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0 

 

 
 אשדוד בע"מ יובלים

 9102/5מכרז פומבי מס' 

 לשיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד

 הזמנה להציע הצעות

שיפוץ מעכלים במט"ש בזאת הצעות לביצוע עבודות נה ( מזמי"התאגיד"" או יובלים")להלן:   יובלים אשדוד בע"מ
 . אשדוד

"(, ניתן מסמכי המכרז" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

 בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז  .http://www.yuvallim.co.ilלהוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת 
-01.  טלפון לבירורים: 00:00-80:00ה, בין השעות -בימים א, אשדוד, 81' אורט רחביובלים, בתיאום מראש,  שרדיבמ

1091008. 

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או שאלה אחרת תובא ע"י המציע לתשומת לב יובלים 

. באחריות המציע לוודא קבלת המייל etih@yuvallim.co.ilאל כתובת המייל:  18.3.19 מיום בכתב, לא יאוחר
. תשובת יובלים תפורסם באתר האינטרנט של יובלים ותישלח לכל מי שנרשם אצל ראש מדור מכרזים בתאגיד

הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד יובלים לא ותהא סופית. כל פירושים,   כמפורט לעיל,
יחייבו את יובלים. התשובה תישלח בפקס או במייל ועל המציע לוודא כי בידי יובלים נמצא מספר פקס/כתובת מייל 

 עדכנית שלו

בסך  ,"י פניית יובליםעפ ,בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאיצמודה  ,המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאיתעל 
 9/.9/59הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .  ד' מסמך , בנוסח₪ 080,000של 

 -תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין הע את ההצעה )בשני
 בנוכחות הגב' אתי אקלה, , אשדוד,81ברח' אורט  תאגיד יובלים,בתיבת המכרזים בידנית ולהניח  08/9080מכרז מס' 

 .בלבד 4022/-25022 בין השעות ,949/5/', ה' ביום

 אין לשלוח הצעות בדואר. 

 הוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי המכרז. 

 

 

   
   
   
           

________________ 

 שלמה אטיאס                               

 מנכ"ל יובלים                  

http://www.yuvallim.co.il/
mailto:etih@yuvallim.co.il
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 מסמך ב'          

 אשדוד בע"מ יובלים

 102/532מכרז פומבי מס' 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 )להלן:שיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד עבודות הצעות לביצוע  אתיובלים מזמינה בז .8
 פרט הטכני ולהוראות המכרז והחוזה.בהתאם למ "(העבודות"

 דרך אבני פי על העבודה בביצוע המזמין שרואה הרבה חשיבותן ההקבל בפני תמודגש .9

 .אלו דרך מאבני סטיות או/ו קלותה יאושרו לא. המפורטות במפרטים הטכניים ראשיותה
 ובשאר בתוכניות, במפרטים המפורטות ההוראות פי על יבוצע האמורות דרךה אבני ביצוע

 .החוזה מסמכי
המציע יידרש למסור לאישור המזמין בתוך שבעה ימים מיום חתימת החוזה לוח זמנים  .0

מפורט כולל שלבי ביצוע ע"פ סדרי עדיפויות וזמינות תאומי תכנון אשר יימסרו לקבלן 
מאת המפקח ע"פ דרישת הקבלן, אשר יצביע על אופן ביצוע העבודה על ידיו תוך עמידה 

ש בזאת, כי כל אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל מסיבות . מובהר ומודג"להנ הזמנים בלוח
 . להלן בהסכםהתלויות במציע, יחייבו את המציע בתשלום קנסות בשיעורים הנקובים 

מובהר כי המזמין רשאי לבצע את העבודה בחלקה או לבטלה כליל בהתאם לזמינות  .0
 אף במידה ונחתם חוזה בין הצדדים.התקציב ו/או קבלת ההיתרים, וזאת 

המציע יידרש להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר  .8
עם עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים 
במזמין ובין אם לאו. כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או 

 טול ביצוע העבודות כולן ו/או מקצתן.תביעה ו/או דרישה במקרה של בי
הקבלן יהיה אחראי לכך שכל החומרים הנדרשים במכרז זה יעמדו בדרישות המבוקשות  .0

את כל  -באחריותו ועל חשבונו  -במפרטים ובנספחים להם. הקבלן יהיה אחראי לבצע 
 בדיקות הטיב והרכב החומרים להוכחת עמידתם בדרישות כאמור לעיל.

ו, ילמד המציע היטב את כל התוכניות והמפרטים המצורפים למסמכי לפני הגשת הצעת .7
המכרז, יכיר את השטח בו תבוצע העבודה, את כל דרכי הגישה אל מקום העבודה ואת 

 תנאי המקום המיוחדים העלולים להשפיע על הביצוע. 
העבודה תבוצע בהתאם למסמכי המכרז, כפי המפורט להלן. הקבלן יהיה חייב לבצע את כל  .1

 העבודות הכלולות במכרז זה, ושעבורם יקבל הוראת ביצוע מאת המזמין.
אישור בדבר המציעים כי הקבלן שיזכה יצטרך לצרף במעמד חתימת החוזה תשומת לב  .0

בהתאם לדרישות הביטוח המופיעות בהסכם ההתקשרות  עריכת הביטוחים הנדרשים
, ערבות ביצוע, למכרז זה "אי נספחלמכרז זה ובנספח הביטוח המצ"ב כ 'ג ספחהמצ"ב כנ

 הדרכת בטיחות ורשימת החומרים המפורטת במפרט הטכני.
 

יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתוך  יודגש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח
להלן. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה  80המועד שנקבע לכך, והכול בהתאם לאמור בס' 

 כל הסתייגות לדרישות הביטוח.

דגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות יו
החברה לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר, 

במסמכי אם לא יפקיד המציע את האישור בדבר עריכת ביטוחים בהתאם לנוסח המופיע 
ולקזז מהתמורה אשר  הביטוחים על חשבון המציע, יהיה המזמין רשאי לבצע את המכרז

מוותר על כל טענה בהקשר זה ו/או לפסול  והזכיין, אמורה להשתלם לו את גובה הפרמיה
את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם 

 ו/או על פי כל דין.

הקבלן מופנה  ויועציו לנושא הבטיחות. תשומת לב הקבלן לרגישות המוגברת של המזמין .80
הקבלן, או  נדרש לספק. הוא להוראות ודרישות הבטיחות המיוחדות וציוד הבטיחות אותו

ים /ו בציוד הנדרש, צפוי/ו אחר הוראות הבטיחות ו/או לא ישתמש/שלא ימלא ו,עובדי
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לי הקבלן ועובדיו אחראיים לכל כל לסילוק משטח העבודה לצמיתות. לקנסות ו/או
ועל פי כל  , הממונה על הבטיחות מטעם המזמיןהבטיחות על פי התקנות של כל הרשויות

 .יאושרו על ידי המזמיןאלה , ככל שלרבות בכל הנוגע לעבודת קבלני המשנה, דין

 

 - מסמכי המכרז 8

המסמכים הבאים, לרבות נספח זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז" ויהוו  9.8

 את "החוזה":

 כתב הצהרת הקבלן; -א' נספח  

 ;כללימפרט   -8נספח ב' 

 מפרט מיוחד   -9נספח ב' 

 ;כתב כמויות  -0ב'  נספח  

 תוכניות;   -0נספח ב' 

 ההסכם; -נספח ג'  

 ערבות השתתפות; -נספח ד'  

 ערבות ביצוע; -נספח ה'  

 ערבות בדק;  - נספח ו' 

 ;בוטל -' זנספח  

 ;בוטל -' חנספח 

 ;8070-, התשל"ולעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר -' טנספח 

 נספח בטיחות + הצהרת בטיחות מטעם המציע; - י'נספח 

 ;נספח ביטוח -נספח י"א  

 .תכניות    -נספח י"ב          

 

מובהר בזאת, כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע, כי הוא ראה ובדק את  0.0

ממסמכי המכרז, וכי כל המסמכים המהווים את המכרז יחולו כל המסמכים המהווים חלק 

 על הצדדים.

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לתאגיד. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת  0.2

הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז 

כרז זה. אין המציע רשאי להעתיק והגשת הצעה למ תובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנ

 מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

 מסמכי המכרזעיון ב 3

: להלן) עליו לחתום יידרש שהזוכה ההסכם נוסח וכן הנלווים המסמכים, המכרז תנאי את

 בכתובת המזמין של האינטרנט מאתר להוריד ניתן"(, המכרז מסמכי"

http://www.yuvallim.co.il .בתיאום, יובלים במשרדי  המכרז במסמכי לעיין ניתן, בנוסף 

-01: לבירורים טלפון.  00:00-80:00 השעות בין, ה-א בימים, אשדוד, 81 אורט' רחב, מראש

1091008. 

http://www.yuvallim.co.il/
http://www.yuvallim.co.il/
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 במייל, בתאגיד המכרזים רכזת במייל להירשם, לעיל כאמור, המכרז מסמכי את  המוריד על

etih@yuvallim.co.il ,לשאלות המענה, ההבהרות, העדכונים כלל קבלת לשם וזאת 

 להשתתפות תנאי מהווה אינה במייל ההרשמה"(. התאגיד פרסומי: "להלן) ב"וכיו משתתפים

 אם בין, המשתתפים כלל את יחייבו התאגיד פרסומי כל כי בזאת מובהר ואולם, במכרז

, במכרז משתתף מצד טענה כל תישמע לא וכי, לאו אם ובין, כאמור המייל באמצעות נרשמו

 .התאגיד מפרסומי לאיזה מודע היה לא כי, האמור הייעודי במייל נרשם לא אשר

 מועד הגשת הצעות 4

      ( יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהויעותקים 9-את ההצעה )ב 0.8

ולהכניסה,  "שיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד -  29102/5 מס'"מכרז כלשהם, שייכתב עליה 

לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים, במסירה ידנית בלבד 

המועד להגשת הצעות )להלן: " 80:00 – 00:00בין השעות:  8.0.80ביום  לתיבת המכרזים, 

עה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא . הצ, אשדוד81שברחוב אורט  "(, במשרדי התאגידלמכרז

 ותגרום לפסילת ההצעה. תתקבל תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא 

התאגיד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  0.9

לקבלת פרסומי מים הנרשלהגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתישלח לכל 

 התאגיד.

 

 אופן הגשת ההצעות 9

על המציע לחתום על כל דף ודף של החוזה ועל טופס ההצעה. את כרך המסמכים יש לשים  8.8

 במעטפה הנושאת את שם ומספר המכרז, ולהכניסה לתיבת ההצעות עד למועד שצוין לעיל. 

המכרז או בחלק  המשתתף במכרז אינו רשאי להעתיק או להשתמש בכל מסמך שהוא ממסמכי 8.9

 כלשהו לאף מטרה אחרת, בין אם יגיש ובין אם לא יגיש הצעה.

הצעה שהוגשה על ידי המשתתף במכרז תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה למשך תקופה של 

 יום מהיום האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.  890

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  8.0

 ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. למכרז 

 ביקור במכון הטיהור 6

כל מציע אשר מעוניין לבקר במכון הטיהור יוכל לעשות זאת באופן עצמאי ובתיאום  0.8

 מראש בטלפון מספר. 

הטיהור הינו עצמאי לגמרי ונועד לאפשר למציעים להתרשם  ןיובהר, כי הביקור במכו 0.9

במו עיניהם ממתקני מכון הטיהור. בה בעת, הביקור הינו עצמאי לחלוטין והתאגיד )או 

מי מטעמו( לא יענה בעל פה על כל שאלה שישאל המציע במסגרת הביקור במכון 

  הטיהור. ליווי המציעים במהלך הביקור נועד לצרכי בטיחות בלבד.

כמו כן, יוזכר, כי כל מציע אשר מעוניין לשאול שאלות בנוגע למכרז מוזמן לעשות כן  0.0

 בכתב בהתאם להנחיות המפורטות היטב לעיל.
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  תנאי סף0 7

עבודות נושא המכרז בביצוע רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים1קבלנים אשר עוסקים 
 , העונים על הדרישות הבאות במצטבר0דנן

הרשומים בפנקס הקבלנים )בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה  קבלנים .א

ו/או  0-(, סיווג כספי ג800ראשי בניה )סימול ענף ותקנותיו( ב 8000-טבנאיות התשכ"

 .0סיווג כספי ב 800קבלן רשום בענף 

)יציקת בטונים ועבודות בניה לפחות אחת ניסיון של עבודה הנדסית בנאית  יבעלקבלנים  .ב

בתחום מכון טיהור שפכים ו/או מתקן  עבודות שיקום בטונים ושיקום מבני מים(או 

בהיקף כספי שלא יפחת מסך של )להלן: "עבודות בטון"(  התפלה ו/או מתקן איגום מים

 .שנים האחרונות 8במהלך אש"ח,  780

 

 ו/או 

 
או בתחום מכון טיהור שפכים ו/או מתקן התפלה ו/לפחות עבודה אלקטרומכאנית אחת 

, בהיקף כספי שלא יפחת מסך של "(אלקטרומכניות)להלן: "עבודות  מתקן איגום מים

 שנים האחרונות. 8במהלך  אש"ח,  780

 
 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .ג

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או יחיד עוסק מורשה שאינו תאגיד רשום. .ד

לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות המשתתף מחזיק בתעודה  .ה

 .8070 - ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק. .ו

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו 8

על המציע להציג אסמכתאות המעידות כי הוא עומד בתנאי הסף האמורים בסעיפים  .א

יובהר, כי על מנת לעמוד בתנאי סף זה יש להציג חשבונות סופיים . 'ב7א עד סעיף 7

 בלבד.

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניכוי של מס הכנסה במקור. .ב

או כל  באם המציע הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו העתק תעודת רישום התאגיד .ג

וכן אישור מאת עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה ושמות  ,תעודה המעידה על כך

המוסמכים לחתום בשם המציע. האישור הנ"ל יאמת את העובדה כי בעלי זכות 

 החתימה הנ"ל חתמו על מסמכי ההצעה.

על המציע לצרף להצעתו אישור על היותו עוסק מורשה מטעם שלטונות מס ערך  .ד

 מוסף.

ל ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק לצרף להצעתו אישור תקף עעל המציע  .ה

 .8070-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 –על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  .ו
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כולל,  8.7.80, אשר תהיה בתוקף עד ליום ₪ 080,000 מבנק מוכר בסך של -מדד כללי 

"(. ועדת המכרזים לא תדון הערבות" )להלן: ד' נספחכ בהתאם לנוסח המצ"ב

 שלא צורפה לה ערבות כנדרש. בהצעה

צ'קים פרטיים או ערבות אחרת לא ייחשבו כערבות. הערבות תשמש כביטחון 

 לקייםהחוזה לאחר קבלת ההודעה על הזכייה. אם הזוכה ימאן יבצע את שהזוכה 

על פי דרישת  החוזה במועד הנדרש ו/או להוסיף מסמכים ו/או פרטים נדרשים את

בעת המצאת צו תחילת עבודה לידיו , תחולט הערבות הנ"ל לטובת התאגיד. התאגיד

, יחזיר לו התאגיד את הערבות לביצוע החוזה. לשאר המציעים של המציע הזכיין

 .בעת זו תוחזרנה ערבויותיהם

על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום על ידיו, חתום ומאומת על ידי עו"ד, ולפיו  .ז

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 9המציע ו/או בעל זיקה למציע )כמשמעו בסעיף 

( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר 8070–התשל"ו

ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  8017-מינימום, התשמ"ז

עבירות, הרי כי  9-מ ואם הורשעו ביותר 8008–והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 .'טנספח במועד ההצעה חלפה שנה אחת ממועד ההרשעה האחרונה, המצ"ב כ

על המציע לצרף להצעתו חתימה על הצהרת בטיחות וקיום הוראות הבטיחות  .ח

הנדרשות בחוק ובתקנות, לרבות היתרי עבודה בחלל מוקף, ציוד לירידה ועבודה 

 ..'ינספח וכו', המצ"ב כבחלל מוקף 

 .י"אעל המציע לצרף להצעתו אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח  .ט

על המציע לצרף להצעתו את רשימת קבלני המשנה מטעמו )ככל והוא מגיש את  .י

אסמכתא המעידה כי הוא אכן התקשר הצעתו יחד עם קבלני משנה מטעמו( בצירוף 

 עימם.

 .שהיא הצעה איזו או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייב התאגיד אין 0

 המכרז לתנאי התייחסות אי בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה להתחשב שלא רשאי התאגיד

 אינם בה הנקובים שהמחירים או/ו, כדבעי ההצעה הערכת מונע התאגיד שלדעת באופן

 .הצעתם הגשת בעת בחשבון זאת לקחת המציעים ועל, העבודות למהות ביחס סבירים

 שיקוליוב בחשבון להביא רשאי התאגיד, המכרז מסמכי בכל האמור אף ועל ספק הסר למען

 וכן החוזה את לבצע המשתתף של וכושרו הפיננסית איתנותו, אמינותו את ,ההצעות בבחירת

 המשתתף עם אחרים ציבוריים וגופים תאגידים מוניציפאליות רשויות וניסיון ניסיונו את

 ידי על שירותים ומתן עבודות ביצוע אודות בירור לבצע רשאי יהא המזמין כי יובהר. בעבר

 עבודות ביצע לא כי יוברר אשר מציע של הצעתו את לפסול רשאי יהא והמזמין, בעבר המציע

 עמידה אי לרבות, בעבודתו מהותיים פגמים היו כי שנתגלה או הלקוחות רצון לשביעות

 של המלא דעתו בשיקול והכל, ב''וכיוצ להסכמות בהתאם שירותים מתן, זמנים בלוחות

 .  ביותר הזולה תהא שהצעתו במידה ואף לעיל כאמור הסף בתנאי עמידתו אף על זאת, המזמין

 הוא כי המעידים אישורים להצעתו יצרף לא או/ו הסף בתנאי בעצמו יעמוד לא אשר מציע 80

 .הצעתו את לפסול התאגיד רשאי - בהם עומד
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, הבלעדי דעתו שיקול לפי, הזכות את לעצמו שומר התאגיד, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 88

 או/ו מסמכים, חסר מידע להשלים, למכרז ההצעות הגשת לאחר, מהמציעים אחד מכל לדרוש

 .ב"וכיו אישורים

 
 ובהתאם לדרישותיו בהתאם עבודות מהקבלן להזמין הזכות את לעצמו שומר התאגיד 89

 .לרשותו העומדים לתקציבים

 
 הבהרות ושינויים

 

תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום את כאמור לעיל,  80

"(, ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המזמין בכתובת מסמכי המכרזעליו )להלן: "

http://www.yuvallim.co.il בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז  במשרדי יובלים, בתיאום .

-01,.  טלפון לבירורים: 00:00-80:00ה, בין השעות -, אשדוד, בימים א81מראש, רח' אורט 

1091008. 

. סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או שאלה אחרת תובא ע"י  80

אל כתובת המייל: , 81.0.80וחר מיום המציע לתשומת לב יובלים בכתב, לא יא

etih@yuvallim.co.ilתשובת יובלים . באחריות המציע לוודא קבלת המייל בתאגיד .

תפורסם באתר האינטרנט של יובלים ותישלח לכל מי שנרשם אצל ראש מדור מכרזים 

ם, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם ותהא סופית. כל פירושי  כמפורט לעיל,

אחר מלבד יובלים לא יחייבו את יובלים. התשובה תישלח בפקס או במייל ועל המציע לוודא 

 כי בידי יובלים נמצא מספר פקס/כתובת מייל עדכנית שלו.

 על המוריד  את מסמכי המכרז, כאמור לעיל, להירשם במייל רכזת המכרזים בתאגיד, במייל 88

etih@yuvallim.co.il וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות ,

"(. ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות פרסומי התאגידמשתתפים וכיו"ב )להלן: "

במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי התאגיד יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם 

אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז,  נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין

 .א היה מודע לאיזה מפרסומי התאגידאשר לא נרשם במייל הייעודי האמור, כי ל

התאגיד רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  80

מסמך הבהרות ו/או מידע למשתתפי המכרז אשר נרשמו בתיבת המייל שפורטה לעיל לשלוח 

נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתו 

 פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. -הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על

די עוישנרשמו במייל הי תשובות תישלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים במכרז 87

. מסמכי התשובות וכן כל שינוי ו/או תיקון כאמור לעיל, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי כאמור

, בין אם נרשם במייל המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום עליהן

 .עודי ובין אם לאויהי

http://www.yuvallim.co.il/
http://www.yuvallim.co.il/
mailto:etih@yuvallim.co.il
mailto:etih@yuvallim.co.il
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תנו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התאגיד אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינ 81

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: 

"( יחייבו את התאגיד. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין הבהרות"

מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי 

 בהבהרה המאוחרת יותר.ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור 

 
 הסתייגויות

 
  המכרז במסמכי המציע ידי על שייעשו תוספת או/ו השמטה או/ו שינוי של מקרה בכל 81.8

 :התאגיד רשאי"(, הסתייגויות: "להלן) שהיא צורה או/ו דרך בכל, לגביהם הסתייגות כל או/ו

 ;לפסול את הצעת המציע למכרז 

 מהן ולהתעלם כלל נכתבו לא כאילו בהסתייגויות לראות; 

 בלבד טכני פגם הן מהוות כאילו בהסתייגויות לראות; 

 את לשנות בכדי אין כאמור שבתיקון ובלבד, ההסתייגויות את לתקן מהמציע לדרוש 

 .בה מהותי פרט או/ו ההצעה מחיר
 

 לנהוג התאגיד יחליט אם. התאגיד של דעתו לשיקול נתונה דלעיל האפשרויות בין ההחלטה

 התאגיד רשאי, להחלטתו להסכים יסרב והמציע, לעיל המנויות האלטרנטיבות אחת לפי

 .המציע ידי על שהוגשה הבנקאית הערבות את לחלט או/ו ההצעה את לפסול

 

 להחלטות בהתאם ערבויות לתקן לשכוח לא בנקאית ערבות 80

 בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על, ההצעה לקיום למחויבות כביטוי 80.8

ארבע ) 080,000₪  של סך על, ישראלי בנק של, חתומה, שמו על( בלבד מקור) אוטונומית

. זה במכרז 'ד נספחב המופיע בנוסח(, מ"מע כולל(  )חדשים שקלים  לףאמאות ועשר 

 חד פניה פי-על הערבות את לחלט רשאי יהא והתאגיד, מותנית בלתי תהא הערבות

 .מנומקת ובלתי צדדית

 לתקופות להארכתה אפשרות עם כולל 8.7.80 ליום עד בתוקף תעמוד הערבות 80.9

 .נוספות

 .תיפסל הצעתו - כאמור ערבות להצעתו יצרף לא אשר מציע 80.0

 בנקאית ערבות התאגיד בידי להפקיד הזוכה המציע יידרש, החוזה חתימת עם 80.0

 וזאת, חודשים 89 למשך בתוקף תעמוד אשר"(, הביצוע ערבות: "להלן)  ₪  180,000 בסך

 .זה למכרז 'ה נספחכ המצורף בנוסח, החוזה נשוא התחייבויותיו ביצוע להבטחת

 המזמין בידי להפקיד הקבלן יידרש, על פי אישור התאגיד העבודות ביצוע בסיום 80.8

 בכפוף) חודשים 90 של לתקופה"( בדק ערבות" להלן)  ₪ ₪ 080,000 בגובה בדק ערבות

 .זה למכרז 'ו כנספח המצורף בנוסח(, החוזה להוראות
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  משנה קבלני 90

בעל ניסיון של בהתאם לאמור בתנאי הסף הרי שהקבלן הזוכה יכול להיות קבלן  90.8

ות יציקת בטונים ועבודות בניה או עבוד מתחוםלפחות עבודה הנדסית בנאית אחת 

בתחום מכון טיהור שפכים ו/או מתקן התפלה ו/או  ,שיקום בטונים ושיקום מבני מים

השנים  8אש"ח, במהלך  780, בהיקף כספי של )להלן: "עבודות בטון"( מתקן איגום מים

בתחום מכון טיהור שפכים ו/או  ו/או לפחות עבודה אלקטרומכאנית אחת  האחרונות

, בהיקף כספי "(אלקטרומכניות)להלן: "עבודות  מתקן התפלה ו/או מתקן איגום מים

 שנים האחרונות. 8במהלך  אש"ח, 780שך 

על כן, במידה והקבלן הינו קבלן בעל ניסיון בעבודות בטון הרי שהוא יוכל להשתמש 

במידה  –בקבלן משנה לשם ביצוע עבודות אלקטרומכאניות כמפורט לעיל, וכן להיפך 

והקבלן הינו בעל ניסיון בביצוע עבודות אלקטרומכניות כמפורט לעיל הרי שהוא יוכל 

 ות הבטון.להשתמש בקבלן משנה לשם ביצוע עבוד

להיות בעל אישור על ביצוע עבודות בהיקף הכספי  צריך, כי קבלן המשנה המוצע יודגש

בוצעה  אשרהאמור בתנאי הסף וכי עליו להיות בעל ניסיון בביצוע עבודה אחת )לפחות( 

 בחמש השנים האחרונות.

במידה ויעשה שימוש בקבלן משנה כאמור, הרי שהזוכה ידרש לאשר את קבלן המשנה 

 . וכתנאי לחתימת ההסכם מיום הודעת התאגיד על הזכייהימים  7ול התאגיד בתוך מ

90.9 .   

 ובקרה חשמל עבודותמבלי לגרוע מהאמור, הקבלן הזוכה יוכל לשכור שירותי קבלן משנה ל

קבוצה א'  800בסיווג  להיות אלה עבודות שיבצע המשנה קבלן על – ובטורבינות במשאבות

במידה ויעשה שימוש בקבלן משנה  להיקף העבודות המבוצעות.ובסיווג הכספי בהתאם 

מיום ימים  7כאמור, הרי שהזוכה ידרש לאשר את קבלן המשנה מול התאגיד בתוך 

 הודעת התאגיד על הזכייה וכתנאי לחתימת ההסכם. 

 

 של באישורו אלא המשנה קבלני של זהותם לשנות רשאי יהיה לא המציע 90.0

 הבניה מאתר הקבלן יד לסילוק לגרום עלול זו הוראה מילוי אי. ומראש בכתב המזמין

 .ידו-על שניתנו הערבויות כל וחילוט

 או כולן, העבודות ביצוע כי, בזאת ומודגש מובהר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 90.0

 על וכי, התאגיד של מראש לאישור בכפוף ורק אך ייעשה, משנה קבלני ידי על, חלקן

 וכן, הבטיחות דרישות לרבות זה בחוזה המפורטות הדרישות בכל לעמוד המשנה קבלן

  .ותקנותיו קבלנים רישום לחוק בהתאם מתאים קבלני סיווג בעל להיות

, והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי, לפסול רשאי יהא התאגיד, ספק הסר למען 90.8

 והמציע , לעיל המפורטות עבודותה לביצוע הזוכה המציע ידי על שיוצע משנה קבלן כל

 של והמוחלט הסופי לאישורו עד וזאת מטעמו חלופי משנה קבלן להציע חייב יהיה

 . התאגיד

 קבלן כל של עבודתו את להפסיק מהזוכה לדרוש רשאי יהא התאגיד, כן כמו 90.0

 פיצוי לקבלת זכות וללא הקבלן של ערעור זכות ללא, מלכתחילה אושר אם גם, משנה
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ועל הזוכה יהיה להציג לאישורו של התאגיד קבלן משנה  המזמין החלטת בגין כלשהו

 .ימים, מהיום שיידרש לעשות כן 0חדש וזאת בתוך 

 במלוא יעמוד המציע, הזוכה כהצעה המציע הצעת תיבחר שבו במקרה כי יודגש 90.7

 לכל המזמין מזכות לגרוע מבלי9 העבודות מבצעי וניסיון סיווג לעניין החברה דרישות

, אחרים בקבלנים המשנה קבלני את להחליף למציע יורה המזמין אם, אחר סעד

 של זכייתו את לפסול רשאי המזמין יהיה,  אלה להוראות בהתאם יפעל לא והמציע

 פי על או1ו ההסכם פי על למזמין עומד אשר סעד כל לרבות, ערבותו חילוט תוך המציע

 9דין כל

 אושר שלא משנה קבלן כל זה חוזה נשוא בעבודות להעסיק לא מתחייב הקבלן 90.1

 הביצוע במהלך המזמין י"ע נפסל אשר משנה קבלן עבודת מיד להפסיק וכן המזמין י"ע

, כזה משנה קבלן ויועסק במידה. המזמין י"ע שיאושר אחר משנה בקבלן ולהחליפו

 .לאלתר הקבלן עבודת תופסק

 שלו המשנה קבלני כל עבודות עבור הבלעדי האחראי יהיה הקבלן כי יודגש 90.0

 אם בין, העבודות לביצוע האחריות כי מלטעון מנוע יהא במכרז הזוכה. ביניהם והתיאום

 .מטעמו המשנה קבלן של הינה, בוצעו טרם אם ובין בוצעו

 

 הצהרות המציע 98

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  98.8

יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות ונהירים לו, וכי  ידועים ומסמכי המכרז/החוזה

המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא 

 ל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.והמכרז, הכ

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או  98.9

תאגיד במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי ה

ידו, וכי לתאגיד ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין 

 ו/או מצגים אלו. נתונים ו/או פרטים

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו  98.0

המועד הקבוע להגשת שאלות חר או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לא

 .הבהרה

 

 ההצעה מחירי 99

 מציע שהוא ההנחה אחוז את, ההצעה בטופס, בדיו לרשום במכרז המשתתף על, הצעה בהגישו

 במכרז המשתתף נתן כאילו הדבר ייחשב אזי, ההנחה אחוז יוצג ולא במקרה. כולה העבודה עבור

 .כולה העבודה עבור אחוזים( 0) אפס בשיעור הנחה

 (.%0 בשיעור הנחה או) בלבד הנחה אם כי, למחירון תוספת למלא ניתן אין כי מובהר

 .כולה לעבודה יתייחס אשר בלבד אחד אחוז הנחה להציע עליהם כי המציעים של ליבם תשומת
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 .מוסף ערך מס כולל אינו העבודה מחיר

 ההצעה מחירי בדבר עוד 90

, העבודות כל את יכלול בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר  90.8

 כל פי-על העבודות לביצוע הדרוש יתר וכל אדם כוח, העזר חומרי, החומרים, הציוד

 .החוזה/המכרז מסמכי

 . הצמדה כל ללא, קבועים במחירים תהיה ההצעה  90.9

 את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל  90.0

 ידי על בפועל שיידרש כפי, היקף בכל העבודות את לבצע מתחייב המציע .המזמין

 . הנחתו לאחר הכמויות בכתב הנקובים היחידה למחירי ובהתאם המזמין

 לשנות או להגדיל, לצמצם, לבטל הזכות את לעצמו שומר המזמין, בנוסף  90.0

 מהלך כדי תוך בתוכניות שינויים להכניס וכן, הכמויות כתב של מסוימים סעיפים

 .היחידה במחירי לשינוי יגרום זה שדבר מבלי, העבודה

 הליך לקיים המזמין בידי יהיה, לפחות מציעים שני ידי על יוצע ביותר הנמוך והמחיר במידה 90

 במועד, להגיש רשאים הם כי האמורים למציעים המכרזים ועדת תודיע ולפיו, נוסף תחרותי

 הגיש לא; המקורית הצעתם לעומת המזמין עם המיטיב במחיר, סופית הצעה, הוועדה שתורה

 לא מקרה בכל כי בזאת מובהר. סופית הצעה הראשונה הצעתו תהיה, נוספת הצעה המציע

 לפי, ערבותו לחלט התאגיד רשאי כן יעשה ואם, זה בשלב מהצעתו בו לחזור למציע יתאפשר

 להביא עלולה המציעים ידי על משופרות הצעות הגשת אי כי מובהר כן. הבלעדי דעתו שיקול

 . המכרז לביטול

 .הצורך במידת פעמים מספר ההליך לקיים רשאי התאגיד

 .איכותו פי על העדיף במציע לבחור המזמין של מכוחו לגרוע כדי לעיל באמור אין

שומר לעצמו את הזכות להזמין מהקבלן ביצוע עבודות בהתאם לדרישותיו, גדולות  המזמין 98

בהתאם לצרכיו ולתקציבים העומדים לרשותו, על פי מחירי היחידה שאושרו וכקטנות, 

לכמות או היקף  המזמיןבמסגרת המכרז )המחירון המאושר( ללא התחייבות כלשהי מצד 

 כלשהו. 

תאגיד, או בא כוחו, על פי ההעבודות נשוא המכרז תבוצענה לשביעות רצונו המלאה של   90

 הכמויות, והחוזה שנוסחו מצורף להלן. המפרטים הטכניים )אם צורפו(, כתבי

בעניין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאת המציע בעת העיון בהצעתו, הסברים  המזמין 97

ניתוח מחירים של מחירי יחידות מסוימים הנראים גבוהים או נמוכים ההצעה, ובתוך כך 

לשמור בסוד  מתחייב מזמיןמדי, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים האלו. ה

 מידה שהוא יידרש להגישו.בכל ניתוח מחיר של המציע 

רשאי להסיק המזמין יהיה  ים כנ"ל,ניתוחהסברים ו/או במקרה והמציע יסרב למסור 

 .מסקנות כפי שתיראנה לו עד כדי פסילת ההצעה

 

 פלילי עבר בשל הצעה דחיית 08
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 לפסול או/ו ההצעה לדחות דעת שיקול יהא המכרזים לוועדת כי בזאת מובהר  91.8

 . ממנהליו מי של או/ו בו השליטה י/בעל של או/ו המציע של פלילי עבר בשל זכייה

 מי של הפלילי לעברו בקשר נוספים פרטים לדרוש רשאית תהא המכרזים ועדת  91.9

 ולקבל, אחרת חוקית דרך בכל האמור הפלילי העבר את לבחון או/ו, לעיל מהמנויים

 .הבלעדי דעתה שיקול פי על בעניין החלטות

 

 ההצעות בדיקת אופן 05

, בהצעתו העיון בעת המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמו שומר המזמין  90.8

 את למסור חייב יהיה והמציע, המוצע המחיר לרבות, ההצעה בעניין והבהרות הסברים

 מידע למסור יסרב והמציע במקרה. דרוש מסמך כל לרבות, האלו והניתוחים ההסברים

 .ההצעה פסילת כדי עד לו שתיראנה כפי מסקנות להסיק רשאי המזמין יהיה כאמור

 מידע, בהצעתו העיון בעת המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמו שומר המזמין  90.9

 מסמכי פי על התחייבויות לביצוע, המציע של ויכולתו ניסיונו לרבות, הצעתו אודות נוסף

 אודות וחקירות בדיקות לערוך, חייב לא אך, רשאי יהיה וכן, למכרז ההצעה או/ו המכרז

 להשתמש, חייב לא אך, רשאי יהיה המזמין. לנכון שימצא דרך בכל המציע של ניסיונו

 .ההצעות הערכת לצורך( נעשו אם) הבדיקות בתוצאות

 יהא כך ובתוך, זה בעניין התאגיד דרישות עם פעולה לשתף חייב יהיה המציע  90.0

 .התאגיד דרישת מיום ימים משבעה יאוחר לא עד הבהרותיו למסור מחויב

 אופן קביעת הזוכה במכרז 00

 ביותר הזולה ההצעה את שיציע וזה הסף בתנאי העומד מציע יהא הזוכה, ככלל 00.8

 המכרזים וועדת, זאת עם. 8000 ג"תשנ המכרזים חובת לתקנות 98 לסעיף בהתאם וזאת

 .כלשהי אחרת הצעה או, ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת אינה

 לא או/ו המכרז את לבטל, שהיא סיבה מכל, הזכות את לעצמו שומר המזמין 00.9

 הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הכול, מקצתו או כולו לבצעו לא או/ו החוזה על לחתום

 לבצע שמתאים מציע אף אין כי, יחליט שהמזמין במקרה לרבות, המזמין של והמוחלט

, שהיא סיבה מכל, המזמין רשאי, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף. העבודות את

 ביצוע תחילת לאחר גם וזאת, במכרז העבודות ביצוע היקף את להגדיל או/ו להקטין

 . במהלכן או/ו העבודות

 העבודות ביצוע על להחליט הזכות לעצמו שומר המזמין כי, בזאת מובהר כן  00.0

 כראות מציעים מספר בין לפצלן או/ו, בלבד מהן חלקים או בשלמותן, המכרז נשוא

 .הכמויות( י)כתב כל של ומלאה שלמה הצעה למסור חייב המציע, זאת למרות. עיניו

 לחתום לא או/ו החוזה את לבצע שלא או המכרז את לבטל המזמין יחליט אם  00.0

 לא, שהוא שיעור בכל העבודות ביצוע היקף את להגדיל או/ו להקטין או/ו החוזה על

 כלפי שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל במכרז למשתתפים תהיה

 .המזמין
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 את למזמין שיביא באופן קבלנים מספר בין העבודה את לחלק רשאי המזמין  00.8

 .עבורו ביותר הטובה התוצאה

 זכייתו על המזמין הודעת לאחר הזוכה המציע עם מ"מו לנהל רשאי יהא המזמין  00.0

 . כאמור מ"מו וינוהל במידה המזמין עם פעולה לשתף חייב יהא והמציע, זה במכרז

 הודעה לזוכה והתקשרות 08

 דעתו שיקול פי-על, הפקס באמצעות או רשום במכתב, לזוכה יודיע התאגיד  08.8

 . במכרז הזכייה על, הבלעדי

 קבלנימול התאגיד את ימים ממועד ההודעה כאמור, על הזוכה לאשר  7תוך  08.9

המשנה לעבודות שאין בידיו את הסיווג המתאים )אם המציע קבלן בטון אז יצטרך 

 . והכול כמפורט לעיל כן להיפך(לאשר קבלן משנה אלקטרומכאני ו

08.0   

ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו  80תוך  08.0

המסמכים והאישורים בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, ימציא את יתר 

שעליו להמציא כמפורט במסמכי המכרז, לרבות אישור קיום ביטוחים, סקר סיכונים 

שנערך על ידו, הסכמים עם קבלני המשנה )ככל וישנם כאלה(, אסמכתא בדבר התקשרות 

עם חברת בקרת איכות וכל שאר המסמכים אשר מפורטים במסמכי המכרז. יובהר, כי 

ציע לבצע תיקונים במסמכים אלה ו/או להחליף חלק מקבלני המזמין רשאי לדרוש מהמ

המשנה ו/או להחליף את חברת בקרת האיכות ו/או לבצע כל השלמה הדרושה לדעתו של 

 המזמין, והכול כמפורט במסמכי המכרז, והמציע חייב לעשות כן.

 הזוכה עם ומתן-משא לנהל, הבלעדי דעתו שיקול פי-על, רשאי יהיה התאגיד 08.8

 . החוזה חתימת וטרם זכייתו חרלא במכרז

 – ימים 7 תוך להמציאו  שנדרש אחר מסמך כל או/ו הביצוע ערבות המציא לא  08.0

 בזכותו לפגוע מבלי וזאת, ערבותו את לחלט או/ו במכרז זכייתו את לבטל התאגיד רשאי

 .נוספים סעדים או/ו פיצויים לתבועשל התאגיד 

, התאגיד יודיע, הזוכה המציע ידי על לעיל המפורטים התנאים מילוי לאחר רק  08.7

 הערבות את ויחזיר, במכרז זכייתם-אי על במכרז המשתתפים ליתר, רשום במכתב

, משתתף ידי על המכרז במסמכי עיון. במכרז השתתפותם עם בקשר ידם על שהומצאה

 .בכך הכרוכה העלות לכיסוי תשלום תמורת ייעשה, ויידרש במידה

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת הקבלן        תאגיד                                                   המנכ"ל   



  יובלים אשדוד -9102/5מכרז 

 

 

89 
 הבנתי  _____________ קראתי 

 חתימה וחותמת 
 

 

 

 תאריך
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 הבנתי  _____________ קראתי 

 חתימה וחותמת 
 

 בתיק הכלולים בין, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר מ"הח אנו

 ומתחייבים מצהירים, המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים אך בו כלולים שאינם ובין המכרז

 :כדלקמן בזה

 

 אנו כי; בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי: בזאת מצהירים אנו

 אחרים באמצעים ונקטנו ,הפרויקט בשטח ביקרנו כי; המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים

, הנדרשת העבודה וכמות מהות את ולהעריך המקום תנאי את לחקור כדי, כנחוצים לנו הנראים

 דרישות או תביעות כל נציג לא כי; הביצוע במשך בעבודה להתגלות העלולים הקשיים את וכן

 .כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו, הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות

 

 על עונה זו הצעתנו כי; במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו

 .המכרז שבמסמכי הדרישות כל

 

 .אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו

 

 במסמכי למפורט בהתאם הכול, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא זו הצעתנו

 . המכרז

 

 מחייב חוזה ידכם על ובקבלתה זו בהצעתנו לראות, חייבים לא אך, זכאים תהיו כי מסכימים אנו

 .לביניכם בינינו

 

   ₪ 080,000 סך על בנקאית ערבות מוסרים אנו הצעתנו קיום להבטחת

 

כל נעביר לרשותכם את  הודעתכם מיום ימים 7 תוך כי מתחייבים אנו תתקבל והצעתנו היה

 כנדרש, החוזה לקיום בנקאית ערבות בידכם ונפקיד המסמכים הנדרשים על פי מסמכי המכרז

 .בחוזה

 

 על תמומש הבנקאית הערבות כי מסכימים אנו בהתחייבויותינו נעמוד לא כלשהי ומסיבה היה

 .מראש וקבועים מוסכמים כפיצויים ידכם על יחולט הערבות וסכום ידכם
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 הבנתי  _____________ קראתי 

 חתימה וחותמת 
 

 בשמו התאגיד במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו

 או דין כל פי על מניעה כל אין וכי זו הצעה על התאגיד בשם לחתום זכאים אנו כי, ההצעה מוגשת

 .זו הצעה על לחתימתנו הסכם

 

 נוספים העתקים על, זאת לעשות שנידרש במועד, נחתום, תתקבל הצעתנו אם כי, מצהירים אנו

, להוסיפו שנידרש מסמך כל נוסיף וכן, הנספחים כל כולל ידכם על שייקבע בהיקף, החוזה של

 בהסכם המופיעות הביטוח לדרישות בהתאם, הנדרשים הביטוחים עריכת בדבר אישור לרבות

 על הביטוחים את לבצע רשאים תהיו כן לא שאם, זה במכרז' ג כנספח ב"המצ ההתקשרות

 אשר סעד לכל בזכותכם לפגוע מבלי וזאת, ערבותנו חילוט תוך זכייתנו את לפסול או/ו, חשבוננו

 .דין כל פי על או/ו ההסכם פי על לכם עומד

 

 ידכם על שנקבע האחרון מהיום ימים 890-ל בתוקף הינה, ממנה המשתמע כל על, זו הצעתנו

 .וידוע לנו כי התאגיד רשאי להאריך את תוקף הצעתנו ההצעות להגשת

 

 לרבות, שהיא הצעה כל לקבל מחויבים שאינכם, לנו ידוע כי, מצהירים אנו, ספק הסר למען

 הבלעדי דעתכם לשיקול נתון והדבר, בכלל אם, אחרת הצעה כל או/ו ביותר הזולה ההצעה

 ההוצאות שכל, לנו ידוע כי, מצהירים אנו כן. החלטתכם את לנמק עליכם שיהא מבלי, והמוחלט

 בכך הקשור כל על, זו הצעה והכנת השונים ונספחיו החוזה בדיקת, המכרז בדיקת עם בקשר

 לנו תהיה ולא, במלואן בלבד עלינו תחולנה, זו בהצעה הכרוכה אחרת הוצאה כל וכן, מכך והנובע

 .כך בגין שהוא וסוג מין מכל כספית תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל

 

 אנו. הזוכה המציע עם עת בכל ומתן משא לנהל רשאי שהתאגיד לנו ידוע כי, מצהירים אנו

 .כאמור ומתן משא ינוהל שבו מקרה בכל התאגיד עם פעולה לשתף מתחייבים

 

 . המכרז במסמכי כנדרש וההוכחות המסמכים כל ב"רצ

 

________ אחוז הנחה מהמחיר הכולל  %אנו מציעים
 3ב'נספח כתב הכמויות המופיע ב

)במילים:__________________________________
____)  

 

 .בסודיות המכרז במסמכי המפורט כל את לשמור מתחייבים הננו
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 הבנתי  _____________ קראתי 

 חתימה וחותמת 
 

 וכן, ידינו על וחתומים זו להצעתנו המצורפים המסמכים שכל, לנו ידוע כי, בזה מצהירים אנו

 שעליו מההסכם נפרד בלתי חלק מהווים, וכאשר אם, ידכם על להוסיף נידרש שאותם המסמכים

 .אותו כמשלימים לראותם ויש, במכרז נזכה אם, נחתום

 ובין המכרז בהוראות מפורטות שהן בין, התאגיד הוראות כל אחר נמלא כי, בזה מצהירים אנו

 ותקופת ומועדים חגים, בשבתות לרבות, ההתקשרות תקופת כל ובמשך, מכן לאחר יינתנו אם

 לאומי אסון, מקומי אסון, אדמה רעידת, מלחמה כגון, רשמית הוכרזה לא אם אף, חירום

 .ב"וכיוצ

כי אנו מבינים שהצעתנו לעיל כוללת ביצוע מושלם ומלא של כל העבודות את אנו מצהירים בז

 כל פי-על העבודות לביצוע הדרוש יתר וכל אדם כוח, העזר חומרי, החומרים, הציוד ,נשוא המכרז

 לקבל כל תוספת תמורה בשום מקרהוכי לא נהיה זכאים החוזה, /המכרז מסמכי

 

 

 

 

 תאריך:__________________     

 

   חתימה וחותמת המשתתף:_________________________  
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 'גמסמך 
 הסכם

 

 _______  ביום ______ בחודש _______ בשנת באשדודשנערך ונחתם 

 

 
 ובלים אשדוד  בע"מי  בין:  
 81אורט מרחוב     
 אשדוד    
 ("החברהאו " "יובלים")להלן:     

 מצד אחד        

 

 _________________________________ -שם          לבין:  
 __________________כתובת _______ 
 _________________ /ת.זמס' ח.צ/ח.פ. 
 ______מס' ע.מ. _________________ 
 ______מס' טלפון ________________ 

 :הע"י מורשי החתימה מטעמ
 . שם:_____________ ת.ז.___________8
 שם:_____________ ת.ז. ___________  .2

 ("הקבלן")להלן:            

 מצד שני        
 
 

 –)להלן שיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד לביצוע עבודות  /5/208פרסמה מכרז פומבי מס'  יובליםו הואיל :
 "(;המכרז"

 
יובלים ל עיון ובחינה של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם על כל נספחיו, הגיש  לאחר קבלן,וה      והואיל :

 ; ונספחיובהתאם לתנאי הסכם סכם זה נשוא הביצוע העבודות הצעה ל
 

והקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  והואיל:        
  שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם;

 ;תוברצון הצדדים לעגן בהסכם מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיו      והואיל:
 
 

 ר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך הוצה
 

 המבוא: .8

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.להסכם המבוא 
 
 הגדרות .2

יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן )אלא אם מההסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק בהסכם 
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 זה.הסכם לשמש מנהל לצורך ו הוסמך על ידאו מי שכ"ל התאגיד מנ    -"המנהל"       .2.8



 

 

 

 

2 

מי שמונה על ידי יובלים ו/או על ידי המנהל לצורך פיקוח על העבודה מטעם  -     "הממונה" .2.2
 יובלים.

לרבות נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים, ולרבות כל קבלן משנה, הפועל    -"הקבלן"        .2.2
 בשמו ומטעמו בביצוע העבודה.

 לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה. הקבלןעל ידי שמונה האדם    -"מנהל עבודה" .2.2

האחראי להוצאת תכנית עבודה / כתב כמויות ומפרט טכני ספציפי עבור כל  –"מתכנן עבודה"  .2.5
 עבודה שהקבלן יידרש לבצע בצו התחלת עבודה.

ששרותיהם עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה   -"עובדי הקבלן" .2.2

הסכם או היושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או 
 בקשר אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.  

ל כמפורט במסמכי המכרז ובפרט והכ ,שיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד עבודות –עבודות" "ה .2.2
 זה. י הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז במפרטים הטכניים וכתב

 ., אחראי על כתיבת מפרט טכני ומיוחד של המכרז מתכנן המכרז מטעם התאגיד –"המתכנן"  .2.1

התאגיד או מי שהוסמך על ידו בכתב. המהנדס יהא מוסמך לנהל את מהנדס  –"מהנדס"  ./.2
 הפרוייקטים.

 

 ההסכםמסמכי  .2

הזמנה להציע : מההסכםצדדים מהווים חלק בלתי נפרד המסמכים להלן החתומים על ידי ה .2.8
, כתב כמויות ומחירים, יםטכני יםתנאי המכרז והוראות למשתתפים, הצעה, מפרטהצעות, 

ולתקופת הבדק, אישור קיום  נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ,נוסח ערבות להשתתפות
ים, הוראות רלבנטיות מתוך ביטוחים, נספח בטיחות, תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורי

 חוק עבודת נוער.

לבין הוראה ההסכם או פירוש שונה של הוראה מהוראות  בכל מקרה של סתירה, אי התאמה .2.2
, כוחה של זו שבנספחים עדיף להסכםברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים 

א הנושא במקרה של סתירה מקצועית, יוב .בהסכםומכריע על כוחה של ההוראה האמורה 
 להכרעת המתכנן מטעם התאגיד.

 הצהרת הקבלן .2

הקבלן מצהיר כי עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל מסמכי המכרז והצעתו מהווה תמורה  .2.8
מלאה לביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויותיו לרבות כח אדם, ציוד, חומרים, כלים, מכונות, 

, בכפוף למפורט בחוזה ודה בשלמותהמתקנים, נסיעות והובלות וכל דבר הדרוש לביצוע העב
 זה וביתר מסמכי המכרז.

המתאים המקצועי כח האדם  ,היכולת הכספיתהניסיון, הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בעל  .2.2
 .הא מתחייב לבצעו ברמה גבוהווהמיומנות לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה וה
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ומנהל ספרים כחוק וכי הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ  .2.2
 ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

וההיתרים הנדרשים  , הרשיונותהקבלן מצהיר בזאת כי כל הרישיונות, האישורים, התעודות .2.2
לשם ביצוע העבודות עפ"י מסמכי המכרז וכן בהתאם לכל דין הינם ברי תוקף במועד 

חייב בזאת לדאוג, על חשבונו, כי אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת ההסכם/ ההתקשרות ומת
  ההארכה, לפי העניין.

 התחייבות לביצוע .5

על פי צרכיה ובכפוף לתקציבה המאושר ובהתאם לשיקול דעתה  החברה מוסרת בזאת לקבלן, .5.8
 ההסכם, הכל בהתאם להוראות ותוהקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע את העבודהבלעדי, 

   מסמכיו, לשביעות רצונו המלאה של המנהל כהגדרתו בהסכם זה. ו

רשאית שלא לבצע באמצעותו את  שהחברההקבלן מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו  .5.2
העבודות, במלואן או בחלקן, אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת 

זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד  כלשהי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא
. למען הסר ספק, הקבלן , או חלקי העבודות שלא בוצעואחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור

מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף 
ו/או לבצע  רסם מכרזיםבכלל זאת, רשאית החברה לפ. העבודות אשר נמסרו לביצועו

 באמצעות קבלנים אחרים מטעמה, הכל לפי שק"ד החברה. פרוייקטים 

על ידי המנהל ויתקדם בהתאם לצו התחלת עבודה אשר ימסר לו  ותהקבלן יתחיל בביצוע עבוד .5.2
יפורטו מהות העבודות  בצווים ן.בביצועה בקצב הדרוש להשלמתה תוך התקופה שנקבעה בה

וסך התמורה  משך הזמן הנתון לביצועה ,ם ביצוע העבודההנדרשות, ההיקפים הנדרשים, מקו
או מי שהוסמך על  החברה מנכ"ליש לקבל את אישור  .שיעביר התאגיד לאחר ביצועה בפועל

, אף אם , בכתב ומראש, לפני ביצוע כל עבודה ו/או שינוי בעבודה שהחל ביצועהידו בכתב
 ./תוספת אינם מגדילים את התמורה לקבלןהשינוי

עבודות אלה נדרש הקבלן להעסיק על חשבונו חברת לבקרת איכות. שם החברה  מסגרתב .5.2
והחוזה עימה יאושר מראש ובכתב על ידי המתכנן מטעם החברה. הקבלן מתחייב להעסיק את 
חברת בקרת האיכות רק לאחר קבלת אישור מכתב מטעמו של המתכנן ויובהר כי המזמין לא 

 .לא אושרה מראש על ידי המתכנן מטעמויתחשב בתוצאות חברת בקרת איכות אשר 

, החברה תהיה רשאית במועד המופיע בהזמנות העבודהאם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודה  .5.5
למסור את ביצוע אותה עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה או בכל דרך אחרת ולחייב את 

הצעת הקבלן, לרבות הקבלן בהוצאות ביצועה גם אם מחירי העבודה יעלו על מחירי העבודה ב

ע"י ניכוי ההוצאות האמורות מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל 
  דרך אחרת שתמצא לנכון.

הקבלן מתחייב להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה וכן  .5.2
ל ומהיר של התחייבויותיו על פי את כל הציוד המכני והאביזרים האחרים הדרושים לביצוע יעי

הסכם זה. כן מתחייב הקבלן להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה עובדים במספר מספיק 
  לביצוע העבודות בצורה תקינה ובמועד.  

מקרה של מחלוקת בשאלה, האם מספר העובדים ו/או כמות הציוד ו/או הכלים של הקבלן בכל 
בשאלה הממונה, והקבלן מתחייב לבצע את החלטת הממונה  מספיקים לביצוע העבודות, יכריע
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מהרגע שבו יודיע לו הממונה על החלטתו. הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תשלום,  יממה בתוך
 פי החלטת הממונה כאמור.  מקום שנדרש להוסיף פועלים ו/או ציוד ו/או כלים על

ודה או להעסיק מנהל עבודה לצורך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנכוח בעצמו במקום העב .5.2
 מטעמו, שישגיח ויקפיד על אורח ביצוע העבודות הנדרשות מעת לעת.

עם שעות ביממה  22לשמור על קשר רציף ובכל עת  יםמתחייבומנהל העבודה מטעמו הקבלן  .5.1
, בין היתר לצורך טלפון סלולרי נייד(מכשיר מירס, תוך שימוש במכשירי קשר )ביפר,  חברהה

והנחיות ולצורך דיווח שוטף של ביצוע העבודה, תקלות שנתגלו בביצועה ובעיות קבלת הוראות 
 שיש להסדירן. 

כל דין שימצא בשטח  מוסמך רשום ורשוי על פימטעמו יהיא עבודה המנהל מתחייב כי הקבלן  ./.5

העבודה, כל זמן ביצוע העבודות. היעדרות מנהל העבודה תגרום להפסקת עבודת הקבלן וכל 
מטעמו. הקבלן ידאג לרשום את מנהל העבודה כאחראי כנדרש בחוקים קבלני המשנה 

 .הבטיחות של הפרויקט ובתקנות של משרד העבודה, וכנאמן

הקבלן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם נציגי החברה ובייחוד המנהל, ולציית להוראות  .5.80
יווח מלא על המנהל ו/או מי שימונה על ידו. כן מתחייב הקבלן להופיע לכל פגישה ולספק ד

ת בכתב, וחהמנהל, וזאת בנוסף לנתונים ולדו העבודות וכל הכרוך בהן בהתאם לדרישות
 במידה ויתבקש להגישם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע לקבלן כי עובדי החברה אשר מונו/ ימונו לצורך כך על ידי  .5.88
כן, בעניין ביצוע  המנהל רשאים לעיין בתיקי הקבלן ולקבל ממנו דיווח שוטף, ככל שיבקשו

 העבודות וכל הכרוך בהן.

יידרש לבצע את העבודות באורח מקצועי למען הסר ספק, מודגש בזאת במפורש כי הקבלן  .5.82
ולשביעות רצונה המלא של החברה גם אם יוכרז מצב חירום ע"י המדינה, ולקיים את כל 

לגרוע מכלליות הוראות החוזה המקורי ככתבן במועדן בהתקיים מצב חירום כאמור. מבלי 
יחוייב להשיג רכבים חלופיים לרכביו לצורך מתן השירותים עפ"י מכרז זה,  הקבלןהאמור, 

 ככל שרכביו יגוייסו לצרכי שעת חירום ע"י המדינה.

שייגרם לתשתיות, לרחוב, לכל רכוש ציבורי או פרטי, יחוייב הקבלן לתקנו או לשאת כל נזק  .5.82
 יושתו על הקבלן.  –בין אזרחית ובין פלילית  –ין כל נזק בעלות תיקונו. כל פיצוי ו/תביעה בג

 ניהול היומן .2

, לממונה, הקבלן ימציא חברההקבלן ינהל יומן עבודה, בשלושה העתקים, על טופס הנהוג ב .2.8

מדי יום ביומו, העתק מהתרשומת שנערכה ביומן חתומה על ידו בבוקר יום העבודה שלאחר 

 שקפים את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה.יום הרישום. ביומן יירשמו פרטים המ

 והקבלן.הממונה היומן ייחתם, מדי יום ביומו, על ידי  .2.2

הקבלן ינהל את העבודה באמצעות תוכנת מקסווב בלבד. המזמין אינו מאשר ניהול העבודה  .2.2

יובהר, כי השימוש במערכת המקסווב יהא על חשבונו הבלעדי של הקבלן  בכל דרך אחרת.

בכל עלויות השימוש בתוכנה זו. המזמין לא ישתתף בשום פנים ואופן בעלויות  ועליו לשאת

 השימוש בתוכנה זו.
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שקל בגין כל עבודה שלא תנוהל באמצעות מערכת  8000המזמין רשאי לקנוס את הקבלן ב .2.2

  המקסווב.

 וכניות במקום העבודהת .2

והמנהל במקום העבודה  בלןתוכניות והעתקים מכל מסמך, המהווים חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הק
וכל אדם שהורשה על ידיהם בכתב  לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל  או הממונה

 שעה מתקבלת על הדעת.

 
 הממונהתפקידיו וסמכויותיו של  .1

מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה, החומרים, רמת ביצועה, וכח האדם בקשר הממונה 
, וכן יהיה רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה ההסכםאות לביצועה בהתאם להור

או חלקה. ניתנה הודעה כנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש באותם החומרים עד 
מטעמו ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הממונה מוסמך המנהל או  ,לקבלת החלטתו של המנהל. בנוסף

דעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. הוראות עבודה המתחייבות ל
מטעמו תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול הממונה מוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל או 

זה ניתנו סמכויות שבהסכם וכי כל מקום ממונה על פיה. יודגש כי החברה אינה מחוייבת למנות 
 המנהל או מי מטעמו.אותן יכול לבצע  –לממונה 

לדרוש מהקבלן לתקן על הממונה נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או 
חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 וכל תרופה או סעד אחר. לחברה והכל מבלי לגרוע בזכויותיה של החברה עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין

ה וכתב כמויות עפ"י צרשאי המנהל לדרוש מהקבלן אומדנים לעבודות מתוכננות שכוללות: סקיכן 
ו/או ניתוח מחירים לעבודות חריגות. הקבלן יהיה אחראי לאומדן ו/או הסכם זה סעיפי מכרז זה 

 .הממונההיה ללא אישור תהנ"ל, הקבלן ישא באחריות על כל חריגה אשר 

 העברת זכות ,סבת החוזהה ./

הקבלן לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על 
הקבלן לא  פיו לאחר במישרין או בעקיפין, פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך בכתב מאת החברה.

אחר, אלא אם קיבל יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מהחברה לפי הסכם זה ל
החברה תהא רשאית לסרב לבקשות הקבלן בעניין זה,  החברה. מנהלהסכמה לכך בכתב של מראש 

להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות סירוב 
 ההסכם.  לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הקבלן או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של 

  קבלני משנה .80

במכרז זה על הזוכה לבצע את העבודות בעצמו ללא כל שימוש בקבלני משנה. עם זאת, הקבלן  .80.8
 לקבלני משנה:הבאות בלבד  יהא רשאי למסור את העבודות

על קבלן המשנה שיבצע עבודות אלה  –עבודות בתחנות השאיבה ובציוד אלקטרומכאני  .א
בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה )להיות קבלן הרשום בפנקס הקבלנים 

)משאבות טורבינות ותחנות שאיבה(, סיווג  500ותקנותיו( בענף  /8/2-בנאיות התשכ"ט
   שלא יפחת מהיקף העבודות המבוצעות. כספי
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על קבלן המשנה שיבצע עבודות אלה להיות  –חשמל ובקרה במשאבות ובטורבינות עבודות  .ב
 ג הכספי בהתאם להיקף העבודות המבוצעות.קבוצה א' ובסיוו 820בסיווג 

ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש  .80.2

לעמוד בכל הדרישות המפורטות בחוזה זה לרבות  של התאגיד, וכי על קבלן המשנהובכתב 

 לעבודות קבלנים וםריש לחוק , וכן להיות בעל סיווג קבלני מתאים בהתאםדרישות הבטיחות

 .ותקנותיו /8/2-ט"התשכ בנאיות הנדסה

התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כל קבלן משנה למען הסר ספק,  .80.2

לביצוע העבודות המפורטות לעיל, והמציע יהיה חייב להציע קבלן  יוצע על ידי המציע הזוכהש

  .ם שיידרש לעשות כןימים, מהיו 2וזאת בתוך משנה חלופי מטעמו 

כל קבלן משנה, גם אם של עבודתו את להפסיק מהזוכה יהא רשאי לדרוש כמו כן, התאגיד  .80.2

ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת , אושר מלכתחילה

 המזמין.

 יודגש כי במקרה שבו תיבחר הצעת המציע כהצעה הזוכה, המציע יעמוד במלוא דרישות .80.5

החברה לעניין סיווג וניסיון מבצעי העבודות. מבלי לגרוע מזכות המזמין לכל סעד אחר, אם 

המזמין יורה למציע להחליף את קבלני המשנה בקבלנים אחרים, והמציע לא יפעל בהתאם 

יהיה המזמין רשאי לפסול את זכייתו של המציע תוך חילוט ערבותו, לרבות  להוראות אלה, 

 מזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.כל סעד אשר עומד ל

הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י המזמין וכן  .80.2

להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המזמין במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה 

 בודת הקבלן לאלתר.אחר שיאושר ע"י המזמין. במידה ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק ע

. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה שלו והתיאום ביניהםיודגש כי  .80.2

הזוכה במכרז יהא מנוע מלטעון כי האחריות לביצוע העבודות, בין אם בוצעו ובין אם טרם 

 .בוצעו, הינה של קבלן המשנה

 מטעמו.העסקת קבלני משנה תמורה עקב תוספת כל הקבלן לא יקבל  .80.1

קבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או ל ./.80
 חברה.לקבלן כספים מאת ה

סירתה של עבודה כלשהי על ידי הקבלן לקבלן משנה , לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מ .80.80
ות, מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והקבלן נשאר אחראי לכל הפעול

ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת השגיאות, 
 התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י הקבלן ו/או נגרמו על ידו.

 ההסכםערבות לקיום  .88

, כולן או מקצתן, מוסר הקבלן בתקופת החוזה להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה .א
שמונה )במילים:  120,000ערבות בנקאית צמודה בסכום של חתימת החוזה, מעמד ב חברהל

להנחת דעתו למסמכי המכרז,  2בנוסח מסמך ה'"(, הערבותש"ח  )להלן: "( מאות עשרים אלף 
במתן הערבות יחולו  ההוצאות הכרוכותחודשים  2בתוספת  לתקופת החוזה מנהל החברהשל 
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את  להשיב לידי החברההקבלן  להתחייבותעל הקבלן. הערבות האמורה תשמש גם כערבות 
 ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

 
מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  .ב

כלפי החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או 
לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים וכן  חלקה, על ידי החברה,

 כל סעדים נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 
 
סכום הערבות שנגבה על ידי החברה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והחברה תהא רשאית  .ג

ייגרם, ויהפוך לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק ש
או  חברהמבלי שתהא לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי השל החברה ינה הגמור והמוחלט ילקנ

על פי  החברהבטענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של  מנהל החברה
 החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. 

 
וא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית המחירים לצרכן, כפי שה הערבות תהיה צמודה למדד .ד

הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

 . החתימה על החוזה
 
, לפי פנייה חד הערבות תהא בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה .ה

העבודות ו/או חלקן או  צדדית של מנהל החברה בכל מקרה שלפי קביעתו לא ביצע הקבלן את
הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התחייבויותיו עפ"י הסכם זה או במקרה של סכומים 
המגיעים לחברה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הקבלן. היה והערבות תחולט על 

   ידי החברה והחוזה לא יבוטל, ימציא הקבלן ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה.

 
להאריך את תקופת ההסכם, ידאג הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החליטה החברה  .ו

ערבות ההסכם להאריך את תוקף הערבות עד לתום   התקופה המוארכת, או לחלופין יפקיד 
אשר תוקפה עד לתום  התקופה המוארכת, בנוסח  כום זההבס חדשה בנקאית אוטונומית
 מאת מוסד בנקאי שהחברה אישרה מראש לעניין זה.  למסמכי המכרז,  2המפורט במסמך ה'

החברה עם תום תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות, ככל שתהיינה, יפקיד הקבלן בידיי  .ז
 שתעמוד בתוקפה עד לתום תקופת הבדק. ₪ 280,000בסך  2בנוסח מסמך ה'בדק ערבות 

 
במהלך תקופת  למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת .ח

החוזה, תקופות ההארכה ותקופות הבדק, תהיה/ ינה בידי החברה ערבות/יות תקפה/ות 
 הנ"ל. 2בנוסח מסמך ה'

 
הוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה )כמפורט לעיל, בשינויים  .ט

 המחוייבים לפי הענין(.
 
 

 ונקיטת אמצעי בטיחות נאותים אורח מקצועי .82

 אחראי על חשבונו לביצוע העבודות בשטח בתנאי בטיחות ראויים.הקבלן יהא  .82.8
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ובמיוחד למפרט הטכני, באורח מקצועי נכון,  ,ומסמכיולהסכם העבודה תבוצע בהתאם  .82.2
לשביעות רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, תקנים או 

   .בהתאם להםהוראות מטעם רשויות מוסמכות תבוצענה 

על התאמת העבודות לחוקים, המוסמכות הקבלן להמציא אישור רשמי מאת הרשויות  לע .82.2
לתקנות ולהוראות ותקנים האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על 

 הקבלן.

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  .82.2
חותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם הסכם זה באופן בטי

)להלן  8/52 –לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
)להלן: "פק'  8/20 –"חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

חלק בלתי נפרד  הכללי , המהוו –ספח בטיחות הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם לנ
ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי שינתנו בטרם 

  בויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת. ייתחיל הקבלן בביצוע התחי

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך הכוונת התנועה ו/או הולכי רגל ולמען  .82.5

עלויות הקבלן יפעל בהתאם להוראות כל רשות מוסמכת )כגון משטרה(. ירה על בטיחותם. שמ
הינן באחריות ועל חשבון הקבלן. לא תשולם  –שיטור, אבטחה, הכוונת תנועה וכל הכרוך בכך 

 לקבלן כל תוספת בגין עלויות אלה.

ית חשמל, בזק, )כדוגמת תשת על הקבלן להקפיד על שלמות תשתיות באיזורי ביצוע העבודות .82.2
עלות תיקונה תושת על הקבלן. כמו כן, על הקבלן  –, כל פגיעה בתשתיות כבלים, גז וכו'(

לפעול בהתאם לכל דין הנוגע לעתיקות בשטחי העבודות ולדווח מיידית על המצאות עתיקות 

יתוקן על חשבון  –כל נזק שייגרם לתשתיות מעבר לרוחב המצויין במפרט הטכני  כאמור.

 הקבלן.

. אם יידרש לכך, יהא צע עבודות בשעות הערב ו/או הלילהייתכן והקבלן יידרש לביובהר, כי  .82.2
על הקבלן לבצע את העבודות בשעות הערב ו/או הלילה, ללא כל תוספת תשלום בגין עבודה 

 בשעות אלה.

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו לצוות העובדים הנמצאים בשטח האתר.  .82.1
ידו על פי חוק, יחוייב הממונה לבצע סקר סיכונים  והערכת  סיכונים בשטח מעבר לתפק

 האתר ולהיות אחראי לבטיחות וגהות העובדים.

ידריך את עובדי של הקבלן  ממונה הבטיחות  ,בהתאם לסקר הסיכונים והערכת הסיכונים ./.82
 הקבלן ויתעד את ההדרכות.

ר הסיכונים והערכת הסיכונים את סקהמזמין הקבלן יגיש לאישור ממונה הבטיחות של  .82.80
                   שנערך ע"י ממונה בטיחות מוסמך להכנת סקר הסיכונים.

 את תיעוד  ההדרכות על סקר הסיכונים לממונה הבטיחות של המזמין.  הקבלן יגיש  .82.88

 זכות גישה  .82
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לכל מקום ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ו ממונהלמנהל, ל
אחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, והקבלן 

 חייב לאפשר זכות גישה זו.
  

 תשלום תמורת זכויות הנאה .82
 

אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות ההנאה או שימוש כלשהו, כגון :  לצורכי רכישת מוצר, או 
והתשלום  ,או כל זכות דומה, יהא על הקבלן לקבל הזכות האמורה מבעליה זכות מעבר או שימוש ,

 . יחול על הקבלן בלבד תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן
 
 רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן החברה .85

 
כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע , וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא 

לשים קבלן אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  החברהרשאית  –לאה מי
לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע 

מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם לחוזה זה ובהתאם בהודעה. 
 דין.לכל 

  שלילת זכות עכבון .82
 

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך לצורך ביצוע העבודה 
עפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי במקום/במבנה/ 

מפורש על כל זכות עכבון בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה ב
 המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו. 

  
   ויתור על סעדים מניעתיים .82
 

שירותים בקשר עם העבודה, בכל  האו הנותן ל הונגד כל אחד מטעמהחברה קבלן לא ינקוט נגד ה
שהי בקידום הליך משפטי של צו מניעה ,צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כל

, אם בכלל, חברהו/או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים להם יהא הקבלן זכאי כלפי ה
 במסגרת הליכים משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.

  
 פגיעה בנוחות הציבור .81
 

הקבלן מתחייב , כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה של 
, או בנוחיות הציבור ולא במוסדות חינוךתבצעת עבודה ובמיוחד בקיום לימודים סדירים המוסד בו מ

תהיה כל הפרעה , שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש דרך שביל 
וכיו'ב, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא ומתחייב לעבוד גם בשעות מעבר לשעות 

 וזאת ללא תשלום תוספת כלשהי לסכום החוזה.  ו מוסדהפעילות באות
 

 פעילות קבלנים אחרים ./8
 

וכן לעובדיהם  ואישרשמנהל החברה לפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר 
לבצע עבודות כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה.  כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם 

מידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ויהא ולאפשר להם את השימוש ב
רשאי לדרוש תשלום סביר כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום 
בעד שימוש בשירותים ובמתקנים של הקבלן, יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה 

 סופית ותחייב את הקבלן. 
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 ם העבודהניקיון מקו .20
 

את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינקה  ,מזמן לזמן, ממקום העבודה הקבלן יסלק
את מקום העבודה ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת, המבנים 
הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות 

, מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספציפית מכח החוזה, תעודה מנהלהקבלן ימציא ל  הממונהצונו של ר
קבלות המעידות על ביצוע תשלום  מנהלוכן ימציא ל ומוסדר על העברת פסולת לאתר פסולת מוכר

נקיון ייקנס הקבלן, כמפורט -בגין אי. ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה לאתר לאתר הפסולת
 לת הקנסות.בטב

 

 תוצאות בדיקת דגימות .28

רשאים לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או במכונים מאושרים הממונה המנהל או  .א
לצורך התאמתם לדרישות התקנים ו/או התאמתם למפרט הטכני. חומרים או מוצרים 

 לשם ביצוע הבדיקות כאמור יסופקו ע"י הקבלן.הדרושים 

למקום ביצוען ישא בהן  ןקות והתשלום עבורן לרבות הובלתכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדי .ב
מהיקפן הכספי של העבודות  2.5%הקבלן על חשבונו והוצאותיו, וזאת בשיעור שלא יעלה על 

 שא בו החברה. ית 2.5%שעור העולה על  שנה. 8בתקופה של 

קות כי על אף האמור דלעיל, מוצהר ומוסכם במפורש כי בכל מקרה בו יתברר מתוצאות הבדי .ג
הדגימות לא עמדו בדרישות התקנים הישראליים, ישא הקבלן במלוא העלויות וההוצאות 

מההיקף הכספי של העבודות בתקופה של  2.5%הכרוכות בכך, וזאת גם אם שיעורן עולה על 

 שנה אחת.

לא ביצע הקבלן התחייבויותיו כאמור, רשאית החברה לבצען ולקזז מחשבון הקבלן הסכומים  .ד
 ל ידה לצורך כך.שהוצאו ע

הקבלן יחייב בכתב את החברה המבצעת את הבדיקות )המאושרות על ידי המנהל( להמציא  .ה
 למנהל העתקים של הדו"חות של כל התוצאות הנוגעות לבדיקות.

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .22
 

 ,המתקנים ,הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציודמבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,  .א
הדרושים לביצועה , המוצרים, הכלים, המכונות, האביזרים וכוח האדם המיומן ומריםהח

 העבודה מתכנןבלן להביא את כל החומרים לאישור על הקבקצב הדרוש.  ותהיעיל של העבוד
 בטרם הבאתם לאתר.

 חומרים ומוצרים  .ב
 

ם ושלמים יהיו חדשי ותכל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבוד (8
ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחינות להוראות החוזה ולדרישות התקנים הישראליים 
המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלה   חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על 

 ידי המנהל. 
 
מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  (2

שתמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות ובמוצרים שה
 אושרו על ידי המנהל. /או התקנים הישראליים ו
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 העבודה שנועדו להיות מכוסים יבדיקת חלק .22
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה  .א
 .  נההממואו מוסתר, ללא הסכמתו של 

לממונה הושלם חלק כלשהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך  .ב
לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור, לפני כיסויו או לממונה מראש, כדי לאפשר  שעה אחת 

 הסתרתו ולקבוע את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור.    

 לממונה, או לא הודיע הקבלן הממונהוראותיו של כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה בניגוד לה .ג
מראש על כיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק שכוסה, 

ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו חלק על הממונה על פי דרישת 
 .הממונהידי 

ו שנועד להיות מכוסה או מוסתר ולא קיבל הוראה על השלמת חלק כלשהלממונה הודיע הקבלן  .ד
הרי יהיה הקבלן חייב לחשוף כל  ,תוך שבעה ימים למנוע את כיסויו או הסתרתוהממונה מאת 

הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור בוצע לשביעות רצונו של  .חלק שכוסה כנ"ל לצורך בדיקתו
על  –למעט הוצאות החשיפה המהנדס או בא כוחו יחול ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה 

 הקבלן.     

 
 בדק ותיקונים

 
 הגדרת "תקופת הבדק" .22

 
קבלת של  פרוטוקול הסופי ל מתאריך הנקוב בחי נן, שמניישנתיים לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושה:

 ובכפוף לחשבון סופי מאושר. העבודות

 
 תיקונים על ידי הקבלן .25

 
גלו במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הבדק, רשאי פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהת  (1)

המנהל לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להנחיותיו ולהוראותיו, את הסיבות לפגמים, לליקויים 
ולקלקולים. נמצא שהפגם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו 

ם, הליקוי או הקלקול הוא כזה שהקבלן אחראי לו הוצאות החקירה והתיקונים על המזמין. נמצא שהפג
לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו והוצאותיו את 
הפגמים, הליקויים והקלקולים וכל הכרוך בהם. אם אין הפגמים, הליקויים או הקלקולים ניתנים 

 למזמין בסכום שייקבע ע"י המנהל.לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים 

 
מובהר בזאת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים ו/או פעולה בלתי   (2)

( לעיל, תוארך תקופת הבדק, 8תקינה של המתקן, כולו או חלקו, שהקבלן אחראי להם כאמור בס"ק )
אחת נוספת שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן, לתקופה של שנה 

"(. בתקופת הבדק המוארכת, יחולו על הקבלן כל תקופת הבדק המוארכתע"י המזמין )להלן: "
 התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית לרבות חידוש ערבות בנקאית לתקופת הבדק.

 
 ידי אחרים על חשבונו של הקבלן-תיקונים על .22
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ראות הסעיפים דלעיל, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן לא מילא הקבלן אחרי הו
אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, יהא המזמין רשאי לגבות או לנכות 

שייחשבו כהוצאות משרדיות, כלליות ואחרות, מכל סכום שיגיע  82%את ההוצאות האמורות בתוספת של 
 זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותן בכל דרך אחרת, לרבות ע"י חילוט ערבות הבדק. לקבלן בכל

 

 אחריות  .22

עבודה ואישור קבלתה ע"י היחל מיום סיומה של  ןשמניינ שנתיים תקופת האחריות הינה .א
 אזי תהא זו האחרונה מחייבת. ,המנהל, אלא אם נקבעה תקופה שונה לעבודה במפרט

 אחריות חתום על ידו בסיומה של כל עבודה. כתב הקבלן יתן לחברה .ב

הנ"ל, מתחייב  האחריותוקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת נזקים פגמים, ליקויים,  .ג
לחדשם ו/או להחליפם, ועל חשבונו, וללא דרישת כל תמורה מהחברה, הקבלן לתקנם ו/או 

געת הצוות הובמועד הנקוב בדרישה ואולם בכל מקרה זמן  הכל לפי דרישת המנהל בכתב
במידת הצורך, אם הדבר  .שעות ממועד קבלת הודעת המנהל 21לתיקון כל תקלה לא יעלה על 

 באופן מיידי, לרבות נדרש על מנת למנוע נזק מתמשך, יהא על הקבלן לבצע את תיקון הנזק
 בשבתות או חגים, ללא כל תוספת תשלום.

ממועד הגעת  ולאהל בלבד )ימים ממועד הודעת המנ 2על הקבלן לתקן את התקלה בתוך  .ד
 הצוות למקום(.

, רשאית החברה לבצע את העבודות האמורות ע"י זהלא ימלא הקבלן אחר הוראות סעיף  .ה
 קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן.

לחוזה זה, מהווה גם ערבות להבטחת  11מובהר בזאת כי ערבות הביצוע כמפורט בסעיף  .ו
 בתקופת הבדק.מילוי התחייבויותיו של הקבלן 

 עדיפות בין מסמכים .21

 

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי הצעות/מכרז/חוזה זה, ובכל מקרה שתימצא סתירה ו/או אי התאמה  .א

להודיע על כך מיד למזמין אשר  ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו

היה סופית. אם הקבלן לא יפנה מיד החלטת המזמין בנדון ת .יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה

מזמין ולא ימלא אחר החלטתו, יישא הקבלן בכל ההוצאות הכספיות שייגרמו וכן יהיה אחראי לכל 

מראש ובין אם לאו. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  התוצאות העלולות לקרות מכך, בין אם נראו

 (.תהיינה כאלה סמך טענה שלא ראה את הסטיות הנ"ל )אם

 

רואים  .יותר בכל מקרה של סתירה כמתואר לעיל תמיד תהיה לצורך התחשבנות הדרישה המחמירה   .ב

התאם למדרג השני, ב לצורך ביצוע את המחיר כאילו נקבע לפי המידות והתיאורים, בהשלמה אחד את

 :הבא

  

a. הוראות המזמין ויועציו. 
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b. תוכניות. 

c. כולת מחירים מיוחדיםמפרט מיוחד, לרבות תנאים מיוחדים ואופני מדידה ות. 

d. כתב כמויות. 

e. מפרט כללי ואופני מדידה ותכולת מחירים כלליים. 

f. .תנאי חוזה 

g. תקנים ישראלים. 

 

המדידה  אופני  המדידה  לתשלום  המצוינים  במפרט  המיוחד  וכתב  הכמויות,  עדיפים  על  אופני     3.

 .שבמפרט הכללי

 

 הזמנה וביצוע בשלבים ./2

השונים  י העבודות במעכל כמתואר בכל מסמכי ההסכם ומפרטיו ונספחיומובהר מודגש ומוסבר כ .א

 .לרבות כל הדרישות יוזמנו ויבוצעו בשלביות

אין באמור לעיל כדי ליצור כל חובה במהות ו/או אחר על המזמין להזמין מאת הקבלן כל עבודה ולא  .ב

את הביצוע  זמין ולהפעילישולם כל תשלום עודף או נוסף ככל ולא תופעל הזכות המוקנית למזמין לה

 .של שלבים משלבי הביצוע

לשלבי  הצעת הקבלן כוללת, בין היתר, את העבודה הנוספת המתחייבת מביצוע העבודה, בהתאם .ג

 .ההתקדמות ולסדר הביצוע והאופציה למזמין כמתואר דלעיל

 מהנדס במקום המבנה .20

קום המבנה מהנדס ביצוע בהעדר הוראה אחרת באחד ממסמכי המכרז/חוזה, על הקבלן להעסיק במ
אשר יהיה מהנדס רשום, ומנוסה בניהול ביצוע, שיועסק במקום המבנה באופן מתמיד ורצוף ויתמנה 

עבודה בזמנים חריגים,  כאחראי על הביצוע על פי הגדרות חוק ותקנות התכנון והבנייה. אם תתבצע
 .לרבות בלילה, יעסיק הקבלן מהנדס/מהנדסים מחליפים

 ושיטת המדידות מדידת הכמויות .28

 
הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות המדויקות הנדרשות   (1)

 למעשה, לצורך ביצוע העבודות ע"י הקבלן.

 
נה על ידי יעל סמך מדידות שתיעש ממונההכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה, תיקבענה על ידי ה  (2)

סוג של עבודה לפי השיטה שנקבעה בחוזה או באחד ממסמכיו. כל המדידות הקבלן ועל חשבונו לכל 
 ממונהתירשמנה בפנקס מדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי הקבלן. המדידות יוגשו ל

רשאי שלא לאשר, לבקש השלמות מדידה וחישוב ו/או לבצע מדידות ביקורת  ממונהלאישורו, וה
 ב הכמויות.בעצמו לצורך אימות וחישו

 
לקבלן מראש על מועד  ממונהלפני בואו למדוד/לבדוק כל חלק מהפרוייקט, במידה וירצה בכך, יודיע ה  (3)

לבצע את המדידות/בדיקות הדרושות,  ממונההמדידה, והקבלן מתחייב להיות נוכח במקום ולעזור ל
בונו הוא ולהמציא וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות/הבדיקות, על חש

 את הפרטים הדרושים בקשר לכך. ממונהל
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לבצע את המדידות/הבדיקות בהעדרו והקבלן  ממונהלא נכח הקבלן במועד המדידה/בדיקה, רשאי ה  (4)
על סמך המדידות. אולם אם נעדר הקבלן  ממונהלא יהא רשאי לערער על הכמויות שנקבעו ע"י ה

לפני מועד  ממונהונמסרה על כך הודעה ל ממונהת דעת הבמועד המדידה/בדיקה מסיבה שהניחה א
 .ממונההמדידה/בדיקה כאמור, יידחה מועד המדידה/בדיקה למועד אחר, כפי שייקבע ע"י ה

 
יקבע  ממונהימים, על כל כמות שנמדדה וה 2נכח הקבלן בשעת המדידה, רשאי הוא לערער בכתב תוך   (5)

גם לאחר המדידה  ממונהחילוקי דעות בין הקבלן לבין המועד למדידת הכמות האמורה מחדש. נתגלו 
 השנייה, יכריע בעניין המנהל והכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

 
הפרוייקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה היה   (6)

 חייה.את ביצוע המדידה, אלא אם כן יש לדעתו צורך בד ממונהה
 

 אספקת מים וחשמל
 

 אספקת מים .22

 
הקבלן יספק את המים ויפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הצינורות והאביזרים ככל שידרשו  (1)

 לצרכי עבודה, טסט, בדיקות לחץ וכד' לצורכי ביצוע אספקת המים למקומות העבודה

 
כל אמצעי העזר, הכל בהתאם לדרישות  להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת המים וכן פירוק (2)

, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי ממונהה
 הכמויות.

 
באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור מים מחוץ למתקנים יהיה על הקבלן להשיג את האישורים הדרושים  (3)

 ורתם תיחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמ
 
 
 

 אספקת חשמל .22

 
הקבלן יספק את החשמל ויפעיל על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, הכבלים, האביזרים, מתקני ניתוק  (1)

והגנה בין מערכותיו למערכות חשמל אחרות, ככל  שיידרשו לצורכי ביצוע אספקת חשמל למקומות 
 העבודה.

 
רת ספק, כל ההוצאות הכרוכות באספקת חשמל וכן פירוק כל אמצעי העזר, הכל בהתאם לדרישות להס (2)

, יהיו על חשבון הקבלן ותמורתם תהיה כלולה במחירי היחידה אותם נקב הקבלן בכתבי ממונהה
 הכמויות.

 
רים הדרושים באם הקבלן ימצא לנכון לקבל חיבור חשמל מחוץ למתקנים יהיה על הקבלן להשיג את האישו (3)

 וכל הסידורים יבוצעו על חשבונו הוא ותמורתם תיחשב ככלולה במחיר העבודה ולא תשולם בנפרד.
 הקבלן יהיה אחראי לתקינות כל הציודים והאביזרים הנ"ל ולהבטחת בטיחות העבודה באתר. (4)

 
  אישור חשמלאי מוסמךארכה וקבלת נדרש חיבור גנרטור לבעת חיבור ( 5)

 לגוף או לרכושנזיקין . 43

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הקבלן 22.8
תוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק נכות ו/או חבלה ו/או 

כלשהו  / גוףלגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, ביצוע העבודה ובקשר אליה, 
/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם לחברה ולרבות 

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח  הקבלן, ובכלל זה יהיה אחר כלשהו
חברה ו/או הניזוק)ים(, לפי את הולשפות חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 
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, ובכל נגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או  כל בגין, והוצאותיו על חשבונו המקרה,
דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה, 
עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או 

ו לרכוש כנ"ל, שאירעו מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף א
 כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל  הקבלן 22.2
, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי הקבלןאדם אחר הנמצא בשירותו של 

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, ת ו/או בקשר איתן ביצוע העבודו
בביצוע התחייבויות הקבלן ו/או מי מטעמו עפ"י הסכם זה. הקבלן יפצה וישפה את 

 .  החברה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור

לה עקב  מוק שיגרנזפגיעה או בגין כל החברה יהיה אחראי וישפה את הקבלן  22.2

 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הקבלןשגיאה מקצועית של 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר הקבלן חריותו של א 22.2
 יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

ד' לעיל תחול גם בשל -למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפורט בס"ק א' 22.5
מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות  מעשים ו/או

 עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא החברה  22.2
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה הקבלן לתביעה כנגד 

 .החברה רצוןבאופן סופי ומוחלט לשביעות 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו  22.2

לחברה ו/או שעל החברה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או 
מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה החברה רשאית לקזז 

 לן. מהסכומים המגיעים ממנה לקב

 ביטוח .25

ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר  מהתחייבותמבלי לגרוע 
, י"א כנספחיחולו על  הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 העסקת פועלים .22

כל לן להעסיקם בהתאם להוראות קבלן יעסיק פועלים אזרחי המדינה. כן מתחייב הקבה 22.8
חוק שיויון הזדמנויות וחוק חופש חוק שכר מינימום, שרות התעסוקה, דין, לרבות הוראות 

 העיסוק. 

, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע כשירים קבלן מתחייב להעסיק עובדיםה 22.2
 .  , בהתאם לאופייה ומהותה של כל עבודההעבודה

לי נסיון של שנתיים לפחות בביצוע עבודות כדוגמת אלה הכלולות הקבלן יעסיק עובדים בע 22.2
 בהסכם זה, עבור הקבלן.

, אם לדעת כל גורם המועסק בביצוע העבודותפי דרישה בכתב מאת המנהל, יחליף הקבלן ל 22.2

אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו מוכשר למלא את  התנהג אותו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי המנהל
  .מבצע את תפקידיו ברשלנות ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרתתפקידו ו/או הוא 
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, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן להעמיד לאלתר הקבלןמתחייב בנוסף  22.5
אשר יימנעו כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי 

  .המנהל על פי שיקול דעתו הבלעדי

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.   כל דיןבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות הק 22.2
הקבלן ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל 
התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי 

בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר חוק וביטוח סוציאלי 
 של העובדים במדינה באותו ענף. 

, ושנועדה ממונהקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון הה 22.2
לשמור על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע 

העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש כמקום 
 . לחברהדיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה 

 –הקבלן מצהיר כי קרא את הנספח להסכם המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשס"א  22.1
וג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת סעיף מסעיפים , והוא מתחייב לנה2000

 אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  /.22
, לצורך 8/12 –מ"ז , ובחוק שכר מינימום, התש8//8 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז התקשרות עם החברה 
 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 לוחות זמנים לביצוע העבודות .22
מיום מתן צו של עשרה חודשים לוח הזמנים לביצוע כלל העבודה יתפרס על פני תקופה  (1) 

 ת ההתארגנות והוצאת ההיתרים והאישורים הנדרשים(. תחילת העבודה )כולל תקופ
 

שבוע לאחר חתימת החוזה יציג הקבלן למזמין לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות. לוח הזמנים יוכן 
 לניהול פרויקטים. ממוחשבת המופעלת אצל המזמיןבתכנת 

מדיניות או  תקופה זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא, השפעות  (2) 
מעשיות של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא. לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכוח 
עליון. תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזה, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון. לא יתקבלו כל תביעות בגין 

 הארכת תקופת הביצוע.
 
וזה לוח זמנים מפורט כולל שלבי הקבלן יידרש למסור לאישור המזמין עם חתימת הח  (3)

ביצוע, אשר יצביע על אופן ביצוע העבודה על ידו תוך עמידה בלוח הזמנים הנ"ל. מובהר ומודגש 
בזאת, כי כל אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל מסיבות התלויות במציע, יחייבו את המציע בתשלום קנס 

 פיגורים בשיעורים הנקובים בחוזה. 
 
, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הצהיר ולהתחייבהמזמין יידרש ל  (4)

בקשר עם עיכובים במועד תחילת העבודות ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים במזמין 
ובין אם לאו. כן יידרש המציע להצהיר ולהתחייב, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 

 ודות כולם ו/או מקצתם.במקרה של ביטול ביצוע העב
 

ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן, בהתאם לסעיף  דלהלן, יוארך המועד לסיום העבודות   (5)
 בהתאם לכך.
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 ארכה לסיום העבודה .43
 

כי יש מקום להארכת המועד לסיום  עבודה מסויימת  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,בור המנהלס .א
, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל, מתן וספות, או מחמת כח עליוןהמחמת שינויים או 

 הארכה יתן המנהל הארכה בכתב לסיום העבודה לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות החברה למעשה/  .ב
זכאי לקבל תמורה כלשהי בגין  מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד, וכי בנוסף הקבלן לא יהיה

 הארכת מועד כאמור.

א תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים ,חגים, הפסקות עבודה שביתות או השבתות שהוכרזו על ל .ג
אין  ., סגר בשטחים, אינתיפאדהידי הקבלן, קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועיים

נוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה כמפורט באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן ב

  בחוזה זה. 
 

 
  התמורה ./2

בפועל לשביעות רצון החברה  העבודותלהצעתו וכנגד ביצוע התמורה תשולם לקבלן בהתאם  .א

 בהתאם למסמכי המכרז.  

 הגשת חשבונותמבלי לגרוע מן האמור דלעיל, מודגש בזאת כי תנאי לתשלום התמורה הינו  .ב
אשר תואם  AS   MADE: תעודת בדיקה, אישור מתכנן, כל המסמכים הנדרשיםבצירוף  מפורטים
, תפעול ותחזוקה מפורטים, בור כל עבודה בנפרד, ספר , חשבון מפורט עשל התאגיד GISלמערכת 

 .ומסמכים נוספים ככל שיידרשו ניהול העבודה ופירוט הפעולות שהתבצעו במערכת המקסווב

, בגין כל עבודהבכתב הכמויות אי הקבלן הינה המחיר הנקוב יודגש ויובהר כי התמורה לה זכ .ג
 הצעת המציע. במסמך הציע הקבלן בהתחשב בשיעור ההפחתה  אשר 

, מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה סופית, קבועה, ולא תשולם עליה כל תוספת, למעט מע"מ כדין .ד
שינויים בתמורה, מכל . הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע מהחברה העלאות או אשר ישולם ע"י החברה

מוסכם, כי התמורה כוללת את כל הוצאות הקבלן עקב ו/או בקשר עם ביצוע ההסכם  סוג שהוא.
ללא יוצא מן הכלל, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, 

, ההתאמות עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי, היתרים, השגת האישורים, ביצוע בדיקות
 המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, רווח קבלני וכיו"ב. 

עוד מוצהר ומוסכם בזאת כי תשלום התמורה והיקפה מותנים במסירת כל הדיווחים הנדרשים לפי  .ה
 חוזה זה ו/או מסמכיו, לרבות המפרט הטכני, במועדיהם, לשביעות רצונו המלאה של המנהל.

 ,המחירים בהצעת המחיר של הקבלן  כוללים את כל האמור והנדרש לעילומוסכם כי  עוד מוצהר .ו

, דרישת רשות ממונהמפרטים כלליים, תקנים, מפרטים מיוחדים, דרישת ( אך לא רק)לרבות ו

הזמנה של חלק מהעבודות המתוארות בלבד, הזמנה בשלבים, ביצוע  ,מוסמכת, דרישת חוק

הקבלן לקחת זאת בחשבון בתמחור הצעתו. לא תתקבל או תישמע כל  ועל"ב, בשלבים, תוכניות וכיו

המתוארת ונכללת ו/או נדרשת לביצוע  'טענה בדבר אי הכללת או תמחור בתוך הצעת הקבלן של עב

 .העבודות במכרז זה

עוד מוצהר ומוסכם כי התמורה כוללת את פינוי כלל הבוצה באתר שתיווצר במהלך ביצוע  .ז

ם להוראות הדין הרלוונטיות. יובהר, כי פינוי הבוצה יהא באחריותו המלאה העבודות, והכול בהתא
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של הקבלן ועליו להיות מודע היטב לעניין זה, לרבות אי קבלת כל תמורה נוספת מעבר לתמורה 

 .שתועבר אליו בהתאם להצעתו

 :המחיר כולל בין היתר .ח

העסקת צוות עובדים ככל הנדרש בעלי הכשרה וניסיון רב ומתאים חשמלאים מוסמכי מורשים,  .א

בחוזה זה ולסיומן  הנדסאים ומהנדסים, כלים ותשומות, ח"ג וכל הנדרש לביצוע העב' הנכללות

 .בבטיחות מרבית ובמועד החוזי

כללי, מפרט  כל הנדרש, המתואר והמוטל על הקבלן לביצוע במסגרת מסמך זה, קרי: מפרט .ב

 .מיוחדות מיוחד, תוכניות וכל מסמכי החוזה. דרישות בטיחות כלליות ודרישות בטיחות

 .דרישות מיוחדות לתכנון והקמת מערך פיגום .ג

 ,ניתוק  מע'  כמתואר  בפירוט,  העתקת  ציוד  ומערכות,  מערכות  וחיבורים  זמניים  וארעיים .ד

 '.חפירה כללית, חציבות, פינוי פסולת וכיוב

 .כל הפעולות הנדרשות לביצוע הפרוק ו/או החציבה, גידור האתר טיפול במערכות .ה

 שימוש בציוד המתאים בהתאם לעבודה הנדרשת, לרבות מנופים, מלגזות, משאיות וכו.'  .ו

 נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות, הזמנת תכנון ופיקוח בטיחות לרבות תשלום אגרות .ז

 ר.ביצוע ניטור אוויו בדה באתרושכר ככל שיידרש, תשלום להקמת מע

 

 שינויים .20

 
, רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרוייקט ובכל חלק ממנו, והוא בלבדהמנהל, 

לרבות שינויים בצורתו של הפרוייקט, באופיו, בסגנונו בממדיו וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר 
 ההוראות הנ"ל. 

  עיף זה, רשאי המנהל להורות על:מבלי לגרוע מכלליותו של ס
 השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות. (1)
 של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות. שינוי האופי, הסוג והאיכות (2)
 הפרוייקט ופרטיו.שינוי הממדים של  (3)
 הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות. (4)

 
 

 ההוראה לשינויים תינתן בכתב .28

 
, בכתב. והוא בלבדן לא יעשה שינויים בפרוייקט, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המנהל, הקבל

שהוסמך לכך הוראה לקבלן בעל פה לעשות שינויים בפרוייקט וההוראה  ממונהאם מסיבות כלשהן נתן ה
ההוראה שניתנה אושרה לאחר מכן ע"י המנהל בכתב, בין לפני ביצוע השינויים ובין לאחר ביצועם, תיחשב 

כאמור לעיל  ממונהפה כאילו ניתנה מלכתחילה ע"י המנהל בכתב. כל הוראה שניתנה ע"י ה-בעל ממונהע"י ה
 ימים מהיום שניתנה. 80ידי המנהל תוך -תאושר בכתב על

 

 היקף השינויים .22

 
משכר החוזה  25% המזמין יהא רשאי להורות לקבלן לבצע שינויים בפרוייקט, כאמור דלעיל, בשיעור שלא יעלה על

 המקורי )במועד חתימת החוזה(  והוראות אלה יחייבו את הקבלן.
 
 

 הערכת שינויים .22
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 25%ואשר יחד עם שינויים קודמים אינו עולה על  ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים  (1)
ן, ואולם אין הקבלן )ג( דלהל-משכר החוזה, ייקבע ע"י המנהל בכפיפות לתנאים שבפסקאות )א(, )ב( ו

  רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה בשל העדר הסכם מראש על ערכו של השינוי.
 

ייקבע  -אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים  .א

 ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.

ייקבע   -ראת השינויים אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהו .ב

  .ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה

 יקבעבחוזה פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת השינויים  איןלדעתו של המנהל ם א .ג

 . 85% בהתאם למחירון דקל ובהנחה של ואספקותהמחיר לעבודות 

התמורה שיקבל ה הרי שיובהר, כי אם יעשה שימוש במחירון דקל בהתאם לאמור בסעיף ז

בהתאם לנקוב בסעיף הרלוונטי במחירון דקל בלבד, וזאת  ללא כל תוספת הקבלן תהא 

באשר היא, לרבות, תוספת בגין שימוש ב"קבלן משנה", תוספת בשל מרחק, תוספת בשל 

כמו כן, במידה ובמחירון דקל ישנן מספר אפשרויות שונות וממילא עבודה בלילה וכיו"ב. 

רים שונים הרי שהמזמין יקבע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי את הסעיף אשר שישנם מחי

  בו יעשה שימוש והקבלן לא יוכל לערער על כך.

פריטים דומים או זהים לאלה שבהוראת  דקל במחירון אובחוזה  איןאם לדעתו של המנהל  .ד

. בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המנהל ואספקותהמחיר לעבודות  יקבעהשינויים  

 לא יוכל לערער עליה.יובהר כי החלטתו של  המנהל לעניין זה תהא סופית והקבלן 

 
בהתאם למחירון דקל ובהנחה יילקחו בחשבון מחירי החומרים,  לאספקה בלבד בחישוב ערך החומרים  (2)

. במידה והחומר הרלוונטי אינו מופיע כפי שפורסמו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהו 85%של 
אשר חייבות להיות מגובות בחשבונית הצעות הספקים דקל הרי שהתמורה תשולם בהתאם ל במחירון

. מחירי החומרים שאינם מתפרסמים ע"י הלשכה 82% מס ועליהן יתווסף  רווח קבלני בסך
  לסטטיסטיקה יאושרו על ידי המנהל.

 
 

 הגשת חשבונות ואופן החישוב .33
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בחודש,  80-ל 8-תשלום חודש בחודשו בין החשבונית מס "מקור" ל מנהל החברההקבלן יגיש ל .8
  ., בהתאם להצעתו, בכפוף להוראות הסכם זהכל עבודהבחודש שלאחר ביצוע 

החשבונות יתאימו לכתב הכמויות ויכילו את הכמויות שבוצעו למעשה ונתקבלו כמתאימות  .2
  .ולהוראות ונמדדו במקום העבודה במערכת המקסווב, למפרט המופיע לתוכניות, למפרטים

כן יצורף לחשבונית צילום העמודים הרלבנטיים מיומן העבודה של הקבלן המתייחסים לחודש  .2
והמנהל,  ממונהמבוקש תשלום, ממולאים בכל הפרטים הנדרשים וכן חתומים על ידי הבגינו 

וכן הזמנות עבודה חתומות אשר נמסרו צילום העמודים הרלבנטיים במערכת המקסווב, 
ו בסיס לביצוע העבודות, ובנוסף כל האישורים הנדרשים לפי הסכם לקבלן מאת המנהל והיו

 לצורך הוכחת ביצוע מלוא העבודות הנדרשות לשביעות רצון החברה. זה ועפ"י כל דין, הכל

המנהל יבדוק את חשבונות הקבלן ויבדוק האם הם מאושרים לתשלום במלואם ו/או  .2
 מאושרים חלקית ו/או לא מאושרים כלל.  

)החודש  25לעיל, החשבונית תשולם בתנאי תשלום שוטף + עיפים קטנים ר בסבכפוף לאמו .5
 השוטף = חודש ביצוע העבודה(.

 20חשבון סופי יאושר בתנאי תשלום שוטף +  .2

חשבונית שלא תתקבל בחברה עד למועד הנקוב לעיל, תועבר לטיפול לתשלום בחודש שלאחר 
 מכן ולקבלן לא תהא כל טענה עקב כך. 

מאושרת תעוכב עד לבירור ללא כל חבות נוספת מצד החברה והקבלן מוותר חשבונית לא  .2
 בזאת על כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

הסכם כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא  .1
ום שעליו זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכ

לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן למנהל 
לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי 

  כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן.

  למחירים הנקובים בכתב הכמויות. וספתאו ת כל התייקרויות ועל חוזה זה לא יחול ./

 תעודה על ביצוע החוזה .25

 
מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו הכלולות בחוזה, ימסור המנהל לקבלן בתום תקופת הבדק )או  (1)

תקופת הבדק המוארכת, לפי העניין( תעודה המאשרת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי 
 ולשביעת רצונו המלאה של המנהל. ן בוצעו אף הן, בהתאם לחוזהכל עבודות הבדק והכרוך בה

 
( דלעיל לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי, 8מסירת התעודה האמורה בס"ק ) (2)

 הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

 ניכוי כספים מהקבלן  .34
 

ו/או מהערבות ו/או  החברהכספים המגיעים, או שיגיעו לקבלן, מאת תהא רשאית לנכות מה החברה
בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף 

מהקבלן בהתאם  חברהכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל
ת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  הקבלן לשא החברהלהסכם זה ו/או שעל 
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מאת הקבלן מכח הסכם או  חברהו/או כל העשוי להגיע ל/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו 
לתבוע את החזרת הכספים החברה מקור שהוא.  האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של 

 ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת. 
 

 קיזוז .22

חברה תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור אחר ה .א
כל ערבות שמסר הקבלן בקשר עם הסכם זה תשמש בין היתר  חובותיו לחברה בגין כל דבר ועניין.

 גם לכיסוי סכומים כאמור. 

מת שנתבעה על ידי צד כל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לחברה ו/או סכום שעל החברה לשאת בו מח .ב
ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו תהיה החברה רשאית לנכות מכל סכום 

שיגיע ממנה לקבלן, וכן תהא רשאית לקזז מהסכומים שעליה לשלם לקבלן כל סכום שעשוי להגיע 
 לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם מהקבלן. 

 יה של החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.ין באמור כדי לפגוע בזכויותא .ג

 הפרת הסכם .33

 

המנהל לעשות כל אחת מהפעולות  ם החברה ו/אוהקבלן הוראה מהוראות הסכם זה רשאיהפר  .8
 הבאות:  

 
כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות הקבלן ע"פ  לחברהרבות שניתנה עהש את לממ (8

ערבות לתקופת האחריות, לפי ו/או את הבגין תקופת החוזה ו/או ההארכה חוזה זה 
 העניין. 

או באמצעות אחרים את העבודות שהקבלן חייב בביצועם ע"פ הסכם  םשות בעצמלע (2
, תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי זה

 הוצאות הכרוכות בכך.כל הולחייב את הקבלן ב לתמורה נוספת,
 

חוק החוזים  כל דין ובכלל זה מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ באמור לעיל כדי לגרועאין 

לתבוע את כל הנזק  החברהובכלל זה זכות  8/20 –תשל"א  –)תרופות בשל הפרת חוזה( 
 הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

 
     סילוק יד הקבלן .34
 

ם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכ
  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות  המוקנות לה   החברהשל חוזה זה ויזכו את 

ה רשאית, החברבמקרה של הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 
ו של הקבלן ממנו בהודעה בכתב, לבטל את החוזה, לתפוס את מקום העבודה, ולסלק את יד

ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב הקבלן בהוצאות 
הכרוכות בכך , ולהשתמש לשם כך בכל החומרים , הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן 
למכור את החומרים  ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או חלקם ולהשתמש 

מהקבלן לפי חוזה זה או אחר,  חברההמגיע או העלול להגיע לבתמורתם לכיסוי כל סכום 
או הדרוש להשלמת העבודות . נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. 
מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל 

 זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת החברה:
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ל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס כשהקבלן פושט רג (8
נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם , נתקבלה על ידו החלטה על 
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

יו למען קבל ארכה או לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנוש
 . 8/12 –פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 
כשהקבלן מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע  (2

 בכתב ומראש.  החברההעבודה ללא הסכמת 
 
 . , להנחת דעתו של המנהלכשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה (2
 
יל בביצוע עבודה מסויימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה כשאין הקבלן מתח (2

, או שאינו מבצע ממונהאו שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו"ז שנקבע ואושר ע"י ה
העבודות בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל 

עה , או לבצדחופהלהתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, לרבות ביצוע עבודה 
, או כאשר הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים

אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו 
התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה 

הם, כולן או מקצתן, אינן בקבלן ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידי
לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע 

 . העבודות 
 
 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע   החוזה.   (5
 
הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, החברה כשיש בידי  (2

הציע לאדם כלשהו שוחד , מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה  נתן או
 או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 
בביצוע העבודות ו/או אינו  שאינם באיכות ראויההקבלן משתמש בחומרים ו/או ציוד  (2

 משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.
 
נה לדרישותיו תוך זמן ו/או המנהל ולא נע הממונהקבלן אינו ממלא את הוראות ה (1

 סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  
 
אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי  (/

 מניותיו ו/או מנהליו. 
 

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה,  (80
ובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על או שהקבלן לא גילה ע

 התקשרות עם הקבלן. 
 

הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדוייקים  חברההתברר כי הקבלן מסר ל (88
 במסגרת תפקידו. 

 
 כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות: (82
 

 2,5,/-82,22-22,28 
 

ילוק יד הקבלן ממנו לפי סעיף קטן א' לעיל אין  בה משום ביטול התחייבויות תפיסת מקום העבודה וס .ג
 הקבלן עד מועד ביטולו כאמור. 
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לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי החברה, אלא אם  .י
ויותיו על פי החוזה כל עוד החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייב

 לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
  

בכל עת  החברה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של מנהל חברהמבלי לפגוע באמור לעיל, ה .יא
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם ימים.  20ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהתראה של 

ופסקו שירותי הקבלן בשל ביטול ההסכם על ידי החברה כאמור מראש עד למועד הנקוב בהודעה. ה
בסעיף זה, יהיה הקבלן זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין העבודות שסיפק 
לה בפועל לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת החברה, בניכוי כל 

ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת הכספים אותם היא זכאית לקזז 
התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או 

 הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם. 
  

י מהסמכויות , או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה בסמכות כלשה החברההשתמשה  .יב
לא יהיו לקבלן כל טענות ו/או , את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות 
 5%על חשבון הקבלן והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור השלמת העבודות יהיו 

והחשבונות ישמשו ראיה  החברהמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי 
לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.  

ת הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או ההוצאומובהר כי אין בתשלום 
השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפסקת העבודה, בהתאם לזכויות 

      העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.
 

 פיצויים מוסכמים .05
 

להלן ה מאחת ההוראות המנויות בטבלת הקנסות המפורטת המזמין יקנוס את הקבלן במידה והוא יסט .א
   :בפסקה זו

 עמידה בלוחות זמנים .א

המזמין יהא רשאי לקנוס את הקבלן במידה ולא יעמוד באחת מאבני הדרך המופיעות בלוח הזמנים 
 להלן:

 .ליוםשקל  8500 –לאישור התאגיד אי אספקת רשימת ציוד בזמן הנקוב  .8

גשת החומר הטכני, לרבות היעדר הגשת רשימת ציוד אי הטמעת הערות התאגיד לה .2
 .לעיל( 8קנס )בנוסף לקנס האמור בסעיף שקל  8000 – מתוקנת 

יובהר, כי אי הגשת רשימת ציוד מתוקנת בהתאם להערות התאגיד בפעם השלישית עלולה 
 להוביל לביטול ההסכם, והכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד

  ליוםשקל  8500 – ()בחו"למוצלח באתר היצרן  FATעידים על  אי מסירת מסמכים המ .2

 .שקלים ליום 8000 –במועד הנקוב אספקת ציוד לאתר אי  .2

 .שקל ליום 8000 –במועד הנקוב  2מספר סיום הנדסה אזרחית מעכל אי  .5

 .שקל ליום 8000 –במועד הנקוב  2סיום עבודה אזרחית במעכל מספר אי  .2
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 שקל ליום. 8000 –במועד הנקוב  2מספר  למעכלסיום עבודות חשמל אי  .2

 .שקל ליום 8000 –במועד הנקוב  2אי סיום עבודות חשמל למעכל מספר  .1

 .שקל ליום 8000 –במועד הנקוב  2במעכל מספר סיום עבודות בקרה אי  ./

 .שקל ליום 8000 –במועד הנקוב  2אי סיום עבודות בקרה במעכל מספר  .80

 .שקל ליום 2500 –ועד הנקובבמסיום עבודות ומסירת הפרוייקט אי  .88

 ב. אי שמיעה להוראות המזמין ו/או אנשים מטעמו .ב

 ממונההמזמין יהא רשאי לקנוס את הקבלן במידה ולא ישמע להוראות מנהל הפרוייקט ו/או ה

 .להוראהשקלים  500 –ו/או ממונה הבטיחות 

 .אירוע בטיחותשקל לכל  500 -אי יישום הוראה בנושא בטיחות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

לרבות  יתר הוראות החוזההצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וב .ב
, הינם נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת בטבלת הקנסות המצורפת למפרט

 החתימה על החוזה.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הקבלן מודע לכך כי הקנסות המתוארים לעיל הינם מצטברים והכול  .ג
 המזמין.

חברה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהא ה .ד
 .רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת

 לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זהעיף זה תשלום הפיצויים או ניכויים כאמור בס .ה
 . ע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דיןואין בו כדי לגרו

 תרופות .05
 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 
 של הפרת החוזה. 

 
 אי קיום יחסי עובד מעביד .05

בתנאי מתנאיו כדי ליצור  הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או .א
 יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה.

כמו כן מצהיר בזאת הקבלן כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי  .ב
 עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.

הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי  .ג
 מס או תשלום אחר שידרש לשלם.וכל 

במידה והחברה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי  .ד
 עובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה, מייד עם דרישה,  בגין כל סכום כאמור.
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 שמירת זכויות .04

ו/או מתן ארכה  שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של החברה ו/או מהפעלת זכות כלשהי
כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות 
היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם הקבלן, אלא אם 

 ויתרה החברה על זכותה בכתב ובמפורש. 

 ההסכםתקופת  .52

ההסכם, קרי החל מיום מיום חתימת  בתוך עשרה חודשים הקבלן לסיים את העבודותעל  .8
 _________ וכלה ביום _____________.

 על כךתינתן  את מועד סיום העבודות,החליטה החברה להאריך על אף האמור לעיל,  .2
 יום לפני תום תוקפו. 20הודעה לקבלן בכתב לפחות 

נויים יה בשזהסכם כאמור, יחולו בתקופה המוארכת כל תנאי  ההסכםהוארך  .2
 המחויבים לפי העניין.

למען הסר ספק, כלל הוראות ההסכם הנוגעות לתקופה אשר מתחילה מתום ביצוע  .2
 . לעילהעבודות, לרבות האחריות, הבדק וכיו"ב, תישארנה תקפות גם לאחר התקופה המצויינת 

 שינוי .00

 א.כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכלל

הוראה של המנהל ו/או בא כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה 
 החברה.  מנהלת הכספים שלבכתב ונחתמה כדין בידי 

 הודעות .04

 כתובת הצדדים הם:

 , אשדוד.2, קומה 81אורט רח'  –חברת יובלים אשדוד בע"מ

 ____.הקבלן: __________________________________________

 שעות מיום 22כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו לעיל ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 
 הישלחו כדבר דואר רשום.

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

____________________ 
 חתימת החברה      

 
 

 שם הקבלן )פירוט מלא(: _________________________________
 
 

 ____________________________________________כתובת:  _
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 טלפון:  ____________________________
 
 

 תאריך: _____________
 
 

 מס' ת.ז. __________________  מס' חברה _______________
 
 

 שם החותם: ____________________
 
 

                                                                                     __________________ 
 חתימת הקבלן וחותמת                                                                                      

 
 

 
 

 אישור עו"ד
 

 

המשמש כיועץ המשפטי של חברת אני הח"מ, עו"ד _________________, 

חתימתם של ה"ה , מאשר בזאת כי "(החברה" –)להלן ________  ___________________________

, על _____________________, ת.ז. _________________, ו___________, ת.ז._________________

מסמכי המכרז, ובפרט הסכם ההתקשרות מכוחו, נעשתה בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה והינה מחייבת את 

 החברה לכל דבר ועניין.
 
 

_______________   _________________           ________________ 
 תחותמ         חתימה     תאריך
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 נספח ט'

 5494 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 לכבוד

 תאגיד יובלים אשדוד

 

 

אחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, ל

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .8

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 רים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמו .4

 המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת  □

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. הליךהצעות ב

 .8/22 –וריים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים ציב2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .28.80.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  8/12-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  8//8 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2088 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2הגדרתו בסעיף לקבלת שירות כ

 גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 1//8 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  /הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 : "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.)להלן

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. /הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .0

 :להלן
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 .עובדים 800 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 8חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  800המשתתף מעסיק  –(  2חלופה )  □

לחוק  /העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

רד העבודה הרווחה, והשירותים במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל מש  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –(  2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. /לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  -ה ב'  לעיללמשתתף שסימן את חלופ .2

ימים ממועד התקשרותו עם החברה )ככל שתהיה  20העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ו/ה לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהיר

 בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 ביטוח – י"א נספח

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח -או עלהסכם זה פי -מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .8
)לפי  עבודותהביצוע ר למיום העמדת אתר הבניה לרשות הקבלן או מתן האישוהחל מורשית כדין, 

 אתרכל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהולמשך  המוקדם(
)לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום  )לפי המאוחר(

עריכת ביטוחי הקבלן באישור ת ביטוח כמפורט ו, פוליסהעבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(
" ויחד עם הביטוחים אישור עריכת הביטוח)"ומהווה חלק בלתי ניפרד הימנו  5י"א נספח המצורף כ

 .", בהתאמה(ביטוחי הקבלןלהלן: " שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המפורטים בסעיף 

זה, ובכל מקרה הסכם החתימה על  עדמומ ימים)שבעה(  2-לא יאוחר מ מזמין,להמציא לידי ה הקבלןעל  .2
לדרישת . על ידי מבטחת הקבלןהביטוח חתום  עריכתאישור את לאתר העבודה,  הקבלן טרם כניסת

 . בגין ביטוח עבודות קבלניותהפוליסה המזמין, על הקבלן למסור העתק מן 

הפקיד בידי ל הקבלן, על הקבלןמועד תום תקופת ביטוחי )שבעה( ימים טרם  2-לא יאוחר מכמו כן, 
וכן למשך כל תקופת נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל ים, אישור עריכת ביטוחהמזמין

 . )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( ההתקשרות על פי ההסכם

 את הביטוחים הבאים: לערוך הקבלןבנוסף, על  .2

 ;השימוש בכלי רכבפי דין בגין פגיעה גופנית עקב -כנדרש על ביטוח חובה 2.8

ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח  עקב השימוש בכלי רכב רכוש צד שלישינזק לביטוח אחריות בגין   2.2
 . בגין נזק אחד ₪ 500,000של סך בגבול אחריות ב חובה

 500,000כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של שלישי שלא לערוך ביטוח צד הזכות קבלן ל
. ככל שתוגש תביעת צד שלישי כנגד המזמין או מי מטעם וח צד ג' כאמורנערך ביט וכאיל  ₪

המזמין, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך הביטוח כאמור, על הקבלן יהיה לשפות את המפורטים 
 לעיל, בגין נזק או הוצאה כאמור;

י הקבלן לכל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על יד ו/או "כל הסיכונים"  ביטוח מקיף 2.2
ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף 

שגיאה! מקור ההפניה לא כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 להלן;מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  82נמצא.

 הנה בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח כמפורט האחריות גבולות קביעת כי ,בזאת מוסכם .2
זה ו/או  הסכם לפי חבותו ממלוא את הקבלן פוטרת שאינה הקבלן, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת

 הקשור המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל כלפי דרישה או/לקבלן לא תהא כל טענה ו. לפי הדין
ידי  על שהוצא הביטוח הכיסוי היקף או/ו גובה בנושא אחרת טענה כל או/ו האמורים ותהאחרי לגבולות
 הקבלן. 

המזמין  כלפילתחלוף של המבטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו הרכוש של הקבלן ביטוחי  .5
 ו/או מי מטעם המזמין לרבות המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ודמי הביטוח בתשלומי  לעדית לשאתהאחריות הב קבלןעל ה .2
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע ביטוחי הקבלן המפורטים בנספח זהב

 לקבלן על פי הסכם זה.

ביטוח המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוחי הקבלן )לרבות תנאי כל קבלן לקיים את על ה .2
שעל הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח , (וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה העבודות

כל תקופת ההתקשרות ועד במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות לערוך לפי הסכם זה, 
ובמהלך כל  ,עד למועד תשלום חשבון סופיאו  אתרהמסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מה

)לעניין ביטוח אחריות  זההסכם תחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהתקופת 
 .מקצועית וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(

וות אישור בדבר , בהמצאתם או בשינויים כדי להביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .1
פי הסכם -עלהקבלן צמצם את אחריות המזמין או לעל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי לההתאמתם ו

ביטוחי הקבלן לבין באישורי הביטוח או בהעתקי במקרה של אי התאמה בין האמור  פי כל דין. ו עלאזה 
 אימם להוראות הסכם זה.האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להת
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ו/או היקף ביטוחי הקבלן קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  ./
ן כאמור, על חשבואו המשלים הביטוח הנוסף לערוך  על הקבלן, או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםאו 

על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור  .הקבלן
 המזמין לרבות המפקח , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה שלפרק הביטוח לעיל לגרום לכך כי הוראות  על הקבלן .80
 . הקבלן

וודא במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן ל .88
כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, 

 האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

פגיעה, לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  ם הקבלןעל הקבלן והבאים מטע .82
העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה זק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע אבדן או נ

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל  .לעבודות בחום
דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, 

קנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי שהות
   .הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל

 לאבדן או מכל אחריותם המזמין לרבות המפקח הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטע .82
עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או עבור הקבלן )לרבות כלי רכב כלים לנזק אשר 

על פי לשיפוי בגינו ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות 
ת העצמית לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפוהזכות  לקבלן הייתה, או ששנערך על ידי הקבלן ביטוח רכוש

 , אולםכל טענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמורקבלן לא תהא הנקובה בביטוח, ול
  פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ה

לאישור עריכת  2-2מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 ך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.הביטוח, במלואם או בחלקם, א

המבטח לא ישחרר על ידי טוח ילמען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב .82
טוח ילרבות במקרה שהב ,על פי הסכם זה או על פי כל דיןל הקבלן את הקבלן מן האחריות המוטלת ע

טוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק יביעה או במקרה שתגמולי הבאינו מכסה את העילה לת
והבאים  המזמיןלקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי  נפסק או כל מקרה אחר. ,נתבע ,שנגרם

   יהיו(.ככל שלגבי גובה תגמולי הביטוח ) ם המזמיןמטע

לק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל ח .85
 דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

 יחולו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם,  .82

בביטוח , להתקשר )חמישה עשר( ימים 85לקבלן התראה של  יתנהלאחר שנ תהא הזכות, מזמיןל .82.8
או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי  הקבלן, תחתעבודות קבלניות 

 חוזי הביטוח.

 יחולו על הקבלן. לעיל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פסקה כל הוצאות המזמין על פי  האמור  .82.2

זה, או כדי להטיל על המזמין  בפרקבלן המפורטות אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הק .82.2
 חבות כשלהי.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה  .82
החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון 

 האמור.

סקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  בכל מקרה במקרה בו תופ .81
להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף 

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
 קדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. מו

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  ./8
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת התחייבות כלפיו להיכלל שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 ח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטו
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על אף האמור לעיל, אי המצאת  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .20
יום ממועד בקשתו של המזמין בכתב  80אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 י הקבלןאישור עריכת ביטוח - 5נספח י"א
 ______________ תאריך

 לכבוד
 יובלים אשדוד בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות

 "(המזמין"ביחד ולחוד: )
    אשדוד 81מרחוב אורט 

 
 

 נ.,ג.א.

 ___________________ )"הקבלן"(הנדון: 

בקשר לביצוע עבודות שיפוץ מעכלים במט"ש אשדוד היתר הרינו לאשר כי ערכנו הביטוחים המפורטים, בין 
 :"(העבודות)"לרבות כל עבודה בקשר עם הסכם ביניכם לבין הקבלן נלווית 

 

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .8
__________________ 

קבלני , קבלנים, המזמיןשם הקבלן, על  נערךך, ביטוח עבודות קבלניות, כמפורט בהמש ביטוח עבודות קבלניות
אבדן, נזק או  מפני, המפקח )למעט אחריותו המקצועית היה ואינו עובד של המבוטח( ומשכירי ציוד, משנה

 הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות. אחריות

 "(. תקופת התחזוקהחודשים )" 22הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

יסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביט" היקף הכ
 במועד עריכת הפוליסה.

 , על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:ביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלןה

 רכושלנזק  - א'פרק  .א

יזיים ובלתי צפויים שייגרמו לעבודות במשך תקופת פני אבדן או נזק פמביטוח במתכונת "כל הסיכונים" 
 . העבודות ותקופת התחזוקה

 .העבודותסכום הביטוח לא יפחת מעלות ההקמה מחדש של 

 .₪שווי העבודות ___________________ 

 את הכיסויים הבאים:כולל הביטוח 

 משווי העבודות. 80%בסכום של ומחוץ לאתר  רכוש בהעברה (8

בסכום מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לצורך כינון הנזק  ,תכנוןבגין הוצאות  (2
 משווי העבודות. 80%של 

 .500,000₪ הסופי בסכום של מהפרויקטמתקנים ומבני עזר שאינם חלק  ,קל ציוד (2

 .שווי העבודותמ 80% , חומרים ועבודה לקויים בסכום שללקוי תכנוןכתוצאה מנזק ישיר  (2

 .משווי העבודות 80% -בסכום שלא יפחת מפינוי הריסות  (5

 .₪ 8,000,000 בסכום שלנזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים השייך ליחיד מיחידי המבוטח  (2

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין 
 ת לטובת המזמין.  בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבד

 שלישי אחריות כלפי צד - ב'פרק  .ב

בסך של  מהעבודות בגבול אחריות יםהנובעעקב נזק או אובדן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין חבות 
  .פי הפוליסה-לאירוע ובמצטבר על  ₪ 1,000,000

רכוש מיחידי המבוטח.  סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד כוללהפרק 
 נחשב לרכוש צד שלישי.  המזמין

  : לכסותהפרק כאמור מורחב 
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  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.  (8

 נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה.  (2

  ₪ 200,000קרקעיים  עד לסך -ומתקנים תתפגיעה בכבלים, צינורות  הנגרם עקבעקיף חבות בשל נזק  (2
 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

 אחריות מעבידים - ג'פרק  .ג

באתר במשך תקופת הביצוע, תוך  נזק או אובדן הנגרמיםבגין בקשר עם העבודות,  המועסקיםחבות כלפי 
 הביטוח. לתובע, למקרה ולתקופת ₪ 20,000,000של עקב ביצוע העבודות, בגבול אחריות או כדי 

 כללי לביטוח עבודות קבלניות .ד

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ובלבד שוויתור כאמור  (8
 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

 בכפוף בכל מקרהו ,לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה ןנית ואינביטוח העבודות הקבלניות כאמור  (2
 מראש.  ום לפחותי 20שום של ר רלכם הודעה על כך מראש, בכתב ובדואשניתן לכך 

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות  (2
בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם 

 תהיה.

ארכת משך העבודה, נאריך את תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה אנו מאשרים בזה כי במקרה ה (2
 נוספת. 

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2
__________________ 

על בסיס ערך כינון לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה לכל רכוש, ציוד  ביטוח "אש מורחב"
 . וג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודותומתקנים מכל ס

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2
__________________ 

לציוד ההנדסי המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לאתר העבודות, על  ביטוח "ציוד מכני הנדסי"
 פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון במלוא ערך כינון.  בסיס "כל הסיכונים" כולל

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .2
__________________ 

לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך  ביטוח אחריות מקצועית
עשה או מחדל מקצועי של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן בקשר עם תקופת הביטוח בשל מ

הביטוח לא )מיליון שקלים חדשים( למקרה ולתקופת הביטוח.  ₪ 2,000,000העבודות, בגבול אחריות בסך 
הביטוח מורחב לשפות את  .)עקב מקרה ביטוח( עובדים, אבדן השימוש ועיכוב יושר -הגבלה בדבר איכולל 

ו המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב העבודות, וזאת מבלי לגרוע מביטוח המזמין ו/א
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי  82חבות הקבלן כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי של 

אמור כולל לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל לעל מהאמור באישור זה. הביטוח כ
 תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

 עד ליום____________ ____ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .5
__________________ 

לכיסוי אחריות הקבלן על פי כל דין בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרמו בקשר עם ו/או  ביטוח חבות המוצר
)מיליון שקלים חדשים( למקרה ובמצטבר לתקופת  ₪ 2,000,000בסך עקב  העבודות בגבול אחריות 

הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או המפקח בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליהם עקב 
חודשים לאחר תום  82העבודות, בכפוף לסעיף בדבר "אחריות צולבת". הביטוח כולל תקופת גילוי בת 

י לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי, המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור תוקף הביטוח, בתנאי כ
  באישור זה.  הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________.

 כללי
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לעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו ו/או  2-2הביטוחים המפורטים בסעיפים  (8
 יתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.המפקח, ובלבד שוו

 הביטוחלא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת המפורטים לעיל )למעט ביטוח עבודות קבלניות(  הביטוחים (2
 .יום מראש 20מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום, 

 על פי הפוליסות.  לת שיפוילקבהמזמין פגע בזכויות ילא  מוטלות על המבוטחבתום לב החובות האי קיום  (2

 .וההשתתפות העצמית בביטוחים המפורטים לעיל בתשלום הפרמיהעל הקבלן האחריות הבלעדית לשאת  (2

או המפקח, ולא תהיה לנו כל  לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמיןוקודמים הביטוחים לעיל ראשוניים  (5
 .טענת שיתוף בביטוחים הנערכים על ידי המפורטים לעיל

הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף  נוסח (2
חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, מבוטל, אולם אין בכך כדי לגרוע מזכויות לשינויים הנקובים לעיל. 

 המבטחת וחובות המבוטח על פי כל דין.

 

ונו במפורש ע"י אישור זה, ובלבד שאין בשינוי בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא ש
 האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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  נספח ד'     

      
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
  1רח' אורט 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.

 
                    

 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________

  

         
ים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד "( אנו ערבהמבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן

( "סכום הערבות")להלן: ( חדשים ועשר אלף שקליםארבע מאות  )במילים: ₪ 280,000של לסכום כולל 
 .שיפוץ מעכלים במכון טיהור אשדוד /05/208שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' 

 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידיסכום הערבות יהיה צמוד 

 "(. המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו  מדד הבסיס לעניין ערבות
 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
אנו נשלם לכם  יובלים מנהלת הכספים שלו/או  מנכ"ל יובליםחתומה ע"י לפי דרישתכם הראשונה בכתב, 

עם החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה 
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 

 
 ./8.2.8ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                    

 
 בנק
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  ה'מסמך 
 
 

 ערבות בנקאית לקיום החוזה
 

 /__/__  תאריך ___                                                                 
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 3רח' אורט 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
 "(סכום הערבות" :להלן( )םשמונה מאות עשרים אלף שקלים חדשי )במילים: ₪ 120,000לסכום כולל של 

 שיפוץ מעכלים במכון טיהור אשדוד /05/208חוזה/מכרז מס' עם בקשר 
למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או סכום הערבות יהיה צמוד 

 "( . המדד" :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה
 

 . על החוזה החתימההמדד הידוע במועד המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו 
 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 
 

כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  ,אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשונה, 
ת דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח א

 תחילה מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
 



 

 ( 2) ה'מסמך 
 
 

 בדקלתקופת הערבות בנקאית 
 

 תאריך ___/__/__                                                                   
 לכבוד 

 יובלים אשדוד בע"מ
 3רח' אורט 

 אשדוד
 

 נ.,ג.א.
                     

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא  ("המבקש" :פי בקשת ____________ )להלןעל 
סכום " :להלן( )שר אלף שקלים חדשים: ארבע מאות וע)במילים ₪ 280,000עד לסכום כולל של 

 .שיפוץ מעכלים במכון טיהור אשדוד /05/208חוזה/מכרז מס' עם בקשר  "(הערבות
 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . החתימה על החוזהניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד המדד הבסיסי לע

 
המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

 זו. 
 

כל סכום עד לסכום הערבות  ,לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה
עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל 

 לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 
 

 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________   
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 בנק                                                                                                
 

 

 

 

 

 



 

 : הצהרת בטיחותי' נספח 

___ מאשר בזאת אני החתום מטה ______________מס' ת.ז. _____________ .8
בחתימת ידי, שקראתי את "נספח בטיחות  כללי", שמעתי את תדרכי הממונה על 

 הבטיחות ביובלים, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למלא בשלמותם וכרוחם. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא הסכם 
 וך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות ביובלים.זה/או חלקם לפני שעברתי את תדר

הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא הסכם זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים  .2

נאותים לביצוע התחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה 
בטיח  מניעת שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ לה

 הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת יובלים להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  .2
העבודות. ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך: ומתן דגש משמעותי 

ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לנושאי בטיחות גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי 
 לגופו/או  רכושו של מאן דהוא, מי מטעם יובלים.

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט בהתאם  .2
ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  8/52להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 והתקנות על פיהם 8/20חדש( התש"ל 

 

 שם מקבל התדרוך: ________________________ חתימה _____________

 תיאורו )אדם חברה, שותפות או אחר( נא לפרט ________________________

 ת.ז./ח.פ______________________  / חתימת הקבלן  _________________ 

 

 "יובלים" אשדוד. –)תאגיד   אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

, מר _______________, הממונה על הבטיחות ביובלים, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי אני
 תדרוך בטיחות בנושאים הבאים:

 

 

 

 



 

 חתימה ___________ 

 תאריך ___________       
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  מיוחד מפרט    - 2ספח ב'

  לעבודות אלקטרומכיותמפרט מיוחד     א' – ’2ספח ב  

  מפרט מיוחד לעבודות הדסה אזרחי    ב' – ’2ספח ב  

  מל ובקרה שמפרט מיוחד לעבודות ח  ג'       – ’2ספח ב  

  תיאור פעולת המערכת לצורכי הכת מערכת הבקרה    ד' – ’2ספח ב  

  מפרטי ציוד  ה'       – ’2ספח ב  

  למערכת ערבולמפרט     א' - ’ה ’  2ספח ב  

  למערכת הביוגז מפרט    ב' - ’ה ’  2ספח ב  

  ם למכשורמפרטי    ג' - ’ה ’  2ספח ב  

  ים מיוחדים לציוד חשמל ובקרהמפרט    ד' - ’ה ’  2ספח ב  

  מפרט לבדיקת לחץ למעכלים    ה' - ’ה ’  2ספח ב  
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  תאגיד המים יובלים

  מכון טיפול בשפכי אשדוד

  3ושיקום מעכל מספר  2 שיפוץ מעכל מספר 

  מפרט כללי -  1'בנספח 

  2.05גרסה 

  

  

  כללי . 1

  

המצא במט"ש  2לביצוע השמשת מעכל מספר היו מפרט כללי המציג את ההחיות הכלליות מפרט זה 

 .3וכן שיקום מעכל מספר  אשדוד

  

ראשי הפרקים של העבודות המתוארות ועל פי שלבי הביצוע  לן לבצע אתזה על הקב במסגרת מכרז

, תכיותהמכרז לרבות מפרטים,  ל כמתואר וכמפרט בכל מסמכיהכ –כדלקמן (תיאורים מתומצתים בלבד 

  :)ב"יותאים כללים וכ

  

   2 מס' במעכל והתקות ביה ,עבודות הריסה –שלב א'   .א

  

על גבי החלפות קרקע מקומיות, עבודות בטון,  )ותמיכות איבהרכות השעמ(להתקת יציקת משטחי בטון 

עבודות מסגרות חרש, פריצת פתחים, עיגון איסטרטים לרבות פרטי איטום והתחברות וביציקות בטון 

, מסבכי תמיכה לצרת לרבות ביסוס , שיקום האיטום בתחתית הגג הקייםאגיםמשלימות ולרבות צרת ו

וחיזוק לצרת, התקת  סים ברצפת המעכל, בסיסים בגג המעכל, מתקי תלייהולרבות עיגון ותמיכה, בסי

של המט"ש, , עדכון מערכת הבקה פקה והתקת ציוד חשמלהסיצור , תקת צרת וציודה, פתח אדם וסף

  ןומסירת המתקן לשביעות רצון המזמי , הרצת המתקן2 מס' למעכל 3 מס' בוצה ממעכל ה חלקית שלהעבר

  ב"וכיו

  

 3פיוי ויקוי מעכל מס'  – ב' שלב  .ב

  לרבות כל עבודות ההכה עד לקבלת מעכל קי לחלוטין.המעכל קוי יהמשך ריקון הבוצה לאתר מורשה, 

  

  3  מס' ה ובייה במעכלעבודות הריס –שלב ג'   .ג

  

רבות : פירוק תקרת הגג הקיים ל 3 מס' עכלמהריסה ובייה בעבודות  ולותפעהלאחר יקוי המעכל יבוצע 
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  .ב"החדש, עיגון איסרטים, בסיסים, תמיכות לצרת וכיו ויציקת הגג

  

   3 מס' במעכל התקות–' דשלב   .א

  

, עדכון פקה והתקת ציוד חשמלהסיצור , תקת צרת וציודהעבודות הבייה יבוצעו העבודות ללאחר 

ומסירת  ן, הרצת המתק3 מס' למעכל 2 מס' בוצה ממעכל ה חלקית שלהעברשל המט"ש, ה רקמערכת הב

  י.לב זה היו אופציול. יודגש כי שב"וכיו  ןהמתקן לשביעות רצון המזמי

  

שוים לרבות כל   מובהר מודגש ומוסבר כי העבודות במעכל כמתואר בכל מסמכי ההסכם ומפרטיו וספחיו

  עו בשלביות.הדרישות יוזמו ויבוצ

  

  

מין להזמין מאת הקבלן כל עבודה ולא אין באמור לעיל כדי ליצור כל חובה במהות ו/או אחר על המז

את הביצוע של  או וסף ככל ולא תופעל הזכות המוקית למזמין להזמין ולהפעילישולם כל תשלום עודף 

  מי מהשלבים.

  

לשלבי  הצעת הקבלן כוללת, בין היתר, את העבודה הוספת המתחייבת מביצוע העבודה, בהתאם

  כמתואר דלעיל. ההתקדמות ולסדר הביצוע והאופציה למזמין

 

לדרישות פעלו בהתאם וההדסה האזרחית י תוכל המערכות האלקטרומכי אחריות הקבלן לדאוג כי

  מפרט זה. 

  

העבודה מתבצעת באתר פעיל, כאשר כל המערכות פועלות. ייתכן ובמקביל לביצוע העבודות שוא מכרז זה 

לקחת עיין זה בחשבון ולרבות את  תבוצעה באתר עבודות אחרות על ידי קבלים אחרים. על הקבלן

  י הצעת הקבלן).כלול במחיר ים העובדים במקביל (האמור יהאבתיאום בין קבל הצורך

    

, ובתיאום מראש עם מהל המט"ש מט"ש אשדודהעבודה תתבצע ללא הפרעה למהלך התקין של הפעלת 

  ועם מפקח העבודה מטעם המזמין.

  

  התאם לתוכיות המצורפות.העבודות יבוצעו לפי הפירוט בהמשך וב
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  מפרט המיוחדה . 2

מפרט מיוחד זה, היו חלק בלתי פרד ממסמכי החוזה ומשמש כתוספת למפרט הכללי לעבודות בין של 

את המפרט.  " המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים יחדיוהוועדה הבין משרדית "(הספר הכחול.)

  במפרטים הכלליים ובתוכיות.ההוראות שבמפרט המיוחד באות להוסיף על האמור 

  

ההוראות  הכללות  במפרט המיוחד ובתאים המיוחדים אין גורעות מיתר הוראות החוזה במסמכים 

י חזרה על הוראות אחרות כמכווות להשמיט את השוים, ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות החוזה וא

  ו/או בתאים המיוחדים. פרט המיוחדאותן ההוראות עליהן לא חזרו, זולת אם צוין כך במפורש במ

   

תגבר  בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות המפרט המיוחד על הוראות המפרט הכללי - והתוכיות

  הוראה המחמירה מביהם.ה - הוראות המפרט המיוחד ו/או התוכיות 

   

לא צוין  ם אםמיוחדת במפרט המיוחד, יש למלא אחר החיות המפרט הכללי גבכל מקרה שאין החייה 

  .הדבר במפורש בתכיות ובכתבי הכמויות

  

של המפרט  ייתכן כי הסעיפים המשלימים למפרט המיוחד, שבמפרט הכללי, מצאים במספר פרקים שוים

  הכללי.

  

  תנאי המקום . 3

ל ידי הקבלן, מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל תאי השטח הגשת ההצעה ע

בודה בשטח. רואים את הקבלן כמי שביקר במקום העבודה, בדק את התאים, מסמכי המפרט, ומגבלות הע

והגישה  הקיימים  באופן  יסודי,   שות המקומית, התשתיות, הקוסטרוקציה ותאי התועהדרישות הר

 בהקמת הפיגומים ואמצעי הגישה לביצוע יסס  את  הצעתו  בהתאם  לתאים  הקיימים  לרבות  הצורךוב

 הגזרים כמו גם היבטי הבטיחות. ההיבטיםהעבודות בתוך החלל המוקף לרבות כל 

 

בסיסי  התוים,  הפרטים והמידות של המבים והמערכות השוים המפורטים בתוכיות הם לצורך מידע

 ראשוי בלבד.

  

וג שהוא, רואים את הקבלן, כמי שלקח בחשבון בהצעתו את העבודות הקשורות באלמטים קיימים מכל ס

 ובקרבת אתר העבודה. באתר לרבות קוסטרוקציה, מערכות מים, ביוב, יקוז, חשמל ותקשורת קיימים

 

 העבודה. תשומת לב  מיוחדת  תיתן  למתקים  עיליים  ותת  קרקעיים  המצאים  בסמיכות  ובתוך  אתר

 

בהצעתו כי בעת   ייקח בחשבוןהקבלן אחראי לכך, שעבודתו לא תפגע בפעילויות הסדירות במתחם. הקבלן 

זור עבודתו או בשטחים הגובלים איתם, תבוצעה ובעוה אחת עם ביצוע עבודות חוזה זה בשטחים ובא

המזמין,   ויהיה  עליו לתאם  את  פעילויות שוטפות, של משמשים וכן קבלים אחרים המועסקים על ידי
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המזמין. התאום ושיתוף הפעולה ה"ל לא  וראותעבודתו עם פעילויות  אלה  ולשתף  איתם פעולה  לפי  ה

 עילה להארכת תקופת הביצוע. הי ולא ישמשיזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלש

 

בכלל,  הקבלן יגיש לוח זמים ואופי ביצוע שיתואמו מראש עם המזמין, באופן שתקטה למיימום, ועד

 ההפרעות לעבודות הסדירות המבוצעות בשטח.

   

אחרים קבלים  לן או של אחרים, עקב עבודתו של הקבלן ועקב פעילויות שלר בתביעות הקבהמזמין לא יכי

 בשטח.

 

 הקבלן יהיה אחראי ישירות למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לאחרים עבור כל זק שייגרם למזמין ו/או

 לאחרים.

  

  

  

  ימות באתר של הנתונים והמידות בתוכניות א . 4

  

בתוכיות. על הקבלן לבדוק לפי ם הקיימים לבין המידות והפרטים ייתכו סטיות בין המידות והפרטי

חלקי המבים הקשורים בעבודתו ואת  הגשת הצעתו ולפי ביצוע ובמהלכו את מידותיהם ופרטיהם של כל

יש בסטיות מצבו הפיזי של המבה. לא תתקבל כל תביעה או טעה מצד הקבלן על סמך טעות שלא הרג

  במידות המופיעים במסמכי החוזה., בתיאורים והתאמות כלשהן ו/או אי

  

  זהירות מפני פגיעות כלשהן ושמירה על מתקנים קיימים  . 5

  

קרקעיים  הקבלן מתחייב לקוט בכל אמצעי הזהירות כדי לא לגרום זקים לפש ולמתקים ולמבים על

  ו/או תת קרקעיים קיימים.

  

שיורה עליו  מתאימים אחרים ככל הדרוש, וכפיבתמיכות זמיות, פיגומים ואמצעי הגה הקבלן ישתמש 

  המפקח.) אשדוד+ המזמין +  המתכן +  –המזמין  ו/או הרשות (ועדה מקומית לתכון  ובייה  

   

לתשומת לב הקבלן העבודה בחלל מוקף ובמקום בו הגישה להכסת ציוד צרה ומוגבלת ועליו לקחת 

בוו, אשר העסקת יועץ בטיחות מיוחד, מטעמו ועל חשבמסגרת הצעתו את התוים דלעיל כמו גם בחשבון 

יערוך תוכית בטיחות מפורטת ופרטית לעבודה זו על כל מרכיביה והיבטיה הייחודיים וכן יבצע פיקוח 

  העבודה. אתר צמוד לקיום כל סידורי הבטיחות האותים בכל זמן ותקופת
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ש תכון וביצוע הסדרי הבטיחות ובכל הדר כל ההוצאות והאחריות בטיפול בכל סידוריעל הקבלן יחולו 

לתכון שיוע הקמה ופירוק והוצאה של כל מערך הפיגום שיידרש לצורך ביצוע העבודות לרבות העסקת 

ון וביצוע הפיגום שיתוכוסה ובעל רישיון שילווה את תכו, מסטרוקציה, מטעמו ועל חשבודס קון מה

כן יבצע פיקוח אתר צמוד צוע עבודה זו על כל היבטיה הייחודיים וויבוצע על פי הדרישות הפרטיות של בי

  לרבות פיקוח הדוק ובקרה. על קיום כל דרישותיו והחיותיו וייתן החיות ביצוע שוטפות

  

יפטרו  ורו, לאסידור התמיכות ואמצעי הגה ובטיחות אחרים, גם אם בוצעו לפי הוראות המזמין או באיש

  .ית לזק כלשהו בפש ו/או ברכושאת הקבלן מאחריותו הבלעד

  

 –כל אמצעי ההגה, התמיכה, הפיגום, ההרמה, השיוע וכיוב' ו/או כל אמצעי הגה אחרים, לא יימדדו  

עליון וצמוד,  תמורתן של העבודות ה"ל, לרבות תכון ושירותי הייעוץ הקשורים בהם (תכון, פיקוח

  ב,)' כלולה וגלומה בהצעת המחיר.ות, תיפעול, הרכבה ופירוק, שלביות וכיובטיח

  

התת  על הקבלן לברר מראש אצל הגורמים הוגעים בדבר את מיקומם של המכשולים והמתקים

  קרקעיים, במידה והם ידועים.

  

הקבלן  משחרר  את  המזמין  מכל  אחריות  לזק שיגרם לעמודים, לקירות ולמתקים מבים ומערכות  

  המזמין. י  שיורה  עליו  המזמין,  ולשביעות רצוו  המלאה  שלומתחייב לתקם  על חשבוו כפ

  

  מניעת הפרעות לפעילות השוטפת  . 6

  

השוטפת  באזור   יום –צורה שתבטיח כי פעילות היום על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע ב

ת ובשטחים , ברחבובכבישים לרבות  הפעילות  וגישת  העבדים  במכון  טיהור  השפכים,  במיוחד  שימוש

אחרים, לא יופרעו כלל. על הקבלן למלא  בדייקות  אחר  הוראת  המזמין  בדבר  צירי  תועה,  מקום  

רים, סידורי תאורה, מיקום מתקי ייצור, משמעת שעות עבודה, סוגי הציוד והרכב וחומ ריכוזי  ציוד,  רכב

מר, הגה על איכות הסביבה ומיעת מטרדים  סידורי הבטיחות ההוגים, סידורים לפיוי חו המותרים,

  כל האמור בסעיף זה יילקח בחשבון בעת הצעת הקבלן לשיטת העבודה ושלבי הביצוע. כו.'ו

  

  עבודה רק לאחר שתמלאו התאים הבאים:הקבלן יתחיל ב

  

  קיבל בכתב מהמזמין צו התחלת עבודה ואת ההוראות.  .א

ההוראות  לי משה המועסקים על ידו, מכירים אתוידא שעובדיו וספקיו על עובדיהם, לרבות קב  .ב

  ומסוגלים למלא אחריהן.

  עשה את כל הסידורים הדרושים להבטחת מילוי ההוראות.  .ג

  טופס בטיחות לקבלים והחה את עובדיו בהתאם. חתם על  .ד

  העברת ערבות בקאית עפ"י החוזה.  .ה
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  מזמין.העברת פוליסת ביטוח ריסק קבלים לשבועות רצון יועץ הביטוח של ה  .ו

  שוי ומוסמך וזאת במשרד העבודה האזורי.ימיוי מהל עבודה ר  .ז

  הודעה למח' מבים מסוכים על התחלת עבודות השיקום.  .ח

  מיוי מפקח / מהדס מלווה.  .ט

  הכת תוכית בטיחות מפורטת והגשתה למזמין.  .י

  הכת תכון מפורט של כל אמצעי הביצוע לרבות הפיגום ואמצעי העזר לביצוע העבודות.  .יא

   

  

האמור  לעיל  לשהי ולא ישמש עילה להארכת תקופתאת הקבלן בתוספת תשלום כהאמור לעיל לא יזכה 

  הביצוע. לא יזכה

  

  

  ןלהתארגנות הקב . 7

 שטח התארגנות 7.1

אחסון ציוד משרדיו, למוש הקבלן לישטחים לש יןהמזמה יקצה לפי תחילת העבודות באתר ההקמ

ההתארגות  , במידת הצורך,יתר לשטחראי על קבלת ההקבלן יהיה אח ולבריאות וגיהות.וחומרים, 

הקבלן  .מעירית אשדוד ויקח בחשבון אפשרות שאישור השטח יהיה כרוך בעלויות (על חשבוו)

ם המסופקים על ידו אך ורק בתוך שטחים יוד והחומרייחזיק את כל מתקיו הזמיים ואת כל הצ

   אלה. 

 
 אספקת צרכי הקבלן באתר. 7.2

קבלי המשה שלו, חבר הצוות שלו, וצורכי: את כל צרכיו,  , יתקין, יפעיל, ויתחזקהקבלן יספק

ת חשמל, אספקת מים, אספקת מיזוג, תאי קעובדיו, והמפקח בתחום האתר. צרכיו כוללים אספ

מבי משרדים, מבי אחסון, מבי חדרי עבודה, ב, תקשורת טלפון ואיטרט, ביו ,תברואהגהות ו

ים . ימייםשירותים כ המביות המבדס תוכי הקמתם וידאג והשירותים הקבלן יגיש למהלפ

להקמת כל המבים  אם דרש, תוהרשויות המוסמכוכן אישור  או המפקח, המהדסלקבל אישור 

  .ן הקבלןכל באחריותו ועל חשבוה .באתר יוב/תקשורתב/מים/חשמל , וחיבוריהזמיים

  

מכל סיבה שהיא. הקבלן יבטיח  פסקות באספקת מיםלמזמין לא תהיה שום אחריות בוגע לה

ה"ל במסגרת  המים מהחיבור האמור. כלאספקת מים במיכלים למקרים של הפסקה באספקת 

  הקבלן.התארגות כללית. עלות המים תהיה על חשבון 

  

חשמל לאתר העבודה. כל הסידורים  הקשורים באספקת החשמל   המזמין איו מתחייב לספק

בטיחות אחרים והם יבוצעו בתאום מוקדם ועל  ים לתקים של חברת  החשמל ולתקיחייבים להתא

  פי הוראותיה של חברת החשמל.
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למזמין לא תהיה שום  התקת הסידורים ה"ל ואספקת חשמל הים על ידי ועל חשבוו של הקבלן.

פי  לאספקת  אחריות בוגע להפסקות באספקת חשמל מכל סיבה שהיא. הקבלן  יכין  ציוד  חלו

על הקבלן יהיה  ההתארגות הכללית. סקות  החשמל.  ה"ל  במסגרתחשמל  למקרים  של  הפ

  לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בהכת חיבור זה, וכן במחיר של עלות החשמל.

  

 סדר וניקיון באתר. 7.3

על ואחזקה רגילה.  אתר העבודה מצוי בשטח מט"ש קיים, שבשטחו מתהלת פעילות הפעלה  .א

 לות השוטפת במט"ש.ימידי יום, ולמוע הפרעות לפע עבודתוטח ולקות את שן לסדר הקבל

 בתום העבודה. ה באותו יוםגמר העבודל ע פקחלהודיע למ הקבלן חייב  .ב

, חייב להיות קי בצורה סבירה ועל הקבלן לסלק בכל יום, בתום יום העבודה, העבודותאתר     .ג

שיירי אריזות, מיכלים ריקים, פסולת ביין,  את הפסולת הגסה שהצטברה באותו היום, כגון

ולת זו ים וכו'. פסרל, קטעי צרת, קצוות האלקטרודות, קרשים, מסמזקטעי מוטות בר

תסולק למיכלי איסוף פסולת מתאימים וממויים ותסולק ע"י הקבלן אחת לשבוע, לאתר 

  מורשה לפסולת מוצקת.

שהוא, העלול לסכן עובדים או מבקרים, הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים, או מכשול אחר כל  .ד

 ., מייד עם תום השימוש בועלסילוק המפגאלא ידאג 

 .ועל חשבון הקבלןה חלק מעבודת הקבלן , היון באתרסדר ויקיכל עבודת   .ה

   

 שמירה גידור תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות.דרכי גישה  7.4

הקבלן המזמין והמפקח. , ועם הקבלן יכין תכיות הסדרי תועה ויאשר אותן ברשויות המתאימות

ר, , גידוביממהשעות  24במשך  שמירה, ישמרו פתוחיםש ה ותועהשדרכי גייספק, יתקין, ויחזיק, 

, לרבות פסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבטיחות באתר, ושילוט תועה תמרורי אזהרה

מפקח בטיחות ו/או די לבטיחות העבודות והציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על י

הן לה, הוצאות א כלפי הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.  להמפקח, או שהוא דרוש על פי דין, או ע

  .שבון הקבלןעל ח

  

בוסף לאמור בתאי החוזה, סיעות על פי הכבישים הקיימים לכל מטרה שהיא תבוצעה אך ורק 

ה בכלים זחליליים ישירות על גבי באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פיאומטיים התוע

 יתוקן  על ידי  הקבלן ועל המיסעות אסורה בהחלט. כל  זק  שייגרם לכבישים ומתקים קיימים,

  חשבוו לשביעות רצוו המלאה של המזמין.

 

 מטעם הקבלןוסימון השגחה  7.5

 לפי התחלת העבודות, ימדוד הקבלן את כל אתרי העבודות של כל המבים באמצעות מודד  .א

 מוסמך, ויגיש מדידה זו למפקח.
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ב להיות מצוי באתר, ילמזמין, הקבלן מתחי עבודותבמשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת ה  .ב

  .העסיק תדיר מודד מוסמך, ולהעבודותהשגיח ברציפות על ביצוע ל

תוכיות הביצוע  מבוססות על טופוגרפיה קיימת ועל סקר צרת תת קרקעית שעשה לפי     .ג

וכן סקר ע"י מכשירים מאתרי צרת מתכת שרמת  "AS MADE"ת (לא בהכרח תכיות קיימו

היא עבודה לפי שהקבלן יתחיל בביצוע איזו ש מ' באפקי.  1/2±  - מהעומק ו ±30%דיוקם 

העבודות, הקבלן מתחייב לבדוק את כל הרומים, המספרים, המימדים שקבעו בתוכיות מ

מן הקבלן את כל הרומים, המימדים ובהוראות בכתב של המפקח. לאחר הבדיקה יס

יות ולהוראות בכתב והמצבים הקיימים והמתוכים של כל חלקי העבודות, בהתאם לתוכ

 כל הסימוים יבוצעו על ידי מודד מוסמךום. סימה לדיוק באחריות גמורמהמפקח, וישא 

 שיועסק על ידי הקבלן.

מדידה, דיסטומט, ציוד לייזר,  להחזיק, במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מתחייבהקבלן   .ד

העבודות, כולל צוע יבבהקבלן  עובדייחה ויבדוק את  המוסמך ומאזת. המודדאמת מידה 

גלשים בהתאם לרומים יומ ,שערים ,צרתהתקת וד, הרכבת צים, אך לא רק בעת, ביית מבי

ל עת ולעומקים הדרשים בתכיות. המודד וציוד המדידה יעמדו לרשותו של המפקח בכ

 שידרוש זאת.

לביצוע  והקבלן יספק ויתחזק את כל יתדות הסימון והסימוים האחרים, שקבעו או יקבע  .ה

. הקבלן ישא למצבם הקודםיחזירם והם, יחדשם ה של פגיעה או שיוי בקרהעבודות, ובמ

קב פגיעה או שיוי באחריות מלאה לשגיאות ותקלות בביצוע העבודות, שתיגרמה ע

 בסימוים אלה.

 כל ההוצאות בגין השגחה וסימון מטעם הקבלן הם על חשבון הקבלן.    .ו

 

 שילוט אתר 7.6

שלטים צבעויים  המהדס, שיהעבודה, יספק הקבלן וירכיב, במקומות שיורה ת להתחעם קבלת צו 

מ"ר כ"א. השלטים יהיו ממתכת, מורכבים על מבה מתכתי מתאים. הכיתוב  6בגודל של לפחות 

  , כל אלה על חשבון הקבלן.מהדסבשלטים יוכתב ע"י ה

  

 תוכנית התארגנות 7.7

  תוכיות להקמת המחה כולל:ש לאישור המפקח יהקבלן יכין ויגהעבודה, התחלת עם קבלת צו 

 אור תיבי התועה באתרית תתוכי  .א

  תוכית לכיסה לאתר והיציאה ממו  .ב

  תוכית לציודים שיהיו באתר           .ג

  

   הביצוע להתארגנות באתר שלבי 7.8

יהיו  צוע עבודות הדסה אזרחילבי ים ואבי דרך ראשיות בלבד)הביצוע הראשיים (מיימאלי בילש

  כדלקמן:

  בהתאם להסכם מפורט שיחתם עם הקבלן. .קבלת צ.ה.ע  .א
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  ) לידי הקבלן.יםסירת האתר (המעכלמ  .ב

תועה ה הסדרי הגשה  לאישור  של  תוכית  הסדרי  תועה  זמיים  במהלך  ביצוע  העבודות.          .ג

  ויציאה מאתר העבודה וכיוב.כללו דרכי גישה, כיסה י

הגשה לאישור וקבלת אישור של ממוה הבטיחות וממוה התועה מטעם המזמין של   .ד

  מוסמך ומוסה. פרוגראמת בטיחות מפורטת שיערוך הקבלן באמצעות יועץ בטיחות

וע של הסדרי  התועה  ציבהגשה לאישור של תוכית הסדרי בטיחות בעבודה והסדרי תועה ו  .ה

  ולרבות סימוים ותמרורים. כל  השלבים  לרבות  כל  ציוד  העזר  וההתקות  הדרשותב

גידור ובידוד אתר העבודות. הגשת פרטי קבלי המשה לאישור המזמין. הגשת פרטי עובדי הקבלן   .ו

 המזמין.  לאישור

ע על ידי הקבלן לאישור  צומהגשת פרטי קורות חיים של מהדס הביצוע וציג הקבלן ה     .ז

והאדריכלים בעל וותק  זמין.  המהדס  יהיה  מהדס  אזרחי  רשום  בפקס  המהדסיםהמ

כבר עם  יוגשו –מודגש בפי הקבלן כי פרטיו של מהדס הביצוע המוצע מטעם הקבלן מוכח. 

ן לבקהגשת הצעתו למכרז זה. הגשת פרטי קורות חיים של מהל העבודה המוצע על ידי ה

ודה יהיה מהל עבודה מורשה בעל תעודה תקפה ממשרד העבודה לאישור המזמין. מהל העב

מהל העבודה ישהה באתר כזמן שתבוצע עבודה  שות וותק לפחות מאז הסמכתו. 10בעל 

באתר הן על ידי הקבלן והן על ידי קבלי משה ו/ או אחרים.  מהל  העבודה  יהיה  האחראי  

  ות בעבודה באתר ובסביבתו.הבטיח ושמירת  חוקי  ודיי  תלעיין  הבטיחו

 לוח הזמים יכלול. (לרבות לו"ז לעבודות זמיות) הגשת לוח זמים לאישור המזמין     .ח

 :לפחות

 .העבודה תמועד התחל ) 1

וסיום של מטלת עבודה שהוגדרה בשלבי הביצוע  מטלההמשך ביצוע , מועדי התחלה ) 2

  .בשיטת הביצוע

 .המועד סיום העבוד ) 3

  הגשת תוכית תביות ותמיכות לאישור המזמין  .ט

על פרטי מהל  שילוט אתר הבייה כחוק לרבות שילוט אזהרה למיעת כיסת זרים ולשילוט  .י

 העבודה הממוה ופרטי הקשר שלו. 

 וכיוב.'  מועדם, משכםהגשת תוכית עבודה מפורטת לרבות פירוט שיטות הביצוע,      .יא

מערך הפיגום  והפירוק  שלבים  לרבות  שיטות  ההרכבה  ושיהגשה לאישור  של  תוכיות  וח  .יב

  ואמצעי הביצוע בהם יעשה שימוש.

  

  וחשמל יהיו כדלהלן: יותמערכות אלקטרומכ ,ההתארגות עבור ביצוע התקות ציודשלבי 

  

 :הכת מסמך המפרט  .א

, ושלבי הביצוע (תאור מילולי של העבודה תמאור והגדרת מטרות העבודה המסויית ) 1

 .וים זה)בשלה מס עצושתב

  .פירוט שמי של אחראי על ביצוע עבודה מסוימת זו ) 2
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כל שלב משלבי הביצוע פירוט כמות ופירוט כוח האדם מקצועי/פשוט המוקצה לביצוע  ) 3

  ., ופירוט מטלת העבודה שיבצע כל אחד/כל קבוצהשיוגדרו כמפורט לעיל

, מכוות, פיגומים ,תומופים, מחפרוים, דחפורים, במ צוע (משאיות,יפירוט כלי ב ) 4

 וכדומה) ומטלת כל אחד מכלים אלה. משאבות למעקפים זמיים,

פירוט שמי של גורמים חיצויים הדרשים לפקח/להל עבודה, כמו: ציג יצרן ציוד,  ) 5

 מומחה חיצוי שאיו עובד ישיר של הקבלן, וכדומה.

ות תיות קיימשתחפירות ומילוי חוזר, גילוי ות דרשות (כמו: יאור עבודות זמית ) 6

סילוק מי תהום ו/או מים עיליים, תמיכות יתוק/התחברות/מעקף ל/מ/תשתיות אלה, 

   וכדומה) למיעת התמוטטות קרקע ו/או מבים קיימים, 

 פירוט אמצעי בטיחות, גהות מיוחדים אם דרשים. ) 7

 :חותפל לוח הזמים יכלוללאישור המזמין.  (לרבות לו"ז לעבודות זמיות)הגשת לוח זמים    .ב

 .העבודה תמועד התחל ) 1

וסיום של מטלת עבודה שהוגדרה בשלבי הביצוע  מטלההמשך ביצוע , מועדי התחלה ) 2

  .בשיטת הביצוע

 מועד סיום העבודה. ) 3

  

 , הכתהגשת כל תוכיות התארגות אלהלרבות , כפי שמפורט לעיל תוהככל כל ההוצאות בגין 

תוספת  בועלא יוכל לת והקבלן חשבון הקבלן לעלאישור המפקח, הן  ים, הכת לוח הזמהמסמכים

 .א בגין האמור לעילישה מחיר שלם כל תוספתילא  המזמין, ובכל מקרה שלום כלשהיא בגין אלהת

  

ימים  10בתוך  כל האמורלהכין ולהגיש לאישור המפקח, הקבלן חייב פקח, דרישת המפי על 

 טת תוכית ביצוערי בהגשת שידלשל כל יום ק איחור .מיום מסירת דרישת המפקח קלדריים

  מהתמורה שתשולם לקבלן. ש"ח ליום 000,2גרע סך של י ו/או/גם לוח זמים

 

  מסירת העבודות למזמין פניניקוי האתר ל 7.9

דות למזמין, הוא יקוי וסילוק סופי של כל עודפי החומרים והפסולת, פירוק ת העבולמסירתאי 

כל ההוצאות בגין אלה  .ל רכושו של הקבלן מהאתרכו וסילוק כל המבים הארעיים, ציוד ההקמה,

  הן על חשבון הקבלן.

  

  היערכות לביצוע  7.10

  יבצע לפחות:קראת ביצוע העבודה הקבלן ל  

הגשת תוכיות מפורטות לרבות פירוט הפיגומים והטפסות (תוכיות+חישובים) ואמצעי   .א

יסה, כלי הרמה, כלי רה הרמה, כלי העבודה המיועדים לשימוש (לרבות ציוד, כלי פירוק, כלי

פירוקים ויציקות ולרבות שלבי  שיוע, פיגומים וכיוב)' ואופן ההפעלה וכן תוכית שלבי

  להתייחסות ולאישור המזמין בכתב. שה (תמיכות בייים וכיוב,)'המשה ופעולות המ
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סימון  באופן  ברור  ומאיר  עייים  וכן  קיטת  אמצעי הגה על מתקים תת קרקעיים   .ב

 בזק. ליים לרבות קו הידרטים, קו תיעול, קווי חשמל ותקשורת וקווייעו

מ'  5 - המבה וב עבודה והמצאים בשטחסימון כ"ל לגבי תשתיות המצאות בסביבת אתר ה  .ג

  מסביבו לפחות.

סימון והגה על שוחות קיימות וקווים קיימים חשמל, מים, ביוב, יקוז, תיעול, תקשורת,    .ד

 וכיוב.'  מוך, חיווי, אבטחה, תאורה, שליטה ובקרה חתתקשורת תוים, מ

העבודה וכן  קבלן ראשי  במשרד הודעה על תחילת עבודות  במשרד  העבודה ולרבות  מיוי  .ה

  מ"ע רשום ברשויות.

  גידור האתר וסימוו, תאום יתוקים עם המזמין.  .ו

  

  תיעוד  7.11

לס דיגיטליות. צילום של יטסהמצב הקיים במבים, לרבות המערכות במצלמות  הקבלן יתעד את

טות מעלה. המפור לפרטיו  הקטים  ביותר  ולרבות  הסביבה וכן כל התשתיותמרכיבי  המבה  עד 

  העתק יימסר למזמין.

  

  ביצוע  7.12

  בצע את כל העבודות הביצוע בהתאם להחיות כדלהלן:הקבלן י

ידי זהיר וכל  תותביצוע עבודות בהתאם לדרש ועל פי הפרטים וההחיות לרבות עבודות סי  .א

  בתוכיות לרבות טפסות, אמצעי שיידרש על מת שלא לפגוע באלמטים.

  ברזלות, יציקה, אשפרה, איטום וכיוב.' ביצוע  של  העבודות  הדרשות  וכפי  המתוארות   .ב

  - 2ג.הביצוע, בין היתר, על פי מפרט טכי מיוחד שבפרק המפרט המיוחד    .ג

ל מוספים ותוספים. ביצוע כמתואר באריכות במפרט הכול תדחהבטון היו בטון בתערובת מיו  .ד

בהיקף, עיגון איסטרטים,  וקסי. שרוולים לפישרים ליקוז מי גשםקוצים מעוגים באפ

  מסבכי פלדה, משטחים, בסיסים וכיוב.'

 וצרת. ביצוע העוקה הטמוה, יסורים, חציבות, קיבוע איסטרטים ופתחים וכן חדירות  .ה

הלך במ במות,  פיגומים, טפסות  ותמיכות ככל  שיידרשפיגומים  ו  לש העתקות שוות   .ו

  הביצוע.

וידוא יומיומי של קיומם של כל הסדרי הבטיחות בעבודה בחלל מוקף ובעבודה בגובה וכיוב'   .ז

ומהדס המתכן של הפיגום  לרבות וידוא תקיות הפיגום (על ידי יועץ הבטיחות של הקבלן

  ומהדס הביצוע באתר.)
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  זמנים לביצועח לו . 8

  בודה תהיה כדלהלן:עלוח הזמים לביצוע ה

  

 .בהתאם לדרש במפרטים תוך חודש ימיםוחומר טכי אספקת רשימת ציוד   .א

 .ימים מקבלת החומר הטכי 10התאגיד יאשר/יפסול את הציוד המוצע תוך   .ב

 .שבועייםתוך  –תאגיד קבלת הערות הלאחר  לחומר הטכי השלמות/ספקת עדכוןא  .ג

 .חודשים מצו התחלת עבודה 3 – 2למעכל מספר  דסה אזרחיעבודות ה  .ד

 .חודשים מצו התחלת עבודה 5 – 2עבור מעכל מספר געת הציוד ה  .ה

 .חודשים מצו התחלת העבודה 6  -  2למעכל מספר  קרהחשמל ובעבודות   .ו

 .חודשים מצו התחלת עבודה 7 –למזמין  2מסירת מעכל מספר   .ז

 .מצו התחלת עבודה שיםחוד 11 – 3עבודות הדסה אזרחי למעכל מספר   .ח

  .חודשים מצו התחלת עבודה 12 –למזמין  3מסירת מעכל מספר   .ט

 

  אום בין העבודותת . 9

 קיים בשפכיםעבודות במתקן טיפול  9.1

תו פעולשיך מהקבלן מודע לעובדה שמירב העבודות תבוצעה בשטח מתקן טיפול בביוב קיים, שי

ב תיאום וביצוע הסדרים עם מפעיל המט"ש עבודות יחייביצוע מירב ה .משך כל תקופת החוזה

אומים וההסדרים לפי ובמשך התערבות יהקיים, לפי תחילת כל עבודה ספציפית שהיא. כל הת

תאומים ה יאשר אתמפקח. המפקח מפעיל המט"ש באישור הבמתקן קיים, ייעשו בין הקבלן ל

  מפעיל המט"ש הקיים לבין הקבלן.ם בין חוצים היוההסדר

   

 ום ביצוע עבודות הסדרי תא 9.2

ובדי הקבלן, יתואמו עכל העבודות, בין אם תתבצעה על ידי הקבלן, קבלי המשה של הקבלן, או 

רשאי לחייב את הקבלן לשות את סדרי עבודתו ולשות את  פקחהממובהר בזאת ש. על ידי הקבלן

הזמים המוסכם  יויים בלוחודות השוים, אפילו אם הדבר יגרום לשהעב שלבי מועדי הביצוע של

ל ידי המפקח, הם על ע. כל ההוצאות בגין תאום עבודות, ו/או שיוי סדרי ביצוע העבודות והמאושר

 מחיר שלם כל תוספתילא  המזמין, ובכל מקרה תשלום וסף לא יוכל לתבוע , והקבלןהקבלןחשבון 

  יל.ר לעוא בגין האמישה
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  שמירת הסביבה, בטיחות וגהות . 10

  י טבעגד פגעהגנה נ 10.1

הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים להגן על העבודות במשך כל תקופת הביצוע עד למסירת 

ות למזמין, מזק אשר יכול להיגרם על ידי מי גשמים, שיטפוות, מי תהום, מפולות אדמה, דהעבו

לן לפי בגרם בין אם הקיזק ששיבוצע, ו/או  הגה אמצעי , שמש, או תופעות אחרות דומות. כלרוח

 על , הכליתוקן על ידי הקבלן בלי דיחוייבוצע, ו/או ו קט אמצעי הגה ובין אם לא עשה כן, דעת

 חשבון הקבלן, לשביעות רצוו של המפקח.

 

 כריתת עצים 10.2

 סמכותת המוולא ייכרת כל עץ במקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המהדס ובאישור רשוי

ץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם מי מטעמו, עבמידה ודרש. אם יכרות הקבלן, או 

הקבלן לטוע עץ אחר במקומו, עפ"י קביעת  פיצויים בסך שיקבע ע"י המהדס וכמו כן, יהא על

 המהדס.

 

 ת חומר או מחצביכרי 10.3

לרבות חומרי תשתית  מחצב מר אווהקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל ח

חובת  עים, כורכר, שלא על פי הרשאה מפורשת בכל דין או הסכם.ל, אדמה, סלותכסית כגון חו

הגשת אישור אתר, כגון יטפל בחול אשר יוציא במהלך חפירות ב הקבלן להגיש מסמך המתאר כיצד

 . מאתר פיוי המאפשר סילוק חומר זה לאתר הותן אישור

    
 קנות הבטיחות בעבודהם לתבהתא יקבלן ראש 10.4

"מבצע העבודה" בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה)  - לן ראשי" והקבלן יהיה "קב

ריות הבלעדית לבטיחות האתר, העובדים והשוהים באתר. הקבלן ח, ועל כן ישא בא1988 - תשמ"ח 

ותקת חוק  ם לכלאלוודא כי כל העבודות מבוצעות בהתיקוט בכל האמצעים הדרושים ע"מ 

  ן.בטיחות ישימים ודרישות המזמי

ות הקבלן  "מבצע הבייה" יישא הקבלן באחריות על הבטחת הבטיחות והגהות באתר לא מתוקף הי

מתם של המבים והמערכות החדשות שוא מכרז זה , אלה גם באחריות על הבטיחות קרק בגין ה

קרים ושוהים באתר בגין בביצוע ן, מבהמזמי לי המשה מטעמו ו/או לגבי עובדישל העובדים וקב

בחיבור המתקים הישים במט"ש למתקים החדשים אשר בו על ידו בגין מכרז ות הכרוכות עבוד

טיחות בעבודות החיבור בין המתקים חדשים והישים יהיה באחריות מהל בזה. הפיקוח על ה

  .אשי וכן ע"י ממוה הבטיחות מטעמוהעבודה מטעם הקבלן הר

  

 בנושא בטיחות וגהות בתעסוקהים דגש 10.5

ייבויותיו שוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות התחבמסגרת  על הקבלן

") ופקודת הבטיחות חוק ארגון הפיקוח(להלן: " 1954- וח על העבודה, תשי"דקעל פי חוק ארגון הפי

 על פיהם. תקות") והתפקודת הבטיחו(להלן: " 1970- בעבודה [וסח חדש], תש"ל
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 הל עבועל הקבלן חלה החובה למוי ות מדה מוסמך מטעמו ולהודיע למפקח עבודה אזורי על המי

עותק של תעודת מהל העבודה , המיוי וזאת על פי החוק.  הועל ביצוע פעולת הבייה שו מכרז ז

 של התאגידיחות ה הבטת בייה יועבר לממוללאתר הספציפי על פי המכרז והודעה על ביצוע פעו

  קט . לפי תחילת העבודה בפרוי

בלן לפעול במילוי התחייבויותיו שוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם על הק

וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות והלי הבטיחות  המזמיןם של עובדיו, עובדי תובריאו

  ח.המפק ו/או להדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המה

מקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, ם הקיימים בהקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכוי 

מבים, הציוד והחומרים אשר הם בשימוש כל זאת הבין היתר בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, 

 ידאג ,בהתאם לשלבי הביצוע שהוגדרו בפרויקט באמצעות יועץ בטיחות מוסמך וכשיר מטעמו

ר וידריך את עובדיו בהתאם לסיכוים שלום הציבו טת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירתלקי

של הפרויקט והערכת  בי הביצועלבהתאם לשהכרוכים בביצוע הפרויקט, לפי תחילת העבודה 

ת מטעמו, עותק של תכית הבטיחות ממוה בטיחוהסיכוים שבביצוע כול אחד מהשלבים , ע"י 

 ת העובדים וקבלי המשה הדרכמתיעוד כוים על פי שלבי הביצוע בפרויקט ות הסיוהערכ הכללית 

  מכרז זה .העבודה שוא  לפי תחילת של המזמיןלממוה הבטיחות למפקח מטעם המזמין ויועבר 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והספח דן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות שוא  

או   המזמיןשל דסים ם ומהמפקחי קבלי המשה מטעמו , עובדיו,ות ולשלום חהסכם זה, לבטי

המצאים בסביבת העבודה ושאר  השוהיםפיקוח או לבדיקות שוות וכן לבצע מטעמה הבאים  

 ועלים לביצוע ההתחייבויות שוא המכרז.הפהמועסקים ו

ים יה של המבים והמתקילגדר את אזורי הבמבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה 

 שוטפת של המט"ש . טח העבודה ההחדשים כדי להפרידם מש

באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים לכסות פתחים, שוחות או/ו חפירות להחת צרת לסמן 

ומובים מפגעים וסיכוים שוים הקיימים ו/או הוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון 

ת, חומרים, יחות) מכוומאן דהוא, לגדר לבטח (בהתאם להוראות פק' הבט ללגופו ו/או לרכושו ש

....) ולקוט בכל האמצעים הדרושים ציוד ותהליכי עבודה מסוכים (שוחות, בורות ,תעלות חפורות

למיעת התלקחות חומרים, למיעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לקוט באמצעי 

  ים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.קבטיחות אותים ומספ

תאם לתכית בטיחות אשר תוכן ע"י ממוה בטיחות מטעמו האמון על כך ול בהלן לפעעל הקב

ולהכין תאם לדרישות הדין, הכוללת סקר הערכת סיכוים ואמצעי מיעה ובקרה על הסיכוים ובה

  והלי בטיחות למצבי חרום.

מצויים כלי העבודה ההאמצעים הדרושים על מת שהציוד ו הקבלן מתחייב לוודא ולקוט בכל 

ליקויים העלולים וש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או בשימ

  לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

אדם צריך להימצא שהקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה אותים ובטוחים לכל מקום  

  א הסכם זה.בו במסגרת ביצוע העבודות שו

עת פגיעה באדם הקבלן מתחייב לקוט בכל האמצעים הדרשים למיעת התפוצצות ו/או למי 

וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכול בהתאם להוראות הדין 

  וכללי הבטיחות.
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ושו פו ו/או ברכגרום לפגיעה בגומפגע אשר גרם ו/או עלול היה ל במקרה בו התרחשה תאוה ו/או 

, למפקח אצל המזמין רה באופן מידי למהל ו/אושל מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המק

 ולמפקח מטעם משרד הת.מ.ת  (במידה והדבר דרש על פי כל דין). 

ל ו/או המפקח אצל ירוע המהאמלא של המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח 

רוע לרבות הסקת מסקות והמלצות למיעת קרות אירועים דומים ת ממועד האישעו 72תוך  המזמין

  בעתיד.

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  של המזמיןמידה וימצא המהל ו/או המפקח ב 

המהל ו/או המפקח  צעותמבא המזמיןוכל יהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו שוא הספח דן, 

ימים ממועד קבלת  7והקבלן לא תיקן ההפרה כדרש תוך  לקבלן. היה לתן התראה בוגע לאמור

באמצעות המהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי  זמיןהמוכל יההתראה, 

 הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה.

תרופות ר הסעדים והות להוסיף ולא לגרוע משאכי הוראות סעיף זה בא למען הסר ספק, יובהר

 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין. המזמיןהעומדים לרשות 

של כל ומוחלטת סופית  שימה ן הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות ספח זה, כדי להוות רלמע 

 יותיו שוא הסכם זה.ודרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייב

ם לדרישות ה"ל איה משחררת ו/או פוטרת אותו מן החובות הקבלן בהתא כמו כן, יודגש כי פעולת 

ל פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה החלות עליו ע

  והארגוים להם היא כפופה.

 

  ציוד מגן אישי 10.5.1

ן ובפרט בהתאם להוראות כל דית עובדיו ציוד מגן אישי, והקבלן מתחייב להעמיד לרש  א.

ת ציוד ותק(להלן: " 1997- אם לתקות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), תש"זבהת

  "), להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.מגן אישי

עיל, באיכות אותה, להקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור   ב. 

למתן הגה אותה מפי הסיכוים שאותם  ות הדרשיםחזק ועמיד, בעל מבה ותכו

  הדרש בהוראות הדין ובתקות "ציוד מגן אישי". הוא בא למוע, ועל פי כל תקן

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

באמצעות המהל  המזמיןוכל יעל פי סעיף זה,  במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו  ד.

שיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא   או המפקח ו/

  ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7וך תמולאה 

  

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 10.5.2
ה וכיו"ב ובכלל זה דעל הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכוות, האביזרים כלי העבו  א.

רט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים ת הדין, ובפמכוות הרמה שבהתאם להוראו

מך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק סלעבור בדיקת תקיות ע"י בודק מו

מוסמך כדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכוה, אביזר וכיו"ב מצאו בלתי תקיים 

ש עד אשר מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימו קוכשירים בבדיקת בוד
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בשאר  עוקו ויוכשרו וימצאו תקיים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך. מבלי לפגוית

הוראות ההסכם וספח זה הקבלן יישא באחריות לכל זק לגוף ו/או רכוש של כל גורם 

  ט בסעיף זה.רו/או אדם הגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפו

ודא כי כל המכוות, הציוד, האביזרים על הקבלן לומבלי לפגוע באמור לעיל, חובה   ב.

זקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה חוכיו"ב המצויים בבעלותו ו/או ב

יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י 

 המכשור ה"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי הגורמים המוסמכים לבדוק

לים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם וספח זה הקבלן יישא באחריות מקצוע מקוב

זק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הגרם כתוצאה מאי מילוי  ללכ

 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

מדי שבוע אישורים של הגורמים  מזמיןה לשעל הקבלן להמציא למהל ו/או למפקח   ג.

מך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי ם (בודק מוסהמוסמכי

"ב) המעידים על כך כי הציוד, המכוות, האביזרים וכיו"ב בדקו במועד, ומוסמך וכי

ם ילעיל ומצאו תקי 2- ו 1ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הקובות בסעיפים 

  ורם כלשהוא.ום סיכון לגוכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגר

  

 הפעלת מכוות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות יידות 10.5.3
ל הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכוות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב ע  א.

יהיו  הסכם זה המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות שוא

לי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג גים לבטח" וכדרש על פי כל דין. מב"ממו

כלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש הוות, הציוד, האביזרים, ולוודא כי כל המכ

במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות שוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפי 

 ת התחשמלות, ולאוצאה מהשימוש בהם.כתלהתחשמל יתן יהא סכ  

לי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מבלי לפגוע באמור לעיל, כ    ב.

  דלף (פחת) ומגן לעומס יתר. מפסק מגן לזרם

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רישיון     ג.

לסוג העבודות המתבצעות (הדסאי  , המתאיםחשמלאי כאשר הדבר דרש בדין

וסמך, בודק וכיו"ב). הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממוה על הבטיחות את רישיוותיהם מ

  ו.תעל פי דריש

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות     ד.

החשמל והתקות על פיו, בות חוק ע"י קבלי משה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לר

ותקים ישראלים שעיים חשמל  1990- חות בעבודה (חשמל), תש"ןתקות הבטי

. הקבלן יהא אחראי לכל זק ו/או פגיעה 1953- כמשמעותו בחוק התקים, תשי"ג

  לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דן.

או במתקי חשמל יבוצעו /אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו י עבודותהקבלן יוודא כ    ה.

התקות ועל פי הוראות הדין, בתאי בטיחות אותים ובהתאם להוראות חוק החשמל 

  על פיו.
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מכוות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ     ו.

על כך. התעודות יוצגו לציג  המעידות כל דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות

 ע"פ דרישתו. יןהמזמ

  

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה 10.5.4
ת פגיעה ו/או פילה של מאן דהוא המבצע עעל הקבלן לקוט בכל האמצעים למי    א.

עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקות הבטיחות 

תקות העבודה על (להלן: " 1986- או תלולים), תשמ"ו ת שביריםבעבודה (עבודה על גגו

  "), בהתחשב במבה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.גגות שבירים

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין     ב. 

  ".זהירות, גג שביר"

אישי יגומים בטוחים ותקיים וציוד מגן ולמות, פהקבלן יספק לעובדים על גגות ס    ג.

הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הדרשים ע"פ "תקות העבודה על 

הקבלן יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלי המשה מטעמו ועובדיהם  גגות שבירים".

  יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הדרשים על פי חוק.

ל גגות שבירים או תלולים ר לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות עגוע באמומבלי לפ    ד.

דה על ויתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקות העב

 גגות שבירים.

  .2007- הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקות הבטיחות בעבודה ( עבודה בגובה) תשס"ז    ה.

  

  עבודות בייה 10.5.5

ה יעבודות בי הוראות ההסכם דן, על הקבלן לבצע ין ובשארמבלי לפגוע בכל ד  א.

- כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה (עבודת ביה הדסית), תשכ"ב

, ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקות הבטיחות בעבודה 1961

 ). ")תקות הבטיחות (עבודות ביה(להלן: " 1988- (עבודות ביה) תשמ"ח

בודות בייה או/ו עבודות בייה הדסית על פי ל הקבלן למות מהל עבודה מוסך לעע  ב.

  .                           התקות

דאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול, יבוצעו בהשגחתו המלאה יהקבלן   ג.

 והמתמדת של מהל עבודה מוסמך לעבודות בייה הדסית ובאופן שתמע פגיעה

קים או כל חלק מהם, אלא אם קטו וברכוש, פגיעה ביציבות מבים, מת בעובדים

גידור ותאורה  תוקטים האמצעים הדרושים למיעת פגיעה באדם וברכוש, לרבו

אותה. כמו כן, יקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למיעת פגיעה באדם המצא 

  תפרצות מים.זים או הבחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, ג

מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממה עלולים להידרדר הקבלן, כאשר היו   ד.

ם ויקוט בכל האמצעים האותים יחומרים, ישתמש בשיטות עבודה, וכלים אות

 למיעת פגיעת סלעים, אבים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש.
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ע ע"י מהל עבודה כקבוע ידו תבוצהקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על   ה.

בטיחות (עבודות ביה)", ותוך קיטת אמצעי הבטיחות הדרשים לרבות ב"תקות ה

  וע ב"תקות הבטיחות (עבודות ביה)" ועל פי כל דין. בגידור והצבת שלטי אזהרה כק

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל   ו.

לרבות קיטת אמצעים אותים למיעת "תקות הבטיחות (עבודות ביה)" ו ין לרבותד

  התפשטות אש.

ות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות דמבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבו  ז.

בתוך "מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכים תתבצעה בהתאם 

  מוקף". ע ל"מקוםלדרישות "פקודת הבטיחות" בוג

  

 עבודות במתקי לחץ גבוה 10.5.6
על הקבלן לוודא שהעבודה במתקי לחץ גבוה (מדחסים, משאבות וכד') תבוצע על פי הוראות 

  וראות הבטיחות על פי כל דין.ההיצרן ו

 

  גהות תעסוקתית 10.5.7

הקבלן יוודא קיומם של התקי ותאי גהות ורווחה אותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו   א.

קיו במקום העבודה לרבות בתאי ה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסכל בחיויגו מ

סגרת מילוי במהעבודה, בתהליכי העבודה, במתקים, במבים, בחומרים ובציוד, 

  התחייבויותיו שוא הסכם זה.

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מת להבטיח את   ב.

י סיכוובעים משמוש בציוד, בחי בטיחוהעובדים מפומר, בתהליך יצור ת ובריאות ה

  ה.ז או בכל גורם אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות שוא הסכם

  

  הדרכת עובדים  10.5.8

הקבלן ידאג להדריך, לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוי הבטיחות הבריאות והגהות   א.

כן מהם האמצעים אשר עליהם לקוט ם זה, והכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכ

ההדרכה תבוצע ע"י ממוה למצב קביל , הסיכוים ה"ל או למזער את מת למוע  על

 ן.בלבטיחות מטעם הק

, כולל על פי שלבי הביצוע עותק מתוכית הבטיחות שהוכה ע"י הקבלן עבור מכרז זה   ב.

מדריך שביצע את בדים והעותק מתיעוד ההדרכה שבוצע לעובדים החתום ע"י העו

לממוה הבטיחות של למפקח ועבודה בפרויקט כול שלב בחילת ההדרכה יועבר תרם ת

 . המזמין

קבלי המשה ועובדיהם המועסקים על ידו שוא מכרז זה  כלבאחריות הקבלן לוודא ש  ג.

ועבר יישתתפו בהדרכה של ממוה הבטיחות מטעם הקבלן , עותק מרשימת המודרכים 

  . המזמיןהבטיחות של  לממוהולמפקח 
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 יועץ בטיחות 10.6

ודה , בבעל אישור כשירות בתוקף כממוה בטיחות בעהקבלן מתחייב להעסיק, יועץ בטיחות 

שיבצע ביקורת באתר באופן שוטף  ,המזמיןהמפקח וכן ע"י ממוה הבטיחות של אש ע"י מרשיאושר 

דיווח שוטף  ל למזמין,יחות שטולממוה הב ,למהל המט"ש וידווח על תוצאות הבדיקה למפקח

  .חודשישבועי ודיווח 

  כל ההוצאות בגין יועץ הבטיחות הן על חשבון הקבלן. 

  

 תיוזמנ ותמערכות גילוי אש ופריצ 10.7

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יספק ויתקין הקבלן מערכת אוטומטית לגילוי וכיבוי אש, 

י מערכות תאורה, וכל יתר הדרוש למילו כריזה, מערכת לגילוי פריצה ואזעקה בכל המבים, מערכות

הוראות הבטיחות והזהירות של כל רשות מוסמכת. כל המערכות ה"ל יתאימו לדרישות הרשויות 

סמכות, כגון: מכבי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת החשמל וכיו"ב, יותקו ויופעלו מוה

  על חשבון הקבלן.

  

 אשונהרעזרה ממונה מנהל עבודה מוסמך ו 10.8

מהל עבודה מוסך לביצוע עבודות יהיה באתר, בכל העת,  ,ביצוע העבודותהקבלן יוודא שבכל עת 

וממוה קח בין היתר גם על ושא הבטיחות והגהות באתר יפבייה ובייה הדסית רשום באתר אשר 

תוך  העבודה תבוצעשל אלה.  ם, ללא וכחותעבודהורשה ביצוע תלא  עזרה ראשוה מטעם הקבלן.

הקבלן, על כל עובדיו מבקריו וכו', יהג ויפגין עסוקה. בת ירה קפדית על כללי בטיחות וגהותשמ

הלך העבודה ושהותו באתר ולא ירפה מושא זה אף לרגע. מ התהגות בטיחותית וגהותית, במשך כל

ציוד אולי, רדבר זה כולל את העובדים עצמם, כל ציוד העזר, רכבים, מופים, ציוד חשמלי, ציוד היד

בחומרה רבה, לכל תקלה או תקרית, אשר תבע מושא בטיחותי,  תייחסהמזמין י אויר דחוס וכו'.

הוצאות בגין מהל העבודה והממוה על הגשת  המשתמע מכך. כלעד כדי הפסקת עבודת הקבלן, על 

  העזרה ראשוה באתר  יהיו על חשבון הקבלן.

  

 ואמצעי זהירות ביגוד מגן 10.9

קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, מסכות  יו כל ציוד מגן ובגד מגן דרש, כגוןלעובד אהקבלן ימצי

י עובדיו משתמשים בהם ולובשים/מרכיבים כ וסיורי ריתוך, ומגים על כלי עבודה ידיים, ויוודא

רגליות גומי, מתוצרת באותם בכל עת כדרש ובהתאם ליעודי הציוד והבגד.  כל סולם יהיה מצויד 

צויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן לא יוסר זק כחדש.  כל דיסק חיתוך או השחזה י, מתוחתמסחרי

ק במצב תקין, כלי חיתוך יהיו חדים, וכלים חזכל סיבה שהיא במהלך העבודות.  כל כלי ידי יתומ

בעלי מקצוע מוכשרים לכך.  בין כל שקע חשמל  על ידיחשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו 

גד יתוק מכאית ומוגן  ,ודל המתאים לזרםחשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, בג עבודה ילכל

או יכוסו ויסומו מיד. צביעה ושימוש אחר ו . בורות ותעלות פתוחים ייסגרוגד התחשמלות מקרי

  .על חשבון הקבלן כלה, בוזלים מסוכים יבוצעו בשטחים פתוחים ומאווררים כדרש
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  בטיחותי יוד לאצסילוק עובד או  10.10

להורות על סילוק מיידי מהאתר, באופן זמי  ם/רשאימטעם המזמין ו/או ממוה בטיחות המפקח 

, עבר על חוקי הבטיחות או על התהגות בלתי בטיחותית. וד, אשרציכל עובד או או לצמיתות, של 

לום ללא תשו, הקבלן יחליף מיידית את העובד או הציוד, כך שלא תגרם הפרעה למהלך העבודה

 .וסף לקבלן

 
 בגין תנאי בטיחות וגהות גרועים הפסקת עבודת הקבלן 10.11

אים בטיחותיים וגהותיים בתהמזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו עשית 

גרועים או שלא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או המהדס. הקבלן משחרר את המזמין מכל 

לן לא שמר על ו עובדים ו/או אדם כלשהו במקרה שהקבה ו/אבאחריות עבור זקים שיגרמו למ

  תאי בטיחות וגהות אותים כדרש ע"פ כל דין ו/או החוזה.

 

 והגהות באתר תחובטילניהול התכנית  10.12

לאישורם של  המפקח ושל ממוה הבטיחות של  , יציג הקבלןבטיחותלהבטיח מילוי חובות  ל מתע

וח של העבודה, יכוים ותכית כתובה להבטחת בצוע בטסקר ס ,לפי תחילת העבודה באתר המזמין 

טיחות הב , עלוכן את השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה

ממוה על בטיחות. לפי תחילת העבודה ימסור מהל העבודה לכל הכולל  ,והעזרה הראשוה

, הוראות והלי בטיחות ועזרה ראשוהמשה)  העובדים מטעם הקבלן (לרבות עובדיו של כל קבלן

 .הכל על חשבון הקבלן

 
 ובמקומות מוקפים עבודה בביבים 10.13

יבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק הקבלן תחילה את לבבמקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות 

 כדוגמת: פתיחת הביבים או התאים להמצאות גזים מרעילים ויקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה

אוורור תא באמצעותמאווררים מכיים, הספקת  שעות לפי כיסת אדם לתא, 24א למשך מכסה ת

ות מיעת החלקה, הצבת אדם וסף מחוץ לתא לימסכה ובלון חמצן לעובד, כפפות/עלי גומי עם סו

אליו כס אדם להגשת עזרה והשגחה, חגירת חגור בטחון עם חבל שבקצהו מחזיק האדם שמחוץ 

קומות מוקפים על פי תקות הבטיחות רים אילו תיעשה על פי והל עבודה במדה במקוהעב .לתא

במקומות מוקפים . על הקבלן חלה ה בעבודה ע"י עובדים שעברו הסמכה לעבודה בגובה וכן לעבוד

החובה לצייד את עובדיו בציוד המגן האישי וכן בציוד הלווה הדרוש לביצוע העבודה במקומות 

מטעם הקבלן להיות וכח ולאשר  בוסף לאמור לעיל על ממוה הבטיחות קות .תמוקפים על פי ה

לן הראשי ו/או קבלי המשה קבבחתימתו כל עבודה המצריכה כיסה למקום מוקף של מי מעובדי ה

  מטעמו.  

  

  גז מתאן  –בטיחות בעבודה  10.14

ן  לוודא ל הקבלעבחלק ממתקי המכון קיימת פליטה של גז מתאן. לפי תחילת ביצוע העבודות 

דתו המיועד אין פליטת גז מתאן. באזור בו קיימת פליטת גז מתאן, אין ולאשר למזמין כי באזור עבו

ר מראש ובכתב של מהל המט"ש בתיאום עם מהדס הבטיחות מטעם שולבצע כל עבודה אלא באי
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 שימוש ,הקבלן הזוכה. בכל מקרה באזורים אלו אין לבצע כל עבודות ריתוך, הלחמה, חיתוך

העלולות לגרום לגיצים יצוצות וכדומה. באזורים אלו  במכשיר חשמלי כל שהוא  ושאר פעולות

  יעשה שימוש בכלים מועי יצוצות.

ו/או כל  י: באזורים בהם קיימת אפשרות של פליטת גז מתאן אין להפעיל טלפון סלולארש הדג

  אש עם מהל המט"ש.אום מרתמכשיר קשר אחר. שימוש במכשירים חשמליים טעוים אשור ו

מוחלט על עישון באזורים אלו, ועל המבצע לתדרך את עובדיו להמע מבצוע פעולה בוסף, חל איסור 

   ו.זו באזורים אל

  

  כבלי חשמל מתח גבוה  בקרבתעבודה  - בטיחות בעבודה  10.15

  חלק מהעבודות תבוצעה בקרבת כבלי חשמל.

 ס כבלי החשמל לבצע עבודתו תוך קיטתם ומפלועל הקבלן לבדוק היטב את התאים בשטח, מיק

כל אמצעי הזהירות הדרושים לשם הבטחת עובדיו ובצוע עבודות הקמה והצבת הציודים במתקים 

  ה.טחבב

  

מטר הכולל את  2.5- לא תותר עבודה או פעולה כל שהיא, כולל הרמה ו/או שוע ציוד לגובה מעבר ל

של  פוקח ע"י מהדס בטיחות ומהדס החשמלווה ותלציוד העבודה או ההרמה כאשר כל העבודה ת

  המבצע. 

ים יעשה בלמטר מכל גיד חיצוי של רשת הכ 5כל שיוע מתחת לרשת מתח עליון קיים בטווח של 

  באשור והשגחה של חברת החשמל.

  

  .בכל מקרה העבודה תבוצע ע"פ חוק החשמל

  

  

 ש והגנה מפני נזקי מיםבביעבודה  10.16

יושאר יבש. באם יהיו  שים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודותם הדרויהקבלן יקוט בכל האמצע

סילוקם מהחפירות ולמים תת קרקעיים, מכל מקור שהוא, הקבלן יקוט באמצעים להורדת מפלסם 

ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ובכתב על ידי המפקח ומבלי לגרום לזקים למתקים 

  קיימים ולשטחים חקלאיים. 

  

  בחוםעבודה  נוהל 10.17

ביצוע עבודות הקמה, ביה, הרכבה, שיפוץ ואחרות הכרוכות המוח "עבודות בחום" פירושו: 

סוג ותאור שיש בהם חום, בין שאלו עשות על ידי הקבלן או ל בריתוך ו/או חיתוך ו/או בשימוש בכ

  .עובדיו, או עובדים אחרים, או קבלי המשה שלו, או חבר צוות שלו

עצים וקרטון) היתים  ומרים דליקים (לרבות ארגזים, שאריותרחקת חהידאג להקבלן   .א

ממקום ביצוע ר מט 10 –לפיוי מהשטח בו עשו העבודות בחום למרחק סביר שלא יפחת מ 

 העבודות וזאת בהתחשב עד כמה שיתן בכיווי רוח רגילים.
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שקיף אשר י ובעת ביצוע עבודות בחום יהיה לפחות אדם אחד בשטח ביצוע העבודות האל  .ב

ת לחייג לרשויות כיבוי האש. אדם זה יהיה וכח במקום עליהן ואשר תהיה ביכולתו אפשרו

 ם.זמן סביר לאחר גמר ביצוע העבודות בחו

הקבלן ידאג לקיומם של אמצעי כיבוי מתאימים על פי סוג החומר בו מבוצעת העבודה בחום    .ג

י המשה שלו שעליהם לדאוג ת קבלעבעת ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוען, ויביא לידי

 אמצעי כיבוי מתאימים בעת ביצוע עבודותיהם. לקיומם של

ויפקח עליהן, ויקבל ויבצע את  ותמהל העבודה  מטעם הקבלן יחה את מבצעי העבוד  .ד

  לגבי ביצוע עבודה בחום. ןהוראות הבטיחות שיועץ הבטיחות ו/או המפקח יית

  

  

  עבודות ריתוכים ועבודה באש גלויה  10.18

בכל יום  בכל מקום שהוא, הן בבייים והן בשטחים פתוחים, טעוה אישור מראשעבודה באש כל 

  ובכתב מהמזמין.

  

  בטיחות והכיבוי אשר ידרשו, ללא תמורה.  ה הקבלן יספק את כל אמצעי

  

עבודת ריתוך ועבודה באש גלויה כוללת את: כל סוגי הריתוך למייהם, עבודת חיתוך במבער חיתוך 

  לאלקטרודות. ש במבערים למייהם למטרות כלשהן וכן תור חימוםכן שימובלהבה, ו

  

אלא בוסף  יים באתרי העבודה,לקכל האמור לעיל, איו בא במקום תקות הבטיחות שעל הקבלן 

  להן.

  

  

  וגיהות תשמירת הסביבה בטיחוהוצאות בגין  10.19

זה,  10, בין שפורטו בסעיף שמירת הסביבה, בטיחות וגיהותן בגיהישירות והעקיפות כל ההוצאות 

, ובכל שהיא בגין אלהכלתוספת תשלום  לא יוכל לתבוע , והקבלןהקבלןהם על חשבון , ובין אם לא

 מור לעיל.אא בגין הישה מחיר שלם כל תוספתילא  המזמיןמקרה 

  שילוח הובלה שינוע ואחסנה . 11

 חשילו 11.1

ילוח ציוד ו/או חומרים ו/או מכשירים/כלים להתקה וביה, בין הקבלן יהא אחראי לכל פעולות ש

ית ו/או שחרור מהמכס. מאם מדובר על הובלה מחוץ לארץ, או מישראל, בין אם מדובר באחסה ז

  כל ההוצאות בגין שילוח הן על חשבון הקבלן.

  

 בלה ושינועוה 11.2

ה וביה, לאתר המט"ש בלת ציוד ו/או חומרים/כלים להתקהקבלן יהא אחראי לכל פעולות הו

ולשיועם מאחסה זמית באתר עד וכולל למיקום המדויק של התקת הציוד ו/או החומרים 
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הקבלן ידאג לאישור הסדרי הובלה  הובלה ושיוע הן על חשבון הקבלן. יןבמט"ש. כל ההוצאות בג

בלה של מטען מקרים שיהיה צורך בכך (למשל: הויוע ע"י הגורמים הדרשים (משטרה, למשל) בשו

  חורג אל המט"ש או ממו)

  

 אחסנה 11.3

התקה ל שישמשוכלים או /ו זמית של ציוד ו/או חומריםהאחסה ההקבלן יהא אחראי לכל פעולות 

כל ובות של יצרן הציוד. תאופן ביצוע האחסה תהיה בהתאם להחיות הכוביה, באתר המט"ש. 

  חשבון הקבלן. הן עלאחסה, ושמירה,  ,שיוע ,הההוצאות בגין הובל

  ותלביצוע העבוד וחומריםהקמה ציוד  . 12

 הקמהציוד אספקת  12.1

, פיגומיםמופים, במות, מכשירים, , מכוות, כלים להקמה והתקה כגון: הציודהקבלן יספק את כל 

ה אשר להשתמש בסוגי העבודה השוים רק בציוד מעול מתחייבהקבלן הכל על חשבון הקבלן. 

שירים אשר תוצרתם תהיה פגומה או שלא יתאימו לדרישות או יעכבו תפוקתו ידועה. ציוד או מכ

, ירחיקם המזמיןר שוהתקדמות העבודה לעומת לוח הזמים שקב, אף אם קבלו קודם לכן א

וחלקי ציוד אחרים אשר יתאימו  םויספק מכשירי פקחמההקבלן מיד עם קבלת הוראה לכך מ

או תוספת כתמורה עבור החלפת הציוד והקבלן  צויי, בלי כל פפקחרט והוראות המלדרישות המפ

ד יוגרם ע"י החלפת הצייהיה האחראי היחיד עבור כל החלפת הציוד ועבור כל בטלה העלולה לה

  ה"ל.

זרימת  לצורך להאיר בתאורה קבועה את החלל בו יבוצעו העבודות וכן ליצור תשומת לב הקבלן

  .המעכליםבתוך אוויר וחמצן גדולה לחלל המוקף וזאת ככל ויעבדו 

  

ד אשר הובא למקום העבודה ולא וצוי עבור בטלת הצייהקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ולא יקבל כל פ 

  .לעבודה או מפי שהובא טרם זמו לשטח העבודה או מכל סיבה אחרת תוי התאמהופעל בגלל א

  

  אביזרים וחומריםציוד, אספקת  12.2

בהתאם למפרטים  דרשים לביצוע העבודותהוהאביזרים  חומריםההציודים, הקבלן יספק את כל 

ים, קברגים, אטמים, תמיכות, אומים, דסקיות, מוטות, פקכגון: . כל האביזרים תב הכמויותוכ

הדרושים לו לביצוע וכדומה,  ,סידיבטון, ברזל, דבקים,  ן:ם כגוחומריוכל הפלטות עיגון, מסים, שי

אביזרים ההוצאות בגין אספקת ושימוש בכל עבודות התקה ועבודות הביה בפרויקט. יעיל של 

  יהיו על חשבון הקבלן. כאמור, הקמהל וחומרים

  

קבלן יהיו חדשים וממין משובח ויתאימו מכל ה שיסופקו על ידי אביזרים/יםציוד/כל החומרים 

 עדכי ובהעדרן לדרישות התקן הבריטי ו/או האמריקאי ו/אוהבחיות לדרישות התקן הישראלי ה

. כמו כן יתאימו החומרים לדגימות ומפורטים ם המצויים במפרטים הכללייםכמפורט בתקי

 ביזריםודים/אצי/י החוזה. חומריםאאשר בדקו ומצאו כשרים על ידי המזמין בהתאם לת חומרים
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מתאימים  ים אחריםאשר לא יתאימו יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל חשבוו וחומר

  יובאו לאתר.

  

  

  בה עזרים להרכ 12.3

 יםמדחס ,פיאומאטיים/םחשמלייכלים מאווררים, כלים להרכבת ציוד,  ,הקבלן יספק על פי הצורך

סילוק עודפי שמן או  ו/או עיגון קידוחים עבור בורגיה ו/או ודמשטחי עביקוי לאויר דחוס ו/או 

ך עבודה אמצעי אוורור לצור, סככות זמיותבמות הרמה, תאורה, סולמות תקיים, פיגומים,  ,גריז

ציוד אספקת חמצן לעבודה , אמצעי בטיחות כולל ך פיזור ריחות חריפיםרבמקומות סגורים לצו

, הכל על מת לבצע את העבודה בצורה בטוחה, ללא אבק, ומהדכו במקום סגור שבו גזים רעילים,

  ., הכל על חשבון הקבלןרעש חריגללא 

  

 ועזרים להרכבה חומרים אביזריםפסילה והחלפה של  12.4

ו/או עזרים  ,יםבאביזרים, ו/או חומרהבלעדי, לפסול שימוש  ופקח רשאי, על פי שיקול דעתהמ

חליפם להובאופן מיידי, , שהמפקח פסל, מאלה חדאוהקבלן מתחייב בזה: להרחיק כל  להרכבה,

לשביעות רצון המפקח. כל ההוצאות בגין הרחקת זמן הקצר ביותר האפשרי, הכל הבאחר, במשך 

  קבלן.החומרים יהיו על חשבון או /והחלפת ציוד ו

   עבודותביצוע הכוח אדם מקצועי ל . 13

  .מט"שבעבודות הל כ , צוות מקצועי, אשר ירכז ויפעיל את ביצועבלן יארגן ויכיןהק

  הצוות יכיל שתי קבוצות עיקריות כדלהלן :

  קבוצת היהול.  ●

 קבוצות צוותי ההרכבה.   ●

  

   באישור המפקח והמזמין קבוצת הניהול 13.1

קמה הזה יהיה אחראי בפי המזמין על כל עבודת ה מטעם הקבלן: אדם הקמההל מ  ●

 ,הקמהעה שמסרה למהל הודההרכבה וכל הקשרים הרשמיים עם הקבלן יבוצעו דרכו. וה

  יראוה כאילו מסרה לקבלן.

 .מהדס ביצוע עבודות מכיות  ●

 הביצוע או מהדס\ו ההקמה, יהיה באתר, מהל ביצוע העבודותהקבלן יוודא שבכל עת   

פעילות המבוצעתי לטהרלוו .  

מלאה ה כלשהיא, יהיו בעלי שליט ביצוע עבודההרלווטי ל הביצוע דסאו מה\וההקמה מהל   

הסבר לצוות למתן  ,באגלית, בכל הוגע לושאי ההרכבה. הם יהיו האחראים לתרגום

  הוראות או החיות.הרלבטי, שיכלול 
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  קבלת ומסירת האתר  . 14

ד  מסירת  השטח  לקבלן לצורך ביצוע העבודה שוא החוזה, ייערך סקר מצב האספלטים ומדרכות במעמ

  תן.עבודת הקבלן וסביב חרים הממוקמים בשטחיא וכן הסביבה, שוחות על מכסיהן ומתקים

  

תוצאות הסקר אשר ירשמו בפרוטוקול וייחתמו על ידי המזמין וציג הקבלן, ישמשו כבסיס לקביעת 

אחר הקיים בטח,  אשר ייגרמו באם יגרמו, למדרכות ולמיסעות לכל סוגיהם ו/או לכל מתקןהזקים 

  וזה זה.ח כמפורט לעיל, כתוצאה מעבודות הקבלן במסגרת

   

שלב בפרד, יערך סקר חוזר של מצב שמירת האספלטים והמדרכות ומערכות  בסמוך לגמר העבודה, ובכל

יתגלה בהם שהוא תוצאה של עבודות  ט לעיל, וכל זק אשרומשטחים מרוצפים והמתקים האחרים כמפור

ודות התיקון ה"ל יעשו עבולשביעות רצוו. כל הקבלן על פי המפרטים המתאימים והוראות המזמין באתר 

  עבורם תוספת מכל סוג שהוא. ון הקבלן ולא תשולםעל חשב

 

  מחיר עבודות נוספות . 15

ישולמו אך ורק אם דרשו מחיר יחידה בכתב הכמויות,  וספות, להן איןמובהר בזאת כי מחירי עבודות 

פי תעריף "דקל"  על. מחירי יחידה לעבודות וספות כאמור יחושבו מראש ובכתבואושרו ע"י המזמין 

חה ובהג שהוא, לרבות רווח קבלן ראשי תוספות מכל סו, ללא יתוח המחירהאחרון שפורסם לפי הגשת 

מחיר לפי  המפעלושב לפי יתוח מחיר המחיר יחין סעיף מתאים, ובתעריף "דקל" א. במקרה 15%של 

פים דרשים אחרים ילקחו עיוסלאמצעים, ולכח אדם מחיר , ממחירון המפעל כולל החה לקבלן לחומר

כמויות ימדדו לפי הוראות המפרטים, או כפי שיוצעו ע"י הקבלן  ה.עדיין לא הוחלטה ההגדר מתוך "דקל"

 רו ע"י המפקח.ויאוש
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  תאגיד המים יובלים
  מכון טיפול בשפכי אשדוד

  ציוד אלקטרומכני מפרט מיוחד כללי - 2'בנספח 
  2.03גרסה 

  

  תיאור העבודה 1

  כללי 1.1
  מטרת העבודה 1.1.1

בהתאם לתכון על מת שיתן יהיה להפעיל רכישת ציוד חדש ) ע"י צפוי(ה  2  'השמשת  מעכל מס 

ולמעכל  2וכן ביצוע עבודות הדסה אזרחית למעכל מספר  התהליכיותאת המעכל בהתאם לדרישות 

   ראה מפרט הדסה אזרחית. – 3מספר 

  אתר העבודה 1.1.2
העבודה מתבצעת באתר פעיל, כאשר כל המערכות פועלות. ייתכן ובמקביל לביצוע העבודות שוא 

לקחת עיין זה בחשבון מכרז זה תבוצעה באתר עבודות אחרות על ידי קבלים אחרים. על הקבלן 

  ולרבות את הצורך בתיאום בין קבלים העובדים במקביל (האמור יהא כלול במחירי הצעת הקבלן).

תאפשר המשך הפעלת חלק ילצורך ביצוע העבודה יש להשבית את המערכות לסירוגין כך ש  

ון, צע ללא הפרעה למהלך התקין של הפעלת המכבומהמתקים, לפי החיית המפקח. העבודה ת

  ובתיאום מראש עם מהל המט"ש ועם המפקח.

  העבודות יבוצעו לפי הפירוט בהמשך ובהתאם לתוכיות המצורפות.

  תוים כללים 1.1.3

 פח :(טו) מ"ק 5,400         מעכל  

 י מים  גובהיםפמ' 13.00      :עליו 

 :(מהרצפה ועד לתקרה) מטר 15.00  גובה המעכל  

 ימי של המעכל: קוטרמ' 23.00      פ  

ש.  – שים לפי תכון מהדס קוסטרוקטור 18 -כ המעכל היו מבה בטון דרוך אשר בה לפי

  .בע"מ אגל

לכל עבודה שתבוצע -החיות קוסטרוקטיביות יועברו ע"י המפקח, כולל אישור עבודות לפי ביצוע

  )2,3 מס' יםעל המבה הקיים (מעכל

 

  תכולת המפרט הכללי ותקנים 2

  כללי 2.1
 

  :המפרטים להלןראו ולפרשו יחד עם וזה יש לקמפרט מיוחד 

  

  משרדית ["הספר הכחול"]-ןהמפרט הכללי  בהוצאת הועדה הבי  .א
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הוראות חוקים ותקות כגון חוק התכון והביה, חוק החשמל, תקות בריאות העם   .ב

 וכדומה.

  

התקים (בהתאם מודגש בזאת כי על הקבלן לספק ציוד ולהתקיו כך שיעמוד בכל בוסף לאמור 

  דלהלן: לדרישות במפרט המיוחד)

ISO 20816-1 (2016): Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration 

ISO 9906 (2012): Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 

2 and 3 

NFPA 820 (2016): Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities 
ANSI/CSA: B149.6-15: Code for Digester Gas, Landfill Gas, and Biogas Generation and utilization 

SI 6464 – Dec -2016: Industrial natural gas consuming appliances - Safety Requirements for 

appliances application, workplace environment, testing and approval, and 

natural gas supply pipework  

 
אחרת כל החומרים והעבודות לביצוע מערכות האלקטרומכיות יהיו בהתאם לתקי אם לא הוגדר 

ISO יםים   המעודכדרטים יהיו אלו שהם זמיי מסירת הצעות המחיר של  30ביותר. הסטיום לפ

  הספקים. 

 

  לא יתן להגיש סטדרטים אחרים מלבד אילו המוזכרים במסמכי מכרז. 

 

  סדר עדיפות התקנים והסטנדרטים 2.2
  

יותר מהתקים/סטדרטים הישראליים אלא  הבעדיפות גבוה והאמריקאיםהתקים האירופיים 

  אם התקים הישראליים מחמירים יותר. 

 

  התקנים והסטנדרטים באתר  2.3
 

הקבלן ישיג וישמור באתר לפחות העתק אחד של כל התקים, סטדרטים הרלווטיים לרבות 

באחריות הקבלן לספק העתק של כל התקים והסטדרטים למשרדי התקים הישראליים.  כמו כן 

המזמין ולמשרד המתכן מטעם הקבלן. כל הסטדרטים יהיו בשפה האגלית בלבד (אם יידרש לכך, 

 הקבלן יתרגם את התקן לשפה האגלית)

  

ד באין תקן מוזכר כ"ל במפרט המיוחד, יציין הקבלן ברשימת הספחים את התקן שלפיו הוא עומ

  לספק את הציוד הדון.

  

 מבחני קבלה 3

  כללי 3.1
 

פרויקט זה שם לדגש את איכות הציוד המותקן, אופן התקתו, אופן ביצוע המבים, וחות תפעול 

  הציוד, עמידה בכל המפרטים.
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  :לצורך כך הקבלן דרש לעמוד במבחי קבלה קפדיים כמתואר להלן

 
  מבחני קבלה במפעלי היצרנים 3.2

 
 (factory acceptance test FAT) הציוד העיקרי לאתר מהמפעל יערכו בדיקות במפעלבטרם משלוח 

  המבחים מפורטים במפרטי הציוד הרלווטיים. ציג המזמין יהיה וכח במבחים. 

  

ציג המזמין את כל החומר הטכי הדרש על פי המכרז. לאחר ללפי המבחן הקבלן יגיש לאישור 

  ביקור במפעל. אישור החומר הטכי ייערך 

  

  המבחים במפעל מתחלקים ל:

מידות, חומרי מבה, העדר פגמים  –מבחים בהם מוודאים כי הציוד עומד בכל דרישות המפרט   .א

 בייצור, בדיקת ריתוכים, וכדומה.

בהם היצרן מראה כי הציוד  הפעלת המערכת (בהתאם למפורט במפרטים) –מבחים תפעוליים   .ב

 דרישות הטכיות הדרשות.המסופק עומד בכל 

  

על היצרן להראות כי הציוד עומד בכל המבחים. אם הבדיקה במפעל תכשל, תערך בדיקה וספת 

  לציוד. אם הבדיקה תכשל בפעם השייה, הציוד כולו יפסל ועל הקבלן יהיה להגיש ציוד חלופי. 

  

  מבחנים ביבש 3.3
  

שלב המבחים ביבש.  –סדרת בדיקות  במהלך ביצוע העבודה ועד לביצוע מבחן במים קיים תערך

  בדיקות אלו כוללות:

  

  בדיקת ביצוע מבים וצרת 3.3.1
 

מצא מודד מוסמך באתר שיתעד בכל שלב את ביצוע יוהתקת הציוד לאורך כל תקופת הבייה 

  את הדרש בתכון. יםבשטח תואמ והרומיםהעבודות על מת לאפשר לוודא כי אכן המידות 

  

יצוין כי המידות של המתקים ההידראוליים קריטיים לתקיות התהליך ועל כן דרש לבצע בעת 

הכת הטפסות מדידות לפי יציקת הבטון. הקבלן ימסור למתכן הקבלן ולמפקח העתק תכית 

  המדידה בטרם יציקת הבטון. 

  

ידת אותם אלמטים ערך בדיקה וספת על ידי מודד מוסמך למדתבתום היציקה ופירוק הטפסות 

בצרת  הדסה אזרחי וכן לעבודות למפרט בהתאם  קריטיים. סטייה מותרת לאותם אלמטים 

יהיה כל אזור בו מצטברים לא  –ס"מ ובכל מקרה השיפוע יהיה אחיד עם כיון הזרימה  ± 1.0 צרת

  מים בציור בגין שיפוע לא אחיד. 

  

  יגיש הקבלן: עבודות הבטוןלקבלת אישור גמר 

 י ואחרי יציקת הבטון המתאיית מדידה לפיות לם באופן מלא מיתכתכ

  .מתכןשל 
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  יותן כי הקבלן ביצע את היציקה בהתאם לתכאישור חתום של מתכ

  .שאושרו

 סטרודס הקויות יצוקציה כי באישור מהו ע התכיהיתובהתאם לתכ.  

 אישור מפקח מטעם המזמין.  

  

  בדיקות לחץ ואיטום  3.3.2
במסגרת בדיקות לתקיות המבים והצרת בתקופת הבייה ומיד לאחר אחריה הקבלן דרש לבצע 

  בדיקות לחץ ואיטום בפיקוח צמוד של המפקח למתקים השוים כדלהלן:

בדיקות הידרוליות במבים השוים המבטיח כי אין דליפות ממבים המאחסים וזלים. יודגש   .א

 למעכל.כי תערך בדיקה הידראולית 

הן קווי הולכה מרכזים והן לקווי  –לקווי ההולכה  בדיקת לחץ ובדיקה הידרוסטטיות (במים)  .ב

 הולכה משיים

 גזלקווי ביו בדיקת לחץ באוויר (או כל גז אירטי אחר)  .ג

 .05ים בהתאם למפרט בדיקת לחץ וכן ואקום למעכל  .ד

  

  להלן:כבכל אחד מהמבים והצרת יוגשו האישורים 

לפי ביצוע הבדיקה יגיש הקבלן למזמין הוראות מפורטות לביצוע הבדיקה הכוללים את כל   .א

 דרישות המפרטים במכרז זה.  

 מתכן. האישור ביצוע בדיקות האיטום על ידי הקבלן בהתאם להוראות   .ב

אישור מיצרן הצרת כי הצרת הותקה כדרש וכי אחריות יצרן לצרת תקפה באופן מלא ללא   .ג

  יגות.כל הסתי

  אישור של מפקח המזמין כי עשו כל הבדיקות ותוצאות הבדיקות תואמות את דרישת המפרט.   .ד

  

  בדיקת ציוד 3.3.3
לאחר הגעת הציוד לארץ והתקת הציוד, יערכו בדיקות על ידי יצרן הציוד וציגו בארץ לאישור 

בדיקת התקה אלקטרומכי,  –התקה ראויה של הציוד. הבדיקות מפורטות במפרטים הכוללים 

של הציוד, פוקציוליות מערכות הבקרה (אם כלולים   O/Iהתקות חשמל ובקרה, בדיקת כל 

  .  קה)במסגרת ההספ

  

  בתום שלב זה יוגשו האישורים כלהלן:

  

אישור בכתב ובחתימת יצרן הציוד כי כל הציודים הותקו כראוי ואין כלל הסתייגות, ואחריות   .א

 המוצר חלה באופן מלא על הציוד שסופק.

כי כל המערכות  המזמיןאישורים בכתב ובחתימתם ממתכן החשמל ומתכן הבקרה מטעם   .ב

ים, חיבור המערכת למערכת החשמל והבקרה שהותקמצאים תקיבדקו באופן מלא ו ו

הפיקוד המרכזית הושלמה ומתפקדת באופן מלא, וכי אין כל הסתייגות ויתן להפעיל את 

 המערכות באופן מלא.

להתקת הציוד על ידי מודד מוסמך אשר מעידים על התאמה מלאה של   AS-MADEתכיות   .ג

 הציוד לתכיות התכון. 
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 קח מטעם המזמין כי התקת הציוד בוצע כדרש.אישור מפ  .ד

אישור בכתב ובתחימת מתכן כי המערכת הותקה באופן מלא, מתאימה באופן מלא לתכיות   .ה

של הקבלן, אין כל הסתייגות לביצוע האמור, יתן להפעיל את המערכת במים קיים והמערכת 

 וזה.המוצעת תעמוד בכל דרישות הפוקציוליות כדרש במפרטים ובח

  

 

 
  מבחן מים נקיים 3.4

  מטרה 3.4.1
  ביכולתו לפעול באופן מלא במים קיים. המעכללבחון את  הקיים היהמים המבחן מטרת 

  מבחן מערכת הסחרור הג'טים 3.4.2
(לצורך כך קיים במים  2מרכיבי מערכת מעכל מספר עם סיום הקמת המכון בשלמותו, יופעלו כלל 

תוך סחרור המים מתחת שאיבת  קולחים שיויים)יוגדר כי מים קיים יכולים להיות גם מי 

  .לג'טים ועד למערכת הג'טים

   

 ת וכל המערכימים בשבוע), במהלך תקופה זו יבחו  7שעות  24רצופים ( ימים 7המבחן ימשך 

  והמכלולים לעמידה מלאה בכל דרישות המבחן , כפי שהוגדרו היטב במפרטי הציוד.

  

ותר מהציודים ו/או המכלולים אים עומדים בדרישות המפרט היה והתקבל אירוע שבו אחד או י

הימים הראשוים מתחילת המבחן, הקבלן יפסיק את המבחן וייערך לביצוע בדיקה חוזרת  2במשך  

   .יום וספים 7למשך 

  

  מבחן מערכת לסחרור בוצה וחימום המעכל 3.4.3
ערך בדיקה של מערכת חימום המעכל באמצעות תסיום מוצלח של בדיקת מערכת הסחרור לאחר 

  העברת המים המצאים במעכל דרך המחליף חום הקיים. למבחן זה שתי מטרות:

 בדיקת מערכת סחרור לחימום הבוצה  .א

  מעלות צלזיוס. 35לטמפרטורה של חימום המים   .ב

  

בוע), במהלך תקופה זו יבחו כל המערכת  ימים בש 7שעות  24רצופים ( ימים 7המבחן ימשך 

  והמכלולים לעמידה מלאה בכל דרישות המבחן , כפי שהוגדרו היטב במפרטי הציוד.

  

היה והתקבל אירוע שבו אחד או יותר מהציודים ו/או המכלולים אים עומדים בדרישות המפרט 

הימים הראשוים מתחילת המבחן, הקבלן יפסיק את המבחן וייערך לביצוע בדיקה חוזרת  2במשך  

   יום וספים.  7למשך 

  

  

  בבוצהמבחן  3.5
  

 35 -ל 2וחימום המים במעכל מס'  המזמיןואישור קיים הם מיהמבחי שי לאחר גמר מוצלח של 

דרך מערכת שאיבת לסחרור  2למעכל מספר  3בוצה ממעכל מספר , תחל הזרמת מעלות צלזיוס, 

היה חלק מעבודה הריקון של מעכל  2למעכל מס'  3מהלך זה של העברת הבוצע ממעכל מס'  .בוצה
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  ובגיה ישולם לקבלן בהתאם לסעיף בכתב הכמויות. 3מס' 

  

  אורך תקופה זו תופעל מערכת סחרור הג'טים בהתאם להחיות יצרן ציוד הערבול. לכל

  

לאחר החלפת התקרה והתקת כל הציוד תוך הזרמת  3מבחן זה ייערך בשלמותו גם למעכל מספר 

  .43והזרמת בוצה מוסמכת מתחה מספר  1או  2בוצה ממעכלים מס' 

התפעול במט"ש ובגין זה לא יהיה זכאי מובהר כי מילוי המעכל בשפכים היה חלק מעבודת 

  הקבלן לתשלום וסף.

  

יום בהם דרש הקבלן להראות כי כל מרכיבי המערכת פועלים בהתאם  60המבחן יערך למשך 

  לדרישות כמפורט במפרטים. 

  לאחר תיקון הליקויים המתקן יימסר למזמין.

 

  

 עבודות לביצוע 4

  כללי 4.1
  

  ט המרכיבים העיקריים :להלן פירו

 א' 6מסמך ט'ראה מפרט מספר  –לערבול בוצה מערכת גטים    .א

o  ורותיסה ויציאהמערכת ציכ 

o מערכת ערבול בג'טים 

o  מערכת לפיזור צופת 

o  מערכת שאיבה לסחרור הבוצה הכוללת משאבות, מגופים, אל חוזרים, שסתומי

 אוויר וכדומה

 ב' 6מסמך ט'ראה מפרט מספר  –מערכת ביוגז   .ב

o  מדי טמפרטורה 

o ץ ביו גז מדי  לח 

o כירמגוף תלת ד 

o  פורקי לחץ 

o  זרימה מד 

o  מגופים 

o מכסה להוצאת הגז 

o מכסה להסתכלות על תוכן המעכל  Inspection window 

o  מערכת פורק לחץ הידראוליHydraulic vent   

o  מכסי חרום לפתיחה מהירהEmergency vent 

o רת ביוגזצ 

 מערכת להוצאת בוצה וצופת הכולל  .ג

o רת להוצאת בוצהצ 
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o רת להוצאת צופתצ 

o מגוף טלסקופי חשמלי 

o יתוק להוצאת הצופת מגוף 

 ג' 6מסמך ט'ראה מפרט מספר  –מכשור ובקרה   .ד

o  מד זרימה 

o מד לחץ לביוגז 

o ת שאיבה לסחרור המתקןיקת תחמד לחץ בס 

o  רדאר –מד גובה 

o גובה הידרוסטטי ימד 

 ת בוצה מוסמכת הקיימים בתחיים חשמלמגופים שתי החלפת  –מגופים חשמליים   .ה

 

 

 התקנה והרכבה של ציוד  ,אספקהפירוט  4.2
  העבודות/ציוד חדש הדרש:להלן פירוט 

 :תהכולל מערכת סחרור בוצה לערבול המעכל  .א

o  יקהת השאיבה ממכסה פתח אדם במעכל ועד לסעפת ייקה לתחרת ימרכזיצ 

כל החומרים  והתקה של הובל הספקה -)  P&IDכפי שרשום בתרשים  P01(צרת 

חה, התקאותה באתר, חפירה, ה בדיקת לחץ, כיסוי הלאתר, אחסון הציוד בצורה ,

צרת ייקה לתחת השאיבה ממכסה פתח אדם במעכל חוזר, והפעלה עד למסירה של 

מגוף סכין,  גים גדיים, מעברי קוטר,ואוגים וא ועד לסעפת ייקה מרכזי לרבות

וד, פחול ריספחים, , תמיכות, אטמים, 316ברגים מפלב"מ זויות ריתוך, קשתות, 

בטבילה במפעל, חוצצים של הצרת , ביצוע פסיבציה 316ריתוכים, צרת פלב"מ 

 וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  

o יקה מרכזית למערכת השאיבהה של הספקה, הובל  - סעפת יכל החומרים ה והתק

חה, התקאותה באתר, חפירה, ה בדיקת לחץ, והפעלה  ה,לאתר, אחסון הציוד בצורה

ואגים גדיים,  בות אוגיםלר למערכת השאיבה של סעפת ייקה מרכזיתעד למסירה 

חול ספחים, , תמיכות, אטמים, 316, ברגים מפלב"מ Tמעברי קוטר, קשתות, מחברי 

בטבילה של הצרת , מתמר לחץ, ביצוע פסיבציה 316ריבוד, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  

o  יקהרת מהסעפת היה הספקה, הובל - משאבות השאיבהכל אחת מהמרכזית ועד לצ

בדיקת  ה,כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התק והתקה של

צרת מהסעפת הייקה המרכזית ועד לכל אחת  לחץ, והפעלה עד למסירה של

ואגים גדיים, מעברי קוטר, קשתות, ברגים  לרבות אוגים ממשאבות השאיבה

תמיכות, מדי לחץ הסתכלותיים, מחברים  מגופים,ספחים, , אטמים, 316מפלב"מ 

בטבילה של הצרת , ביצוע פסיבציה 316גמישים, ריתוכים, הסתעפויות, צרת פלב"מ 

 במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  
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o הה וההספק – משאבות סחרורבדיקת תק ,FAT  ציג התאגיד וכחותבמפעל ב

במפעל, הובלת המשאבות באתר, אחסון המשאבות ל המשאבות ואישור תקיות כ

בהתאם להחיות היצרן, התקת המשאבות על בסיס הבטון כולל ביצוע גראוט בהתאם 

להחיות היצרן, התקת החשמל וצרת למשאבה, ביצוע בדיקות ביבש, וברטוב, אישור 

 קה על ידי ציג היצרן, הכל בהתאם למפרטים ותכיות.הת

o  יקהרת סיקה ממשאבות השאיבה  אל הסעפת מכל אחת צהספקה,  -  המרכזיתס

 ה,כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התק ה והתקה שלהובל

 צרת סיקה מכל אחת ממשאבות השאיבה  אל בדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של

וגים ואגים גדיים, מעברי קוטר, קשתות, ברגים הסעפת סיקה המרכזית לרבות א

מגופים, שסתומים אל חוזרים, שסתומי אוויר,  ספחים, , אטמים, 316מפלב"מ 

בטבילה של הצרת , תמיכות, ביצוע פסיבציה 316ריתוכים, הסתעפויות, צרת פלב"מ 

 תכיות.  במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ו

o רת הראשיתיקה מרכזית ממערכת השאיבה ועד לצה הספקה, הובל - סעפת ס

כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, חפירה, החה,  והתקה של

יקה מרכזית ממערכת השאיבה בדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של  ה,התקסעפת ס

, מעברי קוטר, קשתות, מדי לחץ גדייםלרבות אוגים ואגים  ועד לצרת הראשית

חול ריבוד, ספחים, , תמיכות, אטמים, 316, ברגים מפלב"מ Tהסתכלותי,  מחברי 

בטבילה במפעל, חוצצים  של הצרת , ביצוע פסיבציה316ריתוכים, צרת פלב"מ 

 וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  

o ת השאיבה ועד כיקה סעפת המרכזית של תחרת הסור למעכל ציסת הצי

ה הספקה, הובל -) P&IDכפי שרשום בתרשים  P02(צרת  2האאירובי מספר 

באתר, חפירה, החה, כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה  והתקה של

יקה סעפת ההתקרת הסבדיקת לחץ, כיסוי חוזר, והפעלה עד למסירה של צ ,

במעכל  2ור למעכל האאירובי מספר המרכזית של תחת השאיבה ועד כיסת הצי

, אטמים, 316מעברי קוטר, קשתות, ברגים מפלב"מ לרבות אוגים ואגים גדיים, 

, ביצוע 316חול ריבוד, מתמר לחץ, קודה לדגימה, ריתוכים, צרת פלב"מ ספחים, 

 בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.   של הצרת פסיבציה

o רתות בתרשים   טים'בתוך המעכל ועד למערכת הג צורות המסומציP&ID כדלהלן  

P02A, P02B, P02C, P02D (– ה ספקהההובלת כל החומרים לאתר, אחסון והתק ,

אותה באתר, התק רת בתוך , בדיקת לחץ, והפעלה ההציוד בצורהעד למסירה של צ

(לרבות אוגים ואגים גדיים, מעברי קוטר, ברגים   המעכל ועד למערכת הג'טים

תוכים, צרת פלב"מ חול ריבוד, ריספחים, , והתקה, תמיכות, אטמים, 316מפלב"מ 

בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם של הצרת , ביצוע פסיבציה 316

 למפרטים ותכיות.  

o ה הספקה – כת הג'טיםמערהובלת כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה והתק ,

אותה באתר, התקון הגטים על ידי ספק הציוד  השל מערכת הג'טים לרבות: כיוו

(כולל הספקה והקמת פיגומים להגעה וחה ובטיחותי של הפועלים וציג היצרן אל 

במים, אישור התקה על ידי ציג וכווום, בדיקת הידראולי הג'טים לצורכי התקה 
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היצרן, והפעלה עד למסירה של מערכת הג'טים. ההספקה כוללת תמיכות בהתאם 

 , חוצצים, אטמים וכדומה. 316לתכיות, ברגים מפלב"מ 

o  רת וכבלי חשמלדסה אזרחי. בהרחבה עבודה זו מפורטת –מגדל תמיכות צבפרק ה 

o  דסה אזרחי. בהרחבה עבודה זו מפורטת –משטח בטון להצבת המשאבותבפרק ה 

o  דסה  בהרחבה עבודה זו מפורטת –מערכת חשמל ובקרהחשמל ובקרהבפרק ה. 

 

 :תהכולל - מערכת לפיזור צופת  .ב

o  רת מהסעפתאירובי צור למעכל האיסת הצית השאיבה ועד כהמרכזית של תח

ה והתקה , הובלההספק - ) P&IDכפי שרשום בתרשים  P03A, P03B(צרת  2מספר 

, בדיקת לחץ, הכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התק של

צרת מהסעפת המרכזית של תחת השאיבה ועד כיסת הציור והפעלה עד למסירה של 

 ואגים גדיים, מעברי קוטר, קשתות, לרבות אוגים 2למעכל האאירובי מספר 

חול ריבוד, ריתוכים, ספחים,  , אטמים,316מגופים, שסתומי אוויר, ברגים מפלב"מ 

בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל של הצרת , ביצוע פסיבציה 316צרת פלב"מ 

 בהתאם למפרטים ותכיות.  

o רת בתוך המעכל ועד למערכת הגות בתרשים  לפיזור צופת טים'צורות המסומצי)

P&ID כדלהלן  P02A, P02B, P02C, P02D (- ההספקה, הובלכל החומרים  ה והתק

אותה באתר, התק למסירה , בדיקת לחץ, והפעלה עד הלאתר, אחסון הציוד בצורה

של צרת בתוך המעכל ועד למערכת הג'טים לפיזור צופת  לרבות אוגים ואגים גדיים, 

חול ריבוד, ספחים, , , והתקה, תמיכות, אטמים316מעברי קוטר, ברגים מפלב"מ 

, ביצוע פסיבציה בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל 316, צרת פלב"מ ריתוכים

 בהתאם למפרטים ותכיות.  

o  ה שלהספקה, הובל -מערכת הג'טים לפיזור צופתכל החומרים לאתר, אחסון  ה והתק

אותה באתר, התק ון  ההציוד בצורהשל מערכת הג'טים לפיזור צופת לרבות: כיוו

הגטים על ידי ספק הציוד (כולל הספקה והקמת פיגומים להגעה וחה ובטיחותי של 

וכווום, בדיקת הידראולי במים,  הפועלים וציג היצרן אל הג'טים לצורכי התקה

ל ידי ציג היצרן, והפעלה עד למסירה של מערכת הג'טים. ההספקה אישור התקה ע

 , חוצצים, אטמים וכדומה.316כוללת תמיכות בהתאם לתכיות, ברגים מפלב"מ 

o  דסה  בהרחבה עבודה זו מפורטת –מערכת חשמל ובקרהחשמל ובקרהבפרק ה. 

 

 :תהכולל - מערכת ביוגז  .ג

o  רת ביוגז ממכסההביוגז (צGas hoodרת ביוגז קיימתועד לחיבור הקו הביוגז לצ ( 

החומרים כל  ה והתקה שלהספקה, הובל  -) P06-כ P&ID(ציור המסומן בתרשים 

אותה באתר, התק בדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה הלאתר, אחסון הציוד בצורה ,

 רבותל  ) ועד לחיבור הקו הביוגז לצרת ביוגז קיימתGas hoodשל צרת מכסה הביוגז (

, ברז תלת דרכי, בולמי להבה, 316ואגים גדיים, מעברי קוטר, ברגים מפלב"מ  אוגים

, מד ספיקת לרבות המפעיל החשמלי רקי לחץ/ואקום, מגופים, מגופים מפוקדיםופ
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ביוגז, התקת המכסה לרשת המים המצא בגג המעכל,  תמיכות, הביוגז, ברזים ליקוז 

בטבילה במפעל, של הצרת , ביצוע פסיבציה 316אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  

o מכסה לאיסוף הביוגז על גג המעכל  - Gas hood  פריט המסומן בתרשים)P&ID כ-

GH-125 (- ה של הספקה, הובלכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה ה והתק

אותה באתר, התקבדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של מכסה לאיסוף הביוגז של ה ,

, התקת המכסה לרשת 316גג המעכל לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגים מפלב"מ 

, ביצוע 316המים המצא בגג המעכל תמיכות, אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 פסיבציה של המכסה בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים

 ותכיות.  

o מכסה להסתכלות על תוכן המעכל Inspection window  פריט המסומן בתרשים)

P&ID כ-IW-165 ( - ה שלהספקה, הובלכל החומרים לאתר, אחסון הציוד  ה והתק

אותה באתר, התק בדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של מכסה להסתכלות הבצורה ,

, התקת המכסה 316ים, ברגים מפלב"מ על תוכן המעכל לרבות אוגים ואגים גדי

, ביצוע 316לרשת המים המצא בגג המעכל תמיכות, אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים של המכסה פסיבציה 

 ותכיות.

o מכסי חרום לפתיחה מהירה Emergency vent  פריט המסומן בתרשים)P&ID כ-

EMV-127 ( - ה שלספקה, הובלהכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה  ה והתק

אותה באתר, התקבדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של מכסי חרום לפתיחה ה ,

, אטמים, ריתוכים, צרת 316מהירה  לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגים מפלב"מ 

ומה הכל בהתאם , ביצוע פסיבציה של המכסה בטבילה במפעל, חוצצים וכד316פלב"מ 

   למפרטים ותכיות.

o מערכת פורק לחץ הידראולי Hydraulic vent  - ה שלהספקה, הובלכל  ה והתק

אותה באתר, התק בדיקת לחץ, והפעלה עד ההחומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה ,

לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגים מפלב"מ  מערכת פורק לחץ הידראולי למסירה של 

בטבילה  אביזרי המתכת, ביצוע פסיבציה של 316, אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 316

 במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  

o  דסה אזרחי. בהרחבה עבודה זו מפורטת –הוספת פתחים בגג המעכלבפרק ה 

o  דסה  בהרחבה עבודה זו מפורטת –מערכת חשמל ובקרהחשמל ובקרהבפרק ה. 

  

 :תהכולל - להוצאת הבוצה והצופתמערכת   .ד

o המסומן בתרשים  פריט( מגוף טלסקופי עם מפעיל חשמליP&ID- M-170 (-   ,הספקה

, הכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התק ה והתקה שלהובל

לרבות אוגים  מגוף טלסקופי עם מפעיל חשמליבדיקת לחץ, והפעלה עד למסירה של 

מגוף טלסקופי, מפעיל חשמלי, , 316ואגים גדיים, מעברי קוטר, ברגים מפלב"מ 

הטלסקופי,  מערכת צרת ייקה אל המגוף חיבור המפעיל למערכת חשמל ובקרה,

והמגוף , ביצוע פסיבציה של הצרת 316תמיכות, אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.  
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o פריט המסומן בתרשים  מגוף סכין להוצאת צופת)P&ID – KV-123 (-  ה הספקה, הובל

, בדיקת האותה באתר, התקכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה  והתקה של

מוט מאורך לפתיחה וסגירה של המגוף עם  הסכיןלחץ, והפעלה עד למסירה של מגוף 

, מגוף סכין, 316לרבות אוגים ואגים גדיים, מעברי קוטר, ברגים מפלב"מ באופן ידי 

, 316, תמיכות, אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ הסכיןמערכת צרת ייקה אל המגוף 

פסיבציה של הצרת והמגוף בטבילה במפעל, חוצצים וכדומה הכל בהתאם ביצוע 

 למפרטים ותכיות.  

o  דסה אזרחי. בהרחבה עבודה זו מפורטת –העמקת עוקה להוצאת בוצהבפרק ה 

o  דסה  בהרחבה עבודה זו מפורטת –מערכת חשמל ובקרהחשמל ובקרהבפרק ה. 

 

 ת:הכוללמכשור   .ה

o  ה שלהספקה, הובל - המעכלמד טמפרטורה שיותקן על גגכל החומרים  ה והתק

אותה באתר, התק עד למסירה , בדיקת לחץ, והפעלה הלאתר, אחסון הציוד בצורה

, תמיכות (אם 316מפלב"מ  לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגיםמד טמפרטורה של 

, חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים 316דרש), אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 ותכיות.  

o ה שלהספקה, הובל - מד גובה ראדר שיותקן על גג המעכלכל החומרים לאתר,  ה והתק

אותה באתר, התק מד עד למסירה של , בדיקת לחץ, והפעלה האחסון הציוד בצורה

, תמיכות (אם דרש), 316מפלב"מ  לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגיםגובה ראדר 

 , חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.316 אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ

o ת השאיבהיקה לתחה הספקה, הובל - מד גובה הידראוסטטי שיותקן בקווי י

, בדיקת הכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התקוהתקה של 

 לרבות אוגים ואגים גדיים, ברגיםמד גובה ראדר עד למסירה של לחץ, והפעלה 

, חוצצים 316, תמיכות (אם דרש), אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 316פלב"מ מ

 וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.

o  יקה למערכת הגטים לערבול המעכל שיותקן  ספיקהמדה הספקה, הובל -בקו ס

, בדיקת הכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התקוהתקה של 

לרבות אוגים ואגים גדיים, מד ספיקה אלקטרומכי סירה של עד למלחץ, והפעלה 

, 316ריתוכים, צרת פלב"מ  ספחים, , תמיכות (אם דרש), אטמים,316מפלב"מ  ברגים

 חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.

o  יקה למערכת הגטים לפיזור הצופת שיותקן  ספיקהמדה הספקה, הובל -בקו ס

, בדיקת הכל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, התק והתקה של

לרבות אוגים ואגים גדיים, מד ספיקה אלקטרומכי עד למסירה של לחץ, והפעלה 

, 316ת פלב"מ ריתוכים, צרספחים, , תמיכות (אם דרש), אטמים, 316מפלב"מ  ברגים

 חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.

o  דסה חשמל ובקרה. –מערכת חשמל ובקרהעבודה זו מפורטת בהרחבה בפרק ה 

 :תהכולל – למערכת הקיימות 2חיבור מעכל   .ו
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o  'ה  מחליפי החום (במקום מעכל מס'  2חיבור מעכל מסעבודה כוללת  – )3למב

כל החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר,  ה והתקה, הובלהספקה

וכן  2והתקת צרת מחברת שתאפשר הזרמת בוצה ממערכת הקיימת אל מעכל מספר 

בדיקת לחץ, והפעלה  ,אל מערכת מחליפי החום וחזרה למעכל 2מעכל ההספקת בוצה מ

מיכות , ת316מפלב"מ  ברגיםספחים, לרבות אוגים ואגים גדיים,  עד למסירה של

, חוצצים וכדומה הכל בהתאם 316(אם דרש), אטמים, ריתוכים, צרת פלב"מ 

 למפרטים ותכיות.

o  במסגרת עבודות ההרצה יידרש להעביר את הבוצה  – 2למעכל  3העברת בוצה ממעכל

  .2וזאת להקטת זמן הדרש לאקלום הבוצה במעכל  2אל מעכל  3ממעכל 

o  דסה  בהרחבה טתעבודה זו מפור –מערכת חשמל ובקרהחשמל ובקרהבפרק ה. 

 :תהכולל – מערכת אספקת מים למתקי ביוגז  .ז

o י ביוגז מערכת הספקת מיםה שלעבודה כוללת הספקה, הובל – למתקכל  ה והתק

החומרים לאתר, אחסון הציוד בצורה אותה באתר, והתקת צרת מים המחברת בין 

מכסי , לInspection windowמכסה להסתכלות על תוכן המעכל קו מים ראשי ועד ל

מערכת פורק לחץ הידראולי ל , וכןEmergency ventחרום לפתיחה מהירה 

Hydraulic vent,  גדיים, ל עד למסירה שלבדיקת לחץ, והפעלה יםים ואגרבות אוג

ריתוכים, צרת ספחים, אביזרים, , תמיכות (אם דרש), אטמים, 316מפלב"מ  ברגים

 , חוצצים וכדומה הכל בהתאם למפרטים ותכיות.316פלב"מ 

 הכוללת: – מגופים חשמליים בתחת שאיבה בוצה מוסמכת  .ח

o מגופים חשמליים )A-5506, A-5507 ללת הספקה, כוהעבודה  – )7068-81שים בתר

, אחסון ומפעיל חשמלי) פלאג (מגוף חשמלי פלאג עם מפעיל מגופילה והתקה של הוב

מערכת המפעיל להמגוף והמפעיל החשמלי, חיבור אותה באתר, והתקת  הציוד בצורה

רבות אוגים ואגים גדיים, ל עד למסירה שלבדיקת לחץ, והפעלה ובקרה, החשמל 

וכדומה ריתוכים, ספחים, אביזרים, , תמיכות (אם דרש), אטמים, 316מפלב"מ  ברגים

 הכל בהתאם למפרטים ותכיות.

  

  שלבי העבודה 5

. המט"ש תפעולקיטת צעדים מיוחדים למיעת זקים בעת  תהעבודה במעכל אאירובי מחייב

 לצורך כך דרש לבצע הקפדה יתרה בכל הקשור לבקרת איכות תוך כדי הבייה התקה והרצה.

-ANSI – Bלצורך בקרת האיכות כל המתקים החדשים יהיו בהתאם תקן אמריקאי יודגש כי 

  . . לא יתקבלו ציוד שאיו מאושר על ידי תקן זה149.6

  

  שלבי הביצוע העיקריים:

 תוך חודש אישור הציוד   .א

בטרם  , לוחות חשמל ובקרה, וצרת חרושתיתביצוע בדיקות במפעל של מערכות השאיבה  .ב

 הספציפי.העברתם ארצה בהתאם למבחי הקבלה הרשומים במפרט 

 צרת, אביזרים של ציוד חדש, לפי תוכית ובהתאם לכתב הכמויות.   הספקה  של כל הציוד,  .ג
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 ביצוע מבחי קבלה של כל הציוד עם הגעתו לישראל  .ד

בהתאם  2ביצוע כל עבודות התקת הציוד הצרת והאביזרים הדרשים להשמשת מעכל מס'   .ה

, ציוד חדש 3לתוכיות, מפרטים וכתבי כמויות של המרכיבים הקיימים ומועברים ממעכל מס' 

 .2דרשים לחיבור מערכת החימום עם מעכל מס' הכולל חיבורים  ומשופץ,

העברת כל מערכת החשמל הדרושה להפעלה מושלמת של הציוד הכלל במסגרת השמשת מעכל   .ו

 . בהתאם למפרט חשמל מצ"ב , כולל כל שיויי החיווט הדרשים2מס' 

בהתאם  חיבור  כל  הציוד והמכשור החשמלי הפעלתו והרצתו בהתאם לתכיות ומפרטים  .ז

 .חשמל מצ"ב למפרט

 .05ראה מפרט  – 11.2סעיף  – ANSI B149.6ביצוע בדיקת איטום המעכל בהתאם לדרישות   .ח

ביצוע מבחי קבלה כי הרכבת הציוד בהתאם לדרישות היצרן וקבלת אישור בכתב מיצרן על   .ט

 כך.  

 מילוי המעכל והרצת כל המערכות במים וביצוע מבחי הקבלה בהתאם למפרט הספציפי  .י

  2למעכל מספר  3ל בבוצה חמה ממעכל מספר מילוי המעכ  .יא

   הספציפייםבדיקת המערכות בהתאם למבחי הקבלה במפרטים   .יב

  

  נספח תכניות

  P&IDתרשימי תהליך   .א

  תוחה כללית אזור המעכלים  .ב

  2תוחה כללית מעכל   .ג

  תוחה ופרטים 2מעכל   .ד

 פרטים  .ה

  

  נספח מפרטים

 מערכת ערבול – 01מפרט   .א

 מערכת ביוגז – 02מפרט   .ב

 מערכת מכשור – 03מפרט   .ג

 מערכת חשמל ובקרה – 04מפרט   .ד

 בדיקת לחץ למעכלים – 05מפרט   .ה

  צרת ואביזרים – 06מפרט   .ו
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  מיוחד לעבודות הנדסה אזרחיתהמפרט  / ב' – 2ב' מסמך 
 

 מוקדמות – 00פרק 

 

 תיאור העבודות  00.01

 

העבודות המתוארות  על הקבלן לבצע את ראשי הפרקים שלבמסגרת מכרז/מבחן הצעות זה 

הכל כמתואר וכמפרט בכל מסמכי  –ועל פי שלבי הביצוע כדלקמן )תיאורים מתומצתים בלבד 

 המכרז לרבות מפרטים, תוכניות, תנאים כללים וכיוב'(: 

 

   – 2עבודות הריסה ובניה במעכל  –' אשלב  .1

 
סגרות חרש, יציקת משטחי בטון על גבי החלפות קרקע מקומיות, עבודות בטון, עבודות מ

פריצת פתחים, עיגון אינסטרטים לרבות פרטי איטום והתחברות וביציקות בטון משלימות 

)מפרופילי ולרבות צנרת ופלאנצים, שיקום האיטום בתחתית הגג הקיים, מסבכי תמיכה 

לרבות  לצנרת ,יאורטני בשלוש שכבות לפחותצבועים בצבע פולאל חלד  מפלדתפלדה 

, בסיסים ברצפת המעכל, בסיסים בגג המעכל, מתקני תלייה ביסוס ולרבות עיגון ותמיכה

 יזוק לצנרת, התקנת פתח אדם נוסף וכיוב'.וח

 

 לרבות כל עבודות ההכנה עד לקבלת מעכל נקי לחלוטין.  3פינוי וניקוי מעכל מס'  –' בשלב  .2

 

לרבות : פירוק תקרת הגג הקיים ויציקת הגג  – 3עבודות הריסה ובנייה במעכל  –' גשלב  .3

צבועים  316Lנירוסטה אל חלד מפרופילי פלדה  , עיגון אינסרטים, בסיסים, תמיכותהחדש

 . לצנרת וכיוב'בצבע פוליאורטני בשלוש שכבות לפחות, 

 

 המפרט המיוחד 00.02

 

מפרט מיוחד זה, הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומשמש כתוספת למפרט הכללי לעבודות  

בנין של הוועדה הבין משרדית )"הספר הכחול"(. המפרט הכללי והמפרט המיוחד מהווים יחדיו 

 .ובתוכניות רטים הכללייםאת המפרט. ההוראות שבמפרט המיוחד באות להוסיף על האמור במפ

 

ההוראות הנכללות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים אינן גורעות מיתר הוראות החוזה 

במסמכים השונים, ואין לפרש חזרה על מקצת מהוראות החוזה ואי חזרה על הוראות אחרות 

מיוחד כמכוונות להשמיט את אותן ההוראות עליהן לא חזרו, זולת אם צוין כך במפורש במפרט ה

 ו/או בתנאים המיוחדים.

 

 -והתוכניות בכל מקרה בו קיימת סתירה בין הוראות המפרט המיוחד על הוראות המפרט הכללי 

 ההוראה המחמירה מבינהם. -התוכניות  תגבר הוראות המפרט המיוחד ו/או

 



 

 

בכל מקרה שאין הנחייה מיוחדת במפרט המיוחד, יש למלא אחר הנחיות המפרט הכללי גם אם 

 א צוין הדבר במפורש בתכניות ובכתבי הכמויות.ל

 

ייתכן כי הסעיפים המשלימים למפרט המיוחד, שבמפרט הכללי, נמצאים במספר פרקים שונים 

 של המפרט הכללי. 

 

 / כלליעבודות בטון יצוק באתר  00.03

 

משרדי )האוגדן -דרישות המפרט המיוחד שלהלן הינן בנוסף לדרישות המפרט הכללי הבין

 (.2003עבודות בטון יצוק באתר ) 1923ות"י  02רק הכחול( בפ

מחירי היחידה המופעים בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש לביצוע העבודות עם תערובות 

 המפורטות ונדרשו במפרט זה לרבות כל המוספים והתוספים וחומרי העזר. 

 לא יותרו ו/או יאושרו שימוש בתערובות וצמנטים שונים מאלו המפורטים.  

 

 חומרי הבטון 1.1

 

  ASTM:C150, 1: צמנט סיגים יהיו כמפורט וכנדרש בתקן ת"י צמנט

 25%לא יעלה על תכולה של   ASTM C618 , 1, ת"י 1209: יהיה כנדרש בתקן ת"י אפר פחם

 מתכולת הצמנט + הפחם )שימוש באפר פחם יאושר רק באישור המהנדס המתכנן(.

  ASTM:C260תאים לדרישות יוסף לכל הבטונים וי :מוסף כולא אוויר

 ASTM: C494 type F or G: יוסף לכל הבטונים ויתאים לדרישות התקנים: מוסף מפחית מים

 כלל המוספים יהיו מסוג שאינו מכיל יוני כלור.

 : יוסף לכל הבטונים.מוסף מקזז התכווצות

 חרסית. -3%, לא יכילו יותר מASTM:C87: יהיו מסוג כנדרש בתקן האגרגטים

 המים לתערובות יהיו נקיים מלכלוך וחומרים אורגניים.  :מים

גר'/מ"ק. יש לקבל  600: יוספו לבטון סיבי ניילון מיקרו קצרים בכמות של  סיבי ניילון

 אישור המתכנן לסוג ולכמות המוספים בבטון.

 .0.6%של חב' סיקה במינון שלא יפחת מ   Nכדוגמת פלסטוקריט מוסף שיפור אטימות: 

 1.5%ו/או "זייפקס" במינון של  1.2%מסוג "פנטרון" במינון של  –טלי מוסף קריס

מחירי הבטונים כמופיע בכתב הכמויות כוללים את תוספת המוספים הנ"ל כמפורט לעיל. 

 יש לקבל את אישור המפקח לסוג וכמות התוספים לבטון.

 עבודת בטון יצוק באתר  1.2



 

 

 

ות לפני היציקה. הפסקות היציקה שע 48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות 

תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל 

הפסקת יציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכננת, יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 

של המפרט הכללי ובהתאם לפרטי הפסקת יציקה כמפורט בתוכניות ובכתבי  02045

 יציקת הבטון תבוצע בעזרת משאבה או משאבות. הכמויות.

שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמנטים אחרים טעון אישור המפקח מראש. 

השקתות תהיינה מפח חלק או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית 

ס"מ לערך.  40בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון מובא. קוטר השקתות יהיה 

בקצה השוקת יותקן משפך אנכי קצר. הבטון יהיה בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט 

יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28. משקלו לאחר 02048כמתואר במפרט הכללי סעיף 

ק"ג למ"ר. צפיפות היציקה ורציפותה חייבות להבטיח אטימות המבנה בפני חדירת  2,300

 מים ורטיבות.

יצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטורי מחט )מינימום שני בעת ב

 50%מ"ק בטון נוסף(. על הקבלן להביא כמות נוספת של  10ויברטור לכל  - 1ויברטורים + 

 מכמות הוויברטורים כרזרבה מוכנים לשימוש בעת תקלה.

וכן להכין מלאי מספיק של בחובת הקבלן לבדוק את תקינות הוויברטורים  לפני כל יציקה 

 דלק ושמנים לפעילות תקינה וממושכת. 

 הבטונים חייבים להיות אטומים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרט הכללי.

 Nאטימות הבטונים ברצפות המבנים ובקירותיהם תוגבר באמצעות ערבים כגון: פלסטוקריט 

כניים, לאחר אישור המהנדס, של "סיקה" או "קונמיקס" או ערבים אחרים שווי ערך ט

השימוש בערבים יעשה בהתאם לכמויות ולהנחיות היצרנים ולאחר אישור המפקח. לא 

 ישולם בנפרד עבור התוסף, מחירו כלול בסעיפי הבטונים.

. מינון 2%במינון של כ  LP 111ערב לשיפור עבידות יהיה מתוצרת א.צ שיווק ומדגם לריסה  

המפעל המספק את הבטון ובאישור המפקח בכתב וזאת לאחר סופי יקבע על ידי טכנולוג 

כלול במחיר הבטון  המפורטים ונידרשים הערביםכל מחיר  בצוע ניסויים שיפורטו בהמשך.

 ולא ישולם עבורם בנפרד.

משטחים משופעים ואנכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות ליציקות הבטון יהיו 

פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי  4לה על מעץ חדש והשימוש בהם לא יע

קשירה, אלא על ידי מחברי "פטנט" מאושרים. המרחק בין הקונוסים יהיה קבוע בכל 

המבנים בכל כיוון. המחברים והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים 

 מסודרים, הכל לפי אישור המפקח.

. באחריות הקבלן להגיש לאישור 2+  1חלק  904תקן ת"י כל התבניות יתאימו לדרישות 

 וחישובי תכן שיעשו על ידי מהנדס מבנים מוסמך ורשוי מטעמו ועל חשבונו.  SDתוכניות 



 

 

השימוש בקונוסים נועד כדי לאפשר שבירת המוט המחבר לאחר פירוק התבניות. עם פירוק 

 מתכווץ.התבניות יסתמו הקונוסים עד פני הבטון ע"י בטון בלתי 

המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר כמוגדר 

בתוכניות. לא תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב במקרה כזה 

 בפירוק התבניות ובהתקנתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות.

מ'. אם הבטון עלול  1.0ה, לא יעלה על גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציק

מ'. במקרים אלה יוצק הבטון דרך  1.0-להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הנפילה קטן מ

 צינורות, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתבניות.

על הקבלן להביא בחשבון במסגרת הצעתו יציקה בעזרת משאבות עם צינורות בקוטר קטן 

-יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן מ 3"-ו 2שימוש בצינורות בקוטר ". ה3" -ו 2מהרגיל של "

 ס"מ. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור השימוש במשאבות עם צינורות בקטרים הנ"ל. 30

מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך הקירות או דרך 

המדויק בזמן יציקות הבטון. לא ישולם עבור תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם 

אביזרים אלו ו/או עבור העבודה להצבתם בנפרד ובנוסף. אורך קטעי הצנרת יאפשר 

התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. הקבלן ידאג ליצר ולספק את קטעי 

ן הצינורות הדרושים להתקנה בזמן היציקה ויכניסם במקומם המדויק בתיאום עם מתכנ

המזמין )תה"ל( ובאישור המפקח. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל 

במחיר היחידה של הבטונים )עבודת הרכבת השרוולים והאביזרים השונים לרבות פתח 

 כניסה ופתח פורק לחץ(.

מעקות עליונים של כרכובי הגגות יעשו מבטון גלוי וזאת תוך שימוש בתבניות מלוחות עץ 

פאן ושתי פאות, כאשר הפאן הבלתי מוקצע  -ס"מ מוקצעים משלושה צדדים  10ברוחב 

ס"מ. אם הבטונים לא יאושרו ע"י המפקח,  60 -יפנה לכיוון היציקה. הנחת הלוחות במדורג 

 יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מצופות כל הקירות שמעל פני הקרקע של כל המעכל יוצקו כנגד תבניות פלדה או תבניות 

פורמייקה לקבלת שטח פני בטון חשוף וחלק. לתשומת לב הקבלן הדרישה לוויזואליות 

גבוהה מאוד.  מסגרות, פחים לחיבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צנרת העוברים דרך 

הקירות או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. 

 פשר התחברות אליהם משני הצדדים בהתאם לתוכניות. אורך קטעי הצנרת יא

כל משטחי הבטון, רצפות ותקרות של כל המבנים והמתקנים יוחלקו בעזרת הליקופטר 

 לאחר יישור ראשוני בעזרת סרגל וכף ברזל. 

ס"מ, גם אם הדבר   2 2כל הפינות הגלויות של העמודים, הקורות והרצפה יקטמו במידות 

 ת במפורש או אם נתנה הוראה אחרת.אינו מסומן בתבניו

 לא תשולם לקבלן תוספת בגין הנ"ל, ועליו לכלול זאת במחיר היציקות.



 

 

 כיסוי הבטון  על הברזל   00.04

 

 ס"מ אלא אם צוין בתוכניות אחרת.  5כיסוי הבטון  על הברזל יהיה מינימום 

ת, בקוצים בזיון הקבלן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושו

 עובר בכיוונים אחרים וכדומה.

הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקנות במרווחים שווים כמפורט בתוכניות 

כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים. המיקום והאורך של החפיה של ברזלי הזיון 

פעם בקוטר ועל פי  50ן נמשכים יהיה מינימום יקבלו את אישור המפקח. אורך חפיה של ברזלי זיו

 התקן הישראלי הרלוונטי.

 תיקוני בטון פגום 00.05

 

 כללי .א

 

אין  –אם התגלו בבטון, לאחר פירוק הטפסים, פגמים או קני חצץ, חורים, סדקים או כל פגם 

לתקן אותם אלא באישור המפקח. המפקח רשאי לא לאשר תיקונים, אם לפי שיקול דעתו אלה 

 מדים בדרישות החוזק והצורה.אינם עו

במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבנה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון הפגמים 

 ייעשה ע"פ הוראות מיוחדות שיינתנו לקבלן ע"י המפקח בכל מקרה בנפרד.

 כל העבודות וההוצאות הנדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן.

י הבטונים כדי שייווצרו פנים המתאימים לדרישות הקבלן חייב לתקן את כל הליקויים בפנ

שעות  24המפרט. יש להשלים את תיקוני הפגמים בפני הבטונים אשר נוצקו נגד תבניות תוך 

 מהסרת התבניות, פרט למקרים בהם ניתן אישור לנהוג אחרת.

יש בטון שניזוק מכל סיבה שהיא, בטון המכיל כיסי חצץ ובטון מפורר או פגום באופן אחר ש

יוסר, יורחק ויוחלף במלט בטוש, במלט מותז  -לחצבו ולהשלימו עד לקווים הדרושים 

)שוטקריט(, או בבטון יצוק כפי שיפורט להלן. כמו כן, יש למלא שקעים עמוקים מדי החורגים 

מגבולות הסיבולת בבטון. במקומות שגבנונים או בליטות פתאומיות בולטים מפני הבטונים, יש 

 יתות ושחיקה עד שהפנים יגיעו לרמה הנמצאת בגבולות המותרים.להסירם ע"י ס

 מילוי במלט בטוש .ב

 

יש להשתמש במלט בטוש למילוי חורים שלפחות אחת ממידות השטח שלהם גדולה מעט יותר 

מעומקם ולמילוי חריצים צרים שנחצבו לשם תיקון סדקים בבטון. אין להשתמש במלט בטוש 

 ילוי חורים העוברים דרך כל חתך הבטון.לשם מילוי מאחורי הזיון או למ

 מילוי במלט מותז )שוטקריט( .ג

 



 

 

מילוי במלט מותז מותר כאשר החורים רחבים מדי למילוי במלט בטוש, רדודים מדי למילוי 

בבטון יצוק ואינם עמוקים יותר מאשר הצד האחורי של הזיון הקרוב לשטח הבטון. השטחים 

היטב, ינוקו מכל לכלוך וחומר רופף ויורטבו לפני התזת המיועדים לכיסוי במלט מותז יחוספסו 

 המלט עליהם.

תערובת הבטון המותז תהיה בערך חלק אחד של צמנט לשני חלקים של חול נקי מדורג היטב 

. הבטון יותז במכונת התזה שקיבלה את אישור המהנדס בשכבות שעוביין 16והעובר בנפה מס' 

 נים ובעלי ניסיון בעבודה זו יועסקו בהתזת הבטון.ס"מ. רק פועלים מאומ 2אינו עולה על 

 מילוי בבטון יצוק .ד

 

בבטון יצוק יש להשתמש למילוי חורים מפולשים )העוברים דרך הבטון כולו(, למילוי חורים 

ס"מ ולמילוי חורים  10 -מ"ר ועומקם גדול מ -0.1שברזל הזיון אינו עובר דרכם וששטחם גדול מ

 מ"ר והעוברים עד אחרי הזיון. 0.05 -בבטון מזוין ששטחם גדול מ

החורים או הפתחים המיועדים למילוי בבטון יהיו בעלי דפנות ישרות ומקצועות חדים בשטח 

הבטון החיצוני, ואילו הפינות הפנימיות יהיו מעוגלות. הדפנות יהיו מחוספסות, נקיות וחופשיות 

למשך מספר שעות ע"י  מחומר רופף. לפני יציקת הבטון החדש יש להחזיקן במצב רטוב

 הכנסת חתיכות יוטה רטובה לתוך החורים והרטבה נוספת של היוטה במידת הצורך. 

יציקת הבטון במילוי תבוצע באמצעות תבניות מתאימות ויציבות במידה כזו שיוכלו לעמוד בלחץ 

 הבטון בעת יציקתו והידוקו.

 ביצוע התיקונים .ה

 

דוק ללא חללים פנימיים, דבוקים היטב לדפנות כל המילויים צריכים להיות עשויים תוך הי

החורים וחופשיים מסדקי התכווצות לאחר הבשלת המילוי והתייבשותו. לתערובת של הבטון 

הבטוש או הבטון היצוק כמתואר לעיל יש להוסיף "מלפלסט", או ש"ע על מנת להבטיח 

וראות היצרן ובאישור הידבקות משופרת ומניעת התכווצות. אופן השימוש בתוספים יהיה לפי ה

המפקח. פני השטחים המתוקנים יהיו חלקים ומיושרים עם שטחי הבטון שמסביבם ובעלי אותו 

 מרקם וצבע.

 כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקונים בבטון יהיו על חשבון ובאחריות הקבלן.

או  כל האמור בסעיף זה אינו פוגע בזכותו של המפקח לדרוש הריסת מבנים עם בטון פגום

 נחות כמפורט בסעיפים המתאימים של "המפרט הכללי לעבודות בנין".

 בדיקת מדגמים וחומרים 00.06

 

דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל אגרגטים, מים, בטונים, פלדת זיון וכו' יהיו על חשבון 

הקבלן. דמי הבדיקה כוללים לקיחתה, שליחתה למעבדה מוסמכת, תשלום למעבדה מוסמכת 

 יתר ההוצאות הנדרשות.  וכו' וכל



 

 

מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, יהיה כזה שיספק את דרישות התקנים ומכון התקנים הישראלי. 

 28ימים,  7שעות,  48תוצאות הבדיקות יועברו ישירות למהנדס. יבוצעו בדיקות לבטונים לאחר: 

 יום. דמי הבדיקות כלולים במחירי היחידה לבטונים. 60ימים, 

ות של חדירת מים על פי התקן הישראלי לכל התערובות לפני האישור ובאופן יבוצעו בדיק

 קוב' בטון(. 50אקראי גם במהלך הביצוע )לפחות אחת ל 

 הקבלן יגיש את מלוא העזרה שתידרש לצורך נטילת הדגימות.

 מעברים ביציקות 00.07

 

 במסגרות היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות מסוגים:

 ם "נקיים" ביציקה.מעברי .א

 שרוולים. .ב

 מעברים אטומים. .ג

 פתח גישה כולל פתח לפורק לחץ בפתח הגישה. .ד

מיקום המעברים השונים יבוצע בדיוק מרבי כמפורט בתוכניות. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל. 

 עליו לכלול הנ"ל במחירי היחידה.

 דיוק 00.08

טברת, לא תעלה על סטייה בפועל בעבודות בטון יצוק באתר, בכל מפלס ולא סטייה מצ

 :789המפורט בטבלה הבאה אשר דרישותיה חמורות מדרישות ת"י 

מס' 

 סד'
 תיאור העבודה וגודל הסטייה

 התחום שבו

תיבדק 

 הסטייה

 גודל הסטייה

 המקסימלי

סטייה אופקית מקווי המבנה לעומת  .1

 התכניות ובמצב ההדדי שבין חלקי מבנה

 מ' 5

 25מ' ועד  10

 מ'

 מ' ויותר 25

 מ"מ

 מ"מ   10

 מ"מ   15

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים  של  .2

 קירות ועמודים

 מ' 

 מ' ויותר 5

 מ"מ

 מ"מ  10

סטייה מהמפלס או מהשיפוע המסומן  .3

בתכנית לרצפות, תקרות ופני קירות 

 וקורות

 מ"מ    5 בכל נקודה

 

סטייה בגודל או במיקום של פתחים  .4

 ברצפות, תקרות וקירות

 מ"מ   10 

 מ"מ   10 פלוס סטייה בעוביים של רצפות, תקרות  .5



 

 

ומבנים דומים, חתכים של קורות ועמודים, 

 רצפות יצוקות על הקרקע 

מהמידה הקטנה של  3%  סטייה בין מרכז העמוד והמרכז המתוכנן   .6

 העמוד 

מקוטר הכלונס  5%עד   סטיית מרכז כלונס מהתכנון .7

 -ובשום מקרה לא יותר מ

 ס"מ 5

סטייה בפני רצפות ומרצפים בגימור  .8

 בהחלקה בהליקופטר   

)נמדד כמוגדר במפרט הבין משרדי 

 (50097-ו 50096בסעיף 

 

 

הסטייה הממוצעת 

 מ"מ 4במפלס המתוכנן 

הסטייה הממוצעת 

במישוריות, לאורך סרגל 

 מ', 3סטנדרטי באורך 

4  מ"מ 

סטייה במישוריות ראש הקיר של אגני  .9

 לול נסיעת גלגל הגשרמס -שיקוע 

 

 

הסטייה הממוצעת 

במישוריות, לאורך סרגל 

  2מ',  3סטנדרטי באורך 

 מ"מ

סטיות בבניינים: סטיות מותרות  789סטיות בעבודות שלא פורטו לעיל, יתאימו להגדרות ת"י 

 (.2006)אוקטובר  1ותיקון בגיליון תיקון מס'  2003בעבודות בנייה 

סטיות מותרות בעבודות שלד  - 1נה לפי המפורט בטבלה הסטיות לעבודות השלד תהיי

סטיות מותרות  - 2בטון או בני למעט סטיות ממישוריות שתהיינה לפי ההחמרה בטבלה 

 בעבודות "בנייה נקייה" של שלד בטון או בני.

סטיות העולות על הנ"ל יתוקנו, ע"י הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להוראות מפורטות שייתן 

 י קביעתו הבלעדית של המפקח ולרבות הריסה ובניה מחדש.המפקח, על פ

 שמירת מידות הבנייה בעזרת מודד מוסמך 00.09

 

 כללי .א

על הקבלן לשמור על התאמת מידות המבנים, אנכיות הקירות והמפלסים, למידות בתכניות  

 בכל מהלך הביצוע של העבודות, וזאת באמצעות מודד מוסמך שיוזמן וישולם על ידו. 

ה כך שניתן, לכל גורם חיצוני, לבדוק את המידות באמצעים פשוטים הסימון יעש

 הקיימים באתר  כגון סרט מדידה וצינור מפלס.

 סימון .ב

 



 

 

סימון צירים בכל כיוון, ברשת אורתוגונלית. הצירים ייבחרו על ידי  .1

 המפקח.

עם תחילת העבודה יזמין הקבלן  לאתר את  המודד המוסמך, שיקבל  .2

 .BMעם קואורדינאטות ונקודת גובה  מהמפקח נתונים לסימון

המודד יסמן את הצירים שנבחרו, כולל הבטחות, מחוץ למבנים במקומות  .3

 שיישארו עד סוף הבניה ושניתן לשחזר אותם באמצעים פשוטים.

לאחר יציקת רצפה ולאחר יציקת כל תקרה יוזמן המודד ויסמן את  .4

 בטון.הצירים שנבחרו בקווים דקים חרוטים ובצבע כחול גבי ה

 בקרה, דיווח .ג

 

בכל שלב של הסימון הנ"ל, יערוך המודד בקרה של האלמנטים העיקריים: עמודים,  .א
 קירות, קווי חוץ וכו' ויערוך תוכנית מצב קיים ביחס למתוכנן.

בכל מקום בו הסטייה עולה על המותר, ע"פ המפורט לעיל, יכין המודד הגדלה לקנ"מ  .ב
 של תכנית המצב הקיים הנ"ל. 1:25

ניות, חתומות ע"י המודד, תימסרנה למפקח אשר יקבע את אופן תיקון הסטיות התכ .ג
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זאת אפשרות למתן הוראה להריסת החלק 

 שבוצע בסטיות החורגות מהמותר ובנייתו מחדש ללא כל תשלום. 

 ללא תכניות מצב קיים לא יותר לקבלן להתקדם לשלב הבא. .ד

 ם ונתוני יצרן, הזמנת חומריםדוגמאות, קטלוגי 00.10

 

ע"פ הדרישות המפורטות במפרט המיוחד להלן, לפני תחילת עבודות הבטון, יציג הקבלן 

 לאישור המפקח:

 את הדוגמאות לפריטים הבאים:

לוחות הטפסות כולל סידורי החיבור והאטימה ביניהן, לרבות כל הסדורים לקיר בקשת  .א

 מעגלית ברדיוס כפי שיורה המפקח.

 של הטפסות מגולוון כולל דסקית אטימה. מחבר .ב

 את הקטלוגים ונתוני היצרן לחומרים ולפריטים הבאים:

 סיגים ומיוחד לרבות המוספים. 40-תערובות בטון ב .א

 סיבי פוליפרופילן לתערובות הבטון. .ב

 (.Curing Compoundחומר מקרים לאשפרה ) .ג



 

 

 יריעת אשפרה ייעודית מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן. .ד

 .HDPEיריעות איטום  .ה

 מוספים. .ו

 תכן תערובות בטון .ז

במידה והחומרים בהם בכוונת הקבלן להשתמש זהים בדיוק לאלו המוגדרים במפרט, אין 

הקבלן חייב להציג את הדוגמא או את נתוני היצרן לצורך אישור, אולם עליו להודיע 

 למפקח, מראש ובכתב, שבחר להשתמש בחומרים המוגדרים במפרט.

שור החומרים, יזמין הקבלן מיד את הכמויות הדרושות, ובמיוחד חומרים מיובאים לאחר אי

 כגון אטם תופח הידרופילי עגול, כדי להבטיח אספקתם במועד הדרוש.

 כללי  – פלדת הזיון 00.11

 

 חלקים. 5 -: פלדה לזיון בטון 4466פלדת הזיון תתאים לדרישות התקן הישראלי 

 א ישולם על כך בנפרד ובנוסף. כל פלדת הזיון תהיה פלדה רתיכה ול

ו/או מוטות ברזל מצולע לפי ת"י  893מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י 

 .ACI318, 315, וכן לפי 739

. כל הפלדות יעמדו ASTM:A185, וכן לפי 4466רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י 

 .60בדרגה  ASTM:A60בדרישות 

יח לחברה בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש בה  על הקבלן להוכ

 עומדת בכל דרישות התקנים.

 מידות מוטות הזיון 00.12

 

המידות הרשומות בתכניות הינן מידות חוץ. האורך הנתון בתכניות הינו סכום מידות החוץ 

 ללא התחשבות ברדיוסי הכיפוף.

לקוטר הסרן ע"פ התקן כך על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם 

 שהמוט המכופף לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות.

 יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא יתאימו למקומם.



 

 

 

 

 רשימות פלדה 00.13

 

 יתכן וכמויות המוטות רשומות בחלקן ע"ג התכניות.

צמו. בנוסף, חלה עליו החובה לבדוק את לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה ועליו להכינן בע

 הכמויות שבתכניות לפני הזמנת הפלדה.

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש.

 .אינה נמדדת והיא כלולה במחיר היחידהאופני המדידה: הכנת רשימות ברזל 

 רשתות מרותכות 00.14

 

הקבלן להזמינן מבעוד מועד כדי להבטיח קבלת  רשתות הזיון המתוכננות אינן סטנדרטיות ועל

הרשת הנדרשת.  הקבלן רשאי להציע, לאישור המפקח, מידות רשת שונות מהמצויין בתכנית 

 ובלבד שישמר קוטר, צפיפות המוטות ורוחב החפיות.

חלק מהרשתות דומות זו לזו וקשה להבחין בהבדל בין קוטרי המוטות. כדי למנוע טעות, יש 

 ג רשת בצבע שונה, באופן בולט, לפי הוראות המפקח.לסמן כל סו

 כיפוף קוצים 00.15

 

מתואר בפרטי   ככלל אין לבצע כיפוף חוזר )לישר( בקוצי זיון פרט לקוצים ממוטות עגולים

 (.CBOXהתכניות או קוצים של קופסאות קוצים )

יהיו קוצים ממוטות מצולעים אשר יש לכופף/לישר בכיפוף חוזר כנדרש בפרטי התכניות, 

שתסופק עם תעודות מתאימות ו/או סימון ע"ג המוטות ע"פ ת"י  W400-מפלדה רתיכה מסוג פ

 (.2000) 3חלק  4466

 הכיפוף/יישור החוזר יעשה עם חימום באתר בעזרת להבת גז.



 

 

 אופני המדידה 00.16

 

קוצים, לרבות קוצים מפלדה רתיכה, נמדדים לפי משקלם עם פלדת הזיון. סידורם ע"פ 

 הטיפול לכיפוף/יישור לרבות חימום, כלול במחיר הפלדה.הפרטים וכל 

 CBOX –קופסאות קוצים מתועשות  00.17

 

לנוחות הקבלן וכדי לאפשר שימוש בטפסות רצופות ולהימנע מקידוח חורים בטפסות, 

מאפשרים פרטי התכניות להשתמש בקופסאות קוצים מתועשות. בתכניות מצוינים הדגמים 

 . 03-9026067( בע"מ, טל'  1996ין וסחר )המסופקים ע"י דומא שווק לבני

קופסאות הקוצים המפורטות בתכניות תהיינה בדיוק לפי הדגם המצוין המתחשב בצורך 

 בהתקנת אטם ובצרכי אורך העיגון של המוטות.

גב הפח של קופסת הקוצים יהיה כדוגמת הקופסאות המסופקות ע"י דומא הנ"ל, כלומר פח 

 ן. כל פח מסוג אחר יחתך ויסולק לפני המשך היציקה.מגורען המבטיח הדבקות לבטו

הקבלן רשאי להשתמש בקוצים ממוטות פלדה בקוטר ובצפיפות הזהים לאלו המצוינים עבור 

 קופסאות הקוצים ואין חובה להשתמש בקופסאות המתועשות.

 אופני המדידה:

בור השימוש תימדד שום תוספת ע לאקוצים ימדדו לפי משקל הפלדה יחד עם פלדת הזיון. 

 בקופסאות קוצים גם כאשר הדבר מצוין בתכניות.

 כיסוי הבטון על מוטות הפלדה, רוחקנים )שומרי מרחק( 00.18

 

 של המפרט הבין משרדי בהדגשים הבאים: 02085הרכבת הזיון תיעשה כמפורט בסעיף 

 שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים. .א

בתכניות ובהעדר פירוט יהיה  כמצויןס"מ או  5יה עובי כסוי הבטון על מוטות הזיון יה .ב
 כדלקמן:

(a)  בכל מקרה בו עובי הכסוי איננו מצוין בתכניות באופן ברור, על הקבלן לברר אצל
 המפקח, לפני הזמנת הזיון, את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.

(b)  ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות: 5כאשר נדרש כסוי בטון 

(c)  מ"מ פנים וחוץ באלמנטים  50המכסה את מוטות הזיון יהיה עובי שכבת הבטון
 אנכיים, מעל ומתחת לזיון באלמנטים אופקיים. 

שמירת מדות כסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י רוחקנים מבטון פולימרי עם סיבים וחוט  .ג
( בע"מ, 1996מוצר חרושתי מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא שווק לבנין וסחר ) -קשירה 

 . לא יותר לקבלן לייצר באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון.03-9026067טל'  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ספסלים" ממוטות פלדה להשענת זיון עליון יוצבו על הזיון התחתון ולא יבואו במגע עם  .ד
 הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה.

יון מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך שישמר עובי הכסוי העל .ה
 כנדרש.

 לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק. .ו

אין להשתמש לרוחקנים בשברי אבן נסורה ואין להשתמש בחלקי מרצפות, אבנים  .ז
 משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.

 אופני המדידה

 ה"ספסלים" והרוחקנים אינם נמדדים.

המתועשים מבטון פולימרי הנ"ל הינה גבוהה תשומת לב הקבלן מופנית לכך שעלות הרוחקנים 

 יחסית לרוחקנים הרגילים מפלסטיק ועליו להביא זאת בחשבון הצעתו.

 אמצעי חיתוך וכפוף באתר 00.19

 

חלק ממוטות הזיון אינם מפורטים במידותיהם בתכניות אלא נתונים כזיון כללי עם פרוט הצורה  

 בלבד.

, לחיתוך ולכיפוף המוטות כדי לקבל את על הקבלן להתארגן באתר, עם האמצעים הדרושים

 הצורה הכללית הנדרשת במידות אורך שונות.

 שתילת קוצים 00.20

 

 כל הקוצים לעמודים או קירות עולים יקשרו במקומם עם סידור הזיון לפני יציקת הבטון.  



 

 

 מודגש בזה שלא יותר לשתול קוצים ע"י החדרתם לבטון הטרי בעת היציקה או מיד בסיומה.

 סוג הטפסות  –טפסות  00.21

 

הטפסות תהיינה מפלדה, מתועשות, מהסוג המבטיח טפסות חלקות, קשיחות ואטומות  .1

ללא מעבר אור. האטימות תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון ולא במסגרת 

 הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות.

ולעומסי הבטון הצפויים  1+2חלק  904הקבלן יחשב את הטפסות לפי המפורט בתקו ת"י  .2

 במבנים השונים. 

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק. הכל  .3

 לפי קביעת המפקח.

הקבלן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה". הכוונה  .4

מ"ר \גר' 240-תפחת ממ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי בכמות שלא  21ללוח דיקט בעובי 

בכל צד של הלוח. שפות הלוח תהיינה מצופות באותו הציפוי.  פני הלוח המתקבלים 

רח' משה  PERIהמשווק ע"י  PERIשל  Fin-ply 21מצפוי זה הינם חלקים ובצבע חום )כגון

 (.03-9249331, פקס' 03-9249332. טל' 49002, פתח תקווה 16דיין 

מסחרי "טגופיל" או "טגו", משווק במספר רמות של כמות הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם ה .5

חומר הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה הינה לכמות הנקובה 

 לעיל של חומר הציפוי.

יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם מלוי "דיקט  .6

 מצופה" כמפורט לעיל.

של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט. בכל מקרה לא יותר ערוב  .7

בטפסות פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית 

 באלמנט הטפסות, מותר להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.

ס"מ או מעוגלות  2/2הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות  .8

 לסוג הטפסה שיבחר הקבלן.בהתאם 

הקבלן יגיש לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור לוחות הטפסות ויקבל אישורו לצד  .9

 האסתטי בלבד. חוזק הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד.

 בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים. 

 אטימת הטפסות 00.22

 

 יץ הבטון.כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מ



 

 

להבטחת תנאי זה נדרש הקבלן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון ע"י הדבקת 

רצועות גומי או ספוג בין לוחות הטפסות או לכסות את המרווחים בפסי פח עד לקבלת משטח 

 אטום, בפני הבטון, שיבחן ע"י המפקח ולא יאפשר מעבר אור השמש.

או בחריצים מתועשים, הכל בהתאם לסוג הטפסה, כך מחברי הטפסות יעברו בחורים קדוחים 

 שלא ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר.

 

 התאמת הטפסות לרדיוסים 00.23

 

חלק מהאלמנטים הינו עגול ותשומת לב הקבלן מופנית במיוחד לרדיוסים הקטנים כמתואר  .1

 בתכניות.

ה בין קו רוחב לוח הטפסה האנכית יותאם לרדיוס העקמומיות של האלמנט כך שהסטיי .2

מ"מ כדי לא  10הקשת המעגלית לבין קו פני הטפסה, במרכז לוח הטפסה, לא יעלה על 

 60לקבל הפרש גדול מדי בין קו העיגול לבין המצולע הנוצר מלוחות הטפסות )לוח ברוחב 

 ס"מ(. 113ס"מ מתאים לרדיוס מעל  30ס"מ, לוח ברוחב  450ס"מ מתאים לרדיוס מעל 

ס"מ יותר להשתמש בטפסות מלוחות עץ מצופים בדיקט  113טן מ עבור טפסות לרדיוס הק .3

 מ"מ מצופה מלמין/פורמייקה. 4-6דק 

הפרש הרדיוס גורם להפרש ניכר בין אורך הטפסות בצד פנים לאורך הטפסות בצד חוץ  .4

 ומחייב פתרון מיוחד למידות אלמנטי הטפסות ומיקום מחברי הטפסות.

 ימית כתוצאה מהעקמומיות ומעובי מסגרת הטפסה.בנוסף, נוצר רווח על פני הטפסה הפנ .5

על הקבלן להביא לאישור המפקח, לפני תחילת העבודה, את האמצעים המפורטים  .6

להתגברות על הקשיים הנ"ל תוך הבטחת מילוי הדרישות הכלליות: טפסות חלקות ואטומות 

 למעבר אור בפני הבטון.

 מריחת הטפסות 00.24

 

 כן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה.מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מו .1

" מסופק ע"י "כרמית" 350חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב תבניות  .2

 בסדרת "מיסטר פיקס"(.

 לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמן. .3

שעות לפני הרכבתן כך שבשום אופן לא תהיינה נזילות  24מריחת הטפסות תעשה לפחות  .4

 תחום היציקה  )החומר גורם להפרדה !(.של חלב התבניות ב

 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות. .5



 

 

 חוזק הטפסות  00.25

 

. הטפסות תבטחנה התקדמות רצופה S6חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס 

ין שלבי היציקה לגובה ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון ב

 .904השונים.  חישוב הטפסות יעשה לפי המפורט בת"י 

 קיטום פינות 00.26

 

 בכל האלמנטים )פרט לאלמנטים עם חיפוי או טיח( יבוצע קיטום פינות.

כל הפינות החיצוניות והפנימיות בכל האלמנטים יקוטמו במשולשים פלסטיים  .א
 ס"מ. 2/2בחתך 

 הם לא סומן בתוכניות.הקיטום/עיגול פינות נדרש גם במקומות ב .ב

קיטום נדרש הן לקווים ישרים והן לקווים עקומים, הן לקווים אנכיים והן לקווים  .ג
 אופקיים.

ס"מ  2/2פינות שלא קוטמו בעת היציקה, יושחזו במשחזת לקבלת קיטום בחתך  .ד
לשביעות רצונו של המפקח. במידה והקבלן יחליט על תיקון אחר הקבלן ישא 

 בלעדי.בעלות התיקון באופן 

מ"מ בלבד )לא יותקן משולש  5/5פינות שלחי מדרגות יקוטמו בהשחזה בחתך 
 ס"מ !(. 2/2לקיטום 

 אופני המדידה .ו

 

 קיטום פינות, בין אם נעשה בעת היציקה ובין אם נעשה בהשחזה, אינו נמדד.

 אפי מים 00.27

 

דרשו אפי מים ככלל, לא יבוצעו אפי מים כדי לא ליצור הקטנה מקומית של כסוי הזיון. במידה וי

 הם יבוצעו עפ"י האפשרויות הבאות, כמתואר בתכניות

 30@בצפיפות  316מקובע במיתדי נירוסטה  316אפי המים יבוצעו עם זוויתן נירוסטה  .א
. עבור הזוויתנים ישולם בנפרד לפי Sikaflex F11ס"מ. בין הזוויתן לבטון ימולא במרק 

 מ"א בהתאם לכתב הכמויות.

 עם טיח, יבוצעו בטיח בלבד. לא ישולם עבור ביצוע אפי המים. 30-אפי מים בבטון ב .ב

ס"מ  2/2אפי מים יבוצעו במקומות המסומנים בתכניות הקונסטרוקציה, בחריץ משולש  .ג
ס"מ מהקצה, ואז יוגבה הזיון מפני הטפסות או יורחק מקצה הבטון כמתואר  7במרחק 

 בפרטי התכניות. לא ישולם עבור ביצוע אפי המים.

 הטפסותחיזוק  00.28

 



 

 

של המפרט הבין  020844קשירת הטפסות ושמירת המרחק ביניהן יעשה כמפורט בסעיף  .א
 משרדי.

 בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי קשירה, גם לא בחוטים מגולוונים. .ב

 מ"מ.  8-מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ .ג

בפלדה מגולוונת. לשימוש  020844יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  .ד
 הגלוון ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי.

בכל אלמנטי הבטון העומדים בלחץ מים, יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף  .ה
הנ"ל לחיבור דסקית בניצב למוט המחבר להבטחת אטימה. הגלוון ייעשה לאחר  020844

 ריתוך הדסקית.

 הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי: צפיפות המחברים תיקבע ע"י .ו
 .S6לפחות 

יש למקם את המחברים של הטפסות בקווים אנכיים ללא דירוג. בצורה זו יישארו מרווחים  .ז
 חופשיים להחדרת המרטט או צינור יציקת הבטון ללא הפרעה.

 שומר מרחק של חב' "דומא"  2.18.8 .ח

 A- WSונוסים קצה כדוגמת "בכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם ק .ט
DOMA  המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את החורים במלט "

 בלתי מתכווץ כדוגמת "סיקה ראפ" או שוו"ע מאושר.

 

 עיצוב שקעים 00.29

 

 בלוחות עץהטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו 

בלוחות פוליסטירן מוקצף או בלוחות ספוגיים משום סוג.  מטרת דרישה בלבד. לא יותר שימוש 

 זו להבטיח שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום שיירי חומר המילוי.

המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע 

 שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן. בזהירות ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן 

 ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים 00.30

 

מודגש שלא כל המעברים והחורים מופיעים בתכניות הקונסטרוקציה. על הקבלן לבצע את  .א
עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות: תכניות הבניה, הצנרת, החשמל 

 ותכניות הקונסטרוקציה.

צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו ביציקה. לא כל אלמנטי ציוד,  .ב
 יושארו "חלונות" אלא אם צויין אחרת בפרטי תכניות הקונסטרוקציה.

 Puddleבמקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות קטעי צנרת עם אוגן לעיגון בבטון ) .ג
Flangeור יהיה ברוחב קיר הבטון ( כמסומן בתוכניות וכמפורט בכתב הכמויות. קטע הצינ



 

 

ואליו תרותך בשלב מאוחר יותר צנרת השטח ע"י הקבלן או צנרת אחרת ע"י אחרים. לשם 
קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר -כך יושאר מסביב לשפות הצינור המותקן בתבנית טריז מקל

ס"מ  5ס"מ לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט  2-3פירוק התבנית, על מנת ליצור פאזה של 
לכל צד של הצינור. אין להתקין פלנג' מרובע. במידה והנתונים בתכניות הצנרת שונים, על 
הקבלן לפנות למפקח לקבלת הוראותיו. הצינור בתחום הבטון יהיה ללא ציפוי וללא צבע 
חיצוני. הקבלן לא יורשה בשום פנים ואופן "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא יורשה 

 ור באורך מלא.לחבר לתבנית צינ

 

 טפסות לאלמנטים משופעים 00.31

 

 , יהיו יצוקים עם טפסה עליונה.1:2.5אלמנטים משופעים ששיפועם תלול יותר מאשר 

טפסה זו תקבע במערכת עוגנים/מחברי קשירה כך שהטפסה תעמוד בכוחות העילוי בעת 

ס"מ בתוך  5היציקה. לאחר היציקה, יחתכו מוטות העיגון/מחברי הקשירה הפנימיים בעומק 

 הבטון והחורים יסתמו כמפורט להלן ביחס לחורי מחברי קשירת הטפסות.

 חשוף חזותי  40-טפסות לבטון ב 00.32

 

במבנים בהם הבטון חשוף והגימור בצביעה בלבד פנים ו/או חוץ, או ללא צביעה  יהיה הבטון 

 בטון חשוף חזותי. לבטון זה יקויימו כל הדרישות לטפסות לעיל ובנוסף:

ל טפסות ללא פגמים בפני הטפסה ולאחר מיון קפדני בהתאם לקביעת יוקפד ע .א
 המפקח.

 לוחות הטפסות יסודרו באופן אחיד, אופקי, אלא אם העקמומיות תדרוש סידור אנכי. .ב

 קווי החיבור בין לוחות סמוכים יהיו המשכיים הן אנכית והן אופקית. .ג

ווים אופקיים ואנכיים מיקום השקעים של מחברי הטפסות יהיה במרווחים אחידים ובק .ד
 נמשכים.

ע"פ הנחיות אלו, יגיש הקבלן תכנית פרישה וסידור לוחות הטפסות לאישור מוקדם של  .ה
 המפקח.

בבטון חשוף   -תשומת לב הקבלן מופנית לנושא האטמים הנדרשים בהפסקות יציקה  .ו
 חזותי כמפורט להלן.

 

 תפר התפשטות 00.33

 

ים, תקרות, בעובי קירות, תעשה יצירת המרווח להפרדה בתפר התפשטות בין מרצפ .א
. הספוג יודבק אל הבטון בכתמי סיליקון. G300באמצעות ספוג פוליאוריתני "פלציב" מסוג 

הקבלן יכול להשתמש בדבק מגע שייושם במריחה או בהתזה. הדבק ואופן יישומו ייבדקו 
ין בניסיונות מוקדמים שיבצע הקבלן באתר, עד לקבלת אישור המפקח שהספוג יציב וא

 חשש שיינתק בזמן היציקה.



 

 

 

 אופני המדידה לטפסות 00.34

 

הטפסות אינן נמדדות ולא נמדדת תוספת עבור בטון חשוף/בטון חשוף חזותי לא בצד פנים  .א
 ולא בצד חוץ.

כל האמצעים לאטימה מוחלטת בין הטפסות לרבות פתרון סגירת המרווחים הנגרמים  .ב
 .מעקמומיות, כלולים במחירי הבטונים ואינם נמדדים

 קיטום פינות אינו נמדד והוא כלול במחירי הבטונים. .ג

 לעיל. 2.17מדידת אפי המים תהיה כאמור בסעיף  .ד

 

 תנאי הבקרה לבטון 00.35

 

 .118כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

  III -CEMמיוחד למבני מים  40-תערובת בטון ב 00.36

 

 יום. 60יום,   28יום,  7-ת אין להוסיף אפר פחם לתערובת. יש לבצע בדיקות חוזק לקוביו

 בתנאי בקרה טובים. 40-: ב סוג הבטון

לפחות  (1)הסימון לפי ת"י   CEM-III Type N - B 42.5צמנט סיגים  : סוג הצמנט

 סיגים.  65%

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן, מינימום  400:  כמות הצמנט

 אפקטיבית 0.40לא תעלה על  : מנת המים/צמנט

מ"מ, או מותאם למשאבה, או לפי המותאם לאלמנט  10 – 20 : יגודל אגרגט מקסימל

 היצוק )לפי הקטן שביניהם(

 נמדד בעת היציקה 6" : שקיעת הקונוס

 של חב' סיקה או שוו"ע מאושר  N:פלסטוקריט  תוסף לשיפור האטימות

 מ"מ 20:חדירה מכסימלית מותרת  אטימות הבטון

 גר'/מ"ק בטון 600: סיבי ניילון מיקרו 

 .1.5%או זייפקס במינון  1.2%:פנטרון במינון של  סף קריסטליזציה תו

 111לריספלסט  -לבטון יש להוסיף מוסף מסוג היפר סופרפלסטיסייזר על בסיס נפטלין 

מכמות הצמנט )או תוסף כימי אחר שיאושר מראש ע"י המהנדס(, כך ששקיעת   2%בכמות של 

התאמת המוספים השונים לתערובת הבטון(.  )יש לבדוק 6הקונוס של היציקה תהיה לפחות "

את ההוספה יש לבצע במפעל, הקבלן רשאי להוסיף בנפרד חומר מעכב שיהיה מתאים 



 

 

לסופרפלסטיסייזר, כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב התקשותו בתבניות 

 בהתאם לתנאי מזג האוויר )כל התוספים השונים יאושרו מראש ע"י המהנדס(.

ההיפר סופרפלסטיסייזר במפעל מחייבת בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר  הוספת

 ואישור מראש ע"י המפקח.

באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת התוצאות הנדרשות ובמיוחד 

 את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים.

 ע בהתאם לדרישותיציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצ

 .1923ת"י 

השעות שלאחריה   24-אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה ל 

 מעלות צלסיוס. 4 -נמוכה מ

מעלות צלסיוס, יהיה על  32במזג אוויר חם ויבש, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על 

 התערובת.הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של 

 תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.

 סיבי ניילון  00.37

 

 לתערובת יוספו סיבי ניילון כדלקמן:

 

 מסוג מיקרו.  M  NEWCRETE - סיבי .א

 מיקרומטר.  12הסיבים יהיו סיבי ניילון בקוטר  .ב

 ים במלאי.יש להזמין את סיבים במועד מוקדם ככל האפשר מאחר שלא תמיד הסיב .ג

 מ"ק בטון טרי.\ק"ג 0.6כמות הסיבים, תהיה   .ד

הוספת הסיבים לתערובת תעשה במפעל או סמוך לפני היציקה )באישור המהנדס והמפקח(,  .ה
 .6Sלאחר שנבדק סומך הבטון ועמד בדרישות המפרט הנ"ל, דהיינו 

 רבל.ק"ג כ"א בהתאם לנפח הבטון במע 0.6הסיבים יוכנסו לערבל בשקיות שלימות בנות  .ו

דקות. השקיות  5לאחר הכנסת שקיות הסיבים יש לערבל את הבטון במהירות גבוהה למשך  .ז
 יתפוררו במגע עם הבטון והסיבים יתפזרו בתערובת.

 

 אופני המדידה למוספים ותוספות לבטון 00.38

 

 והיא כלולה במחיר הבטון. וכל המוספים והתוספים האחרים אינה נמדדתתוספת הסיבים 

 לפי סוגיהן 40-ון בסימון תערובות בט 00.39



 

 

 

ובטון סיגים  40-בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובת המיוחדת של בטון ב

 לפי סוג המבנה כמפורט ברשימה.

 40-בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב 00.40

 

 במפרט הבין משרדי.  0209בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף 

ל הבטון ביציקות הראשונות עד להנחת דעת המפקח על הקבלן לדאוג להמצאות טכנולוג מפע

פלסטי )סופר פלסטיסייזר( באתר הגיעו לשגרה -שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על

 מספקת.

 יום  60-, בדיקות קובייה ב40-בדיקות בטון ב 00.41

 

במהלך יציקות הבטון יילקחו מדגמים ויבוצעו בדיקות חוזק קוביות הבטון ע"פ התקן ע"י 

 וסמכת.מעבדה מ

יום ממועד היציקה. בדיקת קוביות נוספות  60בנוסף, יוכנו קוביות לבדיקת חוזק ללחיצה כעבור 

יום תהיינה נמוכות מהנדרש, זאת כדי  28אלו אינה תקנית ותתבצע רק אם תוצאות החוזק בגיל 

 להימנע מהצורך בקידוח גלילים.

 פיל חזית המים".בעת ביצוע בדיקת חדירות יש לסמן תוצאה שכוללת את "פרו

 התשלום עבור הבדיקות יהיה בהתאם לתנאי החוזה בנושא דמי בדיקות. 

 היציקה 00.42

 

 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה.

הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי, גבוי לציוד  רתיאועליו להגיש למפקח, בכתב, 

 פרה.השאיבה, והימצאות ציוד נוסף באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאש

 יציקה במזג אוויר חם ויבש 00.43

 

 .4.6.1.3( בסעיף 2003) 1923ראה ת"י 

ככלל, אין לצקת בטון בימי שרב, או בימים שחזוי מזג אוויר כזה. אם אין אפשרות להימנע 

מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר שיתקבלו הוראותיו לגבי 

 האמצעים המתאימים להגנה על הבטון.

דה וידרוש המפקח לצקת בשעות הלילה, יספק הקבלן את כל האמצעים הדרושים לרבות במי

 תאורה וכו'.



 

 

אין לצקת על זיון לוהט שהיה חשוף לקרינת שמש ישירה. יש להצל על הזיון או לקרר בהתזת 

 מים ולסלקם או לצקת השכם בבוקר.

יעילים להורדת  . על הקבלן לנקוט באמצעיםº32הטמפרטורה של התערובת לא תעלה על 

הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת מים על האגרגטים, הגנת קווי 

המים נגד קרינת השמש, צביעת הערבלים בצבע לבן, העמדתם בצל, הוספת קרח למי 

מכמות המים.  הוספת קרח תורשה רק כאשר יוכיח הקבלן למפקח  50%התערובת בשיעור עד 

 להורדת הטמפרטורה אינן מספיקות.  כי יתר השיטות

 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח. 

 אופני המדידה

 לא תימדד תוספת עבור יציקה בשעות הלילה או השכם בבוקר.

הורדת הטמפרטורה כולל כל האמצעים הנדרשים ולרבות הוספת קרח ו/או חנקן נוזלי לקירור 

 הבטון, אינם נמדדים.

 הפסקות יציקה ותפרים  00.44

 

עטיפת הבטון לצנרת שמתחת למרצף תעשה ביציקה נפרדת מהמרצף. עטיפת הבטון  .א
 תהיה למפלס כמסומן בפרטים ורק אח"כ יסודר זיון המרצף.

וצקו ביציקה אחת ללא תפרים או הפסקות יציקה.  הקירות יוצקו ביציקה ככלל, מרצפים י .ב
 נפרדת.

 יציקת הקירות תהיה ללא הפסקות וללא תפרים לכל גובהם.  .ג

הפסקות יציקה שאינן מסומנות בתכניות טעונות אישור מראש של המפקח לעצם עשיתן,  .ד
 למיקומן המדויק, לפרט האיטום המתאים ולסידור הזיון.

חשוף חזותי )גמר צבע( תהיינה הפסקות יציקה בהתאם  30-או ב 40-ון בבקירות בט .ה
לאפשרויות הביצוע של הקבלן וטעון אישור מוקדם של המפקח. בכל הפסקת יציקה כזו 

 יותקן במרכז הקיר אטם פולימרי בלתי תופח.

אין בשום פנים, להפסיק יציקה במקום שלא נקבע לכך בתכניות או אושר ע"י המפקח.  .ו
בלן לנקוט בכל האמצעים שיידרשו להבטחת רציפות היציקה כולל החזקה באתר על הק

של ציוד ואביזרים נוספים לגיבוי הציוד הדרוש במקרה שזה יתקלקל בעת היציקה, 
 הספקת בטון משני מקורות וכל אמצעי אחר שיבטיח רציפות היציקה.

יבה שהיא,  אזי יהיה אם,  על אף האמור לעיל,  תיווצר בכל זאת הפסקת יציקה,  מכל ס .ז
על הקבלן להמשיך בביצוע לפי הוראות המפקח, כלשונן וללא עוררין, כולל פירוק 
טפסות, הריסת חלקי בטון שנוצקו, בחלקם או בשלמותם, שימוש בחומרים מיוחדים, וכן 

 נוסף. ללא כל תשלוםכל פעולה אחרת שתידרש ע"י המפקח, כל זאת 

 אופני המדידה



 

 

פסקות היציקה המסומנות בתכניות. הפסקות יציקה שאינן מסומנות ימדדו רק אטמים בה

 בתכניות לא יימדדו וכן לא יימדדו האטמים.

 חשוף חזותי )גמר צבע( לא יימדדו. 30-או ב 40-הפסקות יציקה ואטם פולימרי בקירות בטון ב

 

 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה 00.45

 

 החלקת שטחים אופקיים. .א

ם/משופעים )גם אלו שיחופו בעתיד בריצוף ו/או איטום(, וכן כל המשטחים האופקיי .1

 הגגות העליונים שיאטמו, יוחלקו ב"הליקופטר".

 החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.   .2

 אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה. .3

 דיוק" לעיל(.ההחלקה תבוצע לפי שבלונות )ראה דרישות הדיוק  בסעיף " .4

 

מ"מ, יש לבצע החלקה ראשונה  2-3-מ כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר .ב
 בעזרת "הליקופטר" במצב כפות שטוח.

בהתאם להתייבשות הבטון, המשך החלקה ב"הליקופטר" והשלמה בכף ידנית לאורך קירות  .ג
לת משטח חלק ואטום ובמקומות בהם ה"הליקופטר" אינו מגיע, עד החלקה סופית לקב

 לחלוטין.

 50-60שטחים קטנים או צרים )לרבות גשרוני הליכה( יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן  .ד
ס"מ. הקבלן יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם במקומות 

 קטנים או צרים.

ההחלקה, על פי רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצע את  .ה
אישור המפקח מראש, יוחלק בכף באופן קפדני, במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת של 

 סימני המאלג'.

גימור שלחי מדרגות ופני קירות וקורות יעשה בהחלקה בכף ללא תוספת צמנט, במספר  .ו
 מחזורים ועד להעלמות מוחלטת של סימני המאלג'. ההחלקה תעשה במפלס המדוייק כנדרש.

מקומות בהם יש לצקת בהמשך בטון מילוי לעיבוד שיפועים או בשטחים שיחופו באריחי ב .ז
 ריצוף, הבטון ייושר, לפי שבלונות, בקרש, לקבלת פני בטון מחוספסים.

 תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג' .ח

-107SikaTopבמידה וההחלקה לא בוצעה כראוי או שנוצרו סדקי התכווצות, יבוצע  תיקון ע"י  .ט
Seal  .בשתי שכבות, על בטון לח, גמר השכבה השנייה בהחלקה בספוג לח 

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר, תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון בסיתות או  .י
 במקרצפת.

 אשפרת שטחים אופקיים .יא



 

 

 

כאשר כבר ניתן לדרוך על הבטון יש לכסות את פני הבטון ביריעות ייעודיות  .א

בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן לבן העומדות בדרישות המפרט  לאשפרה עשויות

.  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא 02051הבין משרדי בסעיף 

 את הבד.

  ס"מ. 20היריעות בחפיה של 

  היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה למניעת התרוממות

 היריעות ברוח.

קשרות הבטון, יש להרטיב מתחת ליריעות עד שהבד למחרת היציקה, לאחר הת .ב

 יוספג במים.

עבודות בטון  1923בת"י  4.7.3יממות. )ראה סעיף  10לשמור על כסוי מורטב למשך  .ג

 (.2003יצוק באתר 

מדה, ישטפו פני הבטון במים בלחץ גבוה להסרת שיירי \לפני יציקת בטון השיפועים .ד

 החומר האוטם.

בהחלקה בהליקופטר ממחרת היציקה יש להרטיב כנ"ל כאשר גמר פני הבטון  .ה

 יממות. 10מתחת ליריעות ולשמור רטיבות מתמדת למשך 

האשפרה תבוצע ע"י ביריעות ייעודיות לאשפרה עשויות בד גיאוטכני מצופה  .ו

 פוליאתילן כנ"ל.

 אופני המדידה להחלקה ואשפרה .יב

 

לול במחירי החלקה, לרבות שימוש ב"הליקופטר" בקוטר קטן לא תימדד ומחירה כ .א
 הסעיפים שבכתב הכמויות . 

 .אינה נמדדתהחלקה בכף  .ב

 .אינה נמדדתהחלקה בכף של ראשי קירות וקורות  .ג

האשפרה לרבות שטיפה בלחץ להסרת שיירי החומר המקרים, השימוש ביריעות  .ד
והיא כלולה  אינה נמדדתאשפרה ייעודיות עשויות בד גיאוטכני מצופה פוליאתילן, 

 במחירי הבטונים.

במקרה של סדקי התכווצות או החלקה בלתי נאותה,  SikaTop-Seal 107-יקון בת .ה
 .אינו נמדדלרבות הכנת השטח, 

 טיפול בסילר לבטון אינו נימדד . .ו

 תיקוני בטון 00.46



 

 

 

 לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים:

 סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.

 חצץ וחורים וסתימת השקעים.חיצוב וסילוק בטון פגום בכיסי  .א

חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע התיקונים  30-בבטון ב .ב

 ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח. תיקון כיסי חצץ 

כיסי חצץ וחורים בפני הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימולאו במלט 

 ץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן.מיוחד, מוכן, בלתי מתכוו

 חיצוב וסתות 00.47

 

יש לסתת את כל חלקי הבטון של כיס החצץ באמצעות כלים ידניים, פנאומטיים או חשמליים 

שיאושרו מראש ע"י המפקח. החיצוב והסתות יבוצעו בזהירות לבל יפגעו חלקים שאינם 

 מיועדים לתקון.

ס"מ על עומק הבטון הפגום.  איזור החיצוב והסתות  1-החיצוב ייעשה לעומק העולה לפחות ב

 ס"מ מקצה האזור הפגום. 5יבלוט לפחות 

עבודת החיצוב והסתות באזור מוטות פלדה כוללת חיצוב גם מעל ומסביב למוטות מבלי לפגוע 

 בשלמותם.

 ניקוי בסילון מים .א

טוט או סילוק בלחץ ניקוי בסילון מים לסילוק שיירי אבק. סילוק מים נקווים ע"י ספיגה בסמר

 אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון.

 תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים .ב

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט, בלתי מתכווץ, 

ובי המילוי הנדרש )כגון מוכן, המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים ע"פ הגדרות היצרן ומותאם לע

SIKA REP מ"מ. מסופק ע"י גילאר בע"מ. 20-40, דו רכיבי, על תשתית לחה בשכבות בעובי 

 הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח, מראש.

 גימור ואשפרה .ג

פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל פנים  .א

 חלקות מבריקות.

 להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.  תבוצע אשפרה בהתאם  .ב



 

 

: מיד לאחר התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי זמן של Sika Repעבור  .ג

 שעתיים במשך יומיים.

 אופני המדידה

 .ואינם נמדדיםתיקוני הבטון יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו 

 חספוס פני בטון 00.48

 

לציוד וצנרת על משטחים( יסורק בכל מקום בו נדרש חספוס פני בטון, )כגון, ליסודות והגבהות 

 הבטון, בגמר ההחלקה, במגרפה ליצירת חספוס עמוק.

 אופני המדידה

 חספוס בטון אינו נמדד.

 מועד העמסת אלמנטי בטון מזוין 00.49

 

יום מיציקה אחרונה  28הפעלת עומסים חיצוניים על אלמנטי בטון מזוין תעשה רק כעבור 

 במבנה.

 הזמנה וביצוע בשלבים 00.50

 

ש ומוסבר כי העבודות במעכל כמתואר בכל מסמכי ההסכם ומפרטיו ונספחיו מובהר מודג

 השונים לרבות כל הדרישות יוזמנו ויבוצעו בשלביות.

הצעת הקבלן כוללת, בין היתר, את העבודה הנוספת המתחייבת מביצוע העבודה, בהתאם 

 לשלבי ההתקדמות ולסדר הביצוע והאופציה למזמין כמתואר דלעיל.

 רים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתרתכולת המחי 00.51

 

במחירי הבטונים מכל סוג שהוא יכלול הקבלן גם את העבודות הבאות ללא שום תוספת 

 למחיר היחידה:

 סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא שהן גדולים או קטנים. .א

 סידורי שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'. .ב

 ל סוג ומכל קוטר )עבור השרוולים והצנרת משולם בנפרד(.ביטון שרוולים וצנרת מכ .ג

ביטון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר )עבור הפלטקות, הפרופילים  .ד

 ישולם בנפרד(.

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד( . .ה



 

 

 ום .סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מק .ו

 החלקה והידוק של הבטונים כמפורט )כולל החלקת הליקופטר( . .ז

 התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה. .ח

 שימוש בתבניות מתועשות או מתרוממות המאפשרות ביצוע מהיר. .ט

 מדידות ושירותים של מודד מוסמך. .י

 ת בטונים להתאמה למפרטים.כל התוספים והערבים הנדרשים, לרבות הכנת ובדיק .יא

 1.5נדבקת מאילה לבטון ובעובי של  HDPEשל יריעות  3ביצוע איטום תחתון במעכל  .יב

 מ"מ(. 1.2של   HDPEמ"מ )נטו 

על ידי הדבקה של יריעות קיימות ו/או פתרון  2שיקום של איטום תחתית תקרת מעכל  .יג

 . HDPEשיבטיח הידבקות מלא ה של יריעת איטום תחתונה מ 

רי היחידה לבטונים יכלול הקבלן את  כל התבניות הדרושות וסרגלי פינה במחי .יד

 )לקטימת הפינות( וסרגלי אף מים.

כל סוג זיז המופיע בתכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד ייכלל לצורך מדידה ותשלום  .טו

 בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז.

י, לא ימדדו עמודים מיוחדים בנפרד, למפרט הבינמשרד 0200.37בניגוד לכתוב בסעיף  .טז

 אלא לפי החלוקה כמוגדר בכתב הכמויות.

למפרט הבינמשרדי, ימדדו קורות עליונות ומעקות  0200.44בניגוד לכתוב בסעיף  .יז

 במ"ק.

לא ימדדו בליטות ממעקות בנפרד ומחירן כלול במחיר  0200.45בניגוד לכתוב בסעיף  .יח

 המעקה או כל אלמנט אחר.

זיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות והאביזרים הדרושים לצורך מחירי פלדת ה .יט

 קביעתם.

כמו כן, מחירי פלדת הזיון ייחשבו  כוללים את הכנת רשימות ברזל והתוכניות לסידור  .כ

 רשתות.

מחירי היחידה שבכתב הכמויות כוללים ביצוע מושלם של כל הנדרש בתוכניות  .כא

פורטו במפורש נחשבות ככלולות ובמפרטים וכתבי הכמויות וכל העבודות שלא 

 וגלומות במחירי היחידה . 

במפרט זה ומחיר הצעתו כולל וגולם את  והנדרשהצעת הקבלן כוללת את כל האמור  .כב

  לביצוע מלא ומושלם.    הנדרשכל 



 

 

 עבודות איטום 00.52

 

 חספוס פני בטון .1

 

ל משטחים( יסורק בכל מקום בו נדרש חספוס פני בטון, )כגון, ליסודות והגבהות לציוד וצנרת ע

 הבטון, בגמר ההחלקה, במגרפה ליצירת חספוס עמוק.

 

 עקרונות כלליים נוספים –הכנת שטחי בטון  .2

 

להכנת פני הבטונים המשמשים כרקע ליישום החומר חשיבות מכרעת בהצלחת היישום,  .א

 תשומת לב הקבלן לשמירה על הדרישות להכנת השטחים המיועדים לטיפול.  

ודי בהתזת חול כמפורט והסרת לכלוך, בטון רופף, מלחים, שמן ולכלוך יש לבצע ניקוי יס .ב

 אורגני ולא אורגני, עד לקבלת תשתית בטון נקייה ויציבה.

 יש לוודא הרחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון.  .ג

 יש לדאוג כי פני הבטון לא יהיו חלקים ולחספסם במידה והם חלקים.  .ד

 יש לשטוף את פני הבטונים במים נקיים. בסיום הניקוי  .ה

 יש לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון חזק ויציב. .ו

ס"מ, בצורה מלבנית ככל האפשר )דפנות  3יש לבצע חירוץ ופתיחת סדקים לעומק של  .ז

 ככל האפשר(. –אנכיים לפני השטח 

ה ויש ברזלים חשופים יש ליישם עליהם את . במיד  NATCEM 35-סתימת החורים והחריצים ב .ח

 תוצרת חב' א.צ שיווק.  690ו/או ספיר   PCIהחומר "לגרן" מתוצרת 

 

 תיאור העבודה והנחיות כלליות .3

 

העבודה כוללת איטום תקרה הן מהחלק התחתון והן בחלק העליון וכל איטום נוסף אשר יידרש 

 במקום.

 2004מהדורה  05גבוהה, בכפוף למפרט הכללי פרק כל עבודות האיטום תבוצענה ברמה מקצועית 

 וכן הת"י המחייבים, ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

 

יום ממועד צו התחלת העבודה את פרטי מבצע האיטום לאישור המפקח  30על הקבלן להציג בתוך 

 אשר יכללו גם  את המסמכים הבאים:

והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מהסוג הנדרש  א.   תעודה שעבר השתלמות

 בחוזה זה )התעודה תהיה מטעם החברה המייצרת ו/או משווקת את חומר האיטום(.

 שנים לפחות בתחום זה + המלצות. 10ב.   מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של 

 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות .4

 



 

 

הקבלן לנכון להציע שינויים כלשהם בעבודות האיטום, יראו הצעותיו  אם תוך כדי עבודה ימצא

ידו בכתב. לפני תחילת הביצוע -כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

 יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם.

 

 איטום תחתית התקרה  .5

 

)ספק  PMH-3050מ"מ, כדוגמת  1.5בעובי  HDPEקרה יש לפרוש  יריעות פוליאתילן על טפסנות הת

חב' א.צ. שיווק בע"מ( נדבקות מעצמן לשכבת הבטון הטרי, ביצוע והנחת היריעות לפי הנחיות 

מ"מ  באורך היריעה יבוצע חיבור  70ובהשגחת יועץ טכני של הספק. חפיות רוחביות תהיינה ברוחב 

מ"מ לפחות. יריעות אלו משמשות גם מחסום  80י סרט דביק כדוגמת היריעה ברוחב בין היריעות ע"

למעבר גזים וגם להגנת הבטון. יושארו יתרת יריעה של שני מטר באזור החיבור לקירות ולעמודים 

 לצורך ביצוע פרט חפיה. 

                 

 איטום מעברי צנרת .6

 

 316Lרה יעשה בעזרת אביזר מפלדת אל חלד איטום צנרת בכל קוטר שהוא, החודרת דרך התק

מ"מ לפחות, בצורת צינור המקיף את הצינור החודר והכולל שוליים אופקיים אשר יריעות  3בעובי 

 הקיר יולחמו עליהם, בכל שטח החפיפה האפשרי, בחלק האופקי של השוליים.

האביזר ועל הצינור על האביזר תולבש "שמלה" מגומי שתהודק ע"י טבעות חבק מנירוסטה על גבי 

 החודר את הקיר.

" )ביטום( על גבי חבק הנירוסטה 244יש לבצע מריחה קרה של ביטומן אלסטומרי כגון "אלסטיק 

 כולל מקום כניסת הצינור לאביזר החרושתי.

יש למרוח משחת איטום הנדבקת לחומרים אלו  ..P.V.Cבמידה שהצינור החודר עשוי גבריט או 

 )פזקר( או שו"ע מאושר.  ”COHE DITIIT“כגון:

 

 איטום  גג המעכל )איטום עליון( .7

 

 גג המעכל משופע. 

 יש לעבד תעלה היקפית עם מוצאים מסודרים לניקוז המים ועם רולקות.

 התשתית לאיטום הינה בטון מוחלק עם שיפועים.

 האיטום יהיה עם חומר אטימה על בסיס פוליאוריתן חד רכיבי.

 המתאים לחומר הפוליאוריתני.העבודה כוללת מריחת פריימר 

 3.0מריחה/הברשה של חומר איטום פוליאוריתני בגוון לבן בשתי שכבות בכמות כוללת של 

 ק"ג/מ"ר.

ביצוע ושימוש בחומרים לפי הנחיות היצרן ספק ובאישורו. יש לעבד איטום סביב בסיסי בטון 

 וחדירות שונות עם אביזרי וחומרי עזר מתאימים.

 הטכני של היצרן/ספק לפני ביצוע העבודה לקבלת הנחיות ביצוע. יש לזמן את הנציג

 

 

 



 

 

 איטום  קירות פנים ורצפת המעכל )איטום פנימי( .8

 

 הכנת הקירות והרצפה לאיטום .8.1

 

 על הקבלן לבצע ניקוי יסודי של כל קירות, עמודים ורצפות הבטון.  (א

וקדם מראש ובכתב הניקוי יבוצע באמצעות ניקוי בכדוריות פלדה ולכל הפחות )ובאישור מ (ב

 של המהנדס( יבוצע בניקוי חול. 

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים לביצוע עבודות ניקוי אלו לרבות ההגנה על העובדים  (ג

 והסביבה ואמצעי המיגון הנדרשים.

על הקבלן לסתת ולהסיר חלקי בטון רופפים )ניתן לבדוק בפטיש היכן שלבטון צליל  (ד

ס"מ בבטון הקשה מעבר לשטח  5בקוטר גדול ב ס"מ ו 1חלול(, הסיתות יעשה לעומק 

 המתפורר עד לקבלת פני בטון יציבים. 

 לאחר מכן, יש לבצע איטום והגנת בטונים כמפורט בהרחבה בהמשך.  (ה

את פלדת הזיון, ככל והיא נחשפה ו/או תחשף במסגרת הניקוי והסיתות, יש לנקות ולצבוע  (ו

 15% -במידה וקוטר המוט קטן ביותר מ)  690ו/או ספיר   MCבחומר מסוג לגרן של חב' 

 מהקוטר המקורי, יהיה צורך בהחלפת המוטות(.

 לפני ביצוע הטיוח יש להקפיד ולשטוף, במים נקיים ובלחץ, היטב את פני הבטון.  (ז

 

 כללי –חומרים  .8.2

 

אנגליה  – NCDמערכת האיטום וההגנה על הבטונים מבוססת על חומרים מתוצרת חב'  (ח

 "א.צ שיווק בע"מ".  המיוצגת בארץ על ידי 

 אקסטרא פריים.  –הפריימר יהיה פרימר המתאים לסוג חומר השיקום  (ט

 . NATCEM 35חומר האיטום יהיה (י

החומר ישמש גם לעבודות הכנת הרקע עליו ייושם ולתיקון ומילוי מגרעות חריצים ו/או  (יא

 כיסים וחורים. 

של הנאטצם יהיה צורך יתכן )ויש לקחת זאת בחשבון( כי בשל זמן העבודה הקצר יחסית  (יב

להוסיף למי התערובת מעכב התקשרות )סופר פלסטיזייזר( והוראות סופיות בעניין זה ינתנו 

על ידי נציגי היצרן לאחר בחינת תנאי היישום ותנאי השטח ושיטת העבודה כפי שתוצג 

 במתודולוגית העבודה שיגיש הקבלן לאישור.

 "מ יבש נטו. מ 12עובי הכיסוי של טיח הנאטצם לא יפחת מ  (יג



 

 

שיטת הביצוע תהיה בהתזה על ידי מכונה ייעודית )התזה של חומר יבש עם הרטבה וערבול  (יד

 בקצה המתז(. לא תאושר שיטת ביצוע אחרת. 

 גמר ההתזה יהיה בהחלקה )קליפת תפוז/חלק( לבחירת המתכנן.  (טו

 

 ליווי מקצועי של הביצוע על ידי נציג היצרן .8.3

 

בישראל, חב' א.צ.  NCDשת המתכנן והמזמין תבצע נציגת חב' לתשומת לב הקבלן כי על פי דרי

 –שיווק, וזאת על ידי אנשי מקצוע מנוסים ומוסמכים מטעמה, במהלך כל עבודות היישום 

  .הדרכה בטרם התחלת הביצוע 

  .ליווי ותמיכה במהלך הביצוע 

  .ביצוע ביקורת ובקרה שוטפת במהלך הביצוע 

 פי הוראות היצרן בגמר הביצוע.  אישור סופי של ביצוע העבודות על 

 
לא תאושר העבודה אלא לאחר הצגת אישור בכתב של נציגי היצרן לגמר היישום על פי הוראות 

 היצרן ובפיקוח נציגיו. 

 

 הכנת תערובת החומרים ויישום .8.4

 

במידה ויאושר טיוח שלא בהתזה במכונה הייעודית )הדבר כרוך בהתארגנות מיוחדת  (א

ן/המתכנן מראש ובכתב למתודולוגית ביצוע מוצעת זו על ידי ואחרת ובאישור המזמי

" יעורבבו 35נאטצם  –הקבלן( התערובות של הרכיבים של חומר האיטום "נאטוראל צמנט 

 דקות. 3סבל"ד, לפחות  200-400באופן מכני במהירות נמוכה של 

אי מזג יחסי התערובת יהיו בהתאם להנחיות והוראות היצרן ויותאמו לעונת השנה ולתנ (ב

 האוויר בעת ביצוע היישום.  

 אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש, אלא יש לזרוק את החומר. (ג

 יש להספיג את פני הבטון בפריימר לפני היישום. היישום על גבי משטח רווי יבש פנים.  (ד

המריחות תעשנה בעזרת מרית משוננת )השכבות האחרונות עם הצד  -בשיטת טיוח ידנית  (ה

 ו/או בהתזה )עדיף, וזאת דרישת ברירת המחדל( יבשה עם ציוד מתאים והחלקה. החלק(

 מ"מ. 12 -עובי כל השכבות יהיה לא פחות מ (ו

יש להכין בכל מנה חומר  –לאור זמן ההמתנה הקצר וההתקשרות המהירה של המוצר  (ז

 דקות.  20בכמות אשר תחושב ליישום בתוך 



 

 

 . 111יזר מסוג לריספלאסט במידת הצורך, לעשות שימוש בסופר פלסטיזי (ח

    

 אשפרה .8.5

 

אשפרה תבוצע מיד בסיום העבודה ע"י ריסוס במים )ערפל(, האשפרה תבוצע במשך שבעה 

במשך מהלך  85-95%ימים )אלא אם אושר אחרת ע"י המהנדס( יש לשמור על לחות של 

 האשפרה.

  

 תכולת המחירים  .8.6

 

חיר הצעתו כולל וגולם את כל הצעת הקבלן כוללת את כל האמור והנדרש במפרט זה ומ

 הנדרש לביצוע מלא ומושלם. 

          

 בדיקת אטימות .9

 

 1476. אטימות מעטפת הבניין תבוצע כנדרש בת"י 1חלק  1476אטימות גגות תבוצע כנדרש בת"י 

 . 2חלק 

 

 5בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 

שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים  48פחות במקום הגבוה במשך ס"מ ל

על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי 

 התקרות ואטימות המרזבים.

ביצוע בדיקת ההצפה אם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחויב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על 

 כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח.

 

 אחריות .10

 

 )עשר( שנים לכל עבודות האיטום. 10הקבלן יהיה אחראי למשך 

 

 אופני מדידה ומחירים .11

 

לא ישולם בנוסף ובנפרד על כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום באיכות הנדרשת 

 ומפרט מיוחד( ובתוכניות. במפרט )מפרט כללי 

 

 כמו כן איטום יחשב ככולל גם:

 הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות. -



 

 

 שכבת יסוד )פריימר( וחומרי ואביזרי העזר. -

 מערכות איטום מעל ומתחת לתקרה כמפורט במפרט, תכניות וכתב הכמויות. -

 ביצוע רולקות בטון. -

 איטום הרולקות. -

 .איטום מרזבים -

 אינסרטים וחדירות.  -

 כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שיידרש ע"י יצרן החומרים. -

 בדיקות אטימות והצפה. -

 

יימדדו רק סעיפים המופיעים בכתב הכמויות והם כוללים את כל הנדרש לביצוע מושלם ומאושר ע"י 

 נות המצוינות. המפקח. לא בהכרח שיש סעיף ספציפי ויתכן ונימדד וגלות במחירי העבודות השו

 

הצעת הקבלן כוללת את כל האמור והנדרש במפרט זה ומחיר הצעתו כולל וגולם את כל הנדרש 

 לביצוע מלא ומושלם. 

 

 

 מסגרות חרש עבודות  00.53

 

 

 לתמיכות צנרת, גשרונים, בסיסים וגישטלים וכיוב'  פלדות אל חלדמפרט  .1

 

 

 
 : כללי .א

 
לעבודה  הנדרשת 316Lפלדות אל חלד עבודות בשימוש במפרט זה מתאר 

 במסגרת מכרז/מבחן הצעות זה. 

"עבודות  - 19כל העבודות יבוצעו כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה פרק 

 מסגרות חרש".

כולל של ) כמפורט בתכניות הכלהמפרט מתייחס לביצוע קונסטרוקצית פלדה 

 .במפרט ובכתב הכמויות (יועצים

 

 בטיחות ובטיחות אש .ב

 

ות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיח .א

למניעת נזקי גוף, נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי  -נוספים בזמן עבודתו 

 מבנים סמוכים ותכולתם.

 הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו. .ב

 



 

 

 פלדה .ג

 

לים מעורגלים, פרופי - 316Lאל חלד  הפלדה שתסופק ע"י הקבלן תהיה פלדת .א

 . וכיוב' פחים, צינורות

הפלדה תהיה חדשה, בלתי פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודה וללא קליפה  .ב

 מתקלפת.

הקבלן ימציא למתכנן תעודה מטעם יצרן הפלדה המציינת שהפלדה המיועדת  .ג

 לשימוש, מתאימה למפרט ולתקנים.

 

 עבודה דרישות כלליות .ד

 

כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללים והנוהגים המקובלים בענף ועל ידי בעלי  .א

מקצוע מדרגה ראשונה. הרתכים יהיו בעלי תעודות ויתאימו לנדרש בסעיף 

 במפרט הכללי. 19.033

בחינות הרתכים, במידה ויידרשו על ידי המפקח, יבוצעו על חשבון הקבלן. נוסף  .ב

ל עת וללא הנמקה מוקדמת לדרוש מכל רתך לעבור על כך רשאי המתכנן בכ

 את הבחינה פעם נוספת.

כמו כן רשאי המתכנן לדרוש החלפת רתך ללא כל הנמקה שהיא במידה ולפי  .ג

 ראות עיניו עבודתו אינה משביעה רצון.

ומוכנים  יהיו מיוצרים ומוגמרים בבתי מלאכהכל חלקי קונסטרוקציה למבנים  .ד

 .לחיבורי שדה

, צבעי פרופילי פלדה) החומרים והצבעים יתאימו לנדרש באתר ובתוכניות כל  .ה

 ם וכו'( ויובאו לאישור המתכנן.ברגיאפוקסי, 

על היצרן להקפיד על סימון ברור של כל חלקי קונסטרוקציה, לשם זיהויים  .ו

 הקל.

 

 מידות .ה

 

עם ציוד אופטי מתאים כדי לוודא את דיוק מידות הקבלן יעסיק בשטח מודד  .א

 הקונסטרוקציה ואת התאמתה לחלקי המבנה.

הקבלן יהיה אחראי לבדוק במקום את מידות ומפלסי המבנה לפני התחלת  .ב

 הייצור לצורך קביעת המידות המדויקות של קונסטרוקצית הפלדה.

 :קמןת בייצור אלמנטי הפלדה הן כדלהסיבולות המותרו .ג

 מ"מ. 11.5עבור החיבורים למיניהם  -הדיוק במידות בין חורי ברגים  .ד

 

 חיבורים .ו

 



 

 

 חיבורי ברגים .א

 382נים, לפי ת"י ווברגים הרגילים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו אך ורק ברגים מגולה

במידות תקניות, והחורים עבורם יהיו קדוחים ו/או נקובים, נקיים ומתאימים 

קטרי הברגים. המרווח סביב הבורג וההברגה יהיו לפי התקן המאושר. יחד עם ל

זאת יש להקפיד שחלק הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה ושהאמורים 

מפח ברזל. שטחי המגע שבין  + דסקיות קפיץ יוברגו מעל דסקיות תקניות

 הברזלים שיש לחברם, יימרחו במיניום כמפורט, לפני ביצוע החיבור.

דרש בתוכניות, יעמדו יבמקרה של שימוש בברגי חיכוך מפלדה מעולה, אם י

הברגים ותבוצע כל העבודה, לפי דרישות התקן המאושר )תקן גרמני המעודכן(, 

 כולל ציוד מתיחה ודריכה, שעון וכו' הכל בשלמות.

 HILTIכל הברגים לעיגון פרופילי פלדה לבטון יהיו מסוג מעולה של חב' 

 ים ע"י המתכנן.ומאושר

 חיבורי ריתוך .ב

סוג הריתוך ואורכו יתאימו לפרטים המסומנים בתוכנית ו/או בהתאם להוראות 

המתכנן. יש להכין את שטחי החיבור ולנקותם היטב מלכלוך, סיגים )שלקה( 

 ו/או חלודה ו/או שכבות צבע קיימים לפני ביצוע עבודות הריתוך.

 כניות יתאימו הריתוכים לדרישות הת"י לפלדה .ואין סמונים בתבמידה 

המתכנן רשאי לבדוק את טיב הריתוך בכל שיטה הנראית לו לפני התחלת 

 העבודה וכן בימן ביצועה.

מבחינת המראה החיצוני, יהיה הריתוך שווה ונקי, ללא הפסקות תפרים ומקומות 

 שרופים, ומבחינות אחרות יתאים למפרט ולתקן המאושר.

גמר הריתוך יש להוריד את כל ה"שלקה". בדיקות הריתוכים יעשו על ידי  עם

 בקרת ראיה ו/או בדיקת רנטגן לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן.

 

 בקורת .ז

 

קורת ולבדיקות הרגילות, טעונים אלמנטי הפלדה המושלמים והמיוצרים ינוסף לב

ם העבודה. אישור בבית המלאכה, בקורתו הסופית של המתכנן לפני הבאתם למקו

נתן רק לאחר שבוקרו ונבדקו שנית על ידי המהנדס ילהבאתם לאתר העבודה י

 ולאחר שבוצעו בהם כל התיקונים שנדרשו על ידו.

 

 ( ע"י הקבלןDESIGN DRAWINGS WORKSHOPהכנת תכניות עבודה מפורטות ) .ח

 

ה המחייבת תכניות המהנדס אינן תוכניות עבודה מפורטות. תוכניות אלה הן ברמ .א

פירוט נוסף ע"י הקבלן כולל השלמת כל הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית 

לביצוע מדויק של הקונסטרוקציה. התוכניות המפורטות תהיינה ברמה  -המלאכה 

 המתקדמת ביותר לענף לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים ומהירים.

הקבלן יכין תוכניות עבודה הנ"ל ויעבירם לאישור המהנדס לפני תחילת ביצוע  .ב

 הקונסטרוקציה.



 

 

הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים, במידה וימצא זאת לנכון בעת  .ג

הכנת תכניותיו המפורטות. המהנדס יהיה הקובע היחיד באם ניתן להשתמש 

 לא.בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם 

קצית הפלדה והקבלן לא ומחיר הכנת תוכניות עבודה אלו, כלול במחיר קונסטר .ד

 יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.

 

 קציה לצביעה בשיטת הניקוי המכניוהכנת מעטפת הקונסטר .ט

 

 .2.5יש לנקות את כל חלקי הקונסטרוקציה, ניקוי חול דרגה  .א

שטח הברזל את כל נתזי הריתוך. בליטות ערגול )שלקות( יש להרחיק מפני  .ב

 וכל גוף זר.

 הרחקת נתזי ריתוך מושלמת תתבצע רק באופן מכני. .ג

יש לבדוק את שלמות הריתוך בכל החיבורים, במקרה וישנם חיבורים  .ד

 פתוחים: יש לסוגרם ע"י ריתוך.

ניקויה  יש לבדוק את הורדת כל נתזי הריתוך מפני הפלדה לפני התחלת .ה

 המכני, או ניקוי החול.

 יש להשחיז את הריתוכים עד להחלקתם המלאה לפני הצביעה עצמה . .ו

 .עבודה נקיותאין לנגוע בפלדה המנוקה בידיים אלא בכפפות  .ז

 שעות מקסימום מזמן ניקוייה. 3יש להקפיד על צביעת הפלדה המנוקה : תוך  .ח

הרכבה, אשר מהווים נקודות יש להקפיד על ניקוי החיבורים ומקומות ה .ט

 תורפה.

 יש לקבל אישור המפקח בגמר הניקוי לפני התחלת הצביעה. .י

 

 צביעת הקונסטרוקציה  .י

 

המפרט להלן מתייחס לצבעים מתוצרת ביח"ר טמבור. אולם הקבלן רשאי  .א

להשתמש בצבעים מתאימים מתוצרת ביח"ר אחר אשר יאושר ע"י המפקח. 

ע העליון יקבע לפי בחירת המזמין. כל שכבת צבע תהיה בגוון שונה גוון הצב

 מקודמתה כדי שניתן יהיה להבחין בנקל בין שכבות הצבע.

הצביעה בקונסטרוקציה החדשה תעשה בארבע שכבות : שתי שכבות צבע  .ב

 יסוד ושתי שכבות צבע עליון, כמפורט להלן.

הקונסטרוקציה תעשה באתר או בבית  המפקח יקבע באם הצביעה של .ג

המלאכה וזאת לאחר שתנוח דעתו לגבי הסידורים הקיימים בבית המלאכה 

להבטחת רמת הצביעה וטיבה, אך מומלץ לבצע צביעה של קונסטרוקציה 

 חדשה בבית המלאכה.

במידה, ולפי שיקול דעתו הבלעדית של המפקח, ניקוי וצביעה  .ד

הובלתם. אינם עומדים על הרמה הנדרשת, הקונסטרוקציה מחוץ לאתר ו/או 

 יפסיק הקבלן את הצביעה מחוץ לאתר ויבצע את המשך הצביעה באתר.



 

 

פלדה שכבר נצבעה מחוץ לאתר, תנוקה מחדש באתר ותצבע בארבע  .ה

 השכבות, כמפורט לעיל.

לא יחול שינוי במחירי הקבלן בגלל קביעת המפקח לגבי הצביעה באתר או  .ו

כן לא תושלם כל תוספת למחירי הקבלן עקב החלטת בבית המלאכה, כמו 

המפקח, תוך כדי הצביעה, להעביר את אתר הצביעה מבית המלאכה לאתר 

 ההקמה.

 

 הנחיות לביצוע עבודות הצביעה .יא

 

 100-120שכבה ראשונה צבע אפוקסי מולטיפוקסי אלומיניום בעובי של  .א

 מיקרון.

 שכבה עליונה כמו שכבה ראשונה. .ב

 .STRIPCOTים ובמקומות הקשים לגישה, יש לבצע שכבת בריתוכ .ג

 מיקרון או עד כיסוי מלא. 40-50שכבה עליונה צבע טמגלס סופר בעובי של  .ד

 

 

 תיקונים בצבע .יב

 

יש לבדוק היטב, לאחר ההובלה של הקונסטרוקציה, את כל פני השטח  .א

 הצבוע ולאתר ולקבוע את מקומות הפגיעה בצבע.

הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית מסתובבת,  את מקומות .ב

או באופן מכני אחר עד קבלת משטח מתכתי מבריק, אחיד ונקי. רק אז, יש 

 לצבוע מיד לפי ההוראות לעיל.

 קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח. .ג

תיקוני הצבע יעשו על הקרקע לפני הרמת הקונסטרוקציה. אחרי ההרמה  .ד

 תיקוני צבע שנפגע בזמן ההרמה. יבוצעו

 

 הובלת הקונסטרוקציה .יג

 

 יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים. .א

מנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי יהיכן שניתן ואפשרי יש לה .ב

 פשתן, סגל או מנילה.

 כל דבר רך. יש להניח, בין החלקים השונים, סמרטוטים, יוטה או .ג

בעת ההרמה ע"י העגורן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא  .ד

 יווצרו מאמצים, בלתי מתוכננים בקונסטרוקציות.

 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. .ה

 



 

 

 חסון נכונים באתר.יש להקפיד על פריקה וא .ו

 

 הקונסטרוקציה חסוןא .יד

 

 בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. האחסון .א

 אין להניח חלק על חלק ללא הפרדה בינהם. .ב

 

 

 SMAWריתוך אלקטרודה מצופה  / מפרט ריתוך פלדות אל חלד .2

 
 

 : כללי .א

 
 .SMAWמפרט זה מתאר מפרט ריתוך פלדות אל חלד בשיטת אלקטרודה מצופה 

 
 

 :הגדרות .ב

 

פלדת אל חלד תוגדר כנתך על בסיס ברזל שתכולת הכרום שבה היא  .א

 .10%לפחות 

ים לנתך לשיפור אלמנטים נוספים כמו ניקל, מוליבן, נחושת ומנגן מוספ .ב

 תכונות מכניות.

 בדרך כלל אלמנטים אלה אין להם השפעה שלילית על כושר הריתוך. .ג

כמו פחמן, סיליקון, ניוניום וטיטניום, יש בהם להשפיע  אלמנטים אחרים .ד

על תכונות הריתוך וחובה להתייחס בבקרה לתכולתם לפני ביצוע  שלילית

 ריתוך.

לתכונות  קריטיים, זרחן וסלניום הינם קבוצת אלמנטים שלישית כמו גופרית .ה

 הרתך לביצוע ריתוך.

 

 :ריתוך נתכים אוסטניטיים .ג

 

כושר בדלים בין הרכב כימי של פלדות אל חלד אוסטניטיים יש בהם להשפיע על ה

 (, לדוגמא:Weld Ability)  הרתיכות

 

, ומכאן בתכולת הפחמןההבדלים ביניהם בעיקר  L304-, ו304, 302פלדה מסוג  .א

( בעת מחזור HAZהמתבדלים לאזור השפעת החום ) הקרבידיםהבדלים בכמות ה

 החימום והקירור בעת תהליך הריתוך.

)גופרית( המשמשים  Sאו  Se0.15%-ו P0.2%המכילים:  Se303-ו 303פלדה מסוג  .ב

לשיפור תכונות עיבוד שבבי הינם בעלי השפעה שלילית לכושר הרתיכות של 

 בתוך הרתך. בחוםלסידוק הפלדה לכדי גרימה 



 

 

מכילים מוליבן להגדלת עמידות בפני קורוזיה )נגד  317-ו 316פלדה מסוג  .ג

Pitting לתכולת פחמן ( מאידך, לנושא כושר רתיכות של הפלדה יש לדאוג

( יש HAZשכן ההבדלים קרבידים לגבולות הגרעין באזור השפעת חום ) נמוכה!

 סכנה להיווצרות סדקים.

הינם פלדות מיוצבות עם טיטניום או ניוביום בתוספת  348, 347, 321, 318פלדות  .ד

טנטלום, וזאת על מנת למנוע התבדלות של קרבידים של כרום לגבולות הגרעין 

 בעת חימום הפלדה לטמפרטורה אוסטניטית בעת הריתוך.

 

 :חימום בתהליך הריתוך .ד

 

 וזיה.ואובדן עמידות בפני קור לסידוק הרתךחום יתר בתהליך הריתוך יגרום  .א

 -באופן כללי, כל נתכי פלדות אל חלד יש לדאוג שכמות החום תהיה נמוכה ב .ב

שמעבר החום  מהסיבהמזאת הנדרשת לריתוך פלדה פחמנית וזאת  20%-30%

. החום נשמר ליד גבוההומאידך ההתנגדות החשמלית  נמוכהבפלדת אל חלד 

 הרתך ומכאן יותר חום זמין להתכה של הפלדה ברתך.

החום מתבצעת ע"י הקטנת אמפרז', מתח נמוך )קשת ריתוך  הקטנת כמות .ג

 . Beads Stringerקצרה( מהירות ריתוך גבוהה ושיטת ריתוך על 

 

 :זיהום ברתך .ה

 

זיהומים שמקורם בתנאים חיצוניים כמו זיהומי שמן, גריז ולחות שמייצרים פחמן,  .א

לפיכך תנאי חנקן, חמצן, ברזל ומים גורמים לתופעות שליליות, לסידוק הרתך, 

 ניקוי הכרחיים.

סוג הזיהומים בעל השפעה שלילית בפלדות אל חלד הם מסוג של נחושת,  .ב

 . HAZ-ברונזה, עופרת או אבץ, זיהומים אלו גורמים לסידוק באזור ה

 

 

 :השפעה של התבדלות קרבידים על עמידות בקורוזיה .ו

 

ל התבדלות לגבולות גרעינים של קרבידים של כרום מואצת בשל גידו .א

בתחום טמפרטורות המתקיימת  Sensitizationבטמפרטורה וגורמת לתופעת 

 .מוגדר

רגישות לקורוזיה בין גבישית וקורוזית מאמצים הופכת לקריטית, ההתבדלות  .ב

 מתרחשת בתחום

, ולפיכך יש לחלוף מעל תחום זה במהירות הן בשלב החימום והן F1600-F800 .ג

 בשלב הקירור.

 הקשורות בהתבדלות באופן הבא:אפשר להתגבר על התופעות  .ד

 (.Annealing Solution Post Weldטיפול טרמי מסוג המסה לאחר הריתוך ) .1

להשתמש בנתכי אל חלד שהם מיוצבים באלמנטים נוגדנים להיווצרות  .2

 קרבידים, כמו ניוביום + טנטלום או טיטניום.



 

 

 :מיקרו סדקים במחבר הריתוך .ז

 

לטמפרטורת החדר, ידועים  קירורהסדקים בין דנדריטים המתפתחים בשל  .א

(, סדקים אלה Micro Fissure( או בשם )Cracking Hot) בשם סידוק בחום

 מקורם:

 בתת מבנה של הרתך בעת ההתמצקות. .1

 הרכב כימי של הרתך ובעיקר עקבות אלמנטים. .2

 כמות המאמצים המתפתחים בריתוך בעת הקירור. .3

 (.Notches) נוכחות של מקורות ריכוז מאמצים .4

 ( של חומר הרתך בטמפרטורות גבוהות.Ductilityהמשיכות ) .5

 

שליטה ובקרה למניעת התופעה היא ע"י הקטנת כמות הפריט בחומר הרתך  .ב

 . Diagram Schaefflerב ע"י שימוש 

 

 :סידוק מתחת לרתך .ח

 

בעת ריתוך נתכי אל  HAZום סידוק מסוג זה אפשר שיתרחש באזור השפעת הח

המקור לתופעה אינץ'. ¾  -חלד מסוג אוסטניטי, בעיקר כאשר עובי החתך גדול מ

 רגישה ביותר לפגמים אלו. 316מאמצים פנימיים שיש להפחיתם! פלדה מסוג 

 

 :חימום מוקדם .ט

 

 סטניטיות. בדרך כלל אין צורך בחימום מוקדם לפלדות או

 יש להימנע מחימום מוקדם בשל תופעת ההתבדלות והתפתחות סדקים.

 

 :שחרור מאמצים .י

 

מאמצים שאריתיים ברתך אמנם יש להם השפעה על תכונות מכניות, יש לבצע 

 1שעות לעובי חתך של  4מעלות למשך  C O650 שחרור מאמצים בטמפרטורה

 אינץ'.

 

 :(rocedureP eldingWתהליך הריתוך ) .יא

 

 הפלדה צריכה שתעבור "הכנה" לריתוך: .א
 הכנת פאזות. .1
 יש לתפוס את המחברים במתקן דפינה או "פיקים". .2
 אזור הריתוך חייב שיהיה נקי מכל זיהום שמן, גריז, שרידי ברזל וכו'. .3

פעמים  4-לא יהיה גדול מ Weavingבתהליך הריתוך צריך שישמר שמקסימום  .ב
 קוטר האלקטרודה.

 

 . Beads Stringerשיטת הריתוך:  .ג



 

 

 ( בין מעברי הריתוך.Slagיש לשמור בעת הריתוך על סילוק שרידי שלכה ) .ד
 יש להשתמש בעת הניקוי רק עם מברשות אל חלד!! .ה
 ניקוי אזור הרתך ע"י פילינג ופסיבציה מיד לאחר הריתוך!! .ו
כאשר מבצעים בהם  Annealedפלדות אל חלד מיוצבות חייבות להיות המצב  .ז

 .Annealed Solutionת שאינם מיוצבות צריכות להיות המצב ריתוך!! ולפלדו
 מ"מ. 3אורך קשת הריתוך אסור שתעלה על  .ח
 מהיר. –קצב הריתוך  .ט

 



 

 

 עבודות הריסה 00.54

 

 
 עבודות הריסה ופינוי .1

 

בשטח העבודה תבוצענה עבודות הריסה ופרוק שונות, כמפורט בתוכניות, בכתב הכמויות  .1

 והנחיות המהנדס. 

נח "פירוק" הינה פירוק האלמנט האמור ופינוי הפסולת אל אתר אשפה מאושר משמעות המו .2

 על ידי חברת נמל חיפה. 

פרטי ביצוע הפירוק המתוארים בסעיפים השונים בכתב הכמויות ובתוכניות, הם מקורבים  .3

 למצב בשטח ונושאים אופי משוער. 

מחירי היחידה אשר  הכמויות בפועל עלולות להשתנות, ולא תהיה לקבלן כל תביעה לגבי .4

נתנו על ידו. המחירים נשארים קבועים ועומדים, בכפוף להנחיות המפרט הכללי )הספר 

 הכחול(.

אופן הביצוע והמועד יעשה בתאום הדוק עם המהנדס ובמינימום נזקים לחלקי בנין וציוד  .5

 הקיימים בסביבת מקום העבודה.

הפרוק, והקבלן יקפיד לא לחרוג בהתאם ולפי ההוראות יקבעו את תחומי ביצוע החציבה ו .6

 מהם. כל חריגה תחייב תיקון על ידי הקבלן על חשבונו.

הריסת הבטונים תכלול את כל החלקים העוברים ונמצאים בתוכם או נמצאים עליהם כולל  .7

 כל הציפויים, כולל פירוק וחיתוך ברזל הזיון כדרוש.

 ר חציבה בכלים כבדים.פרוק בטונים קיימים יבוצע באמצעים זהירים בלבד. לא תות .8

מוגדרים שלבי ביצוע, הקבלן ינהג בהתאם למפורט אך לא תשולם כל תוספת שהיא  .9

 במקרה של שינוי אות תוספת שלבים וסדר שלבי הביצוע.

 על הקבלן לתאם את כל פעולותיו עם גורמי המזמין והפיקוח. .10

פורמות המתאימים עבודות חציבה והריסה לסוגיהן כוללות את כל הכלים, הפיגומים והפלט .11

והדרושים לביצוע העבודה, לרבות קונסטרוקציות תמיכה זמניות, כולל עבודת ידיים לפי 

 הצורך וכן את הרחקת הפסולת לאתר פינוי פסולת מאושר.

דרכי פינוי והרחקת הפסולת יתואמו עם המהנדס באופן שיבטיח במידה מכסימלית דרכי  .12

וטף במט"ש. יש לנקות את השטח בכל יום הרחקה שקטים ומינימום הפרעות לתפעול הש

ויום כדי למנוע הצטברות פסולת. במידה והאתר לא מספיק נקי לפי ראות עיניו של בא כח 

 המהנדס, הנקיון יעשה על ידי אחרים על חשבון הקבלן.



 

 

לפני קביעת המחירים לעבודות הפירוק, על הקבלן לבקר במקום ולבדוק את המצב הקיים,  .13

ים, מיקום, וצורות האלמנטים השונים ולקבוע את המחירים בהתאם לרבות סוג החומר

 למציאות והדרוש לפי מסמכי החוזה.

 מדידה לתשלום .2

 

 

 עבודות ההריסה והפינוי ימדדו לפי המפורט בכתב הכמויות.

 העבודה תכלול את כל הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה, לשביעות רצונו של המהנדס.

 

 המחיר כולל בין היתר:

 

הפעולות הנדרשות לביצוע הפרוק ו/או החציבה, כולל ניתוק וטיפול במערכות חשמל,  כל .1
 מים, ניקוז וכו'.

 שימוש בציוד המתאים בהתאם לעבודה הנדרשת, לרבות מנופים, מלגזות, משאיות וכו'. .2

חיתוך ברזל וכל האביזרים האחרים שימצאו בתחום המיועד לחציבה, פרוק אותם האביזרים  .3
 טח בהתאם להוראות.וסילוקם מהש

 פרוק הגג. פתיחת חורים לצורך קיבוע אינסטרטים.  .4

נקיטת כל אמצעי ההגנה הדרושים למניעת נזקים למבנה, חלקי מבנה, ומתקנים שבסמוך  .5
 למקום.

 עבודה בשלבים בהתאם להתקדמות העבודה והתנאים במקום. .6

 תיקון נזקים במבנים ובמשטחי בטון ואספלט. .7

 ט"ש למקום שפך מותר.הרחקת הפסולת מחוץ למ .8

 ניקוי ופינוי כל שטח העבודה מכל ציוד וכלים. .9

ישולם בנוסף ובנפרד עבור עבודות שיגדלו/יקטנו בשל סטיות ביצוע וחריגות עוביי  לא .10
עובי שכבת הטופינג יכול ויגדל מעבר למצויים  –אלמנטים המתוארים בתוכניות. למשל 

 ומתוכנן. 

 
 
 



 

 

 עבודות ניקוי  00.55

 

 
 רקע .1

 

 ד יובלים מכון טיפול בשפכים המשרת את העיר אשדוד. לתאגי .1

 מעכלים אנאירוביים.  3למט"ש  .2

 שנים מתוך שלשת המעכלים מצוידים.  .3

 לצורך טיפול בו יש לפנותו ולנקותו.  לאחרונה אחד מהמעכלים הושבת.  .1

 מידות המעכל הם: .2

 מ"ק 5,600נפח:  .א

 מטר 15.00גובה הכללי של המעכל:  .ב

 מטר 23.00: קוטר הפנימי של המעכל .ג

 מ"ר  416 שטח המעכל:  .ד

 מציגים את מבט על חתך אופני של המעכל. 2 -ו 1איורים מספר  .ה

 יש לציין כל לא ברור מה איכות הבוצה וייתכן והבוצה בחלקו התמצק בקרקעית האגן.   .ו

 



 

 

 

 

 מטרת העבודה .2

 

המוצקה הינו ערכה גובה הבוצה בה, אך היצוין כי כמות הבוצה אינה ידוע :ריקון המעכל מהבוצה

 גובה הכללי של המעכל. על הקבלן לאמת נתון זה בטרם הגשת הצעתו.המחצית מכ

  

+0.00 m 

+1.50 m 
 

+15.35 m 
 

+15.00 m 
 

 בוצה

 עמודים

 מטר 23.00קוטר פנימי = 



 

 

 יעד לסילוק הבוצה .3

 

. יעד לסילוק 2 הנוזלית אם באופן ישיר ואם באמצעות סחרור הינו מעכל מס' יעד לסילוק הבוצה 

 הבוצה המוצקה הינו אתר פינוי בוצה מאושר. 

 

 קבלנים מורשים .4

 

 התנאים להשתתפות במכרז כוללים:

 

 ניסיון קודם בניקוי מיכלים דומים.  .א

 המלצות מזמינים אחרים .ב

 רמת ביטוח מתאימה .ג

  
 אופן ביצוע הסילוק וניקוי המעכל .5

 

ת לביצוע העבודה גם התייחסות על הקבלן להגיש במסגרת תוכנית ההיערכות וההתארגנו

ובין זו המועברת לאתר )בוצה שלא ניתן  2מובחנת לאופן של הטיפול בן הבוצה המועברת למעכל 

 .לנקות או להעביר(

 

. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לפינוי הבוצה וכל נזק 25%מודגש כי ריכוז הבוצע לפינוי ייה לפחות 

 ת נזק סביבתי( יחול על הקבלן בלבד. שיגרם אגב העבודות לפינוי הבוצה )לרבו

 

 הקבלן יעביר למפקח תעודות המעידות על קליטת הבוצה באתר המורשה. 

 

 הנחיות בטיחות וגהות בעבודה -כללי  .1

הקבלן ימנה ממונה בטיחות לצוות העובדים הנמצאים בשטח אתר עבודות הניקוי  .א

 ותפקידו יהיה לטפל בכל הקשור לבטיחות וגהות העובדים.

הקבלן לספק לעובדים הנמצאים בשטח אתר עבודות הניקוי את כל ציוד הבטיחות על  .ב

 והגהות הנדרש לביצוע העבודה וכפי שנדרש ע"פ החוק לרבות מנ"ס.

על הקבלן לספק ציוד מגן רזרבי לשעת הצורך לעובדיו על מנת למנוע עיכובים  .ג

 בביצוע העבודות.

הקשור לבטיחות וגהות  על הקבלן לדאוג להדרכה מוסמכת של העובדים בכל .ד

 בעבודה באתר כולל לימוד כללי זהירות בשימוש עם הציוד לרבות ציוד מכבי האש.

יש להחתים את העובדים על מסמך המאשר שעברו הדרכה ושחובתם להשתמש  .ה

 בציוד המגן שסופק להם.



 

 

על הקבלן להציג אישורים מבודק מוסמך עבור כל הציוד שברשותו הכולל מתקני  .ו

מים, ציוד לפני הרכבה, ציוד בטיחות, ריתוך וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה הרמה, פיגו

 באתר העבודה שלגביו חלה חובת הבדיקה ע"י בודק מוסמך.

הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את שטח העבודה שבאחריותו, כולל הצבת ציוד מגן ואזהרה  .ז

ביזרי בטיחות על פי החוק כגון מחסומים, סימון דרכי גישה ומילוט או כל ציוד או א

 אחרים  שיידרש.

הכנסת חומרים המוגדרים דליקים או מסוכנים חייבים בקבלת אישור של מומחה  .ח

 בטיחות.

  אין לעשן או להדליק אש בשטח האתר. .ט

יש להקפיד על היגיינה. לבישת ציוד המגן הנדרש בכל זמן בשטח האתר, הקפדה על  .י

והחלפת בגדים בסוף כל יום  רחיצת ידיים לפני כל מגע עם אוכל או שתייה, רחצה

 עבודה.

על הקבלן לדווח על כל אירוע מסוכן, תאונה באופן מיידי לרשויות המוסמכות כגון:  .יא

 משרד העבודה מד"א, משטרה וכדו'  וכן למפקח של המזמינה.

האחריות הבלעדית לטיפול באירוע התאונה ותוצאותיה חלה על הקבלן ובעלי  .יב

 באירועים מסוג זה.התפקידים מטעמו המוסמכים לטפל 

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו כולל ציוד לפינוי נפגעים בשעת חירום  .יג

 הכולל רכב שישמש לפינוי  למתקן  הרפואי הקרוב.

מומחה הבטיחות של המזמינה רשאי ומוסמך להפסיק כל עבודה המתבצעת בניגוד  .יד

 לחוקים, נהלים ותקני הבטיחות.

אי מזג האוויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם עבודות בשעות הלילה, או תנ .טו

 וקבלת אישור מאת מהנדס הבטיחות של המזמינה וממונה הבטיחות מטעם הקבלן. 

 

 ראשון: שאיבת הבוצה  שלב .2

 

)להכנסת מים  1)להוצאת הבוצה( והשנייה בקוטר " 6יש לבצע שתי חדירות האחד בקוטר "

התקנת החדירות תתבצע "על חי" ועל  בלחץ גבוה( על פתח אדם הנמצא בדופן המכל.

 הקבלן להיערך לכך בהתאם.

בשלב זה הוצאת הבוצה תתבצע באמצעות משאבת חלזונית )מטיפוס מונו( שינק את 

הנמצא בפתח האדם. ספיקת  6מטר( מצינור " 5השפכים )עם כושר יניקה של לפחות 



 

 

המשאבה ראה המשך.  על הקבלן לספק  –המשאבה תתואם לספיקת הצנטריפוגה 

( ולהעביר את הבוצה אל מיכל היומי )בתאם 6והבסיס ולחבר את המשאבה למעכל )צנרת "

לוואי יסוכם עם המפקח בשטח(. כמו כן הקבלן יספק את כל המרכיבים הנדרשים לשאיבת 

הבוצה החוצה לרבות כל צנרת והכל האביזרים והספחים, לוח החשמל המקומי, כבלי 

ח, וכן כל בעלי המקצוע הנדרשים לביצוע העובדה באופן חשמל מלוח חשמל שיורה המפק

 מושלם. 

כדי לפרק בוצה הנמצא בקרבת פתח  1אם יתברר כי נדרש לדחוף מים בלחץ דרך פתח "

מ"ק לשעה ללחץ  20האדם, הקבלן יספק ויתקין מערכת מים ללחץ גבוה בספיקה של עד 

 אטמ'.   20עבודה של עד 

י יעבור סחיטה. במסגרת העבודה הקבלן יספק מערכת הבוצה לאחר הזרמתו למיכל היומ

לסחיטת בוצה ניידת שישאב את הבוצה ממיכל היומי ויעביר את הבוצה למכולות 

 סטנדרטיות של התאגיד. 

 מערכת לסחיטת הבוצה יכלול המרכיבים להלן:

 מ"ק לשעה המתוקנת על פודסט  20צנטריפוגה בספיקה של  .א

 יכל היומימשאבה חלזונית ליניקת הבוצה ממ .ב

 מערכת להכנת פולימרים .ג

 משאבה חלזונית להזרקת הפולימר  .ד

 מדי ספיקה .ה

 כבלים להתחברות מערכת הסחיטה ללוחות החשמל של המתקן  .ו

 לוח חשמל ) אם יידרש בחדר החשמל של התאגיד( .ז

 לוח חשמל אינטגרלי מקומי להפעלת המערכת סחיטה .ח

 מסוע להעברת הבוצה למכולה סטנדרטי של התאגיד  .ט

שעות במהלך הוצאות  24עובדים להפעלת הצנטריפוגה שתופעל באופן רצוף  צוות .י

 הבוצה.  

יספק את הפולימרים, החשמל והחשמלאי להתחברות למערכת החשמל של  הקבלן

 המתקן. 

 

 שלב שני: דילול המשקעים באמצעות מי קולחים .3



 

 

ן יביא את בשלב השני פותחים את פתחי האדם )אחד על הגג והשנייה בדופן המעכל. הקבל

ממונה הבטיחות ויבדוק כל הנדרש על מנת לאפשר כניסת אדם לתוך המכל. בטרם כניסת 

 האדם על הקבלן באמצעות ממונה הבטיחות להכין סקר סיכונים. 

לצורך כך על הקבלן לבצע עבודה זו בלווי צמוד של יועץ בטיחות מוסמך תוך נקיטת כל 

 האמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות:

ת העבודה במעכל יש לבצע ניטור הגז. אם הניטור המוקדם הצביע על ריכוז טרם תחיל .א

או על נוכחות גזים רעילים או דליקים, אין  23%או גבוה מ 19.5%חמצן של מתחת ל

דקות ולאחר  15להיכנס לתוך המעכל, אלא לאחר אוורור מכני או חשמלי של לפחות 

חות. )ניטור גזים דליקים יתבצע בדיקה חוזרת ולקבלת אישורו הסופי של מהנדס הבטי

רק שהתקבל ריכוז חמצן תקין(. הקבלן יתקין על חשבונו בגג המעכל מתקנים 

 להכנסת האוויר והוצאתו על מנת לאפשר פעולה רציפה של עובדים.

לאורך כל תקופת העבודה יערך ניטור רציף נייד למימן גפרי וריכוז חמצן בחלל  .ב

 המעכל )על כל עובד(.

( N2( או חנקן )CO2עובדים יש לאוורור את המעכל בדו תחמוצת בפחמן ) לפני כניסת .ג

 למניעת סכנת התפוצצות.

 ינותק כל הצנרת אל ומהמעכל באופן פיזי. כל הפתחים בגג המעכל יהיו פתוחים. .ד

 בעת ביצוע העבודות במקום מוקף יהיה תמיד נוכח ממונה הבטיחות. .ה

עובדים לפחות )שעברו  3"י צוות בן כל פעולה הדורשת כניסת עובד למעכל תתבצע ע .ו

הסמכה לעבודה בחלל מוקף(, שאחד מהם ייכנס למעכל, בזמן ששני הנותרים יישארו 

 מוכנים לחילוץ ולהגשת עזרה ראשונה בהתאם לכך.

 רכב הצוות יהיה זמין בקרבת אתר העבודה ויצויד בערכת עזרה ראשונה ומטף כיבוי. .ז

 ימת אפשרות של גשם או הצפות פתאומיות.אין לבצע עבודה במקום מעכל כאשר קי .ח

 אין להתחיל לעבוד במעכל ללא אישור בכתב של מהנדס הבטיחות. .ט

יש לבדוק את תקינות הסולמות בתוך המעכל, חוזק ושלמות הפיגומים ותנאים כללים  .י

 נאותים לביצוע העבודה מידי יום על ידי ממונה הבטיחות.

גן שהונפקו להם לצורך זה לרבות יש לוודא שכל העובדים לובשים את בגדי המ .יא

 קסדה, מגפי בטיחות, כפפות וכדו'.

לא יופעל מנוע דלק או מכשיר חשמלי ולא תוצת אש לרבות עישון במעכל וברדיוס  .יב

 מטר מפתח הכניסה. חלל המעכל יואר בפנס מוגן התפוצצות. 5של עד 

 בסיום העבודה ייצא קודם העובד ורק לאחר מכן יוצא הציוד. .יג



 

 

קבלן ישאב את הבוצה על ידי מכלית ואקום/לחץ מים משולבת וכן צוות עובדים בשלב זה ה

 ויעביר את הבוצה למיכל היומי. הקבלן ישאב את הבוצה על רצפת הבטון.

 

 שלב שלישי: ניקוי יסודי של התקרה, הקירות הפנימיים וקרקעית המעכל .4

נים(, קירות בתום הוצאת של משקעי הבוצה, על הקבלן לנקות את תקרת המעכל )מפ

 המעכל וקרקעית המעכל באמצעות מערכת לחת בלחץ גבוה.

 לצורך הניקוי, הקבלן יתקין פיגומים הנדרשים לביצוע העבודה בתקרה וקירות. 

: הקבלן יבצע את עבודתו באמצעות פיגומים תעשייתיים בלבד, מאושרים עפ"י פיגומים

ליה, מעקות וכו', העשויים ממתכת התקן הישראלי הרלוונטי , הכוללים סולמות מסודרים לע

. הקבלן יספק ויקים לא יורשה שימוש בפיגומי קרשים הנבנים במקוםונמצאים במצב טוב. 

פיגומים, תמיכות ומבני עזר ארעיים הדרושים לבצוע כל עבודות ההרכבה אשר בהיקף חוזה 

מתקנים האלה . כל ההפיגומים יבנו אך ורק ע"י בונה פיגומים מוסמךזה ובכל גובה דרוש, 

יוקמו תוך הבטחת תנאי בטיחות מקסימאליים לעובדים ולאנשים הנמצאים בקרבתם. 

הפיגומים יבנו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח, או כל חיקוק 

רלוונטי אחר. כל פיגום טעון אישור מהנדס הבטיחות. מחיר הקמת הפיגום וכל אמצעי 

הקבלן לא ישתמש ככלול במחירי היחידה שברשימת הכמויות. הבטיחות שיידרשו ייחשב 

הקבלן ישאיר בפיגום כלשהוא לפני קבלת אישור לכך מהמפקח וממהנדס הבטיחות בכתב. 

את הפיגום מותקן בשלמותו ללא תשלום נוסף, עד השלמת העבודות באותו מקום ואישור 

רשאי לדרוש הסרת  המהנדס כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו המלאה. המפקח יהיה

פיגומים שבנה הקבלן עם השלמת עבודתו באזור מסוים, אם הם יפריעו לבצוע עבודות על 

ידי אחרים. הקבלן לא יוכל לדרוש כל תשלום נוסף עבור הקמת או פירוק פיגומים בהתאם 

 להוראות המפקח.

ד וזאת הלחץ שיבחר לניקוי המעכל יהיה בהתאם להנחיית יעוץ הקונסטרוקציה של התאגי

במטרה למנוע קליפת הבטון או/ו ציפוי הפנימי של המעכל. אם יידרש הקבלן ישמש 

באמצעי פיזיים כגון מברשות ודטרגנטים עד להשגת רמת הניקוי הנדרש.  אם צפוי/בטון 

יתקלף כתוצאה מפעולת הניקוי הקבלן יישא באחריות הנזק ויתקן על חשבונו כל הנזקים 

 גרמים על ידי כך.נה

 קבלת המתקן  תנאי .1

 

התנאי העיקרי לקבלת המעכל לאחר ניקוי  יהיה:  לא יהיו משקעים או שאריות לכלוך על תקרה, 

כל חלקים בנקבוביות  ווהמעכל יהיה נקי לחלוטין )לא יישאר דפנות קירות וקרקעית המעכל

 .  הבטון(

 

 תשלום לביצוע העבודה .2



 

 

 
והינו מסוגל  3יימים של המעכל מספר ההצעות יכללו הצהרה של המציע שבדק את הנתונים הק

לבצע את כל העבודות הנדרשות לביצוע העבודה בשלמותו לא תתקבל כל טענה לתוספת 

 כספית כלשהו. על הקבלן לבדוק היטב את האתר בטרם כניסתו לעבודה.

  לרבות ההצעה תכלול את עלויות הנלוות לביצוע פינוי הבוצה וניקוי המעכל

 

 (1" -ו 6ם )חדירה על חיי בקוטר "הכנת פתחים בפתח האד .א

כן כל הספקת הובלה, התקנת ופירוק לאחר העבודה משאבה חלזונית להוצאת הבוצה ו .ב

 צנרת אביזרים וספחים( אל מיכל היומי )לרבות הנדרש להעברת הבוצה מהמעכל

הספקת כוח אדם מיומן להפעלת מערכת השאיבה, הספקה, הובלה, התקנה ופירוק לאחר .ג

שאבה להוצאת הבוצה מהמכל היומי אל מערכת סחיטת בוצה, הספקה, העבודה של מ

התקנה, התקנה ופירוק לאחר העבדה של מערכת לסחיטה ניידת )עם כל המרכיבים גפי 

 שצוינה לעיל(. 

 שעות ביממה(.  24הקצאת צוות לתפעול מערכת הסחיטה )שתפעל  .ד

ופן משולם לרבות כלים ספקה הובלה והתקנה של כל הציודים הנדרש לביצוע העבודה באה .ה

מכניים, עגורנים, פיגומים, מנופים, מערכות אוורור, מערכות להחדרת חנקן/דו תחמוצת הפחמן 

 וכו'. 

הספקת כל הציוד הבטיחות לרבות מנ"סים ומערכת לניטור האוויר בהתאם להנחיות מהנדס  .ו

טים, הספקת בטיחות )גם ידני וגם רציף(, הספקה, הובלה, התקנת ופירוק פיגומים סטנדר

והתקנה של תאורה מוגנת התפוצצות להארת המעכל בזמן הניקוי, ניקוי קירות, דפנות ורצפת 

 המעכל מבלי לגרום להתקפלות הבטון/צפוי על לסיעות הרצון של המזמין. 

עלויות הנדרשות לפיקוח וניהול ותכנון העבודה לרבות ליווי צמוד )ויום יומי של מהנדס ה .ז

 יוד כנדרש כגון בודק פיגומים. בטיחות( וכן בודק צ

 כל עד לשביעות רצון המזמין. הכולל הכל  .ח

 לא תתקבל כל טענה לתוספת כספיות בגין עבודה זו. .ט

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 דרישות כלליות –קבלנים  00.56

 

הקבלן וכל קבלני המשנה שלו יהיו קבלנים רשומים כחוק. המזמין שומר לעצמו את הזכות 

בלני המשנה ו/או הפועלים והמיישמים בפועל, בשלב לפסול מי מהקבלנים הראשיים ו/או ק

 המכרז ו/או  במהלך ביצוע העבודה, ללא מתן כל הסבר מצדו.

 

 בטיחות 00.18

 

 תשומת לב הקבלן לרגישות המוגברת של המזמין ויועציו לנושא הבטיחות. 

 

 

 תכולת המחירים ואופני המדידה 00.19

 

נדרש לעיל )לרבות אך לא רק: המחירים בהצעת המחיר של הקבלן  כוללים את כל האמור וה

מפרטים כלליים, תקנים, מפרטים מיוחדים, דרישת מפקח, דרישת רשות מוסמכת, דרישת חוק, 

הזמנה של חלק מהעבודות המתוארות בלבד, הזמנה בשלבים, ביצוע בשלבים, תוכניות וכיוב'( 

 צעתו. בהצעה סופית ומוחלטת ללא כל שינוי, ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתמחור ה

לא תתקבל או תישמע כל טענה בדבר אי הכללת או תמחור בתוך הצעת הקבלן של עב' 

 המתוארת ונכללת ו/או נדרשת לביצוע העבודות במכרז זה. 

 

 המחיר כולל בין היתר:

 

העסקת צוות עובדים ככל הנדרש בעלי הכשרה וניסיון רב ומתאים חשמלאים מוסמכי  .1

ותשומות, ח"ג וכל הנדרש לביצוע העב' הנכללות  מורשים, הנדסאים ומהנדסים, כלים

 בחוזה זה ולסיומן בבטיחות מרבית ובמועד החוזי. 

כל הנדרש, המתואר והמוטל על הקבלן לביצוע במסגרת מסמך זה, קרי: מפרט כללי,  .2

מפרט מיוחד, תוכניות וכל מסמכי החוזה. דרישות בטיחות כלליות ודרישות בטיחות 

 מיוחדות. 

 דות לתכנון והקמת מערך פיגום. דרישות מיוח .3

ניתוק מע' כמתואר בפירוט, העתקת ציוד ומערכות, מערכות וחיבורים זמניים וארעיים,  .4

 חפירה כללית, חציבות, פינוי פסולת וכיוב'.

 כל הפעולות הנדרשות לביצוע הפרוק ו/או החציבה, גידור האתר טיפול במערכות. .5

 ת, לרבות מנופים, מלגזות, משאיות וכו'.שימוש בציוד המתאים בהתאם לעבודה הנדרש .6

נקיטת כל אמצעי הבטיחות והזהירות, הזמנת תכנון ופיקוח בטיחות לרבות תשלום אגרות  .7

ושכר ככל שיידרש, תשלום להקמת מעבדה באתר, ביצוע ניטור אוויר ונקיטת אמצעי 

 למיגור מפגעי זיהום אוויר, רכישה של ציוד מגן. 

רושים למניעת נזקים למבנה, חלקי מבנה, ומתקנים שבסמוך נקיטת כל אמצעי ההגנה הד .8

למקום המיועד לחציבה. פיגומים זמניים, תמיכות זמניות ושימוש בכל ציוד וכלי לביצוע 

 העבודה. 



 

 

 עבודה בשלבים בהתאם להתקדמות הפרויקט. .9

 תיקון נזקים במבנים ובמשטחי בטון ואספלט. .10

 הרחקת הפסולת מחוץ לאתר למקום שפך מותר. .11

כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים והדרישות המוזכרים במכרז זה. אי הבנת תנאי  .12

כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב 

 בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו.

 עבודה, חומרים, ציוד ופחת. .13

הקבלן לעשות שימוש, תחת מגבלות המפורטות פיגומים ואמצעי הרמה ושינוע למעט זכות  .14

במפרט זה ובהסכם, בפיגום הנמצא באתר ואשר דמי השכירות לגביו משולמים על ידי 

 המזמין.

מוצרים ואביזרי עזר הנדרשים לביצוע העבודה באופן מושלם, בין אם הוגדרו או לא הוגדרו  .15

 בגוף המפרט ובתוכניות המצורפות.

 ות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.אחסנת חומרים, כלים, מכונ .16

העמסה, הובלה ופריקה, אחסנה של חומרים, הובלת ציוד וכלי עבודה אל מקום העבודה  .17

 וכן הובלת צוותות העבודה אל מקום העבודה וממנו.

שימוש בכלי עבודה ומכשירים למיניהם, מנופים, מכונות, מתקני ריתוך, פיגומים, תמיכות,  .18

 ניות וכו'.דרכי גישה זמ

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות לוואי ועזר כגון: חפירה ומילוי, חיבורי מים וכוח זמניים,  .19

 חציבת חריצים, חללים וסתימתם, תיקון פגמים ונזקים, עבודות צביעה וכו'.

 מיסים סוציאליים, הוצאות ביטוח, ביטוח עובדים וצד שלישי, חבות מעבידים. .20

קנתו והפעלתו בפני שריפה, גניבה, שטפון וכו' עד קבלת ביטוח הציוד בעת הובלתו, הת .21

 המתקן על ידי המזמין.

הוצאות כלליות של הקבלן, ישירות ועקיפות, ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות וכל  .22

 ההוצאות אחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המפרט והתוכניות מחייבים אותם.

בכלל זה כל תשלום לרשויות עבור ליווי, רישוי, אגרות והיטלים לקיום וביצוע העבודות ו .23

 פיקוח וכיוב'. 

 רווחי הקבלן. .24

 הזמנה של חלק מהעבודות בלבד, ביצוע בשלבים, פיצול הביצוע לתקופות שונות וכיוב'. .25

על הקבלן לספק את כל הדרוש לשם הגשמת העבודה כיאות, לפי המתוכנן והכוונה  .26

החוזה בין אם הדבר מסומן ומוזכר במפורש או האמיתית של המפרט הטכני, כתב הכמויות ו

 לא, בתנאי שדבר זה נחוץ לשם ביצוע מושלם של העבודות.

 הוצאות תיקונים ככול שיבוצעו נזקים במתחם ובסביתתו. .27

 

 
 מדידה לתשלום 00.57

 

מובהר מודגש ומוסבר כי כלל העבודות במעכלים כמתואר בכל מסמכי ההסכם ומפרטיו 

ימדדו כיח' קומפלט או ככמויות בסעיפים מקוצרים  -דרישות ונספחיו השונים לרבות כל ה

תמציתיים הכוללים את כל הנדרש לעיל לביצוע כל הנדרש בהתאם למפרטים והתוכניות וכלל 



 

 

מסמכי המכרז והחוזה וזאת לשביעות רצון המתכנן, המפקח והמזמין. לא כל עבודה תמצא ביטוי 

כלולות וגלומות בסעיפי העבודות  –כסעיף  בסעיף פרטני ועבודות שלא תוארו ו/או נכנסו

 שמופיעות. 

  

כמו כן, כוללת הצעת המחיר בין היתר, את העבודה הנוספת המתחייבת מביצוע העבודה, 

בהתאם לשלבי ההתקדמות ולסדר הביצוע המפורט בלוח הזמנים, כמפורט בנספחים וכל הציוד 

מודגש האופציה למזמין להזמין  שיידרש בכדי לעמוד במסגרת לוח הזמנים והשלבים האלה.

 מאת הקבלן רק את חלק מהעבודות. 



  א. ב. מתכננים בע"מ -דן שרון
 אלרם  מתכנני חשמל ובקרה 
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 תאור העבודה .1

 

 במט"ש אשדוד. 2ושיפוץ של מעכל אנארובי מס' תאגיד יובלים אשדוד מבצע עבודות שידרוג 

שופץ בעבר )גג חדש( לאחר שכבר  2חבר מחדש את מעכל שנה שעברה הוחלט ל 3בעקבות פיצוץ מעכל 

 שנים. 4שארע בו פיצוץ לפני כ 

 ערבול מכאני במקום ערבול הקיים בגז. עקרוןמערכת המעכל תתבסס על כעיקרון, 

 לבצע תוספות ושינויים בכדי להפעילה.  צורךבתצורתה החדשה  2לצורך הפעלת המערכת של מעכל 

 מכך. המתחייבות וההתקנות הרחבותעם ה  PLC-2בלוח  מערכת הבקרה תחובר למערכת הקיימת

   .ולהתמקד בדרישות המיוחדות  הכלליהמפרט את בא להרחיב זה המסמך 

מסמך זה הינו חלק בילתי נפרד ממסמכי ההנחייות למתכנן ומסמכי הביצוע, במקרה של סתירה או אי 

יש להעיר  -או מפרט אחר שנמסר או ימסר  הכלליהתאמה מכל סוג שהוא, בין הנאמר פה לבין מפרט 

 את תשומת ליבם של מנהל הפרוייקט והמתכננים.

 מבין המפרטים.  הדרישה המחמירה  יותר תקפהתהא   -כל עוד אין התייחסות בכתב מטעמו של המתכנן 

 אליו. עדין יהיה ציוד ספציפי או שווה ערךהמתייחסות ל הגדרות לעיתים  מופיעותבנוסף, בגוף המפרט 

תנאים לוהתאמתו , שילובו כל ציודעבור באופן פרטני  ולהמציא אישורים לבדוק , מוטל על הקבלן

 . המופיעים במפרט זה
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 מפרטים כלליים  .2

 

 מפרטים כלליים אלו הינם חלק בלתי נפרד מהמפרטים המיוחדים המצורפים, המפרט הכללי 2.1

  .של הועדה הבינמשרדית המיוחדת חל על מפרט זה  08למתקני חשמל  

על הקבלן להפנות את תשומת ליבו של המתכנן לכך  ולקבל בין שני המפרטים  בכל מקרה של סתירה 2.2

 הנחיות בכתב בהתאם.  

 . 08בכל מקרה שלא מוגדרות דרישות במפרט זה, קובעות הדרישות של המפרט הכללי   2.3

על הקבלן לבקר באתר העבודות ולהשיג את כל הידיעות לגבי האתר עצמו וסביבתו בהקשר לעבודות  2.4

על הקבלן   גורם אחר העשוי להשפיע על מחיר העבודות ועל יסוד הבדיקות המוקדמות, ולגבי כל

לקבוע מחיר העבודות כולל מחיר לכל יחידה של  העבודות ואם לא כן, הרי לא יכול לדרוש שינוי 

 במחירים שהוסכם עליהם. 

על  לשהוא, ה, אי התאמה למציאות, חוסר בתכניות או בפרוט  כייבכל מקרה של אי התאמה, סט 2.5

 הקבלן להפנות את תשומת ליבו של המפקח והמתכנן בכתב. הן בשלב מתן ההצעות מחיר והן 

 במהלך העבודה. 

ואולם  בכל מקרה שיסופקו לקבלן ציוד או חומרים, יהיו לציוד ולחומרים אחריות מלאה של הספק. 2.6

התקינה ועל   תם קבלן החשמל יהיה אחראי על הפעלתם, העברת ביקורת ח"ח וכל הקשור לפעול

הציוד. אם זיהה הקבלן פגם כל  חסים להתקנתיהקבלן לקחת זאת בחשבון במחירי היחידה המתי

עד אשר קיבל על  שהוא בציוד או בלוח שיספקו למבצע , יתריע על כך לפקח ולמתכנן ולא יתקינם 

 כך אישור בכתב. 

יקול דעתו ועל  הקבלן המזמין שומר לעצמו הזכות לחלק העבודה למספר קבלנים בהתאם לש 2.7

המבצע להתחייב לשיתוף פעולה מלא עם יתר הקבלנים והגורמים האחרים, כן שומר לעצמו 

 בהתאם לשיקול דעתו. וציוד מערכות הבקרה  המזמין את הזכות לספק לקבלן את לוח החשמל

 הרשות בידי המזמין להוציא לפועל רק חלק מהעבודה.  2.8

מהיקף  25% -ף העבודה שנמסרה לקבלן בהתאם לחוזה עד ל הרשות בידי המזמין להגדיל את היק 2.9

 העבודה שנמסרה ללא שינוי במחירי היחידה. 

סעיפים  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה ו/או ביטול סעיף או  2.10

 מכתב הכמויות. 

 

mailto:office@dansharon.co.il
mailto:dansharon@dansharon.co.il


  א. ב. מתכננים בע"מ -דן שרון
 אלרם  מתכנני חשמל ובקרה 

 

 אשדוד –מכון טיהור שפכים 
  2-פרוייקט להשמשת מעכל

  מפרט מיוחד למערכות חשמל ובקרה

       6418996 -tel: 03   office@dansharon.co.il        ת"א  משרד 
8334484                          -tel: 04    dansharon@dansharon.co.il  .משרד חיפה             

 4599מספר פרוייקט:  Rev 2.0 08.11.2018 ך תארי

  

5 
 

 

 תכולת עבודות החשמל והבקרה .3

 
 :דר החשמל הכוללבח  MCC-8ייצור והתקנת לוח מנועים 3.1

ומשאבה נוספת של   )אחת לגיבוי(30kW  לסיחרור הבוצה משאבות 3מעגלי כח ופיקוד להפעלת  3.1.1

30kW  מעכל.בחלקו העליון של הליצירת סילון לשבירת הקצף שנוצר 

 כפי שכבר קיימים במט"ש.  ABB היו מסוג בלוח ימשני התדר  3.1.2

 .ת בלבד(תקשורת )אופציה עתידימודול המשני תדר יוזמנו עם 

 .משאבה עבור כל מנועבמצב ידני מהלוח ומקומית  הפסקה /אפשרות להפעלה 3.1.3

 1תמונה .נספחים: בראה למיקום הלוח  3.1.4

 הלוח יכלול מערכת לגילוי וכיבוי אש ויחובר למערכת ההתראה הקיימת באחריות הקבלן. 3.1.5

 ראה סעיף הבא(יופסק המפסק המזין את הלוח ) –במקרה אש בלוח 

 2תמונה .ראה נספחים:   20Q34אמפר  400הנ"ל ממפסק פנוי  MCCהזנה ל  3.1.6

 .אמפר 250ל  הזרם יוגבלא( 

 החדש ניתוק הזנת המתח בעת גילוי אש בלוח שםסליל הפסקה למפסק זה  ל יש להתקיןב( 

MCC-8    . 

 

 : המשאבותהתקנה באזור  3.2

  2מעכל בתחתית במתחם שיוקצה יוצבו המשאבות  3.2.1

 .UD-4,5-4599)פרט  )ראה  התחזוקכי לצור יטחוןכל מנוע יותקן בצמוד על עמוד, מפסק ב ליד  3.2.2

 IP67המפסק יהיה מטיפוס "פקט" בתיבה פלסטית משוריינת אנטי קורוזובית, דרגת ההגנה 

 .  Lovatoאו "מולר" או "פלצולי" או  BRETER, מתוצרת U.Vומוגנת 

בקופסאת מרחוק  הפסקה /הן על, קופסת פיקוד להפעליותק משאבהכל ליד  ,עמודאותו  3.2.3

 .   .U1-4599)פרט  )ראה  U.Vומוגנת  IP67משוריינת דרגת ההגנה נירוסטה 
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 :2למעכל  כבליםל הכנת תוואי 3.3

על וזהירות תוך שימת דגש  , שאו אריק מתכננן הפרוייקט, תוואי הכבלים  יוגדרו במדויק ע"י 3.3.1

 תשתיות קיימות )כגון קו גז העובר במקום(.

 , לכח ופיקוד. 2אי חדש ושונה מהקיים היום לכבלים למעכל יוגדר תוו 3.3.2

 .UD-4599)פרט  )ראה 

 ואזור המנועים. 2יוטמנו ישירות בקרקע מחדר החשמל עד מעכל  כבלי הכח 3.3.3

נוספים  2לכבלי מכשור ופיקוד ו 2  ,שרוולי צינור שרשורי 4במקביל לתוואי הנ"ל, יושחלו  3.3.4

 UD-4599)פרט  )ראה  יכללו חוטי משיכה ויסתיימו בשוחה.אלו ינורות  צ .לתוספות עתידיות

  החפירות תבוצענה בעזרת כלים מכניים פרט לאותם המקומות שבהם או בקרבתם  3.3.5

 ותשתיות אחרות בהן מחייב חפירה ידנית. קרקעיים  –טמונים באדמה מתקנים תת 

ישור ולאחר סימון ואעבודות החפירה על הקבלן לתאם מראש עם נציג הלקוח והמפקח את  3.3.6

 התוואי מראש.

קרקעיים כל נזק -התת תשתיות/הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לשלמות כל המתקנים 3.3.7

 שיגרם להם יתוקן על ידו  ו/או על חשבונו.

 

 עבודות תשתית לבקרה: 3.4

  -PLC-2    בקר שלהקיימת יחוברו לבקרה   2התוספות הנחוצות לחיבור הבקרה למעכל  ככלל, 3.4.1

 (3 תמונהראה נספחים: בקר חדשים  )של ה  I/Oיסי כרטויכללו   4-בעמודה

 Series 30-90  GE Fanuc. מסוג הקיים הינו בקר ה

לקופסא מהדקי מעבר בלבד )הכוונה ל 316 רוסטהינמ תוצב קופסת בקרה 2בתחתית מעכל  3.4.2

  JB-001נטולת ציוד אלקטרוני(   הקופסה תקרא: 

כולל המכשור ישירות את כל הכבלים של המכשור הנמצא בראש המעכל  הקופסא הנ"ל תקלוט 3.4.3

 הנוסף באזור התחתון.

גידים מתאימים לארון הבקרה בחדר החשמל -תחובר בכבלי בקרה רבהקופסה  השני המציד

תוספת שמורה לצורך תוספות   30%ייחווטו עם  הללוגידיים -( כאשר רב PLC-2של  4-)עמודה

 מכשור עתידי.

 

 תאורה: 3.5

  חיבור התאורה ובאזור המשאבות החדשות תאורה בראש המעכל "ת ועמודים עם ג עבודה תכלול 

)יותקן כבל נפרד  בהתאם לסוג האזור מסוג מוגן פיצוץ ת לדתכלול עמודים וגופי תאורהעבודה 

 עבור כל גוף תאורה ללא חיבורים והסעפויות באזור המוגדר נפיץ(.

 מצא ליד מקבץ המשאבות עם אפשרות להפעלה מקומית.הנ JB003גופי התאורה יחוברו ל 

 . UD-3-4599 )פרט  )ראה 

 

 הגנת ברקים: 3.6

 י.בהתאם למפרט הכלל יםתותקן מערכת להגנה בפני פגיעת ברק 2מיכל מעכל בראש 
 .1חלק  1173המערכת תבוצע על פי המתואר בת"י 
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 :HMIהסקדה  הבקרה ו מערכת   3.7

ע"י ובהתאם לתפ"מ שימסר  2של מעכל  התוספתבור ע הקיים במט"ש יש לכתוב תוכנה לבקר

 מהנדס התהליך.

במערכת באופן חלק שתשתלב כך סקדה מערכת הבעבודה זו תכלול את עבודות תכנות הנדרשות 

והלוגית ומכלול המאפיינים  הגרפית תהאותם סטנדרטים של תוכנה ותצורובכפוף להקיימת 

 ים באתר.והתכונות הקיימים היום ומוכרים היטב למפעיל

 

שערים על  2,000בעלת רישיון מוגבל עבור  WIZCONהקיימת הינה מסוג   HMI-כיום תוכנת ה 3.7.1

 על הקבלן) שערים 10,000-ון הקיים ליחדש נדרשת הגדלת הרישהמיכשור הכן עבור תוספת 

 שדרוג(ביצוע ה הייקף החלטה עללפני הצעת מחיר מדורגת ולהגיש  נכונות נתונים אלהלאמת 

 

 2ע את התוספות הנדרשות לתוספות הגרפיות הנחוצות למערכות החדשות של מעכל יש לבצ 3.7.2

הקיים ולהתאים/לבטל ציוד שלא בתוקף הכלולים במסגרת  הלוגי והגרפי בהתאם לסטנדרט

 .2עבודות השמשת מעכל 

יישום האלגוריתם יהיה באופן יעיל תוך שמירה על "כתיבה" פשוטה וניתנת להבנה לכל איש  3.7.3
 מקצוע.

עוד התכונה ירשם בגוף התכונה וישלים את הידע הנדרש הן להבנת מימוש האלגוריתם והן תי 3.7.4
 למטרת טיפול וביצוע שיפורים במערכת, ללא תלות באדם , כותב התוכנה

שינויי הקונפיגורציה לתוספת כרטיסי הבקר והאינטגרציה שההשבתה לעל הקבלן להערך כך  3.7.5

כאשר הובהר ורק   של המתקןפעולתו הרציפה בתפגע מינימאלי  ובאופן שלא פרק זמן יתבצעו ב

 השבתה זו.הפעולות הדורשות  וסבירה לביצוע  שאין דרך אחרת

 

על הקבלן לתת הערכה מסודרת בכתב לשלבי ההסבה הדרושים וזמני ההשבתה הנחוצים  3.7.6

 לבדיקה והתאמת קונפיגורצית החדשה .

 

תאם ולארגן סימולציה במשרדיו על הקבלן ל HMI בסיום פיתוח האפליקציה של הבקרה ו  3.7.7

 בנוכחות המפקח, מנהל הפרוייקט ונציגי הלקוח. 

את המסכים החדשים שעוצבו ולהדגים את כל  LIVEב להדגים בסימולציה עליו 

 .עפ"י הדרישות הפונקצינאליות  

 .בבקרה מלאהבקרה ההפעלת חוגי הדגמת 

 תיקונים הדרושים.הלאחר  על סימולציה חוזרת בפגישה זו הערות, יוחלט תהינהבמידה 

שבועות לפני ההרצה  6לפחות  ראשונה שהסימולציה תהיה מוכנה להדגמהכך יש לכוון 

 המתוכננת.
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 :ביצוע הפרוייקטעל פיקוח   3.8

 

רוש מסמכי המכרז ועל הקבלן יהיה לציית להוראות יהמפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפ 3.8.1

פעולה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המפקח. אך כל הוראה או פעולה או הימנעות מ

 המוטלת עליו על פי חוזה זה.

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן  3.8.2

שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה בהתאם 

מתאים למטרתו ולשביעות רצון המפקח. עבודות  לתכניות ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר

 תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.

הקבלן יקיים ביקורת  אצל הייצרן בזמן בניית הלוחות חשמל/בקרה של הפרוייקט הלוחות  3.8.3

ג לתיקון הליקויים ( בהתאם למפרטים, ולתכניות  וידא FATויבצע בדיקת הלוחות במפעל )

 בסיום הבדיקות, ייזמן הקבלן את המפקח/לקוח לבדיקה ואישור סופיים.

ולבסוף יגיש הקבלן את טופס הבדיקה הסופי חתום למפקח לצורך אישור הספקת הלוחות  

 לאתר.

 

 הנחיות כלליות לקבלן 3.9

 

עבודות על הקבלן בתחום החשמל והבקרה לתאם את עבודתו עם קבלנים נוספים באתר )קבלן  3.9.1

 .צנרת,קבלני אספקת ציוד וכו'(

( של המפרט הכללי לעבודות חשמל שבהוצאת 08-2008העבודה תבוצע בהתאם למפורט בפרק ) 3.9.2

 , דרישות חה"ח, וכמפורט להלן.1954, תקן ישראלי, חוק החשמל 08משרדי הממשלה 

יתקין  הקבלןש בתעלות פלב"מ, פיקוד, הארקות וכד' יבוצעו בלוחות החשמלכל החיבורים  3.9.3
 במסגרת עבודתו. תיאור טכני ודרישות מהתעלות הנ"ל ראה סעיפים בהמשך. 

 
אלא  למתח הדרושעם מוליכי נחושת בלבד, מתאים  XLPE-FR בידודיהיו בעלי כל כבלי מ.נ.  3.9.4

 . (תיאור טכני של הכבלים ראה בהמשך)עם הוגדר אחרת 
 

  ממתכת:ברגים וקונסטרוקציות  3.9.5
    המותקנים  מתכתות השונים וכן קונסטרוקציות כל הברגים, האומים והדסקי

 )נירוסטה(. 316מפלב"ם באביזרים במסגרת עבודה זו יהיו 
 

ידאג הקבלן לבצע את כל התיקונים הדרושים על מנת במסגרת הפרוייקט  עבודה בגמר כל  3.9.6
  .ששטח עבודה יושאר נקי ויוחזר לקדמותו

שנפגעו, תיקון גדרות, תיקון קירות ומתקני חצר  העבודות יכללו: פינוי פסולת, תיקון דרכי גישה
 .שונים, הכל לשביעות רצונו של המפקח

 .חלק ממחיר היחידהכעל כל העבודות הנ"ל לא תשולם תוספת והיא תהיה 
 בנוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:

ולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות כ
דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות נמשכות, על הקבלן להגיש למפקח את כל 

 העזרה הדרושה.
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 (commissioning) פקוד ובקרה כח מפרט מיוחד להפעלת מערכות  .4

 
 ל רישיון מתאים כל פעולות ההפעלה וההרצה יתבצעו בליווי צמוד באחריות של חשמלאי מנוסה, בע 4.1

 
   טרום  הפעלהבדיקות  4.2

 לפני הפעלת מערכות יש לבצע את הדברים הבאים: 4.2.1

 לבדוק בדיקה ויזואלית של כל מערכות החשמל והבקרה במתקן.  4.2.2

התאמה בין המתואר בתכניות הבקרה  ובתכניות המערכות והמוגדר במפרטים לבין  המציאות,  4.2.3
 רת .כולל התאמה של כבלים רב גידים וכבלי התקשו

 .וכד'  JB ,  לבדוק ולחזק את כל חיבורי סרגלי המהדקים בלוח החשמל, בלוח הבקר ובתיבות 4.2.4

הגנות המפסקים הראשיים והמשניים וכל הגנות המנועים בהתאם למוגדר  בתכניות או כיוונון  4.2.5
 הנתונים. את כל הכיוונוןהמנוע או המכונה ולרשום בתכניות ובדף  תלתוויבהתאם 

 
 לוחות המשנה לפס השוואת פוטנציאליים מקומי כנדרש.  בדיקת חיבור   4.2.6

 
יבורי חלחזק את כל חיבורי החשמל בלוח החשמל ובין חלקי הלוח,  יציאות מפסי הצבירה,  4.2.7

 הציוד שבלוח.  במיוחד יש לתת דגש על חיבורים מוליכי זרם העלולים להתחמם ולגרום נזק. 
  

 לי הפיקוד והבקרה בלוח החשמל ובמתקן.   לעבור שנית על כל החיבורים במעגלי הכח ובמעג 4.2.8
 לכל מרכיבי המתקן.  3צע בדיקת בודק חשמל סוג 

 
  :הפעלת מערכות חשמל 4.3

לאחר חיבור המתח יש לבדוק נכונות המתח על פסי הצבירה הראשיים על פסי                                    4.3.1
 במעגלי הפיקוד. הצבירה המשניים

   
כיוון סיבוב המנועים ו  הארקה ,המשנה ובדיקת נכונות המתח  ותלוחחיבור מפסקי ההזנה ל 4.3.2

 במערכת.  
 
 

 :והפעלת מערכות  I/Oבדיקת   4.4

 ניהול טכני של כל שלבי הבדיקה וההפעלה של מערכות הפיקוד והבקרה ע"י המזמין. 4.4.1

בלוחות החשמל ובלוח הבקר מתבצעת בדיקת חיווט כרטיסי הבקר או האלמנטים לסרגלי  4.4.2
במפעל הלוחות. גם קטע עבודה זה, כמו הבדיקות האחרות יבוצעו בשני שלבים. המהדקים  

 ע"י המזמין בשיתוף עם הקבלן.  –ע"י הקבלן     , והשני  –האחד 

 עבודה זו הינה חלק מבדיקה ואישור הלוח ולא ישולם  עבורה  מחיר מיוחד.  4.4.3

ים המתחברים ישירות באתר יש לבחון את כל המכלול מהאלמנט ועד לבקר , הן בין האלמנט 4.4.4
 ללוח הבקר והן בין האלמנטים המותקנים בלוחות החשמל, כגון: הפעלת מנועים , תאורה וכד'. 

 הבדיקות וההפעלות יבוצעו במקבצים , בהתאם למוכנות של המערכות לבדיקה והפעלה.  4.4.5
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 :הבקרה הפעלת מערכות 4.5

רכת  נדרש תאום ההפעלה ניתן לעבור להפעלת מערכות. בחלק מהמע I/Oלאחר השלמת בדיקת  4.5.1
 עם גורמים נוספים, כגון: הפעלת מפסקים ראשיים , הפעלת מערכות כלליות. 

 כל הפעלה תלווה בגורמים הרלוונטיים.  4.5.2

החשמל יופעלו ע"י קבלן החשמל  ן, הפעלת המערכות  שבאחריות קבל I/Oכפי שהוגדר בבדיקת  4.5.3
 בשיתוף עם כותבי התוכנה. 

תם גורמים נוספים , יופעלו בהנחיית הגורמים האחרים, בשיתוף מכלולים אשר שותפים להפעל 4.5.4
 עם קבלן חשמל וכותבי התוכנה. 

על הקבלן לתאם עם בעלי המקצוע/ ספקי הציוד השונים לספק אנשי מקצוע ולהשתתף באופן  4.5.5
פעיל בהרצת המתקן על כל מרכיביו ובהתאם לשלבים שיקבעו  ע"י הלקוח או מי מנציגיו כגון 

ל המכשור, הפעלת משני התדר של מנועי משאבות וניטור הציוד באופן מלא הפעלה וכיו
 במערכת הסקדה בדגש על האלמנטים הגראפים, לוגיים, חיווי תקלות וההתראות של מצב

 הציוד והתהליך הרלוונטיים והכל לשביעות רצונם של הלקוח/מפקח.
 עבודה בסעיף זה.הקבלן יספק את כל הציוד והמכשירים הנחוצים לבדיקות וביצוע ה

ממכשירי פיקוד, מנועים ושאר מערכות   I/O -הקבלן ינהל קובץ אקסל לבדיקות  בדיקות ה 4.5.6

 ( בחדר חשמל במבנה סחיטת בוצה.PLC-2ומכשור לבקר הקיים )
הקבלן ימסור את הטופס לאישור המפקח לפני תחילת הבדיקות ובמהלכן כאשר מצורף לדוח 

 עילות של  בדיקות והרצות.מצב יומי כאשר קיימת באותה עת פ

יכין הקבלן תכניות של המתקן  ,לפני שתוזמן הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן ע"י המפקח  4.5.7

 .כפי שבוצע למעשה, ויסמן בהן את כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע

התכניות ימסרו למפקח בשלושה העתקים. תכניות אלו יעודכנו ע"י הקבלן, במידת הצורך, אם 

 שינויים בתהליך וההפעלה והמסירה. יהיו

לאחר סיום כל הבדיקות ומתן כל האישורים המוזכרים בסעיפים הקודמים יכנס המתקן 

 לתקופת הרצה ניסיונית, שעליה יודיע הקבלן למפקח, מראש, בכתב.

יום, אולם אם נותרו  30הקבלה הסופית תיערך רק לאחר שהמתקן עבד באופן תקין במשך 

קטנים השנויים במחלוקת ושאין בידם להפריע לפעולה התקינה של מערכת נקודות ופרטים 

החשמל, יסוכם על הקבלה הסופית, פרט לנקודות הנ"ל. במקרה זה ינוכה מהתשלום מחיר 

הפריטים השנויים במחלוקת וסכום זה ישולם רק לאחר שיותקנו ויושלמו הפריטים הנ"ל, 

 לשביעות רצונו של המפקח.

רה רק אחרי קבלתה ע"י הרשות המוסמכת והמפקח, ללא הסתייגות, העבודה תחשב כגמו

ומסירת תכניות מעודכנות לפי הביצוע, לאחר שנבדקו ע"י המפקח. כל שינוי שיידרש ע"י 

 המפקח, ייעשה ע"י הקבלן ללא דחוי ועל חשבונו הוא.

המפקח רשאי לחייב את הקבלן להעמיד לרשותו חשמלאי מוסמך ועוזר חשמלאי לביצוע 

עבודות הרצה של המתקן לפני הקבלה הסופית. הקבלן מתחייב לספק את העובדים הנ"ל לפי 

 שעות מקבלת ההודעה, בלי להתחשב בשבתות, חגים וחופשות. 24דרישת המפקח, תוך 

הוצאות בקבלת המתקן, כל ההוצאות הנובעות מבדיקות הקבלה, ההפעלה הניסיונית, עבודות 

 ן, יחולו על הקבלן.ההרצה והקבלה הסופית של המתק
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 כמו כן, יחולו על הקבלן כל ההוצאות עבור תיקון הליקויים, החלפת הציוד והחומר הפגום.

עבור כל העבודות הנ"ל, הציוד והחומרים הדרושים להשלמתן, לא ישולם לקבלן בנפרד, 

 ותמורתם כלולה במחירי היחידות של העבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות.

 המפקח.תואם עם ת וההפעלהמן ההרצהכל פעולה בז
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 עמידות הציוד בתנאי סביבה במט"ש .5

 

 ציוד הבקרה קופסאות חיבורים, מארזים, ,ארונותלכל סוגי הנדרשת  רמת אטימותפירוט  5.1
 :כל הסוגיםמ

- IP41   -  גזים הקורוזיבים במט"ש.המסננים לסוגי באזור ממוזג וציוד הנ"ל המצוי 

- IP55   - וי בתוך מבנים.ציוד הנ"ל המצ  

- IP65   - . ציוד הנ"ל המצוי בכל יתר האזורים  
 שיוגדרו באופן פרטני.ציוד שיש לגביו דרישות נוספות מיוחדות ההגדרות הן כלליות ויתכן  -  

יש להקפיד שהציוד המותקן בלוחות בחוץ יהיו  לעמידה בתנאי הסביבה קורוזיבית במכון, 5.2
  Conformal Coatingבעלי ציפוי הגנה מסוג 

 התקנים נדרשים לשם כך:

- ANSI/ISA 71.04.2013 G3  (10  )שנות חשיפה 

- IEC 61086-3-1 Class 2  

-  IPC-CC-830 

-  MIL-I-46058C 

-  EN600068-2-52 salt mist test, severity level 3 

  C° 80+…10-עמידות בטמפרטורה אופפת ותנאי סביבה קיצוניים לפחות  5.3

 . 5-95%ללא התעבות  חומצית חותעמידות בתנאי ל 5.4
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 אזורים מוגני התפוצצות .6

 

 מטר נוספים סביבו יחשב לאזור נפיץ 3מטר( +  בגובה 15)  2 כל האזור מעל מיכל מעכל 6.1
 עקב הגזים שאופפים הנפלטים מהבוצה בתהליך העיכול.

ות הנדרשות אחריות הקבלן לצורך בחירת הציוד, תצורת ההתקנתו וכל אמצעי החיבור וההגנ
 מההגדרה הנ"ל עד למערכת הבקרה הסופיות.

 /Class I, Division 1 Locationהינה:  (Hazardous Area)לאזור הנפיץ הנ"ל  הקטגוריה

, כל הציוד יהיה מוגן  EXבאזורים שהוגדרו במפרט התכנון כאזורים מוגני התפוצצות  6.2

 התפוצצות בהתאם לתקנים הבאים: 

 .60079ת"י   6.2.1

 . ANSI/UL 1203י תקן אמריקא 6.2.2

 . IEC 60079 תקן בינלאומי  6.2.3

,  CLASS 1 DIV 1כל הציוד החשמלי באזורים מוגני התפוצצות יותאם לדרגת הגנה  6.3

 . NFPA 820 -בהתאם ל

הציוד החשמלי באזורים מוגני התפוצצות )בתי שקע, מפסקים, גופי תאורה, לחצנים, תיבות  6.4

 להנחיות היצרנים.חיבורים, כניסות כבלים וכו'(, יותקן בהתאם 

הציוד החשמלי באזורים מוגני התפוצצות יותקן במרחקים קבועים מגפ"מ בהתאם לת"י  6.5

 , על כל חלקיו.158

 באזור מוגן התפוצצות, לא יותקן באזור זה.  שאינו חייב להיותכל ציוד / אבזר חשמלי  6.6

 באזור מוגן התפוצצות לא יותקנו תאי בקרה של  חשמל ותקשורת.  6.7

 . COOPER, פלצולי,  EATONהתפוצצות יהיה תוצרת אחת החברות הבאות: ציוד מוגן  6.8

 לאזורים הנפיצים: התקנת ציודתאימות  6.9

אזורים בסביבה נפיצה כפי שיוגדרו לציוד לוחות, קופסאות וכיו"ב המותקנים או משרתים 

  Class 1 Dev.1.מסוג 

 .מחוץ לאזורים הנפיצים עצמם נמצאים   I/Oוכרטיסי ה כל ציוד הבקרים 

אשר הבקרה המחוברים לציוד המכשור וכיו"ב  כרטיסילהבטיח שכל על הקבלן  עדיין יהיה

באופן מלא ומאושר בכתב ע"י המיושמת בפועל באזור הנפיץ, יתמכו בצורת ההתקנה  םמצויי

 .הייצרן ציוד הבקר

ים הבאים עם חיבור מסוגמעגלי  דורש נפיצההבסביבה המכשור ציוד התקנה של לדוגמא, 

 :הגבלת זרמים/אנרגיה בתקלת קצר המחייב יישום בטכנולוגיות כגון

-  Intrinsically Safe (IS) Circuits 

-  Isolated Barriers for Hazardous Area 
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 ( בחדר החשמל MCC-8מבנה לוח המנועים ) .7

לפחות  IP-54ום מבנה הלוח יהיה ממתכת צבוע בצבע אפוקסי עמיד בפני קורוזיה אט 7.1

 ומתאים בגודלו ובמבנהו לסביבה שבו הוא יותקן.    

כניסת הכבלים או הצנרת ללוח תתבצע "דרך" כניסות ייעודיות באופן שתישמר רמת  7.2

 אטימות הלוח הן מפני כניסת אבק והן מפני התפרצות אש מהלוח לסביבה. 

תחתית הלוח יהיה מגומי   תאי הלוח יכללו הכנה מתאימה למערכות גילוי כיבוי אש / עשן  7.3

מ"מ מעבר כבלים ללוח ע"י פתיחת פתח בגומי שבתחתית  הלוח בכלי  5נאופרן כבה מאילו 

 מתאים  בהתאם לחתך הכבל ובאופן שיתבצע הידוק על הכבל.

כל תא יופרד מהתא הסמוך מבנה הלוח יהיה מתאים המוגדרים בתכניות ובכתב הכמויות.  7.4

 תא למניעת מעבר אש.באמצעות  מחיצה מפח בדופן ה

 דלתות הלוח יצוידו בגומי אטימה בכל היקף הדלת ויאורקו לגוף המבנה.  7.5

 הדלתות יסגרו באופן נוח באמצעות ידית אחת המחזקת הדלת למבנה במרכזה ובחלק  7.6

 מעלות לפחות.   170 –העליון והתחתון,  פתיחת דלת הלוח תתאפשר עד  ל 

 תיחת הדלת רק לאדם המורשה לכך,  לכל ידיתלידית הדלת יסופק מנעול אשר יאפשר פ

 תצורף מדבקה המזהה את כיוון הפתיחה והסגירה אלא אם צוין אחרת.               

 ככלל יותקן הציוד על גבי פנלים מגולוונים או צבועים בצבע יציב.  7.7

 חיבור הציוד לפנלים באמצעות ברגים מצופים עם הברגה מתאימה בפנל באופן המאפשר 

 לא יתקבלו חיזוקים עם בורג ואום כשאין גישה לפרוק.  –והחלפה נוחים  פרוק

 הגישה לציוד,   למהדקים,  לחיבורים ולמחברים לפסי הצבירה וכל ציוד או אביזר כל  7.8

 שהוא תתאפשר באופן נח ובטיחותי לאחזקה ולבדיקה. 

 כל חלק חי בלוח יכוסה בכסוי הגנה פלסטי גמיש ושקוף,  כבה מאליו.  7.9

 מ"מ  לפחות ושקיפותו תישמר לאורך זמן.   2.5מר שישמש לכיסוי יהיה בעובי של חוה

 ים.יפרוק הכיסוי והחזרתו יהיו נוחים ובטיחות

 

 :פסי צבירה 7.10

 פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטת ומצופים  למניעת קורוזיה. 

 TYPEכעקרון חתך פסי הצבירה, אופן התקנת המבודדים והמחברים יהיו לפי הנחיות 

TESTED  .של יצרן מבנה הלוח והציוד המותקן 

חתך פסי הצבירה יהיה בהתאם לנדרש בתקנים ובהתאם לנדרש למניעת עלית טמפ' פסי 

 .C º 50 –הצבירה מעל ל 

מתאים ייעודיים ומקוריים של יצרן מבנה הלוח, מסד פסי הצבירה יהיה מחומרים עמידים,  

 ך זמן ובעלי  תו תקן.לאור , 1.5כפול  לזרמי הקצר הצפויים

 של פסי הצבירה. במידה אחרת המרחק TYPE TESTEDמרחק בין פסי הצבירה יהיה לפי  

 מ"מ ו/או יבודדו הפסים.  30 –לא יהיה קטן  
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 :חיבורים ומוליכים 7.11
                   

 כל מנתק זרם חצי אוטומטי יחובר ישירות לפסי הצבירה הראשיים או המשניים 

 גישור הזנות בין החצי אוטומטיים(.  )לא יאושר

מ"מ( ויתאים  2.5 -חתך המוליכים לכוח יהיו לפחות כחתך מוליכי היציאה )ואולם לא פחות מ

 להגנת המעגל , לעוצמת הזרם הצפויה ללא עליית טמפ' המוליך ולנדרש בחוק החשמל. 

 ת חווט ורורים מאחורי הפנלים או בתעלויח יותקנו באופן  המאפשר אומוליכי הכ

 מאווררות ונפרדות מתעלת הפיקוד לכל תעלות החיווט תהיה גישה מלפנים והתעלות 

 יסומנו בצורה מתאימה שתמנע החלפת תעלות לאחר פרוק.  

 מחתך התעלה.  30%כמות המוליכים בתעלות לא תעלה על 

  A4מ"מ  והוא יוגן בחצי אוטומט  של     1 –חתך מוליכי הפיקוד יהיה לא פחות  מ 

 לכל היותר. 

 ח באופן אשר יאפשר הוספת ומוליכי הפיקוד יותקנו בתעלות חווט נפרדות מתעלות הכ

 גישה לתעלות תהיה מהחזית.                -   20%עור   של  יחווט בעתיד בש

 במקום חיבור המוליכים למהדקים יסומנו גם המוליכים במספרי המהדק עם סימון

 ד חיבור הכבלים. מתאים,  הן מצד הלוח והן מצ

 

 :מהדקים וחיבורים 7.12
 

 המהדקים יותקנו בלוח בהתאם לקבוצות המוגדרות בתכנית ובאופן נח לחיבור כבלי 
 המעבר וכניסה ללוח. 

 
 כל קבוצה תופרד מהאחרים באמצעות מחיצה, על גבי המחיצה יותקן שילוט המגדיר 

 צבעים שונים. הקבוצה באופן ברור ויציב,  מהדקים של מתחים שונים יהיו ב
 

 יהיה באמצעות נעלי כבל ומהדקי חיבור או פסי  35 -חווט כבל בחתכים הגדולים מ 
 צבירה בהתאם לנדרש. 

 יש להגיש תורנות סידור מהדקים לאישור.
 

  :שילוט 7.13
 

כל הציוד המותקן בלוח יושלט בשלטים ברי קיימא. השילוט יתאר את שם האביזר בתוכנית ואת 
 ייעודו. 

בצע הן על גוף האביזר והן על הפנל או בכל התקן אחר הנדרש להבנה, לטיפול בלוח גם השילוט ית
 למשתמש הרגיל וגם לחשמלאי תחזוקה. 

 
 ציוד בלוחות החשמל  7.14

 
הציוד בלוח יהיה אחיד, תוצרת "והיחסים" בין החצי אוטומטיים למגעים ולכלל המרכיבים יישמרו 

 דר בייעוד המעגל.  כמוג discrimination  על סלקטיביות ועל 
 

 יצרני הציוד יהיו אחת מהמפורטים להלן:
 
1   .MERLIN GERIN + TELENECHANIQUE  
2  .MOELLER   
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3 .SIEMENS    
4 .A.B.B + SACE   
5 .A.E.G  
6 .LEGRAND   

 
 כל הציוד ומרכיבי הלוח יהיו בעלי תו תקן חדשים ומוגנים מנגיעה מקרית. 

 ואיכותו,  מוגדרים בכתב הכמויות ובתכניות.  הציוד הנדרש,   זרמי הקצר
 לא יתקבל כל דרישה לציוד באיכות קטנה מהנדרש  ועל הקבלן לאשר רשימת הציוד 

 במלואה ע"י המתכנן.
  

  discrimination-כולל סלקטיביות ועל הקבלן להגיש למתכנן את כל ההשוואות לגבי ציוד שווה ערך,
דרש הקבלן יידה ולא תוגש השוואה שתתקבל על דעת המתכנן יעל חשבונו ובצורה  מקצועית.   במ

 ללא שווה ערך.   –להשתמש  עם הציוד שהוגדר בכתב הכמויות ובתכניות 
 

 אביזרים שלא הוגדרו במדויק בכתב הכמויות ובתכנית יסופקו רק לאחר אישור המתכנן. 
 
 

 הוצאת תכניות לאישור והגשה  7.15
 

התוכניות יכללו את מבנה הלוח , חישוב  להגיש תכנית לאישור.  לפני ביצוע הלוח על הקבלן המבצע 
 התחממות הלוח ואישור לעמידת הציוד בדרישות התוכניות והמפרטים. 
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 .JB ו  בקרה מפרט מיוחד ללוחות .8

 
  :לוחות בקרה 8.1

ושינויים והרחבות   s JBקופסאות חיבורים ו מפרט זה מתייחס  לארונות הבקרה כגון: הערה:

 .םקייה 2-ות בלוח בקרנדרש

 

הלוחות ייוצרו ע"י יצרן לוחות מרכיב אשר הוסמך על ידי היצרן המקורי ומאושר ע"י המזמין,  8.1.1

 . 61439-2 ולתקן ישראלי  ,ISO 9001בעל אישור ממכון התקנים לתקן 

מ"מ  עובי שיותקן לאורך כל  3 ןמגולוושל הציוד יעשו על פלטות פח בחדר החשמל התקנות  8.1.2
כך שניתן יהיה לפרק כל  םניטיל ההתקנות יעשו על ידי אומים מרותכים או  פרס  עמודה. כ

 אביזר ללא צורך גישה לאום. 

 בתחתית הלוח יותקן פס הארקה.  8.1.3

 .לפחות 25%מקום שמור לתוספות בעתיד של ציוד. כמות המקום  ויכלל ותהלוח 8.1.4

ר החום הנובע מפליטת חום יילקח בחשבון פיזו רמבנה הלוחות, גודלם ומרווחי האוורו בתכנון 8.1.5
של הציוד המותקן בהם ובנוסף, התרומה של טמפרטורת הסביבה המקסימאלית עפ"י אזורי 

 ההתקנה המיועדים.
סוג  נירוסטה חלד )-מפלדת אל , ייווצרומחוץ למבנה ציוד כגון לוח, קופסא ומארז כנ"ל הנמצא 

הדלת לאבטחת אטימות  ם שלעל שלושה צדדיחלד -הידוק מפלדת אל תפסי(, ויסופק עם 316
 לחדירת מים

למען הסר ספק, הגדרה זו תהיה תקיפה גם לאזורים בתוך מבנה בהם שוררים תנאי סביבה 
 קשים, קורוזיבים ולחים.

 צבע אפוקסי בתנור.בניתן שהלוחות יהיו  –ביתר האזורים בהם מאפשרים זאת תנאי הסביבה 

ו עמיד בעבודה בתנאים קורוזיביים קיצוניים הקבלן יציג אישור היצרן שהציוד המוצע על יד 8.1.6
 כמו מכון טיפול בשפכים וכד'.

 מהדקים וסידור מהדקים    8.2

מהדקי הכניסות או היציאות יהיו מהדקים מתוצרת פניקס או ווידמולר או שניידר ויסודרו  8.2.1

( הכל TBבקבוצות בהתאם למפסקים או לאלמנטים המוגדרים וירוכזו בפס מהדקים מוגדר )
 . של המתקנים יםהמפורטהבקרה  ושרטוטי למתואר בתכניותבהתאם 

( תסומן בהתאם למוגדר בתכנית, כל מהדק בקבוצה יסומן בשני סימנים.  TBכל קבוצת מהדקי ) 8.2.2
 האחד מספר הכניסה או היציאה והשנייה מספר המפסק או האלמנט. 

 דית מהדקים פנויים להרחבה עתי 25%כלליים ישמרו  TBככלל, לגבי כל מהדקי   8.2.3

כל קבוצת מהדקים השייכת לאביזר מסוים תופרד מהאחרים באמצעות חוצץ ותסומן כדלהלן:    8.2.4
מצד אחד:  בשם האביזר )כתיבה אנכית לאורך כל קבוצת המהדקים( מצד שני:   במספר 

 הפונקציונאלי של המהדק. 

  JB -, בסוף כל קבוצת מהדקים השייכת ל  O/Iבצד הכניסה מהבקר יסומן המהדק במספר  8.2.5
 מהדקים שמורים ללא חיווט ועם סימון "שמור".   10מסוים יותקנו 
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באמצעות "סופית דגלון" או באמצעות  O/Iהמוליך המתחבר למהדק מצד הבקר יסומן במספר  8.2.6
 סימונית פלסטית לבנה עם רישום.  

סימון הגיד של המוליך המתחבר מהשטח )מהאביזר או האלמנט( יהיה כסימון המהדק שאליו  8.2.7
 ליך מתחבר,  הסימון יתבצע כנ"ל. המו

רזרביים.  מיקום הקבוצה יהיה כזה שהמוליך  O/Iקבוצת מהדקים מיוחדת תוקצה עבור  8.2.8
 מהדקים 20%בחשבון מינימום  ח, בתכנון יילקהמתחבר יגיע לכל מקום בתא המהדקים

י רזרב 30%יושארו  JB-001ב ) לצורכי הרחבה עתידית O/Iפנויים לכל סוג  וכרטיסי בקר
 לפחות(.

 סימון המהדקים יהא באמצעות סימוניות רחבות מודפסות עם מכונה  ולא באמצעות טוש.   8.2.9

את הדברים הבאים: חלוקת מא"זים,  פנלים /יש לשלט בשלטי "סנדויץ" על גבי התעלות 8.2.10

 , ספקי כוח, פסי צבירה וכיוב'.   I/Oקבוצות מהדקים, תושבות 

 . 2-מעכל – JB-001הזנה לבקר ,  – F-1דוגמא לסימון: 

 

  חווט ותעלות 8.3

  80כל חווט הפיקוד יעשה על ידי חוטים גמישים  ,  כל החוטים יהיו חוטים מבודדים לטמפ' של   8.3.1
מעלות צלסיוס.   כל החווט בתוך עמודה יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות  עם מכסה 

 . לפחות  50%מתפרק.  כל התעלות יסופקו  על ידי הקבלן עם רזרבה של   

כל החווט הפקוד למכשירי המדידה ולאביזרי הפקוד והנורות המותקנים על הדלת יבוצעו  8.3.2
כאמור על ידי חוטים גמישים אשר יקשרו ביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה תיעטף על ידי צינור 

לבן מפותל גמיש.  יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת  הצינור כך שלא תמנע פתיחת 
 הדלת.   

 טים הגמישים יחוברו על ידי סופיות חוט עם לחיצה. כל החו 8.3.3

 כל חוטי הפקוד יסומנו בשני קצותיו על ידי שרוולים פלסטיים ממוספרים.  8.3.4
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 יהיו כדלהלן:  חוטיםך חתשטחי ו צבעי המוליכים 8.3.5

 [ממ"ר] מינימלי* שטחי חתך צבע חוט ומתח תיאור
 *החתך יגדל בהתאם לעומס

  ולמפלי המתח

 צבע מהדק

+24VDC אדום  הזנות ראשיות ל 4  או 1.5, אדום 

-24VDC שחור להזנות ראשיות   4 או  1.5, שחור 

 כחול 1.5 סגול 24VDC)כניסות דיסקרטיות )

 כתום 1.5 כתום 24VDC)יציאות דיסקרטיות )

 אדום 1.0 שקוף/לבן (+)אנלוגי כניסות/יציאות/ 

 אדום 1.0 שחור (-) אנלוגי כניסות/יציאות/ 

PT-100  RTD   שחור-אדום-

 שקוף/לבן

 בז' 1.0

 אפור  1.5  חום  230VAC פאזה

 אפור   1.5 כחול    230VAC אפס

 צהוב/ירוק  6,  4,  1.5 ,2.5 צהוב/ירוק הארקה

    

 

 
 

  כיסויים 8.4

כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק  של דלת וכן פסי החיבור, פסי צבירה בתוך  8.4.1
החיבור על הדלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מתפרק על ידי ברגים.  על כל הלוח וכן נקודות 

 כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. 

 בכל דלת יהיה תא עבור תכניות חשמליות של כל תא.  8.4.2

 כל המהדקים יהיו כדוגמת מהדקי פניקס. 8.4.3

רר בשלב ראשון ללא מאו  3150SKריטל דגם:   אוורורבפנל התחתון של הלוח יותקן פילטר  8.4.4
יונק.  בלוח יותקן מאורר על גבי פילטר בהתאם להתקן המקורי של היצרן. אם לדעת ספק 

הבקר יש צורך במאורר כבר בשלב זה, יצוין זאת בכתב בתוספת מחיר  הדרוש. התקנה תאושר 
 ע"י המזמין.     
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 החומרים .9

 
היו יאם סופקו ע"י אחרים  כל החומרים אשר יותקנו במתקן בין אם סופקו ע"י הקבלן, בין 9.1.1

בהעדרם ו  מאיכות מעולה ממין משובח וחדשים ויתאימו מכל הבחינות לתקנים הישראלים
לתקנים הגרמנים.  חומרים ואביזרים אשר לא יתאימו לאמור יסולקו ממקום העבודה ע"י 

 הקבלן ועל חשבונו, אם סופקו על ידו. 

רות הפועלות בארץ. הציוד יהיה מתוצרת כל הציוד החשמלי ואלקטרו מכני יסופקו ע"י חב 9.1.2
 ישראל או  אירופה. 

לספק הציוד תהיה נציגות ישירה של היצרן , כולל תמיכה טכנית מלאה.  בכל מקרה יידרש 
 להוכיח שלספק איתנות פיננסית , ניסיון והמלצות. 

יש  לכל הציוד המסופק למתקן הן המוגדר בכתב הכמויות  במפורש והן המוגדר כשווה ערך, 9.1.3
לקבל אישור בכתב מהמזמין ומהמתכנן לפני אספקת הציוד. התאמת שווה ערך תהיה על פי 

 שיקול דעתו של המזמין והמתכנן ותחייב את הקבלן. 

תפקוד ל)ובצבעים בהתאם   728כל הצינורות והחומרים יהיו מסוג  פ.נ.  כבים מאליו לפי תקן  9.1.4
 הצינורות כפי שמוגדר בהמשך(. 
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 כח כבלי .10

ומתאים  1חלק  1739כל הכבלים שיסופקו למתקן יהיו מסוג הכבה מאליו לפי תקן ישראלי  10.1.1

 .   IEC-332-1לתקני 
 בגוף הכבל יהיה מוטבע דגם הכבל והתאמתו לתקן הנדרש. 

כל שימוש בכבל אחר חייב באישור מראש, האישור יינתן רק אחרי שיותקן ללא כל ספק שאכן  10.1.2
  הכבל עומד בדרישות התקן.

בשילוט בולט בעזרת מדבקה  משני צדדיו בנקודות החיבור ובשוחות,  מספרו כל כבל יסומן 10.1.3

כמו כן ישולט  ,  דפוס שחור מחומר עמיד ומאושר.  KBHדגם     CONTACLIPצהובה כדוגמת  
מטר ובמעברים בין חדרים משני צידי המעבר או  10-הכבל בתעלות ובמגשים מרחק סביר, כל כ

קום בו נדרש זיהוי הכבל. הסימון יתבצע על גבי הכבלים מיד עם התקנתם . אין המחיצה ובכל מ
 להשאיר כבל ללא סימון בתום יום העבודה. 

ורור מלא של מעטפת הכבל.  כל וח המונחים בתעלה יהיו מופרדים באופן שיאפשר אוכבלי הכ 10.1.4
תר לקשור את כבל יקשר בנפרד.  את כבלי הפיקוד והבקרה ניתן לקשור בקבוצות.  אף שמו

כבלי הפיקוד בצרורות יש צורך להקפיד שלא יקשרו ביניהם וניתן יהיה להפריד כל כבל 
 מהקבוצה.  

 יש להגביל את מספר כבלי הכוח העוברים בצנרת באופן שתימנע התחממות הכבלים. 10.1.5

סוג הכבלים יהיה כמוגדר בתוכניות ובכתב הכמויות למנועים משני תדר יותקנו כבלים ייעודיים  10.1.6

-03ע"י סילבן סחר טל'  HELUKABELתוצרת   TOPEEX EMV-UV-24 SLCYK-Sדגם: 
5566077  / 
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  ומכשור פיקוד הגדרות כבלי .11

 
 מפרט מיוחד זה בא להרחיב את המצוין במפרט הכללי מבחינת דגשים לכבלים.

בילים הכבלים היו מוגנים לכל אורכם בתעלות או צנרת או בצינור שרשורי משוריין ומצופה הן המו
 יהיו מיועדים לתנאי סביבה קשים וקורוזביים בהתאם למפרט הכללי. םושאר האביזרים הנלווי

 
 

 אזורים נפיצים:כבלים ב 11.1

כבלים )כל הסוגים( באזורים הנפיצים יעמדו בדרישות  התקן, יותקנו, יסומנו ויחווטו עלפי  11.1.1
IEC/EN 60079-14  "פיצים.האזורים הנהגדרת  יובכפוף לתקנים הישראלים עפ 

 IEC/ENיעמדו בדרישות  התקן, יותקנו, יסומנו ויחווטו עלפי   IS  intrinsically safeמעגלי   11.1.2
.60079-14   

 .ISהכבלים יעמדו בדרישות הקיבוליות וההשראות לכל מעגל מסוג 

לקופסאות החיבורים והמכשור ושאר הציוד  Ex dמסוג   (Cable Glands)כל כניסות הכבלים  11.1.3
 ה באזורים נפיצים עפ"י הקטגוריה של האזור.יתאימו להתקנ

כל הציוד שיהיה באזור נפיץ יותקן עפ"י דרישות התקנים המתאימים. כל התקנה כזו תיבדק  11.1.4
פרטנית מול הוראות של כל יצרן ציוד להתאמתו לסוג, ותנאים ותצורת ההתקנה שנבחרה 

 בפועל.

  
 

 :(Cable Glands)כללי  כבל מעברי 11.2

לכל  בעלת אטימות גבוהה (Cable Glands) קופסה תהיה דרך כניסת כבל  כל כניסה לאביזר או

 . IP65 הפחות ברמה 

 יםהן באזור בדרגות ההגנה ובתקנים יעמדו ת מחברים תקעיםכגון  םכנ"ל כל האביזרים הנלווי

 (..וכיו"ב  , גזים, לחותאווירה קורוזיביתאטימות  דרגתטמפרטורה, )הסביבה תנאי והן ב הנפיצים

 שאליה הם מחוברים. לוח או קופסת חיבוריםהמכשיר /  של

 

כל כניסת כבל בלוחות בקופסות חיבורים, במכשור או אביזר סופי כלשהו תהיה מיועדת לכבל  11.2.1
 בודד לצורך אטימות וכ"ו.

מיקומו של כל מכשיר ומכשיר ולבצע ל בהתאם הקבלן יהיה אחראי לאימות הסיווג המסוכן 11.2.2
 .בהתאם להוראות היצרן אזור ולהגנה הנדרשתהגדרתו של כל  התקנה נאותה בהתאם למספר

 

 כבלי פיקוד: 11.3

וולט לפחות , מצופים בדיל  600( למתח stranded wireיהיו רב גידיים גמישים שזורים מנחושת ) 11.3.1

(tin-plated.בכדי שיעמדו בתנאי ההתקנה קורוזיבית במט"ש ) 

, להטמנה באדמה, UVעמידות ל  הכבלים יהיו להתקנה קבועה, מיועדים להתקנה חיצונית,
 בתוך מובילים כגון תעלות, צנרת ועל גבי מגשים/סולמות.

 קבוצות הגידים יהיו ממוספרים בסימון. 
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 ממ"ר.   *1.5 שטח חתך   11.3.2

 )על הקבלן לוודא שהמרחק ההתקנה בפועל לא מחייב שטח חתך מוליך גדול יותר( *
 

 כבלי מכשור: 11.4

וולט לפחות , מצופים בדיל  300למתח   מוגדרת במט"שמותאמים לסביבה ה כבלים אלו יהיו 11.4.1

(tin-plated )בעלי חתך כמצוין בכתב הכמויות. 

כאשר כל זוג )או שלשה(  (Twisted Pair/Triad) הכבלים יהיו מסוג  זוגות או שלשות מפותלים 

ארקת הכבל לה לכל האורך(   (Drain מלווה + גיד גלוי  (F/FTP)יהיו בעלי סיכוך מאלומיניום 
 ובנוסף סיכוך כללי על כל הכבל.. הסיכוך

 )תת קרקעי(.  NYYמעל סיכוך זה מעטה פלסטי לכל אורכו המעטה העליון של הכבל יהיה מסוג 
המוליכים יהיו בצבעים שחור ולבן )ואדום בשלשות( וכל קבוצת הגידים זוגות/שלשות יהיו 

 עמיד מפני מחיקה. אממוספרים בסימון בר קיימ

, להטמנה באדמה, UVיו להתקנה קבועה, מיועדים להתקנה חיצונית, עמידות ל הכבלים יה
 בתוך מובילים כגון תעלות, צנרת ועל גבי מגשים/סולמות.

 יודגש שעל הכבלים יותקנו בתעלות נפרדות ובתווך נפרד מכבלי הכח.

 

התקנת כבלי המכשור תחייב הארקת הסיכוכים מצד אחד בלבד של הכבל למניעת "רעשים  11.4.2
חשמליים"  לשם כך יותקן בכל לוח רלוונטי פס הארקה המיועד לקלוט את כל הסיכוכים 
מהכבלים של ציוד המכשור כך שהסיכוך יהיה רציף לכל אורכו של הכבל כולל ישמר רצף 

 )פרטני( בקופסאות הביניים.
 בצד המכשור עצמו יש להקפיד ולדאוג שהסיכוך יהיה מבודד לחלוטין.

 

 ממ"ר *0.75 חתך  שטחי חתך מינימלי 11.4.3

 )על הקבלן לוודא שהמרחק ההתקנה בפועל לא מחייב שטח חתך מוליך גדול יותר( *
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 קבלת המתקן  .12

 
.  הקבלן בודק מוסמך בעל רישיון מתאים ערך בדיקת המתקן ע"ייאחרי השלמת המתקן ת 12.1

תי ה בלייתקן וישלם את כל הנדרש. השלמות ותיקונים שינבעו מביצוע לקוי או חסר או סטי
 מאושרת מתכניות או מפרטים יבוצעו על חשבון הקבלן. 

עם סיום העבודות יגיש הקבלן סט מלא של תוכניות לאחר ביצוע מסודרות בתיק לפי  12.2

 בקבצי אוטוקד, בגרסה המתאימה , מאושרת ע"י המתכנן. CDהנושאים ובנוסף על גבי 

נוסף לבדיקה שבוצעה  אחר השלמת התיקונים יבצע הקבלן בדיקה כוללת של בודק מוסמך ב 12.3
 לפני ההפעלה.   

מסר לידי המזמין כשהוא פועל בצורה תקינה ומושלמת באופן אשר יהמתקן על כל חלקיו י 12.4
ישביע את רצונו מכל הבחינות. ומהעת הזו תחל תקופת האחריות המוגדרת והמתקן יחשב 

 כמושלם. 

סיונית יבמתקן והפעלה נלפני תום תקופת האחריות יבצע הקבלן בשיתוף עם המזמין בדיקות  12.5

  ל ליקוי שימצא על חשבונו. ויתקן כ

 אחריות .13

 
חודשים מיום  24הקבלן ישא באחריות עבור כלל מתקן החשמל כולל חומרים ועבודה למשך  13.1

 אישור המתקן .  

האחריות הינה כוללת עבור כל החומרים והעבודות שסופקו ובוצעו ע"י הקבלן וכן הקשר בין  13.2

נות כגון הזנות למתנעי משאבות.  )אם בעת העבודה גילה הקבלן צורך המערכות החדשות ליש

בהחלפת ציוד כל שהוא או פגם אחר בציוד קיים, על הקבלן להביא זאת לידיעת המזמין 

 והמתכנן בכתב. 

 

  :עובדים 13.3

 כל העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים יהיו מצוותו הקבוע של הקבלן.  13.4

 להגיש את רשימות העובדים. על הקבלן לפני תחילת העבודה  13.5

 רישיונות:   13.6

 על סוג הרישיון של העובד להתאים לעבודה אותה הוא מיועד לבצע. 

 על הקבלן להגיש את רישיונות העובדים לביקורת. 
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 עבודות ברג'י .14

 
לתת מענה לאותן עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, או שאינן ניתנות למדידה על מנת 

נוספת )סעיף חריג(, אלא  החוזה ואשר המזמין החליט לא לקבוע תמורתן מחיר לעבודהבתוך סעיפי 

 לבצע אותן על בסיס שכר לשעת עבודה של פועל, כלים וכו'.

אותן על דעת  ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת, בכתב, של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע

ריות לניהול העבודה תהיה של הקבלן, במסגרת עצמו. שיטת העבודה תיקבע ע"י המפקח, אבל האח

 האחריות לפי החוזה הסטנדרטי או יתר מסמכי החוזה.

 הרישום של שעות העבודה יבוצע ע"י המפקח ביומן. 

שעות עבודה לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע רישום 

 פרוט העבודות ומספר שעות העבודה.ונרשמו באותו יום ביומן העבודה, כולל 

הבאת : כגון הוצאותהכוללות  הנמצאים בשטחהאנשים שעת עבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של 

 .אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, כלי עבודה, שימוש במחסנים, ניהול עבודה וכו'

לי עבודה וכל הדרוש לביצועה התקין המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, כ

של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. אם נראה למפקח כי פועל, כלי, או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו 

 אינו יעיל, בהתאם לנדרש לדעתו, הוא רשאי למנוע מהם להשתתף בבצוע העבודות.
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1 THICKENED SLUDGE PUMPING STATION 

1.1 General 

The thickened primary and secondary sludge from the gravity thickeners flows to the thickened sludge 
pumping station and pumped into the anaerobic digesters.  
 
The thickened sludge shall be transferred either one or two of the anaerobic digesters. The actual flow 
shall be controlled by the electrically activated valves A-5606, A-5607. The thickened sludge pumping 
station will operate only if one or more of the valves is opened.  
 
The thickened pumping station shall operate only if the specific digester in which the thickened sludge 
is transferred to is capable of accepting the sludge.  
 
The capability of accepting the sludge shall be determined on whether there is enough free volume in 
the digester. 
 
The freeboard of the digester (the distance between the top liquid level to the ceiling of the digester) is 
measured by three independent level transmitters: 
 
 

 Level transmitter situated on the inlet piping to the sludge recirculation pumps to the mixing 
units – LT-129 

 Level transmitter situated on the roof of the digester – LT-153 
 Level transmitter situated on the inlet piping to the sludge recirculations pumps to the heat 

exchangers – LT-155 
 
It should be noted that the digested sludge flows by gravity from the anaerobic digesters to the 
digested sludge holding tank. Therefore, if the level of the sludge in the digested sludge holding tank is 
above H (measured by ___) than the thickened primary sludge pumping station must stop immediately.   
 
 
1.2 Function block for level measurement LT-129 

 

1.2.1 Display at local control panel 

 
Level – in cm 
 

1.2.2 Signal interface with central control system 

 
Level – in cm 
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1.2.3 Local Alarms 

HH (high high) - alarm   
LL (low low) - alarm   
  

1.2.4 Central control system screen display (MMI) 

 
Present value of level measurement in cm  
Display HH and LL alarm  
 
1.3 Function block for level measurement LT-153 

 

1.3.1 Display at local control panel 

 
Level – in cm 
 

1.3.2 Signal interface with central control system 

 
Level – in cm 
 

1.3.3 Local Alarms 

HH (high high) - alarm   
LL (low low) - alarm   
  

1.3.4 Central control system screen display (MMI) 

 
Present value of level measurement in cm  
Display HH and LL alarm  
 
1.4 Function block for level measurement LT-155 

 

1.4.1 Display at local control panel 

 
Level – in cm 
 

1.4.2 Signal interface with central control system 

 
Level – in cm 
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1.4.3 Local Alarms 

HH (high high) - alarm   
LL (low low) - alarm   
  

1.4.4 Central control system screen display (MMI) 

 
Present value of level measurement in cm  
Display HH and LL alarm  
 
1.5 Function block for thickened sludge pumps P-5301, P-5601, P-5602, P-5302, P-5303   

1.5.1 Man machine interface at local panel located next to pumps  

The system shall be equipped with a local junction box with the following physical devices: 
 
- a switch that can turned to either the “Local” or “Remote” position.  
- a start button 
- a stop button 
- a on/off breaker switch  

 
In the "local" mode the system operates via the start – stop buttons. In the "remote" mode the operation 
of the system is based on what is at the switchboard. 
 

1.5.2 Man machine interface for operation at local electric switchboard 

 
The following physical devices are designed: 
 

- a switch that can turn either to the “Manual” or “Automatic” positions 
- a start button for “Manual” operation 
- a stop button for “Manual” operation 

 
In the "Manual" position, the E-motor will run directly (manually with out central control) and will 
continue to operate until turned to the "Off" position. In the "Automatic" mode the unit shall operate 
by the central control unit. 
 
In any case the pumps shall not work if the water level reaches if one or more of the level transmitters 
shows a reading of HH. When the pump stops in manual mode at cannot be restarted automatically. 
 
If the level of the sludge in the digested sludge holding tank is above H (measured by ____) than the 
thickened primary sludge pumping station must stop immediately and will be reset when the sludge 
level in the digested sludge holding tank is lower than FFF meter. 
 
The thickened sludge will be transferred either one or more of the anaerobic digesters. The actual flow 
shall be controlled by the electrically activated valves A-5606, A-5607. The thickened sludge pumping 
station will operate only if one or more of the valves is opened.  
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1.5.3 Man machine interface operation at the central control system 

 
The system can be operated ("on-off") from the central control system.  
 
The MMI can allow the input of all set points for operating every pump individually. 
 
The central control system shall also receive the following information: 
 
operation/non-operation/malfunction.  
 

1.5.4 Local operation description 

 
In "Manual" position the pumps are operating as described below: 
 
The pump will continue to operate until turned to the "Off" position. In any case the pump shall not 
work if the liquid level reaches in the anaerobic digester reached HH. The pump shall not start unless 
the liquid level in the anaerobic digester is at least at L level. When the pump stops in manual mode at 
cannot be restarted automatically. 

1.5.5 Central Control operation description 

 
In "Automatic" position the pumps are operating as described below: 
 
The pump is controlled by the level measurement LT-129, LT-153 and LT-155. The main pump (P-
____ or P-___ whichever is the "on-duty" pump) is initiated and at Level low and terminated at level 
H. 
 
The "on-duty" pump shall not work when the water level is higher than HH and it will lock until the 
level is less than L. 
 
An alarm shall be provided when the Liquid level reaches HH. 
 
For safety purposes a pressure indicators (PS-023, PS-013) has been installed on the discharge side of 
the pumps (P-5601 and P-5602 respectively). If the pressure rises above ___ meters the pump shall 
shut down after AAA seconds and a high pressure alarm shall be given 
Once every EEE days the "on-duty" pump shall switch from one pump to the alternate pump. 
 
If the "on-duty" pump is malfunctioning the alternate pump shall work instead. 
 
 

1.5.6 Display 

 
1.5.6.1 Local Panel 
 
Indicator Lights 
Pump M-511 on/off  
Pump M-511 failure 
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Pump M-512 on/off  
Pump M-512 failure 
 
Alarms 
1.5.6.2 Fault: failure 
 
1.5.6.3 Central Control Computer (MMI) 
 
Display on Screen 
Pump M-511 on/off  
Pump M-511 failure 
 
Pump M-512 on/off  
Pump M-512 failure 
 
Alarms (for each of the pumps) 
Fault: failure 
 
 
 
2 ANAEROBIC DIGESTERS 

2.1 General 

The thickened sludge is digested in two digesters at a temperature of 35°C, with a residence time of at 
least 20 days. Anaerobic digestion also reduces the odours and bacteria levels in the sludge, leaving the 
stabilised sludge relatively harmless. 
 
In order to provide flexibility on the operation of the digesters it is possible to transfer the thickened 
sludge from the thickened sludge storage tank to either digester number 1, digester number 2 or to both 
digesters simultaneously. This is done by the electrically activated valves A-5606, A-5607. The 
thickened sludge pumping station will operate only if one or more of the valves is opened.  
 
 
During the process energy is produced in the form of methane gas (biogas). Due to the temperature 
sensitivity of the methane-forming micro-organisms, a constant temperature of approximately 35°C is 
very important. For this purpose the digester sludge of digester #2 is recirculated by means of sludge 
recirculation pump (P-6111) through an external heat exchanger. To maintain uniformity within the 
digester external pumps and internal jets are installed in digester (M-140, M-141, M-142, M-143). The 
mixing pumps are divided into two types: 
 
Type I – mixing pumps – two pumps are needed for this – flow for each pump 636 m3/hr 
Type II – foam buster pumps – only one pump is needed flow for pump 230 m3/hr 
 
A fourth spare pump is installed to be used for reserve. 
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All pumps are identical. The operation of type II pump shall be by using a VFD and reducing the speed 
so as to insure proper flows. 
 
The digested sludge from the digesters is withdrawn by means of gravity flow to the digested sludge 
storage tank via a telescopic valve M-170. In the anaerobic digester, a digester cover separates the 
gaseous surface of the anaerobic digester vessel from the surrounding aerobic environment. Biogas 
that has been produced by decomposing of the organic material shall be collected in the one biogas 
storage tank with a retention time of approx. ___ hours. This collected gas is used as an energy source 
for the heating the sludge (via the boilers). 
 
 
2.2 Function block for sludge circulation pump P-6111 

2.2.1 Man machine interface at local panel located next to pumps  

The system shall be equipped with a local junction box with the following physical devices: 
 
- a switch that can turned to either the “Local” or “Remote” position.  
- a start button 
- a stop button 
- a on/off breaker switch  

 
In the "local" mode the system operates via the start – stop buttons. In the "remote" mode the operation 
of the system is based on what is at the switchboard. 
 
 
 

2.2.2 Man machine interface for operation at local electric switchboard 

 
The following physical devices are designed: 
 

- a switch that can turn either to the “Manual” or “Automatic” positions 
- a start button for “Manual” operation 
- a stop button for “Manual” operation 

 
In the "Manual" position, the E-motor will run directly (manually with out central control) and will 
continue to operate until turned to the "Off" position. In the "Automatic" mode the unit shall operate 
by the central control unit. 
 
When the pump stops in manual mode (because of a malfunction) at cannot be restarted automatically. 
 

2.2.3 Man machine interface operation at the central control system (MMI) 

 
The system can be operated ("on-off") from the central control system.  
 
The MMI can allow the input of all set points and times for operating every pump individually. 
 
The central control system shall also receive the following information: 
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operation/non-operation/malfunction.  
 

2.2.4 Local operation description 

 
In "Manual" position the pumps are operating as described below: 
 
The pump will continue to operate until turned to the "Off" position. When the pump stops in manual 
mode at cannot be restarted automatically. 
 
A pressure switch (PSA-111) is installed on the inlet of pump P-6111. When this switch shows high or 
low pressure it automatically switches the pump off and it will lock until manually restarted. 
 
A pressure switch (PSA-112) is installed on the outlet of pump P-6111. When this switch shows high 
or low pressure it automatically switches the pump off and it will lock until manually restarted. 

2.2.5 Central Control operation description   

 
In "Automatic" position the pumps are operating as described below: 
 
The recycle pump is operated automatically at fixed time intervals of DDD hr. 
 
The pump will continue to operate until turned to the "Off" position. When the pump stops in manual 
mode at cannot be restarted automatically. 
 
The pump shall not work if after TTT seconds if the pressure transmitter PSA-111 exceeds YYY or is 
below WWW. In these cases, the pump will not restart automatically but will be restarted manually by 
the operator at the local control panel. 
 
The pump shall not work if after TTT seconds if the pressure transmitter PSA-112 exceeds YYY or is 
below WWW. In these cases, the pump will not restart automatically but will be restarted manually by 
the operator at the local control panel. 
 
 
 

2.2.6 Display 

 
2.2.6.1 Local Panel 
 
Indicator Lights 
Pump P-6111 on/off  
Pump P-6111 failure 
 
 
Alarms 
Fault: failure 
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2.2.6.2 Central Control Computer 
 
Display on Screen 
Pump P-6111 on/off  
Pump P-6111 failure 
 
 
Alarms 
Fault: failure 
 
 
2.3 Function block for digester pumps mixers M-140, M-141, M-142, M-143 

2.3.1 Man machine interface at local panel located next to mixers 

The system shall be equipped with a local junction box with the following physical devices: 
 
- a switch that can turned to either the “Local” or “Remote” position.  
- a start button 
- a stop button 
- a on/off breaker switch  

 
In the "local" mode the system operates via the start – stop buttons. In the "remote" mode the operation 
of the system is based on what is at the switchboard. 
 
 

2.3.2 Man machine interface for operation at local electric switchboard 

 
The following physical devices are designed: 
 

- a switch that can turn either to the “Manual” or “Automatic” positions 
- a start button for “Manual” operation 
- a stop button for “Manual” operation 

 
In the "Manual" position, the E-motor will run directly (manually with out central control) and will 
continue to operate until turned to the "Off" position. In the "Automatic" mode the unit shall operate 
by the central control unit. 
 
A flow switch is installed on each of the check valves (FS-113, FS-114, FS-115, FS-116 for M-140, 
M-141, M-142, M-143 respectively). This is for safety that the pump does not run dry. When this 
switch shows no flow it automatically switches the pump off and it will lock until manually restarted. 
 
In addition, flow meters are are installed on the discharge lines – one for the mixing stream and one for 
the foam busting stream.   
 
 

2.3.3 Man machine interface operation at the central control system (MMI) 
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The system can be operated ("on-off") from the central control system. In the "on" position the mixer 
will run directly and will continue to operate until turned to the "Off" position.  
 
From the control system it will be possible to operate each mixer on a time schedule – YYY minutes 
on and RRR minutes off.  
 
The central control system shall also receive the following information: 
 
Operation/non-operation/malfunction.  
 

2.3.4 Display 

 
2.3.4.1 Local Panel 
 
Indicator Lights 
Mixer M-541 on/off  
Mixer M-541 failure 
 
Mixer M-543 on/off  
Mixer M-543 failure 
 
Mixer M-544 on/off  
Mixer M-544 failure 
 
 
Alarms 
Fault: failure 
 
2.3.4.2 Central Control Computer (MMI) 
 
Display on Screen (for every mixer) 
 
Display mixer: on/off 
Display fault: failure 
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2.4 Function block for telescopic (electrically activated) valve M-170 

2.4.1 General 

A electrically activated telescopic valve shall be installed on top of the digester M-170. 
 
The objective of the telescopic valve is to control the amount of sludge withdrawn from the anaerobic 
digester and what height shall the liquid level shall be in the anaerobic tank and allow for the release of 
excess pressure if needed 
 
This valve shall be explosion proof. 

 

2.4.2 Man machine interface at local panel located next to mixers 

The telescopic valves shall be equipped with a local junction box with the following physical devices: 
 
- a switch that can turned to either the “Local” or “Remote” position.  
- a start button 
- a stop button 
- a on/off breaker switch  

 
In the "local" mode the system operates via the start – stop buttons. In the "remote" mode the operation 
of the system is based on what is at the switchboard. 
 
 

2.4.3 Man machine interface for operation at local electric switchboard 

 
The following physical devices are designed: 
 

- a switch that can turn either to the “Manual” or “Automatic” positions 
- a start button for “Manual” operation 
- a stop button for “Manual” operation 

 
In the "Manual" position, the E-motor will run directly (manually without central control) and will 
continue to operate until the valve is in the required position from either completely opened/closed or 
any other required position. In the "Automatic" mode the unit shall operate by the central control unit. 
 

2.4.4 Man machine interface operation at the central control system (MMI) 

 
The valves can be operated from the central control system. The operator shall have the capability of 
determining the degree of opening of the valve from 100% open to 0 open% (closed). 
 
The MMI can allow the input of all set points and times for operating every telescopic valve 
individually. 
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The central control system shall also receive the following information: 
 

 operation/non-operation/malfunction.  
 % of opening of each valve 
 Telescopic mode – self cleaning mode, operation mode, static mode 

 
The telescopic valve levels are predetermined manually through the MMI. The operation shall be as 
follows: 
 
Stage 1: Self cleaning mode 
Stage 2: Operation mode 
 
In the operation mode the telescopic valve shall be lowered to a predetermined level – SSS% for TTT 
minutes. 
 
In the self cleaning mode (for providing proper operation) the telescopic valve shall be cleaned by 
lowering the telescopic valve to a predetermined level GGG % for UUU seconds. This cleaning mode 
shall be provided at the beginning of every operational cycle.  
 
The valve (M-170) shall also open in case the pressure in the corresponding anaerobic (PT-106) 
digester is above NNN millibar and/or if one of the level transmitters (LT-129, LT-153 or FT-155) 
reaches HHH level.  
 
The central control system shall also receive the following information: 
 
Operation/non-operation/malfunction.  
 

2.4.5 Display 

 
2.4.5.1 Local Panel 
 
Indicator Lights 
Telescopic valve M-170 on/off  
Telescopic valve M-170 failure  
 
 
 
 
Alarms 
Fault: failure 
 
2.4.5.2 Central Control Computer (MMI) 
 
Display on Screen (for every telescopic valve) 
 
Telescopic valve on/off  
Telescopic valve failure  
Telescopic valve degree of opening   
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3 BIOGAS LINE 

 
3.1 Function block for gas flow measurement FT-124 

3.1.1 Display at local control panel 

 
Instantaneous influent flow measurement value in cubic meters/hr.  
Daily influent flow in cubic meters/day. 
Accumulative influent flow in cubic meters. 
 

3.1.2 Signal interface with central control system 

 
Instantaneous influent flow measurement value in cubic meters/hr.  
Daily influent flow in cubic meters/day. 
Accumulative influent flow in cubic meters. 
 

3.1.3 Central control system screen display 

 
Instantaneous influent flow measurement value in cubic meters/hr.  
Daily influent flow in cubic meters/day. 
Accumulative influent flow in cubic meters. 
 

3.1.4 Data for reports: 

 
Please make sure that all flow data in the data base provides for the possibility of replacing flow 
meters. This is crucial in preparing reports and a mechanism for ensuring data continuity on flow must 
be provided. 
Instantaneous influent flow measurement value in cubic meters/hr.  
Daily influent flow in cubic meters/day. 
Accumulative influent flow in cubic meters. 
 
 
 
3.2 Function block for biogas pressure indicator and transmitter – PT-106 

3.2.1 Man machine interface at local panel located next to low pressure gas holder  

 
none 
 

3.2.2 Display at local control panel 

 
Present value of gas pressure in mbar 
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HH level switch     turn off all compressors immediately 
H level switch     turn off the compressor 1 or 2 
L level switch    turn on the compressors 
LL level switch    gas leak alarm 
 
Alarms 
Fault: HH high pressure 
Fault: LL gas leak 
Fault: Failure measurement signal <4 or >20mA 
  

3.2.3 Signal interface with central control system 

Measurement values 4-20mA   (analogue input). 
 
 

3.2.4 Central control system screen display 

 
Present value of gas pressure in mbar 
 
HH level switch     turn off all compressors immediately 
H level switch     turn off the compressors 
L level switch    turn on the compressors 
LL level switch    gas leak alarm 
 
Alarms 
Fault: H high pressure 
Fault: LL gas leak 
Fault: Failure measurement signal <4 or >20mA 
 
3.3 Function block for automatic shut off valve PV-128 

3.3.1 General 
 
An automatic shut-off valve shall be placed on the biogas line to the biogas storage and flare. This 
valve shall be normally closed. The valve shall close automatically in case of an alarm where biogas is 
detected in the environment.  

3.3.2 Man machine interface at local panel located next to pumps  

 
The valve shall be equipped with a local junction box with the following physical devices: 

 
- a switch that can turned to either the “Local” or “Remote” position.  
- a start button 
- a stop button 
- a on/off breaker switch  
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In the "local" mode the system operates via the start – stop buttons. In the "remote" mode the operation 
of the system is based on what is at the switchboard. 
 

3.3.3 Man machine interface for operation at local electric switchboard 

 
The following physical devices are designed: 
 

- a switch that can turn either to the “Manual” or “Automatic” positions 
- a start button for “Manual” operation 
- a stop button for “Manual” operation 

 
In the "Manual" position, the E-motor will run directly (manually with out central control) and will 
continue to operate until turned to the "Off" position. In the "Automatic" mode the unit shall operate 
by the central control unit. 
 

3.3.4 Man machine interface operation at the central control system 

 
The valve can be operated ("on-off") from the central control system.  
 
The central control system shall also receive the following information: 
 
operation/non-operation/malfunction.  
 

3.3.5 Central Control operation description 

 
In "Automatic" position the valves are operating as described below: 
 
In normal operation the valve is continuously open. In the following conditions shall the valve close 
within EEE seconds: 
 

a. When the biogas emissions have been detected 
b. When the operator believe that an emergency has occurred and requires digester biogas 

shutdown.  
 
 

3.3.6 Display 

 
3.3.6.1 Local Panel 
 
Indicator Lights 
Valve PV-108 on/off  
Valve PV-108 failure 
 
 
Alarms 
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Fault:  failure 
 
3.3.6.2 Central Control Computer (MMI) 
 
Display on Screen 
 
Valve PV-108 on/off  
Valve PV-108 failure 
 
Alarms 
Fault:  failure 
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Specification number 7068-01 for the supply of the 
MIXER SYSTEMS FOR ANAEROBIC DIGESTERS 
version 1.01  
 

1. General 
 
The Ashdod domestic sewage treatment plant is based on primary clarifiers followed by an activated-sludge 
process.  
 
Primary sludge from the primary clarifiers and secondary sludge is further treated in two anaerobic digesters. 
The current design utilizes gas mixing. This specification calls for converting the gas system to a jet mixing 
system. The proposed system for mixing the sludge shall be based on an in-basin jet mixer.  
 
This specification details the specification for a mixing system for the anaerobic digester #2.  
 
The mixing system shall be comprised of a combination of mixing pumps and mixing nozzles. 
 
The nozzles shall be designed to produce a rotational mixing pattern within the tank, while also producing flow 
across the middle portion of the tank thereby preventing solids from migrating towards the center. Solids shall be 
effectively drafted by the nozzle discharge to the outer 30 percent of the tank where the peripheral rotation shall 
create a homogeneous state throughout the entire process suspending both organic and inorganic solids. The 
mixing pattern shall effectively prevent mounding in the center of the process and shall mix floatables such as 
scum and foam into the bulk liquid. The equipment manufacturer shall be responsible for determining mixing 
assembly quantity, location, and appropriate nozzle angles, and shall provide recommendations on mixing pipe 
support locations inside of the digesters. 
 
The mixing system shall be designed to allow the development of perfect mixing conditions inside the anaerobic 
digesters. The time required for development of perfect mixing conditions inside the tanks from the start of 
operation of the aeration/mixing system shall not exceed 10 minutes. 
 
The difference between the concentration of the suspended solids at any two sampling points inside the digesters 
under conditions of mixing shall not exceed 10% under varying conditions – see testing procedure below. 
 
The water level within the digester shall be 14.00 meters.  
 
The mixing system pumps shall be specifically designed to pump sludge at heavy consistencies (3 percent to 6 
percent typical). Materials shall be macerated and conditioned by the pump as an integral part of the pumping 
action. The pump shall be able to chop through and pump high concentrations of solids such as plastics, heavy 
rags, grease and hair balls, wood, paper products and stringy materials without plugging, both in tests and field 
applications.  
 
The equipment provided shall consider the digester design as seen in drawing 1102-83. 
 
Quantity  : 1 (one) system 
Location/position for jet mixing  : jet equipment in digester, recirculation pump in separate 

room 
Medium: 
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- type  : anaerobic sludge 
- temperature min./max. C : 20 - 45 
- pH  : 5 - 8 
- density kg/m3 : 1,050 
- solids  
       average gr/m3 : up to 25,000 
       max gr/m3 : up to 45,000 
- dissolved oxygen gr/m3 : 0 
- oxidation/reduction value mV : -300 to -500 (anaerobic conditions) 
- chlorides content gr/m3 : up to 300 
- TDS gr/m3 : up to 1,500 
Site conditions: 
- ambient temperature min/max. C : 5 / 45 
- area classification for in basin equipment : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
- humidity % : up to 85 
- sandstorm  : not applicable 
- site elevation  : 30 m above sea level 
- site location  : approx. 3.3 km from the Mediterranean Sea 
 
Anaerobic digester #2 dimensions – see drawings:   
- number  : 1 
- volume each tank m3 : 5,400 
- Inner height m : 15.00 
- Water height m : 13.00 
- Internal diameter m : 23.00 
- Slope of internal floor  : flat 
 

2. Previous Experience 
All equipment to be supplied shall be solely made in OECD countries. 
 
Manufacturer shall be successful in the experience of manufacture, operation, and servicing the mixer type, size, 
quality, performance, and reliability equal to that specified.  The manufacturer shall submit evidence of 
experience as detailed below: 
 
a. having supplied in OECD countries (excluding Israel), at least one hundred (100) installations of similar 

type and size that have been in successful operation for at least fifteen (15) years. 
b. having supplied in Israel, at least five (5) installations of similar type and size that have been successful for 

at least 3 years in the last 10 years.  
 

The Israeli supplier-representative shall show that the company operates a qualified service team in Israel with at 
least 3 qualified technicians with previous experience in servicing the proposed equipment for at least 2 years.  
 

3. General  
Requirements: 
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- The guaranteed minimum mixing velocity shall be 0.17 m/sec. 
- The turnover rate shall be at least 5 per hour.  
- The complete mixer system shall operate without overload on any component at any point along the  

 entire full speed operating curve.  
- The mixer system shall adhere the explosion proof requirements around the anaerobic digester as required  

by NFPA-820-16 -for clarity see figure 1 below. As for equipment installed outside this area, confer to 
the NFPA-820-16 requirements. 
 
Figure 1: Anaerobic Digester with 
Fixed or Floating Cover Above 
Grade Not Enclosed in a Building – 
from NFPA 820-16 

 

 
 
 
 

- Mixers shall be furnished with motors sized to operate continuously at the power requirement for every  
 condition even though the power requirements at the rated condition may be less 

- Efficient, reliable and trouble free to operate 
- Mixer shall be capable of operating at variable water heights from 13 to 14.4-meter depth  
- Quiet in operation and free from vibration – see specifications below 

 
Scope of supply: 
- One (1) tank mixing assemblies 
- Two (2) foam buster assemblies  
- Four (4) recycle chopper pumps with drive units 
- Four (4) Base frames for chopper pumps  
- 15 m electrical cables ending on the platform in a terminal box 
- all parts required for on-site erection, ready for operation, including lubricants 
- additional requirements as described  
- all fastening accessories – screws, anchor bolts etc 
- sampling probe module with retractable probes  
- preparing a CFD (Computational fluid dynamics)   
- All documentation including but not limited to, shop drawings for installation, O&M manuals, installation 

manuals etc.  
- Project engineering including submittal preparation, design drawings, reviewing the contractors detailed 
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design in applying the manufacturer’s equipment, preparing the FAT and SAT tests etc.   
- Preparing and allocating all necessary resources for conducting a full FAT procedure in accordance with  
 these specifications witnessed test by client and the manufacturer at the manufacturer’s factory site.  
- On-site supervision by a qualified representative of the manufacturer of the installation 
- Providing approval that the equipment has been installed by the contractor in full accordance with the 

manufacturers specific instructions.  
- The presence of the manufacturer’s technician during the initial clean water commissioning at the Ashdod 

WWTP as required by this specification.  
- The presence of the manufacturers technician during the initial wastewater water commissioning at the 

Ashdod WWTP as required by this specification.  
- The presence of the manufacturer’s technician 45 days after initial operation with wastewater for 

operation evaluation of the system. 
- The presence of the manufacturer’s technician at the Ashdod site in case of a substantial malfunction as 

required by this specification.  
- On-site training by the manufacturer’s technician  
 

4. Computational fluid dynamics (CFD) Model 
 
The Mixing System Supplier shall provide an accurate Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis report of 
the site-specific tank and mixing system to be provided for determining the mixing system that proves mixing 
uniformity as required by this specification and provide the applied force data for detail designing of the 
anaerobic digester structure.  
 
The CFD simulations shall run on three solids concentration sludges for the following concentrations 1.5, 3.0 
and 4.5% 
 
The following requirements shall be met: 
 
Provide the final RMS residuals (i.e., errors), the mass, and X, Y, & Z momentum, showing that they are less 
than 1E-04. 

 
Provide global mass balance and global X, Y, and Z momentum balances showing that these global balances are 
less than 0.1 %. 

 
Provide a curve of average tank velocity vs. elapsed pseudo-time in the simulation, showing that average tank 
velocity has reached steady-state conditions where velocity is no longer changing. This curve also shows the 
time 
to achieve terminal mixing velocity from system startup in the proposed system when the simulation is started 
from a quiescent condition in the tank. 

 
Provide a copy of the CFD ".out" file (CD), readable by Microsoft Word, as verification of acceptably lower 
errors in the analysis. 

 
Provide detailed velocity information showing that average tank mixing velocity has achieved a minimum value 
of 0.15 meters/second velocity for the cylindrical tank mixing system (Mixing System A)  

 
Provide the force of the sludge in motion of the walls so that the structural engineer can design the required 
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reinforcement and wall size.  
 
Provide full-color images showing the following: 
 
a. Velocity distribution across both horizontal and vertical planes in the tank system. At least three 

horizontal cuts (elevations) and two vertical cuts shall be provided. The best performing mixing systems 
will have fairly even distribution of velocity cross the cross-section planes in the tank, with minimum 
areas of low-velocity at the tank center. 

b. 30-minute long streamline plots taken from points at the mixing nozzles showing velocity, mixing 
pattern, and tank coverage. 

c. Vector plots across the vertical tank centerline and across horizontal planes at the floor and upper surface, 
showing velocity and direction of mixing in these planes. 

d. ISO-Surface plots of all 0.1 m/sec and 0.5 m/sec surfaces, showing areas of marginal mixing (0.1 m/s 
surfaces) and areas of higher velocity (the nozzle plumes which drive tank mixing). 

e. Tracer concentration plot at the end of the tracer washout simulation, showing areas of tracer 
concentration 10% higher than tank average tracer concentration. This plot shows the regions which take 
longest to achieve mixing. 

 
Provide tank turnover calculations (based on data extracted from the simulation final results file) showing that 
tank turnover rate of the contents rotating around the tank's centerline is greater than the 2 to 10 turnovers per 
hour typically required of high-rate mixing systems. 
 
Provide a transient tracer washout simulation over a time span equal to at least one hydraulic retention time, 
allowing an accurate calculation of "Active Volume Mixing". This calculated active volume mixing value must 
be shown to be greater than or equal to 90%. 
 
 

5. In Basin Equipment 

5.1 General 
One tank mixing system and two foam-buster assembly system shall be provided for the digester.  
 
Manufacturer  : Vaughan (Rotamix) or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
 

5.2 Tank mixing system 
The tank mixing system shall be configured as four (4) double floor mounted assemblies (total of 8 mixing 
nozzles per tank) receiving a total recirculation flow of at least 360 m3/hr 
 
Recirculation flow  m3/hr  : at least 636 
Number of floor assemblies’ units  : 4 
Number of nozzles per floor assembly  : 2 
Total number of nozzles per digester  : 8 
Materials of construction: 
- Assemblies    : glass lined with hardness of Rockwell 73C  
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- Nozzles      : cast ductile iron, 1.0 inch nominal wall thickness.  
 
In addition, zinc anodes prevent galvanic corrosion shall be provided. The exterior of the mixing equipment shall 
be SSPC-SP5 sandblasted, finished with 3M™ Scotchkote™ 134 Fusion Bonded Epoxy. Ten year non-prorated 
warranty for nozzle assembly components. 
 

5.3 Foam-buster assembly 
The foam-buster assembly piping shall extend up along the inside wall up to a location 0.3-0.6 m above the top 
water level, while receiving a portion of the flow noted above. The foam-buster may run continuously and 
includes valving for operation as needed. The number of foam busters shall be three (3). Each foam buster shall 
receive 115 m3/hr. Foambuster piping will extend up along the wall to a location approximately 0.5-1m above 
the surface and create an evenly dispersed spray pattern of droplets across the surface. Assemblies are glass lined 
with hardness of Rockwell 73C. Nozzle is cast ductile iron with 1.0 inch nominal wall thickness. Deflector is 
hardened CD4MCu SS. Exterior (non-SS) parts are SSPC-SP5 sandblasted and finished with 3M™ scotchkote™ 
134 Fusion Bonded Epoxy.  Ten year non-prorated warranty for nozzle assembly components. 
 
 

5.4 Chopper pumps 

5.4.1 General  
Requirements: 
- The chopper pump shall be supplied by the manufacturer of the tank mixing system.  
- The complete pumping unit shall operate without overload on any component at any point along the  
 pumps entire full speed operating curve.  
- Pumps shall be furnished with motors sized to operate continuously at the power requirement for every  
 condition even though the power requirements at the rated condition may be less 
- The chopper pump shall be specifically designed to pump waste solids at heavy consistencies without 

plugging or dewatering of the solids. Materials shall be chopped/macerated and conditioned by the pump 
as an integral part of the pumping action 

- Efficient, reliable and trouble free to operate 
- Require a client representative witnessed Factory Acceptance Test in accordance with the ISO 9906 

second edition May 1, 2012 Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 
2 and 3– hydraulic performance, hydrostatic pressure mechanical and electrical acceptance tests.  

- Quiet in operation and free from vibration 
- Adequately designed to assume a rigid support of the impeller and to rotate without whip, vibration or 

undue deflection at all operating speeds and under all operating conditions 
 

5.4.2 Pump – for the mixing system 
Manufacturer    : Vaughan or approved equivalent by the Clients 

Designer 
Type    : horizontal, end-suction, heavy duty, solids 

handling, non-clogging, chopper 
Number of units:   : three (3) 

Guaranteed Duty Point 
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 Flow m3/hr  : 636 
 Head meter  : 10 
 Minimum combined efficiency %  : 70 
Permissible fluctuations of testing equipment  : grade 1 
Pump acceptance tolerance band   : 1U   
Volute type  : open 
Discharge Flange inch : 6 
 
 

5.4.3 Pump – for the foam busters 
Manufacturer    : Vaughan or approved equivalent by the Clients 

Designer 
Type    : horizontal, end-suction, heavy duty, solids 

handling, non-clogging, chopper 
Number of units:   : one (1) 

Guaranteed Duty Point 
 Flow m3/hr  : 320 
 Head meter  : 10 
 Minimum combined efficiency %  : 70 
Permissible fluctuations of testing equipment  : grade 1 
Pump acceptance tolerance band   : 1U   
Volute type  : open 
Discharge Flange inch : 6 
  

5.4.4 Motors for pumps 
Principle  : electric motor, direct coupled to the pump 
Motor type  : squirrel type rotor inductive 
Power supply V/Hz : 3 x 400 / 50 
Motor efficiency standard  : IE3 
Starting method and control  : frequency converter 
Frequency at max. capacity Hz : 50 
Frequency at min. capacity Hz : 30 
Rated speed (max.) rpm : no more than 1500 
Pole   : 4 
Operating mode  : S1 – continuous 
Life time bearings (L10h according to ISO) h :   50,000 
Cooling method  : air fan 
Lubrication  : oil bath 
Insulation class  : H 
Protection class  : IP56 
 

5.4.5 Materials 
- Impeller  : cast alloy steel heat treated to minimum Rockwell C 60 
- Cutter Bar Plate  : cast alloy steel or alloy steel heat-treated to minimum 
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Rockwell C 60 
- Cutter Nut  : cast alloy steel heat treated to minimum Rockwell C 60 
- Upper Cutter  : cast alloy steel heat treated to minimum Rockwell C 60 
- Pump Shafting  : heat treated alloy steel 
- Mechanical Seal system specifically 
 designed to require no seal flush  : Viton O-rings and silicon carbide faces 

 

6. Protective coatings 
All Stainless-steel components shall undergo a complete passivation - by immersion process. No spray treatment 
or painting shall be allowed. The internal process shall be documented.  
 
All carbon steel surfaces shall be coated except for stainless steel surfaces.  
 
Welding details between parts shall be conducted in accordance with best practices as outlined in chapter 5.5 
“Geometric Considerations” given in Design of Municipal Wastewater Treatment Plants – Manual of Practice #8 
fifth edition. 
 
All welds shall be cleaned before passivation.  
 
No field welds shall be allowed. 
 
Any ferrous metal surfaces that are not SS shall be coated. The coatings shall be completely shop applied (no 
field finishing) and shall be verified by the following ISO standards tests or any other equivalent standard 
approved by the client: 
 
- Painting layers adhesion  : ISO 2409:2007 – Cross cut test  
    ISO 4624:2016 – Pull of test for adhesion 
 
- Preparation of steels before painting : ISO 8501-1:2007 - preparation of steel substrates before  
    application of paints and related products - Visual  
    assessment of surface cleanliness 
     
    ISO 8503-1:2012 - Preparation of steel substrates before  
    application of paints and related products - Surface  
 
    ISO 8503-1- 5:2012 - Preparation of steel substrates  
    Before application of paints and related products –  
    surface roughness characteristics of blast-cleaned steel  
    substrates 

7. Fastening materials 
Flanges  : DIN 
 
Bolts 
- Thread type  : M 
- Bolt head type  : Hex 
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- Identification  : in accordance with ISO 3506-1 
- Length  : thread shall protrude at least 2 thread pitches and no  

   more than three thread pitches. 
- Material  : SS316L 
Nuts   
- Style of nuts  : Hex 
- Identification  : in accordance with ISO 3506-2 
- Material  : SS316 
Washers - material  : SS316 
Spring washers - material  : SS316 
 
 

8. Nameplates 
- a stainless steel 316 identification nameplate shall be fixed to the equipment.  
- all information provided shall be engraved (not printed)  
- the nameplate shall include the following information: 
 

- Manufacturer's name 
- Model number 
- Serial number 
- Tag number from P&ID 
- Date of manufacture 
- Power supply 
- Protection rating 
- Amperage 
- Speed 
- Rated capacity 
- All other pertinent data 

 
- motor data shall include in addition: 
 

- Number of poles 
- Electrical connection 
- Efficiency 
- Isolation class  
- Service factor 

 

9. Spare parts 
Spare parts to be supplied within the scope of supply shall adhere to the following: 
 
- All spare parts shall be identical and interchangeable with the original parts. 
- All spare parts shall be properly packed and clearly labelled separately and packed in containers. 
- Each container will be labelled showing the contents of the container. 
- Suitable provisions shall be made to protect the spare parts against corrosion. 
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10. Submittals 
To obtain approval from the Client’s Designer, submittal documents shall be prepared. The submittal shall 
provide standard documentation for easy reference. Submittals that are not in accordance with this requirement 
will be automatically disqualified. All submitted documents shall be in English only.  
 
Document 1: First page: 

a. Equipment Name 
b. Tag number (or numbers) in accordance with the P&ID drawings 
c. Manufacturer’s name 
d. Model Number 
e. Equipment country of origin 
f. Supplier’s signature 
g. Contractor’s Designer’s signature 
h. Contractor’s signature 
i. Date 
j. Version number 

 
Document 2: Signed documents by manufacturer - Tender specification, the relevant P&ID and the specific 
drawings that pertain to the specific equipment shall be signed on each page by the manufacturer and the 
Contractor’s Designer stating that the proposed equipment is in full compliance with all the tender and this 
specification requirements.  
 
Document 3: Technical data - Technical data that verifies full compliance with this specification. The data 
shall be submitted in the following manner, and shall include (but not limited to) the following:  
 
- Document 3A: technical data sheets, including the manufacturer’s technical offer  
- Document 3B: electrical wiring drawings, control configuration, proposed software, proposed 

communications protocol, power requirements, electrical standards adopted, etc. 
- Document 3C: brochures,  
- Document 3D: performance curves and calculations including the full CFD report with all required 

calculations 
- Document 3E: drawings of proposed equipment (detailing dimensions and proposed installation),  
- Document 3F: standard installation manual and O&M manuals.  

 
Document 4: Bill of Materials – A Bill of Materials of all components to be supplied. The bill of materials shall 
be provided in a table format as detailed below: 
 
 

No. Name of 
component 

Weight 
Static/dynamic/wet 
 [kg] 

Sub-
component 

Sub-
component 
manufacturers 
part number 

Required 
sub-
component 
material of 
construction 
in tender 
documents 

Proposed 
sub-
component 
material of 
construction 

Quantity 

1 TTTTTTTT XXX/YYY/ZZZ AAAAAA GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  
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   BBBBBB GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   CCCCCC GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   DDDDDD GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   FFFFFFF GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   GGGGGG GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

Note: Capitalized letters are to be replaced by actual information 
 
 
Document 5:  Previous Experience –  
 
- Document 5A: Manufacturers list of previous installations in OECD countries (not including Israel) – the 

list shall be in the following format: 
 

No. Year of 
installation 

WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       
 
 
- Document 5B: Manufacturers list of previous installations in Israel) – the list shall be in the following 

format: 
 

No. Year of 
installation 

WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       
 
- Document 5C: Name list of the service team in Israel – a list shall be in the following format: 
 

No. Name of qualified 
technician 
(first and last name) 

Number for years 
working on equipment 
from the specific 
manufacturer 

Number of years’ 
experience 

Contact name, 
telephone, e-mail 

1     
2     
3     
4     

 
 
If the submittal is not accepted, the contractor shall revise the submittal in accordance with the Client’s/Client’s 
designer’s remarks. 
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The resubmittal shall include the entire submittal package and all changes shall be marked (using “Track 
Changes”). The re-submittal shall be designated with an updated revision number.  
 
Revised submittals that are not marked and with updated revision numbers shall not be checked and shall be 
handed back to the contractor and shall not be approved.  
 

11. Factory Acceptance Test 
After complete manufacturing of the system the manufacturer shall notify the client that the entire scope of 
equipment supply has been completed and is ready for the factory acceptance test.  
 
Sixty (60) days prior to the factory visit, the supplier shall send the following: 

 
Updated submittal documents (1 through 5) as required above in a final version, stamped with “final version”, 
with no marked changes on it.  
 
Document 6: Certified installation drawings – certified final drawings of the equipment including dimension 
prints detailing equipment dimensions, installation details including but not limited to all required anchor bolt 
locations, weights, grove locations, openings, access areas and channel connection details etc. All drawings will 
be also provided in electronic files – CAD 2018 format. The electronic file drawings shall be both in 2D and 3D.  
 
Document 7: Electrical drawings – The following technical data shall be provided: 
 
- Document 7A: Complete wiring diagrams for the all the components supplied, 
- Document 7B: Complete P&ID drawings of the equipment including the required control diagrams 
- Document 7C: Control Narrative for Process Control 
- Document 7D: Complete I/O lists and other process related information  
- Document 7E: Detailed communication tables. These communication tables shall include but not limited to 

addresses and data for all types of events, motor status, instrumentation information, valve positions, motor 
speeds, power consumption, input and output discrete and analog raw data.   

 
Document 8: Manufacturer's recommended procedures for jobsite storage and handling of equipment.  

 
Document 9: Dedicated Installation, Operation and Maintenance Manuals: Prior to delivery of equipment and 
updated as required during installation of the equipment, the manufacturer shall furnish complete and detailed 
installation, operation and maintenance manuals which shall include the following information as a minimum 
requirement:  

 
1) A description of each equipment and item, normal operating characteristics and limiting conditions 

including but not limited to performance curves, engineering data etc.  
2) Assembly, installation and adjustment instructions.  
3) Electrical diagrams, control philosophy and shop drawings for installation  
4) Complete descriptive literature of all materials and components furnished.  
5) Erection drawings with equipment mark numbers 
6) Guide for trouble shooting with easy to read tables and charts  
7) Lifting instructions 
8) Field test protocols inline with the specification tests 
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9) Start-up instructions 
10) Operating instructions 
11) Routine maintenance and preventive maintenance schedule instructions  
12) Control software documentation  
13) Malfunction detection instructions 
14) Safety instructions 
15) Spare parts list and ordering procedure, including recommended quantities of spare parts to be 

stored onsite. 
 

Document 10: Complete part list of the equipment to be tested. This shall be identical to what is required to be 
supplied by the manufacturer. 
 
Document 11: Copy of the internal quality acceptance tests to be performed by the manufacturer 
 
Document 12: Written approval of the supplier that the equipment fully complies with all that required in the 
tender specifications and has passed all internal quality acceptance. 
 
The factory acceptance test shall proceed only after the documentation has been approved by the Client and the 
Client’s Designer. 
The factory acceptance test shall be witnessed by the client’s representative. 
 
The factory acceptance test shall include but not limited to: 
 
a. Verifying that the manufacturers acceptance test procedure is accordance with required standard. 
b. Visual inspection that the equipment is of high quality as detailed below: 

1) no damages or flaws are seen, 
2) no corrosion is seen  
3) all critical sizes conform to the specifications   
4) all materials provided are accordance with specifications show for the wetted parts (bowl, scroll) – 

this shall be conducted by proof of material tracing and using a hand held calibrated spectrometers 
that shall be on-site and operational during the FAT.   

5) complete passivation on stainless steel components has been conducted 
6) no non-similar metals have been connected 
7) all fastening equipment has been provided 
8) motors plates are in accordance with specs and what has been offered 
9) plastic/rubber parts are new and not cracked 
10) name plate is identical to what was required   

c. Client’s witness in full the ISO 9906 second edition May 1, 2012 Hydraulic Performance Acceptance Test. 
– see full detail below  

d. Validate the discharge, head, efficiency guaranteed curves over the whole permitted flow range by 
operating the pump at 4 separate points at detailed in the above specification for each pump with 6 (six) 
readings. 

e. Witness in full a noise test in accordance with the ISO 2151:2004 standard (Acoustics - Noise test code for 
compressors and vacuum pumps). The maximum allowable deviation shall be no more than ±3 dBA.    
 

11.1 ISO 9906:2012 - Hydraulic Performance Acceptance Test 
This pump test, as aforementioned above, shall be conducted at the manufacturers testing facilities on each pump 
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and witnessed onsite by the client’s representative to verify the initial performance of new pumps as well as 
checking for repeatability of test results.  
 
Testing procedures shall be in full accordance with the ISO 9906 second edition May 1, 2012 standard. 
 
All random fluctuations of the testing equipment shall be in accordance with table 3 ISO 9906 second edition 
May 1, 2012 standard – grade 1. Maximum permissible measurement device uncertainty at guarantee point shall 
be in accordance with table 5 – grade 1 (see ISO 9906 second edition May 1, 2012 standard). The overall 
measuring uncertainty shall be in accordance with table 6 – grade 1 (ISO 9906 second edition May 1, 2012 
standard) and overall uncertainties of efficiency shall be in accordance with table 7 – grade 1 (ISO 9906 second 
edition May 1, 2012 standard). Test results that are based equipment that does not achieve these gradings and 
levels shall be disqualified. 
 
Pump performance test acceptance grade shall be 1U as stated in table 8 (see ISO 9906 second edition May 1, 
2012 standard) and given below: 
 
Maximum tolerance allowed during the Factory Acceptance Tests 

Parameter Tolerance 

Rate of flow 0 to +10% 
Total head 0 to +6% 
Minimum efficiency ≥0% 

Note: all tolerances are percentages of values guaranteed. 
 
The test results shall be evaluated to the extent possible while the tests are in progress so that questionable 
measurements can be re-evaluated.  
 
After completion of the acceptance test, full report by a certified engineer (and signed by the manufacturer) shall 
be prepared by the pump manufacturer. This report shall record all the necessary information on the procedure 
and the results of the test as detailed in Annex F ISO 9906 second edition May 1, 2012 standard 
 
Positive acceptance – All the pumps must pass the following tests: visual inspection, ISO 9906 second edition 
May 1, 2012 standard Hydraulic Performance Acceptance Test with the clarifications given in this specification, 
ISO 2151, and verification of the 5 operating points as detailed.  
 
Negative acceptance -  if after a second set of witness tests show non-compliance the entire scope of supply 
shall be annulled.   
 
  
 

12. Site Acceptance Tests (SAT) 

12.1 General 
The site acceptance tests shall include: 
 
a. Conducting and approved completion of the dry-running tests  
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b. Conducting and approved completion of specific equipment performance tests  
c. Conducting and approved completion of clean water tests 
d. Conducting and approved completion of wastewater tests  
a.  
 

12.1 Dry-running tests  
Dry-running tests shall only be performed on equipment that allows dry-running, such as electric boards, 
blowers, some instruments, etc. 
 
Complete I/O tests shall be conducted and simulation of the process will be accomplished. 
 
No dry-running tests may be performed on equipment that must be operated with water, such as pumps, etc. 
 
The supplier shall provide the client, manufacturers written approval that supplied equipment is in accordance 
with the manufacturer's instructions.  
 
The supplier shall provide calibration documents the equipment has been calibrated.  
 

12.2 Specific Equipment Performance Tests 
The specific performance tests shall be carried out along the complete designed operating range of each specific 
piece of equipment. 
 
The performance tests shall be carried out in the presence of both the client’s representative and the supplier's 
authorized representative. 
 
The duration time of the performance tests shall be in accordance with the manufacturer’s specific written 
instructions. At the end of each performance test the manufacturer’s representative shall sign a document stating 
the equipment have been installed in according to the manufacturer’s recommendations, the equipment has 
passed all performance tests for the specific equipment and that the equipment is entitled to have the extended 
warranty as required by the tender.  
 

12.3 Clean Water Tests 
Prior to operating the entire wastewater treatment with clean water for a 10-day period, the following 
documentation from the manufacturer shall be provided: 
 
- Complete equipment submittals – Documents 1 through 12 – in 5 copies in colour prints and in electronic 

file – PDF, DWG and WORD files 
- Written approval from the manufacturer that the equipment is ready for operation 
 
After successfully commissioning with clean water, the supplier will notify the client that the plant is ready for 
the clean water site acceptance test. 

During the clean water site acceptance test period, the wastewater treatment plant shall be operated by recycling 
clean water (defined as either tap water or reclaimed effluent with a TSS concentration of no more than 10 mg/l).  
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During this period, the equipment shall be operated for the entire 10-day period without substantial malfunctions 
as defined as: 
 
- The equipment has been inoperable for a period of more than 24 hours and requires a qualified 

technician from the manufacturer/supplier to mitigate the problem. 
 
- The equipment has been inoperable for more than 3 times and required a qualified technician from the 

manufacturer/supplier to mitigate the problem regardless of the down-time period. 
 
- The accumulative down-time for all types of malfunctions (with or without the assistance of a qualified 

technician of the manufacturer or supplier) shall be no more than 36 hours.  

The supplier’s representative and client shall be present during the clean water tests and they shall both sign off 
on the raw test data to certify that the test is performed satisfactorily. 
 
If the mixers malfunctions (with-in the allowed tolerance as stated above), the supplier shall replace the mixer 
and provide a new mixer that meets the above standard.  
    

12.4 Wastewater Tests 
 
Operating the plant with wastewater shall not commence until the clean water tests have been completed and 
approved.  
 
After successfully commissioning with wastewater, the supplier will notify the client that the plant is ready for 
the wastewater site acceptance test using sludge. 
 

A 60-day site acceptance test shall be performed as follows: 

The site acceptance test shall be based on measuring the guaranteed mixing capacity (achieving a uniform total 
suspended solids concentration at any two sampling points – see testing procedure below) at site during the 
actual operation of the plant with raw wastewater influent. The supplier’s representative and client shall be 
present during the site acceptance test and they shall both sign off on the raw test data to certify that the test is 
performed satisfactorily. 

 
The following test procedure for the verifying uniform suspended solids concentration test shall be conducted at 
each of the 2 tanks for the mixers (all mixers) shall be site tested: 

1. The water depth in all the tanks shall be 13.00 meter 
2. All the mixers shall be shut off and the liquid shall be let to settle for three hours. 
3. All the mixers within the anaerobic digester shall be turned on. 
4. After 10 minutes of mixer operation, an independent mutually agreed upon certified sampler shall sample 

mixed liquor at the following points as defined: 
a. Sample point A – 2.0 meters above the floor bottom 
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b. Sample point B –  13.0 meters from the floor bottom 
 

5. All samples shall be tested for suspended solids concentration (in accordance with standard method 
2540B total solids dried at 103-105C – latest edition) by an independent third party mutually agreed upon 
laboratory.  

6. This test shall be conducted 5 times. 
7. All tests shall show that the suspended solids concentration between the two sampling points is less than 

10%. 
 
The plant shall operate during the 60-day SAT test with no substantial equipment malfunctions as defined above. 

 

The manufacturers qualified technician shall be present at the Ashdod WWTP 45 days after initial operation with 
sludge the manufacturers qualified technician shall for evaluating the operation of the system and in case where 
there are substantial equipment malfunctions as defined above.  
 

Positive acceptance – pass the 60-day test with no substantial equipment malfunction. 
 
Negative acceptance - if after 160 days the equipment does not pass the wastewater tests the wastewater 
treatment plant shall be considered a failed plant as defined in the contract.  

13. Warranty  
 
The mixers supplied under this Specification shall be warranted to two (2) years from date of commissioning 
of digester with sludge. 
 
The manufacturer shall provide the client the manufacturer’s warranty made in favour of the client, that the 
equipment supplied shall be warranted by the manufacturer to be free from defects in design, workmanship, and 
material for the duration of the Manufacturers warrantee period.   
 
The manufacturer shall provide specific instructions on how to store the equipment until installation and from 
installation until continuous operation. The manufacturer’s representative shall from time to time visit the 
storage facilities and update project management on the storage conditions. If the manufacturer’s representative 
sees that the storage conditions are not satisfactory, due notice must be given promptly. 
 
Equipment shall be tested in accordance with the manufacturer’s instructions. The manufacturer shall provide 
documentation approving the installation and operation of the equipment.  
 
If any part of the equipment supplied under this Specification should fail during the warranty period, the 
defective part shall be replaced immediately at the manufacturers’ expense. All work associated with fixing the 
equipment will also be borne by the manufacturer. If for any reason the same equipment breaks down 
consecutively with the same malfunction, the manufacturer’s technician shall provide a site visit for evaluation 
on the manufacturers’ expense. If the equipment continues to malfunction (over a period of 5 months) the 
manufacturer shall replace the entire package at the manufacturers expense. If the malfunction continues to other 
units as well, the manufacturer shall replace all the packages in their entirety on the manufacturers expense. If in 
spite of all the replacements, the system still continues to malfunction, the manufacturer shall rebate the client 
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the complete cost of the system and pay all damages as a result of the equipment failure up to mixers price. 
 
In addition, the manufacturer shall guarantee the following: 
 
1. The equipment that is offered is represented in Israel and technical assistance shall be given locally for a 

period of at least 7 years. 
2. The equipment manufacturer shall guarantee the availability of spare parts for 7 years from the day of 

commissioning. 
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Specification number 7068-02 for the supply of the 
BIOGAS EQUIPMENT 
version 1.01 
 
 

1. General 
 
The Ashdod domestic sewage treatment plant is based on primary clarifiers followed by an activated-sludge 
process.  
 
Primary sludge from the primary clarifiers and secondary sludge is further treated in two anaerobic digesters. 
Biogas will be generated by the anaerobic stabilization process of the sludge.  
 
This specification details the specification for biogas equipment for the anaerobic digester. The Contractor shall 
supply and erect a complete system for the collection and storage of gas produced in the digesters and for the 
supply of this gas to the biogas system (see tie-in locations on drawings) It is stressed that the gas system shall be 
supplied together with all interconnecting piping and all related and auxiliary equipment. 
 
All equipment items supplied for the gas system which are contact with (or which may come into contract with) 
the biogas (including, but not limited to, piping, flanges, accessory parts, screens, etc.) shall be constructed 
entirely of stainless steel, 316L.  
 
All gas system components and pipework shall be painted or color-coded in yellow to denote gas-containing 
equipment. 
 
The design and working drawings (including erection drawings) for all components of the Gas Collection, 
Storage and Supply System shall be reviewed, approved and signed-off by the Israeli Standards Institute. 
 
All of the costs associated with the Israel Standards Institute services shall be borne by the Contractor and these 
services do not in any way absolve the Contractor from any responsibility for the work in this Section. 
 
The equipment and design shall adhere in its entirety to ANSI/CSA B149.6-15 Code for digester, landfill gas 
and biogeneration and utilization. 
 
It should be noted that all biogas equipment shall be subject approval at site by the Israeli Standards Institute as 
required by the tender documents.  
 
See P&ID drawing for details 1102-79, 1102-80, 1102-81, 1102-82 
 
Medium: 
- type  : biogas 
- temperature min./max. C : 10 - 70 
Average composition of biogas: 
- CH4 % : 61 - 65 
- CO2 % : 34 - 37 
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- N2 % : 0 - 0.2 
- H2 % : 0 - 0.2 
- H2S % : 0.025 - 0.6 
- traces of  : halogenated hydrocarbons, C-N alkanes and C-N cyclo- 
    alkanes 
Site conditions: 
- area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
- ambient temperature min/max. C : 5 / 45 
- humidity % : approx. 85 
- sandstorm  : applicable 
- site elevation  : 30 m above sea level 
- site location  : approx. 3.3 km from the Mediterranean Sea 
 
 
Scope of supply: 
- Gas hood 
- Emergency vent & manhole cover 
- Three-way safety selector valve 
- Combination pressure/vacuum relieve vale and flame arrestor 
- Horizontal flame arrester 
- Sediment trap 
- Condensate accumulator 
- Thermal valve 
- Back pressure valve & horizontal flame arrestor 
- Enclosed flare 
- Additional requirements as described 

Preparing the FAT and SAT tests etc.   
- On-site supervision by a qualified representative of the manufacturer of the installation 
- Providing approval that the equipment has been installed by the contractor in full accordance with the 

manufacturer’s specific instructions.  
- The presence of the manufacturer’s technician during the initial clean water commissioning at the 

Ashdod WWTP as required by this specification.  
- The presence of the manufacturer’s technician during the initial wastewater water commissioning at the 

Ashdod WWTP as required by this specification.  
- The presence of the manufacturer’s technician 45 days after initial operation with wastewater for 

operation evaluation of the system. 
- The presence of the manufacturer’s technician at the Ashdod site in case of a substantial malfunction as 

required by this specification.  
- On-site training by the manufacturer’s technician 
 

2. Previous Experience 
All equipment to be supplied shall be solely made in OECD countries. 
 
Manufacturer shall be successful in the experience of manufacture, operation, and servicing the biogas 
equipment, size, quality, performance, and reliability equal to that specified.  The manufacturer shall submit 
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evidence of experience as detailed below: 
 
a. having supplied in OECD countries (excluding Israel), at least twenty-five (25) installations of similar type 

and size that have been in successful operation for at least five (5) years. 
b. having supplied in Israel biogas safety accessories and flares in at least three (3) installations that have been 

successful for at least 3 years.  
 

The Israeli supplier-representative shall show that the company operates a qualified service team in Israel with at 
least 3 qualified technicians with previous experience in servicing the proposed equipment for at least 2 years.  
 

3. Main data 
All equipment shall be provided from a single manufacturer.  
 
All flange connections shall be in accordance with the ANSI specifications.  
 

3.1 Gas hood 
Purpose: collects biogas from the anaerobic digester and transfers it to the piping system.   :  
 
Manufacturer  : To be supplied by Shand&Jurs, Varec or approved 

equivalent by the Client’s Designer 
Number units : 1  
Biogas flow @ 20C (min/average/max) m3/hr : 20/100/150 
Pressure (min/average/max) mbar : 20/40/60 
area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Apertures: 
- 24-inch manhole with bolted blind flange and handles 
- 4-inch pipe for pressure/vacuum relieve system 
- 1-inch pipe for internal water spray unit for foam suppression 
- 4-inch side pipe for biogas discharge 
  
The gas hood shall be attached to the digester roof by flange and bolts.  
 
Material of construction  : SS316L with spark resistant design 
   

3.2 Emergency vent & manhole cover 
Purpose: emergency venting of excess pressures and for tank venting and examination.  
 
Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
Number units : 2  
Diameter inch : 24 
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Pressure relief mbar : 50 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Power supply V : 24 DC 
Features to be included: 
- proximity switch to signal when pressure device is relieving 
Material of construction: 
- base  : SS316 
- pallet  : SS316 
- seat  : SS316 
- Internal diaphragm clamp ring  : SS316 
- load weights  : Lead 
- fasteners  : SS316 
- hinge arm  : SS316 
- hinge pin  : SS316 
- diaphragm  : FEP Teflon 
- backup disk  : N-8090 
 

3.3 Three-way safety selector valve 
Purpose: permits the safe and efficient maintenance of the redundant pressure relief systems without and process 
interruptions.   :  
 
Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
Number units : 1  
Diameter inch : 4-inch inlet and two 4 inch outlet 
Explosion proof classification  :  
Features to be included: 
- one valve needed for switching from one pressure relive system to another 
- smooth operation allowing full flow yet requires low torque  
- includes red position indicator and lockout protection 
- no need for depressurizing the system 
 
Working pressure mbar : 60 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Operator   : worm gear 
Material of construction: 
- body  : SS316 
- rotor  : SS316 
- trim  : SS316 
- seal  : Buna -N 
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- isolation disk, shaft, retraction brush : SS316 
- fasteners  : SS316 
 

3.4 Combination pressure/vacuum relieve valve and flame arrester 
Purpose: Prevents over pressurization or vacuum conditions in the digester. It shall allow for adjusting the 
pressure/vacuum values. The system shall also include a positive flame stop. Two sets will be provided on each 
digester to allow for servicing of one set while keeping the digester in service.  
 
Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
Number units : 2  
Diameter inch : 4 
Biogas flow @ 20C (min/average/max) m3/hr : 20/100/150 
Pressure (min/average/max) mbar : 30/30/40 
Pressure drop mbar : no more than 10 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Maximum leak rate@95%set pressure m3/hr : no more than 0.85   
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Features to be included: 
- allows for easy maintenance and inspection without the need for dismantling the system from the pipe. 
- entire bank assembly shall slide easily out of the arrester housing to facilitate inspection and cleaning.   
 
Material of construction: 
- body  : SS316 
- cover  : SS316 
- hood  : SS316 
- seats  : SS316 
- stem guide  : SS316 
- pallets  : SS316 
- pressure stem  : SS316 
- vacuum stem  : SS316 
- screens  : SS316 
- hardware  : SS316 
- diaphragm  : FEP Teflon 
- bank assembly material (for FA)  : SS316 
   :  
  :  

3.5 Horizontal flame arrester 
Purpose: provide a positive flame stop in the biogas piping. The system provides the propagation of fire while 
minimizing the flow capacity with minimum pressure drop. The system quenches the flame by cooling the flame 
to below its ignition temperature.  
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Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 
Client’s Designer 

Type   :  plate 
Number units : 2  
Diameter inch : 4 
Biogas flow @ 20C (min/average/max) m3/hr : 20/100/150 
Pressure (min/average/max) mbar : 20/30/40 
Pressure drop mbar : no more than 10 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Features to be included: 
- allows for easy maintenance and inspection without the need for dismantling the system from the pipe. 
- entire bank assembly shall slide easily out of the arrester housing to facilitate inspection and cleaning.   
 
Material of construction: 
- housing material  : SS316 
- bank assembly material  : SS316 
-   
 

3.6 Sediment trap 
Purpose: Collect moisture and remove pipe scale and particulates. These devices shall be installed at the end of 
long pipe runs, and anywhere the gas may be cooled or compressed resulting in condensation. The method for 
removal is based on providing a centrifugal force and a drop in velocity. 
 
Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
Type   : centrifugal 
Number units : 1  
Diameter inch : 4 
Biogas flow @ 20C (min/average/max) m3/hr : 20/100/150 
Pressure (min/average/max) mbar : 20/30/40 
Pressure drop mbar : no more than 10 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Features to be included: 
- cooling coil to supplement the removal of moisture in the gas 
- easy cleanout 
- sight glass 
- SS316 isolation valves 
Material of construction: 
- tank material  : SS316 
- sight glass valves  : SS316 
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- cooling coil   : SS316 
- soft goods  : Buna N 
 
 

3.7 Condensate Accumulator 
Purpose: designed for the removal and storage of liquid condensation from biogas while maintaining system 
pressure integrity. These devices shall be installed in conjunction with the sediment trap. 
 
Manufacturer  : Shand&Jurs, Varec or approved equivalent by the 

Client’s Designer 
Number units : 1  
Tag number  : ___________ 
Diameter inch : 4 
Drain diameter inch : 2 
Tank volume liter : 125 
Biogas flow @ 20C (min/average/max) m3/hr : 20/100/150 
Pressure (min/average/max) mbar : 20/30/40 
Pressure drop mbar : no more than 10 
Area classification  : explosion proof as required in the NFPA 820 Class 1, 
    division 1, group D  
Connection standard  : ANSI 
Connection type  : flange and bolts.   
Power supply V : 24 DC 
Features to be included: 
- liquid level switches (high and low) that activate the drip line solenoid – NEMA 7  
- drip line solenoid for automatic discharging of the accumulated liquid – NEMA 7 
- easy cleanout 
- sight glass for visual indication of condensate level with SS316 valve, SS316 guard rods, and SS316  
 drain cock  
- SS316 isolation valves 
Material of construction: 
- tank material  : SS316 
- sight glass valves  : SS316 
- soft goods  : Buna N 
 
 

4. Protective coatings 
All Stainless-steel components shall undergo a complete passivation - by immersion process. No spray treatment 
or painting shall be allowed. The internal process shall be documented.  
 
All carbon steel surfaces shall be coated except for stainless steel surfaces.  
 
Welding details between parts shall be conducted in accordance with best practices as outlined in chapter 5.5 
“Geometric Considerations” given in Design of Municipal Wastewater Treatment Plants – Manual of Practice #8 
fifth edition. 
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All welds shall be cleaned before passivation.  
 
No field welds shall be allowed. 
 
Any ferrous metal surfaces that are not SS shall be coated. The coatings shall be completely shop applied (no 
field finishing) and shall be verified by the following ISO standards tests or any other equivalent standard 
approved by the client: 
 
- Painting layers adhesion  : ISO 2409:2007 – Cross cut test  
    ISO 4624:2016 – Pull of test for adhesion 
 
- Preparation of steels before painting : ISO 8501-1:2007 - preparation of steel substrates before  
    application of paints and related products - Visual  
    assessment of surface cleanliness 
     
    ISO 8503-1:2012 - Preparation of steel substrates before  
    application of paints and related products - Surface  
 
    ISO 8503-1- 5:2012 - Preparation of steel substrates  
    Before application of paints and related products –  
    surface roughness characteristics of blast-cleaned steel  
    substrates 
 
 

5. Fastening materials 
Flanges  : ANSI 
 
Bolts 
- Thread type  : M 
- Bolt head type  : Hex 
- Identification  : in accordance with ISO 3506-1 
- Length  : thread shall protrude at least 2 thread pitches and no  

   more than three thread pitches. 
- Material  : SS316L 
Nuts   
- Style of nuts  : Hex 
- Identification  : in accordance with ISO 3506-2 
- Material  : SS316 
Washers - material  : SS316 
Spring washers - material  : SS316 
 

6. Nameplates 
- a stainless steel 316 identification nameplate shall be fixed to the equipment.  
- all information provided shall be engraved (not printed)  
- the nameplate shall include the following information: 
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- Manufacturer's name 
- Model number 
- Serial number 
- Tag number from P&ID 
- Date of manufacture 
- Power supply 
- Protection rating 
- Amperage 
- Speed 
- Rated capacity 
- All other pertinent data 

 
- motor data shall include in addition: 
 

- Number of poles 
- Electrical connection 
- Efficiency 
- Isolation class  
- Service factor 

  

7. Spare parts 
Spare parts to be supplied within the scope of supply shall adhere to the following: 
 
- All spare parts shall be identical and interchangeable with the original parts. 
- All spare parts shall be properly packed and clearly labelled separately and packed in containers. 
- Each container will be labelled showing the contents of the container. 
- Suitable provisions shall be made to protect the spare parts against corrosion. 

8. Submittals 
To obtain approval from the Client’s Designer, submittal documents shall be prepared. The submittal shall 
provide standard documentation for easy reference. Submittals that are not in accordance with this requirement 
will be automatically disqualified. All submitted documents shall be in English only.  
 
Document 1: First page: 

a. Equipment Name 
b. Tag number (or numbers) in accordance with the P&ID drawings 
c. Manufacturer’s name 
d. Model Number 
e. Equipment country of origin 
f. Supplier’s signature 
g. Contractor’s Designer’s signature 
h. Contractor’s signature 
i. Date 
j. Version number 
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Document 2: Signed documents by manufacturer - Tender specification, the relevant P&ID and the specific 
drawings that pertain to the specific equipment shall be signed on each page by the manufacturer and the 
Contractor’s Designer stating that the proposed equipment is in full compliance with all the tender and this 
specification requirements.  
 
Document 3: Technical data - Technical data that verifies full compliance with this specification. The data 
shall be submitted in the following manner, and shall include (but not limited to) the following:  
 
- Document 3A: technical data sheets, including the manufacturer’s technical offer  
- Document 3B: electrical wiring drawings, control configuration, proposed software, proposed 

communications protocol, power requirements, electrical standards adopted, etc. 
- Document 3C: brochures,  
- Document 3D: performance curves and calculations (as required in the specification), 
- Document 3E: drawings of proposed equipment (detailing dimensions and proposed installation),  
- Document 3F: standard installation manual and O&M manuals.  

 
Document 4: Bill of Materials – A Bill of Materials of all components to be supplied. The bill of materials shall 
be provided in a table format as detailed below: 
 
 

No. Name of 
component 

Weight 
Static/dynamic/wet 
 [kg] 

Sub-
component 

Sub-
component 
manufacturers 
part number 

Required 
sub-
component 
material of 
construction 
in tender 
documents 

Proposed 
sub-
component 
material of 
construction 

Quantity 

1 TTTTTTTT XXX/YYY/ZZZ AAAAAA GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   BBBBBB GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   CCCCCC GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   DDDDDD GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   FFFFFFF GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   GGGGGG GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

Note: Capitalized letters are to be replaced by actual information 
 
 
Document 5:  Previous Experience –  
 
- Document 5A: Manufacturers list of previous installations in OECD countries (not including Israel) – the 

list shall be in the following format: 
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No. Year of 

installation 
WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       
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- Document 5B: Manufacturers list of previous installations in Israel) – the list shall be in the following 

format: 
 

No. Year of 
installation 

WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       
 
- Document 5C: Name list of the service team in Israel – a list shall be in the following format: 
 

No. Name of qualified 
technician 
(first and last name) 

Number for years 
working on equipment 
from the specific 
manufacturer 

Number of years’ 
experience 

Contact name, 
telephone, e-mail 

1     
2     
3     
4     

 
 
If the submittal is not accepted, the contractor shall revise the submittal in accordance with the Client’s/Client’s 
designer’s remarks. 
 
The resubmittal shall include the entire submittal package and all changes shall be marked (using “Track 
Changes”). The re-submittal shall be designated with an updated revision number.  
 
Revised submittals that are not marked and with updated revision numbers shall not be checked and shall be 
handed back to the contractor and shall not be approved. 
 

9. Factory Acceptance Test 
 
For this equipment no client’s witness factory acceptance test is required.  
 
After complete manufacturing of the system the manufacturer shall notify the client that the entire scope of 
equipment supply has been completed and is ready for the factory acceptance test.  
 
Sixty (60) days prior to the shipment, the supplier shall send the following: 

 
Updated submittal documents (1 through 5) as required above in a final version, stamped with “final version”, 
with no marked changes on it.  
 
Document 6: Certified installation drawings – certified final drawings of the equipment including dimension 
prints detailing equipment dimensions, installation details including but not limited to all required anchor bolt 
locations, weights, grove locations, openings, access areas and channel connection details etc. All drawings will 
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be also provided in electronic files – CAD 2018 format. The electronic file drawings shall be both in 2D and 3D.  
 
Document 7: Electrical drawings – The following technical data shall be provided: 
 
- Document 7A: Complete wiring diagrams for the all the components supplied, 
- Document 7B: Complete P&ID drawings of the equipment including the required control diagrams 
- Document 7C: Control Narrative for Process Control 
- Document 7D: Complete I/O lists and other process related information  
- Document 7E: Detailed communication tables. These communication tables shall include but not limited to 

addresses and data for all types of events, motor status, instrumentation information, valve positions, motor 
speeds, power consumption, input and output discrete and analog raw data.   

 
Document 8: Manufacturer's recommended procedures for jobsite storage and handling of equipment.  

 
Document 9: Dedicated Installation, Operation and Maintenance Manuals: Prior to delivery of equipment and 
updated as required during installation of the equipment, the manufacturer shall furnish complete and detailed 
installation, operation and maintenance manuals which shall include the following information as a minimum 
requirement:  

 
1) A description of each equipment and item, normal operating characteristics and limiting conditions 

including but not limited to performance curves, engineering data etc.  
2) Assembly, installation and adjustment instructions.  
3) Electrical diagrams, control philosophy and shop drawings for installation  
4) Complete descriptive literature of all materials and components furnished.  
5) Erection drawings with equipment mark numbers 
6) Guide for trouble shooting with easy to read tables and charts  
7) Field test protocols inline with the specification tests 
8) Start-up instructions 
9) Operating instructions 
10) Routine maintenance and preventive maintenance schedule instructions  
11) Control software documentation  
12) Malfunction detection instructions 
13) Safety instructions 
14) Spare parts list and ordering procedure, including recommended quantities of spare parts to be 

stored onsite. 
 

Document 10: Complete part list of the equipment to be tested. This shall be identical to what is required to be 
supplied by the manufacturer. 
 
Document 11: Copy of the internal quality acceptance tests to be performed by the manufacturer 
 
Document 12: Written approval of the supplier that the equipment fully complies with all that required in the 
tender specifications and has passed all internal quality acceptance. 
 
The shipment shall proceed only after the documentation has been approved by the Client and the Client’s 
Designer. 
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10. Site Acceptance Test (SAT) 

10.1 General 
The site acceptance tests shall include: 
 
a. Conducting and approved completion of the dry-running tests  
b. Conducting and approved completion of specific equipment performance tests  
c. Conducting and approved completion of clean water tests 
d. Conducting and approved completion of wastewater tests 

10.2 Tests on equipment upon arrival 
All equipment that arrives at site shall be inspected as follows: 
 
Visual inspection that the equipment is of high quality as detailed below: 

1) no damages or flaws are seen, 
2) no corrosion is seen  
3) all critical sizes including – length, diameter, wall thickness    
4) all materials provided are accordance with specifications this shall be conducted by proof of 

material tracing and using a hand held calibrated spectrometers that shall be on-site and operational 
during the FAT.   

5) complete passivation on stainless steel components has been conducted 
6) no non-similar metals have been connected 
7) all fastening equipment has been provided 
8) motors plates are in accordance with specs and what has been offered 
9) plastic/rubber parts are new and not cracked 
10) name plate is identical to what was required   

 
It should be noted that all equipment shall be subject approval at site by the Israeli Standards Institute as required 
by the tender documents.  
 
Positive acceptance – the visual inspection shows no flaws. 
 
Negative acceptance -  the visual inspection shows flaws. The manufacturer shall mitigate all flows before dry 
running tests.    
 

10.3 Dry-running tests  
Dry-running tests shall only be performed on equipment that allows dry-running, such as electric boards, 
blowers, some instruments, etc. 
 
Complete I/O tests shall be conducted, and simulation of the process will be accomplished. 
 
No dry-running tests may be performed on equipment that must be operated with water, such as pumps, etc. 
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The supplier shall provide the client, manufacturers written approval that supplied equipment is in accordance 
with the manufacturer's instructions.  
 
The supplier shall provide calibration documents the equipment has been calibrated.  
 
A pressure test shall be conducted along the entire system from the gas hood to the flare and gas storage. This 
shall be conducted with nitrogen gas and shall be in accordance with ANSI149-6:2015. 
These tests shall include the preparation of complete documentation of tests conducted. All measuring and 
recording devices needed to conduct these tests shall be provided by the supplier.  
 
It should be noted that all equipment shall be subject approval at site by the Israeli Standards Institute as required 
by the tender documents.  
 

10.4 Specific Equipment Performance Tests 
The specific performance tests shall be carried out along the complete designed operating range of each specific 
piece of equipment. 
 
The performance tests shall be carried out in the presence of both the client’s representative and the supplier's 
authorized representative. 
 
The duration time of the performance tests shall be in accordance with the manufacturer’s specific instructions. 
At the end of each performance test the manufacturer’s representative shall sign a document stating the 
equipment have been installed in according to the manufacturer’s recommendations, the equipment has passed 
all performance tests for the specific equipment and that the equipment is entitled to have the extended warranty 
as required by the tender.  

10.5 Clean Water Tests 
Prior to operating the entire wastewater treatment with clean water for a 30-day period, the following 
documentation from the manufacturer shall be provided: 
 
- Complete equipment submittals – Documents 1 through 12 – in 5 copies in colour prints and in electronic 

file – PDF, DWG and WORD files 
- Written approval from the manufacturer that the equipment is ready for operation 
 
Clean water tests shall not be conducted at this stage for the biogas compressors. 
 

10.6 Wastewater Tests 
Operating the plant with wastewater shall not commence until the clean water tests have been completed and 
approved.  
 
After successfully commissioning with wastewater, the supplier will notify the client that the plant is ready for 
the wastewater site acceptance test. 
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The plant shall operate during the 60-day wastewater test with no substantial equipment malfunctions. A 
substantial equipment malfunction is defined as: 
 
- The equipment has been inoperable for a period of more than 24 hours and requires a qualified 

technician from the manufacturer/supplier to mitigate the problem. 
 
- The equipment has been inoperable for more than 3 times and required a qualified technician from the 

manufacturer/supplier to mitigate the problem regardless of the down-time period. 
 
- The accumulative down-time for all types of malfunctions (with or without the assistance of a qualified 

technician of the manufacturer or supplier) shall be no more than 36 hours.  
 
The manufacturers qualified technician shall be present at the AshdodWWTP 45 days after initial operation with 
wastewater the manufacturers qualified technician shall for evaluating the operation of the system and in case 
where there are substantial equipment malfunctions as defined above.  
 

Positive acceptance – pass the 60-day test with no substantial equipment malfunction. 
 
Negative acceptance -  if after 160 days the equipment does not pass the wastewater tests the wastewater 
treatment plant shall be considered a failed plant as defined in the contract.   
 

11. Warranty  
 
The biogas equipment supplied under this Specification shall be warranted to two (2) years from date of 
commissioning of plant with wastewater. 
 
The manufacturer shall provide the client the manufacturer’s warranty made in favour of the client, that the 
equipment supplied shall be warranted by the manufacturer to be free from defects in design, workmanship, and 
material for the duration of the Manufacturers warrantee period.   
 
The manufacturer shall provide specific instructions on how to store the equipment until installation and from 
installation until continuous operation. The manufacturer’s representative shall from time to time visit the 
storage facilities and update project management on the storage conditions. If the manufacturer’s representative 
sees that the storage conditions are not satisfactory, due notice must be given promptly.  
 
Equipment shall be tested in accordance with the manufacturer’s instructions. The manufacturer shall provide 
documentation approving the installation and operation of the equipment.  
 
If any part of the equipment supplied under this Specification should fail during the warranty period, the 
defective part shall be replaced immediately at the manufacturers’ expense. All work associated with fixing the 
equipment will also be borne by the manufacturer. If for any reason the same equipment breaks down 
consecutively with the same malfunction, the manufacturer’s technician shall provide a site visit for evaluation 
on the manufacturers’ expense. If the equipment continues to malfunction (over a period of 5 months) the 
manufacturer shall replace the entire package at the manufacturers expense. If the malfunction continues to other 
units as well, the manufacturer shall replace all the packages in their entirety on the manufacturers expense. If in 



For Approval 
version 1.01 

 

Page 17 of 17 pages 
2 - Biogas equipment- ver 1.01.DOC 
©2017 – Erich J. Shaw, the intention of this document is for tender and design purposes for the Ashdod WWTP only. All 
rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, 
including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the 
Erich J. Shaw, except in the case of preparing the Ashdod WWTP proposal and design. 
 

spite of all the replacements, the system still continues to malfunction, the manufacturer shall rebate the client 
the complete cost of the system and pay all damages as a result of the equipment failure.  
 
In addition, the manufacturer shall guarantee the following: 
 
1. The equipment that is offered is represented in Israel and technical assistance shall be given locally for a 

period of at least 7 years. 
2. The equipment manufacturer shall guarantee the availability of spare parts for 7 years from the day of 

commissioning. 
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Specification number 7068-03 for the supply of the 
INSTRUMENATION   
Version 1.01 

 
1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant, high quality instrumentation shall be provided. This 
specification provides the requirements as shown in the P&ID diagrams. The specifications outlined are the 
minimal requirements for these instruments. If the Contractor believes that additional instrumentation is 
needed in order to ensure proper, safe, effective, and efficient operation, the Contractor shall supply such 
instrumentation and shall include their cost in the proposed price.  

Instrumentation that is installed outside or where specifically indicated shall be installed in a closed 
instrumentation box for protection against rain, wind accidental splash etc. The protective box shall be made 
from SS316 and waterproof.   

The equipment shall be suitable for operation in wastewater treatment installations under harsh conditions 
both for continuous long-term operation and for intermittent operation. The system shall be designed for 
maintenance free (except for routine maintenance, long life at 24-hour per day operation. 
Scope of supply: 

- Instruments required in this specification 

- A stainless steel identification nameplate shall be affixed to all instruments and control cabinets 
showing all relevant data 

- All necessary tools to disassemble, service, repair and adjust the equipment spare parts recommended 
by the manufacturer for one year of operation, in addition to the spare parts listed hereafter 

- Project engineering including submittal preparation, design drawings, reviewing the contractors 
detailed design in applying the manufacturer’s equipment, preparing the FAT and SAT tests etc.   

- Preparing and allocating all necessary resources for conducting a full FAT procedure in accordance 
with these specifications witnessed test by client and the manufacturer at the manufacturer’s factory 
site.  

- On-site supervision by a qualified representative of the manufacturer of the installation 

- Providing approval that the equipment has been installed by the contractor in full accordance with the 
manufacturers specific instructions.  

- The presence of the manufacturer’s technician during the initial clean water commissioning at the 
Ashdod WWTP as required by this specification.  

- The presence of the manufacturers technician during the initial wastewater water commissioning at the 
Ashdod WWTP as required by this specification.  

- The presence of the manufacturer’s technician 45 days after initial operation with wastewater for 
operation evaluation of the system. 

- The presence of the manufacturer’s technician at the Ashdod site in case of a substantial malfunction 
as required by this specification.  

- On-site training by the manufacturer’s technician  
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2 Previous Experience 
 
All equipment to be supplied shall be solely made in OECD countries. 
 
Manufacturer shall be successful in the experience of manufacture, and servicing of equipment of type, size, 
quality, performance, and reliability equal to that specified in this specification.  The manufacturer shall 
submit evidence of experience having supplied in OECD countries (excluding Israel), at least one hundred 
fifty (150) installations of similar type and size that have been in successful operation for at least five (5) 
years. 
 
The Israeli supplier-representative shall have an internal qualified service team in Israel with at least 3 
qualified technicians for providing service in Israel. These qualified technicians shall have previous 
experience in servicing the instrumentation of similar complexity for at least 5 years.  

 
 
 

3 Pressure transmitter – biogas  
 
3.1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant pressure transmitters on the biogas lines are to be 
installed through the plant. 
 
Measuring principle    : Pressure transmitter with diaphragm 
 
Number of units    : 6 
Tag numbers     : PT-1905, PT-1945, PT-2117, PT-2160, PT-2203, PT-2214 
 
Medium: 
- type     : biogas,  
- temperature min./max. C : 5 - 50 
- pressure   bar : -0.01 to 0.15 
Site conditions: 
- location    : outdoors  
- area classification   : explosion proof ATEX Exi  
- ambient temperature min/max.C : 5 / 50 
- humidity %   : approx. 85 
- sandstorm    : applicable 
- site elevation     : 30 m above sea level 
- site location     : approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 
 

3.2 Sensor and converter 
Manufacturer /Supplier   : Vega, Krohne ABB, Endress & Hauser or approved 
equivalent by Clients Designer 
Measuring range    : -0.01 to 0.15 bar 
Over range pressure    : 30% full range 
Output      : 4-20 mA 
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Sensing element    : diaphragm 
Diaphragm material    : Ceramic 
Pressure part material    : 316 SS 
Process connection    : 1” NPT 

Housing material     : Aluminium 
Electrical connection    : M20x1.5 
Protection class    : IP65 
Remaining facilities    : n/a 
 
3.3 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.5 % of measured value over working temperature range. 
 
 
 

4 Level measurement Anaerobic digester – Type 1 
 
General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant two different types of level transmitters shall be installed 
(for verification purposes) on the anaerobic digesters. This specification specifies hydrostatic measurement 
 
Measuring principle   : membrane hydrostatic measurement 
 
Number of units   : 2 
Tag numbers    : LT-1927, LT-1967 
 
Site conditions: 
- location   : indoors on bottom of the anaerobic digesters 
- area classification  : explosion proof as required in the ATEX/IECEx Group II               
                                                                    category 1G Ex ia ( Safety Barrier should be included ) 
- ambient temperature min/max. C : 5 / 50 
- humidity %  : approx. 85 
- sandstorm   : not applicable 
- site elevation   :  30 m above sea level 
- site location   :  approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 
 
Process 
Medium    : sludge  
Temp min/nom/max   : 5/10/45 0C 
 
 
 
Sensor 
Manufacturer /Supplier  : ABB, Vega, Krohne,  Endress & Hauser or approved equivalent by  
      Clients Designer 
Process mounting    : fastening straining clamp with a 20-meters cable 
Measuring range    : 0 – 15    
unit                                                             :          meter 
Material Sensor    : Ceramic 
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Material housing    : 316 St. St. 
Protection class    : IP68 
Measuring relative/absolute   : relative 
Function guard measuring cell  : yes 
Remaining facilities    : a perforated stainless steel 316 pipe will be installed. The  
       diameter of this pipe will be at least 3” 
      

4.1 Amplifier/converter 
Manufacturer /Supplier  : ABB, Vega : Krohne, Endress & Hauser or approved 
equivalent by Clients Designer 
Mounting place    : wall mounted 
Power supply     : 24 V DC 2 wire system 
Output signal analog    : 4 - 20 mA  
Max. Load output signal   : >600 ohm at 24VDC  
Protection class    : IP67 
Output signal function covering   : analog output to <= 3mA 
Digital measuring value display  : yes 
Adjusting facility    : on site, online without medium 
Calibration     :  possibility of zero and span on site 
Remaining facilities    : suitable for joining 2 sensors 
 
4.2 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.5 % of measured value over working temperature range. 
 
 

5 Level measurement Anaerobic digester – Type 2 
 
General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant a two different types of level transmitters shall be 
installed (for verification purposes) on the anaerobic digesters. This specification specifies radar measurement 
 
Measuring principle   : radar 
 
Number of units   : 2 
Tag numbers    : LT-1927, LT-1967 
 
Site conditions: 
- location   : outdoors on top of the anaerobic digesters 
- area classification  : explosion proof ATEX II ½ G Ex ia IIC T6…T Ga /Gb  
                                                                    ( Safety Barrier should be included ) 
- ambient temperature min/max. C : 5 / 50 
- humidity %  : approx. 85 
- sandstorm   : not applicable 
- site elevation   :  30 m above sea level 
- site location   :  approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 
 
Process 
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Medium    : sludge  
Temp min/nom/max   : 5/10/45 C 
 
 
 
Sensor 
Manufacturer /Supplier  : Vega, Krohne, Endress & Hauser or approved equivalent by  
      Clients Designer 
Process mounting   : Special St. St. Plate adapted to the radar connection with correct     
                                                                    length from the digester wall 
Measuring range   : 0 – 15.0   unit : meter 
Antenna Material   : Drop Antenna made of Polypropylene condensate free effect 
Material housing   : Aluminium coated 
Protection class   : IP67 
Measuring relative/absolute  : relative 
Function guard  measuring cell : yes 
 
 
Amplifier/converter 
Manufacturer /Supplier  : Krohne, Endress & Hauser or approved equivalent by Clients 
Designer 
Mounting place   : Above digester, Integral with Antenna 
Working Frequency   : 24 Ghz 
Power supply              : 24 V DC  
Output signal analog   : 4 - 20 mA Hart 
Max. Load output signal  : >600 ohm at 24VDC  
Output signal function covering  : analog output to <= 3mA 
Protection class   : IP67 
Digital measuring value display : yes 
Adjusting facility   : on site, online without medium 
Calibration    :  possibility of zero and span on site 
Remaining facilities  : n/a 
 
5.1 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.5 % of measured value over working temperature range. 
 
 
 
 

6 Flow measurement for Biogas 
 
6.1 General 
 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant a flow meter shall be installed along the biogas lines 
 
Measuring principle   : Thermal Mass flow meters 
 
Number of units   : 4 
Tag numbers    : FT-2103, FT-2108, FT-2125, FT-2210  
Site conditions: 
- location   : indoors/outdoors in concrete pit 
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- area classification  : explosion proof as FM Class 1 Div 1 Groups B, C, D  
- ambient temperature min/max. C : 5 / 50 
- humidity %  : approx. 85 
- sandstorm   : applicable 
- site elevation   :  30 m above sea level 
- site location   :  approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 
 
 
6.2 Process 
Medium    : biogas 
Temp min/nom/max   : 5/10/50  unit: C 
Pressure    : 0.01 – 0.5  unit: bar 
Biogas     : 55 – 65 % 
H2S     : up to 6,000 ppm 
 
6.3 Sensor 
Manufacturer /Supplier  : Fox Instruments, Endress & Hauser or approved  
      equivalent 
Measuring range    : TBD    unit : Nm3/h 
Material Sensor    : 316 St. St. / Hastelloy C 
Sensor Option     : Confirmed for Biogas measurement 
Material housing    : Aluminium coated 
Connection type    : ¾” NPT male adjustable connection 
Sensor Length    : Depend on pipe diameter 
Protection class cable side   : IP67 
Remaining facilities    : n/a 
 
6.4 Amplifier/converter 
Manufacturer /Supplier  : Fisher and Porter : Fox Instruments, Endress & Hauser or 
approved  
       equivalent 
Mounting place    : Remote – mounted on wall 
Protection class    : IP67 
measuring range    : 20- 200   unit : Nm3/h 
Power supply     : 24 VDC 
Output signal analog    : 4 - 20 mA related to flow 
Output signal analog 2    : 4 – 20 mA related to Temp 
Pulse output signal      : yes, passive  
Max. load output signal   : >600 ohm at 24VDC  
Output signal function covering   : analog output to <= 4mA 
Output signal m3 pulse   : free adjustment. 
Digital measuring value display  : yes, local display of flow rate and total flow in  
       engineering units user configurable 
Calibration     : to be delivered calibrated with calibration certificate and the  
       ability of zero calibration at site. Must include V-cal option     
                                                                                  for site calibration without removing the instrument from the   
                                                                                  pipe and interfere the process. 
Remaining facilities    : n/a 
6.5 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total      : 1 % of measured value over working temperature range. 
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7 Flow measurement – hot water  
7.1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant a flow meter shall be installed on the hot water line after 
the boilers. 
 
Measuring principle    : Magnetic inductive 
 
Number of units    : 7 
Tag numbers     : FT-2020, FT-2061, FT-2031, TT2035, TT-2056, TT-2065,  
       TT-2086 
 
Medium: 
- type     : hot potable water 
- temperature min./max.C  : 5 - 110 
- pH     : 5 - 8 
- chlorides content gr/m3  : up to 300 
- TDS gr/m3    : up to 1,500 
Site conditions: 
- location    : indoors  
- ambient temperature min/max.C : 5 / 45 
- humidity %   : approx. 90 
- sandstorm    : applicable 
- site elevation     : 30 m above sea level 
- site location     : approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 
 
7.2 Sensor 
Manufacturer /Supplier   : Fisher and Porter, Krohne, ABB Endress & Hauser or  
       approved  
       equivalent 
Measuring range    : 5-30    unit : m3/h 
Material electrode    : Hastelloy C 
Material liner     : PFA for temp up to 180 DegC 
Material housing    : welded steel construction 
Material flanges    : coated carbon steel 
Earthing rings     : Required for none metallic pipe 
Material earthing rings   : stainless steel316/ 
Protection class cable side   : IP67 
Remaining facilities    : n/a 
 
 
 
 
7.3 Amplifier/converter 
Manufacturer /Supplier   : Fisher and Porter, Krohne, ABB Endress & Hauser or  
       approved  
equivalent 
Mounting place    : remote – mounted on wall or inside cabinet 
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Protection class    : IP67 
measuring range    : 0- 30   unit : m3/h 
Power supply     : 230 VAC 50 Hz 
Output signal analog     :4 - 20 mA ( Active / Passive Field selectable ) 
Pulse output signal    : yes, passive  
Max. load output signal   : >600 ohm at 24VDC  
Output signal function covering   : analog output to <= 4mA 
Output signal direction   : one direction 
Output signal m3 pulse   : free adjustment. 
Empty pipe cut off signal   : yes. Without using additional electrodes inside the sensor. 
Digital measuring value display  : yes, local display of flow rate and total flow in  
       Engineering unit’s user configurable 
Calibration     : to be delivered calibrated with wet calibration certificate and   
                                                                                   the ability of zero calibration at site. 
Excitation frequency    : 6.25/12.5 Hz 
Remaining facilities    : n/a 
 
7.4 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total      : 0.3 % of measured value over working temperature range  
 
 
 

8 Pressure transmitter – hot water  
8.1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant a pressure transmitter shall be installed on the hot water 
lines line after the boilers. 
 
Measuring principle    : Pressure sensor 
Number of units    : 1 
Tag numbers     : PT-2017,  
 
Medium: 
- type     : hot potable water 
- temperature min./max.C  : 5 - 110 
- pH     : 5 - 8 
- chlorides content gr/m3  : up to 300 
- TDS gr/m3    : up to 1,500 
Site conditions: 
- location    : Install on the pipe  
- ambient temperature min/max.C : 5 / 45 

- humidity %   : approx. 90 
- sandstorm    : applicable 
- site elevation     : 30 m above sea level 
- site location     : approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 

8.2 Sensor and converter 
Manufacturer /Supplier   : ABB, Vega, Krohne, Endress & Hauser or approved  
       equivalent by Clients Designer 
Set point     : to be determined by operators 
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Measuring range    : 0.0 – 6.0    unit : bar 
Output type     : Analog 4-20 mA 
Power Supply    : 24 VDC 2 wire system 
Sensing element    : diaphragm 
Diaphragm material    : Ceramic up to 150 0C 
Pressure part material    : 316 SS 
Process connection    : 1” NPT 
Housing material     : 316L ( Electro polished ) DIN 1 Chamber 
Electrical connection    : M20 x 1.5 
Protection class    : IP65 
Remaining facilities    : n/a 
 
8.3 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.2 % of measured value over working temperature range. 
 
 

9 Temperature transmitter – sludge  
9.1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant temperature transmitters shall be installed on the sludge 
lines line before and after the heat exchangers. 
 
Measuring principle    : __________ 
Number of units    : 4 
Tag numbers     : TT-2048, TT-2050, TT-2078, TT-2080  
 
Medium: 
- type     : digested primary sludge 
- temperature min./max.C  : 17 - 45 
- pH     : 5 - 8 
- density kg/m3   : 1,050 
- solids  
       average gr/m3   : up to 25,000 
       max gr/m3   : up to 75,000 
- oxidation/reduction value mV : less than -400 (full anaerobic conditions) 
- chlorides content gr/m3  : up to 300 
- TDS gr/m3    : up to 1,500 
Site conditions: 
- location    : Installed on the pipe 

- ambient temperature min/max.C : 5 / 45 
- humidity %   : approx. 90 
- sandstorm    : applicable 
- site elevation     : 30 m above sea level 
- site location     : approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 

9.2 Sensor and converter 
Manufacturer /Supplier   : ABB, Vega, Krohne, Endress & Hauser or approved  
       equivalent by Clients Designer 
Set point     : to be determined by operators 
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Measuring range    : 0 - 110   unit : centigrade 
Output Type     : Analog 4-20 mA 
Power supply     : 24 VDC 2 wire system 
Sensing element    : PT-100 include Pocket / Integral transmitter 
Pressure part material    : 316 SS 
Process connection    : 1/2” NPT 
Protection Class    : IP67 
Housing material     : Aluminium 
Electrical connection    : M20 x 1.5 
 
9.3 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.1 % of measured value over working temperature range. 
 

10 Pressure transmitter – sludge  
10.1 General 
For the Ashdod domestic wastewater treatment plant a pressure transmitter shall be installed on the recycled 
sludge lines before and after the heat exchangers. 
 
Measuring principle    : Diaphragm based pressure transmitter 
Number of units    : 1 
Tag numbers     : PT-2042, PT-2052, PT-2072, PT-2082 
 
Medium: 
- type     : digested primary sludge 
- temperature min./max.C  : 17 - 45 
- pH     : 5 - 8 
- density kg/m3    : 1,050 
- solids  
       average gr/m3   : up to 25,000 
       max gr/m3   : up to 75,000 
- oxidation/reduction value mV : less than -400 (full anaerobic conditions) 
- chlorides content gr/m3  : up to 300 
- TDS gr/m3    : up to 1,500 
Site conditions: 
- location    : remote – mounted on wall  

- ambient temperature min/max.C : 5 / 45 
- humidity %   : approx. 90 
- sandstorm    : applicable 
- site elevation     : 30 m above sea level 
- site location     : approx. 2.0 km from the Mediterranean Sea 
 

10.2 Sensor and converter 
Manufacturer /Supplier   : Vega, Krohne, Endress & Hauser or approved equivalent by  
       Clients Designer 
Set point     : to be determined by operators 
Manufacturer /Supplier   : ABB, Vega, Krohne, Endress & Hauser or approved  
       equivalent by Clients Designer 
Clients Designer.0 – 2.5    unit : bar 
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Output type     : Analog 4-20 mA 
Power Supply    : 24 VDC 2 wire system 
Sensing element    : diaphragm 
Diaphragm material    : Ceramic 
Pressure part material    : 316 SS 
Process connection    : 1” NPT 
Housing material     : 316L ( Electro polished ) DIN 1 Chamber 
Electrical connection    : M20 x 1.5 
Protection class    : IP65 
Remaining facilities    : n/a 
 
10.3 Accuracy (sensor + transmitter + amplifier +converter) 
Total       : 0.2 % of measured value over working temperature range. 

11 Fastening materials 
Flanges  : DIN 
 
Bolts 
- Thread type  : M 
- Bolt head type  : Hex 
- Identification  : in accordance with ISO 3506-1 
- Length  : thread shall protrude at least 2 thread pitches and no  

   more than three thread pitches. 
- Material  : SS316L 
Nuts   
- Style of nuts  : Hex 
- Identification  : in accordance with ISO 3506-2 
- Material  : SS316 
Washers - material  : SS316 
Spring washers - material  : SS316 
 

12 Nameplates 
- a stainless steel 316 identification nameplate shall be fixed to the equipment.  
- all information provided shall be engraved (not printed)  
- the nameplate shall include the following information: 
 

- Manufacturer's name 
- Model number 
- Serial number 
- Tag number from P&ID 
- Date of manufacture 
- Power supply 
- Protection rating 
- Amperage 
- Speed 
- Rated capacity 
- All other pertinent data 

 
- motor data shall include in addition: 
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- Number of poles 
- Electrical connection 
- Efficiency 
- Isolation class  
- Service factor 

  

13 Spare parts 
Spare parts to be supplied within the scope of supply shall adhere to the following: 
 
- All spare parts shall be identical and interchangeable with the original parts. 
- All spare parts shall be properly packed and clearly labelled separately and packed in containers. 
- Each container will be labelled showing the contents of the container. 
- Suitable provisions shall be made to protect the spare parts against corrosion. 
 

14 Submittals 
To obtain approval from the Client’s Designer, submittal documents shall be prepared. The submittal shall 
provide standard documentation for easy reference. Submittals that are not in accordance with this 
requirement will be automatically disqualified. All submitted documents shall be in English only.  
 
Document 1: First page: 

a. Equipment Name 
b. Tag number (or numbers) in accordance with the P&ID drawings 
c. Manufacturer’s name 
d. Model Number 
e. Equipment country of origin 
f. Supplier’s signature 
g. Contractor’s Designer’s signature 
h. Contractor’s signature 
i. Date 
j. Version number  

Document 2: Signed documents by manufacturer - Tender specification, the relevant P&ID and the 
specific drawings that pertain to the specific equipment shall be signed on each page by the manufacturer and 
the Contractor’s Designer stating that the proposed equipment is in full compliance with all the tender and 
this specification requirements.  
 

Document 3: Technical data - Technical data that verifies full compliance with this specification. The data 
shall be submitted in the following manner, and shall include (but not limited to) the following:  
 

- Document 3A: technical data sheets, including the manufacturer’s technical offer  

- Document 3B: electrical wiring drawings, control configuration, proposed software, proposed 
communications protocol, power requirements, electrical standards adopted, etc. 

- Document 3C: brochures,  

- Document 3D: specification sheets including the accuracy of the equipment, the response time, the 
mean time between failures, service interval, etc   

- Document 3E: drawings of proposed equipment (detailing dimensions and proposed installation),  

- Document 3F: standard installation manual and O&M manuals. 
 

Document 4: Bill of Materials – A Bill of Materials of all components to be supplied. The bill of materials 
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shall be provided in a table format as detailed below: 
 
 

No. Name of 
component 

Weight 
Static/dynamic/wet 
 [kg] 

Sub-
component 

Sub-
component 
manufacturers 
part number 

Required 
sub-
component 
material of 
construction 
in tender 
documents 

Proposed 
sub-
component 
material of 
construction 

Quantity 

1 TTTTTTTT XXX/YYY/ZZZ AAAAAA GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   BBBBBB GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   CCCCCC GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   DDDDDD GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   FFFFFFF GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

   GGGGGG GGG-HHH-
FFF 

JJJJJJ SSSSSS  

Note: Capitalized letters are to be replaced by actual information 

 
 
Document 5:  Previous Experience –  
 

- Document 5A: Manufacturers list of previous installations in OECD countries (not including Israel) – 
the list shall be in the following format: 

 

No. Year of 
installation 

WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       
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- Document 5B: Manufacturers list of previous installations in Israel) – the list shall be in the following 
format: 

 

No. Year of 
installation 

WWTP 
name 

Country Design capacity 
of WWTP 
[m3/day] 

Model type of 
installed 
equipment 

Contact name, 
telephone, e-
mail 

1       

 

- Document 5C: Name list of the service team in Israel – a list shall be in the following format: 
 

No. Name of qualified 
technician 
(first and last name) 

Number for years 
working on equipment 
from the specific 
manufacturer 

Number of years’ 
experience 

Contact name, 
telephone, e-mail 

1     

2     

3     

4     

 
If the submittal is not accepted, the contractor shall revise the submittal in accordance with the 
Client’s/Client’s designer’s remarks. 
 
The resubmittal shall include the entire submittal package and all changes shall be marked (using “Track 
Changes”). The re-submittal shall be designated with an updated revision number.  
 
Revised submittals that are not marked and with updated revision numbers shall not be checked and shall be 

handed back to the contractor and shall not be approved.  
 

15 Factory Acceptance Test 
For this equipment no client’s witness factory acceptance test is required.  
 
After complete manufacturing of the system the manufacturer shall notify the client that the entire scope of 
equipment supply has been completed and is ready for the factory acceptance test.  
 
Sixty (60) days prior to the factory visit, the supplier shall send the following: 

 

Updated submittal documents (1 through 5) as required above in a final version, stamped with “final 
version”, with no marked changes on it.  

 
Document 6: Certified installation drawings – certified final drawings of the equipment including 
dimension prints detailing equipment dimensions, installation details including but not limited to all required 
anchor bolt locations, weights, grove locations, openings, access areas and channel connection details etc. All 
drawings will be also provided in electronic files – CAD 2018 format. The electronic file drawings shall be 
both in 2D and 3D.  
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Document 7: Electrical drawings – The following technical data shall be provided: 
 

- Document 7A: Complete wiring diagrams for the all the components supplied, 

- Document 7B: Complete P&ID drawings of the equipment including the required control diagrams 

- Document 7C: Control Narrative for Process Control 

- Document 7D: Complete I/O lists and other process related information  

- Document 7E: Detailed communication tables. These communication tables shall include but not 
limited to addresses and data for all types of events, motor status, instrumentation information, valve 
positions, motor speeds, power consumption, input and output discrete and analog raw data.   

 

Document 8: Manufacturer's recommended procedures for jobsite storage and handling of equipment.  
 

Document 9: Dedicated Installation, Operation and Maintenance Manuals: Prior to delivery of equipment 
and updated as required during installation of the equipment, the manufacturer shall furnish complete and 
detailed installation, operation and maintenance manuals which shall include the following information as a 
minimum requirement:  

 
1) A description of each equipment and item, normal operating characteristics and limiting 

conditions including but not limited to performance curves, engineering data etc.  
2) Assembly, installation and adjustment instructions.  
3) Electrical diagrams, control philosophy and shop drawings for installation  
4) Complete descriptive literature of all materials and components furnished.  
5) Erection drawings with equipment mark numbers 
6) Guide for trouble shooting with easy to read tables and charts  
7) Lifting instructions 
8) Field test protocols inline with the specification tests 
9) Start-up instructions 
10) Operating instructions 
11) Routine maintenance and preventive maintenance schedule instructions  
12) Control software documentation  
13) Malfunction detection instructions 
14) Safety instructions 
15) Spare parts list and ordering procedure, including recommended quantities of spare parts to be 

stored onsite. 
 

Document 10: Complete part list of the equipment to be tested. This shall be identical to what is required to 
be supplied by the manufacturer. 
 

Document 11: Copy of the internal quality acceptance tests to be performed by the manufacturer 
 

Document 12: Written approval of the supplier that the equipment fully complies with all that required in the 
tender specifications and has passed all internal quality acceptance. 
 
The shipment shall proceed only after the documentation has been approved by the Client and the Client’s 
Designer. 
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16 Site Acceptance Tests (SAT) 
16.1 General 
The site acceptance tests shall include: 
 
a. Conducting and approved completion of the dry-running tests  
b. Conducting and approved completion of specific equipment performance tests  
c. Conducting and approved completion of clean water tests 
d. Conducting and approved completion of wastewater tests  
 

16.2 Tests on equipment upon arrival 
All equipment that arrives at site shall be inspected as follows: 
 
Visual inspection that the equipment is of high quality as detailed below: 

1) no damages or flaws are seen, 
2) no corrosion is seen  
3) all critical sizes including – length, diameter, wall thickness    
4) all materials provided are accordance with specifications this shall be conducted by proof of 

material tracing and using a hand held calibrated spectrometers that shall be on-site and 
operational during the FAT.   

5) complete passivation on stainless steel components has been conducted 
6) no non-similar metals have been connected 
7) all fastening equipment has been provided 
8) nameplates are in accordance with specs and what has been offered 
9) plastic/rubber parts are new and not cracked 
10) name plate is identical to what was required   

 
Positive acceptance – the visual inspection shows no flaws. 
 
Negative acceptance -  the visual inspection shows flaws. The manufacturer shall mitigate all flows before 
dry running tests.    
 
 
16.3 Dry-running tests  
Dry-running tests shall only be performed on equipment that allows dry-running, such as electric boards, 
blowers, some instruments, etc. 
 
Complete I/O tests shall be conducted and simulation of the process will be accomplished. 
 
The supplier shall provide the client, manufacturers written approval that supplied equipment is in accordance 
with the manufacturer's instructions.  
 
16.4 Specific Equipment Performance Tests 
The specific performance tests shall be carried out along the complete designed operating range of each 
specific piece of equipment. 
 
The performance tests shall be carried out in the presence of both the client’s representative and the supplier's 
authorized representative. 
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The duration time of the performance tests shall be in accordance with the manufacturer’s specific written 
instructions. At the end of each performance test the manufacturer’s representative shall sign a document 
stating the equipment have been installed in according to the manufacturer’s recommendations, the equipment 
has passed all performance tests for the specific equipment and that the equipment is entitled to have the 
extended warranty as required by the tender.  
 
16.5 Clean Water Tests 
Prior to operating the entire wastewater treatment with clean water for a 30-day period, the following 
documentation from the manufacturer shall be provided: 
 
- Complete equipment submittals – Documents 1 through 12 – in 5 copies in colour prints and in 

electronic file – PDF, DWG and WORD files 
- Written approval from the manufacturer that the equipment is ready for operation 
 
After successfully commissioning with clean water, the supplier will notify the client that the plant is ready 
for the clean water site acceptance test. 

During the clean water site acceptance test period, the wastewater treatment plant shall be operated by 
recycling clean water (defined as either tap water or reclaimed effluent with a TSS concentration of no more 
than 10 mg/l) from the mud-well pumping station to the inlet of the plant, thereby simulating the entire liquid 
and sludge lines.  
 
The equipment under this specification shall participate in the clean water tests.  
 
The equipment shall operate during the 30-day Clean Water Tests test with no substantial equipment 
malfunctions due to defects in design, workmanship, material of the equipment and installation. A substantial 
equipment malfunction is defined as: 
 
- The equipment has been inoperable for a period of more than 24 hours and requires a qualified 

technician from the manufacturer/supplier to mitigate the problem. 
 
- The equipment has been inoperable for more than 3 times and required a qualified technician from the 

manufacturer/supplier to mitigate the problem regardless of the down-time period. 
 
- The accumulative down-time for all types of malfunctions (with or without the assistance of a 

qualified technician of the manufacturer or supplier) shall be no more than 36 hours.  
 
The manufacturers technician shall be present at the Ashdod WWTP site for initial commissioning of the 
system with clean water and in case where there are substantial equipment malfunctions as defined above.  

Positive acceptance – pass the 30-day test with no substantial equipment malfunction. 
 
Negative acceptance -  if after 270 days the equipment does not pass the Clean Water Tests the entire 
wastewater treatment plant shall be considered a failed plant as defined in the contract.   
 

17 Wastewater Tests 
 
Operating the plant with wastewater shall not commence until the clean water tests have been completed and 
approved.  
 
After successfully commissioning with wastewater, the supplier will notify the client that the plant is ready 
for the wastewater site acceptance test. 
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The plant shall operate during the 60-day wastewater test with no substantial equipment malfunctions. A 
substantial equipment malfunction is defined as above.  
 
The plant shall operate during the 60-day SAT test with no substantial equipment malfunctions as defined 

above.  

 
If the equipment malfunctions the SAT test starts from the beginning.  
 
Positive acceptance – pass the 60-day test with no substantial equipment malfunction. 
 
Negative acceptance -  if after 160 days the equipment does not pass the wastewater tests the wastewater 
treatment plant shall be considered a failed plant as defined in the contract.   
 
 

18 Warranty  
The instrumentation supplied under this Specification shall be warranted to two (2) years from date of 
commissioning of digester with sludge. 
 
The manufacturer shall provide the client the manufacturer’s warranty made in favour of the client, that the 
equipment supplied shall be warranted by the manufacturer to be free from defects in design, workmanship, 
and material for the duration of the Manufacturers warrantee period. 
 
The manufacturer shall provide specific instructions on how to store the equipment until installation and from 
installation until continuous operation. The manufacturer’s representative shall from time to time visit the 
storage facilities and update project management on the storage conditions. If the manufacturer’s 
representative sees that the storage conditions are not satisfactory, due notice must be given promptly.  
 
Equipment shall be tested in accordance with the manufacturer’s instructions. The manufacturer shall provide 
documentation approving the installation and operation of the equipment.  
 
If any part of the equipment supplied under this Specification should fail during the warranty period, the 
defective part shall be replaced immediately at the manufacturers’ expense. All work associated with fixing 
the equipment will also be borne by the manufacturer. If for any reason the same equipment breaks down 
consecutively with the same malfunction, the manufacturer’s technician shall provide a site visit for 
evaluation on the manufacturers’ expense. If the equipment continues to malfunction (over a period of 5 
months) the manufacturer shall replace the entire package at the manufacturers expense. If the malfunction 
continues to other units as well, the manufacturer shall replace all the packages in their entirety on the 
manufacturers expense. If in spite of all the replacements, the system still continues to malfunction, the 
manufacturer shall rebate the client the complete cost of the system and pay all damages as a result of the 
equipment failure up to mixers price. 
 
In addition, the manufacturer shall guarantee the following: 

 
1. The equipment that is offered is represented in Israel and technical assistance shall be given locally for a 

period of at least 7 years. 
2. The equipment manufacturer shall guarantee the availability of spare parts for 7 years from the day of 

commissioning. 
 



  עמודים 5מתוך  1עמוד 

  ANSI – B149.6מתוך תקן  – בדיקת לחץ למעכל ולמערכות ביוגז – 05מפרט 

  

  

   



  עמודים 5מתוך  2עמוד 

 

   



  עמודים 5מתוך  3עמוד 

    



  עמודים 5מתוך  4עמוד 

    



  עמודים 5מתוך  5עמוד 

 

 



 docx.02גרסה  -שער ספחים 

  יובלים אשדוד בע"מ
  
  

  ____ מס' פומבימכרז 
  
  

  אספקה, התקה והרצה
  2של מערכת מעכל מספר 

  3ושיקום מעכל מספר 
  במכון טיהור השפכים באשדוד

  כתב כמויות – 3'בספח  
  

  
                                                            

  
  
  
  
  
  
  

  2019 יואר
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24/01/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב א ש מ ל  ן ו ט ב  ח ט ש מ  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רושיי ,םייוביע תוברל ןוטב חטשמל הריפח     01.01.0010

  3,150.00    45.00    70.00 .הריפחה תיתחת קודהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב קדוהמו רזופמ 'א גוס עצמ     01.01.0020

  5,800.00   145.00    40.00 .וא.שא.דומ 89% תופיפצל מ"ס ק"מ   
  8,950.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
,9 הפישח תגרד 04-ב ,ןייוזמ ןוטב חטשמ     01.02.0010
חטשמה ףקיהב םייוביע תוברל ,מ"ס 52 יבועב      

 48,600.00 2,700.00    18.00 .רטפוקילה תקלחהב רמג ,ןויזה תדלפו ק"מ   
 48,600.00 ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  30.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוגריפס" י"ע ןוטבה חטשמ תפצר םוטיא     01.03.0010

  7,200.00    90.00    80.00 .מ"מ 4 יבועב תחא הבכש "B-214 ר"מ   
      
םוגריפס" י"ע ןוטבה חטשמ תפצר םוטיא     01.03.0050

 10,400.00   130.00    80.00 .מ"מ 4 יבועב תחא הבכש "B-214 ר"מ   
 17,600.00 םוטיא תודובע 30.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,150.00 תובאשמל ןוטב חטשמ 10 כ"הס  
קובץ: 7362   .../002 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/01/2019
דף מס':     002 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ה ש ד ח  ן ו ט ב  ת ר ק ת  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןוטבה יחטש לע יראלס ןורטנפ תחירמ     02.01.0010

 10,875.00   145.00    75.00 .לכימה ףקיהב תתוסמה רטמ   
      
דחוימ 04-ב ןוטב ,השדח ןוטב תרקת תקיצי     02.01.0020
הקיצי תוברל מ"ס 53 יבועב ,9 הפישח תגרד      
ץחל יקרופ ןוגכ םיחתפל תונכה םיעופישב      
הקלחה רמגו םילוורשו תרנצ תורידחו      
ףקיהב זוקינ תלעת דוביע ללוכ רטפוקילהב      

552,500.00 3,250.00   170.00 .םימל םיאצומו ןוטב הקעמ ,גגה ק"מ   
      
06 רטוקב ,9 הפישח תגרד 04-ב ןוטב דומע     02.01.0030

 18,000.00 4,500.00     4.00 .ינוק ןוטב שאר תוברל מ"ס ק"מ   
      
תגרד 04-ב ןוטב ידומעב הקיצי תומלשה     02.01.0040
םע הדלפ יצוק ןוגיעו חודיק תוברל ,9 הפישח      

  4,000.00 4,000.00     1.00 .ימיכ קבד ק"מ   
      
תוריק ,9 הפישח תגרד 04-ב ןוטב תקוע     02.01.0050

 34,800.00 5,800.00     6.00 לוגע לדב דומעו מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
םיצוק ללוכ ,9 הפישח תגרד 04-ב ןוטב יסיסב     02.01.0060
תפצר לעמ םיקוצי  יסקופא קבד םע םינגועמ      

 21,000.00 3,500.00     6.00 .תוינכתב טרופמכ עקרקה ג"ע וא ,ןוטבה ק"מ   
      

288,000.00 6,400.00    45.00 .ןוטבה ןויזל הדלפ תוטומו תותשר ןוט  02.01.0070
      
ץחל יקרופ השדחה הרקתב ןוגיעו הקפסא     02.01.0080
םוטיא תוברל יכילהתה ץעויה תינכת י"פע      

 70,000.00 35,000.00     2.00 .4-4 ךתחב טרופמכ 'חי   
      
ילוורש השדחה הרקתב ןוגיעו הקפסא     02.01.0090
תעבט תוברל 2" דע רטוקב L613 הטסורינ      
תעבטה ידצ ינשמ חפות ימיכ םטא ,ןוגיע      

 24,000.00 6,000.00     4.00 .לוורשה ביבס גגב ןוטב תהבגהו 'חי   
      
ילוורש השדחה הרקתב ןוגיעו הקפסא     02.01.0100
תעבט תוברל 2"-4"  רטוקב L613 הטסורינ      
תעבטה ידצ ינשמ חפות ימיכ םטא ,ןוגיע      

 32,000.00 8,000.00     4.00 .לוורשה ביבס גגב ןוטב תהבגהו 'חי   
      
ילוורש השדחה הרקתב ןוגיעו הקפסא     02.01.0110
תעבט תוברל 4"-6"  רטוקב L613 הטסורינ      
תעבטה ידצ ינשמ חפות ימיכ םטא ,ןוגיע      

 40,000.00 10,000.00     4.00 .לוורשה ביבס גגב ןוטב תהבגהו 'חי   
      
      

1,095,175.00 10.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../003 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     003 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,095,175.00 מהעברה      

      
      
ילוורש השדחה הרקתב ןוגיעו הקפסא     02.01.0120
תעבט תוברל 6"-21"  רטוקב L613 הטסורינ      
תעבטה ידצ ינשמ חפות ימיכ םטא ,ןוגיע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 .לוורשה ביבס גגב ןוטב תהבגהו 'חי   
      
06 רטוקב הדלפ רוניצ רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0130
ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל ,מ"ס      
ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס      
רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה  
      

 70,000.00 35,000.00     2.00 .גגב שדח ץחל קרופ תנקתהו הקפסא 'חי  02.01.0140
      
תוברל 8" רטוקב רוניצ רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0150
,םוטיא ,יראלס ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע      
טוארג תקיציו ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ      
טרופמכ לכה רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק .תוינכתב  
      
רורחיש ןקתמ רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0160
ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל ילוארדיה      
ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס      
רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה  
      
תולכתסה חתפ ןקתמ רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0170
תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל מ"ס 06 רטוקב      
תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס ןורטנפ      
ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו ןויזה      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה רוניצה  
      
22" רטוקב רוניצ רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0180
,יראלס ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל      
תקיציו ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא      
לכה רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג      

 18,000.00 18,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ  
      
רטוקב ץחל יקרופ 2 רובע גגב חתפ תנקתה     02.01.0190
ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל מ"ס 061      
ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס      
רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה  
1,360,175.00 השדח ןוטב תרקת 10.20 כ"הס  

      
      
      
      

1,360,175.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 7362   .../004 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     004 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  10.50 ק ר פ  ת ת       
      
תועירי י"ע לכימה תרקת תיתחת םוטיא     05.01.0060
    EPDH תוקבדנ תועיריה ,מ"מ 5.1 יבועב  
רמגה יטרפ לוכ תוברל ,הקיציה ןמזב ןוטבל      

220,500.00   450.00   490.00 .'וכו הקבדה יטרס ,תוריק ,םידומע ביבס ר"מ   
      
םוטיא רמוח לש החירמ/הזתה י"ע גגה םוטיא     05.01.0080
+ דוסי - תובכש יתש "הארואילופ" תמגודכ      

117,000.00   260.00   450.00 .מ"מ 3 ללוכ יבועב ןוילע ר"מ   
337,500.00 םוטיא תודובע 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

337,500.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 7362   .../005 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     005 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת ו כ י מ ת  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
L613 הטסורינ הדלפ יליפורפמ היצקורטסנוק     19.01.0010
תוברלו ןוגיעו קוזיח תוקטלפ תוברל םיעובצו      
יגרוב ,ןרפואנ יכמס יססובמ םידיינ םיכמס      
סדנהמה רושיאל רוציי תוינכת ,ןונכת ,רוביח      
הנקתהל שרדינה לכו היצביסאפ תוברל      

171,000.00 28,500.00     6.00 .תקראומ תמלשומ ןוט   
171,000.00 תרנצ תוכימת 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 7362   .../006 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     006 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו נ י פ ו  ה ס י ר ה  ת ו ד ו ב ע  42 ק ר פ       
      
י ו נ י פ ו  ה ס י ר ה  10.42 ק ר פ  ת ת       
      
יוניפ םג םיללוכ םינושה םיפיעסה יריחמ :יללכ      
.רשואמ ךפש רתאל תלוספה      
      
עוציב ךרוצל לכימה ךותב םוגיפ תמקה     24.01.0010
תקיצי לש תוינבתה תכימתו הסירהה תודובע      

325,500.00   775.00   420.00 .תודובעה רמגב יוניפו קורפ תוברל ןוטבה ר"מ   
      
ךרוצל לכימה ביבס ינוציח םוגיפ תמקה     24.01.0020
תוברל ,שדחה גגה תקיציו הסירהה תודובע      
חטש יפל הדידמה .תודובעה רמגב יוניפו קורפ      

122,500.00   250.00   490.00 .לכימה לש תינוציחה תפטעמה ר"מ   
      
לכימה תרקת תסירהו תותיס ,רוסינ ,קורפ     24.01.0030
תורוק ,מ"ס 53 דע יבועב גניפוט םע םידחולמ      
ןוטב תוקעמ ,הקיצי תומלשה ,תוימורט ןוטב      
תוריקה ףקיהב תוריהזב תתסל שי ,'וכו      
תוריקל תרבחתמה ןויזה תדלפ תא ריאשהלו      

770,000.00 1,750.00   440.00 .CVP רצע ןכו גגה ביבס ןוטבה הקעמלו ר"מ   
      
ביבס הדלפ הקעמ לש שדחמ הבכרהו קורפ     24.01.0040

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .גגה  
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .םימייק ןוטב ידומעב םיתותיס ק"מ  24.01.0050
      

750,000.00 750,000.00     1.00 'פמוק .טרפמ יפל לכעמה יוקינו הצוב יוניפ 24.01.0060
1,979,000.00 יוניפו הסירה 10.42 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,979,000.00 יוניפו הסירה תודובע 42 כ"הס  
3,922,825.00 םוקיש - 3 'סמ לכעמ כ"הס

קובץ: 7362   .../007 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     007 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ב א ש מ ל  ן ו ט ב  ח ט ש מ  10 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
רושיי ,םייוביע תוברל ןוטב חטשמל הריפח     01.01.0010

  3,150.00    45.00    70.00 .הריפחה תיתחת קודהו ק"מ   
      
02 לש תובכשב קדוהמו רזופמ 'א גוס עצמ     01.01.0020

  5,800.00   145.00    40.00 .וא.שא.דומ 89% תופיפצל מ"ס ק"מ   
  8,950.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
,9 הפישח תגרד 04-ב ,ןייוזמ ןוטב חטשמ     01.02.0010
חטשמה ףקיהב םייוביע תוברל ,מ"ס 52 יבועב      

 48,600.00 2,700.00    18.00 .רטפוקילה תקלחהב רמג ,ןויזה תדלפו ק"מ   
 48,600.00 ןוטב תודובע 20.10 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.10 ק ר פ  ת ת       
      
םוגריפס" י"ע ןוטבה חטשמ תפצר םוטיא     01.05.0010

 10,400.00   130.00    80.00 .מ"מ 4 יבועב תחא הבכש "B-214 ר"מ   
 10,400.00 םוטיא תודובע 50.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 67,950.00 תובאשמל ןוטב חטשמ 10 כ"הס  
קובץ: 7362   .../008 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     008 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ג ג ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
לש מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר יוניפו תותיס     02.01.0010

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק .גגב תמייק הקוע  
      
,9 הפישח תגרד דחוימ 04-ב ןייוזמ ןוטב דומע     02.01.0020
תדלפו ינוק דומע שאר תוברל מ"ס 06 רטוקב      

 24,000.00 6,000.00     4.00 .ןויזה ק"מ   
      
ןוטב תוריק תפסוה י"ע תמייקה הקועה תלדגה     02.01.0030
9 הפישח תגרד דחוימ 04-ב םישדח הפצרו      

 16,500.00 5,500.00     3.00 .ןויזה תדלפ תוברל מ"ס 02 יבועב ק"מ   
      
,9 הפישח תגרד 04-ב ןייוזמ ןוטב יסיסב     02.01.0040

 21,000.00 3,500.00     6.00 .ןויזה תדלפו םיצוק תוברל תונוש תודימב ק"מ   
      
06 רטוקב הדלפ רוניצ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0050
ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל ,מ"ס      
ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס      
רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה  
      
רטוקב ףסונ ץחל יקרופ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0060
ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל מ"ס 061      
ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס      
רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה  
      

 35,000.00 35,000.00     1.00 .גגב שדח ץחל קרופ תנקתהו הקפסא 'חי  02.01.0070
      
22" רטוקב רוניצ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0080
,יראלס ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל      
תקיציו ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא      
לכה רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ  
      
תוברל 8" רטוקב רוניצ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0090
,םוטיא ,יראלס ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע      
טוארג תקיציו ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ      
טרופמכ לכה רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק .תוינכתב  
      
ילוארדיה רורחיש ןקתמ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0100
,יראלס ןורטנפ תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל       
תקיציו ןויזה תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא      
לכה רוניצה ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ  
      

241,000.00 10.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../009 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     009 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
241,000.00 מהעברה      

      
      
תולכתסה חתפ ןקתמ רובע גגב חתפ תצירפ     02.01.0110
תחירמ ,הדלפ ינגוע תוברל מ"ס 06 רטוקב      
תדלפ ,הקרזה תוירוניצ ,םוטיא ,יראלס ןורטנפ      
ביבס ץווכתמ יתלב ןוטב טוארג תקיציו ןויזה      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ לכה רוניצה  
256,000.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.20 ק ר פ  ת ת       
      
תוריקה ךותיח רוזא לע ןורטנפ יראלס תחירמ     02.05.0010
תפצרו תוריק ךשמה תקיצי ינפל הרקתהו      
חודיק תותיס/עצובמש םוקמ לכב ןכו הקועה      

    540.00    45.00    12.00 .תוריקב וא הרקתב םיצנלפל רטמ   
      
המיטא קיטסמב תוקיצי רוביחב םיצירח םוטיא     02.05.0020

    975.00    65.00    15.00 .שימג ןטיואילופ סיסב לע רטמ   
      

    665.00    95.00     7.00 .חפות ימיכ רצעב קיטסמב םוטיא רטמ  02.05.0030
      
תרקתל תחתמ תמייקה םוטיאה תכרעמ םוקיש     02.05.0040

189,000.00   450.00   420.00 .לכעמה ר"מ   
191,180.00 םוטיא תודובע 50.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

447,180.00 גגב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 7362   .../010 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     010 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ש ר ח  ת ו ר ג ס מ  91 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  ת ו כ י מ ת  10.91 ק ר פ  ת ת       
      
L613 הטסורינ הדלפ יליפורפמ היצקורטסנוק     19.01.0010
תוברלו ןוגיעו קוזיח תוקטלפ תוברל םיעובצו      
יגרוב ,ןרפואנ יכמס יססובמ םידיינ םיכמס      
סדנהמה רושיאל רוציי תוינכת ,ןונכת ,רוביח      
הנקתהל שרדינה לכו היצביסאפ תוברל      

171,000.00 28,500.00     6.00 .תקראומ תמלשומ ןוט   
171,000.00 תרנצ תוכימת 10.91 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

171,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס  
קובץ: 7362   .../011 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     011 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ר נ צ  75 ק ר פ       
      
ה צ ו ב  ת ר נ צ  10.75 ק ר פ  ת ת       
      
ןוסחא ,הקפסה ,השיכר - 10P רפסמ וק     57.01.0001
,רטמ 00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב      
ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו הקפסה ,החנה      
תלבק ,רוניצה יוסכ ץחל תקידב עוציב ,רוניצה      
,שרדנכ עצוב הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא      
01 גרד EPDH וק לש לש הריסמו הצרה      
םירטוקב )10P רפסמ וק( תכמסומ הצובל      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל  42" -ו 22"      
הצק ירוביחו 613 מ"בלפמ םיגרב , םינגוא      
הביאשה תנחתל הקיניל דעו 2 רפסמ לכעממ      

 17,000.00 17,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב לוברעה תכרעמל  
      
וק( 22" רוניצ רוביחל 22" רטוקב ןגוא תנכה     57.01.0002

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק 2 רפסמ לכעמ דצב םדא חתפל )10 רפסמ  
      
ןוסחא ,הקפסה ,השיכר - תישאר הקיני תפעס     57.01.0003
,רטמ 00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב      
01 גרד EPDH תרנצ לש הקפסה ,החנה      
עוציב ,רוניצה ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו      
ןרצי רושיא תלבק ,רוניצה יוסכ ץחל תקידב      
הצרה ,שרדנכ עצוב הדובעה יכ רוניצה      
תנחתל הקיניה תפעס לש לש הריסמו      
יושעה לכעמה לוברעל תכרעמ לש הביאשה      
הפיטעו הנימולא בר םינפ יופצ םע הדלפ וקמ      
תוינכתל םאתהב תכמסומ הצובל וירט ינוציח      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל םיטרפמו      
הצק ירוביחו 613 מ"בלפב םיגרב ,םינגוא      

 19,000.00 19,000.00     1.00 'פמוק תובאשמה לש הקיני תכרעמל  
      
,הקפסה ,השיכר - תולודג תובאשמל הקיני וק     57.01.0004
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
לאודקס EPDH תרנצ רוביחל  רוביח ,רטמ      
תנקתה ,הלודג הבאשמל הקיניה תפעסמ 01      
םינגוא ללוכ םינושה םירזיבאה ןיב תרנצה      
ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו הקפסה ,םידגנ      
עוציב ,חטשה ינפ תחתמ אצמנה רוניצה      
ןרצי רושיא תלבק ,רוניצה יוסכ ,ץחל תקידב      
הצרה ,שרדנכ עצוב הדובעה יכ רוניצה      
לש הבאשמ לכל תרנצה טרפמ לש לש הריסמו      
םיטרפמו תוינכתל םאתהב  לוברעל תכרעמ      
,םידגנ םינגוא ,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל      

 15,000.00 5,000.00     3.00 'פמוק 613 מ"בלפמ םיגרב  
      
      
      
      

 55,000.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../012 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     012 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 55,000.00 מהעברה      

      
      
,הקפסה ,השיכר - הנטק הבאשמל הקיני וק     57.01.0005
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
תפעסהמ 01 גרד EPDH תרנצ  רוביח ,רטמ      
ןיב תרנצה תנקתה ,הנטק הבאשמל הקיניה      
הקפסה ,םידגנ םינגוא ללוכ םינושה םירזיבאה      
אצמנה רוניצה ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו      
יוסכ ,ץחל תקידב עוציב ,חטשה ינפ תחתמ      
הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק ,רוניצה      
טרפמ לש לש הריסמו הצרה ,שרדנכ עצוב      
לוברעל תכרעמ לש הבאשמ לכל תרנצה      
לכ תוברל םיטרפמו תוינכתל םאתהב      
םיגרב ,םידגנ םינגוא ,םיחפס ,םירזיבאה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק 613 מ"בלפמ  
      
,הקפסה ,השיכר - תולודג תובאשמל הקינס וק     57.01.0006
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
הבאשממ01 גרד EPDH תרנצ רוביחל ,רטמ      
ןיב תרנצה תנקתה ,הקינסה תפעסל הלודגה      
הקפסה ,םידגנ םינגוא ללוכ םינושה םירזיבאה      
אצמנה רוניצה ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו      
יוסכ ,ץחל תקידב עוציב ,חטשה ינפ תחתמ      
הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק ,רוניצה      
טרפמ לש לש הריסמו הצרה ,שרדנכ עצוב      
לוברעל תכרעמ לש הבאשמ לכל תרנצה      
לכ תוברל םיטרפמו תוינכתל םאתהב      
םיגרב ,םידגנ םינגוא ,םיחפס ,םירזיבאה      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק 613 מ"בלפמ  
      
,הקפסה ,השיכר - הנטק הבאשמל הקינס וק     57.01.0007
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
הבאשממ 01 גרד EPDH  תרנצ רוביח ,רטמ      
ןיב תרנצה תנקתה ,הקינסה תפעסל הנטקה      
הקפסה ,םידגנ םינגוא ללוכ םינושה םירזיבאה      
אצמנה רוניצה ביבס דופירל קדוהמ לוח יולימו      
יוסכ ,ץחל תקידב עוציב ,חטשה ינפ תחתמ      
הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק ,רוניצה      
טרפמ לש לש הריסמו הצרה ,שרדנכ עצוב      
לוברעל תכרעמ לש הבאשמ לכל תרנצה      
לכ תוברל םיטרפמו תוינכתל םאתהב      
םיגרב ,םידגנ םינגוא ,םיחפס ,םירזיבאה      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק 613 מ"בלפמ  
      
      
      
      
      
      
      

 75,000.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../013 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     013 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 75,000.00 מהעברה      

      
      
,הקפסה ,השיכר -לכעמל דע 20P רפסמ וק     57.01.0008
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
דופירל קדוהמ לוח יולימו הקפסה ,החנה ,רטמ      
,רוניצה יוסכ ץחל תקידב עוציב ,רוניצה ביבס      
עצוב הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק      
גרד EPDH תרנצ לש הריסמו הצרה ,שרדנכ      
לכ תוברל )20P רפסמ וק( תכמסומ הצובל 01      
, םינגוא ,תוכימת ,תותשק ,םיחפס ,םירזיבאה      
תקינסמ הצק ירוביחו 613 מ"בלפמ םיגרב      
טרפל דעו לוברעה תכרעמל הביאשה תנחת      
2 רפסמ לכעמה גג לע אצמנה רוביחה      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  
      
,הקפסה ,השיכר -לכעמה ךותב 20P רפסמ וק     57.01.0009
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
דופירל קדוהמ לוח יולימו הקפסה ,החנה ,רטמ      
,רוניצה יוסכ ץחל תקידב עוציב ,רוניצה ביבס      
עצוב הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק      
L613 מ"בלפ תרנצ לש הריסמו הצרה ,שרדנכ      
)20P רפסמ וק( תכמסומ הצובל 01 לאודקס      
,תותשק ,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל      
ירוביחו 613 מ"בלפמ םיגרב , םינגוא ,תוכימת      
תכרעמל הביאשה תנחת תקינסמ הצק      
גג לע אצמנה רוביחה טרפל דעו לוברעה      

161,000.00 161,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  2 רפסמ לכעמה  
      
,הקפסה ,השיכר - לכעמל דע 30P רפסמ וק     57.01.0010
00.2 לש דמועל דע הריפח ,רתאב ןוסחא      
דופירל קדוהמ לוח יולימו הקפסה ,החנה ,רטמ      
,רוניצה יוסכ ץחל תקידב עוציב ,רוניצה ביבס      
עצוב הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק      
גרד EPDH תרנצ לש הריסמו הצרה ,שרדנכ      
8" רטוקב )30P רפסמ וק( תכמסומ הצובל 01      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל 23/5" ד"ע      
מ"בלפמ םיגרב , םינגוא ,תוכימת ,תותשק      
הביאשה תנחת תקינסמ הצק ירוביחו 613      
אצמנה רוביחה טרפל דעו לוברעה תכרעמל      
טרפמל םאתהב  2 רפסמ לכעמה ריק לע      

 44,000.00 44,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

310,000.00 10.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../014 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     014 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
310,000.00 מהעברה      

      
      
ןוסחא ,הקפסה ,השיכר - 50P רפסמ וק     57.01.0011
תלבק  ,ץחל תקידב עוציב , ,הנקתה ,רתאב      
,שרדנכ עצוב הדובעה יכ רוניצה ןרצי רושיא      
הצובל L613 מ"בלפ וק לש לש הריסמו הצרה      
8" רטוקב )50P רפסמ וק( תלכועמו תכמסומ      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל 04 לאודקס      
,תרוקיב תוניע ,םינגוא ,תוכימת ,תותשק      
טרפמב הצק ירוביחו 613 מ"בלפמ םיגרב      
תלכועמ הצוב לכימל דעו לכעמה לש האיצי      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  
      
הצוב םומיחל רורחס תכרעמ רוביח תקתעה     57.01.0012
הקפסה ללוכ 2 רפסמ לכעמל 3 רפסמ לכעממ      
,ץחל תקידב ,הנקתה ,שרדנ םא םירזיבא      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו םיטרפמל םאתהב הריסמו הצרה  
      
תנחתמ הצוב תסינכ תכרעמ רוביח תקתעה     57.01.0013
3 רפסמ לכעממ תכמסומ הצוב לש הביאשה      
םא םירזיבא הקפסה ללוכ 2 רפסמ לכעמל      
הריסמו הצרה ,ץחל תקידב ,הנקתה ,שרדנ      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו םיטרפמל םאתהב  
334,000.00 הצוב תרנצ 10.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

334,000.00 תרנצ 75 כ"הס  
קובץ: 7362   .../015 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     015 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ר ז י ב א  06 ק ר פ       
      
ת ר נ צ  י ר ז י ב א  10.06 ק ר פ  ת ת       
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0001
רפסמ( 6" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    001-VK( םע 2 רפסמ לכעמל תכמסומ הצובל  
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ רעש      

  2,600.00 2,600.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0002
רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ לש הריסמו      
רפסמ( טרפמל םאתהב תכמסומ הצובל 6"      

  8,100.00 8,100.00     1.00 FT-101) 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0003
ללוכ 6" רטוקב gulP סופיטמ ףוגמ לש הריסמו      
לע הנקתהל )VLP-201 רפסמ( ילמשח ליעפמ      
2 רפסמ לכעמה ינפל תכמסומה הצובה וק      

 11,800.00 11,800.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0004
ecnamroferp גוסמ רפרפ ףוגמ לש הריסמו      
    hgih  401 רפסמ( 6" רטוקב-VBPH( זגויבל  

  5,100.00 5,100.00     1.00 טרפמל םאתהב 2 רפסמ לכעמל 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0005
רפסמ( 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ לש הריסמו      
    501-VB( ץחלה רמתמ ינפל זגויבל )רפסמ  

  1,000.00 1,000.00     1.00 טרפמל םאתהב 2 רפסמ לכעמל )TP-601 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0006
ןגומ )TP-601 רפסמ( ץחל רמתמ לש הריסמו      
2 רפסמ  לכעמה גג לע ןקתויש זגויבל ץוציפ      

  3,300.00 3,300.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0007
רפסמ( 6" רטוקב יכרד תלת ףוגמ לש הריסמו      
    701-VWT( ןגומ ץחל יקרופ תכרעמ ינפל  
2 רפסמ  לכעמה גג לע ןקתויש זגויבל ץוציפ      

 60,800.00 60,800.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0008
4" רטוקב יתולכתסה ץחל דמ לש הריסמו      
זגויבה לש האיציה וק לע )IP-801 רפסמ(      
ירודכ ףוגמ תוברל ץוציפ ןגומ 2 רפסמ לכעממ      
םאתהב 2/1" רטוקב קותינל 613 מ"בלפמ      

    500.00   500.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
      

 93,200.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../016 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     016 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 93,200.00 מהעברה      

      
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0009
רפסמ( 6" רטוקב הבהל םלוב לש הריסמו      
    901-AF( ץוציפ ןגומ ץחל יקרופ תכרעמ ינפל  
םאתהב 2 רפסמ  לכעמה גג לע ןקתויש זגויבל      

 13,400.00 13,400.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0010
רפסמ( 6" רטוקב הבהל םלוב לש הריסמו      
    011-AF( ץוציפ ןגומ ץחל יקרופ תכרעמ ינפל  
םאתהב 2 רפסמ  לכעמה גג לע ןקתויש זגויבל      

 13,400.00 13,400.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0011
רפסמ( 6" רטוקב ץחל קרופ לש הריסמו      
    111-VRP(  גג לע ןקתויש זגויבל ץוציפ ןגומ  

 23,200.00 23,200.00     1.00 טרפמל םאתהב 2 רפסמ  לכעמה 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0012
רפסמ( 6" רטוקב ץחל קרופ לש הריסמו      
    211-VRP(  גג לע ןקתויש זגויבל ץוציפ ןגומ  

 23,200.00 23,200.00     1.00 טרפמל םאתהב 2 רפסמ  לכעמה 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0013
תרצות SF 040-RN םגד רזוח לא לש הריסמו      
61" רטוקב לובג קספמ ללוכה ע"ש וא ירא      
האיציב ןקתויש הצובל )SF-311 רפסמ(      
םאתהב )M-041 רפסמ( 1 רפסמ הבאשממ      

 24,700.00 24,700.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0014
תרצות SF 040-RN םגד רזוח לא לש הריסמו      
61" רטוקב לובג קספמ ללוכה ע"ש וא ירא      
האיציב ןקתויש הצובל )SF-411 רפסמ(      
םאתהב )M-141 רפסמ( 2 רפסמ הבאשממ      

 24,700.00 24,700.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0015
תרצות SF 040-RN םגד רזוח לא לש הריסמו      
61" רטוקב לובג קספמ ללוכה ע"ש וא ירא      
האיציב ןקתויש הצובל )SF-511 רפסמ(      
םאתהב )M-241 רפסמ( 3 רפסמ הבאשממ      

 24,700.00 24,700.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
      
      
      
      
      

240,500.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../017 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     017 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
240,500.00 מהעברה      

      
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0016
תרצות SF 040-RN םגד רזוח לא לש הריסמו      
01" רטוקב לובג קספמ ללוכה ע"ש וא ירא      
האיציב ןקתויש הצובל )SF-611 רפסמ(      
םאתהב )M-341 רפסמ( 4 רפסמ הבאשממ      

 24,700.00 24,700.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0017
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    711-VK( הבאשממ האיציב תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-041 רפסמ( 1 רפסמ      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0018
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    811-VK( הבאשמב האייציב תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-141 רפסמ( 2 רפסמ      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0019
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    911-VK( הבאשממ האיציב תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-241 רפסמ( 3 רפסמ      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0020
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    021-VK( הבאשממ האיציב תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-341 רפסמ( 4 רפסמ      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0021
רפסמ( 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ לש הריסמו      
    121-PS( הקינסה וק לע הצוב םוגידל  

    500.00   500.00     1.00 טרפמל םאתהב לוברעה תכרעממ 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0022
רפסמ( 2/1" רטוקב ירודכ ףוגמ לש הריסמו      
    221-PS( 2 רפסמ לכעממ הצוב םוגידל  

    500.00   500.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
      
      
      

317,800.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../018 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     018 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
317,800.00 מהעברה      

      
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0023
רפסמ( 8" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    321-VK( םע 2 רפסמ לכעממ תפוצ תאצוהל  
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ רעש      

  2,600.00 2,600.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0024
רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ לש הריסמו      
רפסמ( טרפמל םאתהב ץוציפ ןגומ זגויבל 6"      

 10,300.00 10,300.00     1.00 FT-124) 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0025
רטוקב )dooH saG( זג ןטלוק לש הריסמו      
ןגומ ,2 רפסמ לכעמהמ זגויבה תטילקל 42"      

 49,100.00 49,100.00     1.00 )HG-521 רפסמ( טרפמל םאתהב ץוציפ 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0026
revoc elohnam(  ריהמ קרופ לש הריסמו      
    dna tnev ycnegremE( ןקתויש 42" רטוקב  
ץוציפ ןגומ 613 מ"בלפמ 2 רפסמ לכעמ גג לע      

 33,500.00 33,500.00     1.00 )VME-621 רפסמ( טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0027
revoc elohnam(  ריהמ קרופ לש הריסמו      
    dna tnev ycnegremE( ןקתויש 42" רטוקב  
ץוציפ ןגומ 613 מ"בלפמ 2 רפסמ לכעמ גג לע      

 33,500.00 33,500.00     1.00 )VME-721 רפסמ( טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0028
ecnamroferp גוסמ רפרפ ףוגמ לש הריסמו      
    hgih  821 רפסמ( 6" רטוקב-VP( זגויבל  
ןפואב לעפומה  2 רפסמ לכעמ האיציב      
יטמואונפה תכרעמ ללוכ ץוציפ ןגומ יטמואנפ      

 15,400.00 15,400.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0029
הצובה הבוג תדידמל רמתמ לש הריסמו      
ץוציפ ןגומ )TL-921 רפסמ( 2 רפסמ לכעמב      
םאתהב רורחסה תנחתל הקיניב ןקתויש      

  4,400.00 4,400.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0030
רפסמ( 01" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    031-VK( רורחס וק לע תכמסומ הצובל  
רעש םע 2 רפסמ לכעמ לא הצובה םומיחל      
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      

470,700.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../019 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     019 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
470,700.00 מהעברה      

      
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0031
רפסמ( 01" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    131-VK( רורחס וק לע תכמסומ הצובל  
רעש םע 2 רפסמ לכעממ הצובה םומיחל      
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0032
רפסמ( 01" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    331-VK( הצוב תאצוה וק לע תלכועמ הצובל  
ףוגו 613 מ"בלפמ רעש םע 2 רפסמ לכעממ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE מ יפקיה םטאו תקצי 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0033
רפסמ( 22" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    531-VK( הצוב תאצוה וק לע תלכועמ הצובל  
ףוגו 613 מ"בלפמ רעש םע 2 רפסמ לכעממ      

 18,000.00 18,000.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE מ יפקיה םטאו תקצי 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0034
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    631-VK( הסינכ וק לע תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-041 רפסמ( 1 הבאשמל      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0035
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    731-VK( הסינכ וק לע תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-141 רפסמ( 2 הבאשמל      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0036
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    831-VK( הסינכ וק לע תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-241 רפסמ( 3 הבאשמל      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0037
רפסמ( 61" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    931-VK( הסינכ וק לע תכמסומ הצובל  
מ"בלפמ רעש םע )M-341 רפסמ( 4 הבאשמל      
MDPE מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613      

 12,900.00 12,900.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
      

548,500.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../020 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     020 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
548,500.00 מהעברה      

      
      
,לעפמב הקידב ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0038
רפסמ( הבאשמ לש הריסמו הצרה הנקתה      
    041-M( לש לוברעה תכרעמל םיטגה תכרעמל  
01 לש .כ.ה.גל ש"קמ 636 לש הקיפסל הצובה      

 93,600.00 93,600.00     1.00 טרפמל םאתהב רטמ 'חי   
      
,לעפמב הקידב ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0039
רפסמ( הבאשמ לש הריסמו הצרה הנקתה      
    141-M( לש לוברעה תכרעמל םיטגה תכרעמל  
01 לש .כ.ה.גל ש"קמ 636 לש הקיפסל הצובה      

 93,600.00 93,600.00     1.00 טרפמל םאתהב רטמ 'חי   
      
,לעפמב הקידב ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0040
רפסמ( הבאשמ לש הריסמו הצרה הנקתה      
    241-M( לש לוברעה תכרעמל םיטגה תכרעמל  
01 לש .כ.ה.גל ש"קמ 636 לש הקיפסל הצובה      

 93,600.00 93,600.00     1.00 טרפמל םאתהב רטמ 'חי   
      
,לעפמב הקידב ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0041
רפסמ( הבאשמ לש הריסמו הצרה הנקתה      
    341-M( תפוצ רוזיפ תכרעמל םיטגה תכרעמל  
רטמ 01 לש .כ.ה.גל ש"קמ 243 לש הקיפסל      

 70,200.00 70,200.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0042
)TP-441 רפסמ( ץחל רמתמ לש הריסמו      
הבאשממ האיציב ןקתויש תכמסומ הצובל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 טרפמל םאתהב )M-041 רפסמ( 1 רפסמ 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0043
)TP-541 רפסמ( ץחל רמתמ לש הריסמו      
הבאשממ האיציב ןקתויש תכמסומ הצובל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 טרפמל םאתהב )M-141 רפסמ( 2 רפסמ 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0044
)TP-641 רפסמ( ץחל רמתמ לש הריסמו      
הבאשממ האיציב ןקתויש תכמסומ הצובל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 טרפמל םאתהב )M-241 רפסמ( 3 רפסמ 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0045
)TP-741 רפסמ( ץחל רמתמ לש הריסמו      
הבאשממ האיציב ןקתויש תכמסומ הצובל      

  3,300.00 3,300.00     1.00 טרפמל םאתהב )M-341 רפסמ( 4 רפסמ 'חי   
      
      
      
      
      

912,700.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../021 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     021 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
912,700.00 מהעברה      

      
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0046
הצובה הבוג תדידמל רמתמ לש הריסמו      
ץוציפ ןגומ )TL-351 רפסמ( 2 רפסמ לכעמב      

  7,000.00 7,000.00     1.00 טרפמל םאתהב לכעמה גגב ןקתויש 'חי   
      
הצרה ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0047
הצובה הבוג תדידמל רמתמ לש הריסמו      
ץוציפ ןגומ )TL-551 רפסמ( 2 רפסמ לכעמב      

  4,400.00 4,400.00     1.00 טרפמל םאתהב לכעמה דצב ןקתויש 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0048
רפסמ( 8" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    061-VK( תפוצ רוזיפל וק לע תכמסומ הצובל  
רעש םע 2 רפסמ לכעמ לא )30P רפסמ וק(      
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0049
רפסמ( 8" רטוקב ןיכס ףוגמ לש הריסמו      
    161-VK( תפוצ רוזיפל וק לע תכמסומ הצובל  
רעש םע 2 רפסמ לכעמ לא )40P רפסמ וק(      
מ יפקיה םטאו תקצי ףוגו 613 מ"בלפמ      

  4,100.00 4,100.00     1.00 טרפמל םאתהב MDPE 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0050
)wodniw noitcepsni( הצצה ןולח לש הריסמו      
גג לע אצמיש תילאוזיו הקידבל 42" רטוקב      
,ימינפ בגמ ללוכ ,ץוציפ ןגומ ,2 רפסמ לכעמ      
רפסמ( טרפמל םאתהב םימב הפיטשל תכרעמ      

114,700.00 114,700.00     1.00 IW-165) 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0051
8" רטוקב יפוקסלט סופיטמ ףוגמ לש הריסמו      
הנקתהל )M-071 רפסמ( ילמשח ליעפמ ללוכ      
םאתהב 2 רפסמ לכעממ אצויה הצובה וק לע      

 18,000.00 18,000.00     1.00 טרפמל 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0052
רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ לש הריסמו      
רפסמ( טרפמל םאתהב תכמסומ הצובל 01"      

 37,100.00 37,100.00     1.00 FT-171) 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0053
רטוקב יטנגמורטקלא הקיפס דמ לש הריסמו      
רפסמ( טרפמל םאתהב תכמסומ הצובל 02"      

 42,200.00 42,200.00     1.00 FT-172) 'חי   
      
      

1,144,300.00 10.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../022 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     022 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,144,300.00 מהעברה      

      
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0054
םגד 3" רטוקב ריווא םותסש לש לש הריסמו      
    020-D מ"בלפמ L613 וא ירא תרבח תרצות  
םאתהב לוברעל םיט'גה ינפל הצוב וקל ע"ש      

 11,800.00 11,800.00     1.00 )VRA-371 רפסמ( טרפמל 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0055
םגד 3" רטוקב ריווא םותסש לש לש הריסמו      
    020-D מ"בלפמ L613 וא ירא תרבח תרצות  
תפוצה יוכידל םיט'גה ינפל הצוב וקל ע"ש      

 11,800.00 11,800.00     1.00 )VRA-471 רפסמ( טרפמל םאתהב 'חי   
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0056
הצובה לוברעל םיטג תכרעמ לש הריסמו      

899,000.00 899,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  
      
הצרה הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0057
תפוצה רוזיפל םיטג תכרעמ לש הריסמו      

261,600.00 261,600.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  
      
הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.01.0058
ליעפמ םע גאלפ ףוגמ לש הריסמו הצרה      
תנחתל הקינסב הצוב וקל 4" רטוקב ילמשח      

 28,000.00 14,000.00     2.00 טרפמל םאתהב )7065A ,6065-A( הביאשה 'חי   
2,356,500.00 תרנצ ירזיבא 10.06 כ"הס  

      
ז ג ו י ב  ת ר נ צ  20.06 ק ר פ  ת ת       
      
עוציב ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.02.0001
יכ רוניצה ןרצי רושיא תלבק  ,ץחל תקידב      
לש לש הריסמו הצרה ,שרדנכ עצוב הדובעה      
)60P רפסמ וק( זגויבלל L613 מ"בלפ וק      
,םירזיבאה לכ תוברל 01 לאודס 6" רטוקב      
םיגרב ,םינגוא ,תוכימת ,תותשק ,םיחפס      
לש האיצי טרפמב הצק ירוביחו 613 מ"בלפמ      
ףוסיאה תרנצל דעו dooH saG -ב לכעמה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  זגויב  
  8,000.00 זגויב תרנצ 20.06 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  30.06 ק ר פ  ת ת       
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק םיטרפמל םאתהב לכעמל ץחל תקידב עוציב 60.03.0001
      
זג תוכרעמב המחתמה תוחיטב ץעוי תקסעה     60.03.0002

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק טרפב זגויבו ללכב יעבט  
      
      

 60,000.00 30.06.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../023 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     023 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 60,000.00 מהעברה      

      
      
עוציב ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.03.0003
תכרעמ לש לש הריסמו הצרה ,ץחל תקידב      
תקפסה וקמ 2 רפסמ לכעמ גגל םימ תקפסהל      
3" רטוקב )70P רפסמ וק( הדלפ וק תועצמאב      
תינוציח העיבצו ןוטב םינפ יויצ םע 23/5" ד"ע      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ תוברל יסקופאב      
613 מ"בלפמ םיגרב ,םינגוא ,תוכימת ,תותשק      
תכרעמה לש האיצי טרפמב הצק ירוביחו      
wodniwל ,dooH saG -ל דעו תמייקה      
    noitcepsnI, הפיטשל ןולגלגל רוביח ןכו  

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  
      
עוציב ,הנקתה ,רתאב ןוסחא ,הקפסה ,השיכר     60.03.0004
תכרעמ לש לש הריסמו הצרה ,ץחל תקידב      
לכעמ גג לע ןקתויש םימב הפיטשל ןולגלג      
ןוסחא תספוק ,ןולגלגה תוברל  2 רפסמ      
,םיחפס ,םירזיבאה לכ ,קונרז, L613 מ"בלפמ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק תוינכתו טרפמל םאתהב  ,תוכימת  
      
דע 2 לכעמל 3 רפסמ לכעממ הצוב תרבעה     60.03.0005

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק .תיעקרקה לעמ רטמ 0.1 לש קמועל  
      
רטמ 0.1 דע 3 לכעממ הצובה תיראש תאצוה     60.03.0006
הצובה תאצוהו הצובה יוקינו הצובה יוניפו      

160,000.00 160,000.00     1.00 'פמוק השרומ רתאל  
337,000.00 תונוש 30.06 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,701,500.00 םירזיבא 06 כ"הס  
3,721,630.00 הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ כ"הס

קובץ: 7362   .../024 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     024 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  10 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ל ה  ה נ ב מ  10.10 ק ר פ  ת ת       
      
םיפיעסב ראותמה חול רובע הנבמ תכרעמ      
תמייקתמה תיביזורוק הריוואל םיאתמה      
תרצות חפמ םייטרדנטס םיאתמ יונב .רתאב      
2 טלקפוד חפמ תותלד םע ךרע הווש וא לטיר      
תוחולה לכ ,יסקופא עבצב עובצ מ"מ      
    TSETEPYT ויקלח לכ לע 9141 ןקת יפל  
ATT תקידבב רדגומל םאתהב םייטנוולרה      
עוציבל רשואמו רכומ ןרצי היהי חולה ןרצי      
םינרצי תמישר ךותמ רחבי ןקת יפל תוחולה      
רתאל קפוסמה חול לכ .ןנכתמה י"ע םירשואמ      
הדימעל םינקתה ןוכמ רושיא תדועתב דייוצי      
דויצ םוקימלו םיאתל הקולחו  ןקתה תושירדב      
חולה .ןנכתמה רושיאבו ןקתב שרדנל םאתהב      
דחוימה טרפמב טרופמכ םיאתמ יונב      
ןנכתמה םע םוכיסל םאתהבו תוינכותבו      
חולה הנבמ ריחמב .רושיאל תוינכות תשגהב      
.שא יוביכ תכרעמל םימיאתמ םיחתפ )1  :ללכנ      
לכ רובע ילניגרוא U ליפורפמ דוסי תרגסמ )2      
הריבצ יספ )3.מ"מ001 הבוגב חולה יאת      
הריבצ יספו  חולה בחור לכל םינקתומ םיישאר      
ללוכ תוינכותב ןייוצמכ לידב םיפוצמ הנשמ      
רצק ימרזב הדימעל םיילניגרוא םידדובמ      
יקיספמב םילבכ רוביחל תונכה ללוכ ,שרדנכ      
לכ .)םימיאתמ םיקדהמ וא צ"פ( תואיציב םרזה      
הנגה יופיצו תירקמ העיגנמ תונגה םע םיספה      
) 4      .תיביזורוק הריוואל )רדגומכ( םיאתמה      
תוציחמ      
      
רבעמב בשחתהב , םיאתה ןיב תואלמ חפ      
םילבכל םוטא רבעמו חפ תוציחמ י"ע םילבכ      
.דחוימה טרפמב ןייוצמכ ,שא רבעמ תעינמל      
דויצהו םיבכרהה לכו דויצ תנקתהל םילנפ      
לש םימלשומ רוביחו הנקתהל שרדנה הוולנה      
םאתהב תוחולל םילנפ יוסיכ ללוכ , דויצה      
.שרדנל      
      
שרדנה לכ ןכו םיטלש , םיקדהמ , םייוסיכ )5      
רדגוה אלו חולה לש תמלשומה ותיינבל      
עוציבל תוינכות תאצוה )6 .םירחא םיפיעסב      
אל םא .חולה עוציב רחא תוינכותה תמאתהו      
ללוכ רדגומה דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ      
שרדיו ןכתי .הלעפהו הנקתה ,הלבוה ,הקפסא      
שי ןכ לעו שטמב םויה ןקתומש יפכ BBA דויצ      
.ךכל םאתהב דויצ רחמתל      
      
      

10.10.30 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: 7362   .../025 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     025 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוחול ינשמ יונב  , 8CCM םיעונמ חול     01.01.0002
יונב חולה(8ST  גוסמ סיסב ללוכ םידומצ      
תרצות ,)0081 ללוכ בחור םילודומ ינשמ      
    LATTIR 55 תומיטא תגרדPI , 2 ןושאר ןורא  
:טקמ , 0002H-0021W-005D תותלד      
    5.5028 ST  . תחא תלד  :ינש ןורא :  

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק 0002H-006W-005D. 005.5068 :טקמST  
      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק רורוואה חתפל לטיר תמגודכ ררוואמ תפסות 01.01.0003
 14,500.00 תוחולה הנבמ 10.10 כ"הס  

      
BJ  ת ו ב י ת  20.10 ק ר פ  ת ת       
      
לש 613 הטסורינ הנבמב הבית BJ-100 רובע     01.02.0001
L613 ISIA( 005.0101 EA(  םגד לטיר      
    006W*006H*012D. ללכנ הנבמה ריחמב  
,  PI-86  םיטלושמ םיקדהמ םע הבכרה הטלפ      
    GP תמגודכ םגד לבכ תוסינכ ללוכ םירפסוממו  
    IRPAC תשרדנה םילבכה תומכל   םאתהב  

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק .דיתעב לבכ הנקתהל תודיחי 01 תפסותבו  
      
םיקדהמ תבית .BJ 300-BJ-200 רובע     01.02.0002
םגד LATTIR תרצות 613  הטסורינמ      
    005.6001 EA . 66 תומיטא תגרדPI .  

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק D210*W380*H380  
      
LATTIR  עונמל תימוקמ הלעפה תואספוק     01.02.0004
66PI תומיטא תגרד 03.4832MS םגד      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק D90*W210*H100  
      
ןצחל םע ץוציפ תנגומ 613  הטסורינ תאספוק     01.02.0005
1 גוסמ ץיפנ רוזאב הנקתהל הירטיפ םוריח      
זרבל דומצב ןקתומ , VP-821 זרב קותינל      
)הקטא( CETRAB לש הספוק םגד      
    21-2323-7057/56PI . תודימע תנמזה  

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .- C 06 + ot C02 תדחוימ הרוטרפמט  
 16,100.00 BJ  תובית 20.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 7362   .../026 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     026 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ק ת נ מ  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  ד ו י צ  30.10 ק ר פ  ת ת       
ם י י ט מ ו ט ו א  י צ ח       
      
P.F. תירקמ העיגנמ ןגומ דויצה לכ   ! בל םיש      
םיילניגרוא םייוסיכב דייוצי  ,אלו הדימב      
םירבחמה לכ ןכו האיציהו הסינכה יקדהמל      
הנקתהו רוביחל םישרדנה םיילניגרואה      
BBA, ,רדיינש תרצותמ היהי דויצה.םימלשומ      
תרחא ןייוצ םא אלא ,      
      
ללוכ יזפ תלת  CRH  :םגד  םיכיתנ קתנמ     01.03.0002

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .A001 םיכיתנ  
      
ללוכ  P3-A23  ריעז   CRH  םיכיתנ קתנמ     01.03.0003

    130.00   130.00     1.00 'פמוק .םיאתמ   CRH ךיתנ  
      
N052XSN םגד יטמוטוא יצח קפסה קתנמ     01.03.0004
םרז תרתי תנגה םע . ORCIM 3.2 הנגה      
    D052MT ללוכ הלק הלעפהל רודיס ללוכ  

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק . הליענל רודיס  
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק 052 דע XSN קתנמל רזע יעגמ תכרעמ 01.03.0005
      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק N052XSN דע לדוגב ז"מל CT הקספה לילס 01.03.0006
      
הקספה לש הנקתהו הקפסא CT הקספה לילס     01.03.0007
A004 5S  גוסמ 43Q02 םייק םרז קספמל      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ECAS BBA )הפירש תעב קותינל(.  
  6,280.00 םייטמוטוא יצח םיקתנמ למשח תוחול דויצ 30.10 כ"הס  

      
ם י "ז א מ  40.10 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
היהי דויצהםלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
תרחא ןייוצ םא אלא , BBA, ,רדיינש תרצותמ      
      
וא B ןייפוא H06C תמגודכ ריעז טמוטוא יצח     01.04.0001

    750.00    50.00    15.00 'פמוק C דע A23*1  
      
B  ןייפוא N06C   תמגודכ ריעז טמוטוא יצח     01.04.0002

    500.00    50.00    10.00 'פמוק A4*1 דע C וא  
      
B  ןייפוא N06C   תמגודכ  ריעז טמוטוא יצח     01.04.0003

    280.00    70.00     4.00 'פמוק A2*1 דע C וא  
      
םע( N+P1 H06C  תמגודכ ריעז טמוטוא יצח     01.04.0004

    100.00   100.00     1.00 'פמוק C וא B ןייפוא A23  דע )ספאה קותינ  
      

  1,630.00 40.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../027 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     027 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,630.00 מהעברה      

      
      
P3  תמגודכ יזאפ תלת  ריעז טמוטוא יצח     01.04.0005

    800.00   200.00     4.00 'פמוק 32A  C60N  
      
דח( אוהש לכ ריעז טמוטוא יצחל רזע עגמ     01.04.0006
דח השולש לש ץבקמ וא יזאפ תלת ,יזאפ      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק ))םירשוגמ םייזאפ  
      
30.0 תושיגר  A04*2  דע A םגד תחפ רסממ     01.04.0007

    320.00   320.00     1.00 'פמוק רלימ רנקלק תרצות IF 300/2/04 תמגודכ  
  3,150.00 םי"זאמ 40.10 כ"הס  

      
  ת ו נ ג ה  ם י ט מ ו ט ו א  י צ ח  50.10 ק ר פ  ת ת     
ם י ע ו נ מ       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
ףסונב .םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
יקדהמ לש םיירוקמ םייוסיכ דויצה ריחמב ללכנ      
םירבחמה לכו )האיצי - הסינכ( קתנמה      
הנקתהו רוביחל םישרדנה םיירוקמה      
BBA, ,רדיינש תרצותמ היהי דויצה.םימלשומ      
תרחא ןייוצ םא אלא ,      
      
3VG  ,P2VG  ,EM3VG תמגודכ םרז קתנמ      
דויצה לכ , תינכוכ , ןלהלד המישרל םאתהב      
לכו רזע יעגמ ללוכ ,הליענ תורשפא ללוכ      
רדגוה אלו קתנמה לש םלשומ לועפתל שרדנה      
.דרפנב      
      

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק 36.010 P2VG 01.05.0003
      

  6,000.00 1,500.00     4.00 'פמוק GV3P 48-65A 01.05.0005
  7,100.00 םיעונמ  תונגה םיטמוטוא יצח 50.10 כ"הס  

      
ם י ד ח ו י מ  ם י ע נ ת מ  60.10 ק ר פ  ת ת       
      
עונמל )חוקל תשירד י"פע BBA( רדת הנשמ     01.06.0001
    Wk73 תרצות יביזרוק רוזאב הדובעל BBA  
םגד ,חוקל תשירד י"פע דבלב      
    4-A370-10-085SCA הנגה יופיצ ללוכ  
םינגומ םיסיטרכ , הסינכ קנשמ ללוכ , היזרוק      
,SUBDOM תרושקת לוקוטורפ היזורוק דגנכ      
+ IPDC-10 תלדל לנפ לש הסיפת תדיחי      

 32,000.00 8,000.00     4.00 'פמוק 20-PMPD 36701000005 ט"קמDXA3  
      

  1,600.00   400.00     4.00 'פמוק רוטסימרט סיטרכ תפסות 01.06.0003
 33,600.00 60.10.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 7362   .../028 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     028 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 33,600.00 מהעברה      

      
      

  3,400.00   850.00     4.00 'פמוק subdoM תרושקת סיטרכ תפסות 01.06.0004
      
ט"קמ תחא הרוש ,הלעפהו הגוצת לנפ     01.06.0005

  2,400.00   600.00     4.00 'פמוק PAN-BP-SACS580  
 39,400.00 םידחוימ םיענתמ 60.10 כ"הס  

      
ד ו ק י פ  י ר ס מ מ  - ם י נ ע ג מ  70.10 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
דויצה  .םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
אלא , סנמיס וא BBA, ,רדיינש תרצותמ היהי      
תרחא ןייוצ םא      
      
ללוכ Wk4 דע 7P-90-D-1CL  תמגודכ ןעגמ     01.07.0001

    600.00   150.00     4.00 'פמוק שרדנל םאתהב CD הלעפה חתמ רזע יעגמ  
      

    560.00   280.00     2.00 'פמוק 7P-81D1CL  Wk5.7 תמגודכ ל"נכ ןעגמ 01.07.0002
      
טקוסו ןומיס דל ללוכ , P2-RR - דוקיפ רסממ     01.07.0003

  3,000.00   150.00    20.00 'פמוק .הנקתהו רוביח  
      
םיעגמ 4 דע ALID תמגודכ דוקיפ רסממ     01.07.0004

    300.00   150.00     2.00 'פמוק שרדנ בכרהב םירוגס וא םיחותפ  
      
חתמ רסוחו תוזאפ רדסו הזאפ רסוח רסממ     01.07.0005

    400.00   400.00     1.00 'פמוק 00GT71MR רדיינש תרצות  
      
- V032  הלעפה חתמ יבטוק וד דעצ רסממ     01.07.0006

    100.00   100.00     1.00 'פמוק CA וא CA V42  
  4,960.00 דוקיפ ירסממ - םינעגמ 70.10 כ"הס  

      
CETAS ה י ג ר נ א  י ר ק ב  80.10 ק ר פ  ת ת       
      
רדגומה דויצה לכ תרחא טרופמב רמאנ אל םא      
הלעפהו לויכ הנקתה , הלבוה , הקפסא ללוכ      
םישרדנה םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכו      
.םלשומ לועפתו הנתקהל      
      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק HE031MP םגד CETAS רקב 01.08.0002
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק 5/052 ענ דמ תרצות םיקוצי םרז ינשמ 01.08.0003
  3,250.00 CETAS היגרנא ירקב 80.10 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 7362   .../029 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     029 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ל  ד ו י צ  - ת ו נ ו ש  90.10 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
דויצה  .םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
ןייוצ םא אלא  BBA, ,רדיינש תרצותמ היהי      
תרחא      
      

    480.00   120.00     4.00 'פמוק םיבטק ינש A61*2  2.0.1 טקפ דוקיפ ררוב 01.09.0005
      
השולש A61*3  2.0.1 טקפ דוקיפ ררוב     01.09.0006

    600.00   150.00     4.00 'פמוק םיבטק  
      

    320.00    80.00     4.00 'פמוק .A61*1  0.1 טקפ דוקיפ ררוב 01.09.0008
      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק A61*1  3-2-1-0 טקפ דוקיפ ררוב 01.09.0009
      

    400.00   100.00     4.00 'פמוק 2.0.1  טמוטוא יצח יומד *A61 2  דוקיפ ררוב 01.09.0010
      

  2,100.00    70.00    30.00 'פמוק O.C םיעגמ 22 רטוק דוקיפ ןצחל 01.09.0011
      

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק CDV42 אדמל A01 בצוימ קפס 01.09.0012
      
קלחכ רדגומ וניאש סקינפ  תמגודכ קדהמ     01.09.0013
ללוכ מ"מ 4 ךילומל O/I טוויח וא טלפמוקמ      
תביתב ןקתומ ךילומה ןומיסו קדהמה ןומיס      

  2,000.00    10.00   200.00 'פמוק BJ למשחה חולב וא איהשלכ.  
      
:םגד סקינפ תמגודכ רסממ קדהמ םלוא ל"נכ     01.09.0014
    CD42  CSR -CLP-CD - V42/12 ריחמה  

  2,500.00   100.00    25.00 'פמוק .שרדנה לכו רסממה קדהמה ללוכ  
      
ISEH5KU םגד ךיתנ קדהמ רובע םלוא ל"נכ     01.09.0015
ללוכ שרדנל םאתהב רדגויש םיאתמ ךיתנ ללוכ      

  1,200.00    60.00    20.00 'פמוק DEL תורונ  
      

    210.00    70.00     3.00 'פמוק DELITLOM V022 ןומיס תרונמ 01.09.0016
      

  1,200.00    50.00    24.00 'פמוק DELITLOM V42 ןומיס תרונמ 01.09.0017
      
ןועש 001 לש הברזר םע ימוי יעובש ןועש     01.09.0018

    400.00   400.00     1.00 'פמוק ינורטקלא וא ינכמ  
      
תמגודכ רורויא וא/ו םומיחל חולל טטסומרט     01.09.0019

    375.00   375.00     1.00 'פמוק SAREL  
      
521*521   העש/ק"מ  65  רטליפ םע ררואמ     01.09.0020

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק LERAS10971   תמגודכ  
      
      

 14,735.00 90.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../030 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     030 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 14,735.00 מהעברה      

      
      
םוטא  תלדב הנקתהל קיטסלפמ לובג קיספמ     01.09.0021
תחיתפ םע ת"ג תלעפהל שרדנכ עורז ללוכ      

    250.00   125.00     2.00 'פמוק .תלדה  
      
ףוקש יוסיכ ללוכ יטסלפ הנבמב דל ת"וג     01.09.0022

    500.00   250.00     2.00 'פמוק . חול םינפ תרואתל  
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק ON ,  CN  םיעגמ  לעננ םורח - היירטפ ןצחל 01.09.0023
      
תמגודכ ץוח תרואת תקלדהל ירטקלא וטופ את     01.09.0024

    380.00   380.00     1.00 'פמוק IP54    04502 FLASH  
      
בצמ ןומיס דל םע ינורטקלא הייהשה רמייט     01.09.0025

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק .הייהשה רחאל בצמו הייהשה  
      
2( לופכ EFAS YLACISNIETNI רסממ     01.09.0026
תרצות תמגוד )םידרפנ םישבי םיעגמ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק SHCUF LREPPEP רשואמ ךרע הווש וא  
 18,385.00 תוחול דויצ - תונוש 90.10 כ"הס  

      
ם י ע ק ש  י נ ו ח ו ל  01.10 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
      
תמגודכ הנבמב  3.23 .1  םגד  םיעקש תדיחי     01.10.0002
תחפ ללוכה תינכותב ראותמכ  טסלפ אד.ע      
א"ח 3*61 א"ח    ,A23*3  א"ח 4*30.0/04      
EEC םגד 3*61 ,5*61 ,5*23  םיעקש 1*61      
לכ ןר'ג ןלרמ  H06C תמגודכ תחפהו א"חה לכ      
רוזאב ןקתות אספוקה .סיבג תמגודכ םיעקשה      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .2 לכעמ תובאשמה תככס  
  1,100.00 םיעקש ינוחול 01.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

114,225.00 למשח תוחול 10 כ"הס  
קובץ: 7362   .../031 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     031 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ו א ת  20 ק ר פ       
      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  10.20 ק ר פ  ת ת       
      
בתכ יפיעס לכב( תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
,ותנקתה הרואת ףוגה ריחמב לולכ )תויומכה      
דחוימה טרפמב רדגומכ ותלעפהו ורוביח      
םירמוחה לכ ללוכ , הרואת יפו תנקתהל      
.םירחא םימרוג םע םימואיתהו יאוולה תודובע,      
הרואתה ףוגו םידומע לע טלפמוק הנקתהה      
םיקדהמ תאספוקמ דרפנ לבכב דחא לכ ןזומה      
לכל דרפנ לגעמ םילבכ םע הרואתל תדעוימ      
תובאשמה רוזאבו לכעמה לכימ תיתחתב ףוג      
.הטמל      
      
ותוא םיביכרמה םירזיבאהו הרואתה יפוג לכ      
. לולכמכ ןקת רושיא םע ויהי      
      
ןקתומ דומע לע ץוציפ ןגומ דל הרואת ףוג     02.01.0003
תובאשמה ץבקמ רוזאבו לכעמה לכימ שארב      
W021 DEL GORF ןרצי JHK 2 לכעמ לש      
היילתל ןקתה ללוכ ,ןמול 000,21 :רוא תקופת      

 25,200.00 3,600.00     7.00 'פמוק 0006K רוא ןווג . דומע לע  
      
ט"קמ( םגד .ה.ל.פ תמגודכ הרואת דומע     02.01.0005
    10300003002S, רטמ 3 הבוגב 3" רטוק ,  
טרופמכ ,תוכירבה לע הכילהה חטשמל ןקתומ      
קרפה שארב רמאנכש תאזב שגדומ .טלפמוק      
תמלשומ הנקתהל שרדנה לכ תא ללוכ ריחמה      
לכו דומעה לא לבכ רבעמ ללוכ ,דומעה לש      
הנקתה( .ותלעפהו ורוביחו ותנקתהל שרדנה      
דומעב םירוביח לכ ועצובי אל ןכלו ץיפנ רוזאב      

 11,200.00 1,600.00     7.00 'פמוק )ומצע ת"גב קר םירוביח תספוק וא  
 36,400.00 הרואת יפוג 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 36,400.00 הרואת 20 כ"הס  
קובץ: 7362   .../032 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     032 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ש ג מ  30 ק ר פ       
      
ם י ל י ב ו מ ו  ם י ש ג מ  10.30 ק ר פ  ת ת       
      
םיליבומו םישגמל תסחיתמ וז המישר      
לולכמב םילולכ םניאשו דרפנב םידדמנה      
וניה םילבכה ישגמ ריחמ .הדוקנה טלפמוק      
םילוזנוק ללוכ אוהו ךרוא רטמל טלפמוק      
םינוולוגמ וא L613 הטסורינמ םיירוקמ םילתמ      
תותשק ,שגמה גוסל םאתהב , םח ןוולגב      
אלו שגמה תנקתהל שרדנה לכו T ירבחמו      
הקראה ךילומ ללוכ םירחא םיפיעסב רדגוה      
שגמה ריחמ .שגמה תקראה תדובעו יולג  ²52      
תטיש לכבו םוקמ לכב ההז היהי רדגומה      
.הנקתה      
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
.טלפמוק רטמל היהי ריחמה .הלעפהו      
      
,רדגומכ הנקתהב 613  הטסורינמ תשר תלעת     03.01.0006
םיירוקמ םילתמ ללוכ , מ"ס 01*6  תודימב      
לכה ,תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו םירבחמו      
G2A 001 55 . ןמרטב םגד 613 הטסורינמ      

 28,000.00   140.00   200.00 RM רטמ   
      
02*6 תודימב ל"נכ הטסורינמ תשר תלעת     03.01.0007

  9,000.00   180.00    50.00 מ"ס רטמ   
      
03*6 תודימב ל"נכ הטסורינמ תשר תלעת     03.01.0008

  6,900.00   230.00    30.00 מ"ס רטמ   
      

  4,000.00   100.00    40.00 מ"ס 5*6 תודימב ל"נכ הטסורינמ תשר תלעת רטמ  03.01.0009
      
מ"בלפ חפמ ,מ"ס 6*4 )הטפ( תרשרש ליפורפ     03.01.0012
    L613, ןקתומ יבוע מ"מ 3 יבועב  
יפוג אשונ ,הרקתל וא ריקל וא ,היצקורטסנוקל      
והשלכ ךמות וא ,םילבכ לע ןגמ וא-ו הרואת      

    600.00   120.00     5.00 טלפמוק טרופמכ רטמ   
      
8*4 תודימב ךא )מ"בלפ( ל"נכ תרשרש ליפורפ     03.01.0013

    625.00   125.00     5.00 .פמוק טרופמכ , מ"ס רטמ   
      
תודימב ךא )מ"בלפ( ל"נכ תרשרש ליפורפ     03.01.0014

    700.00   140.00     5.00 .פמוק טרופמכ , מ"ס 21*4 רטמ   
      
      
      
      
      

 49,825.00 10.30.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../033 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     033 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 49,825.00 מהעברה      

      
      
L613 מ"בלפ , בחור , מ"ס 02*6 םילבכ םלוס     03.01.0015
תוחישק לעב ,םיפפוכמ םיליפורפמ יושע      
,םירבחמ :ללוכ ,םיכתורמ םיבלש ,ההובג      
לכה , םיתמצ ,תוינפ ,תותשק ,תועורז ,תוכימת      
2A  ןמרטב םגד 613  הטסורינמ לכה , ירוקמ      

  8,700.00   290.00    30.00 .טלפמוק טרופמכ ןקתומ לכה ,65V 026 GL רטמ   
      
םיפיעסב םירדגומה םיליבומהו םישגמה ,ללככ      
הנבמו םירמוחה לכ תא םיללוכ ,םינושה      
רובע וניה הז ףיעס .שרדנה היצקורטסנוקה      
םיפיעסב םילולכ םניאש םידחוימ םירקמ      
.םירחאה      
      
L613 מ"בלפ ,היצקורטסנוק יליפורפ     03.01.0018
, םיכמותכ םישמשמ םיבצועמ ,םידבועמ      
םינושה למשחה ירזיבאל םיקוזיח וא תועורז      
םלשומו ןקתומ לכה ,)דרפנב םלושמ הרובע(      

  2,000.00    40.00    50.00 .טלפמוק טרופמכ ,מ"בלפ םיגרב ללוכ ג"ק   
      
וא ריקל ןקתומ ,  L613, "2/1  מ"בלפ רוניצ     03.01.0019
םלושמ ורובע לבכ לע ןגמ היצקורטסנוקל      
,רוניצ תויפוס ,תופומ ,תותשק ללוכ ,דרפנב      

    500.00    25.00    20.00 .טלפמוק טרופמכ רטמ   
      

    660.00    33.00    20.00 טלפמוק טרופמכ 4/3" ךא ל"נכ רוניצ רטמ  03.01.0020
      

    440.00    44.00    10.00 טלפמוק טרופמכ 1" ךא ל"נכ רוניצ רטמ  03.01.0021
      

    540.00    54.00    10.00 טלפמוק טרופמכ 1 2/1" ךא ל"נכ רוניצ רטמ  03.01.0022
      

    640.00    64.00    10.00 טלפמוק טרופמכ 2" ךא ל"נכ רוניצ רטמ  03.01.0023
 63,305.00 םיליבומו םישגמ 10.30 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 63,305.00 םיליבומו םישגמ 30 כ"הס  
קובץ: 7362   .../034 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     034 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ  40 ק ר פ       
      
ם י ל ב כ  10.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל םילבכל סחייתמ ןלהלד תויומכה בתכ      
ינקתל םיאתמו 1  קלח 9371 ילארשי      
    1-233-CEI  )יוק .)דוקיפו חכ םילבכה לכ  
טרופמה יפל רחא וא ,1RF-YX2N  הנזה      
םילבכה לש רוביחו הנקתה  .תויומכה בתכב      
תודובעו רזעה ירמוח חכ ללוכ םיכילומהו      
ןמוסי לבכה .)רחא ןקתהב וא תולעתב( יאולה      
רפסמ לש אמייק - רב ןומיסב ויתוצק ינשב      
רבוחמ בכרומ לכה .תינכותל םאתהב לגעמה      
לכ לולכ הנזהה וק ריחמב( שומישל ןכומו      
הנזה וקל םישורדה תודובעהו םירמוחה      
אל םא)םירחא םיפיעסב רדגוה אלו םלשומ      
ללוכ רדגומה דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ      
לכ ללוכ ,הלעפהו הנקתה , הלבוה ,הקפסא      
הנקתהל םישרדנה םיוולנה םירמוחהו דויצה      
םלשומ לועפתלו      
      
ויתוצק יתשב ורוביח םוקמב ןמוסי לבכ לכ      
עבצב HBK :םגד PILCATWOC תועצמאב      
בוהצ      
      

  4,200.00   210.00    20.00 3RF-YX2N*07+051 תשוחנ לבכ רטמ  04.01.0010
      

  7,500.00    75.00   100.00 'פמוק 4RF-YX2N*52 לבכ 04.01.0011
      

  5,000.00    50.00   100.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ 5*61 לבכ 04.01.0012
      

    350.00    35.00    10.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  5*01 לבכ 04.01.0013
      

    250.00    25.00    10.00 'פמוק RF-YX2N  תשוחנ  5*6 לבכ 04.01.0014
      

    200.00    20.00    10.00 'פמוק RF-YX2N  תשוחנ  5*4   לבכ 04.01.0015
      

    120.00    12.00    10.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  5*5.2  לבכ 04.01.0016
      

    100.00    10.00    10.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  4*5.2  םלוא ל"נכ 04.01.0017
      

  3,000.00    15.00   200.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  21*5.1  םלוא ל"נכ 04.01.0019
      

  1,100.00    11.00   100.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  7*5.1  םלוא ל"נכ 04.01.0020
      

     90.00     9.00    10.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  5*5.1  םלוא ל"נכ 04.01.0021
      

  7,000.00    35.00   200.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ  42*5.1  םלוא ל"נכ 04.01.0022
      

     90.00     9.00    10.00 'פמוק RF-YX2N תשוחנ 4*5.1  םלוא ל"נכ 04.01.0023
 29,000.00 10.40.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 7362   .../035 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     035 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,000.00 מהעברה      

      
      

  1,250.00    25.00    50.00 'פמוק 57  ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 04.01.0024
      

  4,800.00    16.00   300.00 'פמוק 53  ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 04.01.0025
      

  5,750.00    11.50   500.00 'פמוק 52  ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 04.01.0026
      

    850.00     8.50   100.00 'פמוק 61  ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ 04.01.0027
      

    360.00    18.00    20.00 'פמוק 05 ךתחב יולג ךילומ 04.01.0028
      

    200.00    10.00    20.00 'פמוק 52 ךתחב יולג ךילומ 04.01.0029
 42,210.00 םילבכ 10.40 כ"הס  

      
ת ת  ר ו ש כ מ  ם י ד ח ו י מ  י ל ב כ  20.40 ק ר פ  ת ת       
ם י י ע ק ר ק       
      
םילתופמ תוגוז ,יעקרק תת רושכמ לבכ     04.02.0001
רטמל ריחמה . ןוילע ךוכיס ללוכ םיככוסמו      

    450.00    15.00    30.00 'פמוק 4*2*1 .טלפמוק  
      

    600.00    20.00    30.00 'פמוק 8*2*1 ךא ל"נכ 04.02.0002
      
הביבסב הדובעל 7TAC המרב תרושקת לבכ     04.02.0006
ריחמה .טלפמוק טרופמכ יעקרק תת תשעור      

  1,500.00    15.00   100.00 'פמוק .טלפמוק א"מל  
      
ילעפומ םיעונמל םיידועיי םיככוסמ םילבכ      
םיכילומהו םילבכה לש הנקתה .רדת הנשמ      
תולעתב( יאוולה תודובעו רזעה ירמוח ךכ ללוכ      
ויתוצק ינשב ןמוסי לבכה , רחא ןקתהב וא      
םאתהב לגעמה רפסמ לש אמייק - רב ןומיסב      
.שומישל ןכומו רבוחמ בכרומ לכה .תינכותל      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה  םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
לבכ לכ . םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
בוהצ עבצב ויתוצק יתשב ורוביח םוקמב ןמוסי      
      HBK, םגד  PILCATWOC.  
      

 58,000.00   145.00   400.00 'פמוק J-YCLSY2   6G3+53*3 לבכ 04.02.0008
 60,550.00 םייעקרק תת רושכמ םידחוימ ילבכ 20.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 7362   .../036 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     036 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  י ל ב כ  30.40 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל םילבכל סחייתמ ןלהלד תויומכה בתכ      
ינקתל םיאתמו 1  קלח 9371 ילארשי      
    1-233-CEI  )יוק .)דוקיפו חכ םילבכה לכ  
לבכ תועצמאב הקפסא םילבכהו הנזה      
    1RF-YX2N, םילבכה לש רוביחו הנקתה  
תודובעו  רזעה ירמוח חכ ללוכ םיכילומהו      
ןמוסי  לבכה .)רחא ןקתהב וא תולעתב( יאולה      
תועצמאב אמייק - רב ןומיסב ויתוצק ינשב      
    OMYD  תינכתל םאתהב בוהצ ןומיס טרס.  
רמאנ אל םאשומישל ןכומו רבוחמ בכרומ לכה      
ללוכ רדגומה דויצה לכ ,תרחא שרופמב      
לכ ללוכ ,הלעפהו הנקתה , הלבוה ,הקפסא      
הנקתהל םישרדנה םיוולנה םירמוחהו דויצה      
םלשומ לועפתלו      
      
הטעמ רפסוממ שימג G+1*43  דוקיפ לבכ     04.03.0002
ןקת -  CEI-1-233  ןקת יפל וילאמ הבכ לבכה      
ריחמה BAS :תמגודכ  .1 קלח 9371 ילארשי      
שגמ יבג לע ןקתומה לבכ לש טלפמוק רטמל      

    600.00    60.00    10.00 'פמוק .רחא ןקתהב וא רוניצ  
      

  4,000.00    40.00   100.00 'פמוק G+1*52   םלוא ל"נכ 04.03.0003
      

    220.00    22.00    10.00 'פמוק G+1*21 םלוא ל"נכ לבכ 04.03.0004
      

    120.00    12.00    10.00 'פמוק 01*5.1 םלוא ל"נכ לבכ 04.03.0005
      

    100.00    10.00    10.00 'פמוק 7*5.1 םלוא ל"נכ לבכ 04.03.0006
      
GWA02*3*8 )8  הדאירט - יטלומ לבכ     04.03.0007
.יללכ ךוכיסו הדאירט לכל ךוכיס  )תודאירט      
ריחמ   RodLET תרצות  1018002488 :םגד      

    220.00    22.00    10.00 'פמוק טלפמוק רטמל  
      
)תודאירט GWA61*3*2   )2  הדאירט לבכ     04.03.0008
:םגד  .ךוכיס דיגו תכתמ  תפטעמ ללוכ      
רטמל ריחמ RodLET תרצות 1011061568      

    160.00    16.00    10.00 'פמוק טלפמוק  
      
)תודאירט GWA61*3*1   )1  הדאירט לבכ     04.03.0009
:םגד  .ךוכיס דיגו תכתמ  תפטעמ ללוכ      
רטמל ריחמ RodLET תרצות 1011061568      

     80.00     8.00    10.00 'פמוק טלפמוק  
      
      
      
      
      
      

  5,500.00 30.40.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../037 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     037 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  5,500.00 מהעברה      

      
      
    PAIR PART NUMBER: 874180101 . 04.03.0010
    WITH A DRAIN WIRE FOR EACH  
    INSTRUMENTATION CABLE  
    AND OVERALL SHIELDED  
    AWG TWISTED PAIR. INDIVIDUAL  
    INSTRUNENTATION CABLES 2*2*18  

    700.00    14.00    50.00 'פמוק TELDOR  
      
    A DRAIN WIRE FOR EACH PAIR 04.03.0011
    INSTRUMENTATION CABLE WITH  
    AND OVERALL SHIELDED  
    AWG TWISTED PAIR. INDIVIDUAL  
    INSTRUNENTATION CABLES 1*2*18  

  2,000.00    10.00   200.00 'פמוק TELDOR  
      
    A DRAIN WIRE FOR EACH PAIR 04.03.0012
    INSTRUMENTATION CABLE WITH  
    AND OVERALL SHIELDED  
    AWG TWISTED PAIR. INDIVIDUAL  
    INSTRUNENTATION CABLES 4*2*18  

    320.00    16.00    20.00 'פמוק TELDOR  
      
    A DRAIN WIRE FOR EACH PAIR 04.03.0013
    INSTRUMENTATION CABLE WITH  
    AND OVERALL SHIELDED  
    AWG TWISTED PAIR. INDIVIDUAL  
    CABLES 12*2*18  

  2,400.00    20.00   120.00 'פמוק TELDOR INSTRUNENTATION  
 10,920.00 הרקבו דוקיפ ילבכ 30.40 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

113,680.00 םילבכ 40 כ"הס  
קובץ: 7362   .../038 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     038 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ק ת ה ו  ם י ר ו ב י ח  50 ק ר פ       
      
ת ו ח ו ל  ת ו נ ק ת ה ו  ם י ר ו ב י ח  10.50 ק ר פ  ת ת       
BJ + ל מ ש ח       
      
םיריחמה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
ןכו רוביח ,  הנקתה , הלבוה , הקפסא םיללוכ      
םלשומ לכה  םישרדנה רזעה ירמוח לכ      
.טלפמוק      
      
ריחמב למשח חול לש רוביחו הנקתה ,הלבוה      
, ןרציה לעפממרתאל חולה לש עוניש לולכ      
ומוקמל ותפנה ,חולה יקלח לכ ןיב רוביח      
לכ רוביח .ומוקימ תעיבקו ותדמעה  ,דעוימה      
קפס רסה ןעמל .חולל םירבחתמה םיכילומה      
לכ לויכו הלעפה רוביחה לולכי הרקב תוחולב      
ברה םילבכה לכ רוביח תאו חולבש תוכרעמה      
ןבומכו חתמה ילבכו תרושקתה ילבכ ,םיידיג      
בתכ יפיעס לכב ומכ( הז ףיעסב לולכ וילאמ      
םואתל םירחאה םימרוגה םע םואת )תויומכה      
סיסב םואית ללוכ חולה תנקתהל תושירדה      
חולה      
      
    8-CCM ינשמ בכרומ , 2 לכעמל םיעונמ חול 05.01.0003
,0012 הבוג ,0081 בחור םירבוח מ םיאת      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק 005 קמוע  
      
רקב חול BJ תביתב רדגומ ידיג בר לבכ רוביח      
לבכה תנקתה - דחאה . םיפיעס ינשב המוד וא      
תסינכ ללוכ ריחמה .רחא ןקתהב וא הביתב      
,רוביחל לבכה תנכהל שרדנה לכו BAS לבכ      
.ידיג בר לבכ לש דיג רוביח ינשה      
      
ידיג בר לבכ רוביחל ותנכהו לבכ תנקתה     05.01.0022

    600.00    10.00    60.00 'פמוק BJ תביתב אוהשלכ  
      

    600.00    10.00    60.00 'פמוק רקבה חולב אוהש לכ ידיג בר לבכ ל"נכ 05.01.0023
      
BJ וא רקב חולב ידיג לבכ לש דיג רוביח     05.01.0024
ריחמב )םירחא םיפיעסב רדגוה אלש( אוהשלכ      
לש םלשומ רוביחל שרדנה לכ ללכנ רוביחה      
לע רוביחל לבכה תנכה לבכ תסינכ ללוכ דיגה      
ןומיס טוויחה תולעתב דיגה תנקתה ,דסמ יבג      

    600.00     3.00   200.00 'פמוק .ךילומה רוביחו לבכה דיג  
  5,300.00 BJ + למשח תוחול תונקתהו םירוביח 10.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: 7362   .../039 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     039 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל ל כ  - ת ו נ ק ת ה ו  ם י ר ו ב י ח  20.50 ק ר פ  ת ת       
      
םיריחמה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
ןכו רוביח ,  הנקתה , הלבוה , הקפסא םיללוכ      
םלשומ לכה  םישרדנה רזעה ירמוח לכ      
.טלפמוק      
      
ריחמב  ,  Wk03  דע עונמ רוביח תדוקנ     05.02.0002
קספמל ןיזמה לבכה רוביח ללכנ הדוקנה      
ירושרש הנגה רוניצ עונמל וא ןוחטבה      
רוביחה תבית וא ןוחטבה קתנמ ןיב סקולארשי      
PAL  לבכ תסינכ עונמה ןיבל םילבכה שגמ וא      
לש םלשומ רוביחל שרדנה לכ ןכו המיאתמ      

  1,400.00   350.00     4.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב דרפנב רדגוה אלו עונמה  
      
רדת ינשמ םע םיעונמ לע רבודמש ןוויכמ      
יכילומ תופיצר לע רומשל הבוח תמייק      
רדתה הנשמ ןיב לבכה ךוכיסו תוקראהה      
טרפ( ןוחטיבה קספמ תנקתה תעב עונמהו      
.)ןנכתמה י"ע רסמיי הדובעה עוציב ךרוצל      
      
וא עונמ רוביחל  ןוחטב קספמ רובע תפסות     05.02.0003
BVS דמצמ םע 3-1T*52 :םגד  רחא ןקתהל      
המוטא IC תביתב הילת לוענמל רודיס ללוכ      
    56-PI  הביתה רובע הטסורינ ןקתה ללוכ,  
ןיב םיאתמ  ןטורואילופ וא ןרפואנ לבכ ללוכ      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק .עונמה ןיבל הביתה  
      
בצמ יוהיזל קתנמ לש רזע עגמ רובע תפסות     05.02.0004

    160.00    40.00     4.00 'פמוק .הרקבה תכרעמב קספמה  
      
LAX תמגודכ 56PI המוטא םינצחל תבית     05.02.0005
ןצחלו הלעפה ןצחל תללוכה קינכמלט תרצות      
טרופמכ המוטא לבכ תסינכ ללוכ ,הקספה      

  1,760.00   440.00     4.00 'פמוק .טלפמוק  
      
םע ןומיס תרונמו םינצחל ינש םלוא ל"נכ הבית     05.02.0006

    500.00   500.00     1.00 'פמוק CD-V42 דל תירונ  
      
02 דע יבועב ןוטב תפצרב וא ריקב הביצח     05.02.0007
02*52 דע תודימב ,למשח ילבכ רבעמל מ"ס      

    930.00   186.00     5.00 חיט ינוקית תוברל מ"ס 'חי   
      
04 דע יבועב ןיוזמ ןוטב ריקב רבעמ חודיק     05.02.0008

    900.00   180.00     5.00 רוניצה תוברל 2" רטוקב רוניצ רובע ,מ"ס 'חי   
      

  1,200.00   200.00     6.00 3" רטוקב רוניצ רובע חודיק ךא ל"נכ 'חי  05.02.0009
      

  2,660.00   380.00     7.00 6" רטוקב רוניצ רובע חודיק ךא ל"נכ 'חי  05.02.0010
 10,710.00 יללכ - תונקתהו םירוביח 20.50 כ"הס  

      
קובץ: 7362   .../040 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     040 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ  ת ו נ ק ת ה ו  ם י ר ו ב י ח  30.50 ק ר פ  ת ת       
ה ר ק ב       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,הלעפהו      
.םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
      
אוהש לכ הרקב וא דוקיפ רזיבא רוביח תדוקנ     05.03.0001
םיפיעסב רדגומ וניאש( המוד וא יגולנא , יגול      
לולכ רוביחה ריחמב ,)טלפמוקמ קלחכ םירחא      
המוטאו תניירושמ תיטסלפ םירוביח תבית      
    56-PI 40244  :תמגודכ WG  סיבג :תרצות  
סקולארשי ןיירושמ יטסלפ ירושרש רוניצ      
לחשומ שימג לבכ ןכו רזיבאל דעו הביתהמ      
הטסורינ דסמ הביתל לבכ תסינכ ,רוניצב      
שרדנה לכ ןכו רזיבאב רוביחה ללוכ  ,הביתל      

  2,000.00   200.00    10.00 'פמוק .רזיבאה רוביח תמלשהל דרפנב רדגוה אלו  
      
ריוא לעפומ זרב רוביח תדוקנ םלוא ל"נכ     05.03.0002
ריחמה .)זרבהמ קלח יטמואנפ ורקלאה זרבה(      
ישגר רוביחו הלעפה לילס רוביח ףסונב ללוכ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק ריוא רוניצה רוביחו חותפ רוגס זרבה בצמ  
      
ינש( זרבה בצמ יוויח ישגר רוביח םלוא ל"נכ     05.03.0003

    200.00   200.00     1.00 'פמוק )םיבצמ  
      
XE םלוא  זרבל רוביח תבית רובע תפסות     05.03.0004
הביתה לש XE ןקת יפל רוביח עוציב ,1 רוזא      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק רזיבאה לשו  
      

    120.00   120.00     1.00 'פמוק הביתב תנקתומ ןומיס תורונ רובע תפסות 05.03.0005
      
סלפמ רקב תכרעמל םלוא ל"נכ רוביח תדוקנ     05.03.0006
    SU . לכ ירוביח םיללכנ רוביחה ריחמב  
הנזה לבכ , רזיבאה רוביחל םישרדנה םילבכה      
שגרל לבכו יגולנאו יגול הרקבל דוקיפ לבכ      
שרדנה לכו תכרעמל הטסורינ דסמ סלפמה      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק דרפנב רדגוה אלו רזיבאה לש םלשומ רוביחל  
      
םישרדנה םיעצמאה לכ ללוכ רוביחו הנקתה     05.03.0007
רקבמ קלחכ ,סלפמ שגר לש תמלשומ הנקתהל      
תבשות ללכנ הנקתהה ריחמב .סלפמה      
שרדנה לכו סלפמה שגר רובע 613  הטסורינמ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .דרפנב רדגוה אלו םימלשומ רוביחו הנקתהל  
      
      
      
      
      
      

  4,720.00 30.50.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../041 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     041 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  4,720.00 מהעברה      

      
      
ריחמב המוד וא הקיפס דמ רוביח תדוקנ     05.03.0008
םישרדנה םילבכה לכ ירוביח םיללכנ רוביחה      
,יגולנא הרקב לבכו יגול הרקב לבכ הנזה לבכ      
רוביחל שרדינה לכו רזיבאל הטסורינ דסמ      

    500.00   250.00     2.00 'פמוק .דרפנב רדגוה אלו רזיבאה לש םלשומ  
  5,220.00 הרקב דויצ תונקתהו םירוביח 30.50 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  י פ ל  ת ו ד ו ב ע  40.50 ק ר פ  ת ת       
      
םילבכה ישגמ תכרעמ ןיב תשרדנה תיתשתה       
וא ןגמ רוניצ( הדוקנה אצומ ןיבל תיזכרמה      
לולכ ןכ .הדוקנה ריחמב םילולכ )םילבכ שגמ      
ךתחב RF-YX2N לבכ הדוקנה ריחמב      
הדוקנה אצומל דעו חולהמ תוינכתב רדגומה      
תמגודכ( PI-55 רוביח תובית ללוכ      
    LETAMAF פמטב תוחפל תודימע )ןטשק י"ע'  
לדוגב 541  ילארשי ןקת יפל C06 לש      
תומוטא הניהית הביתל תוסינכה לכ , םיאתמה      
הסינכ תועצמאב הביתל וסנכי רוניצה וא לבכה      
ויהי הביתב םירוביחה . תינקית תמטוא      
ךתחל םיאתמ לדוגב םיקדהמ תועצמאב      
שי רוביחה תא( םיכילומה תומכו םיכילומה      
םיגרב ינש תועצמאב הפיפחב עצבל      
לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא.)תוחפל      
,  הנקתה , הלבוה , הקפסא םיללוכ םיריחמה      
לכה  םישרדנה רזעה ירמוח לכ ןכו רוביח      
.טלפמוק םלשומ      
      
םיעקש ןוחול לש הנקתהו רוביח תדוקנ     05.04.0002
לולכ הדוקנה ריחמב  ,)דרפנב רדגומ ןוחולה(      
, םיעקשה ןוחול לש רוביחו הנקתה ,הלבוה      
תבית ,ןוחולל דעו רוביח תביתמ הדירי לבכ      
םרוביחו ןיזמה לבכה לולסמב םירוביחה      
רדגומ הביתל דעו ןיזמה חולהמ לבכה( הביתב      

    250.00   250.00     1.00 'פמוק .)דרפנב  
      
העוקש תיניע ללוכ HSALF תרצות רוא שגר     05.04.0003

    700.00   700.00     1.00 'פמוק XUL0002-S לויכ םע 200EE םגד  
      
.המוד וא ןולח החותפ תלד ןוחטב שגר תדוקנ     05.04.0004
שגרה רוביח DH שגר ללכנ הדוקנה ריחמב      
םלשומ לועפתל שרדנה לכו רוביח תבית ללוכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק שגרה לש  
  1,450.00 תודוקנ יפל תודובע 40.50 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 7362   .../042 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     042 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ק ר א ה  50.50 ק ר פ  ת ת       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
הלעפהו      
      
תוחול דיל ןקתומ םילאיצנטופ תאוושה ספ     05.05.0002
05*5 תשוחנמ .שרדיש םוקמ לכב וא הנשמ      
לולכ ספה ריחמב , מ"ס 06 - כ לש ךרואב      
קודיהל תורועק תויקסיד 4/3 םיפוצמ םיגרב      
לכ רוביחו הנקתה תומלש האיציה יכילומ      

    320.00   320.00     1.00 'פמוק .דרפנב רדגוה אלו שרדנה לכ ןכו םיכילומה  
      
05  ךילומב הקראה תדוקנ רוביח עוציב     05.05.0003
דויצ רוביחל שרדנה לכ לולכ רוביחה ריחמב      
)דרפנב דדמנה ךילומה דבלמ(  הקראה ןקתמל      
תורועק תויקסיד 4/3  הפוצמ גרוב ללוכ      
טלש ללוכ  לבכ לענ ללוכ הלש וא דויצל ךתורמ      
שרדנה לכ ןכו  ורוביח תדוקנו הקראה טוח לע      
רוביח( . דרפנב רדגוה אלו םלשומ רוביחל      
לבכה רוביח ריחמב לולכ לבכב הקראה ךילומ      

    800.00    80.00    10.00 'פמוק .)חולה רוביח וא הנוכמה רוביח וא  
      

    100.00   100.00     1.00 'פמוק ²021  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0004
      

     80.00    80.00     1.00 'פמוק ²59  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0005
      

     65.00    65.00     1.00 'פמוק ²07  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0006
      

     60.00    60.00     1.00 'פמוק ²05  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0007
      

     50.00    50.00     1.00 'פמוק ²53  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0008
      

    400.00    40.00    10.00 'פמוק ²52  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0009
      

     35.00    35.00     1.00 'פמוק ²61  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0010
      

     30.00    30.00     1.00 'פמוק ²01  ךילומ םלוא ל"נכ 05.05.0011
      
הקראה טומ תועצמאב הקראה תדורטקלא     05.05.0012
מ"מ GNIDRAA 5.21  הפוצמ ןבלוגמ לזרבמ      
חודיק ישאר ללוכ ריחמה .רטמ 6 לש קמועב      
,דרפנב רדגוה אלו שרדנה לכו רבחמ דמצמ      

    750.00   750.00     1.00 'פמוק הריפח ללוכ , תינקת תרוקב תכירב ללוכ  
  2,690.00 תוקראה 50.50 כ"הס  

      
      
      
      
      

 25,370.00 תונקתהו םירוביח 50 כ"הס  
קובץ: 7362   .../043 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     043 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו י ת ש ת  60 ק ר פ       
      
ת ו ר י פ ח ו  ת ר נ צ  10.60 ק ר פ  ת ת       
      
ןקת יפל תורוניצה תחנהו עקרקב לופיטה      
רדגומל םאתהב תורוניצה רודיס 235 ילארשי      
הלעתב חנות תרנצה  .ינייפוא ךתחבו החושב      
םשל  .תורוניצה ןיב םיקחרמה ורמשיש ןפואב      
ןכ ומכ  ,םימיאתמ םיכמותב שמתשהל שי ךכ      
םיתרשמה תורוניצה ןיב םיקחרמה ורמשי      
.תוחושל תוסינכל ומיאתיש ךכ תונוש תורטמ      
שי  6"  דע רטוקב תורוניצל      
םע תורוניצל .םיירוקמ םיכמותבשמתשהל      
שי םיירוקמ םיכמות ןיא םהלש 8" רטוק      
תטישבו ןונגסב םימיאתמ םיכמות ןיקתהל      
יאות לכב תרנצה תומכ .םיירוקמה םיכמותה      
םיחוורמהש יארחא ןלבקה  .תינכתה יפל ויהי      
יולימ תולועפ ידכ ךות ורמשי תורוניצה ןיב      
וקיפסי אל םיכמותהו הדימב וקודיהו לוחה      
תחטבהל םירחא םיעצמאב ןלבקה טוקני      
ןוטבמ תוקיצי ללוכ תורניצה ן יב םיקחרמה      
ליעל שרדנה לכ לולכ רוניצה ריחמב  ,הזר      
לחשוי רוניצ לכב.)'וכו ןוטב תוקיצי  ,םיכמות(      
לולכ היהיש מ"מ 8 רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח      
לבכ לחשוי ובש בצמ לכב .רוניצה ריחמב      
קרפ.שדח הכישמ לבח םג ותיא לחשוי רוניצב      
,םחתמב תויתשתה עוציב תא ללוכ הז      
תוילעו תוחושל תוסינכ ,תרנצ תחנה ,תוריפח      
.םירליפ תוחולל      
      
רוניצ  רליפל החושמ יאות לכב   ! בל םיש      
מ"מ 002 הבוגב רליפה ךותב םייתסי הרבוקה      
לכב  .החושה ךותל סנכוי החושבו ןוטבה לעמ      
םה רשאכ ןמוסמכ םילוורש ולחשוי רליפ      
רטמ יצחכ םיאצויו ןוטבה ךותב םיטלוב      
הרוצב ומתסי םילוורשה תוצק ןוטבה תיתחתמ      
.המדא וא/ו ןוטב י"ע םתמיתס ענמתש      
י"ע ועצובי תוחושב רבעמה לוורשו תוחושה      
םילוורש ךותל סנכות תיתשתב תרנצה .םירחא      
ימוג תומיטא םע המוטא הרוצב תוחושב      
רמשי רליפל החושה ןיב יאותב .תומיאתמ      
ןוויכל םימ וסנכי אלש ךכ רליפה ןוויכל עופיש      
.)המיטאה םגפית ובש הרקמב( החושה      
      
מ"מ 011 רטוק( 01 גרד  CVP-U   "4 רוניצ     06.01.0002
. המוד ןקתהב וא עקרקב ןקתומ  )  ןפוד יבוע      
, תומיטאה , םירבחמה לכ לולכ רוניצה ריחמב      
לש תמלשומ הנקתהל שרדנה לכו םיכמותה      
. םירחא םיפיעסב דרפנב רדגוה אלו רוניצה      

 16,000.00    40.00   400.00 'פמוק .הכישמ טוח ללוכ טלפמוק רטמל ריחמ  
 16,000.00 10.60.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 7362   .../044 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     044 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 16,000.00 מהעברה      

      
      
רטוקב הרבוק יתבכש וד שימג ירושרש רוניצ     06.01.0003
ללוכ שרדנכ קמועב הרופח הלעתב חנומ 57      
ךותב לחשומ וא/ו שרדנכ ןומיסו קודה יוסיכ      

  1,600.00    20.00    80.00 'פמוק ןגמ  רוניצ  
      
יבועב תשוחנ ספמ יונב ,החוש רפסמ ןומיס     06.01.0004
רפסמ ללוכ  מ"מ 0,06  לש  בחורבו   מ"מ 0,3      
קמועב תשוחנה ספ לע עבטומ הדועיו החושה      
החושה ןפודל קזוחי ספה   , מ"מ  2 - כ      

  1,000.00    50.00    20.00 'פמוק .הביציו העובק הרוצב טלוב םוקמב  
      
ץבקמל םיאתמה בחורב הלעת לש הריפח     06.01.0005
רטמ 5.1 דע לש קמועב  4*4"  תורוניצה      
ןפוא םהיניב חוורמהו תורוניצה תנקתה      
ויהי םייוסיכו םיחוורמה תרימשל םקוזיח      
תוינכותב ראותמל ילארשיה ןקתל םאתהב      
שדחמ יוסיכ ללוכ , דחוימה טרפמב רדגומלו      
תויחנה יפל םיפדוע יוניפו חטשה תרזחהו      

 12,000.00   150.00    80.00 'פמוק חקפמה  
 30,600.00 תוריפחו תרנצ 10.60 כ"הס  

      
ה ר ק ב ה  י ל ב כ ל  ת ו ח ו ש  20.60 ק ר פ  ת ת       
      
לוגע ןמפלוו תרצות ןוטבמ הרקב יאת/החוש     06.02.0001
B57-MTM-05 םגד מ"ס 06  רטוק      
    05*06-CM שרדנה לכ ללוכ החושה ריחמב  
ירזיבא לכו םיסכמ ללוכ ,תמלשומ הנקתהל      
ללוכ ,ןרציה תויחנה יפל התנקתה ללוכ רזעה      
תנקתה -  תורונצל םירוח חודיק תיתחת תקיצי      
יתש .יפוסה הבוגל החושה תמאתהו הסכמה      
החושה ןיקתהל ץלמומ( .דמצכ ונקתוי תוחוש      

  3,000.00 1,000.00     3.00 'פמוק .)רורב עקרקה ינפ לש יפוסה הבוגה רשאכ  
      
תוחפל  מ"מ  8   רטוקב ןוליינמ הכישמ טוח     06.02.0002
חקפמה י"ע שרדיש הדימב ,רוניצב לחשומ      
רוניצ לכב שרדנה הכישמה לבחל ףסונב תאז      

  1,200.00     3.00   400.00 'פמוק .רוניצה ריחמב לולכו  
  4,200.00 הרקבה ילבכל תוחוש 20.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 7362   .../045 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     045 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ק ר ב  א י ל כ  ת כ ר ע מ  30.60 ק ר פ  ת ת       
      
םיקרב תנגהל הקראה תכרעמ עוציב     06.03.0001
'מ 001 לש ךרואב 4*04 ןוולגמ ספמ תבכרומה      
ורוביחו 2 לכעמ ריק ךרואל תודירי ללוכ      
רוביח ללוכ , הנבמה לש דוסי תקראהל      
םאתהב השעת הדובעה .תיתכתמ תיתשתל      
םוחתב ץעוי ןימזי ןלבקה . 3711 ילארשי ןקתל      
ל"נה תכרעמה ןונכתל הדובעה תולעמ קלחכ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .עוציב ינפל חקפמל הגיציו  
 20,000.00 קרב אילכ תכרעמ 30.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 54,800.00 למשח תויתשת 60 כ"הס  
קובץ: 7362   .../046 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     046 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו ח ו ל ב  ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  70 ק ר פ       
ל מ ש ח ה       
      
ת ו ח ו ל ב  ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג  10.70 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח ה       
      
.שא יוליג תוכרעמ  ןקתות למשחה חולב      
יאלגו יגולנא םוח יאלג םיאלג לולכית תכרעמה      
הלועפל שרדנל  םאתהב יגולנא יטפוא      
תורונמ ,ןקתה תושירדל םאתהב תמלשומ      
חול לכב ףנצנ םע רפוצו הלקתה םוקמ יוהיזל      
002  גוסמ יוביכ זג לש תכרעמ ןכ ומכ .שרדנכ      
    MF  שא יוביכו םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ  
היהי יאלג לכ .תנעוממ דוקיפו הלעפה תכרעמו      
תימצע תזכרממ לעפות תכרעמה .ןעוממ      
ומאתוי םיריחנהו זגה תומכ .םאתהב חוודתו      
זגה לכימ .LU  ןקתב שרדנכ ,חולה חפנ יפל      
תמלשומ היהת תכרעמה ,הלעפה תוידי לולכי      
, זגה תרנצ לכ תא   ,תזכרמה תא לולכתו      
שרדנה לכו הלעפהה תודיחי  ,םיריחנה      
םא.שרדנה טוויחה לכ ללוכ תמלשומ תכרעמל      
םיללוכ םיריחמה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל      
לכ ןכו רוביח ,  הנקתה , הלבוה , הקפסא      
םלשומ לכה  םישרדנה רזעה ירמוח      
םע םאתלו ררבל ןלבקה תוירחאב.טלפמוק      
יוביכה תזכרמ לש הרגשב תורשה ןתונ      
יוביכהו חולה רוביח תא רתאב תמייקה      
,רתאל העגה תודובע לכ .תמייקה תכרעמל      
יביכרמ תוקידבו ,יוסינ ,הנכות/הרמוח תופסות      
םירושיאהו תמלשומ הדובעל תכרעמה לכ      
. ךרוצה תדימב םיפסונ םימרוג לומ םיצוחנה      
ףסונ בויח אלל ליעל תורזגנה תויולעה לכ      
.ןלבקה לש ודיצמ      
      
.תורעושמ ןניה תונייוצמה תוחולה תודימ      
טרופמ ןונכת רחאל ויהי תוקייודמ תודימ      
.ןלבקה י"ע עצוביש      
      
בכרומה CCM-8 חול רובע שא יוליג תכרעמ     07.01.0003
בחור כ"הס .006+0021 בחור ,םיאת ינשמ      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק A052 הריבצ יספ 0081 חולה  
      

    760.00   380.00     2.00 תנעוממ תכרעמל יטפוא ןשע יאלג 'חי  07.01.0004
      

    350.00   350.00     1.00 שא תקעזא ןצחל 'חי  07.01.0005
      

    320.00   320.00     1.00 ימינפ הקעזא רפוצ 'חי  07.01.0006
      

    400.00   400.00     1.00 םימ ןגומ ינוציח הקעא רפוצ 'חי  07.01.0007
      

 11,830.00 10.70.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../047 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     047 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,830.00 מהעברה      

      
      

    840.00   420.00     2.00 תימוקמ תבותכ תדיחי 'חי  07.01.0008
      
יוביכהו יוליגה תכרעמל םינקתה ןוכמ רושיא     07.01.0009

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ןלבקה י"ע עצובש  
 16,170.00 למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג 10.70 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,170.00 למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג תכרעמ 70 כ"הס  
קובץ: 7362   .../048 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     048 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  80 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  10.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיריחמה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
ןכו רוביח ,  הנקתה , הלבוה , הקפסא םיללוכ      
םלשומ לכה  םישרדנה רזעה ירמוח לכ      
.טלפמוק      
      
ינפמ למשח תוחולו םהשלכ םירבעמ תמיטא     08.01.0002
תעב יוביכ זג "תחירב" ,םימסרכמ תסינכ      
עצבתת המיטאה .שא רבעמ תומיסחו עוריא      
,מ"מ 05 יבוע  S.B.K  רמצ תוחול תועצמאב      
ווהיו יעוצקמ ןפואב םילבכה ןיב ונקתוי תוחולה      
קלחב הנעצבתת תומיטאה ,האלמ המיסח      
המיטא תמלשהו ינוקית ןכו )חולה גגב( ןוילעה      

    500.00   500.00     1.00 .חולה לש ןותחתה קלחב ר"מ   
      
תודובעל ישאר יאלמשח לש הדובע תעש     08.01.0003
תורדגהב הרקמ םושב תוסוכמ ןניאש      
ושרדיו ןדודמל תרחא ךרד ןיא רשאו םיטלפמוק      

  1,725.00   115.00    15.00 .חקפמה י"ע ע"ש   
      

  1,500.00   100.00    15.00 .ךמסומ יאלמשח לש ךא ל"נכ ע"ש  08.01.0004
      

  1,500.00   100.00    15.00 .רזוע יאלמשח לש ךא ל"נכ ע"ש  08.01.0005
      
הדובע רובע דבועל הדובע תועשל תפסות     08.01.0006
03:40 -ל 00:12  תועשה ןיב תוגירח תועשב      

    575.00   115.00     5.00 רקובב ע"ש   
      
םוקמב רבוחמו ןקתומ ןוולוגמ לזרב ג"ק     08.01.0007
אוהש לכ ףיעסב לולכ וא רדגומ וניאשו שרדיש      
לכו םיקוזיחל שומיש תויומכה בתכ  יפיעסמ      

  1,250.00    25.00    50.00 .שרדנה ג"ק   
      
השירד ןיא םהבש תומוקמל םיטלש תקפסא      
.השירד יפל םיעבצ ,תויומכה בתכב תמדוק      
      
םע   מ"מ  07*02  תודימב 'ץיבדנס טלש     08.01.0009
-  תוא לכ הבוג , שרדנכ תודימ יפל םירוח      

    100.00    10.00    10.00 'פמוק . מ"מ 1  רפסמ - תוא לכ יבוע מ"מ 21 רפסמ  
      

     60.00    20.00     3.00 'פמוק 08*04 םלוא ל"נכ 08.01.0010
      

     75.00    25.00     3.00 'פמוק 001*05 םלוא ל"נכ 08.01.0011
      
      
      
      

  7,285.00 10.80.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../049 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     049 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  7,285.00 מהעברה      

      
      
, ךומנ חתמ ינקתמל  ,ךמסומ קדוב לש הקידב     08.01.0012
תויהל  ןלבקה לעו ןלבקה י"ע ןמזוי קדובה      
וניה ריחמה - שרדנכ קדובל רוזעלו חכונ      
םא םג ,ושרדיש תוקידבה לכל טלפמוק      

  3,200.00 3,200.00     1.00 'פמוק .ולצופי תוקידבה  
      
יגיצנ י"ע הנחתב םיליעפמה תווצ לש הכרדה     08.01.0013

  1,000.00   200.00     5.00 ש"החת רתאב דויצה קפס ע"ש   
 11,485.00 תונוש 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,485.00 תונוש 80 כ"הס  
קובץ: 7362   .../050 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     050 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  ת כ ר ע מ  90 ק ר פ       
      
ה נ ק ת ה  - ר ק ב ה  ת כ ר ע מ  10.90 ק ר פ  ת ת       
ר ו ב י ח ו       
      
דויצה לכ ,תרחא שרופמב רמאנ אל םא      
הנקתה , הלבוה ,הקפסא ללוכ רדגומה      
ןיב רשק ילבכ , רוביח ילגרס ללוכ ,הלעפהו      
םיוולנה םירמוחהו דויצה לכ ללוכ ,םיסיטרכה      
אלו םלשומ לועפתלו הנקתהל םישרדנה      
.דרפנב ורדגוה      
      
גוסמ רקבל הרקבה יסיטרכ דויצ שכר     09.01.0001
    CUNAF EG 09-03 SEIRES סיטרכ LA  

  4,000.00 1,000.00     4.00 IC693ALG221 'חי   
      
גוסמ רקבל הרקבה יסיטרכ דויצ שכר     09.01.0002
    CUNAF EG 09-03 SEIRES סיטרכ OA  

  1,000.00 1,000.00     1.00 IC693ALG391 'חי   
      
גוסמ רקבל הרקבה יסיטרכ דויצ שכר     09.01.0003
    CUNAF EG 09-03 SEIRES סיטרכ ID  

  3,000.00 1,000.00     3.00 IC693MDL645 'חי   
      
גוסמ רקבל הרקבה יסיטרכ דויצ שכר     09.01.0004
    CUNAF EG 09-03 SEIRES סיטרכ OD  

  2,000.00 1,000.00     2.00 IC693MDL930 'חי   
      
2CLP חולב רקבה יסיטרכ  לש רוביחו הנקתה     09.01.0005
ריחמב חולב  תוולנה תוכרעמהו 4  הדומע      
רוביח הנקתהל שרדנה לכ ללכנ הנקתהה      
תוכרעמהו רקבה יסיטרכ לש םלשומ לועפתו      
לכ .םירחא םיפיעסב דרפנב רדגוה אלו תוולנה      
הרקב חולב הנעצבתתש הנקתהה תודובע      
אלש תיברימ תוריהזב הדובע ךירצמה ליעפ      
םימואיתה לכ .היוצר אל התבשהל םורגל      
הז חולב הדובעה עוציב ןמזבו ינפל תוקידבו      
וא חוקלה לומ ותוירחאבו ןלבקה י"ע ורדגוי      
רושיאבו דומצ ןפואב הווליש ומעטמ םרוג      

  1,100.00   100.00    11.00 'פמוק .חקפמה לש שארמ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,100.00 10.90.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 7362   .../051 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     051 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 11,100.00 מהעברה      

      
      
רקב תוכרעמ חולב ילטיגיד O/I טווח תדוקנ     09.01.0006
רקבה תכרעמ ירוביח .םיקדהמ לגרסב ישאר      
קלח םניה המוד וא BJ  -ב וא למשחה חולב      
רוביחכ רדגומ רוביחה BJ -ה וא חולה טוויחמ      
המוד וא , ינשמ וא ישארה רקבה סיטרכ ןיב      
.דרפנב רדגוה אלו שרדנה לכו קדהמה ןיבל      
םגדמ אוהש לכ סקינפ קדהמ ללוכ ריחמה      
    N5.1KU וא N5.2KU . ושרדיש ירשפא  
םגדמ תומוק שולש וא תומוק יתשל םיקדהמ      
לש הרקמב :הרהבה .הרקמל םאתהב ליבקמ      
, O/I השולשל תומוק שולש קדהמב שומיש      

  3,000.00    50.00    60.00 'פמוק .תודוקנ שולשכ בשחי רבדה  
      

  1,260.00    63.00    20.00 'פמוק יגולנא םלוא ל"נכ 09.01.0007
      
חולב( סלפמ תרקב תכרעמ טוויחו תנקתה     09.01.0008
הנקתהה ריחמב ) רקב תכרעמו דוקיפה      
רוביחו הנתקהל םישדנה םיעצמאה לכ םיללכנ      

  1,200.00   300.00     4.00 'פמוק .םירחא םיפיעסב ורדגוה אלו םימלשומ  
      
תרקב תכרעמ לש טוויחו הנקתה םלוא ל"נכ     09.01.0009
שרדנה לכ תא ללוכ ריחמה . יטנגמ המירז דמ      
.חולה תלד לע גצב רוביחו הנקתה ללוכ ל"נכ      
יפל בשוחי טוויחה .םירחא י"ע קפוסמ רישכמה      

    900.00   300.00     3.00 'פמוק רקבל תרדגומה O/I תדוקנ ריחמ  
 17,460.00 רוביחו הנקתה - רקבה תכרעמ 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 7362   .../052 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



3794926-40:לט חוקיפו לוהינ -מ"עב הסדנה גינוה יטומ
50803 למרכה ףוח .נ.ד 28 .ד.ת יבצ ןייעמ ץוביק
 

24/01/2019
דף מס':     052 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב  י מ ו ש י י  ה נ כ ו ת  ת ו ד ו ב ע  20.90 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ק ב ב       
      
הנכותה תודובע לש םיפיעסה יריחמב      
    REAWTFOS CLP חותיפ תודובעו  
.1 :תואבה תודובעה םיללוכ IMH הייצקילפאה      
תושיגפב תופתתשהו הרקבה םתירוגלא דומיל      
תודובע .2 .םתירוגלאה חותיפל תושרדנה      
ללוכה IMH תייצקילפא חותיפ תודובעו הנכות      
ימושירו תואלבט ,םייפרגך תוחוד תנכה      
ירקב תוכרעמ לא תרושקת תולקתו םיעוריא      
לש הרקבה םתירוגלא םושייל שרדנה לכו םרז      
תעב ושרדיש תופסותו םייוניש ללוכ , ןוכמה      
לועפתל הנושארה הפוקתבו הצרהה ךילהת      
תמלשומ הרדגה .3.)םישדוח השולש( ןוכמה      
ןיבו םירקבה ןיב תרושקתה תכרעמ לש      
רדת ירסממ , םירז םירקב ,תורקובמ תוכרעמ      
הדובעה עוציבל עצבמה ןלבקל תויחנהו 'דכו      
הלעפה תודובע .4 .דויצה יקפס םע םואיתו      
הלעפה ללוכ היצלומיסב הלעפה םיללוכה      
יכילהת רושיאל ינכטה תווצה םע היצלומיסב      
תוקידב . IMH.5 תייצקילפא רושיאלו הרקבה      
    O/I לש המידקמ הלעפהו תוחולה לעפמב  
.6 .רתאל תוחולה תאצוה רושיאל םירקבה      
םע ףותישב רתאב הפיקמ O/I תקידב      
ןיב תרושקת ללוכ ,ינכטה תווצהו םיאלמשח      
םירקב ,תורז תוכרעמל תרושקת , םירקבה      
ןיב רשקה םושייל שרדנה לכו .'דכו רדת ינשמ      
הלעפה .7 .רקבל םירדגומה םילולכמה לכ      
חמ , םירקב תוכרעמה לכ לש ןה רתאב האלמ      
      
םירקבל רשק , תרושקתה תשר ,ךילהתה יבש      
דע , 'דכו רדת ינשמ ןוגכ תוכרעמלו םירז      
םיריחמה .תכרעמה לש םילשומ לועפתל      
לש תספותב ןנכתמל דוסי ריחמ יפל םירדגומ      
    .%10  
      
האיצי - הסינכ 1 רובע רקבל הנכות תביתכ     09.02.0002

 12,500.00   250.00    50.00 ח"ש 081 דוסי ריחמ .תילאטיגיד 'חי   
      
תיגולנא האיצי - הסינכ 1 רובע םלוא ל"נכ     09.02.0003

  3,680.00   460.00     8.00 ח"ש 063  דוסי ריחמ .טלפמוק טרופמכ 'חי   
      
,תחא העדוה וא-ו הארתה הנכות תביתכ     09.02.0004

  2,750.00    55.00    50.00 'פמוק 04 דוסי ריחמ.טלפמוק טרופמכ  
      
.תכרעמה תננכתמ י"ע ןימזמה תווצ תכרדה     09.02.0005
רבסה ,ליעפמ יכסמ לע רבעמ תללוכ הכרדהה      
הדובע םוי ךשמב , הרקבה תכרעמ לע טרופמ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק ח"ש 002,1  דוסי ריחמ .תועש 8  
 20,530.00 20.90.30 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 7362   .../053 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/01/2019
דף מס':     053 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

למשחה ןקתמ 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 20,530.00 מהעברה      

      
      
הנשמ תכרעמ םע תרושקתל הנכות תודובע     09.02.0006
תשרב רדתה הנשמ לש אלמ לועפתל רדת      

  2,800.00   700.00     4.00 'פמוק ח"ש 006  דוסי ריחמ .תרושקתה  
 23,330.00 םירקבב הרקב ימושיי הנכות תודובע 20.90 כ"הס  

      
ת י י צ ק י ל פ א  ח ו ת י פ  ת ו ד ו ב ע  30.90 ק ר פ  ת ת       
    HMI  
      
םימושיי לולכמב  IMH תייצקילפא חותיפ      
םאתהב הנבית היצקילפאה .דרפנב רדגומה      
םיכסמ תועצמאב רשפאתו םיכילהתה רואיתל      
תאו תוכרעמה תא םלשומ ןפואב םיראתמה      
םאתהב לכה תוכרעמה לש לועפתה םתירוגלא      
הדובעה , רדגומכ הרקבה םתירוגלאב שרדנל      
.תכרעמה חותיפל שרדנה לכ תא תללוכ      
      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק ח"ש 005,3   דוסי ריחמ רוזאל ישאר ךסמ 09.03.0001
      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק ח"ש 000,1   דוסי ריחמ אוהש לכ ךסמ 09.03.0002
      
000,3   דוסי ריחמ תולקתו םיעוריא תוכרעמ     09.03.0003

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ח"ש  
      
4 דע םיפרג ךסנמל ריחמ . םיפרג תכרעמ     09.03.0004

  3,000.00   600.00     5.00 'פמוק ח"ש 005  דוסי ריחמ .ךסמב םיפרג  
 13,500.00 IMH תייצקילפא חותיפ תודובע 30.90 כ"הס  

      
ת ו ל י ב ח  -IMH- ת כ ר ע מ  40.90 ק ר פ  ת ת       
ה נ כ ו ת       
      
לע םירעש 000,01 -ל םייקה ןוישירה תלדגה     09.04.0001
תעצה שיגהלו לעופב ךרוצה תא תמאל ןלבקה      
עוציב ףקיה לע הטלחה ינפל תגרודמ ריחמ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .גורדשה  
 20,000.00 הנכות תוליבח -IMH- תכרעמ 40.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 74,290.00 הרקב תכרעמ 90 כ"הס  
509,725.00 למשחה ןקתמ כ"הס

קובץ: 7362   .../054 4434889-40 )1.51.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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24/01/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     054 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 הנבמ     
    
תובאשמל ןוטב חטשמ 10 קרפ      
    

                               8,950.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                              48,600.00 ןוטב תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                              17,600.00 םוטיא תודובע 30.10 קרפ תת    
    

                 75,150.00 תובאשמל ןוטב חטשמ 10 כ"הס                
    
ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           1,360,175.00 השדח ןוטב תרקת 10.20 קרפ תת    
    

              1,360,175.00 ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             337,500.00 םוטיא תודובע 10.50 קרפ תת    
    

                337,500.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             171,000.00 תרנצ תוכימת 10.91 קרפ תת    
    

                171,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
יוניפו הסירה תודובע 42 קרפ      
    

                           1,979,000.00 יוניפו הסירה 10.42 קרפ תת    
    

              1,979,000.00 יוניפו הסירה תודובע 42 כ"הס                
 3,922,825.00 םוקיש - 3 'סמ לכעמ 10 כ"הס                            

    
הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 הנבמ     
    
תובאשמל ןוטב חטשמ 10 קרפ      
    

                               8,950.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                              48,600.00 ןוטב תודובע 20.10 קרפ תת    
    

                              10,400.00 םוטיא תודובע 50.10 קרפ תת    
    

                 67,950.00 תובאשמל ןוטב חטשמ 10 כ"הס                
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24/01/2019
דף מס':     055 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

גגב תודובע 20 קרפ      
    

                             256,000.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

                             191,180.00 םוטיא תודובע 50.20 קרפ תת    
    

                447,180.00 גגב תודובע 20 כ"הס                
    
שרח תורגסמ 91 קרפ      
    

                             171,000.00 תרנצ תוכימת 10.91 קרפ תת    
    

                171,000.00 שרח תורגסמ 91 כ"הס                
    
תרנצ 75 קרפ      
    

                             334,000.00 הצוב תרנצ 10.75 קרפ תת    
    

                334,000.00 תרנצ 75 כ"הס                
    
םירזיבא 06 קרפ      
    

                           2,356,500.00 תרנצ ירזיבא 10.06 קרפ תת    
    

                               8,000.00 זגויב תרנצ 20.06 קרפ תת    
    

                             337,000.00 תונוש 30.06 קרפ תת    
    

              2,701,500.00 םירזיבא 06 כ"הס                
 3,721,630.00 הנכהו דוויז - 2 'סמ לכעמ 20 כ"הס                            

    
למשחה ןקתמ 30 הנבמ     
    
למשח תוחול 10 קרפ      
    

                              14,500.00 תוחולה הנבמ 10.10 קרפ תת    
    

                              16,100.00 BJ  תובית 20.10 קרפ תת    
    

                               6,280.00 יצח םיקתנמ למשח תוחול דויצ 30.10 קרפ תת    
םייטמוטוא            
    

                               3,150.00 םי"זאמ 40.10 קרפ תת    
    

                               7,100.00 םיעונמ  תונגה םיטמוטוא יצח 50.10 קרפ תת    
    

                              39,400.00 םידחוימ םיענתמ 60.10 קרפ תת    
    

                               4,960.00 דוקיפ ירסממ - םינעגמ 70.10 קרפ תת    
    

                               3,250.00 CETAS היגרנא ירקב 80.10 קרפ תת    
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24/01/2019
דף מס':     056 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              18,385.00 תוחול דויצ - תונוש 90.10 קרפ תת    
    

                               1,100.00 םיעקש ינוחול 01.10 קרפ תת    
    

                114,225.00 למשח תוחול 10 כ"הס                
    
הרואת 20 קרפ      
    

                              36,400.00 הרואת יפוג 10.20 קרפ תת    
    

                 36,400.00 הרואת 20 כ"הס                
    
םיליבומו םישגמ 30 קרפ      
    

                              63,305.00 םיליבומו םישגמ 10.30 קרפ תת    
    

                 63,305.00 םיליבומו םישגמ 30 כ"הס                
    
םילבכ 40 קרפ      
    

                              42,210.00 םילבכ 10.40 קרפ תת    
    

                              60,550.00 םייעקרק תת רושכמ םידחוימ ילבכ 20.40 קרפ תת    
    

                              10,920.00 הרקבו דוקיפ ילבכ 30.40 קרפ תת    
    

                113,680.00 םילבכ 40 כ"הס                
    
תונקתהו םירוביח 50 קרפ      
    

                               5,300.00 + למשח תוחול תונקתהו םירוביח 10.50 קרפ תת    
   JB         
    

                              10,710.00 יללכ - תונקתהו םירוביח 20.50 קרפ תת    
    

                               5,220.00 הרקב דויצ תונקתהו םירוביח 30.50 קרפ תת    
    

                               1,450.00 תודוקנ יפל תודובע 40.50 קרפ תת    
    

                               2,690.00 תוקראה 50.50 קרפ תת    
    

                 25,370.00 תונקתהו םירוביח 50 כ"הס                
    
למשח תויתשת 60 קרפ      
    

                              30,600.00 תוריפחו תרנצ 10.60 קרפ תת    
    

                               4,200.00 הרקבה ילבכל תוחוש 20.60 קרפ תת    
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24/01/2019
דף מס':     057 3 + 2 'סמ םילכעמב תודובע - דודשא ש"טמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              20,000.00 קרב אילכ תכרעמ 30.60 קרפ תת    
    

                 54,800.00 למשח תויתשת 60 כ"הס                
    
למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג תכרעמ 70 קרפ      
    

                              16,170.00 למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג 10.70 קרפ תת    
    

                 16,170.00 למשחה תוחולב שא יוביכו יוליג תכרעמ 70 כ"הס                
    
תונוש 80 קרפ      
    

                              11,485.00 תונוש 10.80 קרפ תת    
    

                 11,485.00 תונוש 80 כ"הס                
    
הרקב תכרעמ 90 קרפ      
    

                              17,460.00 רוביחו הנקתה - רקבה תכרעמ 10.90 קרפ תת    
    

                              23,330.00 םירקבב הרקב ימושיי הנכות תודובע 20.90 קרפ תת    
    

                              13,500.00 IMH תייצקילפא חותיפ תודובע 30.90 קרפ תת    
    

                              20,000.00 הנכות תוליבח -IMH- תכרעמ 40.90 קרפ תת    
    

                 74,290.00 הרקב תכרעמ 90 כ"הס                
   509,725.00 למשחה ןקתמ 30 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 8,154,180.00  יללכ כ"הס  

  1,386,210.60 מ"עמ %71  
  9,540,390.60 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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Ashdod WWTP Diagester#2 restoration - PLC HARWARE 

IO LIST 

GE Card Type PLC-2 SLOT PT TYPE TAG DESCRIPTION
RAW 

ADDRESS

ENG 

ADDR
HMI ADDR HMI TAG UNIT RANGE REMARKS TB CABLE

IC693ALG221 RACK-6 6 1 AI FT-101 Flowmeter on thickened sludge pipeline to anaerobic digester #2

IC693ALG221 RACK-6 6 2 AI PT-106 Biogas pressure transmitter on top of digester #2

IC693ALG221 RACK-6 6 3 AI FT-124 Flowmeter on biogas pipeline from anaerobic digester #2

IC693ALG221 RACK-6 6 4 AI LT-129 Level transmitter for digester #2 on the inlet pipe

IC693ALG221 RACK-6 7 1 AI LT-153 Level transmitter for digester #2 on the top

IC693ALG221 RACK-6 7 2 AI LT-155 Level transmitter for digester #2 on the side

IC693ALG221 RACK-6 7 3 AI

IC693ALG221 RACK-6 7 4 AI

IC693ALG221 RACK-6 8 1 AI RESERVED

IC693ALG221 RACK-6 8 2 AI RESERVED

IC693ALG221 RACK-6 8 3 AI RESERVED

IC693ALG221 RACK-6 8 4 AI RESERVED

IC693MDL645 RACK-6 9 2 DI FS-113  flow switch at outlet of jet mixer pump#1

IC693MDL645 RACK-6 9 3 DI FS-114  flow switch at outlet of jet mixer pump#2

IC693MDL645 RACK-6 9 4 DI FS-115  flow switch at outlet of jet mixer pump#3

IC693MDL645 RACK-6 9 5 DI FS-116  flow switch Foam Buster pump #4 

IC693MDL645 RACK-6 9 6 DI NVR No volt realy

IC693MDL645 RACK-6 9 7 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 8 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 9 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 10 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 11 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 12 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 13 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 14 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 15 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 16 DI

IC693MDL645 RACK-6 9 17 DI

IC693ALG391 RACK-7 5 1 AO M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  (30kW) - SPEED REF.

IC693ALG391 RACK-7 5 2 AO M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  (30kW) SPEED REF.

IC693ALG391 RACK-7 5 3 AO M-142 Jet recirculation pump #3  - digester #2  (30kW) SPEED REF.

IC693ALG391 RACK-7 5 4 AO M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  (18.5kW) SPEED REF.

IC693ALG221 RACK-7 6 1 AI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - Power

IC693ALG221 RACK-7 6 2 AI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - Power

IC693ALG221 RACK-7 6 3 AI M-142 Jet recirculation pump #3  - digester #2  - Power

IC693ALG221 RACK-7 6 4 AI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  -  Power

IC693MDL645 RACK-7 7 2 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - AUTO

IC693MDL645 RACK-7 7 3 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - Main Breaker

IC693MDL645 RACK-7 7 4 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - READY

IC693MDL645 RACK-7 7 5 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - Running

IC693MDL645 RACK-7 7 6 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - Flow Switch

IC693MDL645 RACK-7 7 7 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - VFD OK

IC693MDL645 RACK-7 7 8 DI M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - Pump OK

IC693MDL645 RACK-7 7 9 DI M-140 Jet recirculation pump #1-   digester #2  - VFD Fault

IC693MDL645 RACK-7 7 10 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - AUTO

IC693MDL645 RACK-7 7 11 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - Main Breaker

IC693MDL645 RACK-7 7 12 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - READY

IC693MDL645 RACK-7 7 13 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - Running

IC693MDL645 RACK-7 7 14 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - Flow Switch

IC693MDL645 RACK-7 7 15 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - VFD OK

IC693MDL645 RACK-7 7 16 DI M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - Pump OK

IC693MDL645 RACK-7 7 17 DI M-141 Jet recirculation pump #2-  digester #2  - VFD Fault

IC693MDL645 RACK-7 8 2 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - AUTO

IC693MDL645 RACK-7 8 3 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - Main Breaker

IC693MDL645 RACK-7 8 4 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - READY

IC693MDL645 RACK-7 8 5 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - Running

IC693MDL645 RACK-7 8 6 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - Flow Switch

IC693MDL645 RACK-7 8 7 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - VFD OK

IC693MDL645 RACK-7 8 8 DI M-142 Jet recirculation pump #3 - digester #2  - Pump OK

IC693MDL645 RACK-7 8 9 DI M-142 Jet recirculation pump #3-  digester #2  - VFD Fault



Ashdod WWTP Diagester#2 restoration - PLC HARWARE 

IO LIST 

IC693MDL645 RACK-7 8 10 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - AUTO

IC693MDL645 RACK-7 8 11 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - Main Breaker

IC693MDL645 RACK-7 8 12 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - READY

IC693MDL645 RACK-7 8 13 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - Running

IC693MDL645 RACK-7 8 14 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - Flow Switch

IC693MDL645 RACK-7 8 15 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - VFD OK

IC693MDL645 RACK-7 8 16 DI M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - Pump OK

IC693MDL645 RACK-7 8 17 DI M-143 Foam Buster pump #4-  digester #2  - VFD Fault

IC693MDL930 RACK-7 9 2 DO M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - START

IC693MDL930 RACK-7 9 3 DO M-140 Jet recirculation pump #1  - digester #2  - RESET

IC693MDL930 RACK-7 9 4 DO M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - START

IC693MDL930 RACK-7 9 5 DO M-141 Jet recirculation pump #2  - digester #2  - RESET

IC693MDL930 RACK-7 9 6 DO M-142 Jet recirculation pump #3  - digester #2  - START

IC693MDL930 RACK-7 9 7 DO M-142 Jet recirculation pump #3  - digester #2  - RESET

IC693MDL930 RACK-7 9 8 DO M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - START

IC693MDL930 RACK-7 9 9 DO M-143 Foam Buster pump #4  - digester #2  - RESET

IC693MDL930 RACK-7 10 2 DO PV-128 valve on biogas line on the outlet of the gas hood on digester #2

IC693MDL930 RACK-7 10 3 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 4 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 5 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 6 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 7 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 8 DO

IC693MDL930 RACK-7 10 9 DO



System Drawing name Description Rev. Tot. Sht. Date Status Comments
1 Diagester-2 4599-B-MCC MCC-8 Power Board - Elec. Room 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

2 Diagester-2 4599-B-PLC PLC2/Cabinet-4 TBs 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

3 Diagester-2 4599-JB001 JB diagester-2 bottom 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

4 Diagester-2 4599-JB002 JB at Pumps cluster 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

5 Diagester-2 4599-JB003 JB distribution Diagester-2 area lighting 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

6 Diagester-2 4599-U1 Elec. & Control Layout 0 x of y 08-Nov-18 For Reference

7 Diagester-2 4599-UD-1 General Details -civil underground excavation 1 x of y 08-Nov-18 For Reference

7 Diagester-2 4599-UD-2
General Details -underground crossing other 

services
1 x of y 08-Nov-18 For Reference

6 Diagester-2 4599-UD-3 General Details - Outdoor Lighting 1 x of y 08-Nov-18 For Reference

7 Diagester-2 4599-UD-4
General Details - Safety Disconnection 

Switch for Motors
1 x of y 08-Nov-18 For Reference

7 Diagester-2 4599-UD-5
General Details - Safety Disconnection 

Switch for Motors
1 x of y 08-Nov-18 For Reference
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