול -חרסית שמנה

לס חום בהיר

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי "ד

CL-CH

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

.צ.נ
- :'בור מס

לוג הקרקע ובדיקות שדה
175767

574526 באר שבע 

 18-ב
ZOOנגב 

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.51.20247.3

1.0
17.278.21001.22577.9

1.0

2.0
261.38456.2

2.0

3.03.0

4.04.0

:י"נבדק ע:שם המבצע

:הערות

אלמוג בלייר

באר שבע 
:['מ]רום

'מ

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175767

574526
.צ.נ

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

-:'בור מס
 18-ב

:פרוייקט' מס
:הזמנה' מס

96432
1156228

ש "החברה הכלכלית ב

19.08.19

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
יחסגבולות הסומך

מ.ק

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:פרוייקט

E(X)::'כביש מס
N(Y)::מיקום96432:פרוייקט' מסש "החברה הכלכלית ב:עבור
:['מ]רום:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים1156228:הזמנה' מס19.08.19:תאריך ביצוע

מיון הקרקע

סוגמופרבלתי מופרשיטה 

AASHTO5אחידה
0.00KpaKpa[ מ"ס ]

0.8

1.0

2.02.0

3.03.0

4.04.0

:הערות

:י"נבדק עאלמוג בלייר:שם המבצע

CL-CH

CL

חומה בהירה  (לס)חרסית חולית 

חומה בהירה עם קרבונטים (לס)חרסית רזה חולית 

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי "ד

'מ'מ

('מ)עומק 
תאור הקרקע

Vane Test

ק
מ

עו
 ,

'מ

עומק הבדיקה

'מ

-

:'בור מס
לוג הקרקע ובדיקות שדה
175785

574315 באר שבע 

 19-ב
ZOOנגב 

.צ.נ
-

23/09/2019

1

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



שוחת מבחן- פרופיל קרקע 

:E(x)

:N(y)

תפיחהמדדתכולת

2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות 2רטיבות 2צפיפות 1רטיבות 1צפיפות חופשיתקבוצתי"#200#40#10#43/411/23רטיבות

W0.0750.4252.004.761937.575LLPLPIGIW/PLFSיבשהWיבשהWיבשהWיבשהW
%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"ק%ק"מ/ג"קg/cm3%%%%%%%%%%%%%-עד-מ

0.52.869.5991001.34875.0991

1.0
17.61.476913.814

1.0

2.0
28.157.89396981.497611.008

2.0

3.0
39.7

3.0

4.04.0

:שם המבצע

:הזמנה' מס

:י"נבדק ע

:הערות

:['מ]רום

אלמוג בלייר

עומק המדגם
סוג המדגם

דירוג עובר
גבולות הסומך

ל גיאוטכניקה "סמנכ, ר יאן גורצקי "ד

צפיפות  ורטיבות שדה לפי חרוט חול 

אינדקטיביות-בדיקות מעבדה
175785

574315
.צ.נ

יחס

'מ

ק
מ

עו
 ,

'מ

:פרוייקט' מס

צפיפות יבשה

:תאריך ביצוע

:עבור

:'בור מס

96432
1156228

:מיקום

:['מ]: עומק הופעת מים תת קרקעיים

:'כביש מס

ZOOנגב :פרוייקט

באר שבע 

-
 19-ב

ש "החברה הכלכלית ב

19.08.19

מ.ק

'מ

-

צפיפות  ורטיבות שדה לפי מדגם בלתי מופר

23/09/2019

2

 

.יש להתיחס לתעודה זו במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה.תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד

 

3521-01טופס מספר 



 

 

 

 

 

 

 דוחות 

 מת"ק מלא

 



עמוד 1 מתוך 3

99789

1175075

22/09/2019

14/08/2019

23/09/2019

אנליזה מכנית לפי ת" 1865 חלק 2 פרק ה' ושטיפה דרך נפה 200# לפי  פרק ו'

4"3"1.5"3/4"4#10#200#  

1007537.5194.7520.075  

10010010010010010095

         

         

  

התאמהנתקבלדרישהיחידות

% 27

%14

% 13

%   

%   

   

%   

%   

%   

התוצאות מתייחסות לחומר שנבדק בלבד.יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה.

חתימה:3093-46טופס:

מקור החומר

11.5

1940

מהות הבדיקות

    תכולת      
   רטיבות,    

%  

 

 

 

חרסית רזה

מדד מוארכות

AASHTO מיון

אחוז אבן מעל נפה 4#

צפיפות מקסימלית  
ק"ג\מ"ק

רטיבות אופטימלית, 
%

צפיפות מחושבת,  
ק"ג\מ"ק

ספיגות (''3/4+), %

משקל סגולי (''3/4+), 
גרם לסמ''ק

רטיבות כוללת, %

מיון אחיד לפי ת"י 253

(כמות החומר העובר נפה - % משקל)

מהות הבדיקה:

שם הפרוייקט:

שם המזמין:

גודל נפה, מ"מ

תחומי הדירוג 

התאמה לדרישות

בור ב -10 עומק 1.0-1.5מ'

מהות הבדיקה:

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק י''א

בהתאם לנוהל בדיקה מספר 13.110

בהתאם למפרט בין משרדי פרק 51

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'

הערות:
 

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק י' מדד פחיסות

גריסות לוס אנג'לס

שווה ערך חול 

L.L.

P.L.

I.P.

 

 

תפיחה חופשית 

יחס נפות 200/40

לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ו'

לפי ASTM D4318 ובהתאם לנוהל נ.ב. 13.105

החברה הכלכלית לפיתוח בא שבע

ZOO בארשבע - נגב

נפה מס'

החברה הכלכלית לפיתוח בא שבע

 

 

A-6(10)

 

CL

קרקע טבעית מערכת מת"ק (C.B.R) ובדיקות אינדיקטיביות ל:

שם הקבלן:

כתובת האתר:

מספר פרוייקט:

מספר תעודה:

תאריך ההזמנה:

תאריך הדפסה:

כתובת המזמין:

ZOO בארשבע - נגב

   

 

 

צפיפות 
יבשה, 

ק"ג\מ"ק

 יחסי צפיפות - רטיבות שיטה  לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ב'
מקומי

תאריך ביצוע הבדיקה:

יעקב חליבה-מנהל מעבדהשם המאשר ותפקידו:

סניף דרום - יהודה הנחתום 3 באר שבעשם הסניף וכתובתו :

מקום הבדיקה:

החברה הכלכלית לפיתוח בא שבע

לפי ת''י 1865 חלק 2 פרק ב

המדגם - % עובר

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה.
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דרגת רוויה הינו הערכה לפי נסיון קודם 100%המשקל הסגולי המשוקלל לחישוב עקום של 



99789
1175075

22/09/2019
14/08/2019
23/09/2019

הידוק 

מכני

גליל 

מספר

לפני 

השרייה

אחרי 

השריה

דגימת 

תערובת

אחרי 

הידוק
אינץ' עליון

ממוצע 

הגליל

תפיחה 

(+)
שקיעה 

(-)
ב- 0.2"ב- 0.1"

1183217675.85.624.323.15.15.0

2186918118.17.519.014.66.56.5

31932190010.310.118.814.312.211.0

41936193012.311.915.913.423.122.8

51882187714.213.716.914.416.216.0

הידוק 

מכני

11766173610.110.021.417.74.74.2

21844183012.210.719.914.79.18.7

31852184314.114.018.213.713.412.0

41822181816.115.817.015.15.75.5

51722172218.118.017.516.92.92.4

הידוק 

מכני

11626160710.010.026.920.83.32.6

21712170412.111.323.817.14.43.7

31750174514.214.020.718.36.05.1

41748174616.116.017.617.54.23.7

51676167518.117.018.218.62.72.1

מקום הבדיקה :

0.2

1.7

רטיבות לפני השרייה 

%
רטיבות אחרי השרייה %

0.3

0.5

0.2

הידוק מכני 10 הקשות

מת"ק מתוקן % (CBR)צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק אחרי השרייה

אחרי השרייה

0.0

הידוק מכני 56 הקשות

0.2

רטיבות אחרי השרייה %

צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק
רטיבות לפני השרייה 

%
רטיבות אחרי השרייה %

הידוק מכני 25 הקשות

(CBR) % מת"ק מתוקן

רטיבות לפני השרייה 

%
מת"ק מתוקן % (CBR)אחרי השרייה צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק

3.6

3.2

1.6

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם הקבלן :

40Lb הבדיקה מבוססת על התקן הישראלי 1865, חלק 3, פרק ז', עומס בהשרייה ובגזירה

תאריך הבדיקה :

תאריך ההזמנה :באר-שבע - נגב ZOO/מפקח:שמואל זאנגי/קלבן:אלעוברה חוזה:251/2017/9כתובת האתר :

תאריך הדפסה :בור ב-10 עומק 1.0-1.5 מ'

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה .

מספר פרויקט :באר-שבע - נגב ZOO/מפקח:שמואל זאנגי/קלבן:אלעוברה חוזה:251/2017/9שם הפרויקט :

מספר תעודה :החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם המזמין :

0.8

0.5

1.2

0.1

0.0



טופס מס' : 3040-02

99789
1175075

22/09/2019
14/08/2019
23/09/2019

טופס מס' : 3040-02

מקום הבדיקה :

עמוד 2 מתוך 3

מספר תעודה:החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם המזמין :

שם הפרויקט :

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה .

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם הקבלן :

באר-שבע - נגב ZOO/מפקח:שמואל זאנגי/קלבן:אלעוברה חוזה:251/2017/9

תאריך הבדיקה:

מספר פרויקט :

עמוד 3 מתוך 3

באר-שבע - נגב ZOO/מפקח:שמואל זאנגי/קלבן:אלעוברה חוזה:251/2017/9 תאריך ההזמנה:כתובת האתר :

תאריך הדפסה: בור ב-10 עומק 1.0-1.5 מ'
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עמוד 1 מתוך 3

96432

1189718

29/10/2019

18/08/2019

30/10/2019

אנליזה מכנית לפי ת" 1865 חלק 2 פרק ה' ושטיפה דרך נפה 200# לפי  פרק ו'

4"3"1.5"3/4"4#10#200#  

1007537.5194.7520.075  

1001001001001009733

         

         

  

התאמהנתקבלדרישהיחידות

% 25

%13

% 12

%   

%   

   

%   

%   

%   

התוצאות מתייחסות לחומר שנבדק בלבד.יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.

הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה.

חתימה:3093-46טופס:

מקור החומר

11.8

1975

מהות הבדיקות

    תכולת      
   רטיבות,    

%  

 

 

 

חול עם  חרסית

מדד מוארכות

AASHTO מיון

אחוז אבן מעל נפה 4#

צפיפות מקסימלית  
ק"ג\מ"ק

רטיבות אופטימלית, 
%

צפיפות מחושבת,  
ק"ג\מ"ק

ספיגות (''3/4+), %

משקל סגולי (''3/4+), 
גרם לסמ''ק

רטיבות כוללת, %

מיון אחיד לפי ת"י 253

(כמות החומר העובר נפה - % משקל)

מהות הבדיקה:

שם הפרוייקט:

שם המזמין:

גודל נפה, מ"מ

תחומי הדירוג 

התאמה לדרישות

בור - 15 עומק 0.5-1.0 מ'

מהות הבדיקה:

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק י''א

בהתאם לנוהל בדיקה מספר 13.110

בהתאם למפרט בין משרדי פרק 51

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק ח'

הערות:
 

לפי ת"י 1865 חלק 2 פרק י' מדד פחיסות

גריסות לוס אנג'לס

שווה ערך חול 

L.L.

P.L.

I.P.

 

 

תפיחה חופשית 

יחס נפות 200/40

לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ו'

לפי ASTM D4318 ובהתאם לנוהל נ.ב. 13.105

 

ZOO נגב

נפה מס'

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

 

 

A-2-6(0)

 

SC

קרקע טבעית מערכת מת"ק (C.B.R) ובדיקות אינדיקטיביות ל:

שם הקבלן:

כתובת האתר:

מספר פרוייקט:

מספר תעודה:

תאריך ההזמנה:

תאריך הדפסה:

כתובת המזמין:

ZOO נגב

  

 

 

צפיפות 
יבשה, 

ק"ג\מ"ק

 יחסי צפיפות - רטיבות שיטה  לפי ת"י 1865 חלק 3 פרק ב'
מקומי

תאריך ביצוע הבדיקה:

יעקב חליבה-מנהל מעבדהשם המאשר ותפקידו:

סניף דרום - יהודה הנחתום 3 באר שבעשם הסניף וכתובתו :

מקום הבדיקה:

 

לפי ת''י 1865 חלק 2 פרק ב

המדגם - % עובר

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה.
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96432
1189718

23/10/2019
23/10/2019
30/10/2019

הידוק 

מכני

גליל 

מספר

לפני 

השרייה

אחרי 

השריה

דגימת 

תערובת

אחרי 

הידוק
אינץ' עליון

ממוצע 

הגליל

תפיחה 

(+)
שקיעה 

(-)
ב- 0.2"ב- 0.1"

1181518086.66.023.319.018.016.0

2184918458.27.618.313.825.223.6

31971196811.110.015.811.845.040.1

41963196212.911.516.011.926.933.1

51880188615.213.513.313.76.98.1

הידוק 

מכני

1180418018.88.616.713.815.314.1

21877187411.411.414.112.830.830.8

31895189512.912.613.513.517.315.6

41797180115.315.313.313.03.73.4

51738174417.217.216.217.33.12.6

הידוק 

מכני

1167516718.68.520.717.25.55.0

21739173710.910.418.616.110.88.7

31799180013.113.015.714.611.910.0

41710171915.215.015.415.02.82.2

51681168917.216.816.315.54.44.2

מקום הבדיקה :

-0.3

0.2

רטיבות לפני השרייה 

%
רטיבות אחרי השרייה %

0.0

0.1

-0.1

הידוק מכני 10 הקשות

מת"ק מתוקן % (CBR)צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק אחרי השרייה

אחרי השרייה

-0.4

הידוק מכני 56 הקשות

-0.2

רטיבות אחרי השרייה %

צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק
רטיבות לפני השרייה 

%
רטיבות אחרי השרייה %

הידוק מכני 25 הקשות

(CBR) % מת"ק מתוקן

רטיבות לפני השרייה 

%
מת"ק מתוקן % (CBR)אחרי השרייה צפיפות יבשה ק"ג\מ"ק

0.4

0.3

0.2

 שם הקבלן :

40Lb הבדיקה מבוססת על התקן הישראלי 1865, חלק 3, פרק ז', עומס בהשרייה ובגזירה

תאריך הבדיקה :

תאריך ההזמנה :נגב  ZOOכתובת האתר :

תאריך הדפסה :בור - 15 עומק 0.5-+1.0 מ'

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה .

מספר פרויקט :נגב  ZOOשם הפרויקט :

מספר תעודה :החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם המזמין :

0.1

0.0

0.2

-0.5

-0.5



טופס מס' : 3040-02

96432
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23/10/2019
23/10/2019
30/10/2019

טופס מס' : 3040-02

מקום הבדיקה :

עמוד 2 מתוך 3

מספר תעודה:החברה הכלכלית לפיתוח באר שבעשם המזמין :

שם הפרויקט :

המדגם נבחר באקראי על ידי בא כח המעבדה .

 שם הקבלן :

ZOO  נגב

תאריך הבדיקה:

מספר פרויקט :
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ZOO  נגב תאריך ההזמנה:כתובת האתר :

תאריך הדפסה: בור - 15 עומק 0.5-+1.0 מ'
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום1-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע
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ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו
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3521-01טופס
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קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום1-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3
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ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום2-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע
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עופר יוגב:שם המבצע

ZOO בנגב
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בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום2-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3
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44
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ZOO בנגב
175,836

574,581:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

דירוג עובר
גבולות הסומך
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ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום3-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע
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קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום3-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע
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ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע
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קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום4-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע
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R.Q.D.
מ.ק

בלתי 

מופר
סוגמופר

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

.(לס)חרסית רזה חולית 

אוגר

בהיר עם . חול מעט גירית גוון לבן צהבהב.א

 גוון צהבהב 4.1מ. עדשות חרסית רזה חולית

'כהה עד בז

.קרטון צהבהבה מעט חולי

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

7




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום4-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.05.378.999100261313

11

22

33

44

4.16.015.470.19799100

55

66

77

88

99

1010.010.4521.810

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

דירוג עובר
גבולות הסומך

ZOO בנגב
175,891

574,550:מספר פרוייקט

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי סוג המדגםעומק המדגם
תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

8




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום5-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

7.6-1152513:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-4(3)

11

22.0-2.45412215272

33

44.0-4.4561010204

4.45

55

66.0-6.4544596

7A-7-6(15)7

7.4

88.0-8.45182425498

8.45

99

1010.0-10.182650/310

10.18

עופר יוגב:שם המבצע

ML

CL

ZOO בנגב
175,709

:מספר הזמנה

574,493:מספר פרוייקט

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין
מ.ק

בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

.  עם מעט קרבונטים1.0מ.(לס)טין  רזה עם חול 

. לח יותר2.45מ

אוגר

חרסית רזה חולית חומה

קרטון לבן במטריצה עם חול חרסית וצרורות 

. רווי מים.חלקם מעוגלים"  ס3גיר בגודל עד .א

. מטרללא מים10.0מ

גיר בגודל .קרטון צהבהב מעט חולי עם עדשות א

מ קדיחה קשה לפרקים רווי מים" ס2עד 

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

9




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום5-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.04.977.59910022157

11

22

33

44

55

66

76.957.917.267.48790904116257

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב

:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

אינדקס 

קבוצתי

175,709

574,493:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה

גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
מ.ק

מ.ק

יחס
תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

10




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע6-ק:מקום6-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

11

22.0-2.456911202

SCA-4(1)

33

44

4.0-4.458192443
4.45

A-7-6(19)
55

66.0-6.45141715326

77

88.0-8.45153031418

8.45

99

1010.0-10.281950/1310

10.28

עופר יוגב:שם המבצע

ZOO בנגב
175,762

574,477:מספר פרוייקט

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

גלעין

גיר חלקם .קרטון  צהבהב עם מעט צרורות א

 8.0-8.45מ בין " ס2מעוגלים  בגודל עד 

במטריצנ עם מעט חרסית וחול

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ'מ

 עם בם בולי חרסית 2.45מ. (לס)חול חרסיתי 

גיר . עם צרורות א4.0-4.45בין . חומה חולית

.מ" ס3בגודל עד 

CLחומה עם מעט קרבונטים,חרסית רזה עם חול 

קרטון צהבהב כהה מעט חווארי

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

11




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע6-ק:מקום6-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.454.010.441.2556064261610

33

44

4.456.015.68199100411724
55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב
175,762

574,477:מספר פרוייקט

0.0 :מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

12




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום7-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

A-4(6)

11

22.0-2.4591313262

33

44.0-4.4581012224

A-6(7)

55

66.0-6.4581011216

6.45

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

'מ

מטר לחה 1.0-מ. יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

יותר עם קרבונטים
CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

R.Q.D.

:מספר הזמנה

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

גלעין

ZOO בנגב
175,881

574,357:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

13




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום7-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.06.582.8959595251510

11

22

33

44

4.456.07.980.4100271611

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

0.0 :מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,881

574,357:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

14




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום8-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

CLA-4(6)

11

22.0-2.4561013232

2.45
A-6(15)

33

44.0-4.4571718354

4.45

55

66.0-6.45172633596

6.45

עופר יוגב:שם המבצע

קרטון צהבהב מעט ורדרד פריך ויבש

אוגר

'מ

מטר לחה 1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

.יותר עם קרבונטים

 עם 4.0-4.45בין .עם קרבונטים  (לס)חרסית רזה 

מ" ס2גיר בגודל עד .מעט צרורות א
CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

ZOO בנגב
175,844

574,285:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

15




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום8-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

0.01.0583979898261610

11

22

2.454.010.486.39697100331419

33

44

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
גבולות הסומך

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,844

574,285:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

16




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום9-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
גיר וצור עם חול .צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.15

11

A-6(7)

22.0-2.45365112

33

44.0-4.55455104

55

66.0-6.4513109196

6.45

77

88

8.18.0-8.4519232750
קרטון צהבהב מעורב עם מעט חרסית8.45

99

1010.0-10.221750/710

10.2

עופר יוגב:שם המבצע

עם '  מ4.45-מ. יבשה(לס)חרסית רזה עם חול 

.קרבונטים

חרסית חומה עם קרבונטים

קרטון צהבהב

אוגר

CL

CL-CH

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,763

574,214:מספר פרוייקט

  19/09/2019

17




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום9-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

1.02.010.183.7969797271611

22

33

44

55

66

77

88

8.4510.01573.4889498552233
99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,763

574,214:מספר פרוייקט

  19/09/2019

18




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום10-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
אספלט0.02
גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.40

1A-6(12)1

22.0-2.456912212

33

44.0-4.45355104

4.45

55

66.0-6.45413246

6.45

77

7.5

88.0-8.182550/38

99

1010.0-10.150/1010

10.1

עופר יוגב:שם המבצע

CL

CL

SC

 מטר עם קרבונטים1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה 

חרסית רזה חולית עם קרבונטים

גיר בגודל עד.חול חרסיתי עם מעט צרורות א

מ וקרבונטים" ס2 

קרטון צהבהב

אוגר

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,728

574,147:מספר פרוייקט

  19/09/2019

19




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום10-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11.02.010.787.697991003217151

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,728

574,147:מספר פרוייקט

  19/09/2019

20




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום11-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00
אספלט0.04
גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 0.25

11

22.0-2.4510107172

A-6(8)

33

3.5

44.0-4.0550/54

4.50

55

66.0-6.191150/46

6.19

77

88.0-8.1450/148

99

1010.0-10.221950/710

10.22

עופר יוגב:שם המבצע

CL

SP-SM

 מטר עם 1.0מ.יבשה (לס)חרסית רזה עם חול 

קרבונטים

. גיר  וצור.צרורות א, חול עם דקים 

מ חלקם מעוגלים" ס2צרורות בגודל עד 

קרטון צהבהב מעט ורדרד פריך ויבש

קרטון צהבהב

אוגר

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,705

574,073:מספר פרוייקט

  19/09/2019

21




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום11-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 7.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.453.57.976.3939698271314

33

44

55

66

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס 

קבוצתי
יחס

תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,705

574,073:מספר פרוייקט

  19/09/2019

22




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע:מקום12-ק:'קידוח מס
E(=x).צ.נ:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432N(=Y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

11

22

2.0-2.4544416
A-4(6)

33

44.0-4.456812204

4.40

55

66.0-6.45101214266

6.45

77

88.0-8.4551723408

8.8
99

10.0
1010.0-10.35152950/510

10.35

עופר יוגב:שם המבצע

CL

CL/SC

CL

ZOO בנגב
175,890

:מספר הזמנה

574,418:מספר פרוייקט

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין
מ.ק

בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

 מטר1.0יבשה עד .(לס)חרסית רזה עם חול 

אוגר חרסית חולית  עד חול חרסיתי עם מעט צרורות 

מ" ס1גיר בגודל עד .א

גיר חלקם .חרסית רזה חולית עם צרורות א

מ" ס2מעוגלים בגודל עד 

.קרטון צהבהב במטריצה עם מעט חרסית

.קרטון צהבהב ירקרק מעט חווארי

'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

  19/09/2019

23




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע0:מקום12-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ0:מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

096432E(=y):חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 11.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

22

2.454.08.880.59899100251510

33

44

55

66

6.458.07.370.29096100

77

88

99

1010

ח הבדיקה"דו/סוף תעודת

ZOO בנגב

:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

אינדקס 

קבוצתי

175,890

574,418:מספר פרוייקט

0.0:מספר הזמנה

גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר
מ.ק

מ.ק

יחס
תפיחה

 

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

  19/09/2019

24




.יש
להתייחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
במסמך
זה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום13-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

11

A-4(5)
1.5-1.95681119

22

33.0-3.45356113

44

4.5
4.5-4.9546511

55

66.0-6.454810186

6.45
20-קידוח זה בא במקומו של בור ב:הערה

גפן.קידוח הוזז באישור יועצת ממשרד ש

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

י יועץ הקרקע" שונו בקידוח זה עSPTכמות הבדיקות 

'מ

. יבשה(לס)חרסית רזה עם חול 

.לחה יותר'  מ1.95-מ

עם '  מ4.45-חרסית חולית רזה חומה בהירה מ

מ" ס3גיר בגודל עד .מעט צרורות א

CL

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,620

574,328:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

25




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום13-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

1.01.58.484.910024159

22

33

44

55

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,620

574,328:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

26




.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד
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מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

לוג הקרקע ובדיקות שדה:קטע- :מקום14-ק:'קידוח מס
X.צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432Y- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:['מ]רום1152513-:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

WL

או

IIIIIIכ"סהWR

%%NNNNKpaKpacm'מ0.00

0.2

11

A-4(4)

1.5-1.958101222

22

33.0-3.4571211233

44

4.5-4.95109817

55

5.3

66.0-6.4544596

6.45
:הערה

עופר יוגב:שם המבצע

אוגר

חרסית חולית חומה בהירה עם קרבונטים לחה

'מ

ובאישור  מנהל הפרוייקט  (גפן.משרד ש)י טלי יועץ הקרקע "קידוח זה הוסף ע

.(שמואל)

גיר וצור עם חול ודקים.צרורות א.חומר מקומי גרוס 

.(לס)חרסית רזה עם חול 

. מטר עם מעט קרבונטים3.0- מ
CL

CL-CH

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידו

מ.ק
בלתי 

מופר
מ.קסוגמופר

שיטה 

אחידה
AASHTO

'מ

מיון הקרקע
עומק הבדיקה

SPT
Vane Test

.R.Q.Dגלעין

:מספר הזמנה

עומק 

שכבה 

('מ)
תאור הקרקע

S
y
m

b
o

l

שיטת 

קדיחה

צינור 

מגן

ZOO בנגב
175,647

574,355:מספר פרוייקט

  

19/09/2019
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.יש
להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



קידוח- פרופיל קרקע 

אינדיקטביות- בדיקות  מעבדה :קטע- :מקום14-ק:'קידוח מסלוג הקרקע ובדיקות שדה
N(=x).צ.נ- :מ"אבן קמ"סיסטם מעבדות מתקדמות בע:י"בוצע ע

96432E(=y)- :חתךהחברה הככלית באר שבע:עבור

:רום1E+06"4:["]קוטר מקדח 8.8.2019:תאריך ביצוע

#200#40#10#4

W0.0750.4252.004.76LLPLIPGIW/PLFSSEGS

g/cm3%%%%%%%%%%g/cm%-עד-מ
3

11

1.01.57.5729910025169

22

33

44

55

5.36.015.176.7

66

'מ'מ

ל גיאוטכניקה"סמנכ, ר יאן גורצקי"ד: שם המאשר ותפקידועופר יוגב:שם המבצע

מ.ק
מ.ק

אינדקס

 קבוצתי
יחס

תפיחה 

חופשית

שווה 

ערך חול
ספיגות

משקל 

יחסי
גבולות הסומך עומק 

המדגם
סוג המדגם

תכולת 

רטיבות

צפיפות 

יבשה

דירוג עובר

0.0:מספר הזמנה:[מטר]עומק הופעת מים תת קרקעיים

ZOO בנגב
175,647

574,355:מספר פרוייקט

  

19/09/2019

28
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להתיחס
לתעודה
זו
במלואה
ואין
להעתיק
ממנה
לתעודות
אחרות

הרשות
להסמכת
מעבדות
אינה
אחראית
לתוצאות
הבדיקה.תוצאות
הבדיקה
מתיחסות
לדוגמאות
שנבדקו
בלבד





3521-01טופס
מספר



 

 

 

 

 

 

 דוחות 

 ישירה

 מרחבית



YES

YES

YES

NO

A B C D

7.8 7.1 7.4

1.35 1.41 1.35

0.967 0.883 0.962

21.5 12.3 20.3

59.9 59.9 59.9

25.5 25.5 25.5

A B C D

24.3 22.5 20.7

1.54 1.70 1.65

0.721 0.562 0.603

100.0 100.0 100.0

59.9 59.9 59.9

21.9 20.7 20.5

50.0 100.0 200.00

46.5 82.2 139.2

17.3 18.0 16.0

0.003 0.003 0.003

Project:

Location:

Project Number:

Boring Number L.L:

Sample Number:

Depth:

Sample Type:

Description:

Test Type:

Remarks:

.תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד.        יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות
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Yavne

89.7

By:

Sampling Date:

I.P:

200# (Pass%):

Date 10.09.19

Compaction (%):

Specimen

Direct Shear Test (ASTM D3080)

D
at

e:

Saturation (%)

.אחוז הרטיבות הסופית מחושב לאחר תהליך רוויה בסוף הבדיקה

Moisture (%)

Density (g/cm3)

Void Ratio

Diameter (mm)

Peak Stress (Kpa)

Strain (%)

Project Date

Normal Stress (Kpa)

Direct Shear

system

Height (mm)

Final
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h
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k
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 B

y
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te
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al
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6
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9

Saturation (%)

Density (g/cm3)

Void Ratio

Height (mm)

Tested At:

Max Density(g/cm3
):

1171864

Rate (mm/min)

Moisture (%)

Lab

Initial

Diameter (mm)

ZOO נגב

96432

10-ב

1.0-1.35

Disturbed

לס חום בהיר עם מעט קרבונטים

Peak: Phi = 32                            

C = 17 kpa

2-077_4.0-4.4.HSD



344.7378943 689.4757886 1378.951577

67.004 76.124 166.994

.  הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה

.תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות לדוגמאות שנבדקו בלבד.        יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות ח הבדיקה"דו/סוף תעודת **************************   **************************
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Direct Shear Test

system

Stress Deformation 

2-077_4.0-4.4.HSD



 

 

 

 

 

 

 דוחות 

לחץ ושיעור 

 תפיחה



Before After Liquid Limits: 25 Test Date: 28.10.19

7.47 33.16 Plastic Limits: 16

Dry Density (g/cm3): 1.32 1.40 Plasticity Index (%): 9

Saturation (%): 19.58 100.00 #200 (%) 89.7

Void Ratio: 1.0096 0.880 Specific Gravity: 2.650 Assumed

Soil Description:

Project Number:96432 Depth: 1.0-1.35 Results:

Sample Number:1192412 Boring Number: b-10

Location:

3162-01' טופס מס

One Dimensional Swell Test 

Test Results    ( ASTM D 4546-08 method B )   

Moisture (%):

תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות לדוגמאות שנבדקו .   יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

.הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. בלבד

Project: ZOO נגב

Client: החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

0%: ס" קפ20שיעור התפיחה בלחץ של 

לס חום בהיר עם מעט קרבונטים
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Project Number: 96432

Location: Test Number: 1192412

Test Date: 28.10.19

Boring Number: 10-ב Results:

Depth: 1.0-1.35  0%: ס" קפ20שיעור התפיחה בלחץ של 

Sample Type: Undisturbed

Load 

Sequence

Cummulativ

e Change in 

Height

Specimen 

Height

Height of 

Void

Vertical 

Strain Void Ratio

(kpa) (mm) (mm) (mm) (%)

0.010 0.0000 19.0100 9.5405 0.00 1.007

20.000 0.3740 18.6360 9.1665 1.97 0.968

1.000 0.3220 18.6880 9.2185 1.69 0.973

20.000 0.3860 18.6240 9.1545 2.03 0.967

19.900 1.2100 17.8000 8.3305 6.37 0.880

Tested By: Moriel Cusumnao, Yaffa Mikro

Checked By:

Date: 03/11/2019

Dr. Yan Goretsky – Chief Geotechnical Engineer

One Dimensional Swell Test 

Summary

2

3

4

Project: ZOO נגב

Sample Description: לס 

חום בהיר עם מעט קרבונטים

Index

1

0

Page 2 of 3



One Dimensional Swell Test 

(Sequence 4) Rebound 19.900 kpa

11.0020

11.1020

11.2020

11.3020

11.4020

11.5020

11.6020
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Consolidation Graph (Logarithmic Time) 

 
Load 4 Log
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96432

1189228

27.10.19

מופר

מעבדה

28סופיהתחלתי

1.4981.49816

9.025.612

3010086.3

0.8350.835CL\A-6(9)

30

2.650

kPa10

:הערות

:שם המאשר

 שכבות3חומר מהודק ב

LL %                     

1.0-1.23
:שיטת הדגימה

:י"נדגם ע

%רטיבות  

%דרגת רוויה 

PL %                

:תאריך 

:'מ,עומק12-ב

חרסית רזה:תאור החומר

:'קידוח מס

e, מנת חללים

:לחץ תפיחה

F.S(%)

PI  %               

( ASTM D 4546-03 method Cלפי ) 

ח בדיקת לחץ תפיחה"דו
1 מתוך 1עמוד 

יפה מיקרו, מוריאל קוסומנו ל גיאומכניקה"סמנכ– יאן גורצקי ' דר:שם הבודק

:קוד פרויקטנגב ZOO:שם האתר

:הזמנה' מס

:יועץ הקרקע/מפקח

:שם הפרויקט

ק"סמ/צפיפות יבשה  גרם

(משוער)משקל יחסי 

אחידה/AASHTOמיון 

 200%עובר נפה 

:תאריך הדגימההחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע:שם המזמין
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עומס נורמליזמן כנגדעקום-Cלחץ תפיחה שיטה  -1שלב



Before After Liquid Limits: 28 Test Date: 23.10.19

9.00 27.80 Plastic Limits: 16 F.S (%): 30

Dry Density (g/cm3): 1.51 1.42 Plasticity Index (%): 12

Saturation (%): 31.42 100.00 #200 (%) 86.3

Void Ratio: 0.756 0.767 Specific Gravity: 2.650 Assumed

Soil Description:

Project Number:96432 Depth: 1.0-1.23 Results:

Sample Number:1189226 Boring Number: 12-ב

Location:

3162-01' טופס מס

תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות לדוגמאות שנבדקו .   יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

.הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. בלבד

CL\A-6(9)

Project: ZOO נגב

Client: החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

One Dimensional Swell Test 

Test Results    ( ASTM D 4546-08 method B )   

Moisture (%):

0.65%: ס" קפ1.5שיעור התפיחה בלחץ של 

מופר: שיטת הדגימה
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Project Number: 96432

Location: Test Number: 1189226

Test Date: 23.10.19

Sample Description: CL

Boring Number: 12-ב Results:

Depth: 1.0-1.23  0.65%: ס" קפ1.5שיעור התפיחה בלחץ של 

Sample Type: Undisturbed

Load 

Sequence

Cummulativ

e Change in 

Height

Specimen 

Height

Height of 

Void

Vertical 

Strain Void Ratio

(kpa) (mm) (mm) (mm) (%)

0.010 0.0000 19.0500 8.2009 0.00 0.756

1.500 0.0000 19.0500 8.2009 0.00 0.756

1.400 -0.1240 19.1740 8.3249 -0.65 0.767

Tested By: Moriel Cusumnao, Yaffa Mikro

Checked By:

Date: 29/10/2019

Dr. Yan Goretsky – Chief Geotechnical Engineer

One Dimensional Swell Test 

Summary

Project: ZOO נגב

Index

1

0

2
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One Dimensional Swell Test 

(Sequence 2) Rebound 1.5 kpa

12.3660
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Consolidation Graph (Logarithmic Time) 
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 דוחות

פוטנציאל 

 התמוטטות



Before After Liquid Limits: 25 Test Date: 16.09.16

8.21 30.02 Plastic Limits: 16

Dry Density (g/cm3): 1.41 1.45 Plasticity Index (%): 9

Saturation (%): 24.57 100.00 Pass #200 (%): 89.7

Void Ratio: 0.884 0.823 Specific Gravity: 2.650 Assumed

Soil Description:

Project Number: 96432 Depth: 1.0-1.35

Sample Number: 1176120 Boring Number: 10-ב

Project:

Client:

Location:

3162-01' טופס מס

Consolidation Test

Test Results

Moisture (%):

:  ס" קפ20אינדקס התמוטטות תחת עומס של 

2.4%

לס חום בהיר עם מעט קרבונטים

תוצאות הבדיקות במסמך זה מתייחסות לדוגמאות שנבדקו .   יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות

.הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. בלבד

Results:

ZOO נגב

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

ZOO נגב
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Project: Project Number: 96432

Location: Test Number: 1176120

Test Date: 22/09/2019

Boring Number: 10-ב

Depth: 1.0-1.35 Results:

Sample Type: Undisturbed 2.4%: אינדקס ההתמוטטות

Load 

Sequence

Cummulative 

 Change in 

Height

Specimen 

Height

Height of 

Void

Vertical 

Strain Void Ratio

(kpa) (mm) (mm) (mm) (%)

0.0 0.000 19.010 8.9092 0.00 0.8820

10.0 0.074 18.936 8.8352 0.39 0.8747

20.0 0.148 18.862 8.7612 0.78 0.8674

19.9 0.600 18.410 8.3092 3.16 0.8226

. 3הרטבה בוצעה בשלב 

Tested By: Moriel Cusumano, Yaffa Mikro

Checked By: Dr. Yan Goretsky – Chief Geotechnical Engineer

Date: 02/10/2019

2

3

Collapse Potentioal of Soils (ASTM 5333-03)

Summary

ZOOנגב 

ZOOנגב 

Index
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Chemistry and Microbiology Laboratory

4 Habniya st. Har Tuv A Industrial Zone, Israel

Tel.: 972-2-5700733 | Fax: 972-2-5345257

CERTIFICATE OF ANALYSIS

No. S1066

To: System Advanced Laboratories- Geomechanics Receiving Date: 09/09/2019

Address: 4 Paran St., Yavne Technological Park, Yavne 8122503 Refrence: S01-066

Tel.: - Performing Date: 18/09/2019

Fax: -

E-Mail: libby@system-labs.co.il

Project Name: ZOOנגב 

Project Number: 96432

Carbonate

(% CaCO3)

Carbonate

(% CO3)
pH

Degree of 

Aggressiven

ess
BS 1377 part 3 

Section 6

BS 1377 part 3 

Section 6

BS 1377 part 3 

Section 9

Israeli 

Standard 118 

(wet soil)

(1), (2) (1), (2) (1), (4) (5)

1 9-ק 2.0-2.45 18.43 11.05 --- ---

2 7-ק 4.0-4.95 13.20 7.91 --- ---

3 14-ק 1.5-1.95 --- --- 8.58 Light

4 6-ק 2.0-2.9 --- --- 8.72 Light

Comments:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sampling was done by:Customer

Terms of maintaining and transporting the sample: Ambient Temperature

The laboratory is not authorized to give an opinion and / or interpretation of test results.

Approved By: Dr. S. Sigawi, Laboratory Manager

 Signature: _______________ Date of Approval: 23/09/2019

Sample 

Number

Pit/Drilling 

Number

• The report refers only to tested subject.

• This report can be copied only in its entire form and only with written permission by the laboratory manager.

Tested under the accreditation of Israel Laboratory Accreditation Authority

Calculated on dry basis

Acid Extraction

1:2.5 Extraction

********************************************* End of Certificate *********************************************

• System Laboratories is authorized by the Israel Laboratory Accreditation Authority.

• This certificate was delivered for the costumer use only. Do not use this file, the company name or one of its employees 

names for commercial or publicity uses without written permission from the lab.

Assesment of the aggressiveness is based on the parameters in the report

Depth (m)
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