
    
 

 
 

 
 הסכם לביצוע עבודה – מדידה /פאושלי בית משפחת ____________

 
 שנערך ונחתם בתאריך _____________  ב________________

 
 

 
 

  בין: ________________
 כתובת :

 להלן ״המזמין״
 

 לבין:_______________________________
 מספר עוסק: __________________________

 טלפון: ____________________________
 כתובת:____________________________

 
 להלן ״הקבלן״

 
 הואיל והקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום בסיווג המתאים לביצוע עבודות הטייח וכי הינו בעל ניסיון
 בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא ההסכם, וברשותו ידע, ציוד, חומרים וכוח אדם מנוסה ומיומן

 הדרושים לביצוע מושלם של כל העבודה.
 

  הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
 

 
    

 
 

 
 

 המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ביצוע מלא ומושלם של עבודות הטייח לפי פירוט
 בנספח מיוחד בפרויקט, כמפורט בכתב הכמויות, התוכניות הפרטים והמפרטים, ובהתאם לתנאי

 חוזה זה ונספחיו) להלן: "העבודה״
 

 למען הסר ספק באחריות הקבלן:
 

  שכר העבודה כולל חומר + עבודה●
  ביטון משקופי דלתות וחלונות.●
 תיקון ומילוי של כל מה שנדרש כגון חשמל ואינסטלציה ואסלות סמויות●



  יישום טייח תרמי ע״ג קירות הממ״ד וע״ג קורות היסוד.●
  ביצוע טייח ממ״ד תקני.●
 התקנת רשת טייח- ע״ג קלקר אדקס, בכל מקום בו יש חיבור של בלוק ובטון, ע״ג חציבות●

  צנרות, חיבור מחיצות פנים לתקרה.
  ביצוע טייח ע״ג קירות הפיתוח והפילרים.●
 ביצוע טייח לרבות שליכט צבעוני בחזית של הבית המשותף.●
  יש ליישם מייקים גם ע״ג קירות החוץ.●
 יש להתקין פינות פנים/חוץ וגם ע״ג קירות הפיתוח. פינות יהיו פינות pvc או פינות פרוטקטור●

 גרמני .
 אספקת כל החומר הנדרש לביצוע העבודה לרבות סרגלים (מייקים), פינות גרמניות ורשתות.●
 פיגומים יסופקו ויותקנו ע״י הקבלן. יש לבצע התקנת פיגום פעמיים לצורך ביצוע הריצוף●
  מתיחת חוטים בכל הבית, יש לקבל אישור המפקח לפני פירוק החוטים●
 בסיום כל שכבה ולפני ביצוע שכבה חדשה יש לקבל את אישור המפקח●
 בגמר העבודה על הקבלן למסור את השטח כשהוא נקי ומסודר●
 באחריות הטייח לשמור על תקינות כל הצנרות העוברות בבית , כל  נזק שייגרם לצנרת עקב●

  עבודות הטיח ינוכה שכר התיקון משכר העבודה.
 לפני ביצוע שליכט יש לגרד את כל השכבות מסביב לבית לגובה ״אפס״●
 שליכט צבעוני יסופק על ידי המזמין מחברת דקוליין/נדיר.●
 תבוצע התזת בטון 24 שעות לפני הטיח על כל משטחי בטון כולל תקרות●
 יבוצע פנל שקוע סמוי בתחתית הקיר עבור פנלים●

 
 

 
 

 מחירים:
 

 תמורת החוזה היא פאושלית בסך של _________₪ לא כולל מע"מ, לביצוע מלא ומושלם של
 העבודה, בהתאם לתוכניות, למפרטים וחוזה זה על נספחיו.

 
  10% - ביטון כל המערכת ברצפה , ביטון משקופים עיוורים וסגירת חציבות בקירות ע״י חול ומלט

  10% - התקנת פיגום חיצוני
  15% - יישום פינות וטיח פנים קומת קרקע קירות ותיקרות לפי סרגל בשני כיוונים
  15% - יישום פינות וטיח פנים קומה א וגג קירות ותיקרות לפי סרגל בשני כיוונים

  10% - הרבצה צימנטית חוץ
  10% - יישום פינות וטיח חוץ סביב כל קירות חוץ

  5%  - שליכט לבן פנים קירות פנים ותיקרות
  10% - שליכט צבעוני

  10% - טיח בקירות פיתוח כולל שליכט צבעוני
 5% - מסירה סופית לרבות תיקוני טיח לאחר הרכבת פנלים , מדרגות חוץ ופנים

 
 

    תשנו בהתאם לבית שלכם●
 



 
 

 
  לו"ז לביצוע

 
 להלן מועדי תחילה ו/או סיום של העבודות נשוא הסכם זה (משוער)

 
 

 סיום התחלה

  

 
 
 

 פיצוי מוסכם בגין פיגור בלוח הזמנים ביחס למועדים שנקבעו בחוזה, ישלם הקבלן סך של 500 ₪●
 לכל יום איחור.

 
 
 

_________________________                                         _________________________ 
 הקבלן                  המזמין

 


