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מסמך א'  

יובלים אשדוד בע"מ  
מכרז מס' 3/2022  

להקמת מאגר חירום  

בת"ש י"ג באשדוד  

     

הזמה להציע הצעות  
     

 
יובלים אשדוד בע"מ (להלן: "יובלים" או "התאגיד" או "המזמין"), תאגיד המים 

של העיר אשדוד, מזמין בזאת הצעות להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד, 

הכל כמפורט במסמכי המכרז, על ספחיו.  

  
את תאי המכרז, המסמכים הלווים וכן וסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי 

 .http://www.yuvallim.co.il/he ט של המזמין בכתובתטריתן להוריד מאתר האי ,("המכרז
בוסף, יתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי יובלים, בתיאום מראש, ברחוב אורט 18, קומה 7, 
אשדוד, בימים א-ה, בין השעות 9:00 - 13:00 בלבד.  טלפון לצורך תיאום מועד לעיון במכרז: -08

  .8628905
  

סיור קבלים יתקיים ביום 30.3.22 בשעה 12:00, במשרדי התאגיד ברחוב אורט 18, אשדוד (קומה 
7), ולאחר מכן במקום בו יוקם מאגר החירום.  

ההשתתפות במפגש הקבלים היה חובה. בסיור ייערך רישום של כל המשתתפים בזיהוי שמי של 
המציע אותו הם מייצגים. לא תתקבלה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם ו/או מי מטעמם 
לא טלו חלק במפגש הקבלים, על שי חלקיו. המציע יצרף להצעתו את פרוטוקול מפגש הקבלים 

כשהוא חתום על ידו בצירוף חותמת.   
  

על המציע לצרף להצעתו, בוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בקאית אוטוומית צמודה בלתי 
מותית ויתת לגבייה ע"ס 550,000 ש"ח (במילים: חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים) 

בוסח המצורף כמסמך ה(1) למסמכי המכרז. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 31.8.2022.  
  

את ההצעה (בשי העתקים), בצרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש 

להגיש במעטפה סגורה ללא סימים מזהים כלשהם, עליה מצוין - "מכרז מס' 

3/2022 להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד" ולהיח ידית בתיבת המכרזים 

ביובלים עד ליום 8.5.2022, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 - 15:00 בלבד, בוכחות 

גב' מרים שבר או מי מטעמה. 

  
הצעות שלא תוגשה במועד לא תתקבלה.  

  
אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידית.   

  
הוראות מפורטות וספות מצויות במסמכי המכרז.  

  
________________  

מלי בן ברוך  
מ"מ מכ"ל יובלים



מסמך ב'  

יובלים אשדוד בע"מ 
מכרז מס' 3/2022  

להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד  

    

תאי המכרז והוראות למשתתפים  
   

  שוא המכרז .1

א. תאגיד יובלים (להלן: "יובלים", "התאגיד" או "החברה") מזמיה בזאת הצעות 

להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד, בהתאם לתאי המכרז וההסכם (להלן: 

"הפרויקט").  

ב. בחירת ההצעה הזוכה תהיה בכפוף לעמידה בתאי המכרז. 

ג. העבודות יבוצעו על פי כללי המכרז והחיות ציג התאגיד, וככל שהתאגיד ימה מפקח 

לפרויקט הקבלן יהיה כפוף גם להחיותיו. 

ד. על המציע הזוכה יהיה לספק את כל כוח האדם, הכלים (לרבות כלי רכב), הציוד וכל 

יתר הדרוש לביצוע העבודות על חשבוו.  

ה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של יובלים לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל 

עת במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 30 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

והכל כמפורט בחוזה.   

 מסמכי המכרז .2

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי פרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 
מסמכי המכרז:  

מסמך א'  -    הזמה להציע הצעות.  

מסמך ב'   -    תאי המכרז והוראות למשתתפים. 

מסמך ג'   -     הצעת המציע.  

מסמך ד'  -    חוזה.  

 (1) מפרט טכי   מסמך ה' -  

   (2) כתב כמויות       

    (1)וסח הערבות הבקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת מסמך ו' - 
הצעת המציע.  

 (2)וסח הערבות הבקאית להבטחת ביצוע החוזה / טיב 
העבודות.    

          מסמך ז' -      ספח ביטוח  

מסמך ז'1  -    אישור עריכת ביטוח.  



 (1) תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,           מסמך ח' - 
התשל"ו-1976.     

(2) אישור בדבר יהול ספרים ודיווח לפי חוק עסקאות גופים 
ציבוריים, התשל"ו-1976.  

מסמך ט' -    הוראות רלבטיות מתוך חוק עבודת וער, התשי"ג - 1953.  

מסמך י' -     ספח בטיחות.  

מסמך יא' -     סקר דו"ח קרקע.  

מסמך יב' -     תצהירים וספים.  

מסמך יג' -     וסח המלצות.  

מסמך יד' -     מכתב העדר תביעות.  

מסמך טו' -     תיק תכיות.  

  השתתפות במכרז .3

א. רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל התאים המצטברים המפורטים להלן:  

1) עוסק מורשה לצורך מע"מ, מהל ספרי חשבוות כחוק ובעל אישורים על יכוי 

מס במקור מטעם פקיד השומה. 

2) בעל כל האישורים הדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 

1976, כמפורט בשי התצהירים המצורפים במסמך ז' למסמכי המכרז.  

3) קבלן אשר במהלך עשר השים האחרוות ביצע לפחות 3 עבודות של הקמת 

מאגרי מים או ביוב תת קרקעיים סגורים בפח של 1,000 מ"ק כ"א ו/או תחות 

שאיבה לביוב, בספיקה של 600 מק"ש כ"א, אשר מתפקדים כפעילים כון 

למועד הגשת ההצעה למכרז, כאשר לפחות אחת מהעבודות ה"ל הייתה 

בסביבת מי תהום וכללה השפלת מי תהום שביצע הקבלן.  

4) הקבלן רשום בפקס הקבלים בעף 100 (ביה) ובהיקף כספי של ג(3).  

5) הקבלן ביצע  מערכת חשמל  ובקרה  במלואה  בפרויקט  הקמה  או שדרוג  של  

מט"ש  מתוכן ל- 3000 מ"ק /יום  לפחות  או  תחת שאיבה שפכים בספיקה  

600  מק"ש  לפחות, זאת במהלך 10 השים האחרוות, והוא רשום בפקס 

הקבלים בעף משה  חשמל  (סימול  160), בהיקף  כספי ב-3 לפחות. לצורך 

עמידה בתאי סף זה יתן להתבסס על התקשרות עם קבלן משה העומד 

בתאים והוא יבצע את עבודות החשמל. 

6) הקבלן ביצע  התקה  מלאה של ציוד  אלקטרומכי בפרויקט  הקמה  או שדרוג  

של  מט"ש  מתוכן ל- 3000 מ"ק /יום  לפחות  או תחת שאיבה שפכים  בספיקה  

600  מק"ש  לפחות, זאת במהלך 10 השים  האחרוות, והוא רשום בפקס  

הקבלים בעף משה  אלקטרומכי (סימול  500), בהיקף כספי ב-3 לפחות. 

לצורך עמידה בתאי סף זה יתן להתבסס על התקשרות עם קבלן משה העומד 

בתאים והוא יבצע את עבודות החשמל. 

7) המציע צירף ערבות בקאית להשתתפות, בוסח מסמך ה(1) למסמכי המכרז. 

8) המציע השתתף בסיור הקבלים. 



ב. למען הסר ספק, מובהר כי לא תתאפשר הגשה הצעה ע"י מס' מציעים במשותף. 

ג. כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הים בעלי 

תוקף מוגבל, דרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ביצוע 

הפרויקט, לפי העיין.  

  הפרויקט .4

א. הפרויקט על פי מכרז זה היו הקמת מאגר חירום בתחת שאיבה י"ג באשדוד. 

ב. מאגר החירום יוקם בהתאם למפרט הטכי המצורף למכרז כמסמך ה(1) לרבות 

תשתיות הקפיות והתחברויות למתקן תחת שאיבה קיימת. 

ג. העבודות עשויות לכלול עבודה בסביבת מי תהום והשפלת מי תהום. למסמכי המכרז 

מצורף סקר דו"ח קרקע אשר מהווה אידיקציה ראשוית בלבד עבור המציעים ואיו 

מחייב את יובלים. באחריות הקבלן לבצע את כלל העבודות הדרשות בשל הימצאות 

מי תהום באזור הביצוע תוך שיאה בכל העלויות הכרוכות בעבודות אלו.  

ד. במסגרת העבודות יידרש הקבלן להקים במאגר החירות מערכת טרול ריחות שלמה 

המבוססת על מסי פחם פעיל, בהתאם לקבוע במפרט הטכי. על הקבלן להתחייב 

להחלפת הפחת הפעיל באופן, באיכות ובתדירות הכל כקבוע במפרט הטכי.  

ה. העבודות יתבצעו באזור מגורים. על הקבלן להיערך לכך ולבצען בהתאם למפורט 

במסמכי המכרז ולהוראות כל דין, ובפרט בכל הוגע לגרימת רעש באזור מגורים. בין 

היתר באחריות הקבלן להציב שילוט מתאים וכן להודיע לתושבי אזור ביצוע העבודות 

על שעות ביצוע העבודות ומשכן. הקבלן יעסיק חברה שתהל ותשמור על קשר רציף 

עם תושבי האזור בעת ביצוע העבודות. על המציע לשקלל זאת במחירי הצעתו.  

ו. העבודות כוללות חיבור של כלל מערכות מאגר החירום לחדר הבקרה של התאגיד, הכל 

כמפורט במפרט הטכי. על המציע לשקלל זאת במחירי הצעתו. 

ז. מובהר כי על הקבלן האחריות המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פיוי ושיוע חול 

ו/או עודפי חפירה שוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם (לרבות תשלום תמלוגים 

למדיה) אל מול רשות מקרקעי ישראל וכל גורם וסף רלווטי, בהתאם לפקודת 

המכרות ועל פי הוראות כל דין וכל רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת 

האמור לרבות כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בכך מוטלת על הקבלן בלבד. מבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי דרישת התאגיד יציג הקבלן בפי התאגיד תעודות 

ו/או אישורים בדבר פיוי החול למקום מוסדר ואו מכירתו. 

 הצהרות המציע .5

א. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי 

המכרז ומסמכי המכרז ידועים והירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע 

הדרש, בחן את כל התוים, הפרטים והעובדות, מבין ויודע את כל התאים הדרשים 

לביצוע ההסכם והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה 

כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים 

לביצוע הפרויקט שוא המכרז, כי הוא עומד בכל התאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

וכי הוא מסוגל מכל בחיה שהיא לבצע את הפרויקט שוא המכרז - הכל כמפורט 

במסמכי המכרז.    



ב. הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תאי המכרז, על מסמכיו, 

לרבות החוזה, והכל בלא כל שיוי ו/או תוספת.  

ג. כל טעה בדבר טעות ו/או אי הבה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים 

כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על ספחיו ו/או דבר שאיו מופיע במסמכי המכרז, 

לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

  איסור הכסת שיויים והסתייגויות .6

  א. אסור למציע למחוק, לתקן או לשות את מסמכי  המכרז.   

ב. החברה תהא רשאית לראות בכל שיוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע 

מתאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. לחלופין תהיה החברה רשאית, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי, להתעלם מכל שיוי ו/או מחיקה שבוצעו במסמכי המכרז ולראות 

את ההצעה כאילו הוצעה בתאי מסמכי המכרז המקוריים.  

 הבהרות .7

א. מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע.  

ב. סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת 

לב התאגיד בכתב, לא יאוחר מיום 11.4.2022 בשעה 13:00, לכתובת המייל 

miriam@yuvallim.co.il. יש לוודא קבלת הפיה במייל חוזר. תשובות יישלחו לכל מי 

שהשתתף בסיור הקבלים.  

ג. איחור בקבלת התשובה מצד התאגיד או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד 

להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהא כדין כל 

הצעה אחרת לכל דבר.  

ד. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך התאגיד ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או 

לתקן טעויות שפלו בו והודעה בכתב תיתן לכל מי שרשם לקבלת פרסומי התאגיד.  

ה. תשובות, הבהרות, תיקוים שיתו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז ועל 

המגיש הצעה לכלול מסמכים אלה בהצעתו, כשה חתומים על ידו.  

  מסמכים .8

כל מציע יצרף להצעתו (בוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז):  

א. תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה 

כי היו מהל ספרים כחוק (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח).  

ב. אישור על יכוי מס במקור מטעם פקיד השומה (מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י 

עו"ד/רו"ח).   

ג.  תצהיר ואישור חתומים המצורפים כמסמך ח'(1) ו-ח'(2) למסמכי המכרז המוכיחים את 

עמידת המציע בתאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, וכן התצהירים 

הוספים המצורפים כמסמך י"ב למסמכי המכרז. 

ד. אישור תקף מרשם הקבלים בדבר רישומו בסיווג הקבלי הדרש בתאי סף 3.א.4. ככל 

שבכוות המציע לבצע את עבודות פיתוח הוף ו/או החשמל ו/או התקת המשאבות 

הכלולות במכרז באמצעות קבלי משה כאמור בתאי סף 3.א.6-5, יש לצרף להצעה 



הסכם התקשרות עם קבלן המשה ומסמכים המוכיחים את עמידת קבלן המשה בתאי 

הסף. 

ה. חשבוות סופיים ופרטי קשר של מזמין העבודה לגבי כל אחת מהעבודות הדרשות בתאי 

סף 3.א.3. 

ו. ככל שבכוות המציע לבצע את עבודות פיתוח הוף ו/או החשמל ו/או התקת המשאבות 

הכלולות במכרז באמצעות קבלי משה – חשבוות סופיים ופרטי קשר של מזמין העבודה 

לגבי כל אחת מהעבודות שביצע קבלן המשה כדרש בתאי סף 3.א.5. 

ז. ערבות בקאית מקורית בוסח מסמך ו(1) למסמכי המכרז. 

ח. כלל מסמכי המכרז לרבות ההסכם וספחיו, הודעות עדכון והבהרה ופרוטוקול סיור 

הקבלים כשהם חתומים בכל דף בראשי תיבות, וחתימה מלאה על ההסכם. 

ט. אם המציע הוא תאגיד ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את 

המסמכים הבאים: 

1) אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות היו במסגרת סמכויות 

התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תאי מכרז זה, כי 

הצעת התאגיד חתומה ע"י האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב 

את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע 

העבודות שוא המכרז הים בהתאם למסמכי ההתאגדות. 

2) שמות מהלי התאגיד.  

3) שמות האשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את 

התאגיד. 

4) כתובת משרדו הרשום של התאגיד. 

י. אם המציע היו שותפות, ובתאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף 

אישור עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין 

של השותפות בעיין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

יא. המלצות - בהתאם לוסח המצ"ב כמסמך י"ג. ככל שהצעה כוללת הסתייעות בקבלן 

משה בהתאם לקבוע בתאי סף 3.א.6-5, יש להגיש מסמך המלצות גם עבור קבלן 

המשה. 

יב. הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל, עלולה להיפסל ע"י 

ועדת המכרזים. 

יג. לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע 

להציג כל מידע ו/או מסמך וסף שידרש להוכחת כשירותו, סיוו, מומחיותו, יכולת 

המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים שוא המכרז וכיו"ב (לרבות המלצות). המציע 

יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להחת דעתה. במקרה בו המציע 

יסרב למסור מסמך הסבר או יתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקות לפי 

ראות עייה ואף לפסול את ההצעה.   



 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .9

א. המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בקאית בסכום של 550,000 ש"ח (במילים: חמש מאות 

וחמישים אלף שקלים חדשים) שתעמוד בתוקפה עד ליום 31.8.2022, בוסח מסמך ו(1) 

למסמכי המכרז.    

ב. סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת 

ההצעות למכרז.    

ג. על הערבות להיות חתומה ומבויילת ככל שדרש עפ"י דין.   

ד. הערבות תהיה אוטוומית, בלתי מותית ויתת על פי תאיה לחילוט על פי פייה חד-

צדדית של מכ"ל יובלים או סמכ"ל הכספים ביובלים ו/או מי מטעמם.   

ה. המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבוו, עפ"י דרישת יובלים עד 

שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, לרבות במקרה בו יתקיימו 

הליכים משפטיים בוגע למכרז, אשר יעכבו את בחירת הזוכה ו/או את החתימה על 

ההסכם ו/או התחלת מתן השירות מכוחו.   

ו. סכום הערבות ישמש כפיצוי מוסכם וקבוע מראש במקרה ובו לא יעמוד המשתתף אחר 

הצעתו במכרז ו/או במקרה בו יחזור בו בכל צורה שהיא ובכל שלב שהוא מהצעתו ו/או 

במקרה בו יסרב המשתתף לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במסגרת סמכותה על-פי תאי 

המכרז ו/או במקרה בו יימע המשתתף הזוכה מחתימה על ההסכם והמצאת כל 

המסמכים הדרשים תוך 10 ימים מקבלת הודעת זכיה. מובהר, כי אין בחילוט הערבות 

כדי למצות את תביעותיה וטעותיה של יובלים ו/או כדי לפגוע בזכות יובלים לתבוע 

פיצויים מהמציע, בגין הזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם 

לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועל-פי כל דין. 

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

ח. עם חתימת החוזה, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי התאגיד ערבות בקאית, בגובה של 

10% מההצעה כשהיא כוללת מע"מ (להלן: "ערבות הביצוע"), אשר תעמוד בתוקף לאורך 

כל תקופת החוזה + חודשיים, וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו שוא החוזה, בוסח 

מסמך ו(2) למסמכי למכרז זה. 

ט. בסיום ביצוע העבודות, יידרש הקבלן להפקיד בידי המזמין ערבות בדק / טיב, בגובה של 

5% מחשבון סופי מאושר כשהוא כולל מע"מ (להלן: "ערבות בדק"), לתקופה של שתיים, 

בוסח מסמך ו(2) למסמכי למכרז זה.  

   .י

  סיור קבלים .10

א. סיור קבלים יתקיים ביום 30.3.22 בשעה 12:00 במשרדי התאגיד ברחוב אורט 18, 

אשדוד (קומה 7) ולאחר מכן במקום בו יוקם מאגר החירום.  

ב. ההשתתפות במפגש הקבלים היה חובה. בסיור ייערך רישום של כל המשתתפים בזיהוי 

שמי של המציע אותו הם מייצגים. לא תתקבלה הצעות מטעם מציעים אשר הם בעצמם 

ו/או מי מטעמם לא טלו חלק במפגש הקבלים על שי חלקיו. המציע יצרף להצעתו את 

פרוטוקול מפגש הקבלים כשהוא חתום על ידו בצירוף חותמת.   



 

  י משהקבל .11

יתן למסור את ביצוע עבודות פיתוח הוף, החשמל והתקת המשאבות בלבד לקבלי משה, 

בכפוף לאמור להלן ובחוזה המכרז: 

א. ביצוע העבודות ה"ל על ידי קבלי משה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של 

המזמין ולפי צו התחלת עבודה, ועל קבלן המשה לעמוד בכל הדרישות המקצועיות 

המפורטות במסמכי מכרז זה לרבות דרישות שמירה על הבטיחות. 

ב. על כל קבלן משה שיוגש לאישור התאגיד להיות רשום בפקס הקבלים ביום הגשתו 

לאישור התאגיד (בהתאם לחוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט-1969 

ותקותיו) בסיווג המתאים לסוג והיקף העבודה שהוא אמור לבצע. לשם הוכחת הסיווג 

ועמידה בדרישות ההיקף הכספי יש לצרף אישור תקף (כון ליום הגשת קבלן המשה 

לאישור התאגיד) מרשם הקבלים לפי חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, (לא 

יתקבלו אישורים זמיים). 

ג. התאגיד יהא רשאי לפסול, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ללא חובת ימוק, כל קבלן 

משה שיוצע על ידי המציע הזוכה, וכן יהא רשאי לדרוש ממו להפסיק עבודתו בצורה 

מיידית של כל קבלן משה, גם אם אושר, ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת 

פיצוי כלשהו בגין החלטת המזמין. 

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

החברה לעיין סיווג ויסיון מבצעי העבודות כמתואר לעיל. מבלי לגרוע מזכות התאגיד 

לכל סעד אחר, אם התאגיד יורה למציע להחליף את קבלי המשה בקבלים אחרים, 

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

תוך חילוט ערבותו, לרבות כל סעד אשר עומד למזמין על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.  

ה. הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות שוא מכרז זה כל קבלן משה שלא אושר ע"י 

המזמין וכן להפסיק מיד עבודת קבלן משה אשר פסל ע"י המזמין במהלך הביצוע 

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

תופסק עבודת הקבלן לאלתר. 

ו. יודגש כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי עבור עבודות כל קבלי המשה שלו והתיאום 

בייהם. הזוכה במכרז יהא מוע מלטעון כי האחריות לביצוע העבודות, בין אם בוצעו ובין 

אם טרם בוצעו, היה של קבלן המשה. לא יהא בהעסקת קבלי משה כדי לגרוע 

מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי יובלים, הכל כאמור 

במסמכי המכרז.  

 

  ביטוח .12

א. על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבוו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח לכל 

הפחות כמפורט בהסכם המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת 

ביטוח מוכרת ובעלת מויטין ועותק מהם יימסר ליובלים כתאי לחתימת ההסכם.  

ב. בשעת החתימה על הסכם המכרז ימציא המציע הזוכה ליובלים את אישור המבטח, 

בהתאם לוסח מסמך אישור עריכת הביטוחים.  



ג. כמו-כן, ככל שהדבר יידרש - המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבטי וסף ותקף 

ביחס לכל עבודה מוזמת - בהתאם לדרישות יובלים וכתאי לתחילת ביצוע העבודות.  

ד. מובהר בזאת כי ליובלים יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשיויים שיתבקשו בוסח 

אישור עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שיויים אלה ע"י יועץ הביטוח של יובלים.  

ה. מובהר כי ליובלים שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשיויים כלשהם בוסח האישור 

ה"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו 

חתום לידי יובלים כדרש, תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי יובלים ועלול 

לגרום לביטול הזכייה. 

 

  אופן ומועד הגשת ההצעות .13

א. הסעיפים בתת כל פרק כוללים מחירי יחידה ממולאים מראש (להלן: "מחירי כתב 

הכמויות"). 

ב. בהגישו הצעה, על המשתתף במכרז לרשום בדיו, בטופס ההצעה (מסמך ג'), את אחוז 

ההחה האחיד שהוא מציע על מחירי כתב הכמויות. במקרה ולא יוצג אחוז ההחה, אזי 

ייחשב הדבר כאילו תן המשתתף במכרז החה בשיעור אפס (0) אחוזים. 

ג. המחירים המוצעים ע"י המציע, כמפורט בהצעה (להלן: "מחיר התמורה") כוללים את כל 

ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי 

תאי המכרז, לרבות החומרים, הציוד, הובלה, אספקה, התקה, הרכבה, כלי עבודה, 

כ"א, ביטוחים, תיקוים, הוצאות משרדיות, מיסים, עלויות, רווח הקבלן וכיוצ"ב, ולמעט 

מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י יובלים. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר 

התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. 

ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קיה וכיו"ב 

ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. 

ה. הכמויות הקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את התאגיד. 

המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, גדול, קטן או שווה מההיקף שבכתב 

הכמויות, כפי שיידרש בפועל על ידי התאגיד ובהתאם למחירי היחידה הקובים בכתב 

הכמויות, שלא ישתו במקרה של שיוי בכמויות. 

ו. בוסף, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשות סעיפים 

מסוימים או מבים שלמים של כתב הכמויות, וכן להכיס שיויים בתוכיות תוך כדי 

מהלך העבודה, לרבות במועד תחילת הביצוע ובתוכיות, מבלי שדבר זה יגרום לשיוי 

במחירי היחידה. 

ז. על מחירי החוזה ועל הסכומים המחושבים לתשלום ממכפלת מחירי הסעיפים שבכתב 

הכמויות בכמויות שבוצעו לא יחולו כל התייקרויות ולא יתווספו כל תוספות למחירים 

הקובים בכתב הכמויות.  

ח.  כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד.  

ט. ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט 

דלעיל ולחתום על גבי ההסכם (מסמך ד') וטופס ההצעה (מסמך ג') בשי העתקים, וכן 

לסמן בראשי תיבות של חתימתו, בצירוף חותמת, כל דף של מסמכי המכרז ולצרף את כל 



המסמכים הדרושים והספחים כשהם חתומים בראשי תיבות וכן את ספח י' לאחר 

השלמת הפרטים הדרושים בו. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול 

ההצעה.  

י. את ההצעה (בשי עותקים – עותק מקורי אחד ועותק וסף שהיו העתק צילומי של עותק 

המקור), בצרוף כל מסמכי המכרז הדרשים חתומים כמפורט במסמכי המכרז, יש 

להכיס למעטפה סגורה שהומצאה למציע, עליה מצוין – מכרז מס' 3/2022 ולשלשל ידית 

לתיבת המכרזים במשרדי יובלים (רחוב אורט 18,  אשדוד, קומה 7) ביום 8.5.2022, בין 

השעות 09:00 – 15:00 בלבד, בוכחות הגב' מרים שבר או מי מטעמה.  

יא. אין לשלוח הצעות בכל דרך אשר איה מסירה ידית כאמור דלעיל.  

יב. לא תתקבל ולא תידון הצעה שתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.   

יג.  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, ספחיה וצרופותיה למשך 90 

יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. יובלים תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה 

לתקופה וספת כפי שתורה יובלים ובכלל זה להאריך, על חשבוו של המציע, את תוקף 

הערבות היתת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. 

יד. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי כל ההוצאות הכרוכות בהכת ההצעה למכרז 

ובהשתתפות במכרז יהיו על המציע בלבד.  
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א. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף 

את חתימתו.  

ב. אם ההצעה תוגש על ידי שותפות (ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור), יחתמו על 

ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי 

זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם 

השותפות ותעודת רישום השותפות.  

ג. אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), יחתמו על ההצעה 

המהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר 

הרישום שלו ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם 

התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.   

  אומדן .15

א. במסגרת מכרז זה ערך אומדן על-ידי יובלים. יובלים תבחן את ההצעות אל מול האומדן.  

ב. יובלים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול מציע שהצעתו תחרוג באופן שלדעתה איו 

סביר מהאומדן.  

ג. במידה ויתעורר ספק לדעת יובלים באשר לאמיות/סבירות האומדן, בכל שלב שהוא, 

רשאית יובלים על-פי שיקול דעתה הבלעדי לבחון את סבירות האומדן ולקבל החלטה 

בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן או ביטול המכרז, בין השאר, אם לדעת 

יובלים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא כוה. 
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א. ככלל, הזוכה במכרז יהיה זה שיציע את אחוז ההחה הגבוה ביותר מבין ההצעות שיוגשו 

למכרז.  

ב. על אף האמור לעיל, וועדת המכרזים איה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או 

הצעה אחרת כלשהי.    

ג. וועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל אי התייחסות 

לתאי המכרז באופן שלדעת וועדת המכרזים מוע הערכת ההצעה כראוי ועל המציעים 

לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

ד. וועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסו הכלכלי, בסיוו 

ובכשוריו של המציע לבצע את השירות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל 

פרט אחר שדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע 

מהאמור לעיל יצויין כי וועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע 

את השירות שוא מכרז זה גם על סמך סיון קודם עמו, ולפסול מציע על בסיס יסיון עבר 

רע ו/או בלתי מוצלח של התאגיד עמו ו/או הערכות לא טובות ביחס ליסיון העבר 

ולעבודות שביצע הקבלן מצד תאגידי מים, רשויות מקומיות או כל גוף אחר, ובלבד 

שוועדת המכרזים ביצעה בירור מעמיק ביחס למידע בדבר יסיון עבר לא טוב של הקבלן 

כאמור. 

ה. במידה ותתקבלה שתי הצעות זהות, יקיים התאגיד הליך תחרותי וסף, ולפיו תודיע 

ועדת המכרזים למציעים האמורים כי הם רשאים להגיש, במועד שתורה הוועדה, הצעה 

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

וספת, תהיה הצעתו הראשוה הצעה סופית. מובהר בזאת כי בכל מקרה לא יתאפשר 

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

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

לביטול המכרז. התאגיד רשאי לקיים ההליך מספר פעמים במידת הצורך.   

ו. ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותים בקיומו של תקציב מאושר על ידי יובלים וכן 

בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים 

אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו לא יהיה ליובלים 

תקציב מאושר לביצוע השירות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או 

ההרשאות לרכישה כמפורט לעיל, לא יסופק השירות ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקו אשר 

לא תקבלה בגיו הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טעה ו/או תביעה 

עקב כך.  

ז. וועדת המכרזים של יובלים שומרת בזאת לעצמה את הזכות לפצל את הזכיה במכרז בין 

מספר זוכים, ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טעה או תביעה בשל כך. מובהר בזאת, 

כי פיצול הזכיה כאמור לא יקה לזוכים כל זכות לשות את המחירים הקובים בהצעתם. 

ח. וועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח 

קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין 

המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש 

כי ההצעה תכסיסית ו/או ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסויימים ובין 

אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז ו/או יגיש 

הצעה חלקית.  



ט. וועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא 

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

והמוחלט של התאגיד, לרבות במקרה שהתאגיד יחליט, כי אין אף מציע שמתאים לבצע 

את העבודות. בוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי התאגיד, מכל סיבה שהיא, 

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

העבודות ו/או במהלכן. כל האמור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של התאגיד ו/או 

בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותו. יובלים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים 

במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או צמצום היקף השירות שייתן מכוחו כאמור 

דלעיל. 

י. בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או דחה ביצועו ו/או חלק ממו או פוצלה 

הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה 

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו זק כאמור, והמציע ו/או הזוכה 

לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שיוי בתמורה שתשולם לו.  

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .17

א. הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז (מסמך ד') ולהחזירו ליובלים כשהוא 

חתום ומבויל, ככל שדרש ביול עפ"י דין, תוך 10 ימים מתאריך הודעת יובלים לזוכה 

בדבר זכייתו במכרז.  

ב. הזוכה  ימציא ליובלים עד למעמד חתימת ההסכם על ידו את המסמכים הבאים:  

1) אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כדרש בחוזה על 

פי וסח אישור על עריכת  ביטוחים (מסמך ז'1).  

2) ערבות בקאית חתומה להבטחת ביצוע השירות שוא המכרז ולהבטחת 

התחייבויותיו בתקופת ההתקשרות בסכום של 10% מגובה הצעתו למכרז 

כשהיא כוללת מע"מ, בוסח המסמך המצורף כמסמך ו(2) למסמכי המכרז. על 

הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס היו המדד האחרון הידוע במועד 

החתימה על החוזה. עם מסירת הערבות בוסח ה"ל, להחת דעתה של יובלים, 

תוחזר לזוכה הערבות לצורך השתתפות במכרז שהומצאה ליובלים על פי 

הוראת סעיף 9 לעיל.  

3) תכית עבודה לוח זמים גאט מפורט בפורמט MS Project לפי אבי הדרך 

החוזיות שבמפרט הטכי. 

4) מידע אודות בעלי תפקידים של הקבלן לרבות הגורמים הבאים לאישור 

המזמין: 

א( מהל מהדס פרויקט מטעם הקבלן לרבות קורות חיים יסיון רלבטי 

והסמכות מקצועיות 

ב( פרטי מהל עבודה מוצע לרבות קורות חיים יסיון רלבטי והסמכות 

מקצועיות 

ג( רשימת קבלי משה לרבות המסמכים הדרושים לאישורם כמפורט 

במסמכי המכרז (הרשימה יתת לעדכון מעת לעת). 



  

ג. זוכה שדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק (ככל שדרש 

ביול) ובצרוף המסמכים המויים לעיל, בתוך 10 ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, 

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי 

לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום 

ההתחייבויות שוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא יובלים 

רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי 

שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

התקשרותה של יובלים עם מציע אחר במקומו.    

התקשרה יובלים עם מציע אחר – יהיה הזוכה חייב לשלם ליובלים את ההפרש בין 

ההצעה שבחרה על ידי יובלים לבין הצעתו הוא, ויובלים רשאית לצורך זה להשתמש 

גם בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל.   

היה ההפרש שבין ההצעה שבחרה על ידי יובלים לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום 

הערבות, ישמש סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, ויובלים תהא רשאית לחלט 

את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי יובלים תהא 

רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם 

במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.   

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים כגד הזוכה עקב 

הפרת ההתחייבויות שטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.   

ד. הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת האה על פיו ו/או 

התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק 

קבלי משה לצורך מתן השירות, למעט בכל הוגע לפיתוח ופי, חשמל והתקת משאבות 

הכלולים בעבודות מכרז זה, ואף זאת רק לאחר קבלת אישור המהל מראש ובכתב.   

ה. הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כל שהוא מיובלים לפי הסכם זה 

לאחר, אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של סמכ"ל הכספים של יובלים. יובלים 

תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעיין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התיית 

ההמחאה בתאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תאים בדבר הגדלת 

ערבות הזוכה או קביעת בטחוות וספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  

 ו. יתרת התאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בוסח ההסכם ובמסמכי המכרז.      

 עדיפות בין מסמכים .18

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או 

דו משמעות בין מסמכי המכרז, תוכרע הסתירה לפי הסדר להלן:, כתב הכמויות, המפרטים 

המיוחדים, המפרט, הצעת המציע, החוזה, כתב תאי המכרז.    
  

 רכוש יובלים –מסמכי המכרז  .19

מסמכי המכרז הים רכושה של יובלים וקייה הבלעדי, והם מסרים למציעים למטרת 

הגשת הצעות ליובלים, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא 

יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם ליובלים לא יאוחר 

מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות – כאמור בסעיף 9 לעיל, וזאת בין שהגיש הצעה 

לחברה ובין אם לאו.  



  

  

  

__________________________  
מלי בן ברוך  

מ"מ מכ"ל יובלים  
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מסמך ג  

לכבוד  
ועדת המכרזים  

יובלים אשדוד בע"מ
  

  

  
 הצעת המציע למכרז פומבי מס' 3/2022  

להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד  
 

   

1. אי הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והי 

מגיש בזאת הצעתי להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד, כמפורט במסמכי המכרז (להלן 

ביחד: "השירות").                   

2. הי מצהיר כי קראתי והבתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים 

בעיתוות, כל מסמכי המכרז וכי תאי המכרז, מתן השירות, המפרטים וכל הגורמים 

האחרים המשפיעים על  מתן השירות בכללותו ובמלואו, ידועים ומוכרים לי, אי מסכים 

להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי ואי מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות 

והתאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק השירות בהתאם 

להצעתי, לפי המחירים הקובים על ידי בהצעתי.    

  
  :כי אי  מצהיר מסכים מתחייב בזאת .3
 

3.1. הי בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיוות, ההיתרים והכישורים הדרושים 

לאספקת השירות שוא המכרז, גם מבחית המימון גם מבחיה מקצועית, בהתאם 

לכל מסמכי המכרז.  

3.2. הי עומד בכל התאים המקדמיים הדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט 

במסמך תאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'), סעיף 3, ולראיה הי מצרף 

את כל המסמכים הדרשים במסמך ב'. 

3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הי עומד בתאי כל דין הרלווטי לשירות שוא מכרז 

זה. 

3.4. מבלי לגרוע מן האמור, ברשותי או בכוחותי להשיג את כל כוח האדם המיומן, 

החומרים, הציוד המקצועי וכל הדרוש על מת לספק את השירות שוא המכרז.  

3.5. הי מתחייב כי במידה ואזכה במכרז ויובלים תתקשר איתי בהסכם, אספק את 

השירות שוא המכרז, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, 

לפי המחירים הקובים בהצעתי, לשביעות רצום המלא של המהל ויובלים. מחירי 

הצעתי יעמדו בעים אף אם הזכייה במכרז תפוצל בין מספר זוכים ו/או שהיקף 

העבודות ישוה על-ידי יובלים, בין לפי תחילת ביצוע העבודות ובין במהלכן, הכל 

בכפוף להוראות ההסכם. 

3.6. ידוע לי כי העבודות כוללות עבודה בסביבת מי תהום והשפלת מי תהום. כן ידוע לי כי 

סקר דו"ח הקרקע שצורף למסמכי המכרז איו מחייב את יובלים וכי הוא מהווה 

אידיקציה ראשוית בלבד עבורי. באחריותי יהיה לבצע את כלל העבודות הדרשות 

בשל הימצאות מי תהום באזור הביצוע וכי אשא לבדי בכל העלויות הכרוכות בעבודות 

אלו.  
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3.7. ידוע לי כי העבודות יבוצעו באזור מגורים וכי יהא עלי לבצע את העבודות בתאים 

ובהתאם להוראות כל דין ולאמור במסמכי המכרז. באחריותי יהא להציב שילוט 

מתאים וכן להודיע לתושבי אזור ביצוע העבודות על שעות ביצוע העבודות ומשכן. כן 

ידוע לי כי עלי להעסיק חברה שתהל ותשמור על קשר רציף עם תושבי אזור ביצוע 

העבודות ועלות העסקתה תושת עלי וכלולה במחירי הצעתי למכרז.  

3.8. ידוע לי כי באחריותי לחבר את כלל מערכות מאגר החירום לחדר הבקרה של התאגיד, 

הכל כמפורט במפורט הטכי וכי הדבר יעשה על-חשבוי בלבד. 

3.9. ידוע לי כי באחריותי המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פיוי ושיוע חול ו/או עודפי 

חפירה שוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם (לרבות תשלום תמלוגים למדיה) 

אל מול רשות מקרקעי ישראל וכל גורם וסף רלווטי, בהתאם לפקודת המכרות ועל 

פי הוראות כל דין וכל רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת האמור לרבות 

כלל העלויות וההוצאות הכרוכות בכך מוטלת עלי בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור 

לעיל, על פי דרישת התאגיד אציג בפיו תעודות ו/או אישורים בדבר פיוי החול למקום 

מוסדר ואו מכירתו.  

3.10. ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא 

הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.   

4. הי מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור מתן השירות שוא המכרז הם כמפורט 

בהצעתי וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 

במתן השירות על פי תאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע שוא 

החוזה, לרבות כוח אדם,  ציוד, כלי רכב, מכשירים, הובלות, ביטוחים, רישוי והיתרים 

וכיוצ"ב וכן וכל דבר אחר הדרוש לביצוע השירות שוא המכרז בשלמותו, בצורה הטובה 

ביותר.  
 

5. מובהר לי בזאת, כי לא תשולם כל תמורה וספת בגין מתן השירות שוא המכרז, על כל 

הכרוך בו, מעבר למחירים המוצעים על ידי ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד, 

למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי יובלים.  
  

6. כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד 

על  מתן השירות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תכה יובלים 

מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה 

תשלום לי.  
  

7. להבטחת קיום הצעתי מצ"ב ערבות בקאית חתומה בסכום של 550,000 ש"ח (במילים: 

חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים), צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע ביום הגשת 

ההצעות למכרז, בתוקף עד 31.8.2022, עפ"י תאי המכרז ובוסח מסמך ו(1) למסמכי המכרז. 

אם הצעתי תתקבל, הריי מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך 10 

ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:  

7.1. לחתום על החוזה ולהחזירו ליובלים כשהוא חתום ומבוייל, ככל שדרש ביול עפ"י דין.  

7.2. להמציא לכם ערבות בקאית חתומה ומבויילת (ככל שדרש ביול עפ"י דין) להבטחת 

קיום תאי החוזה, על סך 10% מגובה הצעתי כשהיא כוללת מע"מ, בוסח מסמך ו(2) 

למסמכי המכרז ובהתאם לדרישות המכרז.   
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7.3. להמציא לכם אישור עריכת ביטוחים, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 

7.4. להמציא לוח זמים כמפורט בסעיף 17.ב.3 למסמך תאי המכרז ומידע אודות בעלי 

תפקידים כמפורט בסעיף 17.ב.4 למסמך תאי המכרז.  

8. אי מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המויות 

בסעיף 5 לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, 

אאבד את זכותי למתן השירות ויובלים תהא רשאית לחלט את הערבות הבקאית המצורפת 

להצעתי זו ולהתקשר עם ספק אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט 

הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות יובלים עקב הפרת ההתחייבויות 

שאי וטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הי מצהיר כי לא תהיה לי כל טעה ו/או תביעה 

ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות יובלים עם מציע אחר במקומי. כן הי מתחייב כי במקרה 

בו תתקשר יובלים עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה 

שבחרה על ידה לבין הצעתי, ויובלים רשאית להשתמש לצורך זה בכספי הערבות שחולטו 

כמפורט דלעיל. 
  

9. הי מצרף להצעתי את כל המסמכים הדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז – תאי 

המכרז והוראות למשתתפים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים 

לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות 

לחקור ולדרוש ממי להציג כל מידע/מסמך וסף שיידרש להוכחת כשירותי, יסיוי, 

מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי למתן השירות, לרבות המלצות, וכיו"ב ואי אהיה 

חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, 

הסבר או יתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקות לפי ראות עייה ואף לפסול 

את ההצעה.  
  

10. ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  

 

א. במידה ואזכה במכרז דן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותים בקיומו של תקציב 

מאושר על ידי סמכ"ל הכספים של התאגיד וכן בקבלת כל האישורים התקציביים 

וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף 

במימון השירות, ככל שישם.   

במקרה בו לא יהיה ליובלים תקציב מאושר ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים   ב.

ו/או ההרשאות לכך כמפורט לעיל, לא ייתן השירות על ידי ו/או לא ייתן חלקו אשר 

לא תקבלה בגיו הרשאה תקציבית, לא תהיה לי כל טעה ו/או תביעה עקב כך.  

ג. יובלים איה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את 

המכרז ו/או להחליט על שיוי היקף השירות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן זכאית 

יובלים לפרסם מכרז/ים פרד/ים ווספ/ים לאספקת אותו חלק מהשירות שהזמתו 

בוטלה.  

ד. כי במקרה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או דחה ביצועו, כולו או חלקו, 

או פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לרבות האמור לעיל בסעיפים א-ג דלעיל, 

ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי, בשיויים הדרשים בסיבות העיין, והי מתחייב 

לספק את השירות בהתאם למחירי הצעתי.  

11. הי מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הוגע ו/או 

בקשר עם ביטול המכרז, הקטת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו 
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או שיוי היקף השירות המוזמן מכוחו בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי 

זק.   
  
  

אין להציע הצעה חלקית!   
  

12. בהתאם למפורט במסמכי המכרז ולאחר שקראתי אותם על ספחיהם הריי מציע את 

ההחה על כתב הכמויות לכלל העבודות הכלולות במכרז זה:  
  
  

הצעתי היה %______ (במילים: _______אחוזים) החה.  
  

את ההחה יש לציין ב-% (באחוזים), ביחס לכתב הכמויות  לעיל.  

  
  

13. הצעתי כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

המכרז, לרבות כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח האדם וכל יתר הדרוש 

לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי המכרז. מחירי הצעתי כוללים את כל המיסים וההוצאות 

למייהם, למעט מס ערך מוסף.  
  

14. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת 
ההצעות כפי שהוגדר בתאי המכרז. במידה ותדרוש יובלים יוארך תוקפה של הצעתי למשך 

90 ימים וספים. 
 

15. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, לשיוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה 
ומחייבת אותי כאמור דלעיל. 

  
 

____________________________ ת.ז./ ח.פ.שם המציע:  
  _____________/____________  

  
  _________________________תיאורו (אדם, חברה, שותפות או אחר) א לפרט:  

  
__  טלפון: ___________________________כתובת:  

_______________________________  
  

שמות ומספר הזיהוי של האשים המוסמכים לחתום בשם המציע:  
  

____________________________________________________________  
  

    __________________________________________________חתימות:  
(ראה פרוט דרישות לחתימות בתאי המכרז – מסמך ב').  

  
תאריך:  

  
  ._____________________  

  ב)"כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו(אישור חתימה: 
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אי הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל חתם ע"י:  

  
1. ה"ה __________ ת.ז. ___________   

  
2. ה"ה __________ת.ז. ____________  

  
3. ה"ה __________ת.ז. ____________  

  
וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על 

מסמך זה בפי.  
  
  

  _______________      ________________  
 חתימה                 תאריך      
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  הקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדודל חוזה -מסמך ד' 

  
 

  ________שת   לחודש ______ ___ביום __  אשדודבשערך וחתם 
  
  
  

  :בין
   יובלים אשדוד בע"מ

  , אשדוד18אורט  רח'מ    
  )או "החברה" "יובלים" (להלן:    

  מצד אחד
  

  ביןו
  , ח.פ. _______________________________

  ______________מרח' 
  (להלן: "הקבלן")

  מצד שי                        
  
 

  ;להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד 3/2022מכרז מס'  את פרסמה החברהו  הואיל:

שוא המכרז ביצוע העבודות  אתוהסכים לקבל על עצמו  זכה במכרזוהקבלן     והואיל:

  מסמכי המכרז ותאיו;בהתאם ל

מצהיר כי בידו הידע, ההסמכה, היסיון, היכולת, הכישורים, הרישיוות, והקבלן   והואיל:

ההיתרים, הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות שוא הסכם זה וכי הם יתו 

  וברמה המקצועית הגבוהה ביותר.על ידו במיומות 

  בהסכם בתאים המפורטים להלן; והצדדים מעוייים להתקשר בייהם  והואיל:

  לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי – 1פרק 

 .הסכםדין המבוא והצהרות והכלולות בו כדין הוראות ה 1.1

 וחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:זה תהה למ הסכםב 1.2

  מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד. הקמתל 3/2022מכרז מס'  - "המכרז"

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המדד הכללי המתפרסם על  –מדד המחירים לצרכן  - "המדד"

  כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. או

  לעיין הסכם זה או חלק ממו. המכ"ל יובלים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידמ"מ   - "המהל"

פים של יובלים ו/או מי שהוסמך/ הוסמכו על ידה לעיין                 סמכ"ל הכס - "סמכ"ל הכספים"

  הסכם זה או חלקו. 
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  תאגיד יובלים אשדוד בע"מ.   -"החברה"/"התאגיד"   

אדם שמתמה מזמן לזמן על ידי המהל לפקח על מתן השירות או כל חלק ממו עבור  -"המפקח" 

  החברה.

  .הסכםבמסמכי ה יםהמפורט העבודות לביצועצעים הדרשים ציוד ואמכל כלי וכל  – "ציוד וכלים"

קבלת אישור  בלי המשה שיועסקו על ידו (לאחרלרבות עובדיו, מועסקיו, מהליו, ק – "הקבלן"

  ) יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.החברה

כמפורט במסמכי המכרז ותשתיות הקפיות הקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד  – העבודות"" 

  .רבות במפרט הטכי המצורף כספח ה' להסכם זהל

תאי המכרז  ;הזמה להציע הצעות זה: הסכםהמסמכים שלהלן ייחשבו כחלק בלתי פרד מ

ערבות בקאית להשתתפות  ;כתב הכמויות; ספח טכי ;הצעת המציע ;והוראות למשתתפים

סקר דו"ח  ;ספח בטיחות ;ביטוחים עריכתאישור  ;ערבות בקאית להבטחת ביצוע החוזה ;במכרז

הוראות רלבטיות מתוך חוק  ;1976 –תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו קרקע; 

  (ככל שיהיו).  יובליםפרסומי  ; תיק התכיות;1953 –עבודת וער, התשי"ג 

 בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שוה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה

ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הספחים לחוזה, ובהיעדר החייה אחרת מאת המהל ו/או 

 המפקח, כוחה של זו שבספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה.

  ".הסכםזה, יכוו להלן ולשם הקיצור "מסמכי ה הסכםכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות 

, כי ידועים וברורים לו לאשורם התאים והדרישות הסכםההקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי 

שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתאים המפורטים בהם ובמועדים 

 שקבעו.

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומות,

את לבצע עובדים המקצועיים וכל הדרש על מת הציוד ההרישיוות, ההסמכות וההיתרים, 

 .הסכםברמה גבוהה ובהתאם למסמכי העבודות ה

 םואשר ביצוע הסכםעל פי מסמכי הבביצוע העבודות הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה 

רק לאחר קבלת אותו  השיון ו/או היתר ו/או מילוי תאי אחר על פי כל דין תבוצעימחייב קבלת ר

  ו/או היתר ו/או מילוי אותו תאי.שיון יר

 מהות העבודות 1.3

  באשדוד. גהקמת מאגר חירום בתחת שאיבה י" מהות העבודות 1.3.1

ועל פי יתר הוראות  'המאגר החירום יוקם בהתאם למפרט הטכי המצורף למכרז כמסמך  1.3.2

  .ההסכם

עבודה בסביבת מי תהום והשפלת מי תהום. למסמכי המכרז עשויות לכלול העבודות  1.3.3

סקר דו"ח קרקע אשר מהווה אידיקציה ראשוית בלבד עבור המציעים ואיו  מצורף
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מחייב את יובלים. באחריות הקבלן לבצע את כלל העבודות הדרשות בשל הימצאות מי 

  תהום באזור הביצוע תוך שיאה בכל העלויות הכרוכות בעבודות אלו. 

ען בהתאם למפורט במסמכי העבודות יתבצעו באזור מגורים. על הקבלן להיערך לכך ולבצ 1.3.4

המכרז ולהוראות כל דין. בין היתר באחריות הקבלן להציב שילוט מתאים וכן להודיע 

עסיק חברה שתהל הקבלן ילתושבי אזור ביצוע העבודות על שעות ביצוע העבודות ומשכן. 

ת. עלות העסקת חברה כאמור כלולה ותשמור על קשר רציף עם תושבי אזור ביצוע העבודו

  ת הקבלן למכרז.בהצע

בשים לב לכך שהעבודות יבוצעו באזור מגורים על הקבלן להקפיד הקפדה יתירה על  1.3.5

חוק עזר לאשדוד (מיעת רעש), , 1992-למיעת מפגעים (מיעת רעש), תש"גהוראות תקות 

וכל חקיקה רלווטית קיימת או שתהיה בתוקף בעת ביצוע העבודות. מבלי  1987-התשמ"ז

יפעיל ולא ירשה למי מטעמו להפעיל מכוה כמשמעותה לעיל הקבלן לא  לגרוע מהאמור

-ל 19:00בין השעות  1979-בתקות מיעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד ביה), תשל"ט

  .למחרת יום המוחה 7:00-בערבי ימי מוחה ל 17:00למחרת ובין השעות  7:00

, הכל חדר הבקרה של התאגידהעבודות כוללות חיבור של כלל מערכות מאגר החירום ל 1.3.6

 חשבון הקבלן בלבד.-אשר יבוצע על כמפורט במפרט הטכי,

על הקבלן האחריות המלאה והבלעדית לטיפול בהסדרת פיוי ושיוע חול ו/או עודפי חפירה  1.3.7

שוצרו עקב ביצוע העבודות ו/או מכירתם (לרבות תשלום תמלוגים למדיה) אל מול רשות 

וסף רלווטי, בהתאם לפקודת המכרות ועל פי הוראות כל דין מקרקעי ישראל וכל גורם 

וכל רשות רגולטורית מוסמכת. האחריות להסדרת האמור לרבות כלל העלויות וההוצאות 

הכרוכות בכך מוטלת על הקבלן בלבד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי דרישת 

בדבר פיוי החול למקום מוסדר התאגיד יציג הקבלן בפי התאגיד תעודות ו/או אישורים 

  ואו מכירתו.

 תקופת הביצוע 1.4

חודשים קלדאריים מיום מתן צו תחילת  13העבודות הוא  ח הזמים לביצוע כלללו 1.4.1

העבודה (כולל תקופת ההתארגות והוצאות כל היתרים ו/או אישורים דרשים, ביצוע 

 .לת תעודת גמר)העבודה בשלמותה באופן המיטבי ולרבות מסירה סופית למזמין וקב

למפרט הטכי והוא  0.18לוח זמים מפורט הכולל אבי דרך לביצוע העבודות מצא בסעיף  1.4.2

 מחייב את הקבלן.

תקופה זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא, השפעות מדייות או  1.4.3

הקורוה. מעשיות של חוסר פועלים, סגר או שביתה מכל סוג ומין שהוא, לרבות משבר גיף 

לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכוח עליון. תאי זה היו הכרחי ויסודי בחוזה, ועל הקבלן 

  לקחת זאת בחשבון. לא יתקבלו כל תביעות בגין הארכת תקופת הביצוע.
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, (לרבות אי עמידה באבן דרך) ה"ל מובהר ומודגש בזאת, כי כל אי עמידה בלוח הזמים 1.4.4

דרי₪  3,000ס פיגורים בסך תחייב את הקבלן בתשלום קוזאת מבלי לגרוע מכל  ,ליום קל

  זכות או סעד וסף העומדים למזמין בהתאם לחוזה זה ולפי כל דין. 

  התחייבויות הקבלן – 2פרק 

ימים מיום קבלת צו תחילת עבודה ולסיים את כל  7מתחייב להתחיל בביצוע העבודות תוך הקבלן  2.1

צו תחילת העבודה, למעט אם אישרה לו ם ממועד מתן חודשים קלדאריי 13בתוך העבודות 

  .בכתב חריגה ממועד זה החברה

, ידאג הקבלן מיד ביצוע העבודותמהלך בהמופעלים על ידי הקבלן  כליםאם יתקלקל ציוד ו/או  2.2

לביצוע תוך שעתיים מעת שדרש  – ם (לרבות כלי רכב)לתיקום. לא העמיד הקבלן ציוד ו/או כלי

ולחייב את ו/או על ידי אחרים ציוד ו/או כלים רשאית לשכור בעצמה  החברהתהא  –העבודות 

, המפרט את סכומי ההוצאות, יהווה ראיה מכרעת החברההקבלן בהוצאותיה. מסמך חתום בידי 

 לכל דבר ועיין ביחס לתוכו של המסמך.

לביצוע ר הקבלן מתחייב למלא את הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשו 2.3

 .המצורפות בספח הבטיחות , לרבות הוראות הבטיחותהעבודות

קוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות ל, החברהלהחיות בהתאם  העבודותאת לבצע על הקבלן  2.4

 ואו באי כוח המפקח, ולמלא אחר כל הוראות בביצוע העבודותהדרושים כדי למוע תקלות 

 למיעתן.

העבודות כל ביצוע לדה, ציוד ורכבים מתאימים בכמות מספקת הקבלן יעסיק עובדים, כלי עבו 2.5

 .הדרשות

התאם להוראות עליהן בולדווח בצורה מקצועית ויסודית עבודות ה לבצע אתהקבלן מתחייב  2.6

 .המפקח

, המפקחעל ידי  שיקבעו המועדים וההלים פי וידווח לו על המפקחהקבלן יעמוד בקשר הדוק עם  2.7

 ל תקלות ככל שתהייה כאלה.וע ביצוע העבודותעל מהלך 

של כל  ביצוע העבודותבדבר הרחקתו ממקום  המפקחהקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של  2.8

לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, התהג אותו ו המפקחאדם המועסק על ידי הקבלן, אם לדעת 

בביצוע  אדם שלא כשורה, או שאיו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא והג מעשה רשלות

. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בדרך כלשהי ובתפקיד העבודות

 זה. הסכםעל פי בביצוע העבודות כלשהו 

על פי כל דין ו/או הוראה במפרט הטכי ועל הקבלן לדאוג להכשרת שטח התארגות בהתאם לדרש  2.9

אחריות מלאה לשטחי ההתארגות, מחה הקבלן אחראי של המהל ו/או המפקח, וזאת על חשבוו. 

 הקבלן ומבים שיוקמו ו/או יוצבו על ידו בשטח, ועליו לדאוג לכל האישורים הדרשים לשם כך.

 המפקחו מהלה – 3פרק 
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בכל הוגע והקשור להוראות הסכם  מהלו/או ה מפקחכל החיה ו/או הוראה שתיתן לקבלן על ידי ה 3.1

זה. מפורשות בהוראות הסכם  הפרד מחיובי הקבלן וכאילו כללזה על ספחיו תיחשב כחלק בלתי 

  הוא הסמכות המקצועית המחייבת במסגרת ביצוע העבודות. המפקח כמו כן 

בכל מקרה שתתגלה אי בהירות מכל סוג שהיא בכל הוראה מהוראות ההסכם לרבות ספחיו ו/או  3.2

 –לבין הוראה אחרת הכללת בהן סתירה כלשהיא בגין הוראה מהוראות הכללות בהסכם ובספחיו 

את תהא סופית ומוחלטת ותחייב  םוהכרעת מפקחלו מהללתימסר הפרשות ו/או ההכרעה בושא 

 הצדדים לכל דבר ועיין.

 .יהםגוברת על החלטת המפקח בכל מקרה של סתירה בי מהללמען הסר ספק מובהר כי החלטת ה 3.3

 החברהעם התוכה ליהול פרויקטים של  על הקבלן לעבודלצורך יהול רציף של הפרויקט  3.4

"MaxWeb." .הו ויועלו כל מסמכי הפרויקט  הקבלן לא יידרש לשל עבור השימוש בתוכה יוזבתוכ

 גאט, חשבוות ועוד. טבלת לרבות: יומי עבודה, פרוטוקולים, תכיות ומפרטים,

תהיה רשאית לעכב  ההחברו החברהחיוי עבור  החברהשל  MaxWebכת ומובהר כי השימוש בת 3.5

  לקבלן אם לא ישתמש כדרש בתוכה, עד להסדרת השימוש כדרש.תשלומים 

  יחסי הצדדים   – 4פרק 

זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ואולם אין  הסכםעל פי  ביצוע העבודות 4.1

 במפורש במסמכי המכרז.מפקח בכך כדי לגרוע מסמכויות שהועקו ל

, את ההשגחה עליהם לביצוע העבודותיב לספק על חשבוו את כל כוח האדם הדרוש הקבלן מתחי 4.2

קיימת חובת רישום  ןשלצורך ביצוע בעבודות ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

שיון או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום, כבעל יר

 תר כאמור.שיון או בעל הייר

בהתאם לחוזה, באורח מקצועי כון, לשביעות רצוו המלאה של המהל. הקבלן יבצע את העבודות  4.3

(לרבות  או הוראות  מטעם רשויות מוסמכות , כללים, החיותעבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקות

 ות, כללים, החי, תבוצעה בהתאם לחוקים, לתקותמפקח העבודה הראשי במשרד העבודה)

 . , וכן בהתאם לכל דיןוהוראות אלה

להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקות  הקבלןשל  מחובתו 4.4

ככל שהדבר דרש  הקבלןולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הובעות מכך יחולו על 

 .בהתאם להוראות כל דין

מצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן מוסכם בין הצדדים כי עובדי הקבלן י 4.5

 הסכםעל פי מסמכי הבביצוע העבודות שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות יבלבד. הקבלן בלבד י

מראש ובכתב) וכל  החברהעל ידי עובדיו ו/או קבלי המשה שיועסקו על ידו (לאחר קבלת הסכמת 

ות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כדרש על פי מי שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכוי
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דין וכמקובל בתחום זה. הקבלן מתחייב כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המיימום 

 ימציא לה אשור רו"ח בעיין. החברהשייקבע, מפעם לפעם, בחוק וכי לדרישת 

בכל חוקי העבודה, הבטיחות  הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות כל דין ולמלא אחר האמור 4.6

 והבריאות ביחס להעסקת עובדיו.

4.7  חיות ספח הבטיחות המצורף למכרזהקבלן יחתום עלה מ, יפעל בהתאם לאמור בו ויישמע להמו

מבלי לגרוע מכל האמור בספח בטיחות זה או בכל מסמך . מובהר בזאת כי החברההבטיחות מטעם 

ת זה כדי לגרוע מכל חובה קיימת או עתידית של הקבלן אחר, יובהר כי אין באמור בספח בטיחו

ה שאיו אמור בו כדי מבהתאם להלי בטיחות קיימים או עתידיים ואין באמור בספח זה או ב

להחליף את חובת הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבוות לקבלת יעוץ בטיחות ככל שהדבר דרש ולעמוד 

קבלן יפעיל יועץ ממוה בטיחות מטעמו שיערוך סקר בכל מקרה ה בכל חובות הבטיחות החלות עליו.

 אתר עצמאי וביקורות בתדירות שלא תפחת מאחת לחודש, לרבות משלוח דוחות הבדיקה למפקח.

כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים בין  הסכםמוסכם ומוצהר בזה שהקבלן מבצע התחייבויותיו שב 4.8

- ם מטעמו ו/או בשליחותו יחסי עובדועלילבין הקבלן ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפ החברה

וכי הפיקוח  ועובדיה, על כל הכרוך והובע מכך, החברהמעביד, וכל אלה אים משתלבים במסגרת 

המבצע עבודות עבור המתבצע במסגרת הסכם זה בין הצדדים היו פיקוח מקובל בין קבלן עצמאי 

אי מתאיו משום יצירת יחסי עובד זה או בת הסכםוהצדדים מצהירים מפורשות כי אין ב החברה

 מעביד.

במקרה, שעל אף האמור בהסכם זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של הקבלן שאין בין הקבלן ו/או  4.9

מעביד בין -מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שוצרו יחסי עובד –מי מעובדיו יחסי עובד 

 :הבאות כמפורט להלן לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו, אזי יחולו ההוראות החברה

התמורה  -" התקבול" :(להלן 40% -תקטן רטרואקטיבית בביצוע העבודות התמורה בגין  4.9.1

לאחר הקטה רטרואקטיבית) וזאת בשוה מהתמורה הקובה  ביצוע העבודותבגין 

 .בהצעת הקבלן

ם מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים לה 40%-מהתקבול ייחשב כשכר ו 60% 4.9.2

היה הקבלן ו/או מי מעובדיו זכאי, ככל שיקבע כי הקבלן היה זכאי להם, כגון: תוספת 

יוקר, שעות וספות, דמי הבראה, דמי חגים, הוצאות סיעה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות 

לפי כל דין  החברהוכל התשלומים הסוציאליים, ככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו על 

 ועד למועד הקובע. ביצוע העבודותחילת ו/או הסכם, החל מיום ת

את כל תשלומי היתר שקיבל מעבר למגיע  חברהבמקרה כאמור, הקבלן מתחייב להשיב ל 4.9.3

לו, לרבות מע"מ, הייו, את ההפרש בין התמורה ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע 

בתוספת ועד למועד השבת הכספים בפועל, ביצוע העבודות לו כשכיר, החל ממועד תחילת 

ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של 

 לשה, ממועד קבלת התמורה, לפי הגבוה מבין השים. 7%
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על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, לרבות  החברההקבלן ישפה ויפצה את  4.9.4

  .החברההוצאות משפטיות, מיד עם דרישתה הראשוה של 

  זכות גישה 

בו עשית עבודה, ם למהל, למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המהל תהא זכות כיסה לכל מקו 4.10

חייב לאפשר  ספק, וההמשמשים למתן השירותאו מובאים ממו חומרים, מכוות וחפצים כלשהם 

 זכות גישה זו.

 הקבלןה רשאית לעשות פעולות במקום חברה

והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא  התחייב לבצע שהקבלןכל פעולה  4.11

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבוו,  קבלןלשים  לבצעו בעצמה ו/או החבררשאית ה –מילאה 

ובלבד ששלחה אליו לפי כן הודעה בכתב על ידי המהל, הדורשת ממו למלא את התחייבויותיו תוך 

ר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם מובההזמן שקבע בהודעה. 

  לחוזה זה ובהתאם לכל דין.

  שלילת זכות עכבון 

עפ"י בציוד כלשהו  /זכות חזקה כלשהי במקום/במבה/ בדרך לקבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה  4.12

במקום/במבה/ בדרך זכות עכבון כלשהי  לקבלןהוראות ותאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה 

ו/או בכל חלק של אלה ובכל המצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקית לו 

  עפ"י כל דין, אם מוקית לו זכות כזו. 

  ויתור על סעדים מיעתיים  

ך צו עשה ו/או הלי , בכל הליך משפטי של צו מיעה,הה וגד כל אחד מטעמחברלא יקוט גד ה הקבלן 4.13

 ספק. הסעדים היחידים להם יהא האספקת השירותהצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי ב

  , יהיו סעדים כספיים בלבד.או אחרים ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטייםחברזכאי כלפי ה

  אמצעי בטיחות וזהירות – 5פרק 

זה כלולות במחירי  למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף 5.1

  , ולא תיתן כל תמורה פרדת בגין הוצאות אלו. הקבלןהצעת 

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו שוא הסכם  הקבלןמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה,  5.2

זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות 

(להלן "חוק  1954 –חות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד חוקי הבטי

(להלן: "פק' הבטיחות")  1970 –ארגון הפיקוח") ופקודת הבטיחות בעבודה (וסח חדש), התש"ל 

והתקות על פיהם, בהתאם להחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר 

כללי , המהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז,  –ו, בהתאם לספח בטיחות הבטיחות החתום על יד

ובהתאם לתדרוך והחיות הממוה על הבטיחות בחברה, כפי שיתו בטרם יתחיל הספק בביצוע 

  התחיבויותיו שוא חוזה זה ומעת לעת. 



  
  

28 

 

 

י בטרם יעבור מצהיר ומתחייב להימע מלבצע עבודה כלשה הקבלןמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה  5.3

תדריך בטיחות אצל הממוה על הבטיחות בחברה, ביצע כל הוראה של הממוה על הבטיחות, במידה 

וישה כזו, המהווה הוראה אשר קבעה ע"י הממוה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפי התחלת 

מכרז מתן השירות במסגרת המכרז, חתם בפיו על הצהרת בטיחות בוסח המצ"ב כחלק ממסמכי ה

דן והגיש אותה לממוה ולמהל. במידה והממוה על הבטיחות תן הוראה אשר ביצועה מהווה תאי 

להתחיל במתן השירות, מבלי לפגוע בשאר הוראות  הקבלןלאישורו להתחלת מתן השירות, יכול 

 ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממוה על הבטיחות לשביעות רצוו המלאה של הממוה.   

כל מקרה של עבירת בטיחות, כמוגדר בטבלה שלהלן, יחייב את הקבלן מובהר ומודגש בזאת, כי  5.4

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד וסף העומדים למזמין בהתאם בתשלום קס בסך הקבוע בטבלה, 

 :לחוזה זה ולפי כל דין

יחידת  תיאור סעיף

 מידה

  מחיר בש"ח  כמות

ן דרך לפי לו"ז איחור בביצוע עבודה לכל אב  1

  חוזי במפרט טכי

  יום

  קלדרי

1.00  1,500 )-(  

  יום  איחור בביצוע עבודה למסירה סופית  2

  קלדרי

1.00  3,000 )-(  

  )-( 1,000 1.00  יח'  היעדרות מהל עבודה (למקרה או לי"ע)  3

  )-(  500 1.00  יח' היעדרות מהל פרויקט (למקרה או לי"ע)  4

אחד מסעיפי החוזה אי ביצוע/סירוב ביצוע   5

 על ספחיו, לרבות מפרט טכי (למקרה)

  )-(  5,000 1.00  יח'

אי ביצוע הוראות המהל/המפקח/ממוה   6

 בטיחות במועד (למקרה)

  )-(  1,500 1.00  יח'

  )-( 500 1.00  יום אי התייצבות איש מקצוע ליום עבודה  7

אי ביצוע אחד או יותר מתאי הבטיחות   8

או לדרישות יועץ כמפורט במפרט ו/

 הבטיחות או המפקח (למקרה) 

  לכל מקרה וסף מאותו הסוג 

  )-(  1,000 1.00  יח'

  

  

2,000 )-(  

דיווח על עבודה שלא בוצעה כעבודה שבוצעה   9

 (למקרה)

  )-(  1,000 1.00  יח'

השלכת פסולת שלא באתר לפיוי פסולת   10

המאושר ע"י המשרד להגת הסביבה או 

ן לא מורשה כחוק ולפי העברת אדמה באופ

 תאי ההיתר (למקרה)

  )-( 10,000 1.00  יח'

  

  בלעדיותהעדר ו איסור הסבת זכויות והעסקת קבלי משה – 6פרק 
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הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או  6.1

 ם לכך מראש ובכתב בלבד.תסכי החברהזה אלא בתאים ובמידה ש הסכםמהתחייבויותיו לפי 

אך ורק בוגע לעבודות פיתוח אלא  ןקצתן או מכולביצוע העבודות רשאי למסור לאחר את איו הקבלן  6.2

הסכימה לכך בכתב  החברהשופי, חשמל והתקת משאבות הכלולות במכרז זה ורק ובכפוף לכך 

ובין ששכרם משתלם לפי  ביצוע העבודותומראש, ואולם העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן 

 או חלק מהן לאחר.העבודות אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע העבודות עור יש

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן  החברהתה  6.3

 מבצעי, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של הסכםמאחריותו והתחייבויותיו לפי ה

 , באי כוחם ועובדיהם.העבודות

או יותר מהשליטה  25%היה והקבלן היו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  6.4

בתאגיד או מזכויות השותפות לאחר, בין אם ההעברה עשתה בבת אחת בין אם עשתה בחלקים, 

 לעיל.  4כהעברת זכות מוגדת לסעיף 

שוא הסכם זה בין מספר  העבודותמובהר ומודגש בזאת במפורש כי יובלים תהא רשאית לפצל את  6.5

זוכה, הכל בהתאם לשיקול דעתה  העבודות שיבצע כלזוכים במכרז וכן לשות, בכל עת, את היקף 

  הבלעדי.

ר לו את ביצוע מלוא או למסומסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שיובלים רשאית שלא  הקבלן 6.6

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או חלק מהעבודות, 

 סעד אחר בגין כך והוא מוותר על כל טעה ו/או תביעה בקשר עם האמור. 

ו/או  מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ולפי חוזה זה, בכל מקרה בו העבודות לא יבוצעו באיכות 6.7

ידי יובלים, תהא יובלים זכאית למסור את העבודות לקבלן -באופן ו/או בלוחות הזמים הדרשים על

  אחר תוך חיוב הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בושא. 

באמות, בשקדות וברמה גבוהה לשביעות רצון הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במקצועיות,  6.8

בכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות יובלים ובמחירי הצעתו. למען הסר ספק, התמורה לפי יובלים, 

  בהתאם להוראות החברה עפ"י חוזה זה.  העבודות שיבוצעו בפועלחוזה זה תקבע רק ע"פ 

  זיקין וביטוח – 7פרק 

ו חבלה יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאוה ו/או מחלה ו/או כות ו/א הקבלן 7.1

ובקשר  ביצוע העבודותו/או זק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי 

ו/או  לקבלןאליו, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות לחברה ו/או 

בדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ו/או לציוד, ובכלל זה יהיה לעו

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הזיקין (וסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב  הקבלן

ו והוצאותיו, , ובכל דמי היזוק(ים), לפי המקרה, על חשבוזק ו/או לפצות ולשפות את החברה ו/או ה

  הפיצוי שיגיע לו(ה)(הם). 

מתחייב לשלם כל דמי זיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר המצא  הקבלן 7.2

, כתוצאה מתאוה או זק כלשהו שגרם תוך כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו הקבלןבשירותו של 
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וע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצ

  יפצה וישפה את יובלים בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.   הקבלן

יהיה אחראי וישפה את יובלים בגין כל פגיעה או זק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של  הקבלן 7.3

  ו/או מחדל ו/או הזחה במילוי חובתו המקצועית. הקבלן

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום  הקבלןאחריותו של  7.4

  תקופת ההסכם. 

חול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם לעיל ת כמפורט הקבלןלמען הסר ספק, אחריותו של  7.5

  הפועל בשמו ו/או מטעמו במתן השירות, לרבות עובדים  וכיו"ב.

בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד הספק בגין  לקבלןלעכב תשלומים  יובלים תהא רשאית 7.6

זק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון 

  החברה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו ליובלים ו/או שעל  7.7

ם יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, כולל יובלי

  . לקבלןהוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה יובלים רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממה 

 , כמפורט במסמכי המכרז.העבודותהובעת ממהות  הקבלןאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות  7.8

 ביטוח

ל תקופת העבודות שוא ההסכם וכן במשך כל תקופה וספת הקבועה בהסכם זה לרבות במשך כ 7.9

בספחי הביטוח, יערוך הקבלן ויקיים ביטוחים כמתחייב מהאמור בספחי הביטוח המצורפים 

  .1ז'-מסמכים ז'להסכם זה, כאמור, ומהווים חלק בלתי פרד הימו ומסומים כ

  תשלומים – 8פרק 

המהווה  בהתאם להצעתוסופית לקבלן תמורה  החברה תשלם העבודות להקמת המבהוע תמורת ביצ .8.1

 .")התמורה(להלן: " מההסכםחלק בלתי פרד 

למען הסר ספק, התמורה כוללת את כל החומרים, הציוד, כוח האדם וכד' הדרושים לקבלן לצורך  .8.2

יהא זכאי לדרוש תמורה  מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה. מוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא

שמורה  חברהעל פי הסכם זה ומוסכם כי ל לביצוע העבודותוספת ו/או החזר הוצאותיו בכל הקשור 

 .חברההזכות לקזז מהתמורה המגיעה לקבלן, כל סכום המגיע מהקבלן ל

על חוזה זה לא יחולו כל  העלאות מכל סוג שהוא. החברההקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מ .8.3

  התייקרויות.

ימי עבודה מהגשתו לאישור.  10מפקח תוך הכל חשבון בייים שיוגש ע"י הקבלן יאושר או יידחה ע"י  .8.4

חשבון חתום על ידו ועל ידי  המפקח.  החברהמפקח, יגיש הקבלן למהדסת האושר החשבון ע"י 

ת ימי עבודה. במידה ויאושר החשבון ע"י המהדס 10החשבון יאושר או ידחה על יד המהדסת תוך 

יום ממועד אישורה, הכל בכפוף לאמור להלן.  30החשבון המאושר לקבלן בתוך  את תשלם החברה

  במשך התקופה ה"ל לא תחול כל ריבית או הפרשי ההצמדה על הסכום המאושר. 
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את הזכות לשלם בהתאם להוראות חוק מוסר  הלעצמ תשומר החברהיובהר, כי על אף האמור לעיל,  .8.5

 . 2017 תשלומים  לספקים תשע"ז

חשבון הבייים שיוגש ע"י הקבלן יכלול לכל סעיף בפרד: דפי מדידה, דפי ריכוז וחישוב כמויות,  .8.6

יתוח מחירים לסעיפים חריגים וכל המסמכים שיידרשו להגישם ע"י המהל, תוכית לאחר ביצוע 

  .חתומה ע"י מודד ומהל עבודה

מדידה לאחר ביצוע מאושרת על ידי מודד הקבלן יגיש לכל סעיף חישוב כמויות מפורט מבוסס על  .8.7

  מוסמך, מלווה בוסחאות החישוב ובאופן שיהיה יתן לבדיקה ועם תמוות לאחר ביצוע.

הגדרת הגשת החשבון היה הגשת קלסר חישובים עם סקיצות ותכיות עדות, לידי המפקח, מעבר  .8.8

 –יהול פרויקטים על הסעיפים המוגשים יחד עם המפקח ולאחר מכן העלאת החשבון למערכת

כלומר קליטת החשבון במערכת לאחר פגישה עם המפקח. חשבוות שיעלו למערכת הממוחשבת  

"ות שהוגשו. –ל שלא באופן הלא ייחשבו כחשבו 

, 8.6למזמין והמפקח מטעמו שמורה זכות לדחות חשבון שמוגש ללא פירוט מתאים כדרש בסעיפים  .8.9

  .8.8-, ו8.7

בכל חשבון בייים, המזמין, באמצעות המפקח, יאשר את התשלום באופן  הבא: המזמין ישלם עד   .8.10

את עד להשלמת כלל העבודה  אחוז מהכמויות המאושרות על ידי המפקח בכל סעיף וסעיף, וז 90%

הגשת חשבון סופי. אישור תשלומי בייים וכן ביצועם של תשלומים עד ללשביעות רצון המזמין ו

 החברהאלה, אין בהם משום אישור  לקבלת חלקי עבודות שכללו בחשבוות הבייים, או הסכמת 

ים, או לכוות של ו/או המהל לטיב המלאכה שעשתה בביצוע העבודות או לאיכותם של החומר

  מחירים ו/או כמויות כל שהם שעליהם מבוססים תשלומי הבייים.

יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים  השלמת העבודותיום מתאריך  45-לא יאוחר מ .8.11

  הקשורים בו. 

ימי עבודה מהגשתו לאישור.  20מפקח תוך ההחשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יאושר או יידחה ע"י  .8.12

חשבון חתום על ידו ועל ידי  המפקח.  חברהמפקח, יגיש הקבלן למהדסת ההר החשבון ע"י אוש

מידה ויאושר החשבון ע"י המהדסת ימי עבודה. ב 20החשבון יאושר או ידחה על יד המהדסת תוך 

 8.13לסעיף יום ממועד אישורה, הכל בכפוף  60את החשבון המאושר לקבלן בתוך  החברהשלם ת

  המאושר.  שלהלן. במשך התקופה ה"ל לא תחול כל ריבית או הפרשי ההצמדה על הסכום

יובהר, כי על אף האמור לעיל, התאגיד שומר לעצמו את הזכות לשלם בהתאם להוראות חוק מוסר  .8.13

  . 2017תשלומים  לספקים תשע"ז 

  :את כל תביעותיו ויצורפו לויכלול החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן  .8.14

  דפי מדידה מאושרים בחתימת מודד מוסמך; .8.14.1

  דפי ריכוז וחישוב כמויות; .8.14.2

  יתוחי מחירים לסעיפים חריגים; .8.14.3
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מסמכי ספר מתקן לרבות תיעוד יצרים לציוד, תעודות אחריות וכל הדרוש לפי  .8.14.4

 המפרט;

 מצד גורם הביצוע; 4מסמכים ואישורים הדרושים לטופס  .8.14.5

  שיידרשו להגישם ע"י המפקח.וכל המסמכים  .8.14.6

שכר החוזה ייקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה שברשימת הכמויות, בכמויות  .8.15

  שמדדו בהתאם להוראות החוזה, בתוספת או בהפחתת ערכם של השיויים לפי הוראות השיויים.

ל לערוך את לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בצורה ובמועד המפורטים לעיל, רשאי  המה .8.16

החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים המצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב 

  כאילו ערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המהל  ויחייב את הצדדים לחוזה זה.

הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י המזמין כגד  .8.17

  ת בדק / טיב, כמתואר להלן.ערבו מסירת

בכל הקשור לביצוע בוסף לכך ימציא הקבלן לפי התשלום הצהרה על העדר תביעותיו כלפי המזמין  .8.18

  בוסח מסמך י"ד. העבודות על ידו

 לא יהווה הפרה של תאי התשלום.בתשלום התמורה יום  14מוסכם כי איחור של עד  .8.19

או אשר יחולו בעתיד, על העבודות שוא הסכם זה, כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים  .8.20

 .בלבד יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממה לקבלן בין עפ"י הסכם זה ובין ממקור אחר,  החברה .8.21

בגין כל דבר ועיין, לרבות כפיצויים מוסכמים, קסות ויכויים כמפורט  חברהאת חובות הקבלן ל

שמש בין היתר גם תבקשר עם הסכם זה  חברהלשמסר הקבלן  הערבות הבקאיתהמכרז.  במסמכי

 לכיסוי סכומים כאמור.

מובהר כי תשלום התמורה והיקפה מותה בהגשת מלוא המסמכים הדרשים לפי חוזה זה וספחיו,  .8.22

  אלו.    באופן ובמועדים המפורטים, וכן בקבלת אישור המהל או מי מטעמו, לפי העיין, למסמכים

בקיומו של אישור תקציבי מאת מהלת הכספים של  מותה תשלום התמורה והיקפה כן מובהר כי .8.23

  אלו. התאגיד לתשלומים

  / חריגות / בקשות שיויים תשלום עבור עבודות וספות - 9פרק 

 סיבה, ויהשי סוג: תוגש באמצעות מערכת יהול הפרויקטים ותכלול עבודה הגדרת או לשיוי בקשה .9.1

ולאחר   המפקח י"ע תיבדק הבקשה. הפרויקט להארכת ומועד יתוח מחיר ,הגדלה עלות, הדרשת

  אישורו תועבר לאישור החברה. ללא אישור החברה אין לבצע את השיוי/תוספת.

 או זה בחוזה הוגדרה לא אם גם בביצועה צורך יש המפקח לדעת אשר וספת עבודה כל יבצע הקבלן .9.2

 מכרזים וועדת אישור קבלת עם מיד זאת עבודה לבצע מתחייב הקבלן. הכמויות כתב ימסעיפ בסעיף

 . שהיא סיבה מכל ביצועה את לעכב רשאי ואיו
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תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.  של עבודות חריגות (סעיפים חריגים) קביעת המחירים .9.3

   :ככל ייעשה התמחור באופן הבא

ף דומה לעבודה הדרשת תתומחר העבודה בהתאם ככל שבכתב הכמויות קים סעי .9.3.1

 לכתב הכמויות (בתוספת ההחה שיציע הקבלן).

 ייקבע, כמויות כתב לפי מחירה את לקבוע אפשר אי המפקח שלדעת וספת עבודה .9.3.2

האחרוה, לאחר שערוך  במהדורה" דקל" בהוצאת לביה המחירים מאגר לפי מחירה

 משה קבלי עבור קבלי רווח תוספת ללא, 25%למדד הבסיס של החוזה והפחתה של 

 .כלל

'' דקלוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי כתב כמויות או '' עבודה .9.3.3

, 15%הפחתה של  לאחרהאחרוה,  במהדורתו, ייקבע מחירה לפי מחירון משכ"ל, 

 .כלל משה קבלי עבור קבלי רווח תוספת ללא

, דלעיל המחירויםר לקבוע את מחירה לפי וספת שלדעת המפקח אי אפש עבודה .9.3.4

ייקבע מחירה לפי יתוח מחיר מפורט שיכין הקבלן ויגיש לאישור המפקח בצרוף 

פרוט כל האביזרים הדרשים ותשומות העבודה וכו' כל החישובים והאסמכתאות 

המפקח. מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו, לא  הדרשים ולפי דרישת

  .10% -הקבלן מעבר ליחרוג רווח 

, תשולם לעיל המפורטעבודה וספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי  .9.3.5

לפי שעות העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה, לפי המחירים בכתב 

 "ב ולפי ערך החומרים שיאושר ע"י המפקח. המצהכמויות 

שהוזכרו לעיל על  ברכישת אביזרים שלא מצאים בכתב הכמויות או במחירוים .9.3.6

הקבלן להציג אביזרים וחומרים כפי שרכשו בפועל ושהים חלק ממרכיבי העבודה 

הדרשת. אסמכתאות לכך חייבות להיות, בין היתר, חשבויות מס של הספקים מהם 

הם רכשו. מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו, לא יחרוג רווח הקבלן 

  .10% -מעבר ל

  בקאית ערבות - 10פרק 

כשהיא  מגובה הצעתו 10%ערבות בקאית בשיעור  החברהעם חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי  10.1

על העבודות הבטחת ביצוע כל , לחודשים 2וקף לכל תקופת ההתקשרות בתוספת בתוכוללת מע"מ 

 .פי מסמכי ההסכם

והתחייבויותיו כלפי מובהר בזאת כי מתן הערבות כדלעיל איו פוטר את הקבלן ממילוי כל חובותיו  10.2

החברה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי 

החברה, לא יהוו מיעה מצדה לתבוע מהקבלן כל זקים והפסדים וספים וכן כל סעדים וספים 

  ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 
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ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והחברה תהא רשאית לחלט  סכום הערבות שגבה על ידי החברה 10.3

לקיה הגמור את הערבות במלואה וללא קשר לכך שגרם לה זק ו/או למידת הזק שייגרם, ויהפוך 

או  מכ"ל החברהמ"מ ה או חברזכות כלשהי לבוא כלפי ה לקבלןמבלי שתהא של החברה והמוחלט 

ת כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של בטעות ומעו סמכ"ל הכספים של החברה

  ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם. חברה

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  הערבות תהיה צמודה למדד 10.4

ימה החתהידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל היו המדדלסטטיסטיקה

  . על החוזה

 , לפי פייה חד צדדית שלהערבות תהא בלתי מותית ויתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהמקה 10.5

 הקבלןמכ"ל החברה או סמכ"ל הכספים של החברה בכתב בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע  מ"מ

זה או את השירות ו/או חלקו או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י הסכם 

. היה הקבלןבמקרה של סכומים המגיעים לחברה בגין הפרשים הובעים מטעויות בחשבוות 

והערבות תחולט על ידי החברה והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתאים זהים לערבות 

    שחולטה.

חוזה, מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת ה הקבלןלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  10.6

לרבות בכל הארכה שתמומש על ידי החברה, תהיה/יה בידי החברה ערבות/יות תקפה/ות בוסח 

 .חודשים 2) ה"ל ובתוספת של 2מסמך ה(

 ,לקבלןהערבות וחזר תועם המצאת ערבות בדק / טיב כמתואר לעיל ולהלן, לאחר סיום העבודות  10.7

לפרוע את  החברהמור תהיה זכאית של ההסכם מצידו, ובמקרה כאכלשהי למעט אם בוצעה הפרה 

 .מתן התראה מראש לקבלן לאחר הערבות

מחשבון  5%בסיום ביצוע העבודות, יידרש הקבלן להפקיד בידי המזמין ערבות בדק / טיב, בגובה של  10.8

ככל למסמכי למכרז זה.  )2ו(לתקופה של שתיים, בוסח מסמך  ,סופי מאושר כשהוא כולל מע"מ

ידי הקבלן, תוארך תקופת הבדק בוגע לתיקוים אלו -צעו תיקוים עלשבמהלך תקופת הבדק יבו

 הערבות תהיה צמודה למדדערבות הבדק תהיה צמודה למשך שה וספת מיום השלמת ביצועם. 

. המדד הבסיסי בכל המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

. במקרה של התארכות החתימה על החוזהידוע במועד ה האחרון אחד מהמדדים לעיל היו המדד

  .להאריך בהתאמה את תוקפה של ערבות הבדק, מתחייב הקבלן תקופת הבדק

  ופיצויים הסכםהפרות, ביטול  – 11פרק 

, מאת החברה ו/או מהערבות ו/או לקבלןיובלים תהא רשאית לכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  11.1

הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף בגין כל דבר ועיין, את כל 

בהתאם  מהקבלןכלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לחברה 

להסכם זה ו/או שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  הספק ו/או 

מכח הסכם או מקור  הקבלןמטעמו ו/או כל העשוי להגיע לחברה מאת  עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי

שהוא. האמור בסעיף זה איו גורע מזכויותיה של החברה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה 
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יכויים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי בכל דרך אחרת. 

 .הסכםמסמכי ה

בהתאם להסכם זה  הקבלןסכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע ליובלים מאת  מוסכם בזה שכל 11.2

ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום 

שעל החברה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ו/או עובדיו ו/או מועסקיו 

 כות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל החברה לשלם ואו מי מטעמולקבלןיתן יהיה לקזז ו/או ל .

בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי  הקבלןכן מוסכם כי כל ערבות שיתה על ידי 

סכומים כאמור. האמור בסעיף זה איו גורע מזכויות יובלים לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על 

 העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה. ידה בכל דרך אחרת 

המהל לעשות כל אחת מהפעולות  ם יובלים ו/אוהוראה מהוראות הסכם זה רשאי הקבלןהפר  11.3

  :  ימי עסקים לספק לצורך תיקון ההפרה 3, לאחר מתן הודעה בכתב ומתן ארכה בת הבאות

ע"פ חוזה  הקבלןבויות כבטחון לביצוע ולמילוי התחיי יובליםלממש את הערבות שיתה ל 11.3.1

  . בגין תקופת החוזהזה 

, ע"פ הסכם זה ןחייב בביצוע שהקבלןאו באמצעות אחרים את העבודות  םלעשות בעצמ 11.3.2

תוך שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שעשו ע"י הקבלן מבלי שיהיה זכאי לתמורה 

              הוצאות הכרוכות בכך.כל הב הקבלןולחייב את  וספת,

 כל דין ובכלל זה אמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פאין ב 11.3.3

לתבוע את  יובליםובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) 

  כל הזק הממשי שגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

  הפרה יסודית של ההסכם וביטולו 11.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית  11.4.1

במקרה  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקות לה  יובליםשל חוזה זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה  יובליםשל הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 

 ימי עסקים לספק לצורך תיקון ההפרה, 3ומתן ארכה בת ולאחר מתן הודעה בכתב בכתב, 

לבטל את החוזה ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת, שתמצא לכון ולחייב 

וכן המתקים ובהוצאות הכרוכות בכך, ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד  הקבלן

תמש בתמורתם הציוד והמתקים האמורים כולם או חלקם ולהש ,למכור את החומרים

מסרה . לפי חוזה זה או אחר מהקבלןה חברלכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע ל

מובהר בזאת כי קיטת צעד מן הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הקוב בה. 

כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת  לקבלןהצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקות 

  החברה:

ל או שהוגשה גדו בקשת פשיטת רגל או כשיתן גדו צו כיוס כסים פושט רג כשהקבלן 11.4.2

או במקרה של תאגיד לגבי כסיו כולם או חלקם, תקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון 

או שהוגשה גדו בקשה לפרוק או יתן גדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
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ו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם ושיו כולם או חלקם, או שהוא פה לושי

  .1983 –בהתאם לפקודת החברות (וסח חדש) תשמ"ג 

 מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משה בביצוע העבודה כשהקבלן 11.4.3

  ביגוד לתאי חוזה זה וללא הסכמת התאגיד מראש ובכתב.

  ., להחת דעתו של המהלמסתלק מביצוע החוזה כשהקבלן 11.4.4

 ןאו כשהוא מפסיק את מהלך ביצוע העבודות או חלק מהן,מתחיל בביצוע  הקבלןכשאין  11.4.5

מבצע את לו"ז שקבע ואושר ע"י המפקח, או שאיו הברציפות לפי  ואו שהוא איו מבצע

במועד ואיו מציית להוראה בכתב מהמהל להתחיל או  להשלמתןצב הדרוש העבודות בק

, או כאשר ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמים ןעאו לבצ העבודותלהמשיך בביצוע 

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקו  הקבלן

את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המהל תוך הזמן שקב בהתראה, או כאשר 

 ן, איןאו מקצת ןכול ,םעל יד העבודות המבוצעותו/או מי מטעמו כי  הקבלןהמהל התרה 

לשביעות רצוו והוא לא קט מייד עם קבלת התראה זו צעדים אותים לשיפור ביצוע 

  . השירות

  מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  שהקבלןכשיש בידי המהל הוכחות להחת דעתו   11.4.6

, תן או הקבלןאו אדם אחר בשמו של  שהקבלןהוכחות להחת דעתה,  יובליםכשיש בידי  11.4.7

אדם כלשהו שוחד, מעק דורון או טובת האה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הציע ל

  הכרוך בביצוע החוזה. 

איו ממלא את הוראות המפקח ו/או המהל ולא עה לדרישותיו תוך זמן סביר  הקבלן 11.4.8

  ו/או תוך הזמן שקבע לכך ע"י ותן ההוראה.  

ו/או גד מי מבעלי מיותיו  הקבלןאם פתחה חקירה פלילית או קטו הליכים פליליים גד  11.4.9

  ו/או מהליו. 

שתה בקשר עם חתימת הסכם זה איה כוה, או  הקבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של  11.4.10

לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות עם  שהקבלן

  . הקבלן

ת שאים מדוייקים במסגרת הצהרה ו/או תוים ו/או דוחו יובליםמסר ל הקבלןהתברר כי  11.4.11

 תפקידו. 

לא יראו בשימוש יובלים בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי  11.4.12

יהיה חייב לעמוד בכל  והקבלןהחברה, אלא אם החברה הודיעה על כך במפורש ובכתב, 

  התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא יתה לו הודעה על ביטול החוזה.
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זכאית לכל סעד ותרופה משפטית העומדים לה על  החברה, תהא הסכםקבלן יפר ההיה וה 11.4.13

, ומבלי לגרוע מהזכויות לרבות הפסקת ההתקשרות לאלתר זה ועל פי כל דין הסכםפי 

 .הערבות הבקאיתלחלט את ו הסכםלתבוע פיצויים על הפרת ה האמורות תהא זכאית

  ההתקשרותתקופת  –12פרק 

הוצאת צו התחלת חודשים ממועד  13הצדדים על ההסכם ועד חתימת  מיום תקופת ההסכם היא 12.1

ר החירום גהקמת מא, ועד למועד זה על הקבלן להשלים את ")תקופת ההתקשרות(להלן: "עבודה 

 ומסירתו.

לכך  מהלה משמעותה קבלת אישורמאגר החירום השלמת הקמת לעין האמור בסעיף זה  12.2

לאחר תקופת  ,ולכל תקיה רלווטיתדרישות המכרז הטכי, לשהעבודות בוצעו בהתאם למפרט 

   . ועל פי פרוטוקול מסירה למפרט הטכי 7.10ההרצה כהגדרתה בפרק 

בלבד מוקית זכות ברירה (אופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת  חברהל 12.3

ו חלקים מהן ולדחות את מועד השלמת העבודות א או חלקים ממו ההתקשרות של הסכם זה

. הארכת ההסכם תתבצע על פי הודעה בכתב שתשלח שתיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדילתקופה 

 .החברהלקבלן על ידי 

חודשים ממועד מתן צו  13תוך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הקבלן לסיים את כל העבודות ב 12.4

 תחילת העבודה. 

ולוח  העבודהדרכי ביצוע את פרטי  ,ודהביצוע עבבטרם  ,מהלו/או ה המפקחהקבלן ימציא לאישור  12.5

פרטים בכתב לפי דרישתו מזמן לזמן,  ,פקחכן ימציא הקבלן למ. העבודות זמים מפורט לביצוע

בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמים האמור לרבות רשימת מתקי העבודה ומבי העזר שיש בדעת 

 פקחשאישר אותו המ , ביןפקחהקבלן להשתמש בהם. המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למ

 הסכםבמפורש ובין שלא אישר אותו, איה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו עפ"י 

  זה.

לוח זמים על ידי ו פרטי הביצוע ויקבע ,לוח זמים כאמורפרטי דרכי ביצוע / לא המציא הקבלן  12.6

  ויחייב את הקבלן. מהלו/או ה פקחהמ

השלמת איטי מיד מכדי להבטיח את העבודות  ביצועעה שקצב בד פקחאם בכל זמן שהוא, יהיה המ 12.7

על כך לקבלן בכתב  פקחיודיע המ – םבזמן הקבוע, או תוך הארכה שיתה להשלמת העבודות

תוך הזמן, או תוך העבודות והקבלן יקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת 

  בכתב. פקחההארכה שקבעה להשלמתה ויודיע על כך למ

אים מספיקים בכדי להבטיח את  12.7לפי סעיף בדעה שהאמצעים שקט בהם הקבלן  פקחהיה המ 12.8

לקבלן בכתב על  פקחיורה המ – םבזמן הקבוע או תוך הארכה שיתה להשלמתהעבודות השלמת 

 יד באמצעים האמורים.האמצעים שלדעתו יש לקוט בהם והקבלן מתחייב לקוט מ

או  ן, כוללבצע את העבודות החברהרשאית  - 12.5לפי סעיף לא מילא הקבלן אחר התחייבותו  12.9

 החברההקבלן, והקבלן ישא בכל הוצאות  ל חשבוןאחרת, ע , ע"י קבלן אחר או בכל דרךןמקצת
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יום מיום סיום  15ר אחוז) שייחשבו כהוצאות משרדיות בתוך (חמישה עש 15%בקשר לכך בתוספת 

 .החברההעבודה ע"י 

תהיה רשאית לכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית  החברה 12.10

  בכל דרך אחרת.או  חברהשהמציא הקבלן ל הערבות הבקאיתבאמצעות חילוט לגבותן מהקבלן 

 מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקים והחומרים של זכות חברהתהיה ל 12.9מימוש סעיף לצורך  12.11

  הקבלן שימצאו במקום העבודה.

עומדת הזכות להביא את ההסכם לידי גמר בכל שלב, בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם  לחברה 12.12

כך לקבלן. ההסכם יבוא לידי גמר בתוך  לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות מתן הודעה מראש על

 ידי החברה לקבלן. לקבלן לא תהא כל טעה או תביעה בושא.-יום ממועד מתן הודעה כאמור על 30

החליטה החברה להביא את ההסכם לידי גמר כאמור טרם סיומו, לא תהיה החברה חייבת בתשלום  12.13

ן השירות שסיפק לה בפועל לשביעות בגיכספים ו/או פיצוי כלשהם לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו 

רצוה על פי הזמתה ועד למועד הפסקת השירות עפ"י הודעת יובלים, ביכוי כל הכספים אותם היא 

זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כגד קבלת התמורה ה"ל, 

תביעות בגין זקים ו/או הפסדים  לאחר היכויים, לא תהייה לקבלן כל טעות ו/או דרישות ו/או

  שגרמו לו, כולל עבור פגיעה במויטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.  

זה, לא תהא חייבת במתן פיצוי כל  הסכםכאמור בעם הקבלן  את ההתקשרות החברההפסיקה  12.14

לא יוצא מן שהוא לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טעה, כספית או אחרת, מכל סוג ומין ל

 בשל כך. החברההכלל, גד 

  שוות –  13פרק 

 החברהוחשבוותיה ישמשו ראיה מכרעת בכל הוגע לתשלומים ששולמו לקבלן מאת  החברהספרי  13.1

  על ידי הקבלן. חברהוכן בכל הוגע לסכום שייתן ל

לא  וספציפי ים מסוים/יםבמקר הסכםלסטות מתאי מסמכי ה המפקחאו  החברההסכמה מצד  13.2

הווה תקדים ולא ילמדו ממה גזירה שווה למקרה אחר. כל הסכמה, כאמור, טעוה אישור בכתב, ת

 .החברהחתום כדין ע"י 

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הוגע לתוכו של הסכם זה, כל  מרכיביו, וכל  13.3

שלישי כלשהו ולא  מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה, ולא לגלותו לצד

  להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של הסכם זה.

משקפים כוה את המוסכם והמותה בייהם במלואו וכי  הסכםמוסכם בין הצדדים כי מסמכי ה 13.4

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב  החברה

שר עשו, אם עשו, קודם לחתימתם. כל ויתור וא הסכםאו בעל פה שאים כללים במסמכי ה

לא יהא להם כל תוקף אלא אם עשו בכתב ובחתימת  הסכםהסכמה או שיוי מהוראות מסמכי ה

 שי הצדדים.
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ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקית לה על פי  יובליםשום ויתור או מחדל או הימעות מפעולה של  13.5

בדות היוצרות כגדה מיעות ו/או השתק מחמת התהגות חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעו

על זכותה בכתב  יובלים, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הקבלןאו בדרך אחרת ביחסיה עם 

  ובמפורש. 

  . הקבלןיחולו על  , ככל שישן,וצאות ביולו של החוזהה 13.6

 .החברהיחייב אך ורק מסמך בכתב החתום כדין על ידי  החברהאת  13.7

תיתן במסירה אישית או במכתב רשום  הסכםהודעה שצד אחד צריך ליתן למשהו על פי מסמכי הכל  13.8

 זה.  הסכםלפי הכתובת המצוית במבוא ל

  
  ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:                                                      

  
  
  

_____________________          _____________________  
  החברה                    הקבלן              

  
  

  שהוא תאגיד  קבלןל – אימות חתימה

חתם על ידי ה"ה ______________  הסכםמאשר בזאת כי ה  _____________עו"ד  אי הח"מ

 ם/בחתימתו ים/המורשהוה"ה ____________ ת"ז ______________ ת"ז ___________ 

  .כל דיןבהתאם ל לחייב את _______________ 

  

___________  
  עו"ד                                                                                                                                    
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 מוקדמות 

 כללי 0.01

זה מתייחסות לביצוע   י"ג  הכרוכות    עבודותההעבודות במכרז  בביצוע מאגר חירום לתחנת השאיבה 

, הנדסת חשמל ובקרה, עבודות אספקה והרכבה של מערכות  עבודות הנדסה אזרחיתהכוללות    באשדוד.

לרבות ואביזרים  אלקטרומכניות  למפרט    .צנרת  בהתאם  תבוצענה  זה  במכרז  המתוארות  העבודות 

ומשרד   הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  משרדית  הבין  הועדה  בהוצאת  בנין,  לעבודות  הכללי 

הבינוי והשיכון )המהדורה המעודכנת(, בצירוף, כרך א' מסמכי חוזה ומפרט כללי לבצוע עבודות ביוב  

)מהדורה עדכנית( המצ"ב, הכל כמפורט    תשתיות ביובהמינהל לפיתוח  ברשויות המקומיות בהוצאת  

 של המפרט הכללי הנ"ל.  המפרטתכולת  -  300.2בסעיף 

על הקבלן לקרא את המפרט הטכני ולפרשו יחד עם מסמכי החוזה ומסמכי המפרט הכללי לעבודות  

בהוצאה   הביטחון(  ומשרד  והשיכון  הבינוי  )משרד  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  הנדרשות 

 בכרך א' לחוזה זה.  3אחרונה שלו על כל פרקיו, כמו כן חלק ה

אי   ותמצא  במידה  הנתונים,  כל המידות,  את  לבדוק  על הקבלן  והתוכניות  עם קבלת מסמכי המכרז 

 התאמה או סתירה בתוכניות, בנתונים, במפרט הטכני, יש לדווח מיד למפקח.

 "לבצוע".   נות תוכניות מפורטות מעודכ  של  ים  סט(  3שלושה )לפני התחלת הביצוע המפקח ימסור לקבלן  

 המפרט המיוחד המתואר להלן מהווה יחידה ושלמות אחת עם המפרטים הכלליים הנ"ל.  

הסעיפים להלן של המפרט המיוחד באים להסביר ולהדגיש את היקף העבודה ותנאיה וכן כהשלמה ו/או  

רה אין סעיפי המפרט המיוחד באים  הכל לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. בשום מק  -כשנוי למפרט הכללי  

לגרוע או להקל בנאמר בתנאים הכלליים, במפרט הכללי ובתכניות. פרטי העבודה מתוארים בתכניות,  

במפרט וברשימת הכמויות. את הקבלן יחייב כל פרט המופיע במסמכים אלה, גם אם הופיע באחד מהם  

 בלבד.

תקנים הישראליים המעודכנים, בין אם הם  כל העבודות תבוצענה בהתאם לסטנדרטים המקובלים וה

 מוזכרים או לא ובין אם הם מצורפים לאחד ממסמכי חוזה/מכרז זה או לא. 

 תאום עם הרשויות 

על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות, במקרה והאתר/תוואי הקו עובר בתחום שטחים  

את המעבר בשטחים הנ"ל ולהתחיל    בבעלות פרטית או ציבורית. על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית

 בביצוע העבודה רק לאחר שקיבל בכתב אישור מהרשות המקומית בתחומה הוא עובד.
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על הקבלן לתאם את ביצוע העבודות עם הרשויות השונות. כל עיכוב אשר יגרם עקב אי תיאום מראש  

 עם רשות כלשהי יהיה ע"ח הקבלן. 

ע העבודות, כל עיכוב אשר יגרם עקב אי תיאום מראש  על הקבלן לתאם עם הרשויות השונות את ביצו

 עם רשות כלשהי, ישא הקבלן בכל נזק שיגרם עקב כך. 

 הגנה מפני נזקי מים 

  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. באם יהיו מים 

ת מפלסם ולסילוקם מהחפירות  הקבלן ינקוט בכל האמצעים להורד  תת קרקעיים, מכל מקור שהוא,

מראש שיאושר  אחר,  למקום  העבודה  למתקנים    המפקחע"י    ובכתב   ומשטח  לנזקים  לגרום  ומבלי 

 ל כמפורט במפרט הכללי. הכ קיימים ולשטחים חקלאיים, 

לו    יםהנרא   םבכל אמצעיועל עבודותיו    סוללותות, המבנים, ההחפיר האתר,    עלעל חשבונו  יגן  הקבלן  

, שיטפונות, רוח,  , לעמידה בפני מפולות בכפוף לאישור המפקח מראש ובכתב  ובהתאם לחוק  מיםכמתאי

 . במשך כל זמן הבצועחדירת קולחים, גשמים ו

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר לאמצעי הגנה  

הסידורים לסילוקם ותיקון הנזקים, במידה ולא    חדירת קולחים,, שיטפונות, רוח, גשמים ומפולות  מפני

 ינקוט באמצעי הגנה הנדרשים.

 טיפול באתר העבודה 

 על הקבלן לבקר באתר ולבדוק בעצמו את דרכי הגישה לאתר, תנאיו, סביבתו כמו כן טיב הקרקע.

המפקח בכתב  הקבלן יגיש מראש לאישור המפקח שטח התארגנות אחד או יותר, לאחר קבלת אישור  

לשטח המוצע יתחיל הקבלן להתארגן באתר. אם במהלך התקדמות העבודה הקבלן יאלץ להעתיק שטח  

 ההתארגנות, הביצוע יהיה  על חשבון הקבלן ובכפוף לאישור המפקח בכתב. 

כד'. החפירה לגלוי  ועל הקבלן לבדוק המתקנים הקיימים בשטח, כגון: צנרת מים, ביוב, תאורה, חשמל  

 קרקעיים יהיו על חשבון הקבלן ובאחריותו. - ת והקבלים התתהצינורו

על הקבלן לשמור על  נקיון  ותקינות הדרכים  עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו, הקבלן יתחזק את   

מפקח   מזמין,  רכבי  עבודה,  לכלי  ובטוחה,  שוטפת  תנועה  שתאפשר  כך  הביצוע,  זמן  במשך  הדרכים 

לצרכי עבודתו יתקין לעצמו דרכי גישה אחרות, בנוסף לאלה שאושרו  וחקלאיים. במידה וידרש הקבלן 

 לו על ידי המפקח, בכפוף לאישור המפקח בכתב. 

ולהציג את הסכם ההתקשרות עם אתר    על הקבלן לסלק מאתר העבודה לאתר סילוק פסולת מאושר,

אישור מוקדם    לאחר קבלת  יום לאחר קבלת צו התחלת עבודה.  14  -הפסולת למפקח, וזאת לא יאוחר מ

, עודפי חפירה/חציבה, חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר, לפי החלטת  שמהרשויות, בכל עת שיידר
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המפקח, כל חומר שהובא לאתר ונפסל על ידי הקבלן, או כל חומר אחר שיורה המפקח לסלק מהאתר.  

 המורשה למפקח. סילוק החומרים יהיה על חשבון הקבלן. יש להמציא העתק אישור אתר 

 כל האמור לעיל יהיה כלול במחיר היחידה בהצעת הקבלן.

 תיאור העבודה  0.02

 העבודות הכלולות במכרז זה הן: 

 עבודות הנדסה אזרחית: .1

 עבודות עפר   .א

 עבודות בטון  .ב

 עבודות איטום  .ג

 עבודות מסגרות  .ד

 ומגוב ידני.  מאגר החירום העוקף את תחנת השאיבהביצוע קו מעקף אל  .ה

 קיימים העתקת קווי סניקה .ו

 עבודות פיתוח שטח ופיתוח נופי  .ז

   -עבודות אספקה והרכבה של ציוד אלקטרומכאני .2

 השפכים לצנרת הסניקה של תחנת השאיבה. אספקה והרכבת משאבות להחזרת  .א

 מכשור אספקה והרכבת  .ב

 אספקה והרכבה של מערכת לניטרול ריחות  .ג

 ואביזרים עבודות צנרת  .3

 אספקה והרכבת צנרת עלית  .א

 אספקה והרכבת אביזרי צנרת. .ב

 מינוי ואישור קבלני משנה ועובדי קבלן 0.03

משנה שהקבלן או שקבלן המשנה הממונה מבקשים למנות לביצוע עבודות במסגרת חוזה זה,  -כל קבלן

 ויחויב לעמוד בדרישות המפורטות להלן:    המזמיןיאושר על ידי 

למשך חמש שנים לפחות בביצוע פרוייקטים דומים במתקני    נשוא אחריותוניסיון מוכח בעבודות   .א

 מים וביוב 

 סיווג מתאים להגדרות במפרט הכללי  .ב

. עבודה שתבוצע ע"י קבלן משנה  המפקחקבלן משנה לא יבצע עבודה עבור הקבלן ללא אישורו בכתב של  

 ו לא נעשתה.שלא קיבל את אישורו של המהנדס לא תתוגמל על ידי המזמין ותחשב כאיל
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יהיה רשאי לדרוש להחליפם    מזמיןוה  המזמיןכמו כן בעלי תפקידי המפתח של הקבלן יאושרו על ידי  

 באם לא יעמדו בדרישותיו. 

 תפקידי המפתח נכללים, אך אינם מוגבלים, לרשימה הבאה:

 מהנדס הביצוע של הקבלן  -

 מנהל עבודה ראשי  -

 מנהלי עבודה לפי מקצועות  -

 מכשוליםחציית  0.04

אין להתחיל בביצוע מבנה לפני קבלת אישור מהרשויות המוסמכות וממזמין העבודה. על הקבלן לתאם  

האחריות   כל  שלהם.  והדרישות  ההוראות  כל  אחר  ולמלא  האלה  והרשויות  הגופים  עם  העבודה  את 

בתכניו  מסומנים  שאינם  או  המסומנים  מראש  וידועים  גלויים  במכשולים  ונזק,  פגיעה  ת  למניעת 

ובמכשולים שאינם גלויים ואינם מסומנים בתכניות והעלולים להתגלות תוך מהלך הביצוע, תחול על  

. לפיכך, על הקבלן לבצע עבודות גישוש  אינפורמציה מוקדמתהקבלן בלבד, גם במקרה שלא נמסרה  

 לגילוי קוים קיימים.

של מכשול ותיקונם  הזזתם  בניתוקם, תמיכתם,  כל העבודות הקשורות  ,    ים אלהעבור  )כגון: תאים 

, או עבור חפירה בידיים וריפוד  מתקנים, גדרות, קווי ביוב, קווי תיעול, קווי מים, טלפון חשמל וכד'(

דפנות החפירה או כל עבודה אחרת הדרושה למניעת פגיעה ונזק כלשהם במכשולים אלה, לא ישולם  

 .השונים בניםהמבנפרד ומחירן של עבודות אלה יהיה כלול במחירי 

ידי צד שלישי, באם יתברר כי לא ננקטו כל   תשלומי פיצויים לנזקין ולתיקונים, אשר יידרשו גם על 

יחולו על הקבלן    - האמצעים הדרושים ע"י הקבלן, בין אם צוינו מראש ע"י המהנדס ובין אם לא צוינו  

 ועל חשבונו. 

 הספקת מים וחשמל  0.05

י, תהיה זו אחריותו הבלעדית של הקבלן  בהמשך וכתוספת לאמור בסעיפים המתאימים במפרט הכלל

הראשי לנזקים שיגרמו למבנים השונים כתוצאה מאספקה בלתי רציפה של מים וחשמל, והקבלן ידאג  

מידית להספקה חלופית של מים )באמצעות קו מים זמני או מיכליות( או חשמל )באמצעות דיזל גנרטור(  

 בכמות הנדרשת עד לתיקון הנזקים על ידו. 

 שטח למצבו הקודםהחזרת ה 0.06

את   חשבונו  על  להחזיר  הקבלן  על  הטיפול,  למתקן  העבודה  אתר  לתחום  מחוץ  שיבוצעו  בעבודות 

השטחים בהם עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודה. עליו לחדש אספלט במשטחים מרוצפי אספלט,  

 לת. להקים גדרות, מדרגות, קירות וכו' שהרס או קלקל עקב תנאי העבודה ולהרחיק כל פסו
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 הגנות והעתקות. –תשתיות קיימות  0.07

 כללי  

  מערכת הביוב ו/או להטיה של עבודות לחבור  ע"י הקבלן יבוצעו   מתקנים שונים באתרלקראת השלמת 

החירום, והחזרה של השפכים ממאגר החירום אל תחנת השאיבה, ואל קו    מתחנת השאיבהאל מאגר

מתח בזק.הסניקה  ת"ש  אל  השאיבה  ובנייה    נת  שיפוץ  תיקון,  לצורך  ו/או  החדשים,  המתקנים  אל 

 במתקנים קיימים.

הקבלן יגיש    הפסקת הזרימה בתאים קיימים לא תפגע בפעולתה התקינה של מערכת הביוב הקיימת.

מתכוון לנקוט על מנת לבצע    תוכנית עבודה לביצוע השינויים בתאים והאמצעים שהוא   המפקחלאישור  

מערכות הביוב הקיימות ורק לאחר אישור    את עבודתו ביבש מבלי להפריע לזרימת השפכים אל ובתוך

ו/או הפסקת הזרימה בתא, יקדחו או יחצבו קירות התא    יחל בעבודה. לאחר הטית השפכים   המפקח 

 אחרים, למידות המדויקות שתידרשנה.   או אמצעים ע"י קומפרסור

עלולים   בהם  אשר  הקיימים,  בתאים  לעבודה  הדרושים  וההגנה  הזהירות  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 

שעות לפני הכניסה לתא,    24להימצא גזים רעילים. אמצעים אלה כוללים, בין השאר, פתיחת מכסי התא  

ם מכנים, הבטחת הספקת חמצן מספקת לעובד הנכנס.  אוורורו כראוי במידת הצורך באמצעות מאווררי

העובד הנכנס לתא יצויד במסכת גז, בכפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות למניעת החלקה.  

איש לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם לפחות אדם אחד יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה  

יטחון אשר אליו קשור חבל אשר את קצהו החופשי מחזיק  הצורך. העובד הנכנס לתא יחגור חגור ב

האיש הנמצא מחוץ לתא. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לעובד מטעמו או לכל צד שלישי אשר  

 ייגרם כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים. 

המחיר חציבהלו  יכל  עבודותי  בשוחה,  הזרימה  והפסקת  השפכים  הטיית  חיתוך  השוחה,    בבטון  את 

וסגרים, בדיקה לאטימות, כל    ברזלים, אספקה והתקנת מחבר מיוחד, הכנת העיבודים, הכנה לשערים

חומר ועבודה הדרושים לביצוע מושלם. כמו    תאום שידרש, אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים וכן כל

 בלתי מקובלות.  כן יכלול המחיר עבודה ברטוב ובשעות

 קוי ביוב 

 קוי סניקה  

שנמצאים בתחום המיועד להקמת מאגר החירום.    24בקוטר " העבודה כוללת העתקה של שני קוי סניקה  

 להלן פירוט העבודות הנדרשות לצורך העתקת הקוים.

 ביצוע גישוש וגילו קוי הסניקה הקיימים  .1

 סימון האזורים לחיתוך הקוים הקיימים  .2
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   -.הסניקה החדשים בתוואי החדש כמתואר בתכניות הנחה של קוי .3

הדממה של תחנת השאיבה: ההדממה תבוצע על ידי התאגיד, בשעות השפל. יש להכין מראש   .4

 .  התאגידהנחיות לפי  יביובית לריקון הבור הרטוב בעת הצורך, ופינו 

חיתוך קוי הסניקה במקומות המסומנים, וחיבור מחדש אל קוי הסניקה החדשים.  יש לבצע   .5

 את העבודה בזמן קצר.

נכתב עבורן סעיף נפרד בכתב  אם  העתקת הקו יהיו על חשבון הקבלן בין  כל העבודות הכרוכות בביצוע  

הכמויות ובין אם לאו, לרבות אך לא מוגבל לביצוע עבודות הגישוש והגילוי של קוי הסניקה הקיימים,  

סימון האזורים לחיתוך הקוים הקיימים, אספקה והנחת קוי הסניקה החדשים, כלל ההכנות הנדרשות  

ך קוי הסינקה וחיבור מחדש של הקוים  לצורך הדממה של תחנת השאיבה ובכלל זה הבאת ביובית, חיתו

 החדשים, והחזרת השטח לקדמותו, באופן מושלם לשביעות רצון המזמין. 

 קוים גרביטציוניים  

.  12לכך שבחלק המערבי של האתר עובר קו ביוב גרביטציוני בקוטר "  תתשומת לבו של הקבלן מופני

בו. פגיעה  ולמנוע  עליו  להגן  אך  העבודה  לתחום  מחוץ  נמצא  את    הקו  הנדרשות  בעבודות  לכלול  יש 

 הסעיפים הבאים:

 ביצוע גישוש וגילוי קוי ביוב גרביציוניים .1

 ביצוע על כל עבודה הנדרש לצורך הגנה על הקוים הקיימים .2

 מובהר בזאת כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי למניעת פגיעה בקוי הביוב. 

היחידה של סעיפים כתב הכמויות,  יש לכלול את ההגנה על הקוים הקיימים בהצעת המחיר, ובמחירי  

 בין אם קיימים סעיפים מיוחדים לעבודה זו ובין אם לאו.

, והקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו  לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הגנה על הקוים הגרביטציונים.

 נזק שייגרם לקוי הביוב. כל 

 קוי מים 

עובר קו מי שתיה בקוטר " במקטעים  .  3תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבחלק המערבי של האתר 

העתקה של  ויש לבצע   (06032.1G-01  )ראה/י תכניתמים קו המים קרוב מדי אל תחום העבודה מסויי 

 . יש לכלול בעבודות הנדרשות את הסעיפים הבאים:קו המים

 ביצוע גישוש וגילוי קוי מים  .1

 הנחה של צינור מים חדש במקטעים המסומנים  .2

 ר המקטעים הקיימים אל המקטעים החדשים חיבו .3
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לכל אורך תוואי הצינור העובר לאורך    ביצוע על כל עבודה הנדרש לצורך הגנה על קו המים .4

 מאגר החירום 

וע העבודות יבוצע בתיאום עם התאגיד. על הקבלן לקחת בחשבון  ניתוק הזרמת המים בצינור לצורך ביצ

 רישות התאגיד. עבודה בשעות לא שגרתיות בהתאם לד

 ובהר בזאת כי הקבלן יהיה האחראי הבלעדי למניעת פגיעה בקוי המים. מ

א לכלול  המיםיש  קוי  על  ההגנה  והעתקתםת  כתב    ,  סעיפים  של  היחידה  ובמחירי  המחיר,  בהצעת 

, לרבות אך לא מוגבל לעבודה בשעות  הכמויות, בין אם קיימים סעיפים מיוחדים לעבודה זו ובין אם לאו

 לא שגרתיות. 

חראי  , והקבלן יהיה אתקת מקטעים, לרבות העלא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הגנה על קוי המים

 כל נזק שייגרם לקוי המים.  לתקן על חשבונו

 התחברות לתחנת השאיבה הקיימת  

 תשומת לבו של הקבלן מופנית לכך שיש להעביר שני קוים מתחנת השאיבה הקיימת אל מאגר החירום:

 מאגר החיום   בה אל הגלשת שפכים משוחת הכניסה לתחנת השאיקו  -

 קו סניקה להחזרת שפכים ממאגר החירום לתחנת השאיבה. -

השאיבה   לתחנת  בהתחברות  הכרוכה  המורכבות  כל  על  הביוב,  קוי  לביצוע  הנדרשות  העבודות  כל 

הקיימת, ועבודה מתחנת למבנה תחנת השאיבה ייכללו בהצעת המחיר של הקבלן בין אם ניתן עבורן  

ל העבודה הנדרשת בסעיפים הקיימים  סעיף נפרד בכתב הכמויות ובין אם לאו. על הקבלן לכלול את כ

 בכתב הכמויות ולא תשולם בעדן כל תוספת. 

 עבודה באיזור מגורים  

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודות יבוצעו בשטח ציבורי פתוח הנמצא בלב איזור מגורים. יש  

מקובלות   לא  בשעות  העבודה  היקף  את  ולהקטין  לסביבה  מזערית  בהפרעה  העבודות  את  לבצע 

 נימום. למי

הקמת מבנים ארעים לצורך מגורי פועלים ועובדי קבלן אחרים  -.17:00לא יבוצעו עבודות מעבר לשעה  

, ולא תותר שהיה באתר  עובדי הקבלן ישהו באתר ובסביבתו אך ורק בשעות העבודהאסורה בהחלט.  

 לצרכי שמירה. פרט 

הקבלן יינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת ליידע את הדיירים ברחובות הסמוכים לאזור העבודה  

עבודה מחוץ לשעות העבודה המקובלות. האמצעים ייכללו  בנוגע לשעות העבודה, ובעיקר כאשר נדרשת  
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לפחות הצבת שלטים באזור העבודה, קיום קשר רציף עם ועדי הבתים, השארת הודעות בתיבות הדואר  

 וכל דרך אחרת שתדרש על מנת ליידע את הדיירים. 

. כל אתר  הקבלן יהיה אחראי להפרדת אזור העבודה מאזורי המגורים באמצעות גידור  ושילוט האתר

  העבודה יהיה מוקף בגדר כך שלא תתאפשר כניסה בלתי מורשית לאתר בכל דרך שהיא. 

  – מ' זה מזה עם הכיתוב "סכנה    10ס"מ במרחק    32x32השילוט יבוצע על ידי תליית שלטים במידות  

 אתר בניה" 

תכלל מגורים  באיזור  העבודות  בביצוע  הכלולה  של    המורכבות  היחידה  ובמחירי  הקבלן,  בהצעת 

הסעיפים בכתב הכמויות. לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין כל פעולה שעליו לנקוט על מנת למזער את  

 ההפרעה לסביבת המגורים. 

 העסקת יועץ ליווי קהילתי  

עקב הקרבה הגבוהה לבתי מגורים הקבלן יפעיל יועץ ליווי קהילתי לפרויקט. תפקיד היועץ לתאם בין  

הפרויקט לתושבים הסמוכים, לעדכן בעלי עניין אשר מושפעים מהעבודות ולהעביר מידע רלבנטי אל  

המזמינה. נדרש כי היועץ יהיה בעל ניסיון דומה בעבודות תשתית או בניה בהקפים דומים או גדולים  

 מהפרויקט המבוצע. היועץ יפעל וידווח מול מנהל הפרויקט מטעם המזמינה.

 היועץ תכלול לכל הפחות:  תכולת העבודה של

 פרויקט  טרום 

 חוזה, פגישות עם צוות הפרויקט  - לימוד היקף הפרויקט ומסמכי המכרז ▪

ומנהלי עסקים, מוסדות ציבור   ▪ מיפוי בעלי עניין מושפעים מהפרויקט כגון ועדי בתים, בעלי 

 ועוד 

לרבות   ▪ הסמוכים  התושבים  ובעיקר  שונים  עניין  בעלי  על  הפוטנציאליות  המשמעויות  ניתוח 

 השפעות רעש, נראות, תנועה, אבק, שעות עבודה וכיוב' 

 הצעת פתרונות למזמינה ולצוות הפרויקט כגון חניות זמניות, נגישות, צמצום נראות וכיוב'  ▪

 ל פרויקט עם ריכוז הממצאים מהפעילויות כנ"-דוח טרום  ▪

 הכנה לביצוע עבודות  

הכנת אמצעי הסברה של המזמינה באופן נגיש ונוח לציבור כגון הודעות מנשר, מודעות, פרסום   ▪

 במדיה חברתית ובאתר המזמינה. 

ייזום פגישות עם בעלי עניין לפי רשימה שתתואם עם המזמינה בהתאם לסקר כנ"ל. מטרת   ▪

 ים ורגישויות מיוחדות. הפגישות ליידע בדבר העבודות ולמפות פתרונות מתאימ
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 קישור בין הפרויקט לבעלי העניין.  ▪

 ביצוע עבור המזמינה עם ריכוז הפעילויות שבוצעו והממצאים מהמגעים כנ"ל -דוח טרום  ▪

 ליווי ביצוע הפרויקט 

קשר רציף ועדכון התקדמות עם בעלי העניין הממופים, מענה לשאלות ציבור וייצוג הפרויקט   ▪

 והמזמינה מולם 

 המתקבל מהם למזמינה בדוחות בכתב העברת מידע  ▪

 השתתפות בפגישות ניהול פרויקט  ▪

 יידוע סיום הפרויקט  ▪

 הפקת לקחים ודיווח למזמינה בכתב  ▪

 

 בדיקות קרקע 0.08

קידוחי   בוצעו  העבודה  של    ןניסיובאתר  הקרקע  בדו"ח  רימון"המובאים    א'   נספחב  המצ"ב  "אגסי 

 זה.  למפרט

מיצגים את פרופיל    נתוני בדיקות קרקע אלו הם מדגמיים ומשמשים לאינפורמציה בלבד, ואינם בהכרח

לא תתקבל כל    .לצורך הגשת הצעתו   הקבלן לבדוק את סוג הקרקע באתרוסוג הקרקע בכל האתר. על  

 תביעה במידה ויתברר שבחלק מהאתר נמצא סוג קרקע בעל תכונות שונות מאלה שהתקבלו בבדיקות.

 במתקן פעיל עבודה  0.09

מתבצעות   זה  חוזה  נשוא  שהעבודות  לכך  מופנית  הקבלן  לב  פעילה,   סמוךתשומת  שאיבה    לתחנת 

 לפעול כל עת ביצוע העבודות.  להמשיך  תהחייב

של   הפעילים  והמיתקנים  הקבלן  של  העבודה  שטחי  בין  מירבית  להפרדה  לדאוג  השאיבה  יש  תחנת 

 . מנהל הפרויקטאמצעים נוספים בהתאם להנחיות   ,באמצעות גידור ו/או

תו דורשים  אלא אם כן צרכי עבודתחנת השאיבה  קיים איסור מוחלט על שהות עובדי הקבלן באזור  

 גם אז לאחר תאום מוקדם כאמור להלן.   זאת,

על   כלשהו  באופן  המשליכה  עבודה  השאיבהכל  תחנת  של  הסדירה  תאום  ,פעולתה  ואישור   מחייבת 

המזמין של  כוחו  מראש  בא  הצורך,ו/או  במידת  לא    שידרוהקבלן    .  בשעות  לילות    ,שגרתיותלעבוד 

 . ושבתות
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עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע  הקבלן מתחייב שלא לבצע  

לחסום    לתנועה חופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא,  ,תחנת השאיבהשל  והתקינה  השוטפת     הלפעולת

 דרכים או לפגוע במיתקנים קיימים. 

ידת הצורך יסללו  . בממנהל הפרויקטכל המעברים והנתיבים בתאום עם   הקבלן ידאג לסימון ושילוט

כל זאת ע"מ לאפשר בטיחות    יוצבו עובדים לצורכי הכוונת תנועה,  חלופיים,  דרכים עוקפות ומעברים

 בעבודת המכון והקבלן. 

יש להדגיש שכל פעולה אשר מצריכה שינוי מהותי כגון ריקון בריכה או הפסקה כזו או אחרת של מכון  

 לפחות מראש. ימים 10שאיבה, תתואם עם המהנדס ומנהל המכון  

 רשיונות ואישורים 0.10

לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן, לפי דרישת המזמין את כל הרשיונות והאישורים שידרשו  

וכו', יהיו    ןרישיו , כולל אגרות,  תהרישיונולביצוע העבודה. כל העלויות המתחייבות מהפעולות להוצאת  

נים ולא ישולם עבורן בנפרד. חלק מהאישורים  השו  עבודותה ע"ח הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי  

משרדי ממשלה, חברת  איגוד ערים איילון,  יובאו ע"י המזמין. פרוש המילה רשויות בסעיף זה הינו,  

רשות   מחלקותיהם,  כל  על  ואזוריות  מקומיות  רשויות  הטלפון,  שירותי  התקשורת,  משרד  החשמל, 

ורות, רשויות ניקוז, חברות הדלק וכל גורם אחר  קק"ל, מע"צ, משטרה, מק  רשות כיבוי אש,  העתיקות,

 שיידרש. 

 מדידה וסימון 0.11

יאושר  המוסמך  המודד  הקבלן המבצע את העבודה יחזיק באתר מודד מוסמך כל זמן ביצוע העבודה.  

לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן על חשבונו מספר מספיק של נקודות קבע במרחק  מראש ע"י המפקח.  

המ  המבנים  מקווי  רומי  מתאים  את  יתאים  הקבלן  הביצוע.  זמן  כל  משך  תשארנה  אשר  תוכננים, 

 הנקודות למערכת הרומים המופיעה בתכניות.

אמת מידה    ציוד לייזר,,  דיסטומטהקבלן יידרש להחזיק, במשך כל זמן ביצוע העבודה ציוד מדידה,  

הצנרת השערים    ומאזנת.  הציוד,  לביצוע הרכבת  של הקבלן  העובדים  צוות  ויבדוק את  ינחה  המודד 

יעמדו לרשותו של   וציוד המדידה  ולעומקים הנדרשים בתכניות. המודד  והמגלשים בהתאם לרומים 

 המפקח בכל עת שידרוש זאת.

ת במיתקנים של  למען הסר כל ספק מובא בזאת לידיעת הקבלן כי הגבול העליון של הסיבולת המותר 

לפיכך יהיה על הקבלן להעסיק באתר מודד עתיר    .1%  המכון הפועלים עפ"י עקרונות הידרוליים הוא 

 שיאושר בכתב ע"י המהנדס ויהיה לו ציוד מדידה משוכלל כך שיעמוד בדרישות.  ניסיון

 .  המפקחהקבלן לא יחל בחפירה למבנים, לתעלות, לצינורות ולתאים ולסימון המבנים אלא באישור 
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אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון לטיב  

 העבודות המבוצעות על ידיו. 

והרום   הציר  והבטחת  תוך מהלך העבודה  שיידרשו  במיקום,  והשנויים  סימון המתקנים  הוצאות  כל 

 . במחיריהיו כלולים המאושר על ידי המהנדס, יהיו על חשבון הקבלן ו

 רשימת הכמויות והמחירים 0.12

.  . ההנחה תהיה אחידה לכל הסעיפיםן עם מחירים לכל סעיף ועל המציע לתת הנחהכתב הכמויות נית

מחיר היחידה יכלול בין היתר גם את כל המסים, המכסים, היטלי הביטחון,  הנחה שלילית.  אין לתת  

 ביול וכדומה. לא תוכרנה כל התייקרויות אלא בהתאם להצמדה למדד כפי שיפורט בתנאי החוזה.  

  ות מחולק לשלושה מבנים:ב הכמויכך שכתתשומת לב הקבלן מופנית ל 

 : מאגר חירום 1מבנה 

 קוי חח"י העתקת : 2מבנה 

 וח נופי : פית3מבנה 

תכניות וסעיפים הכמויות הניתנים  , והטרם הסתיים    3מבנה  רות בהמתוא הפיתוח הנופי  עבודותתכנון  

 .  הם עדיין ברמת תכנון כללי

 או את חלקם.  ,3המתוארים במבנה הסעיפים  מתחייב לבצע את כל   נוכמו כן, התאגיד אי

 מחירי היחידה תכולת  0.13

הצגת   עם  מסמכיו  כל  על  זה,  בחוזה  המפורטים  התנאים  בכל  התחשב  כאילו  הקבלן  את  רואים  א. 

המחירים. המחירים המוצגים להלן יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  

אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו, לא תשמש כעילה    -מכים, על כל פרטיהם  הנזכרים באותם מס 

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

הכמויות כוללים את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של  מחירי היחידה בכתב  כל הסעיפים ברשימת  

 הקבלן הנדרשים לביצוע מושלם של הסעיף הכוללות בין היתר: 

הדרושים, כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים חומרי עזר וכיו"ב בין אם נכללו  כל החומרים   ▪

 במסמכי המכרז / חוזה או לא.

כל העבודה הדרושה, לרבות ניהול העבודה בפקוח מקצועי לביצוע מושלם של כל סעיף, בהתאם   ▪

 לתנאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו.  

לרבות  ה ▪ אחר  ציוד  וכל  ארעיים  פיגומים  רכב,  כלי  מכונות,  מכשירים,  עבודה,  בכלי  שימוש 

הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה הוצאות לתיקונים, דלק, 

 שמנים סיכה ושכר נהגים מכונאים וכו'. 
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תם ופריקתם וכן  הובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל זה העמס ▪

 הסעת העובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים באתר ומחוצה לו והציוד ושכר המחסנאים והרשמים.  ▪

כל העבודות בעלות אופי ארעי באתר, כגון מבני עזר, הקמת פיגומים, עבודות אחזקה וניקוי   ▪

רי מים ודלוחין,  בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם במצב תקין ומותקן של צנרת וחיבו

גידור זמני ואמצעי בטיחות אחרים ,הגנה וכיסוי חלקי מבנים, סילוק מי גשם והגנה מהם וכן  

 סילוק חומרים ופסולת מאתר העבודה לפי הוראות המפקח.

 חיבור לרשת המים והחשמל.  ▪

 אספקת דגמים לבדיקות ואישורים בזמן סביר לפני מועד התקנתם.   ▪

מול  ▪ ופיקוח  ניהול   , אלקטרו  תיאום  חשמל,  כולל  השונים,  המשנה  וקבלן  -קבלני  מכאניקה 

 עבודות עפר 

ביטוח למיניהם, ערבויות, מסים ממשלתיים ומסים מוניציפליים החלים על הקבלן,    הוצאות ▪

כמפורט   לסוגיהם,  נזקים  על  ופיצויים  לנזקים  הקצבות  סוציאליות,  והטבות  לקרנות  מסים 

 יטלים האחרים המתחייבים לפי חוק.  בתנאי החוזה, מס קניה, מכס בלו כל הה 

ו/או   ▪ אתם  הקשורות  ו/או  אותם  מחייבים  החוזה  שתנאי  הבניה  באתר  ההוצאות  יתר  כל 

 הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.   -הנובעות מהם 

 הוצאות כלליות של הקבלן.   ▪

 הוצאות מימון ורווח. ▪

 , לפי תכניות ביצוע בלבד.  ועל באתרם תבוצע בהתאם למדידה בפ קביעת הכמויות הסופיות לתשלו ב.

 חריגים 0.14

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי כתב כמויות, ייקבע מחירה לפי   -

האחרונה, לאחר שערוך למדד הבסיס של    מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה

 , ללא תוספת רווח קבלני עבור קבלני משנה כלל. 15%החוזה והפחתה של 

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי כתב כמויות או ''דקל'' , ייקבע  .0 -

רווח  , ללא תוספת  20%מחירה לפי מחירון משכ"ל, במהדורתו האחרונה, לאחר הפחתה של  

 קבלני עבור קבלני משנה כלל.

עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי מחירון משכ"ל ייקבע מחירה   -

סעיפים   בהם  יש  כי  ימצא  שהמפקח  האחרונה  במהדורתם  אחרים  ציבוריים  מחירונים  לפי 

חברת    מתאימים לסוג העבודה הנדרשת, כגון מחירון של רשות המים, מחירון רמדור, מחירון

נתיבי ישראל, מחירון רכבת ישראל, מחירונים של תאגידי מים וביוב, מחירונים של עיריות,  

 , ללא תוספת רווח קבלני עבור קבלני משנה כלל. 20%חברות כלכליות וכו', לאחר הפחתה של 
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עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע את מחירה לפי המחירונים דלעיל, ייקבע מחירה   -

נית  האביזרים  לפי  כל  פרוט  בצרוף  המפקח  לאישור  ויגיש  הקבלן  שיכין  מפורט  מחיר  וח 

הנדרשים ותשומות העבודה וכו' כל החישובים והאסמכתאות הנדרשים ולפי דרישת המפקח.  

 . 10% -מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו, לא יחרוג רווח הקבלן מעבר ל

את מחירה לפי המפורט לעיל, תשולם לפי שעות  עבודה נוספת שלדעת המפקח אי אפשר לקבוע   -

העבודה אפקטיביות שהושקעו בביצוע העבודה, לפי המחירים בכתב הכמויות המצ"ב ולפי ערך  

 החומרים שיאושר ע"י המפקח. 

ברכישת אביזרים שלא נמצאים בכתב הכמויות או במחירונים שהוזכרו לעיל על הקבלן להציג אביזרים  

פועל ושהינם חלק ממרכיבי העבודה הנדרשת. אסמכתאות לכך חייבות להיות,  וחומרים כפי שנרכשו ב

בין היתר, חשבוניות מס של הספקים מהם הם נרכשו. מוסכם שבכל מקרה של הפעלת שיטת חישוב זו,  

 . 10% -לא יחרוג רווח הקבלן מעבר ל

 העדר תשלומים נוספים  0.15

הקבלן יביא בחשבון, בחישובי המחירים שבהצעתו, את האמור בסעיפי המבוא של המפרט המיוחד,  

כגון תנאי השטח, סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, אפשרות ביצוע העבודה בחלקים, עבודת  

אחרים ברשימת  נקיטת    ,קבלנים  השונים  היחידה  במחירי  אותם  ויכלול  וכדומה  השונים  האמצעים 

 הכמויות והמחירים בהצעתו.

הקבלן מצהיר בפעולת הגשת ההצעה כי כל המפרטים הנ"ל נמצאים ברשותו. הקבלן קראם והבין את  

  תכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות למפרטים הכלליים 

 ולמפרט המיוחד. 

 חומרים וקטעי ניסוי  0.16

 מתכנן בחירת חומרים ע"י ה( 1)

הבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה בסמכות  

יקבעוהמפקח  מתכנן ה כן  כמו  לאותה    והמפקח  תכנןהמ  ו.  השונות  האלטרנטיבות  בין  הבחירה  את 

 ונים ואופי הגמר. עבודה, וכן את בחירת הצבעים, הגו 

 בדיקת מוצרים וחומרים( 2)

הצעתו יכללו גם את הטיפול בבדיקת החומרים והמוצרים במכון  במחירי היחידה אותם נקב הקבלן  

(, כולל עלות הדגמים עצמם המיועדים  מנהל הפרויקטהתקנים )או במוסד מוכר אחר שיאושר לכך ע"י 

קבלת   למכון,  העברתם  במדגמים,  הטיפול  התשלום  לבדיקה,  גם  וכו'.  למהנדס  והעברתם  התוצאות 

ומאילו   הבדיקות  וסוג  מספר  המדגמים,  מספר  הקבלן.  על  יחולו  עצמן  הבדיקות  עריכת  בגין  למכון 

 ו/או המפקח.   מנהל הפרויקטחומרים ומוצרים, כל אלה יקבעו בלעדית ע"י 
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 דוגמאות וקטעי ניסוי ( 3)

מבלי לפגוע בכלליות חובת הקבלן לבצע דוגמאות וקטעי ניסוי שונים במסגרת הסכם זה, מודגש   .א

שהקבלן יכין דוגמאות יציגות מעבודות ומוצרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים, הכל לפי הוראות  

 ו/או המפקח. מנהל הפרויקטוהנחיות 

ת, במפרטים ו/או לפי ההנחיות  כפי שהתבטאו בתכניו מתכנןהדוגמאות תכלולנה את כל דרישות ה .ב

בע"פ ותכלולנה שינויים ותוספות בדוגמא עד קבלת האישור הסופי. אין להתחיל בביצוע העבודה  

לגבי כל דוגמא ודוגמא.    מתכנןאלא רק לאחר ביצוע הדוגמא באתר וקבלת אישורו הסופי של ה

השוואה.   לצורך  העבודות  תום  עד  באתר,  במקומן  תושארנה  אהדוגמאות  הדוגמאות  לא  ושרו 

כל   את  יפנה  אותן,  הקבלן  יפרק  המכרז/חוזה  מסמכי  דרישות  את  לחלוטין  כתואמות 

דוגמאות שאושרו יסומנו באתר וביומן העבודה ויישמרו עד  החומרים/רכיבים ויבצע דוגמה נוספת.  

 סיום העבודות.

- יכו לפרק/תתהדרישות לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העניין גם באם סעיפי עבודות מסוימים שו .ג

פרק שונה מהמצוין כאן. באם לא צוינה הדוגמה הנדרשת במפורש ו/או לא צוין הגודל הנדרש יקבע  

 המפקח את גודל הדוגמה. 

אין משלמים עבור בצוע קטעי ניסוי ודוגמאות. אי לכך כל הוצאותיו של הקבלן בגין הוראות סעיף   .ד

 עבור ביצוע הדוגמאות כאמור. זה יחולו עליו בלבד, כי לא תוכר ולא תשולם כל תוספת

 ציוד חלופי 0.17

לגבי אישור מוצר, רכיב, אלמנט  008פרק  -בנוסף לאמור במפרט הכללי תת , חלות הדרישות הבאות 

 : כדוגמת

 כל המידות זהות לחלוטין, לרבות חורים/נקבים.  .א

 הגוון, צבע זהה לחלוטין.  .ב

" חלות על הקבלן, לרבות המצאת תוצאות בדיקות,  כדוגמתכל העלויות הכרוכות בהוכחת " .ג

 ניסיונות, אישורים וכו'. 

הרכבתם,   .ד אופן  על  וכן  בנפרד  רכיב  כל  על  הרכיבים  זהות  דרישות  יחולו  מורכבים  רכיבים  לגבי 

 הצמדתם ועיגונם ברכיב השלם. 

  נדרש אישור מוקדם בכתב של המתכנן. כדוגמת לגבי כל אישור   .ה
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 ביצוע לוח זמנים ושלבי  0.18

סדרי   ועפ"י  המתכנן  הנחיות  עפ"י  שיוכן  ומתואם  מפורט  זמנים  לוח  המפקח  לאישור  יעביר  הקבלן 

 . להלן לוח זמנים שלדי לביצוע כלל העבודות המתוארות במפרט זה.עדיפויות שיקבעו על ידו

 

אפשרי תיאור העבודה מוקדם  התחלה   מועד 

עבודה  התחלת  צו  מקבלת 

 )חדשים(  

ביצוע  משך 

 )חדשים( 

משך ביצוע מצטבר  

 )חדשים( 

 4 4 1 עבודות עפר 

 8 4 4 עבודות בטון 

מחבר   צינור  ביצוע 

הרטוב   הבור  בין 

 למאגר 

3 1 8 

מבחני   ביצוע 

 אטימות 

8 1 9 

הגשת רשימת ציוד  

 לאישור המתכנן 

 0.5 0.5 צו התחלת עבודה 

אישור   קבלת 

 המתכנן 

0.5 0.5 1 

 8 4 1 רכש

 10 2 8 התקנת הציוד 

 11 3 8 עבודות צנרת  

 11 1 10 עבודות חשמל 

פיתוח   עבודות 

 שטח ופיתוח נופי 

11 2 13 

וינהל יומן עבודה מסודר. התקדמות    המפקחהקבלן יבצע את שלבי העבודה לפי לוח זמנים המאושר ע"י  

 .המפקחהעבודה תבוצע לאחר אישור מוקדם בכתב של  

 סדר פעולות נדרש ותיאום תשתיות 0.19

בתחום המגרש קיימות תשתיות ביוב, מים וחשמל אשר יש להעתיק טרם תחילת העבודה. סדר הפעולות  

 הנדרש לביצוע העבודות הינו כלהלן: 

 גוב ידני עד לשוחה שלפני מאגר החירום. שוחת מביצוע קו הגלישה, לרבות  .ב
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להחזרת   .ג סניקה  קו  הכניסה  ביצוע  לשוחת  ועד  השוחה  מאזור  השאיבה  תחנת  אל  השפכים 

 למאגר. 

   24בקוטר "  מתחנת השאיבה ביצוע העתקת קו הסניקה .ד

 ביצוע העתקת קו מים  .ה

 כמוראה בתכניות.  מתח גבוה ומתח נמוך  חשמל  ליהנחת מובילים לכב  .ו

טמנה של קו מתח גבוה העובר בחלק המזרחי של המגרש על ידי השחלת  הלאחר הנחת המובילים תבוצע  

 יונחו על ידי הקבלן. עבודת ההטמנה תבוצע על ידי חח"י. הקוים בתוך המובילים ש

בנוסף תבוצע העתקה של קו מתח נמוך, אל תוואי המובילים שיונחו על ידי הקבלן. ההעתקה תבוצע על  

 . ידי חח"י

יוכל להתחיל עד לסיום העבודות   את עבודות חפירת המאגר, באזורים הרחוקים    של חח"י,  הקבלן 

 מכבלי החשמל, בכפוף לקבלת היתר חפירה מחח"י. 

 מדידות לאחר ביצוע  0.20

 כללי א. 

לאחר גמר העבודה יוציא הקבלן על חשבונו תוכניות בדיעבד )"לאחר ביצוע"(. הקבלן יכין על חשבונו,  

תכנית שלאחר   של תוכניות מודפסות )בשני העתקים לפחות( ותוכניות על מדיה מגנטיתה, בגמר העבוד 

עדות   )תוכניות  הקבלה  As madeביצוע  לפני  המזמין,  ולנציג  למפקח  אותן  וימסור  המתקנים  של   )

הסופית של העבודה. כל מערכת התכניות תוכן בקלסר קשיח כולל רשימת תכניות מלאה. התכניות  

רקע   על  יוכנסו  ובחתכים  ,בפרטים  בתכניות  עברית.  ובשפה  לתכניות המתכנן  זהה  מידה  בקנה  יוכנו 

יהיו תנאי  המידות והגבהים המתוכננים כל המ והגבהים שבוצעו בפועל. הגשת התכניות האלה  ידות 

לקבלת העבודה על ידי המפקח. כמו כן, יוגשו העתקים ממוחשבים של פרטי ביצוע שהוכנו על ידי הקבלן  

 . 300.6בהתאם לדרישות. תוכניות אלו יבוצעו ע"י מודד מוסמך, כמפורט במפרט הכללי סעיף 

ל ידי הקבלן ועל ידי מודד מוסמך, התוכניות תכלולנה פירוט מדויק  התוכניות תוגשנה כשהן חתומות ע

של כל העבודות שבוצעו לרבות כל בפרטים וכל מידע שיידרש ע"י המהנדס ולשביעות רצונו המלאה.  

המהנדס רשאי לפסול את התוכניות שהוגשו, כולן או מקצתן, ולדרוש תיקונן ו/או עריכתן מחדש להנחת  

 דעתו. 

קרקעיים יבוצעו לפני כיסוי החפירה לצורך סימון מדויק של התוואי  -רת והכבלים התתכל מדידות הצנ

 וההסתעפויות. 

 מודגש כי מסירת תוכניות "לאחר ביצוע" היא תנאי הכרחי לאשור החשבון הסופי.
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המזמין יהיה רשאי להזמין את תוכניות "לאחר ביצוע" ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שתיגרמנה לו  

 וכן לדחות אישור ותשלום החשבון הסופי עד להמצאת ובדיקת תוכניות בדיעבד. בשל כך, 

 טרם הגשת תוכניות לאחר ביצוע למהנדס, יש להגישן למתכנן לבדיקתו ולקבל אישורו.

לאשור   הכרחי  תנאי  מהווה  המתכנן  ע"י  מאושרות  ביצוע"  "לאחר  תוכניות  מסירת  כי  בזאת  מודגש 

 החשבון הסופי. 

 " לתוכניות "לאחר ביצוע   ב.דרישות למדידה

 וגובה מוחלט, בהתאם לנתוני המכרז למיפוי ישראל. ITMקשר לרשת קואורדינאטות   .1

 .IL, TL, GL, כולל נתוני  BLOCK - ימדדו כל תאי הבקרה לסוגיהן לפי גודלן האמיתי ולא כ .2

ופרטיהם   .3 המבנים  כל  )הכל  -ימדדו  וחוץ  פנים  ומפלסי  קירות  ואורכיהם,  מגלשים  לפי    מפלסי 

 תוכניות המתכנן( 

 קרקעיים  ועיליים. -, תקשורת תת ימדדו מיקום רומי כבלי החשמל .4

מ', בנוסף    20, גב הצינור ופני הקרקע הטבעית במרחקים שלא יעלו על  XYZבקווי צינורות ימדדו   .5

ימדד כל שינוי בשיפוע הצינור, יושם דגש על הנקודות הגבוהות והנמוכות בצינור. יש למדוד את  

 עיגון, אם קיימים, של קו הצינורות. פרטי ה 

אל   .6 שסתומים  לחץ,  מדי  מים,  מדי  מגופים,  הצינורות:  קו  שעל  האביזרים  כל  חוזרים,   –ימדדו 

 .BLOCK -אוויר, יציאות ומפרטים, לפי גודלם ולא כ שסתומי

 ימדדו כל הצינורות, הכבלים ומפגעים אחרים שנחשפו במהלך התכנון והביצוע.  .7

 משטחים.ימדדו כל הדרכים ו .8

 ימדדו גדרות, שערים, עמודים וכו'.  .9

 ג.הגשת העבודה 

 . XYZעבוד נתונים ממוחשב  .1

, חלוקת הגליונות  DWGלפחות, בפורמט    2002גרסה     AUTOCADשרטוט תלת מימד בתוכנת   .2

 וקנ"מ יהיו בהתאם לתוכניות לביצוע. 

 עדכון שרטוט חתך לאורך של הצינורות תואם לביצוע.  .3

 קרקעי. -תופיע בשכבה נפרדת בשרטוט. תהיה הפרדה ברורה בין עילי לתתכל קבוצת עצמים זהה   .4

ב שלושה קווים. קו מתמשך מתחילת הצינור לסופו, שני קווים   .5 ישורטטו  לסוגיהן  כל הצינורות 

 יפסקו בכל נקודת מגע עם אביזר. ירשם תואר האביזר וקוטרו. 

 וגו. אם הונח כבל תקשורת בצמוד לצינור יש לשרטטו, כולל סימון ס .6

העתקים חתומים ע"י המודד שבוע ימים לפחות לפני מועד מסירת    3יימסר למתכנן קובץ מגנטי+   .7

 העבודה למזמין. 
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ועליו לכלול את עלותן  ישולם לקבלן  , לא  עפ"י הפרוט לעיל  , המכון  לכלבגין הכנת תכניות לאחר ביצוע  

 השונים.  עבודותבמחירי ה

 מבנים זמניים 0.21

 א. מבנה לשימוש הקבלן  

הקבלן יקים ויתחזק באתר העבודה מבנים זמניים במצב תקין לשימושו עבור משרדים, לאחסון ציוד  

יהיה מחויב   הקבלן  ידו.  על  לעובדים המועסקים  ושירותים  אוכל  חומרים, חדר  עבודה, אחסון  וכלי 

ג לקבל  לשמור על ניקיון המבנים וסביבתם. הקבלן יגיש למהנדס תוכניות המבנים לפני הקמתם וידא 

הזמניים   המבנים  הקמת  הוצאות  באתר.  הזמניים  המבנים  כל  להקמת  המוסמכות  הרשויות  אישור 

והשגת האישורים הדרושים לא ישולמו בנפרד ויכללו  , חיבורי מים וחשמל  השונים לצרכיו של הקבלן

 .השונים  עבודותהבמחירי  

 מפקח   /ב. מבנה לשימוש המהנדס

מטעם    המפקח באתרל  יספק הקבלן, לשימושו ש  -של הקמת מאגר החירוםלמשך כל תקופת הביצוע  

  המשרדי   במצב תקין למשרד הכולל את כל הציוד )לא מכולה(    המהנדס ועוזריו, מבנה טרומי קשיח

 .יהיה עם דלתות וחלונות הניתנים לנעילה הדרוש. המבנה

 יהיה כמתואר להלן:  למפקח המבנה  

 מ' לפחות.  2.20גובה התקרה יהיה  •

 או תרוצף באריחי טראצו.  PVC -הרצפה תצופה ב •

יהיה   • בכל אחד מהם  ששטח האור  חדר,  לכל  חלונות  שני  במזווה    0.60יהיו  לפחות.  מ"ר 

 ובשירותים יהיו אשנבי אוורור.

 ות והדלתות יצויידו במתקני סגירה ונעילה נאותים.כל החלונ  •

 מ"ר וחלוקתו להלן: 37 -שטחו הכולל של המבנה יהיה כ •

o  8חדר ישיבותx3.5   מ"ר(  15מ' )שטח 

o 1 3משרד, כל אחד  חדרx2.5  מ"ר(  7.5מ' )שטח כל חדר 

o   2.5מזווהx2  'מ 

o 2  1.5חדרי שרותים, כל אחדx0.8 'הכולל כיור שטיפת ידיים  מ 

 תכולת המזווה:

 ס"מ. 40x85x195זוג ארונות פלדה )זה מול זה( מידה כוללת   •

 מכשיר פקסמיליה, לרבות הסדר למניעת הפרעות מכל סוג שהוא. •
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, כמתואר  מחשב אישי מחובר לרשת האינטרנט המאפשר שימוש בשרותי דואר אלקטרוני •

 בהמשך.

 קו טלפון נפרד  •

 .3A  ,4Aמכונת צילום מסמכים  •

 ליטר וקומקום חשמלי.   100  -כיור וברז מים, מקרר שקיבולתו כ •

   שימוש חד פעמי ומצרכים לשתיה חמה וקרה.וציוד מתכלה כגון כוסות   •

 . זוקת המבנה, ניקיונו וחידוש המלאיהקבלן יהיה אחראי על תח •

 מתקן מים קרים וחמים.  •

 המחשב של המפקח יהיה:  

 i7אינטל כדוגמת מעבד:  •

 . Kingstonתוצרת  8GB  DDR3 כדוגמת זיכרון פנימי: •

 .Western Digitalתוצרת כדוגמת  500GBכונן קשיח:  •

 asusאו   gigabyteתוצרת אינטל או  : כדוגמתלוח אם •

 כרטיס רשת  •

 , Antec, OCZ, Cooler Masterס"מ כדוגמת   12עם מאוורר   500Wספק כח  •

 Antec ,CoolerMasterמתוצרת כדוגמת מארז מחשב  •

 Windows 10, Office 2019, MS Projectתוכנות:  •

 תכולת כל אחד מחדרי המשרד: 

 ס"מ מצוייד במנעול. 195ס"מ וגובה   40ס"מ, עומר  85ארון מדפים מפלדה ברוחב  •

 ס"מ מצויד במגירות ננעלות   160x80שולחן כתיבה  •

 ם מרופדים ועם משענת כיסאות אחידי 10 •

 מתאימה לגודל החדר בעל תפוקה  בכל חדר מזגן מפוצל •

 אופן המדידה לתשלום  0.22

ו/או   בנין  לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  יהיו  השונים  העבודה  סעיפי  של  לתשלום  המדידה  אופן 

אופני   בין  התאמה  אי  או  ניגוד  וקיים  במידה  המיוחד.  המפרט  של  פרק  כל  בסוף  המדידה  כמפורט 

לתשלום בכתבי הכמויות לבין אלה שבמפרטים המיוחדים יקבע האופן המצוין בכתבי הכמויות אך לפי  

שיקול דעתו ואישורו של המהנדס. כאשר סעיפים מסוימים עבור דרישות מסוימות אינם מופיעות בכתב  

 הכמויות, המחיר עבור אותן דרישות ייכלל ביתר מחירי היחידה של כתב הכמויות 
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 ול חשבונות ביצוע ממוחשבניה 0.23

החשבונות החודשיים שיגיש הקבלן ינוהלו באופן ממוחשב, ע"ח הקבלן, באמצעות תוכנת "בנארית",  

דעת   להנחת  ערך,  שוות  אחרת  תוכנה  תהיה    -.המפקחאו  החשבונות  בתכנת  הגשת  תהיה  לתאגיד 

MAXWEB.   

 על הקבלן ללהעביר לתוכנה את יומני העבודה, סיכומי פגישות , צילומים, אישורים וכד'.

 נוהל העבודה יהיה כדלקמן:

 .1. עם חתימת החוזה יונפקו דפי דווח כמויות לחשבון מס' 1  

 כמויות שוטפות, מידי חודש, ע"ג דפי דווח מעודכנים שימסרו לו.  למהנדס. הקבלן ידווח  2 

 עותקים מהחשבון.   5, יגיש הקבלן למפקח המהנדס. לאחר אישור הכמויות על ידי 3 

 4 . 

. מחיר הכנת החשבונות, כאמור לעיל, יהיה ע"ח הקבלן וימצא את ביטויו במחיר היחידה שבכתב  4 

 יות. הכמו

 לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הפקת החשבונות כנ"ל. 

 תנאי הכרחי לאישור ותשלום עבור חשבון סופי, חתימת הקבלן על הצהרת העדר תביעות  

 שילוט   0.24

וירכיב במקומות שיור )  והמפקח  המהנדס  ומיד עם קבלת צו התחלת עבודה יספק הקבלן    ( 3שלושה 

לפחות עם    מ"מ  2מ"ר כ"א. השלטים יהיו מפח אלומיניום בעובי    15ים צבעוניים מוארים בגודל  שלט

 חיזוקים מתאימים. 

 הפח יהיה מגולוון )אנודייז( בגוון בהיר. 

ואותיות מפח אלומיניום   גרפי של המכון  ציור פרספקטיבי  יכללו  מחוברות אל    שחור  בגוון השלטים 

   .תאגיד "יובלים"ר , ובגוון סמלים ופורמט שיאשהשלט

 תקינות מבנה השלט תאושר בסיום הביצוע בכתב ע"י מהנדס או הנדסאי אזרחי מטעם הקבלן. 
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 נוסח השלט יהיה כדלקמן:

 תאגיד יובלים 

 מאגר חירום לתחנת השאיבה י"ג
 

  ניהול הנדסה טכנולוגיה בע"מ   ינון יואב : ניהול הפרויקט 

 073-7903900 ( בע"מ 1980ומתכננים )ח.ג.מ. מהנדסים יועצים  המתכנן: 

  גלברג מהנדסים  יועץ קונסטרוקציה: 

  וט  -מטרא  חשמל ובקרה:  ץיוע

  אגסי רימון  יועץ קרקע וביסוס: 

  דרור לימור בטיחות וגהות : בטיחות ץיוע

  שם הקבלן וכתובתו  קבלן מבצע: 

 

 לגבי הפרטים המדויקים והמעודכנים שיש לכלול בשלט(  מנהל הפרויקט לקבל אישור מ)על הקבלן 
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 עבודות עפר 

 כללי 1.01

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בנין, יבוצעו העבודות כנאמר להלן: עבודות העפר כוללות עקירת  

עצים חישוף וסילוק שורשים וחומר אורגני, פינוי תאים וצנרת, חפירה ו/או חציבה, הובלת והעברת  

ה לאחסון בתחום האתר, מילוי מהודק לסוללות וכל יתר העבודות הדרושות בהתאם  האדמה החפור 

 ( וכמפורט להלן. 01למפרט הכללי לעבודות עפר )פרק 

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת בדיקות קרקע. המונח "חפירה"  

 לא צוין כך במפורש בכל סעיף. בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם 

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר יבש. באם יהיו מים  

מפלסים   להורדת  האמצעים  בכל  הקבלן  ינקוט  העבודות,  ביצוע  בעת  השונות  ובחפירות  בקרקע 

דס ומבלי לגרום לנזקים  ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י המהנ

את   חשבונו  על  יבטיח  הקבלן  הכללי.  במפרט  כמפורט  הכל  חקלאיים,  ולשטחים  קיימים  למתקנים 

ובפני   החפירה ואת הסוללות, בכל אמצעי הנראה לו כמתאים ובהתאם לחוק, לעמידה בפני מפולות 

 חדירת קולחים, מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה. 

בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו בקשר לאמצעי הגנה  לא תשולם לקבלן כל תוספת  

הגנה   באמצעי  ינקוט  ולא  במידה  הנזקים,  ותיקון  לסילוקם  הסידורים  לחפירות,  מים  חדירת  מפני 

 הנדרשים. 

 

 סימון ומדידות 1.02

ת,  סימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבונו באמצעות בעל מקצוע מעולה ואחראי בהתאם לתכניו

ועד   הסימון  בדיקת  בזמן  במקום.  המהנדס  ע"י  ויאושר  ייבדק  הסימון  המהנדס.  והנחיות  הוראות 

לשנות את הסימון והמידות השונות בהתאם   לשנות או להורות את הקבלן  לאשורו, רשאי המהנדס 

 לשיקוליו, דרישות התכנון ותנאי המקום והקרקע. 

בתכניות עלולות להשתנות בהתאם לאמור לעיל.    על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השונות המצוינות

לא יתחיל הקבלן בעבודה לפני בדיקות הסימון כאמור לעיל וקבלת אשור במפורש בנתב מהמהנדס.  

במקרה שנתגלתה איזו שהיא סתירה במידות המצוינות בתכניות, או מידה חסרה, על הקבלן לעורר את  

קבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא, כל שגיאה  תשומת לבו של המהנדס על כך ולקבל הוראותיו. ה

 בבצוע, שלפי דעת המהנדס נובעת מהזנחת סעיף זה. 
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 חפירה כללית 1.03

המונח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם לא צוין כך במפרט  

ל ויבסס את הצעתו בהתאם  בעצמן  הקרקע  וטיב  סוג  לבדוק את  על הקבלן  סעיף.  סוגי הקרקע  בכל 

 הקיימים, הכל כאמור במפרט הכללי.

בעובי   ובהתחשב  בתוכניות  המסומנים  לרומים  בהתאם  בשטח  כללית  חפירה  עבודות  יבצע  הקבלן 

הכיסוי הנדרש בפיתוח השטח, כמצוין במפרטים ובתוכניות. לא תשולם לקבלן כל תוספת במידה ויבצע  

ע מילוי חוזר ממצע סוג א בהידוק אופטימלי  את החפירה מעבר למפלסים הדרושים והוא יידרש לבצ

ממוד. א. א. א.הו. לקבלת המפלסים המתוכננים, על חשבונו. עודפי האדמה יסולקו    98%לדרגת צפיפות  

 ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י המפקח כמפורט להלן. 

ה החפורה  החפירה תבוצע בשיטות שונות ובאמצעות ציוד מכני במידת דיוק המצוינת בהמשך. באדמ

המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי סידור המילויים. במסגרת מכרז זה תאוחסן אדמת החפירה בערימה  

 במקום שיאושר ע"י המפקח או תסולק כפסולת למקום שפיכה מאושר הכל לפי הוראות המפקח. 

מהנדס הביסוס יקבע באיזה סוג של אדמה יש להשתמש בכל מקרה לאחסון. במקרה של חפירה מעל  

עומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות, כמצוין בהמשך, ימלא הקבלן, על חשבונו, את החסר במצע  ה

הדוק   תוך  א  למסומן    –סוג  בהתאם  יהיה  המבנים  עבור  החפירה  קו  הקרקע.  יועץ  לדו"ח  בהתאם 

בתוכניות. על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת שלא לפגוע או לשנות דרכים כבישים, מבנים,  

 פירות ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה. ח

הקבלן יתקין על חשבונו ולפי אישור המהנדס, אמצעי דיפון ותמיכה בכל מקום בו יקבע המהנדס כי קו  

החפירה קרוב למבנים ומתקנים במידה המסכנת את שלמותם. הוצאות הדיפון ותיקון כל נזק והחזרת  

 מחוץ לקו החפירה, יחול על הקבלן בלבד. המצב לקדמותו במקרה של פגיעה במתקנים קיימים 

להוראות   ובהתאם  בתכניות  הנתונים  ולמדות  לשיפועים  לגבהים  בהתאם  תבוצענה  החפירה  עבודות 

 המהנדס. 

 הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן: 

I .  :ס"מ מהרום המצוין.  5לגבי החפירה בקרקעית 
II .  :מהשיפוע המצוין. 2%לגבי החפירה בשיפועים 

הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסנה במקומות ההנחה או השפיכה שיקבעו בתיאום עם  

 המפקח. החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות. 

הקבלן ייקח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור חומר ראוי למילוי  

בכל פעם שהוא נתקל בחומר שונה מזה שנתקבל מבדיקות    וחומר פסול למילוי. הקבלן ימסור למפקח

 ראשונות, ויקבל הוראות בנוגע למקום שפיכת כל סוג וסוג של חומר.
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של   ובאישורו  הקבלן  בחירת  לפי  תעשה  ידיים  בעבודות  או  מתאימים  מכניים  כלים  בעזרת  החפירה 

דיפון,   ידיים,  עבודות  כל תוספת לקבלן עבור  וכו' הדרושים  המהנדס. לא תשולם  תיקונים, הרחבות 

 להשלמת החפירה. 

למדידות   בהתאם  חפירה  למ"ק  תהינה  לתשלום  הכמויות  לחוזה.  בסיס  תהיה  הכמויות  רשימת 

נטו של העבודה   לפי המידות  ביצוע העבודה. מדידת החפירה לצורכי תשלום תהיה  שתערכנה לאחר 

בנה. מחיר מ"ק חפירה יכלול את כל  הגמורה. שיפועי חפירה לא ימדדו אלא אם כן הם חלק מן המ

העבודות ושרותי הלוואי כנ"ל בכל סוגי הקרקע במקום כולל חצוב, אשר עבורו לא ישולם בנפרד, וכן  

 את ההובלה, ההרחקה, הפזור והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי המפקח.

 חפירה ומילוי למבנים  1.04

בתוכניות. במידה ועל הקבלן לבצע חפירה נוספת  החפירות למבנים תבוצענה במדויק ובהתאם למסומן  

לצורך קבלת מרווח עבודה לבניית התבניות או ביצוע הציפוי החיצוני, לא תשולם לו תוספת עבור חפירה  

מעבר לקוי המבנה המסומנים בתוכניות. באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השונות בעת ביצוע העבודות,  

מפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר,  ינקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת ה

שיאושר מראש על ידי המהנדס ומבלי לגרום לנזקים למבנים ומתקנים קיימים הכל כמפורט במפרטים  

 וללא תשלום נוסף. 

 מחיר החפירה יהיה לפי מ"ק כולל סילוק עודפי העפר לאתר שפיכה מאושר. 

 ים בעפר. המדידות נטו לפי הנדרש בתוכניות. לא יבוצע תשלום עבור שטחי עבודה או שיפוע 

 בצוע עבודות עפר  1.05

כל עבודות העפר והביסוס יבוצעו לפי המפורט בדו"ח יועץ הקרקע והביסוס של אגסי רימון המצורף  

 כנספח למפרט זה.

 גבהים 1.06

על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים והמתוכננים, המסומנים בתכניות, ולסמן גבהים  .א

 במקומות הדרושים. נוספים 

כל ערעור על הגבהים המסומנים בתכניות ייעשה לא יאוחר משבוע מיום הוצאת צוו   .ב

 התחלת העבודה. לאחר מכן, לא תוכרנה תביעות לגבי נכונות הגבהים. 

 הבדיקות והמדידות לפני ואחרי ביצוע העבודות תעשנה על ידי הקבלן ועל חשבונו.  .ג

 דות עפר )חפירה ומילוי( ע"י מודד מוסמך בלבד.על הקבלן לבדוק ולסמן גבהים של עבו  .ד

 



 

 

 

 

30 

 סילוק עודפים ופסולת  1.07

על חשבונו, למקום   ידי הקבלן,  על  בניין, תסולק  פסולת  ו/או  חוזר  למילוי  האדמה שאינה מתאימה 

ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא תשולם    לפי הוראות הדין,  מאושר ע"י הרשויות, המזמין והמפקח,

 ה והפסולת. לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמ

 שאיבת מי תהום   1.08

עבודות העפר ויציקת רצפת הבטון תבוצענה ביבש בלבד. על הקבלן להביא ציוד מתאים על מנת  

 לשאוב את מי התהום, במידה ויימצאו, ולהבטיח את העבודה ביבש. 

 

יועץ הקרקע,   דוח  פי  ויימצאו מים  לא צפויים מי תהום בתחתית החפירהעל  עם זאת במידה  יחד   .

שיטת יישום השאיבה תקבע  שעונים בפועל,  על הקבלן לבצע את השפלת מי התהום באמצעות שאיבה.  

הבלעדית,  ובלבד ששאיבת מי התהום לא תכלול איתה שאיבת חול ו/או חומרים    ובאחריותוע"י הקבלן  

ת יציבות הביסוס של המבנים בסביבה.  הקבלן  בעלי גודל גרגיר קטן המצויים בקרקע, העלולים לסכן א

 רשאי לבחור כל שיטת שאיבה שנראית לו אך יהיה עליו לקבל על כך אישור בכתב מהמפקח. 

 ת. כל הפעולות הנדרשות לשאיבת מי תהום יהיו על חשבון הקבלן, ובאחריותו הבלעדי

 

 מדידה ותשלום 1.09

על פי המפלסים המסומנים   עבודות חפירה תימדדנה לפי מ"ק נטו, מחושב תיאורטית  .א

 בתכניות מצב קיים ותכניות לביצוע. 

מילוי מובא מבחוץ יימדד לפי מ"ק נטו כנ"ל, בהפחתת עודפי חפירה שיאושרו על ידי   .ב

 המפקח לשמש כחומר מילוי. 

 המצעים ימדדו לפי מ"ק נטו, תיאורטי לפי התכניות.  .ג

למרות האמור במפרט הכללי, הידוק השתית, הידוק המילוי והידוק המצעים לא ימדדו   .ד

ולא ישולמו בנפרד. מחיר ההידוקים המבוקרים כלול במחירי היחידה של עבודות העפר 

 השונות. לא תשולם תוספת כלשהי עבור מילוי, מצעים והידוק בשטחים משופעים.
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 עבודות בטון יצוק באתר  

 עבודת בטון יצוק באתר   2.01

 , כמפורט בתוכניות ובכתב הכמויות.40 -בטונים יהיו מסוג בטון סיגים בכל ה
 . 1.5%כל הבטונים הבאים במגע עם ביוב יהיו עם תוספת "זייפקס" 

ועבידות.    הבטונים קורוזיה  בפני  עמידות  למים,  אטימות  שתבטיח  בתערובת   יתוכננו 

 . 20 - בטון רזה יהיה מסוג ב

 . ACI 211, ACI 318תכן תערובות הבטון יהיה לפי תקנים: 

 .  5חלק   26מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי  35ספיגות הבטון לא תעלה על  

 .  0.42יחס מים לצמנט בתערובת לא יעלה על  

כל תערובות הבטונים יובאו לאישורו המוקדם של המהנדס המתכנן לאחר שיורכבו ע"י טכנולוג חב'  

 אספקת הבטון. 

שעות לפני היציקה. הפסקות היציקה תהיינה בהתאם    48הקבלן יודיע למפקח על מועד היציקה לפחות  

ת לצורך יציקת  לתכנון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. שימוש בשקתו

מלוחות   או  חלק  מפח  תהיינה  השקתות  מראש.  המהנדס  אישור  טעון  אחרים  אלמנטים  או  הקירות 

פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין וצורתן חצי מעגלית בדומה לשקתות של מכוניות הערבול של בטון  

יהיה   י   40מובא. קוטר השקתות  יותקן משפך אנכי קצר. הבטון  בעל  ס"מ לערך. בקצה השוקת  היה 

יום מיציקתו יהיה    28. משקלו לאחר  02048צפיפות גבוהה שתושג בריטוט כמתואר במפרט הכללי סעיף  

מאשר   פחות  בפני    2,300לא  המבנה  אטימות  להבטיח  חייבות  ורציפותה  היציקה  צפיפות  ק"ג/מ"ק. 

 חדירת מים ורטיבות. 

ר מחט. על הקבלן להכין ויברטור  בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בוויברטו

 רזרבי מוכן לשימוש בעת תקלה בוויברטור הפעיל. 

 הבטונים חייבים להיות אטימים ויוכנו בתנאי בקרה טובה כמפורט במפרטים הכלליים.

  " כגון:  ערבים  באמצעות  יתוגבר  ובקירות  ברצפות   הבטונים  של  CONMIX W1אטימות   "

ע שווי  אחרים  ערבים  או  יעשה  "לריספלאסט"  בערבים  השימוש  החברה.  אישור  לאחר  טכניים  רך 

עבור התוסף, מחירו   בנפרד  ישולם  ולאחר אישור המהנדס. לא  היצרנים  ולהנחיות  בהתאם לכמויות 

 כלול בסעיפי הבטונים.

. מינון סופי יקבע על ידי   1.5-2%במינון של כ  LP 111ערב לשיפור עבידות יהיה מתוצרת  לריספלאסט 

 ל המייצר ובאישור המתכנן בכתב  וזאת לאחר ביצוע ניסויים שיפורטו בהמשך .  טכנולוג המפע
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יהיו מעץ   ליציקות הבטון  יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה. התבניות  ואנכיים  משטחים משופעים 

פעמים. חיבור התבניות בקירות לא יעשה בחוטי קשירה, אלא על ידי    4חדש והשימוש בהם לא יעלה על  

"פטנט" המחברים    מחברי  כיוון.  בכל  המבנים  בכל  קבוע  יהיה  הקונוסים  בין  המרחק  מאושרים. 

 והקונוסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואנכיים מסודרים, הכל לפי אישור המפקח. 

 . 904כל התבניות יתאימו לדרישות תקן ישראלי  

הקיר כמוגדר בתוכניןת. לא    המרחק בין התבניות יימדד לפני יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי

תורשה כל סטייה של הקטנת העובי המתוכנן, והקבלן יחויב במקרה כזה בפירוק התבניות ובהתקנתן  

 מחדש, לתיקון המרחק שבין התבניות. 

מ'. אם הבטון עלול להיעצר בברזלי    1.5גובה הנפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על  

מ'. במקרים אלה יוצק הבטון דרך צינורות, או דרך משפכים, או    1.5-ה קטן מהזיון, יהיה גובה הנפיל

 דרך פתחים בתבניות. 

בקוטר קטן   צינורות  עם  מייקו  או משאבות  בטון  בעזרת משאבות  יציקה  להביא בחשבון  על הקבלן 

 ס"מ.    30-יידרש בקירות הבטון שעוביים קטן מ  3"-ו 2. השימוש בצינורות בקוטר "3" -ו 2מהרגיל של "

דרך תקרות,   או  הקירות  דרך  העוברים  צנרת  וכן קטעי  וכו'  סולמות  קורות,  לחיבור  פחים  מסגרות, 

יסופקו ע"י הקבלן ויוכנסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. אורך קטעי הצנרת יאפשר התחברות  

הצינו קטעי  את  הצנרת  מקבלן  לקבל  ידאג  הקבלן  לתוכניות.  בהתאם  הצדדים  משני  רות  אליהם 

ובאישור   הצנרת  קבלן  עם  בתיאום  המדויק  במקומם  ויכניסם  היציקה  בזמן  להתקנה  הדרושים 

 המהנדס. לא תשולם תוספת בגין הנ"ל והתמורה בגינם תיכלל במחיר היחידה של הבטונים. 

 כיסוי הבטון  על הברזל     2.02

 מ"מ לפחות אלא אם צוין בתוכניות אחרת.  40כיסוי הבטון  על הברזל יהיה 

ן יקבע את הזיון בהתחשב בעובי הכיסוי הנדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות, בקוצים בזיון עובר  הקבל

 בכיוונים אחרים וכדומה. 

 פלדת הזיון  2.03

הישראלי   התקן  לדרישות  יתאימו  הזיון  פלדת  ורשתות  חלקים  4466מוטות  בטון  לזיון  פלדה   :5-2  

 חלקים. 

מוסמכת, שהפלדה שהוא משתמש בה  עומדת בכל  על הקבלן להוכיח לחברה בעזרת תעודות מעבדה  

 דרישות התקנים. 
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 מידות מוטות הזיון 

סכום   הינו  בתכניות  הנתון  האורך  חוץ.  מידות  הינן  בתכניות  הרשומות  ללא  המידות  החוץ  מידות 

 התחשבות ברדיוסי הכיפוף. 

המכופף  על הקבלן להתאים את אורך המוט לפי הכיפוף בהתאם לקוטר המוט ע"פ התקן כך שהמוט  

 לא יחרוג במידותיו ממידות החוץ הנתונות. 

 יש להקפיד על דרישה זו במיוחד בקוטרים הגדולים, אחרת המוטות לא יתאימו למקומם.

 רשימות פלדה  

עליו החובה לבדוק את הכמויות   בנוסף, חלה  ועליו להכינן בעצמו.  לא יסופקו לקבלן רשימות פלדה 

 גות לפני הזמנת הפלדה,. שבכתב הכמויות  ולהתריע במידה של חרי

 אין לשנות מידות קוטר או אורך המוטות ללא קבלת אישור המפקח מראש. 

 כיסוי הבטון על מוטות הפלדה, רוחקנים )שומרי מרחק( 

 של המפרט הבין משרדי בהדגשים הבאים: 02085הרכבת הזיון תיעשה כמפורט בסעיף  

 שום אלמנט מתכת לא יגע בפני הטפסה גם לא מסמרים.  02.04.1.1

ס"מ או כמצוין בתכניות ובהעדר פירוט יהיה   5בי כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה  עו 02.04.1.2

 כדלקמן: 

בתכניות מצוין  איננו  הכסוי  עובי  בו  מקרה  אצל   בכל  לברר  הקבלן  על  ברור,  באופן 

 המפקח, לפני הזמנת הזיון, את עובי הכסוי הדרוש באותו אלמנט.

 ס"מ ימולאו בקפדנות הדרישות הבאות:  4כאשר נדרש כסוי בטון  02.04.1.3

מ"מ פנים וחוץ באלמנטים אנכיים,    400עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה  

 מעל ומתחת לזיון באלמנטים אופקיים.  

פולימרי עם סיבים  02.01.3.3.1 רוחקנים מבטון  ע"י  על הזיון תעשה  שמירת מידות כסוי הבטון 

מוצר חרושתי מוכן, כגון זה המסופק ע"י דומא. לא יותר לקבלן לייצר   -וחוט קשירה  

 באתר את הרוחקנים מקוביות מבטון. 

02.04.1.4  
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ולא   02.01.3.4.1 הזיון התחתון  על  יוצבו  עליון  זיון  פלדה להשענת  "ספסלים" ממוטות 

 יבואו במגע עם הטפסה התחתונה או עם הבטון הרזה. 

שישמר עובי הכסוי   מידות גובה ה"ספסלים" יותאמו לחפיות רשתות זיון כך 02.01.3.4.2

 העליון כנדרש. 

 לא יותר להשתמש ברוחקנים מפלסטיק מאחר שחוזקם אינו מספק.  02.01.3.4.3

אבנים  02.04.1.5 מרצפות,  ואין להשתמש בחלקי  נסורה  אבן  בשברי  כרוחקנים  אין להשתמש 

 משתלבות או פתרונות מאולתרים דומים.

 טפסות  2.04

 סוג הטפסות  

מהסוג המבטיח טפסות   הטפסות תהיינה מפלדה, מתועשות ומדיקט מצופה מתועש, 02.04.1.1

חלקות, קשיחות ואטומות ללא מעבר אור. האטימות תושג בפני הטפסה הבאים במגע עם הבטון  

 ולא במסגרת הטפסה כדי למנוע היווצרות בליטות בטון בחיבורי הטפסות. 

הטפסות תהיינה חדשות או לאחר מספר שימושים במצב שיבטיח בטון חשוף חלק.   02.04.1.2

 הכל לפי קביעת המפקח. 

לן רשאי להשתמש בטפסות דיקט בתנאי שהדיקט יהיה "דיקט מצופה". הכוונה הקב 02.04.1.3

מ"ר בכל צד  \גר'  240-מ"מ לפחות, מצופה בשרף פנולי בכמות שלא תפחת מ  21ללוח דיקט בעובי  

הינם   זה  מצפוי  המתקבלים  הלוח  פני  הציפוי.   באותו  מצופות  הלוח תהיינה  שפות  הלוח.  של 

, פתח תקווה  16רח' משה דיין    PERIהמשווק ע"י    PERIשל   Fin-ply 21חלקים ובצבע חום )כגון

 ( או שוו"ע מאושר.03-9249331, פקס' 03-9249332. טל' 49002

הדיקט הנ"ל המופיע גם בשם המסחרי "טגופיל" או "טגו", משווק במספר רמות של כמות חומר  

קובה לעיל של חומר  הצפוי למ"ר ובהתאם לכך רמות שונות של חלקות. הדרישה הינה לכמות הנ

 הציפוי. 

יאושר שימוש בטפסות מתועשות שהינן מסגרות פלדה מודולאריות עם מלוי "דיקט  02.04.1.4

 מצופה" כמפורט לעיל. 

בכל מקרה לא יותר ערוב של טפסות פלדה וטפסות "דיקט מצופה" לאותו אלמנט.   02.04.1.5

באלמנט  בטפסות פלדה, רק במקומות חדירת צנרת או במקומות שהשלמת המידה אינה אפשרית  

 הטפסות, מותר להשתמש ב"דיקט מצופה" כמפורט לעיל.
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ס"מ או מעוגלות   2/2הפינות, דהיינו, כל מפגש חיצוני בין שתי פאות, תהיינה קטומות   02.04.1.6

 בהתאם לסוג הטפסה שיבחר הקבלן. 

ויקבל אישורו  02.04.1.7 לוחות הטפסות  לאישור המפקח הצעה מפורטת לסידור  יגיש  הקבלן 

 הטפסות הינו באחריות הקבלן בלבד. לצד האסתטי בלבד. חוזק 

 בשום מקרה אין להשתמש בלוחות, גם לא בלוחות מוקצעים.  02.04.1.8

גלוי   02.04.1.9 גלויים במצבם הסופי,  יהיו ברמה של בטון  כל הבטונים, אשר אמורים להיות 

 מוכן לצבע.

 אטימת הטפסות 

 כל סוגי הטפסות יהיו אטומים לחלוטין ליציאת מיץ הבטון. 

לן למלא את המרווחים בין חלקי הטפסות כגון ע"י הדבקת רצועות גומי או  להבטחת תנאי זה נדרש הקב 

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. 

לסו בהתאם  הכל  מתועשים,  בחריצים  או  קדוחים  בחורים  יעברו  הטפסות  שלא  מחברי  כך  הטפסה,  ג 

 ייווצר מרווח כתוצאה ממעבר המחבר. 

 מריחת הטפסות 

 מריחת הטפסות תהיה בחלב תבניות מוכן, מיצרן מוכר, המתאים לחומר הטפסה. 02.04.1.1

" מסופק ע"י  350חלב התבניות יהיה מהסוג הנשטף במים )כגון "חלב תבניות  02.04.1.2

 "כרמית" בסדרת "מיסטר פיקס"(. 

 ן. לא יותר שימוש לא בסולר ולא בשמ 02.04.1.3

כך שבשום אופן לא תהיינה   לפני הרכבתןשעות    24מריחת הטפסות תעשה לפחות   02.04.1.4

 נזילות של חלב התבניות בתחום היציקה  )החומר גורם להפרדה !(. 

 לאחר פרוק הטפסות ישטוף הקבלן במים נקיים את הבטון משיירי חלב התבניות.  02.04.1.5

 חוזק הטפסות  

. הטפסות תבטחנה התקדמות רצופה לגובה ללא  S6  חוזק הטפסות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס

 כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות הבטון בין שלבי היציקה השונים. 
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 חיזוק הטפסות 

בסעיף   02.01.1 כמפורט  יעשה  ביניהן  המרחק  ושמירת  של המפרט    020844קשירת הטפסות 

 הבין משרדי. 

 קשירה, גם לא בחוטים מגולוונים.בשום אופן לא תותר קשירת הטפסות בחוטי  02.01.2

 מ"מ.   8- מומלץ שקוטר מוט המחבר לא יהיה קטן מ 02.01.3

.  מגולוונתלשימוש בפלדה    020844יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסעיף   02.01.4

 הגלוון ייעשה בטבילה באבץ חם ולא גלוון אלקטרוליטי. 

הנ"ל    020844יף  בכל אלמנטי הבטון  יוקפד על מלוי דרישת המפרט הבין משרדי בסע  02.01.5

ייעשה    דסקיתלחיבור   הגלוון  אטימה.  להבטחת  המחבר  למוט  ריתוך    לאחרבניצב 

 הדסקית. 

 .S6צפיפות המחברים תיקבע ע"י הקבלן בהתחשב בסומך הבטון הטרי לפחות  02.01.6

יישארו   02.01.7 זו  בצורה  דירוג.  ללא  אנכיים  בקווים  של הטפסות  יש למקם את המחברים 

 המרטט או צינור יציקת הבטון ללא הפרעה. מרווחים חופשיים להחדרת  

 שומר מרחק של חב' "דומא"

  - Aבכל תבניות הקירות יש להשתמש בשומרי מרחק קשיחים עם קונוסים קצה כדוגמת "

WS  DOMA    המסופק ע"י חב' "דומא", לאחר הרחקת הקונוסים יש לסתום את החורים "

 " או שו"ע מאושר.610במלט בלתי מתכווץ כדוגמת "ספיר  

 דוגמת מחבר לקירות
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 עיצוב שקעים  

בלבד. לא    בלוחות עץהטפסות לעיצוב שקעים להפסקות יציקה או עבור התקנת ציוד וכדומה, ייעשו  

להבטיח   זו  דרישה  מטרת  סוג.   משום  ספוגיים  בלוחות  או  מוקצף  פוליסטירן  בלוחות  שימוש  יותר 

 שיירי חומר המילוי. שלאחר פרוק לוחות העץ שבשקעים יישאר בטון נקי ללא שום 

המפקח רשאי להתיר לקבלן ליצור את השקעים בעבודת חיצוב וסיתות בתנאי שהיא תבוצע בזהירות  

 ללא פגיעה בשפות השקע ובאופן שיבטיח חתך במידות מלאות כמתוכנן.  

 ביטון צנרת ואביזרים, חורים ומעברים  

בתכניות   02.04.7.1 מופיעים  והחורים  המעברים  כל  שלא  על  מודגש  הקונסטרוקציה. 

הקבלן לבצע את עבודת הטפסנות תוך בדיקה בכל מערכות התוכניות: תכניות  

 הבניה, הצנרת, החשמל ותכניות הקונסטרוקציה. 

כל אלמנטי ציוד, צנרת ואביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו בטפסות ויבוטנו   02.04.7.2

תכניות   בפרטי  אחרת  צויין  אם  אלא  "חלונות"  יושארו  לא  ביציקה. 

 נסטרוקציה. הקו

המצוין   02.04.7.3 עפ"י  הבאות  האפשרויות  אחת  עפ"י  בתבניות  יותקנו  צנרת  קטעי 

 בתוכניות: 

בבטון  02.04.7.3.1 לעיגון  אוגן  עם  צנרת  קטעי  בתבניות  הקבלן  יתקין  המסומנים  במקומות 

(Puddle Flange  ואליו תרותך בשלב ברוחב קיר הבטון  יהיה  ( כמסומן בתוכניות. קטע הצינור 

י הקבלן או צנרת אחרת ע"י אחרים. לשם כך יושאר מסביב לשפות  מאוחר יותר צנרת השטח ע" 

קר אותו ניתן יהיה לקלף לאחר פירוק התבנית, על מנת ליצור  -הצינור המותקן בתבנית טריז מקל

ס"מ לכל צד של הצינור. אין להתקין פלנג'    5ס"מ לריתוך. הפלנג' יהיה עגול ויבלוט    2-3פאזה של  

והנתונים בתכ במידה  הוראותיו.  מרובע.  לפנות למפקח לקבלת  הקבלן  על  שונים,  הצנרת  ניות 

ואופן   פנים  יורשה בשום  וללא צבע חיצוני. הקבלן לא  ציפוי  ללא  יהיה  הצינור בתחום הבטון 

 "לחסוך" את קטעי הצינורות הנ"ל ולא יורשה לחבר לתבנית צינור באורך מלא.

למעבר צנרת. השרוולים   במקומות המסומנים יתקין הקבלן בתבניות שרוולי פלסטיק 02.04.7.3.2

תוצרת   דוגמת  חרושתיים  פוליאתילן  שרוולי  ש.א.ח.פ.    PWSדגם    APSיהיו  ע"י  המשווקים 

אביזר   בעזרת  השרוול  כלפי  ותאטם  אחרים  ע"י  תותקן  השרוול  את  העוברת  הצנרת  הנדסה. 

 מיוחד שיסופק ויותקן אף הוא ע"י אחרים. השרוול יהיה ברוחב קיר הבטון. 

יש להקפיד על ביצוע בדיוק עפ"י המיקום המתואר בתכניות. קוטר השרוול יהיה    בשתי האפשרויות

 כמפורט בתכניות. 
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 טפסות לאלמנטים משופעים  

 , יהיו יצוקים עם טפסה עליונה.1:2.5אלמנטים משופעים ששיפועם תלול יותר מאשר 

ת היציקה. לאחר  טפסה זו תקבע במערכת עוגנים/מחברי קשירה כך שהטפסה תעמוד בכוחות העילוי בע 

ס"מ בתוך הבטון והחורים יסתמו    5היציקה, יחתכו מוטות העיגון/מחברי הקשירה הפנימיים בעומק  

 כמפורט להלן ביחס לחורי מחברי קשירת הטפסות. 

 סוגי הבטון ותנאי הבקרה לבטון  2.05

כל הבטונים של מבני תת הקרקע והמבנים הבאים במגע עם מים  כגון שוחות והתחנה התת  
 מותאמים למבנה מים בהתאם למפרט לעיל. 40- ת יהיו מ בקרקעי

תחנת   של  העילי  והמבנה  גנרטור  דיזל  )מבנה  העיליים  המבנים  של  הבטונים  שאר  כל 
 . 30- השאיבה( יהיו מבטון ב 

 . 118כל הבטונים יהיו בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

 הבטון הבאים במגע עם מים  לכל אלמנטי   40-תערובת בטון ב

 בתנאי בקרה טובים  40-ב : סוג הבטון  

פורטלנד    :    סוג הצמנט ת"י     CEM I  52.5צמנט  להגדרות    1בהתאם 

 )צמנט    פורטלנד מעורב ללא אפר פחם מרחף  2002מהדורה  

 ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן  360 :  כמות הצמנט

 לא יותר כל שימוש באפר פחם  : אפר פחם

צמנט לא   - ליטר/מ"ק,  יחס אפקטיבי מקסימלי מים    160 : מנת המים/צמנט 

על   בסעיף    0.40יעלה    1חלק    466בת"י    3.2.2.3)כמפורט 

( ודרישה זו תתקיים לפני הדרישות האחרות  2003מהדורה  

 במפרט התערובת 

 3סוג א' בהתאם להגדרת ת"י   : סוג האגרגט

 ק"ג/מ"ק  650(       :      מ"מ 19-20פוליה )

 ק"ג/מ"ק  160 :  עדש

 ק"ג/מ"ק  630:      אגרגט מודרג                  

 ק"ג/מ"ק  360:         חול                             



 

 

 

 

39 

לפי ת"י    S6לפחות   :               סומך הבטון נמדד  2006)  2.1חלק    26בבדיקת שקיעה    ,)

 בעת היציקה 

 גר'/מ"ק בטון   300:      מיקרו  סיבי ניילון

   0.8%- 0.5%"  )ספק לריספלסט( 1W  CONMIX: "תוסף אטימות           

 מ"מ 35:  חדירה מכסימלית מותרת אטימות הבטון         

- לרבות מוסף מסוג על   כל המוספים יוספו באתר הייצור בלבד 6Sהבטון הטרי יובא לאתר עם שקיעה  

ממשקל הצמנט, העומד    1.5%סופר פלסטיסייזרLP  (Super plasticizer  -    )  111לסטי לריספלאסט  פ

של המפרט הבין משרדי כך שסומך הבטון לפני היציקה, בבדיקת שקיעה, תהיה    02014בדרישות סעיף  

 (. 2006) 2.1חלק  26לפי ת"י   S6לפחות 

לאחר הוספת    על הקבלן לבצע בדיקה מוקדמת של משך זמן הנסיעה לאתר, סדרת בדיקות סומך הבטון

 דקות( לבדיקת משך ההשפעה   60,  45, 30, 15דקות, ) 15המוסף, במרווחים של 

 

 בפועל של המוסף, ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי ההוספה במפעל. 

פלסטי )סופר פלסטיסייזר( הנ"ל לא יהיה מעכב.  הקבלן רשאי להוסיף, בנפרד, חומר מעכב  - המוסף העל

העלש למוסף  מתאים  הבטון  - יהיה  בתכונות  מלאה  שליטה  להבטיח  כדי  פלסטיסייזר(  )סופר  פלסטי 

 מנה לפי הצורך ובדיקות מוקדמות. 1-1/2ובקצב התקשותו. כמות המעכב 

 הערות :

 יום לפני ביצוע עבודות הבטון.  60תערובות הבטון תאושר מראש ע"י המתכנן, לפחות 

זמן הנסיעה לאתר, סדרת בדיקות סומך הבטון  על הקבלן לבצע בדיקה   מוקדמת של משך 

דקות( לבדיקת משך ההשפעה    60,  45,  30,  15דקות, )  15לאחר הוספת המוסף, במרווחים של  

בפועל של המוסף, ולשכנע את המפקח שהמוסף יהיה פעיל בעת היציקה גם בתנאי ההוספה  

 במפעל. 

א יהיה מעכב.  הקבלן רשאי להוסיף, בנפרד, פלסטי )סופר פלסטיסייזר( הנ"ל ל-המוסף העל

פלסטי )סופר פלסטיסייזר( כדי להבטיח שליטה מלאה  -חומר מעכב שיהיה מתאים למוסף העל

 בתכונות הבטון ובקצב התקשותו. 

 התערובת הסופית תקבע לאחר ניסויים מוקדמים. 

 הנחיות כלליות
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תוצאות הנדרשות  באחריות מפעל הבטון לבדוק התאמת המוספים זה לזה לקבלת ה

 ובמיוחד את התאמת התוספים השונים לבטון סיגים. 

 . 1923יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם לדרישות ת"י 

ל  החזויה  והטמפרטורה  היציקה  בזמן  הטמפרטורה  אם  בטון  לצקת  השעות    24-אין 

 מעלות צלסיוס.  4 - שלאחריה  נמוכה מ

מעלות צלסיוס, יהיה    32, כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על  במזג אוויר חם ויבש

 על הקבלן לנקוט באמצעים יעילים להורדת מידת החום של התערובת. 

 תכן התערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן בכתב לפני ביצוע העבודה.

 

 סימון תערובות  הבטון   

טון השונות לפי המפורט בתעודות המשלוח יהיו סימונים מזהים נפרדים לתערובות הב 

 לעיל. 

 למבני מים  40-בקרת איכות צמודה במבנים מבטון ב  

 במפרט הבין משרדי.   0209בקרת האיכות תבוצע כמתואר בסעיף  

דעת   להנחת  עד  הראשונות  ביציקות  הבטון  מפעל  טכנולוג  להמצאות  לדאוג  הקבלן  על 

סטיסייזר( באתר הגיעו  פלסטי )סופר פל - המפקח שסידורי היציקה לרבות הוספת מוסף על

 לשגרה מספקת.

 היציקה  2.06

 הקבלן יבטיח את רציפות היציקה. 

עליו להגיש למפקח, בכתב, תיאור הסידורים לאספקת בטון ממקור חליפי, גיבוי לציוד  

 השאיבה, והימצאות ציוד נוסף באתר  לבצוע עבודות הריטוט, ההחלקה והאשפרה. 

 יציקה במזג אוויר חם ויבש  

 . 4.6.1.3( בסעיף 2003) 1923ראה ת"י 

אין   אם  כזה.  אוויר  מזג  שחזוי  בימים  או  שרב,  בימי  בטון  לצקת  אין  ככלל, 

אפשרות להימנע מיציקה בימים אלה, תעשה היציקה רק באישור המפקח לאחר  

 שיתקבלו הוראותיו לגבי האמצעים המתאימים להגנה על הבטון. 
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יספק   הלילה,  בשעות  לצקת  המפקח  וידרוש  האמצעים  במידה  כל  את  הקבלן 

 הדרושים לרבות תאורה וכו'.

. על הקבלן לנקוט באמצעים  º32הטמפרטורה של התערובת באתר לא תעלה על  

יעילים להורדת הטמפרטורה של התערובת, לשביעות רצון המפקח, כגון: התזת  

מים על האגרגטים, הגנת קווי המים נגד קרינת השמש, צביעת הערבלים בצבע  

מכמות המים.     50%בצל, הוספת קרח למי התערובת בשיעור עד    לבן, העמדתם

יוכיח הקבלן למפקח כי יתר השיטות להורדת   הוספת קרח תורשה רק כאשר 

 הטמפרטורה אינן מספיקות. 

 כל הסידורים וההכנות ליציקה טעונים אישור בכתב מראש של המפקח.  

 

 אשפרת הבטון בקירות, פירוק הטפסות   

שעות מיציקה. אסור לשחרר את הטפסות לפני    16כעבור  רק    שחרור הטפסות 02.06.2.1

שעות מיציקה כדי לא לגרום תזוזה במחברים שעלולה לגרום להעברת    16עבור  

 רטיבות. 

במשך   02.06.2.2 יסודי  באופן  הטפסות  את  להרטיב  ממועד    16יש  הראשונות  השעות 

 היציקה לפחות, ועד לפירוקן.

עם פירוקן יש להמשיך    את הטפסות ומיד  ולפרקשעות ניתן לשחרר   48כעבור   02.06.2.3

 באשפרה:

מצופה   02.06.2.3.1 גיאוטכני  בד  העשויות  לאשפרה  ייעודיות  ביריעות  הקירות  את  לכסות  יש 

פוליאתילן כאשר הבד פונה אל הבטון והפוליאתילן כלפי חוץ, ולהרטיב ברצף מתחת ליריעות  

  02051יממות מגמר היציקה(.  הכל כמפורט בסעיף    9יממות נוספות )סה"כ לתקופה של    7למשך  

 של המפרט הכללי. 

 

 גימור שטחים אופקיים, החלקה ואשפרה   

 החלקת שטחים אופקיים   

 כל המשטחים האופקיים יוחלקו ב"הליקופטר". 02.06.3.1.3

 החלקה תעשה במכונת יישור והחלקה מסתובבת )"הליקופטר"(.    02.06.3.1.4
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 אין להתיז מים או לפזר צמנט על פני השטח בזמן ההחלקה. 02.06.5.1

שבלונות   02.06.5.2 לפי  תבוצע  בסעיף  ההחלקה  הדיוק   דרישות  )ראה 

 "דיוק" לעיל(. 

  2-3-כאשר ניתן לדרוך על הבטון והעקבות שוקעים לא יותר מ 02.06.5.3

מ"מ, יש לבצע החלקה ראשונה בעזרת "הליקופטר" במצב 

 כפות שטוח. 

ב"הליקופטר"   02.06.5.4 החלקה  המשך  הבטון,  להתייבשות  בהתאם 

בהם  ובמקומות  קירות  לאורך  ידנית  בכף  והשלמה 

אינו משטח   ה"הליקופטר"  לקבלת  סופית  החלקה  עד  מגיע, 

 חלק ואטום לחלוטין. 

ס"מ. הקבלן   50-60שטחים קטנים או צרים  יוחלקו ב"הליקופטר" בעל קוטר קטן   02.06.5.5

 יידרש להביא ציוד מסוג זה ולבצע את ההחלקה ב"הליקופטר" גם במקומות קטנים או צרים. 

ע את ההחלקה, על רק במקומות בהם גם "הליקופטר" בקוטר קטן כנ"ל לא יוכל לבצ 02.06.5.6

פי אישור המפקח מראש, יוחלק בכף מתכת באופן קפדני, במספר מחזורים ועד העלמות מוחלטת  

 של סימני המאלג'. 

 תיקון החלקה פגומה שנעשתה בהליקופטר או במאלג' 

ע"י 02.06.4.1 תיקון  יבוצע   התכווצות,  שנוצרו סדקי  או  כראוי  בוצעה  לא  וההחלקה   במידה 

 בטון לח, גמר השכבה השנייה בהחלקה בספוג לח. בשתי שכבות, על  "35"נאטצם 

בשטחים שהוחלקו בהליקופטר תבוצע הכנת שטח ע"י חספוס פני הבטון בסיתות או   02.06.4.2

 במקרצפת.

 אשפרת שטחים אופקיים 

הבטון   02.06.5.1 פני  את  לכסות  יש  הבטון  על  לדרוך  ניתן  כבר  כאשר 

מצופה   גיאוטכני  בד  עשויות  לאשפרה  ייעודיות  ביריעות 

העומדות בדרישות המפרט הבין משרדי בסעיף  פוליאתילן לבן  

.  הבד פונה אל הבטון. לא להרטיב לא את הבטון ולא את  02051

 הבד.

 ס"מ.  20היריעות בחפיה של  •
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היריעות יהודקו למקומן בלוחות עץ בצפיפות מתאימה   •

 למניעת התרוממות היריעות ברוח. 

יש להרטיב מתחת   02.06.5.2 למחרת היציקה, לאחר התקשרות הבטון, 

 ליריעות עד שהבד יוספג במים.

בת"י    4.7.3יממות. )ראה סעיף    10לשמור על כסוי מורטב למשך   02.06.5.3

 (. 2003עבודות בטון יצוק באתר   1923

מדה, ישטפו פני הבטון במים בלחץ  \ לפני יציקת בטון השיפועים 02.06.5.4

 גבוה להסרת שיירי החומר האוטם.

 כנ"ל כאשר גמר פני הבטון בהחלקה בהליקופטר  02.06.5.5

ולשמור רטיבות  ממחרת היציק  02.06.5.6 יש להרטיב מתחת ליריעות  ה 

 יממות.  10מתמדת למשך 

בד  02.06.5.7 עשויות  לאשפרה  ייעודיות  ביריעות  ע"י  תבוצע  האשפרה 

 גיאוטכני מצופה פוליאתילן כנ"ל. 

 סתימת שקעי הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות  

 יש לסלק את כל הקונוסים של מחברי הקשירה הן בצד פנים והן בצד חוץ.  02.06.6.1

שייווצרו ע"י הקונוסים של מחברי קשירת הטפסות,  הן בצד פנים  השקעים   02.06.6.2

והן בצד חוץ של המבנה, ימולאו, לאחר ניקוי ושטיפה יסודית במים, במלט מוכן  

"  610",  או "ספיר  35המיועד לתיקונים קונסטרוקטיביים )כגון מילוי "נאטצם  

ץ עד לפני הבטון  המשווק ע"י חב' "א.צ שיווק בע"מ"(, תוך דחיסה והידוק במוט ע 

שסביב השקע. יש לשפשף את פני הבטון כך שהסתימה תוחלק עם פני השטח ללא  

 בליטה.   

לאחר   02.06.6.3 מיד  התיקון.  חומר  לגבי  היצרן  להמלצות  בהתאם  אשפרה  תבוצע 

 התקשות יש להתיז  רסס מים במרווחי זמן של שעתיים במשך יומיים. 

נימי הכולל גם צינוריות  אם יעשה שימוש במחבר פלדה מגולוון פ   40-בבטון ב 02.06.6.4

פלסטיות, יידרש לסלק את הצינוריות ולאטום באיטום צמנטי כנ"ל. לא יידרש  

 ס"מ. 5לסלק את הצינורית אם גובה הקונוס יהיה לפחות 
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 תיקוני בטון 

 לאחר פירוק הטפסות יבוצעו תיקוני בטון הכוללים: 

 סיתות וסילוק בליטות בבטון וחלקים רופפים.  .א

 וסילוק בטון פגום בכיסי חצץ וחורים וסתימת השקעים. חיצוב .ב

בבטון  חשוף חזותי, על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לעצם ביצוע   .א

התיקונים ועליו להכין דוגמא לאישור המפקח. תיקון כיסי חצץ  וחורים בפני  

הבטון, בייחוד במקומות לאורך הפסקות יציקה, ינוקו וימולאו במלט מיוחד,  

 בלתי מתכווץ, לתיקונים קונסטרוקטיביים כמפורט להלן. מוכן,

 חיצוב וסתות 

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. 

ב   החיצוב ייעשה לעומק העולה ס"מ על עומק הבטון הפגום.  איזור    1-לפחות 

 ס"מ מקצה האזור הפגום. 5החיצוב והסתות יבלוט לפחות 

ומסביב   מעל  גם  חיצוב  כוללת  פלדה  מוטות  באזור  והסתות  החיצוב  עבודת 

 למוטות מבלי לפגוע בשלמותם.

 ניקוי בסילון מים  

ים נקווים ע"י  בר, לסילוק שיירי אבק. סילוק מ  200ניקוי בסילון מים, בלחץ  

 ספיגה בסמרטוט או סילוק בלחץ אויר.  השטח יושאר במצב לח עד לתקון בבטון. 

 תיקון במלט מוכן, בלתי מתכווץ לתיקונים קונסטרוקטיביים 

לאחר עבודות ההכנה הנ"ל, יבוצע מלוי אלמנטי הבטון לחתכם המקורי במלט,  

ע" קונסטרוקטיביים  לתיקונים  המיועד  מוכן,  מתכווץ,  היצרן  בלתי  הגדרות  פ 

 " של חב' "א.צ. שיווק בע"מ".35ומותאם לעובי המילוי הנדרש כגון "נאטצם 

 הקבלן יביא את חומר התיקונים לאישור המפקח, מראש.



 

 

 

 

45 

 גימור ואשפרה 

פני השכבה העליונה יוחלקו בכף טייחים כך שיתקבל משטח בעל   .א

 פנים חלקות מבריקות. 

 תבוצע אשפרה בהתאם להמלצות היצרן לגבי חומר התיקון.   .ב

חשבונו.   .ג ועל  במרווחי  מים  רסס  להתיז   יש  התקשות  לאחר  מיד 
במקום   תמורה,  ללא  הקבלן  לרשות  יועמדו  המים  לעיל,  כאמור 

 ובכמות שתיקבע ע"י המפקח.

 

 תפרים  ואטמים     2.07

 

 תפרים ואטמים יבוצעו במקומות המסומנים בתוכניות וכדלקמן: 

 

 תפרי עבודה )לפי החלטה באתר ובאישור המפקח( 

 אטם תופח.   -

או   Water Stop Rx  101כגון    3/4x1האטם יהיה על בסיס גל מתנפח בחתך לפחות " 

Bento Seal    ( או ש"ע או על בסיס גומי סינתטי משולב בשרפים  תופחיםSikaswell 

Profile  .)או ש"ע 

 יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.

 יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן. 

 ס"מ לאורך האטם, בנוסף לדבק.  30יש לקבוע מסמרי פלדה כל              

 חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה ע"פ הוראות היצרן. 

 ס"מ לפחות מקצה האטם לפני הקיר הפנימיים .  8יש להקפיד על שמירת מרחק של 

 

 קות יציקה הפ 2.08

 
באם תורשינה ע"י המהנדס הפסקות יציקה הן תעשינה רק במקומות ובאופן המאושרים 
על ידו. כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר, תמיכות לקוצים וכל הקשור 

נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי של ההצעה. הקבלן יגיש  להפסקת היציקה, אינם  
 שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים לנ"ל.  3

 
בתפרים יש לבצע כל "אגף" ביציקה נפרדת ובין היציקות יש להכניס אביזרים שונים )כגון      

 "קלקר", יתדות מתכת וכו'( בהתאם לפרטי המהנדס. 
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קורות שאינן יצוקות בשלמותן יש לתמוך באמצעות מגדל תמיכה לעומס הפועל על החתך  

 ימים לפחות לאחר השלמת החתך.  7עד  המלא,  
 

 הפסקות יציקה שאינן מתוכננות ע"י המתכנן        
 

המסופק ע"י חברת "דומא"    HBTיש לבצע באמצעות אלמנטי מתכת ייעודיים, כדוגמת   
 לסוג האלמנט  בו נערכת הפסקת היציקה. שווק בע"מ בהתאם  

 
 

 בדיקת אטימות למבנה בטון 2.09

 כללי  

ע"י הקבלן ועל    שפירים  לאחר גמר עבודות הנדסה אזרחית ולפני ביצוע האיטום ימולא המאגר במים

לראשונה עד למפלס המתוכנן של המים בקצב קבוע . לאחר מכן יישמר גובה  חשבונו. המאגר ימולא  

המים בבריכה ע"י תוספת מים לתקופת ייצוב שבה תהיה ספיגה של המים ע"י הבטון . תקופת הייצוב  

שעות   24ימים לפחות. לאחר תקופת הייצוב יימדד וירשם מפלס גובה המים במרווחים של   3תהיה של 

, הנפילה הכללית המותרת של מפלס גובה    7של  למשך תקופת בדיקה   ימים. במשך תקופת הבדיקה 

הימים , אחרי קיזוז המים המתאיידים ) בדיקת ההתאיידות תבוצע על פי הנחיות המכון המטאלורגי  

 מ"מ .   10של גובה המים המתוכנן או  1/500 - בבית דגן( ותוספת של מי גשם , אסור שתהיה יותר מ

המים וירידת  כל    במקרה  את  יסמן  המהנדס  וברצפה.  בקירות  הבריכה  תבדק   , מהנ"ל  גדולה  תהיה 

המקומות בהם יש חשד  של חלחול או נראים כתמי רטיבות, סימני נזילה או חלחול. כל הסימונים יהיו  

, ייתקן את כל המקומות הפגומים ויחזור על   על הצד החיצוני של הבריכה . הקבלן ירוקן את המים 

 שנית כפי שמתואר למעלה.  בדיקת האטימות 

מחדש   מים  ומילוי  תיקון  לשם  הבריכה  הורקת  לרבות  האטימות  בבדיקת  הקשורות  ההוצאות  כל 

 תחולנה על הקבלן. 

 אחריות הקבלן לאטימות המאגר 

אחראי   יהיה  הקבלן  זה.  חוזה  של  ההכרחיים  התנאים  אחד  היא  הבריכה  של  המוחלטת  אטימותה 

של הבריכה ויתקן על חשבונו בלבד את כל הנזילות והליקויים  אחריות גמורה לאטימותה המוחלטת  

שנים מתאריך גמר העבודות ואישור המתכנן. במקרה ולאחר כל התיקונים   10אשר יתגלו לתקופה של  

לא ישיג הקבלן את האטימות המוחלטת ייחשב הדבר כהפרת חוזה מצד הקבלן והמזמין יהיה רשאי  

 על מנת לכסות את הנזקים שייגרמו לו ע"י כך.  להפעיל כנגד הקבלן כל סעיפי החוזה
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מידת ההתאידות תיקבע בהשואה לאיבודי התאידות במיכל מלא מים בתנאי חשיפה דומים למבנה  

 הנבדק. 

לאחר הורדת מרכיבי התאידות    -ירידת מפלס המים הכללית המותרת בגמר תקופת בדיקת האטימות 

 מגובה המים של המבנה המלא.     1/  500לא תעלה על    -וגשם 

בתקופת בדיקת האטימות יש לסמן את כל מקומות הרטיבות והנזילות ע"י צבע בצד הקיר החיצוני. כל  

טפול בתקון הבטון, סדקים או אטום תפרים במקומות הנזילות או הרטיבות יבוצע מצד הקיר הפנימי.  

 סדקים יהיו אלסטיים וללא אפשרות לריאקציה כימית עם מים. חומרי האטום לתקון נזילות ב

באם המבנה לא יעמוד בדרישות בדיקת האטימות הנ"ל יש לרוקנו ולבצע את התיקונים הדרושים תוך  

 פי הוראות ו/או אשורה מהנדס. שמוש בחומרי אטום מתאימים ל

נה מחדש במים ולבצע   יש למלא את המב  המפקחלאחר השלמת התקונים לשביעות רצונו המלאה של  

 ימים  לקבלת אטימות מוחלטת לפי הדרישות הנ"ל.  3בדיקת אטימות חדשה במשך 

 כולת המחירים ואופני מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתרת 2.10

 אלמנטי הבטון השונים ימדדו לפי שטחם או נפחם נטו כמפורט בכתב הכמויות. 

 העבודות הבאות ללא שום תוספת למחיר היחידה:מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את 

 סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים.  .א

 סידור שקעים, הנמכות בתקרות, חריצים וכו'. .ב

 ביטון צנרת מכל סוג ומכל קוטר. .ג

פלטקות .ד והברגים  ביטון  הפרופילים  )עבור הפלטקות,    קוטר  ומכל  סוג  ברגים מכל  פרופילים,   ,

 בנפרד(.  ישולם

 הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה )עבור הברזל ישולם בנפרד(. .ה

 שיפוע(.  5%סידור שיפועים עליונים ו/או תחתונים בבטונים מכל סוג שהוא ובכל מקום )עד  .ו

 טונים כמפורט )לא כולל החלקת הליקופטר(.החלקה והידוק של הב .ז

 התאמה ועיבוד סביב מחסומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקנו ברצפה.  .ח

 שימוש בתבניות מתועשות מהירות ביצוע.  .ט

 מדידות ושירותים של מודד מוסמך.  .י

 כל התוספים והערבים הנדרשים והמפורטים דלעיל.  .יא

 מים וכו'  קיטום פינות, אף .יב

 
כל סוג זיז המופיע בתוכניות ואינו נכלל בסעיף נפרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך מדידה ותשלום  

 בסעיף המתאר את האלמנט ממנו יוצא או בולט הזיז. 
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 מחירי פלדת הזיון לא ייחשב בעבודות הבטונים ויחושב בנפרד למדידה. 

 ברזל. מחיר הפלדה הזיון יכלול  הכנת רשימות 
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 עבודות איטום  

 כללי 5.01

האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים החייבים באישורו המוקדם    דותכל עבו

 של המפקח. 

 על הקבלן או קבלן המשנה מטעמו להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים: 

הסוג  תעודה שעבר השתלמות והוא בקיא בתהליכי ונוהלי עבודה עם חומר האיטום מ  א. 

חומר  את  משווקת  ו/או  המייצרת  החברה  מטעם  תהיה  )התעודה  זה  בחוזה  הנדרש 

 האיטום(. 

 שנים לפחות בתחום זה.  3מסמכים המעידים על ניסיון מוצלח קודם של  ב. 

 רציפות שכבות האיטום  5.02

בתוכניות ו/או  הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי הביטוי  

 במפרט ו/או בכתב הכמויות, יובא הדבר בעוד מועד לידיעת המפקח. 

 הצעות שינוי ואישור דוגמאות 5.03

הצעותיו   יראו  האיטום,  בעבודות  כלשהם  שינויים  להציע  לנכון  הקבלן  ימצא  עבודה  כדי  תוך  אם 

ילת הביצוע יהיה  ידו בכתב. לפני תח - כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המפקח ואישורן על

 על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן דוגמאות של חומרי האיטום שברצונו להשתמש בהם.

 אחריות הקבלן 5.04

 שנים.  10אחריות הקבלן לגבי עבודות האיטום תהיה לתקופה של 

 הכנת שטחי בטון שנועדו לקבלת איטום 5.05

איטום   א.  יעשה  עליהם  הבטון  שטחי  אופקיים    - כל  ושטחים  שטחים  משופעים 

 אנכיים יהיו חלקים ויציבים ללא קיני חצץ, וללא שקעים ובליטות. 

 חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים אחרים.  ב.

כל החורים, כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ  פוואר" של חב' "סיקה"   ג.

במפרט    02.02רק  ספק "גילאר בע"מ", העבודה תבוצע לפי הוראות הספק או לפי פ

 נתיבי ישראל, על פי החלטת המפקח. 
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שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה   ד.

 של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמנט. 

 שבמפרט הכללי.  090235שכבת היישור בטיח צמנט תבוצע בהתאם לסעיף  

מתוע    צמנטי  הרבצה  טיח  יהיה  ת"י  הטיח  תואם  בשקים  1920ש  לאתר  ויגיע   ,

למשך   לפחות  בתוקף  יהיה  החומר  היצרן.  של  הגיעו    6מקוריים  מיום  חודשים 

כנדרש   יוחל בביצוע שכבות איטום בטרם הושלמה הכנת השטחים  לאתר.. לא 

 ידו כמתאימים. - לעיל, ולא לפני שהשטחים נבדקו ע"י המפקח ואושרו על

לעיל לא תמדד בנפרד ותחשב כנכללת במחירי    הכנת שטחי בטון בהתאם לאמור ה.

 היחידה המתאימים.

מוחלק בין סרגלים מקובעים. החלקת   20  - ו.       שכבת השיפועים בגגות תהיה מבטון ב

הבטון תהיה לרמתה המתקבלת בהחלקת הליקופטר. לא יאושר שימוש בבטון  

 קל ליצירת שיפועים. 

 מעגילות )רולקות(  5.06

  X  5  5, ויהיו במידות )משולש הרולקה(  1920יעשו מטיח הרבצה צמנטי מתועש תואם ת"י    הרולקות

 ס"מ.

 איטום ביריעות ביטומניות משופרות והנחיות כלליות 5.07

 תקן ישראלי בתוקף.-היריעות יהיו תוצרת ארופאית או ישראל בעלות תן

 מות בריתוך. . לגבי יריעות איטום המיוש  3חלק   1430יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 

(, מולחמות לקיר ולרצפה, המכילות פולימר  ”M“יריעות האיטום יהיו מסוג יריעות ביטומניות )טיפוס  

 מ"מ על פי התוכנית והמפרט.  5מ"מ או  4ובעובי של  S.B.Sאלסטומרי 

בכל מקרה החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח, ועל הקבלן לספק למפקח מראש ולפני  

תוצאות    תחילת וכן  יצרן,  וקטלוג  פרוספקט  כולל  היריעות,  יצרן  של  הנתונים הטכניים  העבודה את 

בדיקות מכון התקנים הישראלי, ותו תקן ישראלי בתוקף. לא יאושרו לשימוש יריעות המכילות בגבן  

 מ"מ.  0.5הטבעה )אמבוסינג( עמוקה מ 

כר ומעובדות  אחיד  עובי  בעלות  תהיינה  לשמש,  חשופות  ומודבק  יריעות  לבן  אגרגט  ציפוי  עם  אוי 

אורגינלי ע"י היצרן ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים, חתכים, נקבובים, קמטים, שקעים, גלים, בליטות,  

 שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'. 
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עות  מנת לא לפגוע פגיעה בגלילי הירי -גלילי היריעות יובלו ויאוחסנו אך ורק במצב אנכי ובשטח מוצל. על

 גלילים לפחות בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים.  8בהובלה או אחסנה ובכדי למנוע נזק, יקשרו 

 כן, אין בשום פנים להניח גלילי יריעות אחד על השני הן בהובלה וכן באחסנה. -כמו

 גלילי היריעות יפתחו לפני הנחתן ויגולגלו שוב לגלילים לפני השימוש. 

 ם פריימר ביטומני לפני יישום היריעות, יש לייש

להנחת   קודם  תבוצע  בליטות,  בו  וקיימים  מקרה  ובכל  מוחלק  להיות  חייב  היריעות  ליישום  השטח 

. הלחמת  85/40, והחלקה בביטומן חם מסוג 1430/3היריעה שכבת פריימר ביטומני תואם לנדרש בת"י 

 כל יריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות. 

ב בכיוון השיפועים. כאשר כיוון הלחמת היריעות מעל המישור האנכי  כיוון הנחת היריעות יהיה בהתחש

השיפוע   או  האנכי  לכיוון  ניצבת  היריעות  של  הארוכה  שהצלע  כזה  הינו  בשיפוע  הנטוי  במישור    - או 

 החפיה, תיעשה כדוגמת גג רעפים כאשר היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו הנמוכה יותר.

 איטום רצפה תחתונה  5.08

 לקר  קורת בטון + ק .1.1
ס"מ   20X40בצמוד לקיר הסלארי בהיקף הרצפה יש לצקת קורת בטון במידות של  

בעזרת קוצים    בהתאם לפרט המופיע בתוכנית. הקורה תהיה קשורה לקיר הסלארי

 ותהווה תמיכה לרצפה. מפלס פני הקורה יהיה במפלס פני הבטון הרזה. 

 בשום אופן אין לסתת בקיר הסלארי לחיבור בין הרצפה לקיר. 

בדופן האנכית של הקורה, בחיבור לשאר שטח הבטון הרזה של הרצפה יש להניח קלקר 

 ה.  ס"מ ליצירת תפר הפרדה בין הקורה לבטון הרז 1-בעובי של כ

 בטון רזה  .1.2
ס"מ לקבלת    5ק"ג צמנט למ"ק, בעובי של    400המכיל לפחות    30- יש לצקת בטון רזה ב

ללא אגרגטים  ורציף  יהיה חלק  גמר הבטון  פי פרט האיטום בתוכנית.  על  האיטום, 

הרצפה  צורת  את  תלווה  הרזה  הבטון  שכבת  המשטח.  מפני  הבולטים 

האיטום   לביצוע  ווטות  ותיצור  לקורות הקונסטרוקטיבית  מתחת  בהמשכיות 

 תחתונות, קפיצה בין מפלסים וכד'. 

 ס"מ מתחת למפלס תחתית הרצפה.   5-מפלס תחתית הבטון הרזה יהיה בגובה של כ

 שעות  72-זמן ייבוש שכבת הבטון הרזה לפני יישום מערכת האיטום יהיה לא פחות מ

יש   1.1)שבוצעה בסעיף    לקראת קורת הבטון ההיקפית בקירות הסלאריים שלעיל( 
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  20- ס"מ ובגובה של כ  20-לבצע עיבוי של שכבת הבטון הרזה ויצירת ווטה ברוחב של כ

 ס"מ )גובה הקורה(.  

, יגיע הבטון הרזה עד לדופן הקיר וילווה את בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי

היקף   אורך  לכל  האיטום צורתו  לביצוע  לקיר  רציף  משטח  ליצור  מנת  על  המרתף 

 בהמשכיות.  

 הכנת השטח   .1.3
האלמנטים  ביצוע  ואת  הפרטים  כל  את  להשלים  יש  האיטום  עבודת  תחילת  לפני 

שמשפיעים על האיטום, לדוגמא: צינורות החודרים את האיטום, הנמכות, פינות וכו'.  

וטי ברזל וכד'. פני השטח יהיו  יש לנקות את המשטח מלכלוך, אבק, אבנים, שומן, ח 

 חלקים, יציבים, נקיים ויבשים לחלוטין לקבלת האיטום. 

יש להכין את שטח פני הקיר   בהיקף הרצפה, בצמוד לקיר הדיפון הסלארי ההיקפי

ס"מ מעל   100-נקיים וחלקים לביצוע האיטום ברצף מפני הבטון הרזה ועד לגובה של כ

 בת החלקה על פני הסלארי לקבלת האיטום.  פני הרצפה. במידת הצורך תבוצע שכ

 יריעות ללא זיון  .1.4
ושטח הבטון הרזה,  גבי הקורה ההיקפית  על  לקיר הסלארי,  בצמוד  בהיקף הרצפה 

"  FLEXOBITיריעות ללא זיון מסוג "   2לאורך "התפר" בצורה ממורכזת, יש להלחים  

של   בעובי  שו"ע  של    5או  ברוחב  תיהיה  התחתונה  היריעה  אחת.  כל  ס"מ    40מ"מ 

ס"מ. היריעות יולחמו בצדדים תוך השארתם    60והיריעה העליונה תיהיה ברוחב של  

 בצורה חופשית במרכז התפר.

 פריימר  .1.5
" או שו"ע  B 2000על גבי שטח הבטון הרזה יש למרוח פריימר ביטומני מסוג "ספיר  

 ג"ר/מ"ר.  300בכמות של 

 ביטומן חם  .1.6
  1" או שו"ע בכמות של  75/25ם מסוג " מריחות ביטומן ח  2על גבי הפריימר יש לבצע  

 מ"מ לפחות בנק' מדידה(.  2בעובי  -ק"ג/מ"ר   2ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ 

 יריעה ביטומנית לאטימה   .1.7
מ"מ דרגה  5בעובי  S.B.Sעל כל שטח הבטון הרזה הלחמת יריעה ביטומנית על בסיס 

M   ההדבקות תואמת . ההדבקה על המשטח תהיה ע"י חימום של חומר. ההלחמות ו

תהיינה ע"י אש מבוקרת כדי למנוע חריכת החומר. החפיפות הצדדיות לאורך היריעות  

מ  פחות  לא  יהיו  היריעות    10-הסמוכות  של  הקצוות  בשתי  לרוחב  החפיפות  ס"מ, 

 יריעות בנק' אחת.   4ס"מ. אין לחבר  20- הסמוכות יהיו לא פחות מ
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 גמר האיטום  .1.8
 ופן רציף והמשכי.האיטום יכלול את כל שטח הבטון הרזה בא 

 מדה להגנה   .1.9
ס"מ. המדה תבוצע בתערובת נוזלית למחצה    5יציקת מדה להגנת האיטום בעובי של  

 כדי למנוע שימוש בכלים וגרימת נזק לאיטום. 

כל   במקומות בהם בוצעה הנמכה לקראת שטחים אנכיים, תמלא שכבת המדה את 

 שטח ההנמכה עד ליצירת משטח אופקי ליציקת הרצפה. 

 ים מתנפח  עצר מ .1.10
בכל הפסקת יציקה, מתוכננת או לא מתוכננת, סביב צינורות וכד' יש להניח פס עצר  

 X  20  15" או שו"ע במידות של  CONTITE_S_WATER STOPמים מתנפח מסוג "

 מ"מ מותאם למים מליחים. 

 סביב צינורות הפס ילופף במרכז עובי היציקה. 

 יציקת רצפת בטון  .1.11
 כמתוכנן בתוכניות קונסטרוקציה. יציקת רצפת בטון 

 איטום קיר דיפון סלארי  .2
 

 הכנת השטח של הקיר הסלארי .2.1
,לכלוך, אבק וכד'.   יש להכין ולנקות את שטח הקיר הסלארי מאבנים בולטים, חול 

לסתת ולסתום חורים ואזורי סגרגציה בחומר צמנטי לתיקון בטון מתועש לא מתכווץ  

" וכד', לאחר השלמת עבודות הכנת    "SIKA_REP_POWER",  620כדוגמת "ספיר  

 השטח פני הקיר יהיו חלקים, ישרים, נקיים ויבשים לקראת קבלת האיטום. 

טום יש להכין את כל הקוצים הדרושים לתפיסת קיר היישור. הקוצים לפני ביצוע האי 

 יהיו מברזל מצולע או עגול, הכל בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. 

על גבי הקוצים היוצאים משטח הקיר הסלארי יש להגן בעזרת יריעת פוליאטילן או 

נה זמנית,  הגנה זו תבוצע לפני תחילת עבודות האיטום בהתזה, כהג  צינוריות פלסטיק,

 . כדי לא ללכלך את הקוצים הקונסטרוקטיביים באיטום הביטומני

ס"מ הצמוד לדופן קיר הדיפון יהיה ללא עטיפה על מנת   3-חלק של הקוצים באורך כ

 להשאיר מקום לסגירת מערכת האיטום מסביב לקוצים.

וכד' במידה ובאופן כללי או חלקי פני הקיר ימצאו מחוספסים, בעלי אזורי סגרגציה  

תבוצע בשטחים רלוונטיים אלו שכבת טיח צמנטית מוחלקת. שכבת הטיח הצמנטי  
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ס"מ, כך שבסוף הפעולה פני השטח יהיו חלקים ורציפים    2-3יהיה בעובי מינימלי של  

 ומתאימים לקבלת האיטום. אזורי סגרגציה יסותתו לפני ביצוע הטיח הצמנטי. 

ת"י   תואם  מתועש  הרבצה  טיח  יהיה  צמנטית    1920הטיח  "הרבצה  " 720כדוגמת 

 - )כרמית( או ש"ע

במידה ובחיבורים בין האלמנטים של הקירות הסלאריים יתגלו חדירות מים יש לסתת  

את הבטון הרופף בצידי החיבור ולנקות את החיבור מכל לכלוך, חומרים רופפים וכד'. 

. " או שו"עWATERPLUGלכל אורך החיבור יש לבצע סתימה בצמנט מהיר מסוג " 

ימשיכו  החיבור  סתימת  ולאחר  במידה  מיוחדות.  פיות  הסתימה  בתוך  למקם  יש 

" מסוג  מתנפח  פוליאוריטן  חומר  הפיות  דרך  להזריק  יש  המים   SAFEחדירות 

FOAM .או שו"ע. כמות הפיות והמרווח ביניהם יקבע בהתאם למצב בשטח " 

חיתוכם,   לאחר  לבצע  יש  העוגנים,  באזור  מים  חדירות  ויתגלו  באישור במידה 

הקונסטרוקטור, סתימה בצמנט מהיר והזרקת פוליאוריטן כמוסבר לעיל לפני תחילת 

 עבודות האיטום. 

 חגורת בטון מעל לקיר הסלארי .2.2
לאורך הקיר הסלארי בחלקו העליון יש לצקת חגורת בטון אופקית על גבי ראש הקיר  

וני. גובה שתחליק את השטח ותיצור משטח אטימה לחפיפה בין האיטום הפנימי לחיצ

 ס"מ ורוחבה יהיה כרוחב הקיר הסלארי.   20-החגורה יהיה מינימום כ 

יש להכין את שטח הקורה נקי לחלוטין מאבק, לכלוך וכד'. שטח הקורה יהיה חלק 

 לחלוטין לקבלת האיטום. 

" 730מריחות איטום צמנטי מסוג "ספירקוט    3על גבי החגורה ומשני צדדיה יש לבצע 

 ק"ג/מ"ר(.  3ק"ג/מ"ר כל מריחה )סה"כ  1או שו"ע בכמות של 

 איטום ביטומני מותז  .2.3
על כל שטח הקירות הסלאריים ביצוע התזת איטום של אמולסיה ביטומנית על בסיס  

 מ"מ. 6מים דו קומפוננטית מסוג "רפידפלקס" או שו"ע בעובי שכבה יבשה של 

מ'   1ס"מ וסביב העוגנים לרוחב של    50לרוחב של    הקיר הסלארי בחיבור בין אלמנטי

 מ"מ.  8 -יבוצע עיבוי של ההתזה הביטומנית עד לקבלת עובי שכבה של כ

תבוצע חפיפה עם ההתזה הביטומנית הבולטות מעל לפני  בחלקו התחתון של הקיר  

 מ'. 1רצפת המרתף לגובה של 

ה לאיטום הצמנטי  יעלה האיטום עד לקצה החגורה בחפיפ בחלקו העליון של הקיר  
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 שלעיל(.  5.2שבוצע על גבי הקורה. )ראה סעיף 

 צר מים מתנפח  .2.4
על גבי הרצפה בהיקף, בצמוד ל דופן הקיר הסלארי, במרכז עובי קיר היישור המתוכנן 

" או  CONTITE WATER STOPרצועות של עצר מים מתנפח מסוג "  2יש להצמיד  

 מ"מ. 15X20שו"ע במידות של 

ם את הרצפות או בכל הפסקת יציקה, יונח פס של עצר אחד כנ"ל ביב צינורות החודרי

 במרכז עובי היציקה. 

 צינוריות להזרקה   .2.5
 " מסוג  להזרקה  צינורית  תונח  העצרים  שני  או  WEBAC INJECTO TUBEבין   "

 שו"ע לאורך כל הקירות הסלאריים.  

צוק מטר והיציאות יהיו במקומות מסודרים, בשטח הקיר הי  5-אורך הצינור יהיה כ

 בתוך קופסאות פלסטיק, כך שניתן יהיה להגיע אליהם ולהזריק דרכם במידת הצורך. 

 יציקת קיר בטון + גמר פנימי .2.6
יציקת קיר בטון פנימי בהתאם לתוכניות קונסטרוקציה וביצוע גמר בהתאם להנחיות 

 האדריכל. אין להעביר מוטות קשירה דרך התבנית. 

 סתימת התפר  .2.7
ס"מ,   6בקצה התפר במישור פני קיר הבטון הפנימי יש לגרד את הקלקר לעומק של  

 ס"מ גדול מרוחב התפר הנתון.  1לדחוס מוט ספוג פוליאטילן בקוטר של 

" או  SAPIR THANE 230את קצה התפר יש לסתום במסטיק פוליאוריטן מסוג " 

 שו"ע. 

 בצינוריות להזרקה במידת הצורך  -הזרקת פוליאוריטן  .2.8
דה ויתגלו חדירות מים דרך החיבור שבין הרצפה לקירות עקב תזוזות או סיבות במי

חומר  לקירות,  הרצפה  שבין  בחיבור  שהוכנסו  הצינוריות  דרך  להזריק  יש  אחרות, 

הידרו גראוט" או שו"ע עד קבלת   SAFE FOAMאיטום פוליאוריטן מתנפח מסוג "

התאם למצב בשטח, עד שטח יבש ללא חדירות מים, כמות ההזרקה תקבע במקום ב

 לעצירה מוחלטת של נביעת המים וקבלת שטח יבש לחלוטין.  

 הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של המתכנן.

 דרך פיות מקומיות במידת הצורך  -הזרקת פוליאוריטן  .2.9
במידה ויתגלו חדירות מים דרך סדקים בשטח הקירות, כתמי מים נקודתיים, נביעות  

וכנסו פיות בקדחים מקומיים שיבוצעו סביב נקודות החדירה,  מים מקומיות וכד', י 
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הידרו    SAFE FOAMודרך פיות אלו יוזרק חומר איטום פוליאוריטן מתנפח מסוג "

גראוט" או שו"ע עד קבלת שטח יבש ללא חדירות מים, כמות הפיות, וכמות החומר 

ה נביעת  של  מוחלטת  לעצירה  עד  בשטח  למצב  בהתאם  במקום  יקבע  מים להזרקה 

 וקבלת שטח יבש לחלוטין.  

 הזרקות יבוצעו רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרויקט.

בחדרים   3 דקות  בשכבות  מוגמש  הידראולי  צמנט  בסיס  על  בטון  קירות  של  פנים  איטום 

 הרטובים

 כללי   

 העבודה תבוצע על פני רצפה וקירות הבטון.  א.  

 לביצוע מערכת האיטום. להכנה נאותה של השטח יש חשיבות רבה  ב.  

 

תוספות   ג.   מספר  כולל  היצרן,  להוראות  בהתאם  יבוצעו  והעבודה  השטח  הכנת 

ונקודות להדגשה. בכל מקרה של אי הבנה או סתירה, יש להתקשר למפקח או  

 ליועץ האיטום. 

)מעל   ד.   גדולים  בטון  תיקוני  פני  היציקה,    55על  הפסקות  לסדקים,  מעל  ס"מ(, 

מקדימות של טיח הידראולי מוגמש עם שילוב של שריון מארג    תתבצענה מריחות

 זכוכית חסין אלקלי. 

של     ה.  במקרה  היצרן.  של  העדכני  המידע  דף  פי  על  החומר  את  ליישם  הקבלן  על 

למנהל   לפנות  על הקבלן  היצרן,  או מפר  לדף המידי  לבין  זה  בין מפרט  סתירה 

 הפרוייקט לקבלת הנחיות. 

יישום בחללים סגורים מחייב אוורור מאולץ. יישום החומר בתוך חללים שאינם     ו. 

 א לכשל החומר, ולצורך להסירו מהרצפה והקירות. מאווררים כראוי, עשוי להבי 

 חומרים 

מערכת האיטום מבוססת ברובה על חומרים מתוצרת "סיקה" )שוויץ(, המיוצגת   א.  

בארץ על ידי גילאר בע"מ. ניתן להשתמש בחומרים שווי ערך, אם יאושרו מראש  

 ובכתב על ידי המפקח.

מוגמש, דו רכיבי, כגון: "סיקה טופ  חומר האיטום העיקרי יהיה צמנט הידראולי  ב.  
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 " )גילאר(. 107סיל 

 " )גילאר( או ש"ע. H 122חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה כגון: סיקה טופ  ג.          

ארג הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי. ארג הזכוכית יהיה בעל "עיניים" בגודל   ד.  

 מ"מ.  44של 

 הכנת שטחי בטון  

לקבלת   א.   עד  וכו',  תבניות  שמן,  מלחים,  רופף,  בטון  לכלוך,  והסרת  יסודי  ניקוי 

 תשתית בטון נקיה ויציבה. 

מומלץ לבצע   ב.   על הבטון.  בטון/חול מוקשה המצויים  כל קרום בטון/מי  הרחקת 

 זאת בשיטה מכנית, ולאחר מכן רחיצה במים נקיים.

בשטח הנ"ל, עד לקבלת בטון חזק ויציב  לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל   ג.  

 ס"מ, ניתן להתחבר גם לבטון עם מעט סגרגציה(.  3)בעומק של לפחות 

 

  3ס"מ וברוחב של  3חירוץ ופתיחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה, לעומק של  ד.  

 ככל האפשר(.  -ס"מ, בצורה מלבנית ככל האפשר )דפנות אנכיים לפני השטח 

 או ש"ע.  122H -החורים והחריצים ב"סיקה טופ סתימת החרירים,  ה.  

 

 ביצוע האיטום  

", על פני כל השטח, המיועד  107מריחה ראשונה של חומר איטום "סיקה טופ סיל   א.         

 לאטימה. 

 שעות או למחרת היום. 4-6מריחה שניה כנ"ל תבוצע לאחר  ב.  

 ל.שעות או למחרת היום תבוצע שכבה שלישית כנ" 8כעבור  ג.  

 ק"ג/מ"ר.  4.5סה"כ הכמות המיושמת בשלש שכבות  ד.   

 הכנת תערובות החומרים והיישום 

 B-הנוזל( ו   A", )107התערובת של הרכיבים של חומר האיטום "סיקה טופ סיל   א.  

של   נמוכה  במהירות  מכני  באופן  יעורבבו  לפחות    200-400)האבקה(,    3סבל"ד, 



 

 

 

 

58 

 דקות. 

"שכבת   ב.   ככלל  היצרן.  להוראות  בהתאם  תשתנה  שכבה  בכל  התערובת  יחסי 

 משכבות הגמר.  Aההדבקה" )השכבה הראשונה( תכיל יותר רכיב 

 דקות.  30כמות החומר המעורבב תהיה כזו הניתנת ליישום תוך    

אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי, אלא יש לזרוק את   ג.         

 החומר. 

המריחות תיעשינה במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה   ד.  

מ"מ בכל שכבה )אינה מיושרת ומוחלקת כשכבת צבע(. אין    1  -לייצור עובי של כ 

 מ"מ.  2על   לבצע, ואפילו מקומית מריחה בעובי העולה 

או     החלק(,  הצד  עם  האחרונות  )השכבות  משוננת  מרית  בעזרת  גם  ליישם  ניתן 

 בגלילה.

כ ה.   היא  לכל שכבה  היבש הנדרשת  למ"ר. מספר השכבות    -1.5כמות החומר  ק"ג 

 . 3יהיה 

 

ובלבד   ו.   האפשר  ככל  נמוכה  מים  מנת  עם  יהיה  שקעים  למילוי  הטיט  תערובת 

 מספקת למילוי המשימה. שיאפשרו עבידות 

 איטום גג חדר עילי  5.09

ס"מ, ויציקת    3בעובי    P-30בידוד תרמי של הגגות על ידי הדבקת לוחות קלקר   .1   

 4#@ 20/20ס"מ לפחות, כולל רשת פלדה מרותכת    5שכבת מדה בטון בשיפועים בעובי  

 ומוחלק בהליקופטר לפי שיפועי הניקוז. 

גרם למ"ר, ויבוש   -300-" בכמות של כ101מריחת פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט   .2  

 שעות.  3-5למשך 

ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית    30חב של  ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברו .3  

 ללא אגרגט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים ובהגבהות בגג. 

עם אגרגט מולבן מןטבע על פני    5Mמ"מ מסוג    5הלחמת  יריעה ביטומניות בעובי   .4 

 היריעה. 
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יריעת חיפוי תולחם החל מאף המים )או פני המעקה במקומות בהם לא קיים אף   .5  

ס"מ על פני האיטום האופקיים. יריעת החיפוי    15מים או סרגל אלומיניום( ותרד עד  

 תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום העיקרית. 

" לאיטום  244במידה ויש אף מים, יש למרוח בקצה היריעה שמתחתיו "אלסטיק   .6  
מרוח  סופי. במידה ואין אף מים יש לקבע סרגל אלומיניום בקצה היריעה ברולקה ול

". במקרה של מעקה נמוך היריעה תעלה על פני המעקה ותגיע  244מעליו "אלסטיק  
 " בקצה היריעה. 244ס"מ מקצהו החיצוני, לאחר מכן יש למרוח "אלסטיק  5עד 

 בדיקת אטימות   

ס"מ    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 על חשבון    48הגבוה במשך  לפחות במקום  

יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות   כגון  כל הסידורים הכרוכים בכך  כוללת את  הקבלן. ההצפה 

 ואטימות המרזבים. 

ת ההצפה  ם יתגלו נזילות וליקויים באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו ולחזור על ביצוע בדיקא

 כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח. 

 

 אשפרה 5.10

 ימים לפחות.   3אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך   

 בקרת איכות 5.11

ס"מ, המדידה   X 3 3עובי השכבות יבדקו על ידי הסרת שכבה סופית יבשה בגודל 
 בעזרת קליבר דיגיטלי.  

 מ"ר.  10הקבלן יבצע מדידת עובי כל  

 :הערות  

 בכל נק' מדידה.  מ"מ -2לא יפחת מ  עובי כולל של שכבות האיטום היבשות          

יאושרו לשימוש חומרים, שווי ערך, )בכתב(, יש להתאים את המפרט לחומר    באם 
 שיאושר. 

 מדידה ואופני תכולת מחירים     5.12

מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל איטום  

באיכות הנדרשת במפרט )מפרט כללי ומפרט מיוחד( ובתוכניות. כמו כן איטום יחשב  
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 ככולל: 

 הכנות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות.  -  

 שכבת יסוד ומריחת ביטומן.  -  

 ביריעות משופרות. איטום  -  

 כל ההכנות ושכבות היסוד כפי שידרש ע"י יצרן החומרים. -  

 בדיקות אטימות והצפה.  -  

 חפיות, פחת וכו' לרבות כל חומרי העזר.          -  

 ימדדו בנפרד לנ"ל רק העבודות המצוינות בכתב הכמויות.    -  

 ב הכמויות. איטום הרצפה והקירות ימדד במ"ר נטו לפי הפרוט בכת    -

 מדה בטון נמדד בנפרד במ"ר וכולל רשת זיון.  -  

 רולקות בטון ואיטומן ימדד במ"א. -  
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 עבודות נגרות ומסגרות פלדה  

פלדה   ומסגרות  אומן  נגרות  לעבודות  כללי  מפרט  ראה  האלה  העבודות  הועדה    -  06פרק    -לגבי  של 

 הנ"ל: תוספת למפרט וב  ינמשרדית המיוחדת בהוצאה האחרונההב

 דוגמאות 6.01

הקבלן יגיש, דגמים של כל האביזרים, פרזול וכו' לאישור המפקח. הדגמים המאושרים יישארו בידי  

 המפקח עד לאחר קבלת העבודה. הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידה. 

 פרזול 6.02

תובאנה לאישור המפקח  . דוגמאות מכל אביזרי הפרזול  (Heavy Duty)  כל הפרזול יהיה ממין משובח

אלא אם הוגדרו ברשימת הנגרות של היצרן ומס' קטלוגי. לכל המנעולים יהי מפתח אב. כל הצירים  

 .יהיו מוגנים מפני חלודה עם דיסקיות. הדוגמאות יהיו על חשבון הקבלן

 

 צביעת משטחי עץ  6.03

שכבות    -2פכטל ושכבות צבע יסוד, פעמיים ש   2הצביעה תהיה בשכבות הבאות: מריחה בשמן פשתן,  

האדריכל.   דרישת  לפי  הגוון  )שכיבה(.  אופקי  במצב  יצוק  בצבע  יצבעו  הדלתות  כנפי  כל  עליון.  צבע 

 הצביעה כוללת את כל הקנטים מסביב. 

 הגנת חלקי העץ  6.04

וכו'. טיפול זה יעשה ע"י   כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים, חרקים 

בתוך תמיסה של פנטו כלורי מדולל בספירט מינרלי, לפי הוראות היצרן, למשך    טבילה של כל חלקי העץ

 דקות לפחות או בכל חומר אחר בעובי דומה.  8

 דלתות לבודות 6.05

יהיו   הדלתות  לכנפי  המשקוף    100%המלואות  בין  אטמים  התקנת  כוללת  הדלתות  עבודת  מלואות. 

רת הדלת. סוג האטמים ודרך התקנתם  והכנפיים לשיפור ההפרדה האקוסטית ומניעת רעש בזמן סגי

 יקבלו את אישור המפקח, כל הקנטים מסביב יהיו מעץ קשה.

 מוצרי פלדה ונירוסטה  6.06

מכופף מעוגן וממולא בטון. הפלדה  מגולוון בחום וצבוע  משקופי הדלתות יהיו כמסומן ברשימות מפח  

. על הקבלן לציין  ST-37לייצור המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תפול בטיבה מפלדה  

בהצעתו את סוג הפלדה. טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה, יצרף הקבלן ספציפיקציות ומפרטים  

שיעידו על טיבה, ויציינו באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה. כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים בחם  
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  על גבי הגילוון היא תבוצע לפי המפורט בסעיף   ובמקומות בהם נדרשת צביעה  11.08.3כמפורט בסעיף  

11.08.4 . 

 

 ריתוך 6.07

במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה  

או   הבריטי  התקן  לדרישות  יתאים  הבחינות  ומכל  שרופים,  ומקומות  חורים  ללא  במראה,  שווה 

בליטות  האמריקאי. הרית לאורך המקצועות.  פרופילים  חיבור  יורשה  ולא  ובנקודת  בפינות  יבוצע  וך 

 הריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל שטח אחיד וחלק. 

 דלתות וחלונות מפלדה  6.08

המצוינות   ולמידות  לסוג  בהתאם  רפפות  עם  או  אטומות  כנפיות,  דו  דלתות,  וירכיב  יספק  הקבלן 

ייווצר    בתוכניות  כדוגמת  לדלתות    מתכת מ"מ בהתאם לטיפוסים השונים למשקופי    2משקוף הדלת 

 תוצרת ש.ב.א. מפעלי מתכת בע"מ . 

בשני צידי הדלת עם חיזוקים פנימיים כנדרש בהתאם לטיפוס    מפח מגולוון בחום וצבועכנפי הדלתות  

מ"מ עם טבעות    3הדלת. כנף הדלת תחובר למשקוף בעזרת שניים או שלושה צירי פרפר מיוחדים בעובי  

 פליז. 

 אספקת הדלתות תהיה רק מתוצרת מפעלים מוכרים לייצור דלתות.

לפי תוכניות סטנדרט ובמידות המפורטות    דלתות נגררות וחלונות פלדה במידות לא סטנדרטיות יבוצעו

 בתוכניות. 

 מעקות 6.09

מחומרים מרוכבים מתוצרת   6-27כל המעקות יהיו מעקות תיקניים לפי תוכנית סטנדרט מס'  

המעקות יובאו לאתר בשלמות ויחוברו בחיבורים מכניים. לא יאושרו    .316כגון  או מפלב"מ  

 ריתוכי המעקות באתר.  

 סולמות 6.10

 ,  6-33תכניות סטנדרט י תקן, עשוי מחומרים מרוכבים מתוצרת כגון רבדיון ולפי  יהיה לפ כל סולם  

6-34,6-37,6-36 . 

 סבכות/מכסים 6.11

לפי תוכניות סטנדרטיות  מיצקת או מחומרים מרוכבים כדוגמת תוצרת רבדיון  יהיו    והסבכות  המכסים

כל המכסים והסבכות יהיו ניתנים להרמה באמצעות בוכנה הידראולית, כך    כפי שמופיעים בתכניות.ו

שניתן יהיה לפתוח ולסגור את המכסה בקלות וניתן יהיה לקבע את המכסה בשפוע כשהוא פתוח. על  
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מתוכנן   המכסה  עומס  פיו  על  התקן  את  הפרויקט  למנהל  להציג  הליכה  .  DIN 1229הקבלן  סבכות 

 ק"ג/מ"ר.   250המתאימים לעומס מינימלי של  Heavy Dutyמטיפוס  מחומרים מרוכביםתעשייתיות 

 

 מפלדה מגולוונת בחם ומעוגנת לבטון כמצויין בשרטוטים.   כל סבכה תותקן על גבי מסגרת מתאימה 

 

 עיגונים למונוריל 6.12

קונסטרוקציה מפלדה עבור  על תקרת מבנה הבוצה ומעל יחידות ציוד הזקוקות להרמה,  הקבלן יתקין  

 מונוריל להרמת ציוד בהתאם לתכניות. 
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 פנימית  מערכות מים, ביוב ואינסטלציה 

 כללי 7.01

  בהוצאת  ה המעודכנת( על כל פרקיו,צוע העבודה יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודת בנין )המהדוריב . א

כון. יש להתייחס  יטחון ומשרד הבינוי והש ימשרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הבהועדה הבין  

 . לותיעולעבודות מים   57, במפרט כללי למתקני תברואה וכן לפרק 07במיוחד לפרק  

 המפרט המיוחד להלן הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והוא עדיף בכל מקרה על המפרט הכללי.   ב.

  כל החומרים, הצינורות, אביזרים, ספחים, מתקני תברואה וכו' יהיו מתאימים לדרישות התקן    ג.

יעמדו בדרישות תקנים אחרים של ארץ    - הישראלי ויישאו תו תקן. בהעדר התקנים הישראליים      

 היצור של אותו חומר או מוצר .חומרים אשר אינם נושאים תו תקן לא יתקבלו. 

כ ד.  של  בדיקות  בצורה  כל  העבודה  בזמן  חשבונו  ועל  הקבלן,  ע"י  ייעשו  וחומרים  עבודה  חלקי   ל 

שתידרש ע"י המהנדס ולשביעות רצונו. המפקח יהיה רשאי לפסול, ללא כל תשלום, כל חומרים או  

 עבודה שהינם מאיכות נמוכה מזו הנדרשת ע"י המפרטים, התכניות והוראות המהנדס.

 או קטלוג על הציוד, הקבועות, הברזים והאביזרים  \ר דוגמא ועל הקבלן להציג למהנדס לאישו ה. 

 שבדעתו לרכוש. הקבלן ירכוש אותם אך ורק לאחר קבלת אישור המהנדס.    

   עבודת הקבלן תהיה מדויקת ורצופה ללא הפסקות ותבוצע בהתאם לתכניות. במקרים של ספק  ו. 

   דעת עצמו ללא קבלת אישור יעשה זאת על יתייעץ הקבלן עם המפקח. כל שינוי שיבצע קבלן על    

 ידרשי אחריותו וישא בכל הוצאות הפרוק והרכבה מחדש של עבודתו לפי התכנית במידה ו 

 לעשות זאת.    

הקבלן יתאם את עבודתו עם קבלני המשנה לעבודות השלד, החשמל והטיח. הקבלן מתחייב בזאת   ז. 

 המפקח.  שעות מרגע אזעקתו ע"י    48לבוא לאתר לבצע עבודות הכנה לפני יציקה של גג או עמודים תוך  

 אספקה והרכבת ציוד אלקטרומכאני 7.02

 אספקת ציוד 

 ו על ידי ספק אחד, שהוא נציג היצרן בארץ, ועל אחריותו. כל פרטי הציוד המתוארים בסעיף אחד,  יסופק

המהנדס רשאי לפסול את השימוש בציוד המוצע ע"י הקבלן, או בחלקו באם יתברר לו כי אין הם מתאימים  

אחר,   ציוד  כל  בציוד.  לשימוש  מראש  המהנדס  אישור  את  לקבל  הקבלן  חייב  מקרה  בכל  לייעודם. 

המהנדס, יתאים לדרישות המפורטות ולדעת המהנדס, והמחיר עבורו יהיה  אלטרנטיבי לזה שנפסל ע"י  

 בכל מקרה המחיר המופיע ברשימת הכמויות והמחירים כפי שהוצע ע"י הקבלן. 

 להלן פרטי הציוד שיש לספק ולהרכיב:

 יצרנים מאושרים פריט ציוד 
 משאבות צנטריפוגוליות:  ציוד שאיבה 

Flygt, Sulzer, KSB, Hidrostal  
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 Pulsar, Entec, Siemens מדי מפלס אולטראסוניים 
  Krohne, ABB, Enderss-Hauser, Siemens מדי זרימה אלקטרומגנטיים 

 ,Orbinox, Ham  And Baker ,Fontain, Gereg סגרים
 ז.א.ט

 .KSB ,AVK ,Pentairהכוכב, רפאל,  מגופים
 Auma, Rotork, Bernard מפעילים חשמליים 

 

 אספקה לעבודה בשלמות  7.03

צנרת    , הנלווה  הציוד  כל  את  תכלול  המחיר  הצעת  בשלמות.  יסופקו  האלקטרומכני  הציוד  פרטי  כל 

ואביזרים, מכשור, לוח חשמל ובקרה כולל שדה בקר עם בקר מתכנת תכנה חיבור לרשת התקשורת  

מערכות   לכל  מתנעים  חיצונית,  להתקנה  אלקטרוניים  תדר  שנאי  מלא,  ופיקוד  מתנעים  במכון,שדה 

כל אביזרי הפיקוד והבקרה, מפסקים חצי אוטומטיים, ספקים, הגנות ברקים וספייקים , מפסק    ,העזר

ראשי, הכל מושלם עונה לדרישות המפרט המיוחד לחשמל המצורף, חיבור למערכת הבקרה, וחיבור  

 חשמל, אוגנים ואוגנים נגדיים לעבודה בשלמות. 

מוצע למערכת הבקרה ו/או מערכת החשמל  מודגש, כי כל התאמה שיש לבצע כדי לחבר את הציוד ה

תהיה חלק מהצעת המחיר, ולא ישולם בגינה בנפרד. הצעת המחיר תכלול כל אביזר הנדרש להגנה על  

 הציוד מפני הפסקות חשמל, עומס יתר וכיוצא באלה.  

באחריות הקבלן לוודא התאמה בין הציוד, שיסופק לצנרת המתחברת אליו. כל השינויים שיש לבצע  

רת, לרבות אביזרים, כולל, אך לא מוגבל למעברי קוטר, התאמה בין אוגנים מתקנים שונים, וכל  בצנ

עבודה אחרת שיש לבצע לצורך התאמה מושלמת בין הציוד לצנרת מכל סוג שהוא, יילקחו בחשבון על  

 ידי הקבלן בעת הגשת הצעתו, ולא תשולם בעבורם כל תוספת שהיא. 

 תוכניות למכרז  7.04

הציוד, הצנרת והאביזרים, המצורפים למסמכי המכרז, סומנו "למכרז בלבד" ונועדו לתאר    תכניות הרכבת

למציע באופן כללי את מהות העבודה וצפויים בהם שינויים כדי להתאימם למתקן. עבודות ההרכבה יבוצעו  

ת הרכבת  לפי הנדרש במפרטים ו/או לפי תכניות שיוכנו ע"י הספק ויאושרו ע"י המתכנן. לאחר קבלת תכניו

( ימציא המתכנן לקבלן תכניות "לביצוע" והקבלן יבצע את העבודה  7.06ציוד מספק הציוד )ראה תת סעיף  

 במכלול לפיהן.  

צע את העבודה בהתאם למחיר הכולל למכלול, גם אם יהיו  התכניות "לביצוע":  יחייבו את הקבלן והוא יב

 שונות מתוכניות המכרז או שלא היו מצורפות למכרז. 
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 תיאור ופרטי הציוד המוצע 7.05

יגיש הקבלן לאישור תיאור מפורט של הציוד והאביזרים המוצעים    מקבלת צו תחילת עבודה יום    30  תוך

התיאור   ידו.  המוצעעל  הציוד  לפרטי  האחריות  רשימת  מילוי   & Schedule of Particulars  יכלול 

Guarantees  ורשימות הציוד  של  אפיון  עקומות  דיאגרמות,  מידה,  בקנה  מידות  עם  אופייניות  תכניות   ,

את   שיבהיר  מספיק  בפירוט  הכל  עומדים,  הם  סטנדרטיים  מפרטים  איזה  לפי  ציון  תוך  מבנה  חומרי 

נות והתאמת הציוד המוצע לדרישות המפרטים. כל החומר יוגש כשהוא חתום ע"י היצרן  המימדים, התכו

כולל חישובים סטטיים ודינמיים וכל אינפורמציה נוספת שתידרש ע"י המהנדס. רק לאחר קבלת אישור  

 בכתב מאת המהנדס יוזמן הציוד.  

ויסופקו על ידי אותו ספק. לדוגמא: כל  פרטי ציוד ו/או מכשור בעלי ייעוד דומה יהיו מאותה תוצרת  

 מדי החמצן יהיו מאותה תוצרת ויסופקו על ידי ספק אחד.

 תכולת תכניות הרכבת הציוד 7.06

תוך שבועיים מאישור ההצעה לאספקה, יגיש הספק/ יצרן לאישור המהנדס תכניות מפורטות של סוג  

מוש חלקים  רשימת  כולל  ידו  על  המוצעים  הציוד  פרטי  והרכבת  השיטה  הציוד  החומר,  סוג  למת. 

והשרטוטים ורשימת החלקים יהיו מושלמים ויאפשרו לקבלן הרכבת הציוד להרכיב את הציוד ולהביאו  

 לידי פעולה ללא תוספת חלקי ציוד כלשהם. התכניות יוגשו בקנה מידה מפורט ויכללו: 

את המתקן    כל תכניות המערכת, הפרטים, החתכים והמבטים כולל מידות בקנ"מ שיראו בפירוט  .א

 והציוד הנלווה שיסופקו לפי החוזה. 

 תכניות הרכבה במידות מפורטות של כל חלק מהמתקן כולל שרטוטי היסודות הנדרשים,  .ב

 משקל הציוד, סוג החומרים והגימור.   

תכניות עבודה של אביזרים נדרשים לחיבור חשמלי ו/או מכני המראות את פרטי האביזר בהצבה   .ג

 חיבור וההתקנה הנדרשים אחד לשני ולמבנה. המוצעת להרכבה ופרטי ה

 תכניות עבודה מפורטות של כל הצנרת במתקן המראות את המיקום והמפלס המדויקים של   .ד

מתלים   פרטי  ומיקומם,  סוגיהם  והשסתומים  המגופים  האביזרים,  המחברים,  הצינורות,  כל 

 ותמיכות לצינורות, בלוקי עיגון ופתחי ניקוי וניקוז.

סוגי החיבורים החשמליים לכוח, בקרה ותאורה עם דיאגרמות חיווט המראות    דיאגרמות של כל .ה

תכלול   המקיפה  החיווט  דיאגרמת  מתאים.  מספור  עם  השונים  הציוד  חלקי  החיבורים,  כל  את 

 דיאגרמות חד קוויות, דיאגרמות בקרה ותכניות הרכבה מפורטות. 

ס .ו הלוח,  מבנה  המראות  חשמל  לוחות  של  מפורטות  עבודה  ורומי  תכניות  חיווט  מרכיביו,  ידור 

 חזיתו. דיאגרמת חיווט תסומן בסימון של השימושים המתאימים של הציוד.  
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שרטוטים מפורטים של כל השרוולים, הפתחים, חורי הברגים וכל יתר העבודות שצריכות להשתלב   .ז

 בעבודות ההנדסה האזרחית, אשר יוכנו ע"י הקבלן ויותאמו לתכניות ההנדסה האזרחית.

 ם קבועים וזמניים בנקודות ריכוז, הלחצים במבנה עקב עומס זמני, המידות והסוג.   עומסי .ח

פרטי סידורים למניעת פגיעה במבנה עקב לחצים קבועים וזמניים הנגרמים ע"י העמסות קבועות   .ט

 או זמניות בנקודת ריכוז תוך כדי הרכבת הציוד. 

 גשת תכניות עבודה לאישורה 7.07

יוגשו לאישור המהנדס כמקשה אחת בשלמות על מנת  תכניות ההרכבה לכל מתקן או יח ידת טיפול 

לאפשר בדיקתם בהתייחס לכל חלקי יחידת הטיפול. במידה ותכניות ההרכבה של הציוד האלקטרומכני  

שהוגשו ע"י הקבלן יחייבו שינויים במיקום ובגודל החורים, החדירות, בלוקי העיגון והתמיכות לעומת  

רז", יכין הקבלן על חשבונו את תכנון השינויים ויגישם, בקנה מידה זהה  אלה המופיעים בתכניות "למכ

 לזה שבתכניות "למכרז", לאישור המהנדס.  

 כניות עבודה ופרטים לביצועת 7.08

יום מיום ההגשה יאשר אותם או    30העבודה שיוגשו ע"י הקבלן יבדקו ע"י המהנדס, אשר תוך    תכניות

 יום מיום הדרישה.    15ידרוש תיקונים. על הקבלן לבצע את התיקונים תוך 

תכניות עבודה שיאושרו לשביעות רצונו של המהנדס יחתמו על ידו עם תאריך "מאושר לביצוע" והעתק  

ה אישור  לקבלן.  אינם  יוחזר  במבנה  השינויים  לביצוע  ותכניות  לביצוע  ההרכבה  תכניות  את  מהנדס 

ופעולתו הסדירה של   ולביצוע הרכבת הציוד והצנרת הנלווית,  פוטרים את הקבלן מאחריותו לתכנון 

 הציוד.   

 פיקוח על ההרכבה מטעם הספק 7.09

במהלך הרכבת הציוד  באחריותו של הקבלן לוודא שנציג טכני מוסמך של ספק/ יצרן הציוד יהיה נוכח  

ניסיונו   זהותו,  על  מועד,  מבעוד  למהנדס,  יודיע  הקבלן  הרצתו.  ובזמן  ידו  על  שסופק  האלקטרומכני 

 ותאריך הגעתו של נציג הספק עבור כל ציוד אלקטרומכני ויקבל את אישורו להזמנת הנציג.  

 הקבלן לא יחל בהרכבת ציוד אלקטרומכני ללא נוכחות הנציג המוסמך של הספק. 

מסמך   למהנדס  הקבלן  יגיש  הנלווים  והצנרת  האביזרים  האלקטרומכני,  הציוד  הרכבת  השלמת  עם 

 חתום על ידי נציג הספק המאשר שהציוד הורכב לשביעות רצונו המלאה. 

כנדרש   ותפקודה  המערכת  לשלמות  המלאה  מאחריותו  הקבלן  את  פוטרת  אינה  הספק  נציג  אישור 

 במפרטים.  
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 הרצת הציוד 7.10

 כללי  

למת כל יחידת טיפול תבוצע הרצת הציוד האלקטרומכני בנוכחות נציג מוסמך של היצרן/ ספק  עם הש

 ריותו הבלעדית. הרצת הציוד תבוצע על ידי הקבלן ועל אחשל הציוד.  

 הוראות מיוחדות להרצת המשאבות במאגר החירום 

 הרצה ביבש  

למערכת החשמל   ומחובר  לבדוק שהציוד תקין  ביבש  ההרצה  ביבש  תפקיד  במסגרת ההרצה  כיאות. 

יופעלו המנועים למשך מספר דקות, תבוצע בדיקה לכל המגופים והשערים החשמליים, תבוצע בדיקה  

 שמתקבלים אותות מכל המכשירים. 

 הרצה ברטוב 

 הרצה ברטוב תתבצע רק לאחר תיקון כל התקלות שהתגלו במהלך ההרצה ביבש. 

 שפירים מים עם  ברטוב הרצה

על ידי מילוי המאגר במים שפיריםההרצה ברטוב תבו מ"ק והרצת המשאבות למשך    1000בנפח    צע 

המאגר. התשלום בגין המים השפירים יהיה על חשבון הקבלן.  שעה לכל משאבה עד לריקון    –שעתיים  

 לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין השימוש במים שפירים. 

 במהלך ההרצה יבוצע מעקב אחר פעילות המשאבות:

 במצב ידני פעולה  -

 פעולה במצב אוטומט  -

 בדיקת כל ההתראות וההגנות של המשאבות לרבות מספקי זרימה של האל חוזרים.  -

 ספיקה, לחץ , מד מפלס אולטראסוני, מד מפלס הידרוסטטי, מצופים.  בדיקת כל המכשור: -

 הרצה ברטוב עם שפכים 

 ההרצה במים שפירים.  הרצה ברטוב עם שפכים תבוצע רק לאחר תיקון כל התקלות שהתגלו במהלך

 המשאבות תופעלנה בשני מצבים:

)או    –  1מצב   "בזק"  השאיבה  לתחנת  י"ג  השאיבה  מתחנת  היוצא  הסניקה  קו  אל  השפכים  סניקת 

תופנה אל מאגר   כל ספיקת התחנה  ימים לפחות במהלכם  המט"ש(.  ההרצה תתבצע למשך שלושה 

 החירום.
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 מעקב אחר פעילות המשאבות:

 ידני פעולה במצב  -

 פעולה במצב אוטומט  -

 שעות לפחות  24בדיקת כל אחת מן המשאבות למשך  -

 בדיקת כל ההתראות וההגנות של המשאבות לרבות מספקי זרימה של האל חוזרים.  -

 ספיקה, לחץ , מד מפלס אולטראסוני, מד מפלס הידרוסטטי, מצופים.  בדיקת כל המכשור: -

 שבתפ"מ.  Setpoints - כיול והגדרת כל ה -

 חלפה אוטומטית של המשאבות בעת: בדיקת ה -

o  )עליה בלחץ בקו הסניקה )לדמות עליה בלחץ באמצעות סגירה עם מגוף 

o  הפסקת פעולת משאבה תורנית 

פעלה   המשאבות  מן  אחת  כל  במהלכן  תקלות,  ללא  ימים  שלושה  של  פעולה  לאחר  תסתיים  ההרצה 

 שעות.  24לפחות 

 סניקת השפכים בחזרה אל תחנת השאיבה י"ג  – 2מצב 

סגירת   באמצעות  בשפכים  החירום  מאגר  מילוי  לאחר  תתבצע  השאיבה  תחנת  אל  השפכים  סניקת 

 השערים בכניסה לתחנת השאיבה.  

 לאחר שהמאגר התמלא, תוחזר הזרמת השפכים אל תחנת השאיבה. 

 הפעלת ריקון המאגר לפי התפ"מ ומעקב אחר: 

 ספיקה, לחץ ומפלס.   -

 התראות והגנות המשאבות  -

כיוון שהמשאבות מתוכננות לסניקת שפכים אל ת"ש בזק ולמט"ש אשדוד, יש לוודא שהמשאבות אינן  

פועלות בלחץ נמוך מדי ביחס לתכנון. במקרה של לחץ נמוך מלחץ התכן של המשאבה יש לכוון את מידת  

של   התכן  לנתוני  יתאים  הסניקה  בקו  שהלחץ  כך  הסניקה  בקו  המגוף  של  המקסימאלית  הפתיחה 

 אבה. עבור כל משאבה תוגדר מידת פתיחה מקסימאלית אחרת של המגוף. המש

 המשאבות לא תפעלנה כאשר המשאבות בתחנת השאיבה פועלות 

ההרצה תסתיים כאשר כל אחת מן המשאבות הצליחה לרוקן את מאגר החירום לכיוון תחנת השאיבה  

 לפחות פעם אחת ללא תקלות.

 ספר ציוד 7.11

הספק/יצרן ימסור בשלושה עותקים קשיחים בעברית ו/או אנגלית, ובמדיה מגנטית, ספר מתקן מלא  

 אשר יכלול:
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 ספר ההדרכה בעברית. 

 סט מפרטים טכניים מלאים לציוד. 

 דפים קטלוגיים. 

 בעברית.  -דפי הסבר לאיתור ראשוני של תקלות ואופן הטיפול הנדרש 

 ( בעברית.TROUBLE-SHOOTINGדף איתור תקלות מהיר )

 תרשימים עקרוניים של המערכות.

 שרטוט מפורט של סכמות החיווט והחיבורים. 

 שילוב והפניות לספרי יצרן. 

 .AS MADEעם התוכניות  CDכולל   AS MADEסט תוכניות  

 ספר המתקן יועבר לאישור המהנדס לפני שכפולו. 

מתקן,   הערה:  ספרי  תוכניות,  בדבר  בסיסיות  הוראות  הינן  שלעיל,  והדרכה  תיעוד 

למתקנים כולם. הוראות ספציפיות במפרטים המיוחדים יהוו תוספת להוראות  

 הכלליות. 

 קיום הנ"ל הינו תנאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי של הקבלן.  מודגש:

כעיכוב    ייחשב  קיום ההתחייבות  אי  דחית תשלום החשבון הסופי.  תגרור  דחייה  כל 

 . בהשלמת הביצוע

 אחריות ושירות על ידי הקבלן 7.12

הקבלן מקבל על עצמו, אחריות מלאה לשנתיים מיום מסירת העבודה  על כל פגם שיתגלה בכל חלק או  

על חומר שיסופק על ידו, או כל ליקוי שיתגלה בהרכב, ויחליף או יתקן את החלק הפגום על חשבונו מיד  

בסעיף זה לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן  עם קבלת ההודעה על כך ללא כל דיחוי. עבור הדרישות  

 . לכלול את הוצאותיו במחירי הצעתו

 תכולת המחירים  7.13

 בפרק המוקדמות בתוספת ההבהרות הבאות:  0.13תכולת המחירים תהיה לפי סעיף 

 ספקת הציוד אא.  

וכו'   ביטוחים  מיסים,  מכס,  כולל  המוצרים  של  הכולל  מחירם  את  יכלול  וההרכבה  ההספקה  מחיר 

תו וכן את הפקוח המקצועי מטעם  כמפורט בסעיף קטן ג' להלן והובלתם עד לאתר מתקן הטיפול, הרכב

 ספק הציוד כמפורט בסעיף קטן ד' להלן. 

וכל עבודה יש לבצע ע"י תיאום מראש    פעילה  בתחנת השאיבה יש להביא בחשבון כי העבודות מתבצעות  

 . בתפקוד תחנת השאיבה. יש לבצע העבודה בשלבים על מנת לא לפגוע  התאגידעם 

 לקבלן לא ישולם תוספת עבור הוצאות אלו. 
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 ברורים והבהרותב. 

לפני הגשת ההצעה רשאי הקבלן לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברים נוספים בקשר לציוד הנדרש   

כמפורט להלן. לאחר מסירת ההזמנה לקבלן, תכריע בכל מקרה דעתו של המהנדס בדבר התאמת הציוד  

המוצע למפרטים, לרשימת הכמויות ולתכניות והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי או החלפת הציוד המוצע  

 ללא כל תשלום נוסף על מחירי ההצעה. -ל ידי הקבלן ואשר לדעת המהנדס אינם מתאימים לנדרש ע

והמלאה על איכות הציוד המסופק, איכותו,   על הקבלן האחריות הבלעדית  כי אחריות  יודגש בזאת 

 ההתקנה, ההרכבה וההפעלה.

 רשיונות, מכסים, אגרות וכו' ג.  

רישי בכל  הצורך,  במידת  יטפל,  הדרושים  הקבלן  הסידורים  שאר  וכל  המטבע  היתרי  היבוא,  ונות 

כל האגרות,   יכללו את  הציוד. מחירי פריטי הציוד, המופיעים ברשימת הכמויות,  והרכבת  להספקת 

הציוד   הספקת  עבור  הסופי  המחיר  יהיה  זה  מחיר  בנפרד.  עבורם  ישולם  ולא  וכו'  המכס  המיסים, 

 והרכבתו, הכל לפי המפורט בתנאי חוזה זה. 

 בדיקות, מסירת הציוד ואחריות הספקד. 

ספקת והרכבת הציוד יכללו גם את הפקוח על ההרכבה מטעם ספק או יצרן הציוד ולא ישולם  א מחיר  

על כך לקבלן או לספק בנפרד. לכן על הספק לפקח על הרכבת הציוד ולשלוח תכניות להרכבת הציוד,  

 ן. ולשלוח מפקח לאתר מטעמו מפעם לפעם לפי דרישת המזמי

הספק יהיה אחראי לכך שהמתקנים בשלמותם יהיו מוכנים מכל הבחינות לפעולה יעילה ותקינה, כאשר  

 7.10כמתואר בסעיף   ימסרו לידי המזמין, לאחר הרצתם

כל פעולות הבדיקה וההרצה הנ"ל תעשינה על ידי קבלן ההספקה וההרכבה, שימונה על ידי המזמין,  

 לפי מכרז זה. פעולה זו תהיה כאמור בנוכחות נציג הספק ובפיקוחו. 

המתקנים   לשלמות  המלאה  האחריות  הציוד,  ספק  על  לעיל  של  בנוסף  רצון  לשביעות  ולהפעלתם 

 המהנדס. 

 העדר תשלומים נוספים ה. 

הקבלן יביא בחשבון, בחישובי המחירים שבהצעתו, את האמור בסעיפי המבוא של המפרט המיוחד,   

כגון תנאי השטח, סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, פשרות ביצוע העבודה בחלקים, נקיטת  

א ויכלול  וכדומה  השונים  והמחירים  האמצעים  הכמויות  ברשימת  השונים  היחידה  במחירי  ותם 

 בהצעתו. 
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 מפרטי ציוד 7.14

תכולת   את  הכולל  מפרט  ניתן  ציוד  פריט  לכל  שלהלן.  המפרטים  פי  על  ציוד  וירכיב  יספק  הקבלן 

האספקה, ונתוני הציוד בצורת טבלה עם דרישות מינימום. בכל טבלה הושאר טור ריק למילוי על ידי  

מלא את כל הנתונים הנדרשים עבור הציוד המוצא. אי מילוי הטבלה יכול להוות  הקבלן. על הקבלן ל

מינימום. דרישות  הן  בטבלה  הדרישות  כי  מודגש  המכרז.  לפסילת  ודרישות    עילה  הציוד,  נתוני 

המינימום, ניתנים באנגלית לנוחות הקבלן, ולמניעת הצורך בתרגומים לאנגלית. הנתונים שימולאו על  

בטבלה יהיו מחייבים, ובכל מקרה של סטיה בין נתוני הציוד בחומר הטכני שיינתן על  ידי ספק הציוד  

 ידי הספק, לבין הנתונים שימולאו בטבלאות, הנתונים שבטבלה הם המחייבים.  

 .  7.05מילוי הפרטים בטבלה אינו פוטר את הקבלן מלספק כל מידע הנוגע לציוד המוצע, כמתואר בסעיף  

אישור   את  ולבקש  במפורש  זאת  לציין  יש  מהנדרש,  בתכונותיו  שונה  המוצע  הציוד  שבו  מקרה  בכל 

לסטיה.   בתכונותיו   המתכנן  שונה  המתכנן  ידי  על  שאושר  ציוד  כי  בדיעבד,  יתגלה  בו  מקרה  בכל 

לא הובא לאישור המתכנן בצורה מפורשת, יחליף הקבלן על חשבונו את  מדרישות המפרט, והשינוי  

המזמין יהיה   .והורכב  הציוד לציוד מאושר, בכל שלב שהוא בפרוייקט, גם אם הציוד כבר סופק לאתר

רשאי לקזז מהקבלן כל סכום עבור הנזק שנגרם לו בגין התקנת ציוד שאינו עומד בדרישת המפרט,  

 תשלום נוסף למתכנן עבור בדיקה חוזרת של הציוד.ועיכוב בביצוע העבודה, 

 Submersible pumps 

The contractor shall supply and erect two submersible pumps. The pumps shall be installed 

in an emergency reservoir that may receive raw wastewater before screening,  that may 

contain rugs and grit.  

 Scope of supply 

Item Number of units 

Submersible pumps 2 

Guiding rails Two for each pump,  

Bases One for each pump 

Motors One for each pump 

Cables One for each pump 
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 Specifications  for pump M100 

Item Minimum requirement Guaranteed value 

Manufacturer Flygt or equivalent   

Model     

Installation Submersible in dry 

installation 

  

Type of fluid Wastewater   

pH 6-7   

Cloride, mg/l 250   

Temperature, oC 40   

Working Points     

Working Point 1     

Flow, m3/hr 500   

Head, m 30   

Pump Efficiency, % >77   

NSPHR, m <3  

Working Point 2     

Flow, m3/hr 750   

Head, m 25   

Pump Efficiency, % >80   

NSPHR, m <5  

Working Point 3     

Flow, m3/hr 200   

Head, m 35   

Pump Efficiency, % >45   

NSPHR, m <3  

Free passage, mm >75   

Impeller type Centrifugal   

Impeller mechanism Flygt's Adaptive N or 

equivalent 

  

FAT Standard ISO 99063   

Tollerance grade 1U   

Flow tollerance range +10%   

Head tollerance range +6%   

Power tollerance range +10%   

Efficiency tollerance range 0%   
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Item Minimum requirement Guaranteed value 

Speed, RPM <1,000   

Suction Flange Diameter, 

DN 

250   

Suction Bell Diameter., 

DN. 

    

Discharge Flange 

Diameter, DN 

250   

Weight , including Support 

or Baseplate, kg 

    

Materials of Construction     

Casing Grey  Cast Iron   

Discharge cover Grey  Cast Iron   

Shaft Tempered Steel   

Impeller Hardened Iron   

Hardness HRC HRC 60   

Bearing bracket Grey  Cast Iron   

O-Ring NBR   

Casing wear ring Grey  Cast Iron   

Shaft Protecting sleeve SS421+QT800   

Cooling Jacket SS316 Ti   

Cooling Liquid Poly Etylen Glycol   

Motor Cable Chloroprene Rubber   

Nuts and Bolts SS316   

Mechanical Seals Silocon -Carbide    

Motor     

VFD VFD   

Manufacturer     

Model     

Cooling Cooling Jacket  ,closed 

circuit 

  

Rated Power, kW  75   

Rated Current, A 150  

Number of Poles  6   

Phases 3  

Frequency, Hz 50   

Rated Voltage, V 400   
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Item Minimum requirement Guaranteed value 

Service factor 1.15   

Rated Current, A     

Insulation Class H   

Protection Degree, IP 68   

Minimum Motor 

Efficiency under  50%-

100% load 

91   

Temperature Sensor PTC resistor   

Moisture Sensor Included   

Overload Protection Included   

Vibration sensor Included   

Heating sensor Klicson   

Cable Length, m As rerquired from motor 

to conrol panel 

  

Explosion Proof Standard NFPA 820, Class 1 

Division 1 

 

 

 Specifications for pump M101 

Item Minimum requirement Guaranteed value 

Manufacturer Flygt or equivalent   

Model     

Installation Submersible in dry 

installation 

  

Type of fluid Wastewater   

pH 6-7   

Cloride, mg/l 250   

Temperature, oC 40   

Working Points     

Working Point 1     

Flow, m3/hr 380   

Head, m 41   

Pump Efficiency, % >76   

NSPHR, m <6  

Working Point 2     
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Item Minimum requirement Guaranteed value 

Flow, m3/hr 450   

Head, m 36   

Pump Efficiency, % >72   

NSPHR, m <9  

Working Point 3     

Flow, m3/hr 180   

Head, m 54   

Pump Efficiency, % >45   

NSPHR, m <5  

Free passage, mm >75   

Impeller type Centrifugal   

Impeller mechanism Flygt's Adaptive N or 

equivalent 

  

FAT Standard ISO 99063   

Tollerance grade 1U   

Flow tollerance range +10%   

Head tollerance range +6%   

Power tollerance range +10%   

Efficiency tollerance range 0%   

Speed, RPM <1,000   

Suction Flange Diameter, 

DN 

250   

Suction Bell Diameter., 

DN. 

    

Discharge Flange 

Diameter, DN 

250   

Weight , including Support 

or Baseplate, kg 

    

Materials of Construction     

Casing Grey  Cast Iron   

Discharge cover Grey  Cast Iron   

Shaft Tempered Steel   

Impeller Hardened Iron   

Hardness HRC HRC 60   

Bearing bracket Grey  Cast Iron   

O-Ring NBR   
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Item Minimum requirement Guaranteed value 

Casing wear ring Grey  Cast Iron   

Shaft Protecting sleeve SS421+QT800   

Cooling Jacket SS316 Ti   

Cooling Liquid Poly Etylen Glycol   

Motor Cable Chloroprene Rubber   

Nuts and Bolts SS316   

Mechanical Seals Silocon -Carbide    

Motor     

VFD VFD   

Manufacturer     

Model     

Cooling Cooling Jacket  ,closed 

circuit 

  

Rated Power, kW  75   

Rated Current, A 150  

Number of Poles  6   

Phases 3  

Frequency, Hz 50   

Rated Voltage, V 400   

Service factor 1.15   

Rated Current, A     

Insulation Class H   

Protection Degree, IP 68   

Minimum Motor 

Efficiency under  50%-

100% load 

91   

Temperature Sensor PTC resistor   

Moisture Sensor Included   

Overload Protection Included   

Vibration sensor Included   

Heating sensor Klicson   

Cable Length, m As rerquired from motor 

to conrol panel 

  

Explosion Proof Standard NFPA 820, Class 1 

Division 1 
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 Instrumentation 

 Flow meter 

The contractor shall supply and erect a magnetic flow meter on the discharge pipe from the 

pumps. The flowmeter specifications shall be as follows: 

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Manufacturer Krohne, ABB, Endress and 

Houser, Siemens or approved 

equivalent 

  

Type Inline with Flanges   

Model     

Measured medium Wastewater   

Pressure PN16   

Flow, m3/hr 1,000  

Diameter, “ 18   

Location In the emergency reservoir   

Sensor's Protection IP 68   

Electronic 

Components 

Protection 

IP 67 (Will be installed separately 

from the sensor) 

  

Cable length As required   

Accuracy ±0.3%   

Local display Alpha Numeric screen   

Types of display Instant flow in m3/hr and totalized 

flow in m3 

  

Output signals 4-20 mA. Option for web server   

Direction of 

installation  

 horizontal direction   

Additional 

electrodes 

Empty pipe detection   

Materials:     
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Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

 Electrodes SS316/ Hastelloy   

 Body Epoxy Coated Carbons steel of 

better 

  

In case the body is 

non-conductive  

Grounding electrode or earthing 

discs should be used 

  

Liner Harf Rubber or better   

Grounding SS316 Ring or Electrode or 

virtual reference card in the 

electronic unit 

  

Transmitter 

enclosure 

NEMA 6    

Indications Empty pipe (without using 

internal electrodes in the sensor) 

  

Explosion Proof 

Standard 

NFPA 820, Class 1 Division 1  

 

 Pressure Indicator and Transmitter  

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

General     

Manufacturer Krohne or equivalent   

Model Optibar P 3050 C or equivalent   

Measured Medium wastewater   

Temperature up to 40oC   

Gauge pressure, bar 0 – 5   

Flow rate 1,000 m3/hr    

Pipe diameter 12”   

Transimtter     

Signal inputs At least one (1)x 4-20 mA   

Signal outputs At least two (2)  x 4-20 mA, One    
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Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Comunication  modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP68, including the connection to 

the cable 

  

Ex Proof NFPA 820, Class1 Division 1   

Dry contacts At least 4   

On line calibration V cal or equivalent   

Sensor     

Type of 

measurement 

Gauge pressure   

Sensing Element SS316 diaphragm   

Fill Fluids Glycerin   

Accuracy, % 0.1   

 

 Ultrasonic level indicator and transmitter 

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Manufacturer Pulsar, Entac or Siemens  

Model   

Accuracy, % ± 0.5  

Transducer   

Number of units 2  

Measuring range, ft 

(m) 

0-33 (0-10)  

Cable length, ft (m) 33 (10)  

Enclosure PVDF  

Controller   

Ports Receive two (2) 4-20mA signals 

from transducers and transmit 4-

20 mA signal to Bar Screen PLC 
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Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

 

Environment Corrosive, Explosive 

NEMA 6X, NEMA7 

 

Explosion proof EEx ia IIC T5  

IP 68  

 Hydrostatic level transmitter 

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

General     

Manufacturer Krohne or equivalent   

Model Optibar LC 1010 or equivalent   

Measured Medium wastewater   

Temperature up to 40oC   

Gauge pressure, bar 0 – 5   

Transimtter     

Signal inputs At least one (1)x 4-20 mA   

Signal outputs At least two (2)  x 4-20 mA, One    

Comunication  modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

 

 ניטרול ריחות 7.15

 תכולת האספקה  

ניטרול  הקבלן מערכת  וירכיב  רכיבי    יספק  כי  מודגש  פעיל.  פחם  מסנני  על  המבוססת  שלמה  ריחות 

, ואם ימצא כי נדרש  המערכת תתוכנן על ידי ספק המערכתהמערכת הניתנים במפרט זה הם מינימליים.  

 להוסיף רכיבים, או להגדיל כמויות, מעבר לדרישות המפרט עליו לכלול אותן בהצעתו.

 ך אינה מוגבלת אליהם: תכולת המערכת תכלול את הרכיבים הבאים, א

 מסנן פחם פעיל  -
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 מפוח אוויר ומפוח רזרבי  -

 כל מפוח יסופק עם מגוף אל חוזר ומפסק גבול  -

 מד משדר ללחץ הפרשי על מסנני הפחם  -

 מד ספיקה לאוויר  -

 S2Hשני מדי  -

 מד טמפרטורה  -

 מד לחות יחסית  -

 לפי מפרט עבודות חשמל  ובקרה המצורף כנספח למסמך זה.  –לוח חשמל ובקרה  -

 חלקי חילוף נדרשים לתפעול המערכת למשך שנתיים רצופות.  -

 נתוני תכן  

להלן נתוני התכן המינימאליים הנדרשים לצורך תכנון מערכת ניטרול הריחות. על הספק לוודא את  

 נכונות נתוני התכן בעצמו, ולחשב את גודל המערכת הנדרשת. 

 מק"ש 4,800  ספיקה כוללת:

 מ"ג/מ"ק(.  20.85חל"מ ) 51ר למערכת ניטרול ריחות(: )לאחר חיבו S2Hריכוז 

 שעה. גר'/ S2H :100עומס 

 דרישה לביצועי המערכת  

 התחייבות הקבלן  תנאי מינימום   פרמטר

  S2H 99%יעילות הרחקת 

    35 , מק"ג/מ"ק בארבוה  מרבי  S2Hריכוז  

ביציאה   מרבית  ריח  עצמת 
תקן   לפי  יח"ר/מ"ק  מהמסננים, 

EN13725 

300  

את   המקיפה  בגדר  מירבי  ריח  ריכוז 
הטכניים,   לפי  המבנים  יח"ר/מ"ק 

 EN13725תקן 

1  

 

 מפרט פחם פעיל 

המציע ימלא את הערכים המוצעים על ידו עבור אספקה והרכבה של מערכת ניטרול ריחות מבוססת  

נדרשת כמות  . אם לפי חישובי המציע,  7.15.3פחם פעיל מושלמת העומדת בדרישות המפורטות בסעיף  
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גדולה יותר של פחם או סוג פחם בעל קיבולת גדולה יותר עליו לכלול זאת בהצעתו. לא תשולם תוספת  

 בעבור הגדלת המערכת לאחר קבלת ההצעה. 

 התחייבות הקבלן  ערך מינימום   פרמטר
בודד,  כמות פחם פעיל למסנן 

 ליטר 
4,000  

אימפרגנציה   ביטומני סוג פחם פעיל  שעבר 
תוצרת  כדוגמת  בסיסית 

Donau-Carbon דגם  ,

Desorex G 50 

 

  600 צפיפות הפחם, ק"ג/מ"ק 

ק"ג   ספיחה,  ק"ג  /S2Hיכולת 
 פחם פעיל 

0.4  

  או פחות  15 תכולת רטיבות מירבית, %
  4 קוטר חלקיקי פחם, מ"מ 

תקן     1,000 שטח פנים סגולי, מ"ר/גר'   ASTMלפי 

D5604 

 

תקן    60לפחות   , %CTCשיעור ספיחה   ASTMלפי 

D3467 

 

  DSTM 20לפי תקן    95לפחות   קשיות, %

ב  פחם  החלפת  ₪/ק"ג, -עלות 
על  לשמירה  והתחייבות 

 המחיר לחמש שנים 

  

 התחייבות לתדירות החלפת הפחם 

מק"ש. עבור תנאי עבודה אלו    4,800שעות בשבוע בספיקה של    12מערכת ניטרול הריחות צפויה לפעול  

ללא ירידה בביצועים המוגדרים  ( שנים,  4הקבלן יתחייב לתדירות החלפה שלא תעלה על פחם בארבע )

 . , שלעיל, או לפי נתוני תכן מחמירים יותר7.15.2פי נתוני התכן שניתנו בסעיף ול  7.15.3בסעיף 

מיום מסירת המתקן לידי המזמין,    ( שנים4)  ארבעבמקרה של ירידה בביצועי המערכת בטרם חלפו  

על המערכת היה נמוך מנתוני התכן    S2H  - יחליף הספק על חשבונו את הפחם הפעיל, ובלבד שעומס ה

המינימליים של המפרט או נתוני תכן מחמירים יותר לפי הצעת הספק במשך כל אותה תקופה. עומס  

 .  S2H  - יחושב לפי מכפלה של ספיקת האוויר וריכוז ה S2H -ה

 ספיקת האוויר תמדד על ידי מד ספיקת אוויר שיסופק על ידי ספק מערכת ניטרול הריחות 

 שיסופק על ידי ספק מערכת ניטרול הריחות.  S2Hימדד על ידי מד   S2Hריכוז 
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למהימנות   בנוגע  טענה  כל  לו  ולא תהיה  וכיולם,  המכשירים  על תקינות  יהיה אחראי  ספק המערכת 

 תוצאות הבדיקה. 

 פעיל  החלפת פחם 

ספק מערכת ניטרול הריחות יחליף את הפחם הפעיל לאחר הגעת המסנן לרוויה. עלות החלפת הפחם  

"מפרט    -   7.15.4הפעיל תקבע לפי מחיר אספקת הפחם הפעיל כפי שימולא על ידי הספק בטבלה שבסעיף  

 פחם פעיל". הספק יתחייב שלא להעלות את מחיר הפחם הפעיל לתקופה של חמש שנים.

 מפוחים 

פסקל. מודגש כי אלו נתוני מינימום.    500מק"ש לפחות,  כנגד לחץ של    4,800ספיקת כל מפוח תהיה  

ו המקצועי. לא תשולם  המציע נדרש לכלול בהצעתו מפוחים בגודל המתאים לפי חישוביו ומיטב נסיונ 

 הגדלת גודל המפוח.    לספק כל תוספת בעבור

יסופקו לפחות שני מפוחים שיחוברו במקביל, כאשר אחד מהם ישמש כמפוח רזרבי   .1

 במקרה של תקלה. 

 שעות ביממה. 24המפוחים יתוכננו לעבודה רציפה  .2

 המפוחים יהיו אטומים לפליטת ריחות, ומבודדים לרעש.  .3

המאיץ עם כנפיים מוטות אחורה, או מפיברגלאס.    L316המפוחים יהיו עשויים פלב"מ  .4

 . 316יהיה עשוי מפוליפרופילן או מפלב"מ  

ספיקת כל מפוח תתאים לנפח החלל לטיפול והתנגדות בהתאם להתנגדות במתקן ובצנרת.  .5

 ניים.המנוע יהיה בהספק המתאים להתנגדות הנ"ל. המנוע יתאים לעבודה בתנאים חיצו 

 המפוחים יאוזנו סטטית ודינמית.  .6

החיבור למפוחים באמצעות מחברים גמישים. למפוחים יהיה פתח ניקוז בתחתית ופתח  .7

 בקורת להצצה. 

 . 316ציר המפוחים יהיה מפלב"מ   .8

גרוז המיסבים יהיה עצמאי כולל איטום הציר בניאופרן והגנה על המנוע מפני פגיעות מזג   .9

 אוויר. 

ומקדם  2קבוצה    1וולט המתאימים לדרגת בטיחות   400הרץ  50ות פאז 3המנועים יהיו  .10

או יצרן אירופאי אחר  ABB/Siemens/Leory/Sommerמנועים מתוצרת  .1.15שירות 

, TEFCמאושר. המנוע יאושר ע"י היצרן המקורי לעבודה עם ווסת תדר. המנועים מסוג 

 .  H, רמת בידוד חשמלי IP65דרגת אטימות  

מ' מהמפוחים אשר לא   10עם חופה אקוסטית ורמת הרעש במרחק של המפוחים יסופקו  .11

 .  D.B.40תעלה על 
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 מכשור 

 S2Hמד  

לפני מסנן    S2H  -( ימדוד את ריכוז ה 1לפי המפרט שלהלן. מד אחד )  S2Hהקבלן יספק וירכיב שני מדי  

קו לפי  במוצא מסנן הפחם הפעיל. המדים יסופ  S2H  -( ימדוד את ריכוז ה1הפחם הפעיל, ומד אחד )

 המפרט שלהלן, יש למלא את כל השורות בטבלה:

Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Manufacturer Teledyne Detcon or 

equivalent 

  

Model DM 700 or equivalent   

Measured medium Air   

Transmitter     

Signal inputs One (1)x 4-20 mA   

Signal outputs One (1)  x 4-20 mA   

Comunication  Modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP68, including the 

connection to the cable 

  

Explosion Proof Class I Division 1 group D   

Sensor     

Sensor type Continous 

Diffusion/Adsorption, 3 

electrode electrochemical 

cell 

  

Measure range, ppb 0-100   
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Description  Minimum Requirement Guaranteed value 

Accuracy, % FS ± 2   

Response time, Sec T80 < 30 sec   

Temperature range, oC 0-45   

Relative Humidity, % 

RH 

5-90   

 

 

 מד ספיקה לאוויר  

 הקבלן יספק וירכיב מד ספיקה לאוויר לפי המפרט שלהלן. יש לאשר את כל השורות בטבלה.  

Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

General     

Manufacturer Fox or E&H   

Model FT3 or t-mass 65I   

Measured medium air   

Temperature up to 121oC   

Relative Humidity up to 80%   

Differential pressure 500-1,000 mbar   

Flow rate 20,000 Nm3/hr (20oC, 

1 atm, 36% RH) 

  

Pipe diameter 600 mm   

Transmitter     

Signal inputs Direct connection to 

sensor 

  

Signal outputs At least two (2)  x 4-20 

mA  

  

Power supply 24 VDC  

Communication  modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP67, including the 

connection to the 

cable 

  

Ex Proof Un classified   

Dry contacts At least 1   

On line calibration Cal-V + Zero Cal or 

equivalent 

  

Sensor     

Measurement type Thermal   

Installation Insertion   

Hot tap installation required   

Output signal 4-20 mA    

Range 0-30,000 Nm3/hr   

Accuracy 0.2% of full scale,  or 

2% of reading 

  

Diameter According to pipe ID 

+ Hot Tap system 

  

Upstream undisturbed 

flow, m 

advise   

Downstream 

undisturbed flow, m 

advise   

Operation temperature 10-121oC   

Sensor Materials     

Sensor SS316   

Enclosure Aluminum   

 

 מד ומשדר לחץ הפרשי  

 הקבלן יספק וירכיב מד ומשרד לחץ הפרשי לפי המפרט שלהלן. יש לאשר את כל השורות בטבלה.  
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

General   

Measured rage, mbar 0-2 mbar  

Transimtter     

Signal outputs At least one (1)  x 4-20 

mA 

  

Local display Included   

Keyboard Hart No Keys   

Installation Outdoor   

Ingress Protection Ip67   

Ex Proof EEx ia IIC T5   

Sensor     

Measurement type Gauge mesurement   

Measured medium Air   

Voltage connection 24 VDC 2 wire system   

Output signal 4-20 mA    

Range 0-20 m H2O   

Accuracy 0.5% FSO   

Operation temperature 10-70oC   

Materials     

 Housing Aluminum   

 Diaphragm  316 SS   

Ex Proof EEx ia IIC T5   

Ingress Protection Ip67   
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 מד טמפרטורה ולחות יחסית 

לפי המפרט שלהלן,      ( לפני מסנן הפחם הפעיל1טמפרטורה ולחות יחסית אחד ) הקבלן יספק וירכיב מד  

 יש לאשר את כל השורות שבטבלה:

Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Manufacturer Delta OHM or 

equivalent 

  

Model HD 9008TRR or 

equivalent 

  

Measured medium Air   

Transmitter     

Type 2-wire   

Signal inputs Two (2)x 4-20 mA 

(Temperature and RH) 

  

Signal outputs Two (2)  x 4-20 mA 

(Temperature and RH) 

  

Communication  Modbus    

Local display Separated   

Keyboard Included   

Distance between 

tranmitter to sensor  

<10 m   

Installation Outdoor   

Ingress Protection IP65 including the 

connection to the cable 

  

Explosion Proof Class I Division 1 

group D 

  

Sensor     

Temperature PT100   
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Description  Minimum 

Requirement 

Guaranteed value 

Radiatoin shlield Included HD9007 or 

equivalent 

  

Temperature range, oC - 40 - +80   

Relative Humidity 

range, % 

0-100   

Accuracy for RH, % ± 1.5 % RH up to 90% 

RH; ± 2.0 % between 

90% to 100% RH 

  

Accuracy for 

Temperature, % 

± 0.1% of 

measurement 

  

Response time at 63% 

of final variation 

3 min with filter, 6 sec 

without filter 

  

 

 המיכלים  

המיכלים יסופקו על ידי יצרן המערכת או ייוצרו על ידי יצרן מקומי על פי הנחיות יצרן מערכת ניטרול  

 הריחות ופיקוחו.  

המיכלים יהיו עגולים או מלבניים באופן שתתאפשר זרימת אוויר במעלה המיכל וזרימת מים בכיוון  

יהיה  ההפוך. חומר ה יחידה תסופק בשלמות עם כל האוגנים, הנחירים, פתחי אדם,  FRPמבנה  . כל 

 ידיות הרמה, נקודות איגון וכל אביזר נדרש אחר.  

 המיכלים יתאימו לעיגון לבטון או לקורות פלדה 

המיכלים יהיו עמידים  לתנאים אטמוספריים משתנים: טמפרטורה, אבק, לחות, רוח, חול וכל מזהם  

 להזיק למבנה המיכל. אחר שיכול 

 עטיפת המיכלים תיוצר מרצועה אחת, ותכלול רק פס חיבור אחד. 
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 לוח חשמל ובקרה  

הקבלן יספק וירכיב לוח חשמל ובקרה אשר יספק חשמל לרכיבים החשמליים במערכת ניטרול הריחות  

 )מפוח ומכשירים(.  

 למפרט זה. לוח החשמל והבקרה יענה על כל דרישות מפרט החשמל במצורף כנספח 

לוח הבקרה יקבל את כל הערכים הנמדדים מהמכשירים שיסופקו עם מערכת ניטרול הריחות: מד   

לאחר מסנן הפחם    S2Hלפני מסנן הפחם הפעיל, מד    S2Hספיקת אוויר, מד ומשדר לחץ הפרשי, מד  

 הפעיל, מד לחות יחסית וטמפרטורה.  

. תהיה אפשרות  התאגידר ויוצג בחדר הבקרה של  , ביחידות גר'/יממה יחושב על ידי הבק  S2H  - עומס ה

למשך שלוש שנים. הנתונים שיישמרו ישמשו להערכת פרק    S2H  -לשמור נתונים היסטוריים של עומס ה

 הזמן שנותר עד להחלפת הפחם.

    לוח הבקרה יקבל את נתוני העבודה של המפוח:

 מפוח בפעולה  -

 מפוח לא בפעולה  -

 ר, התחממות אחר עומס ית – מפוח בתקלה: סוג התקלה  -

 מהירות המפוח בסל"ד.  -

 במקרה של אבדן תקשורת עם מכשיר או מנוע תוצג תקלת אבדן קשר 

של   הבקרה  חדר  אל  גם  וישודרו  המקומי  בלוח  יוצגו  ההתראות,  וכל  הנמדדים,  הערכים  תאגיד  כל 

 יובלים.

לאחר התקנת המערכת וחיבור למערכת החשמל  תבוצע הרצה מכאנית של המערכת בשני שלבים.  הרצה

יופעלו מנועי המפוחים לבדיקת תקינותם וכיוון סיבוב המנוע, וכן תיבדק תקינות כל   בשלב הראשון 

 המכשירים וכיולם.  

שיתקב ידי המדים הרציפים  על  התוצאות המתקבלות  אחת את  פעם  לפחות  למדידה  יש להשוות  לו 

שתבוצע על ידי מדידה חיצונית בנוכחות המפקח. המדידה החיצונית תבוצע על ידי מעבדה מתמחה  

בין הערכים הנמדדים    1%  -כדוגמת מעבדות אקולוגיה שתאושר על ידי המזמין. אם יתגלה פער הגדול מ 

טרול הריחות,  על ידי המעבדה החיצונית לערכים הנמדדים על ידי המכשירים שיסופקו עם מערכת ני

 יש לכייל מחדש את המכשירים, ולבצע בדיקה חוזרת על ידי מעבדה חיצונית.  

   יממות ברציפות לצורך בחינה מכאנית של כל רכיבי המערכת:לאחר מכן תופעל המערכת למשך שלוש  

 . של התאגידהמפוחים, המכשירים, קבלת אותות וחיוויים ללוח הבקרה המקומי ולחדר הבקרה הראשי  
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, יאשר המפקח כי המערכת  נוספותשעות    24לאחר תיקון כל התקלות והפעלה רציפה של המערכת למשך  

 תקינה מבחינה מכאנית וחשמלית. 

וייכללו   הספק,  חשבון  על  יבוצעו  חיצונית,  מעבדה  הזמנת  לרבות  זה,  בסעיף  הנדרשות  הפעולות  כל 

 רכבתה.במחיר היחידה לאספקת מערכת ניטרול הריחות וה

 תנאים לקבלת מערכת ניטרול ריחות  

צינורות   חיבור  השוחות,  קירוי  עבודות  שכל  ולאחר  והחשמלית,  המכאנית  ההפעלה  אישור  לאחר 

 האוויר, והאיטומים בוצעו, תבוצע הרצה תהליכית, במהלך תיבדק יעילות המערכת.  

מהמתקנים ויחושב אחוז ההרחקה  בכל הבדיקות תיבדק איכות האוויר בכניסה למתקנים וביציאה  

 עבור כל רכיב ומתקן. 

מבחני הקבלה למערכת ייכללו לפחות שני מערכים של בדיקות אוויר שיבוצעו על ידי מעבדה חיצונית  

מוסמכת לבדיקות אוויר, כדוגמת "מעבדות אקולוגיה" אשר תאושר על ידי המזמין. כל מערך בדיקות  

 ייכלול לפחות: 

  S2H   ,4,NH    VOCשעות, בשעות הבוקר, צהרים וערב של ריכוזי    24  שלושה דיגומים במהלך .1

 ומרקפטנים. כל דיגום למשך שלוש שעות. 

 . המאגר שעות, בשעות הבוקר, צהרים וערב של ריח בגבולות   24שלוש בדיקות במהלך  .2

 במסגרת מכרז זה.ספיקת אוויר בצנרת אוויר והשוואה למדידה על ידי מד הספיקה שיסופק  .3

מערכי הבדיקות יבוצעו בהפרש של שבוע זה מזה. באם ביצועי המערכת לא יהיו לפי דרישות המפרט,  

 יבוצעו בדיקות חוזרות. 

 בנוסף יערכו הבדיקות הבאות: 

 בכניסה וביציאה ממערכת ניטרול הריחות  S2Hמדידה רציפה של   .1

 ספיקת האוויר.   .2

 הפרשי לחץ על המצע.   .3

 יר הנכנס.  טמפרטורת האוו .4

 טמפרטורה של המצע.   .5

מערכי   שני  עבור  החיצונית  מהמעבדה  תקינות  תוצאות  שהתקבלו  לאחר  למזמין  תימסר  המערכת 

הבדיקות שתוארו לעיל, בהפרש שבוע זו מזו, ולאחר שהתקבלו תוצאות רציפות  תקינות במשך שבועיים  

 רצופים.  

שהוא,    לדוגמא: בוצעה בדיקה במעבדה חיצונית ובאחד מהדיגומים נמצאה תוצאה חריגה, בכל פרמטר

 יש לבצע את כל מערך הבדיקות מחדש.  
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אם מערך הבדיקות הראשון יצא תקין, ונמצאה חריגה במערך הבדיקות השני, יש לבצע את שני מערכי  

 הבדיקות שוב, בהפרש שבוע זה מזה. 

שסופק על ידי הספק, יתוקן הליקוי )על ידי תוספת    S2Hשנמדד על ידי מד    S2Hאם יש חריגה בריכוז  

פעי למשך  פחם  מחדש  תתחיל  וההרצה  המערכת(,  ספק  ידי  על  לנכון  שייראה  אחר  אמצעי  כל  או  ל 

 שבועיים רצופים. 

בתום ההרצה ימסור הספק לידי המזמין דו"ח בדיקות, ורק לאחר אישור הדו"ח יימסר המתקן לידי  

 המזמין. 

היחידה לאספקת  מודגש כי כל הבדיקות יבוצעו על חשבון הספק ויש לכלול את עלות הבדיקות במחיר  

 מערכת ניטרול הריחות והרכבתה.

 מחיר היחידה  

 זה, וכל סעיפי המשנה שלו.     7.15מחיר מערכת ניטרול הריחות יינתן עבור מערכת שלמה כמתואר בסעיף  

יכלול   היחידה  הן  מחיר  המפרט  דרישות  כאשר  הספק,  ידי  על  שתתוכנן  ריחות  ניטרול  מערכת  את 

שפורטו    דרישות מינימום. בכל מקרה בו נדרש להגדיל את המערכת כך שתעמוד בדרישות איכות האוויר 

עליו לכלול זאת בהצעתו. לא תשולם כל תוספת בגין הגדלה    –דרישה לביצועי המערכת    –  7.15.3בסעיף  

 או תוספת רכיבים הנדרשים לפעולה תקינה של המערכת. 

כולל   של  המחיר  חיבורם למערכת החשמל  הרכבתם,  כל הרכיבים שלעיל,  השאיבה  אספקת  ,  תחנת 

ול  . כל העבודות הנדרשות לפעולה שלמה של מערכת ניטר,תחנת השאיבהחיבורם למערכת הבקרה של 

הריחות, אשר אין עבורם סעיף נפרד, ייכללו במחיר היחידה של מערכת ניטרול הריחות. מודגש כי כל  

בסעיפים   כמפורט  הנדרשות,  ניטרול    7.15.11-ו  0הבדיקות  מערכת  של  היחידה  ממחיר  חלק  יהיו 

 הריחות. 

ניטרול הריחות למשך   של מערכת  לפעולה תקינה  ייכלול את חלקי החילוף הנדרשים  היחידה  מחיר 

להחזיק במלאי חלקי חילוף נדרשים כפי שניתן ברשימת חלקי החילוף    שנתיים, וכן התחייבות הספק

 "תיאור ופרטי הציוד המוצע"(  7.05 )סעיף

 אספקה והרכבה של צנרת ואביזרים 7.16

 כללי  

, לפי המתואר  קוי הסניקה מתחנת השאיבהביזרים לחיבור פרטי הציוד אל  הקבלן יספק וירכיב צנרת וא 

 בתכניות.  



 

 

 

 

94 

של המפרט הכללי, ולמפורט    305צינורות פלדה שיונחו בתוך הקרקע יתאימו לדרישות המפורטות בפרק  

 בסעיף  

 והרכבתם. מחיר הצנרת והאביזרים לרבות, אך לא מוגבל למגופים ושסתומים יכלול את הספקתם 

 צנרת עלית  

 המפורט להלן נכון לכל הצנרת העלית שתסופק, אלא אם כן צויין אחרת במפורש. 

 . 265ת"י  -סוג א' ו 530ת"י   דרישות תקן 

 אטמ'  6  לחץ עבודה מינימלי 

 אטמ'  12  לחץ בדיקה 

 .  DIN  תקן אוגנים 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שפרטי ציוד מסויימים יכולים להיות מסופקים  

. באחריותו הבלעדית של הקבלן  BSאו    ANSIעם אוגנים מתקן אחר כדוגמת  

 להתאים את הציוד המסופק לצנרת המקשרת. 

 פלדה   חומר מבנה 

לפי    ציפוי  יגולוונו  הצינורות  סעיף,    11.08.3סעיף  כל  לפי  קטעי  11.08.4  ויצבעו   .

מתאימים.  הצנרת והאביזרים ייוצרו על ידי הקבלן בבית המלאכה עם אוגנים  

 אחרי יצורם והתאמתם למידות המבנה, הם יועברו למפעל לגלוון 

חרושתיים בלבד. לא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך   קשתות, הסתעפויות וכד' 

 סגמנטים לריתוך. 

 . 103מגולוונים עם הברגה, דרגה ב' לפי ת"י   או פחות   3צינורות בקוטר "

סניקה  תמיכה   לצינורות 

 חוזרים -ושסתומים אל

 4-12על ידי בלוקי תמיכה לפי תכנית סט' מס' 

 

 מגופים  

 מגופי טריז:  

 טריז  סוג 

 61ת"י  תקן 

 עם אטימה רכה. TRSתוצרת רפאל דגם  דוגמא למגוף מאושר 
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 אטמ'  6  לחץ עבודה מינימלי 

 אטמ'  12 לחץ בדיקה 

 .  PN16 DIN תקן אוגנים 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שפרטי ציוד מסויימים יכולים להיות מסופקים  

. באחריותו הבלעדית של הקבלן  BSאו    ANSIעם אוגנים מתקן אחר כדוגמת  

 להתאים את הציוד המסופק לצנרת המקשרת. 

 . EPDMגוף וטריז מברזל יצוק, ציר פלב"מ,  אטם לטריז  חומרי מבנה  

 פנולי  ציפוי 

 

 צנרת מים בלבד מגופי פרפר: מגופי פרפר יותקנו על 

 פרפר  סוג 

  תקן 

   B3תוצרת רפאל דגם  דוגמא למגוף מאושר 

 אטמ'  6  לחץ עבודה מינימלי 

 אטמ'  12 לחץ בדיקה 

 .  PN16 DIN  תקן אוגנים 

יכולים להיות מסופקים    תשומת לב הקבלן מופנית לכך שפרטי ציוד מסויימים

. באחריותו הבלעדית של הקבלן  BSאו    ANSIעם אוגנים מתקן אחר כדוגמת  

 להתאים את הציוד המסופק לצנרת המקשרת. 

 .EPDMמברזל יצוק, ציר פלב"מ,  אטם   דיסקגוף ו חומרי מבנה  

 פנולי  ציפוי 

 

 חוזרים -שסתומים אל 

 ( SWINGמדף ) סוג 

 תוצרת א.ר.י.   דוגמא למגוף מאושר 

 אטמ'  6  לחץ עבודה מינימלי 

 אטמ'  12 לחץ בדיקה 

 .  DIN PN16  תקן אוגנים 

 .EPDMמדף מברזל יצוק, תושבת ברונזה,  ציר פלב"מ,  אטם  חומרי מבנה  
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 פנולי  ציפוי 

( זרימה  התראת   Noמתג 

flow Switch) 

התראת  חוזרים שמותקנים לאחר משאבות יצוידו במתג  -כל השסתומים האל

 (No flow switchזרימה )

 

 שסתומי אויר 

 שסתום אויר, מתאים לעבודה עם שפכים או בוצה גלמית  סוג 

 תוצרת א.ר.י. דגם "סער" לביוב  דוגמא למגוף מאושר 

 אטמ'  6  לחץ עבודה מינימלי 

 אטמ'  12 לחץ בדיקה 

 .  2" קוטר 

 מגולוון הברגה. המחברים יורכבו על זקפים מברזל  מחברים 

 .EPDMמדף מברזל יצוק, תושבת ברונזה,  ציר פלב"מ,  אטם לטריז  חומרי מבנה  

 פנולי  ציפוי 

( זרימה  התראת   Noמתג 

flow Switch) 

חוזרים שמותקנים לאחר משאבות יצוידו במתג התראת  -כל השסתומים האל

 (No flow switchזרימה )

 

דוגמת תוצרת    WORCESTERאחרי ההסתעפות למנומטר מתחת לשסתומים, יותקנו ברזים כדוריים  

 . T 4211כפר הנשיא דגם 

 קוטר הברזים יהיה זהה לקוטר שסתום האויר שמתחתיו יותקנו. 

 . ½בראש שסתומי האויר יותקן צינור ניקוי מגולוון בקוטר " 

 מדי לחץ )מנומטרים( 

וירכיב מנומטרים מפלב"מ   על קווי הסניקה של כל אחת מהמשאבות, לציון לחצי    304הקבלן יספק 

 הסניקה. 

המנומטרים יורכבו, בהתאם למסומן בתכניות. הם יחוברו בצנורות מגולוונים לכל יחידה של מנומטר  

ות המתאימות  ראה סעיף נפרד( בצנור נפרד אל קווי הסניקה של המשאב  -ושסתום אויר )עבור השסתום  

 חוזר( ואל קו הסניקה המשותף ביציאה מתא המגופים.-)בין המשאבה והשסתום האל
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כל הכיפופים בצינורות שבין המכשירים למשאבה ייעשו ע"י הסתעפויות צלב עם פקקים לניקוי או על  

 ידי חיבורי "רקורד" משני צידי הכיפוף. 

מ"מ, בעל מחוג מרכזי ותחום תנועה    150בקוטר  המנומטרים יהיו בעלי חיבור תחתי. לוח השנתות יהיה  

 ק"ג/סמ"ר. המנומטרים 6.0ק"ג/סמ"ר עד  -0מעלות ויסומן בק"ג/סמ"ר בתחום מ 270של 

 מתוצרת ל. הס בע"מ או דומים שיאושרו ע"י המהנדס.   20/136היה מנומטרים דיאפרגמה דגם מס' 

 שערים, סגרים  7.17

 כללי א. 

שמופיע בשרטוטים המתאימים ומפורטים בהמשך ובמפרטי הציוד  הקבלן יספק שערים, סגרים כפי  

ומהסוג   במידות  יהיו  להלן,  המתוארים  והאביזרים,  ההרמה  סידורי  והסגרים,  השערים  באנגלית. 

 הנדרש, יפעלו כראוי וברמת אטימות מאושרת עבור עומד מים מכסימלי. 

ההברגה, הלוח וכל יתר החלקים,   כל החלקים של השערים, הסגרים, מסגרות, מסלולים, תושבות, ציר

האביזרים ומתקני ההפעלה, יתוכננו לשאת מאמצים ללא דליפות או פריצות מים ויהיו בעלי מקדם  

 בטחון של לפחות פי חמש מהעומס הצפוי לפי התנאים המפורטים במפרט. 

   צביעת חלקי מתכת של השערים שאינם עמידים בפני קורוזיה של שפכים יצבעו בהתאם למפורט

 . 4.11בפרק 

 שערים מלבנים ב. 

הקבלן יספק וירכיב שערים מלבנים בתוך תעלה ברוחב ובגובה, כמפורט בטבלה שלהלן, המתאימים  

 לשפכים גולמיים.  

 השערים יופעלו באמצעות גלגלי הרמה המותקנים על כן מעל משטח ההפעלה שברום כמצוין בטבלה. 

יהיו מאלומיניום, או מ ע"י המתכנן. הספק מתבקש  החלקים הנעים של השער  חומר פלסטי מאושר 

 לציין בהצעתו את הסוג והחמרים מהם מורכב השער שבכוונתו לספק. 

 השערים יהיו אטומים למים ומרכבים משתי יחידות כמתואר להלן . 

 המסגרת 

בעלת צורה מלבנית ופתח מלבני, עשויה מאלומיניום )או חומר אחר מאושר ע"י המתכנן(. למסגרת זו  

)או חומר אחר שיאושר ע"י המתכנן(, אשר אורכם מותקן כך שהסגר    P.V.C  -רים מסלולים ממחוב

 ימצא תמיד בתוך המסלולים.
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 הסגר 

הנע בתוך המסלולים עשוי אלומיניום )או חומר אחר שיאושר ע"י המתכנן(. הסגר חייב להיות מהודק  

 ומותאם היטב למשטח המסגרת.

ידי   על  תעשה  הסגר  וסגירת  אל פתיחת  פלדה  הברגה  -ציר  בתוך  הנע  מלבני  חיצוני  תבריג  בעל  חלד, 

ס"מ מעל משטח ההפעלה או סידור אחר, אשר    90מברונזה. בחלקו העליון יעבור הציר בתוך כן שגובהו  

  30יוצב על גבי משטח ההפעלה ויחוזק אליו בברגים. בראש הכן יהיה גלגל ההפעלה בקוטר מינימלי  

 בה בנקל. ס"מ, אשר ניתן להסרה ולהרכ

 גיר עזר לשערים גדולים. ג 

ומעלה יותקן גיר עזר הכולל גלגל בעל    28ומעלה או העגולים מקוטר " 1.20בכל השערים המלבניים מרוחב  

 ציר אופקי עם ידית המאפשר פתיחה או סגירה ידנית נוחה של השער ע"י הנעת  הידית וסיבוב הגלגל.

 שערים ומגופים מופעלים חשמלית  7.18

ומפעיל  כל השערים   כיחידה שלמה הכוללת מגוף או שער  יסופקו עם  והמגופים המופעלים חשמלית 

חשמלי. אספקת מגוף ומפעיל או שער ומפעיל תהיה על ידי ספק אחד שיהיה אחראי להתאמה בין המגוף  

 או השער לבין המפעיל החשמלי המניע אותו.  

המפעיל החשמלי יכלול מנוע חשמלי המניע את ציר השער דרך מערכת תמסורת. המפעיל החשמלי יכלול  

 גלגל הפעלה ידני המאפשר פתיחה או סגירה של השער במקרה והמנוע אינו מופעל.  

 כאשר המנוע פועל לא ניתן יהיה להפעיל את הגלגל הידני.

 סיבובי המופעל באופן אלקטרוני )לא מכני(. המפעיל יכלול מתג הגנה בפני עומס יתר של מומנט 

המפעיל החשמלי יצויד במתגים וכפתורי התנעה המופעלים בשיטה מגנטית. השער יסגר או יפתח כל  

 עוד לוחצים על כפתור ההתנעה המתאים, והמפעיל  החשמלי יעצר כאשר השער פתוח או סגור לחלוטין. 

מיליאמפר מלוח הבקרה המרכזי    4-20ליים של  המפעיל החשמלי יהיה מותאם לקבלת והחזרת סיגנ

CCP    של מתקן הטיפול. על המנוע יהיה סימון מצב הפתיחה של השער וכן מתג הפתיחה ומתג הסגירה

 של השער.  

מעל הנדרש לפתיחה וסגירת השער והוא יכלול הגנות להפסקתו כאשר    25%הספק המנוע יהיה לפחות  

 השער פתוח או סגור לחלוטין.
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לפי המיקום, אטומה לחלוטין לפי    NFPA820ת המפעיל החשמלי תהיה מוגנת אש לפי תקן  כל מערכ

IP65    ומתאימה להתקנה והפעלה חיצונית בכל מזג אויר ובקרבת שפכים. קופסת המפעיל תהיה בעלת

 אטמים כפולים. 

 מגוף סכין  7.19

גו יותקן מגוף שער להבי עם אטימה מושלמת בשני כיווני הזרימה.  ף המגוף יהיה עשוי  מגופי סכין: 

.  גוף המגוף יהיה צבוע באפוקסי  EPDM  -. תושבת האטימה תהיה רכה והיקפית מ316יצקת פלב"מ  

אטמ'. מגוף הסכין יהיה כדוגמת    10  -חרושתי קלוי בתנור. המגוף יתאים ללחץ עבודה של לא פחות מ

 איכות. המגופים יהיו מאוגנים.  -או שווה Rovalve SB1700דגם 

 מתקני הרמה  7.20

כמפורט בתכניות ומתוצרת כגון לירז הנדסה, גל רם    מסוג מונורייל  הרמהן  מתקהקבלן יספק וירכיב  

 אגר החירום.המונורייל יותקן בתקרת חדר משאבות מ  ומולרם.

עבור ציוד במשקל    100%העומס על מתקן ההרמה יתאים למשקל הציוד שיש להרים, בתוספת מקדם ביטחון של  

 טון ומעלה. 1עבור ציוד במשקל של  50%-טון, ו  1 - וך מנמ

 .  יש להאריך את המוט ולוודא כי הינו מגיע למקום העמסה ויכולת הוצאת משאבה למשאית

 בכל מקרה מתקן ההרמה יתאים לציוד שיורכב הן מבחינת המשקל והן לגובה המתאים ולמידות החדר.  

 ד העבודה ואישור המהנדס.  מתקן ההרמה יאושר רק לאחר קבלת אישור ממשר

 בדיקות לחץ -צינורות מים  7.21

בדיקה תבוצע  אטמוספרות. ה  10צינורות מים קרים וחמים חיצוניים ופנימיים יעברו בדיקת לחץ של  

 הצינורות. סוי יכאשר בכל ההכנות לחבור לסוללות יותקנו פקקים ולפני כ

 מרזבים 7.22

מצופים מבפנים במלט קולואידלי ושחורים    X5/32"4  מרזבים לצינורות מי גשם יהיו מפלדה בקוטר

 מבחוץ. 

המרזבים יוכנסו ליד העמודים ו/או בתוך התקרה. תפיסת מי הגשם תיעשה באמצעות פרט "המרזב"  

 עבור גגות מבודדים שיסופק ויותקן ע"י הקבלן. 2002מס' 
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המרזב תונח על עיסת מלט ובתוספת בי גי בונד. עליה ביטקל לפני האיטום. יריעה מיוחדת  הצלחת של  

מניאופרן כשרוול פנימי תודבק אל החלק הפנימי של צינור "הצלחת" ועליה יבוצע האיטום של הגג.  

 התשלום לצינורות מי גשם יהיה לפי יחידות קומפלט כולל כל העבודה המפורטת לעיל.

 שוחות בקרה 7.23

בתבניות פלדה או מחוליות טרומיות בקטרים המצוינים    30  -ות הבקרה תהיינה יצוקות מבטון בשוח

ובעומקים הדרושים לפי התכניות. בקרקעיות השוחה יעובדו אפיקים בהתאם לכיווני ושיפועי צינורות  

 .ס"מ  20היציאה והכניסה. בנוסף לנדרש בתכנית הנ"ל יבצע הקבלן רצפת בטון מזוין בעובי 
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 חשמל ובקרה  עבודות חשמל  

 . ת כנספחבחוברת נפרדמצורפות 
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 ודות טיח עב 

של הועדה הבינמשרדית המיוחדת    -   09פרק   -לגבי העבודות האלה ראה מפרטים כלליים לעבודות טיח  

 בהוצאה האחרונה. תוספת למפרטים הנ"ל: 

 טיח פנים 9.01

 טיח פנים בשתי שכבות, ישר וחלק סרגל בשני הכוונים. גמר השכבה העליונה בשפשפת לבד.

 

 זויתני רשת מגולוונת  9.02

לקבוע   המהנדס.  יש  ידי  על  יידרש  שהדבר  במקומות  וכו',  העמודים  הקירות,  למקצועות  מגן  סרגלי 

הסרגלים יהיו עשויים מפח מגולוון חזק עם רשת מתכת מתוחה בצידיהם ויקבעו )לפי אנך( למקצועות  

האמורים לפני הטיח באמצעות מסמרים מגולוונים או מסמרי פלדה. אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת  

לפני הטיוח. אחרי גמר הטיוח יש לצבוע    1:3מגולוון בצבע מגן. הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט  הפח ה

 את פינת הפח המגולוון בשתי שכבות צבע שמן בגוון הסיוד.

 גמר טיח במפגשים  9.03

בקו הפגישה בין התקרות והקירות של הקומה העליונה יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר ואופקי.  

קו פגישה גלוי בין טיח וחומר אחר. על טיח הקירות והמחיצות והגמר בקו אופקי    חריץ דומה יחתך בכל

בדיוק מעל חיפוי השיפולים ובאופן שחיפוי השיפולים יבלטו במידה שווה בהחלט, לכל אורכם, מפני  

 הטיח. החיתוך הנ"ל כלול במחירי הטיח. 

  שכבת הרבצה מתחת לטיח חוץ 9.04

שהוא   סוג  מכל  חוץ  לטיח  סמתחת  עשייתה  (  4.9.05עיף  )ראה  ודרך  שהרכבה  הרבצה  שכבת  תבוצע 

יש להשתמש ביסוד לשליכט  . מחיר שכבה זו כלול במחיר טיח חוץ מכל סוג.  090242מפורטים בסעיף  

המוסף הסינטטי דוחה מים יהי ב.גי. בונד או סירי  אקרילי גמיש כדוגמת טוסקנה מתוצרת טמבור.  

 בכמויות לפי הוראות היצרן.  4000אקריל 

 חוץ למבנים טיח  9.05

 המבנים יצופו בשליכט אקרילי גמיש כדוגמת טוסקנה מתוצרת טמבור.  

 בטקסטורה וגוון על פי בחירת האדריכל. יישום החומר על פי הנחיות היצרן. 
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 צמנטטיח  9.06

כל תאי החלוקה, תאי הבקרה והתעלות מבטון יטויחו בצידם הפנימי בטיח צמנט בשלוש שכבות. הטיח  

השטח של פני הבטון )ניקוי, חיספוס, רחיצה וכד'( ולא מוקדם מאשר שבועיים לאחר    יבוצע לאחר הכנת

 גמר יציקת הבטונים. 

לפני שהתי   1בשה לגמרי: שכבה ראשונה ביחס תערובת  י ביצוע כל שכבה יעשה על השכבה הקודמת 

 צמנט חול ובעובי של   1מ"מ. השכבה השניה תהיה ביחס תערובת  10  -חול בעובי של כ  1צמנט עם 

 מ"מ.  5 -חול בעובי של כ 2צמנט עם  1מ"מ. השכבה השלישית תהיה ביחס תערובות  5 -כ

" או "מלפלסט" או שווה ערך ואשר יאושר ע"י  1  -הטיח יכלול ערב להגברת האטימות כדוגמת "סיקה  

ס"מ. המחיר לטיח יכלול את הכנת פני השטח, את הערב ואת    4המהנדס מראש. פינות יש לעגל ברדיוס 

 עיבוד והעגלת הפינות. המדידה לתשלום תהיה למ"ר שטח מצופה בטיח צמנט. 

 בתאי בקרה מחיר הטיח כלול במחיר התא. 
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 עבודות ריצוף וחיפוי  

וחיפוי  לג ריצוף  לעבודות  כללי  מפרט  ראה  האלה  העבודות  הבינמשרדית    -  10פרק    -בי  הועדה  של 

 המיוחדת בהוצאה האחרונה. תוספת למפרט הנ"ל: 

 חיפוי באריחי קרמיקה  10.01

בגוון לפי בחירת  לפי בחירת המתכנן מתוצרת כדוגמת נגב קרקמיקה   האריחים יהיו במידות אחידות  

כל אלה  האדריכל, מתוצרת מאושרת סו ולסלק את  לפני החיפוי את האריחים  יש למיין  ג א' בלבד. 

בשני   עוברים  ישרים  בקווים  יבוצע  החיפוי  שלמים.  יהיו  האריחים  כל  לדרישות.  מתאימים  שאינם 

 המתכנן. הכוונים והרובה תבוצע בגמר החיפוי בגוון לפי הוראות  

 חול מילוי מעורבב בצמנט  10.02

 . 20%בכמות של יש לערבב בצמנט   בהם נדרשבמקומות 

 ריצוף במרצפות טרצו  10.03

ליטוש   וכן  גובה(  )ללא הגבלת  יכללו את כל שכבות המצע הדרושות  ריצוף  מחירי היחידות לעבודות 

 . מבנהבמכונה של הריצוף הגמור והברקה )"וקס"( לפני מסירת ה

 

 משטחי טרצו יצוקים באתר 10.04

דות בנין. הטרצו היצוק יהיה על  שבמפרט הכללי לעבו  10.06המשטחים יבוצעו בהתאם למתואר בסעיף  

 . המתכנןבסיס צמנט לבן או אפור ואגרגט מותאם לסוג הריצוף בחדרים. לפי בחירת 

 דיוק וסטיות 10.05

במישוריות    בסטיות או  קרמיקה  אריחי  או  טרצו  ממרצפות  הריצוף  ברום  המותרות  המכסימליות 

 אנכי.מטר של קו אופקי או  3החיפוי על הקירות יהיו במדידה לאורך 

 

 ניקוי כללי 10.06

 על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הרצפה וניקוי הפנלים וחיפוי הקירות משאריות טיט וצבע.  

 .לתשלום מבנה לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור הניקוי והוא יכלול את עלותו במחירי ה
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 עבודות צביעה  

 כללי 11.01

בפרק   למפורט  בהתאם  להלן  כמפורט  יהיו  והצפוי  הצביעה  הועדה    11חמרי  של  הכללי  למפרט 

יוכיח   הקבלן  אשר  אחרים,  בחומרים  או  הכללי  במפרט  המתאימים  הסעיפים  לפי  או  הבינמשרדית 

ע"י המ למפקח יאושרו מראש  ואשר  איכותי  כי הם שווי ערך  יהיו בהתאם  פקח,  והיישום  . הכמויות 

היצרנ  המלהנחיות  אישור  ולאחר  וכו'(  חיספוס,  אטום,  )ניקוי,  השטח  הכנת  לרבות  באם  מפקחים,   .

חשבונו   על  ספיחיו  היטב את  וינקה  את הצבע  יסלק הקבלן  לנ"ל,  יעשו בהתאם  לא  והצפוי  הצביעה 

יבצע הקבלן את הצביעה והצפוי מחדש ובהתאם  פקח . רק לאחר אישור המפקחובהתאם להוראות המ 

 ה והצפוי המוגדרים להלן הם מתוצרת "טמבור" בע"מ אלא אם כן מצוין אחרת. למפרט, חומרי הצביע 

 

 צביעת אלמנטי נגרות אומן 11.02

  11.051. שטחי העץ ייצבעו לפי סעיף  11.05הצביעה תבוצע באופן כללי כמתואר במפרט הכללי פרקים  

"סופרלק"    תכדוגמד' )ארבע שכבות עם מרוק(. שתי השכבות של צבע הגמר יהיו על בסיס של אמאיל  

. צביעת אגפי )כנפי( הדלתות שאינם  המתכנןאו "פוליאור" תוצרת חברת "טמבור" בגוון לפי בחירת  

 מצופים תבוצע במצב אופקי )בשכיבה(.

 

 צביעת אלמנטי מסגרות אומן 11.03

להלן. שתי שכבות צבע היסוד יהיו    4.11.08כל חלקי מסגרות הפלדה יגולוונו ויצבעו כמפורט בסעיף   

"סופרקריל"    כדוגמת)לפלדה בלבד(. שתי שכבות צבע גמר עליון יהיו על בסיס אמאיל סינטטי  ום  מ מיני

 . המהנדסאו "פוליאור" תוצרת חברת "טמבור" בגוון לפי בחירת 

 

 צביעת משטחי בטון  11.04

 הכנת הבטון לצביעה 

 הבאות: בטון יבש חלק או בטון מצופה טיח צמנט חלק יש להכין לצביעה באחת משתי השיטות   

 ( ושטיפה בהרבה מים. 20%ניקוי בחומצת מלח מהולה )  ▪

 . LIGHT SONDBLASTING))ניקוי חול קל  ▪

ועמודים עם גמר חשוף יסולקו שאריות בטונים. פני עמוד    בקרניזים  ▪

יהיו   לצביעה  המיועדים  המשטחים  אקרילי.  במרק  יוחלקו  עגול 

 נקיים מלכלוך ושומן ויהיו יבשים לחלוטין. 
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 משטחים הבאים במגע עם שפכים סניטריים 

 אות:יבש לאחר ניקוי הנ"ל, בשכבות הב   חיצוניהצביעה תיעשה על בטון חלק ונקי או טיח  

 שעות.   5עד   2שכבה אחת צבע יסוד אפיקטלק שקוף, והמתנה  ▪

ציפוי אפוקסי   ▪ של  על אחת.    150בעובי    308שתי שכבות  מיקרון 

 היישום יעשה במברשת או ברולר לפי הוראות היצרן.

 

 בסיד סינתטי  -צביעת שטחי טיח וחלקי בטון  11.05

פני שטחי הטיח והבטון יצבעו, לאחר הכנת השטח כנדרש, בסיד סינטטי כגון: פוליסיד או חומר אחר  

 . המתכנןשווה ערך בשלוש שכבות לפחות עד אשר יתקבל ציפוי אחיד בגוון לבן או לפי בחירת  

 

 בצבע פלסטי  -צביעת שטחי טיח וחלקי בטון  11.06

במפרט הכללי בצבע פלסטי מסוג "אמולזין" מתוצרת "טמבור"    11052הצביעה תבוצע בהתאם לסעיף  

 . המתכנןאו שווה ערך. גמר עמום כשהדילול והיישום לפי הוראות היצרן ובגוונים שונים לפי בחירת 

 

 חלקי בטון  11.07

גמיש כדוגמת תוצרת   צביעת משטחי בטון ללא טיח, יבוצע  על גבי בטון מוחלק באמצעות יסוד קושר רב

   טמבור ולאחריו שכבת צבע רב גמיש כדוגמת חב' טמבור  הכל לפי הוראות היצרן.

 . המתכנןפי בחירת  בטקסטורה וגוון  על

 

 גלוון וצביעת חלקי מתכת  11.08

 כללי  

לו   ומחוצה  תוך החדר  אל  הפונה  בצידם  ויתר חלקי המתכת  הדלתות, החלונות, המכסים, הסורגים 

 . 11.08.4 אחר ניקוי כמפורט להלן בסעיף יגולוונו ויצבעו ל

. על הקבלן  ST-37  הפלדה לייצור המסגרות ופחי הכיסוי תהיה מטיב מעולה ולא תיפול בטיבה מפלדה

כן יצרף ספציפיקציות  -לציין בהצעתו את סוג הפלדה, טיפולים מיוחדים שעברה וציפוי הפלדה. כמו

טיבה, ויציין באילו תקנים מוכרים עומדת הפלדה. כל חלקי מתכת יגולוונו בחם    ומפרטים שיעידו על

ויצבעו בכל צידיהם, מלבד שטח המגע עם הבטון, כגון פני צינורות הקבועים בקירות או פני מסגרות  

הקבועים בתקרות, אשר יישארו מגולוונים אך לא צבועים. מחיר הגלוון וצביעת המתכת יהיה כלול  

הפריטים, גם אם לא נאמר בכתב הכמויות. באתר לא יורשה    ידה עבור אספקה והתקנה של במחיר היח
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ריתוך של חלקי מתכת שגולוונו בחם. רק במקרים מיוחדים כשניתן אישור לכך ע"י המהנדס יידרש  

 אבץ לפחות.  94%הקבלן ליישם את התיקון בצבע עשיר אבץ 

 הכנת משטחי הצביעה או הצפוי 

המתכת, המיועדים לצביעה או לציפוי של חומר מגן כלשהו, ינוקו באופן יסודי בביהח"ר או  כל שטחי  

בבית המלאכה מחלודה, קשקשת חלודה, קשקשת פלדה, קרום עירגול, ליכלוך, שמן וגריז, אבק, חול,  

 וכלך. שרידי ריתוך, או כל חומר זה או אחר. שום חומר מגן או צבע לא יישומו על שטח רטוב, חלוד או מל 

הכנה יסודית וקפדנית של השטחים לגילוון וצביעה הינם תנאי בל יעבור להשגת התוצאות המצופות  

פלדה   מברשת  עם  מוקדם  ניקוי  יבוצע  צורך  יש  באם  וינוקו,  ישטפו  השטחים  הצביעה.  או  מהצפוי 

סולואול  מיכנית, השרידים של שמן וגריז יסולקו באמצעות ממיסים מתאימים על בסיס של בנזין, נפט  

וכד'. לאחר מכן יש לבצע נקוי בסילון חול יבש עד לדרגה של "מתכת כמעט לבנה" בהתאם לשיטות  

  SIS  5900  05או התקן השוודי    SP 10 - 63-Tמס'    SSPCולהגדרות הכלולות במפרט האמריקאי של  

אלא אם כן    . בכל סוג ציוד שיסופק לפי מפרט זה, יש לבצע את כל הפעולות שפורטו לעיל,2  1/2דרגה  

 צוין במפורש אחרת. 

 םוגילוון בח 

יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של אבץ מותך.    -גילוון באבץ חם  

מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה )קורוזיה( במוצרי פלדה מעורגלים,  

י, פרופילים מעורגלים, מוצרים מפח, קטעי צנרת, מוצרים  מחושלים, כבושים, משוכים כמו ברזל מקצוע

גדרות,   סבכות,  לבטון,  מוכנות  רשתות  קונסטרוקציות,  מרותכים,  מכופפים/או  וצנורות  מפרופילים 

 פרזול לבנינים וכו'.  

תכולת    0.3%  -הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים לגילוון" דהיינו תכולת פחמן פחות מ

וגילוון תיקון מדצמבר    1975מאפריל    918. הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי  0.2%  -  מזרחן פחות  

  98.5%  -ויכיל לא פחות מ   G.O.B.(Good Ordinary Brand. האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות )1979

 אבץ טהור. 

על   תעלה  לא  האבץ  באמבט  האלומיניום  בהתחש0.03%תכולת  לגילוון  המיועד  מוצר  לתכנן  יש  ב  . 

באפשרויות ובתהליך הגילוון. מומלץ להיוועץ במגלבן לפני תכנון או ייצור של מוצר המיועד לגילוון. יש  

 להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים ובחוץ. 

באמבט    -בטיחות   להתפוצצות  לגרום  עלולים  שאלה  מכיוון  במוצר  אטומים  חללים  להשאיר  אסור 

ור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בתלחים )פלקס( וטבילה באמבט אבץ  האבץ. המוצר יעב

מעלות צלזיוס ומעלה. הציפוי יהיה רציף וחלק ללא פגמים. על שכבת    450  - מותך בטמפרטורה של כ

הציפוי להיות דבוקה היטב, כך שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע, הרכבה ושימוש של המוצר.  

 ששכבת הציפוי עבה יותר, יש להיזהר יותר בשינוע.  ככלל, ככל
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לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל הגילוון יאפשר לבודק   בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון 

מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסייע לו בביצוע הבדיקות. זמן השהיה באמבט יהיה  

יהיה   הצפוי  שעובי  לפח  120כזה  בצביעה  מיקרון  במפעל  יבוצע  הגלוון  לאחר  ניקוי    -ות.  של  תהליך 

והחלקה של שבבי האבץ שיוותרו ולאחר מכן תיקון המקומות גלוון קר. חורים שבוצעו לשם החדרת  

 הגלוון למניעת התפוצצות יאטמו במרק אפוקסי דו רכיבי.

 צביעת פלדה מגולוונת  

מוקדם בשטח לצביעה תוך התייעצות עם יצרן הצבע  לפני צביעת הפלדה המגולוונת יש לבצע טיפול  

וספק הפלדה המגולוונת בכדי לא לגרום נזק לגלוון. כמו בתהליכי צביעה רגילים, השטח הנצבע חייב  

להיות מנוקה בקפדנות משאריות גריז, שמן, אבק וכל גוף זר אחר וכן יבש לחלוטין. פלדה מגולוונת  

יתן לצבוע עליה תוך זמן קצר ללא הכנה מיוחדת, זאת בתנאי  בתהליך הגילוון באבץ יוצאת נקייה ונ

שהמוצר לא הזדהם עקב תהליך השינוע או האחסון. פחים מגולוונים משווקים לעיתים קרובות עם  

 שכבת שומן, אותה יש  להסיר לפני הצביעה. 

בשימוש  ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז נקיים. יש להיזהר  

משמן   ניקוי  המתכת.  אל  הצבע  בהדבקות  שיפגמו  שאריות  להשאיר  העלולים  ודטרגנטים  בסבונים 

מתוצרת "כמיתעש",    G-551ומגריז יעשה  ע"י שטיפה במדלל חריף. מומלץ להשתמש בממיס ארדרוקס  

 או שווה ערך. הצביעה תהיה כדלהלן: 

 לאחר גלוון מעל לפני השטח:יעה צב

 מקרון   50-70בעובי  שכבה ראשונה אפוגל 

 שתי שכבות   -מקרון  100-125שכבה שניה פוליכמקיור בעובי 

 מקרון  50שכבה עליונה טמגלס או אקוגלס בעובי 

   צביעה לאחר גלוון כאשר הפלדה מתחת לפני המים:

 מקרון   50-70שכבה ראשונה אפוגל בעובי  

 מקרון  150בעובי  400שכבת ביניים של אפוטרן 

 מקרון  150בעובי   400אפוטרן שכבה עליונה 

 ון( וצביעה אחרת )ללא גל 11.09

 נים תהיה כדלהלן: ווהצביעה של פרטי וחלקי מתכת שאינם מגול 

 של המפרט הכללי.  11הצביעה תבוצע ע"י הקבלן בהתאם למפורט בפרק 

צביעה וציפוי של חלקי מתכת שאינם פלב"מ יבוצעו ע"י הקבלן בכל מקרה לאחר הכנת משטחי הצביעה,  

 קוי מלכלוך, חלודה, שמנים וגריז ע"י ממיסים ולאחר מכן ע"י ריסוס בסילון חול,  הני

   SSPCאו לפי המפרט  האמריקאי המקביל של  SA 2.5סעיף  SIS-00559900לפי התקן השוודי 

 עד לדרגה של "מתכת  כמעט לבנה".   SP 10-63Tמס' 
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 אפוקסי, כגון "אפוקסי   צביעה במברשת או בריסוס בשתי שכבות של פריימר על בסיס של 

 מיקרון לפחות, כל שכבה ביבש.   40" או שווה ערך, בעובי של  6030פריימר  

" או שווה ערך.  400צביעה במברשת או בריסוס בשתי שכבות של צבע אפוקסי ובעובי כגון "אפוקסי  

 מיקרון  לפחות ביבש. כל שכבה תהיה בעלת גוון שונה.  200עובי כל שכבה 

מחוץ למבנה וכן חלקי מתכת בחוץ. כגון אביזרים, חלקי מסגרת, תמיכות, זיזים, יצבעו    צינורות עיליים

לעיל, אך הצבע העליון יהיה משתי שכבות מסוג זפת אפוקסי ובעובי    ,4.11.08.4-5כמפורט בסעיפים  

 מיקרון לכל שכבה ביבש.  250", או שווה ערך, בעובי של CTכגון "אפוקר 

 ציפוי מגן 11.10

הפנימי  פני הקירות והרצפה הפנימיים של תחנות השאיבה, והתאים )למעט חלקי מתכת( יצבעו על פני הטיח  

 לאחר ניקוי השטח מלכלוך שומן, יבושו והכנתו לקבלת הצבע, לפי הוראות יצרן הצבע כדלקמן: 

 שכבה אחת צבע יסודי אפיקטלק שקוף. 

 קרון כל אחת. מי 150בעובי שכבה   308שתי שכבות של ציפוי אפוקסי 

פני הטיח חייבים להיות לאחר האשפרה הדרושה: הכנת השטח, הצבע והיישום לפי הוראות היצרן.  

 המדידה תהיה נטו תיאורטית לפי שטח הפנים המוגנים. 

 בתעלות ההיקפיות של אגני השיקוע ובתא המגע להכלרה יצבעו הקירות הפנימיים כדלהלן: 

 "ר לליטר. מ 12אפיקטלק שקוף שכבה אחת בפיזור  

 מ"ר לליטר.  1שתי שכבות בפיזור  SL6אפראפוקסי 

 מ"ר ליטר. 5שכבה אחת בפיזור של   EA4צבע אפוקסי לבן 

 

 ציפוי בסיסי המנועים ובסיס הדיזל גנרטור  11.11

 שפרה והכנה כמפורט לעיל כדלהלן:אבלוקי הבטון עבור בסיסי המנועים, השונים יצבעו לאחר 

 שכבה אחת של אפיקטלק שקוף. ▪

 מיקרון.  150" עןבי כל שכבה ביבש H.B 400שכבות "אפוקר שתי  ▪

 התשלום עבור הצביעה יהיה ליחידת בלוק ולפי מ"ר צביעת בסיס הדיזל. 

 

 גוונים עליונים לצביעה של צנרת 11.12

, או בגוונים אשר יאושרו  P&ID  -בהתאם לתוכנית הגווני הצביעה של הצינורות בשכבה העליונה יהיו  

 המהנדס: מראש על ידי 
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 מספר  צבע שם הנוזל 

 Clay Brown RAL 8003 שפכים גולמיים

 

 צביעת רצפות בטון )ציפוי אפוקסי אנטי סליפ(  11.13

 48. המתנה ליבוש  10%הכנת המשטחים באמצעות חספוס מכני ושטיפה בחומצת מלח   ▪

 שעות. 

מ"ר. מיד לאחר    3  -ליטר ל    1מיקרון בכמות של    300בעובי    אפיקטלק  -שכבה ראשונה   ▪

 מ"מ.  0.6-0.08יישום השכבה יש לפזר חול קוורץ נגד החלקה בגודל 

 שעות  16-24זמן ייבוש  ▪

 לפני יישום שכבה הבאה יש לשאוב באמצעות שואב אבק את שאריות החול.  ▪

  1מיקרון בכמות של    50, בגוון הרצוי בעובי  390כדוגמת טמגלס מסדרת    -שכבת ביניים   ▪

 מ"ר.  7- ליטר ל

מיקרון בכמות של    50בגוון הרצוי, בעובי    390כדוגמת טמגלס משי מסדרת    –שכבה עליונה   ▪

 מ"ר. הצביעה באמצעות גלגלת עם פרווה קצרה מאוד.   7 -ליטר ל 1

 ימים מתום יישום השכבה האחרונה.  7  -אין לדרוך במקום במשך כ ▪
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 ניום י עבודות אלומ  

בבינמשרדית המיוחדת  לגבי העבוד הועדה  אלומניום שבהוצאת  לעבודות  כללי  מפרט  ראה  ות האלה 

. כל העבודות בפרק זה מתייחסות לרשימת האלומיניום ומסגרות של  1בהוצאה האחרונה. עבור רמה  

 האדריכל. תוספת למפרט הנ"ל:

 ם אלומיניואלמנטי  12.01

 צבע.  מיקרון( בקליל 15כל הפריטים יהיו מאולגנים )עובי האולגון  ▪

גולוונים או  , מ ניום יהיו מוגנים בפני חלודהי כל החלקים והאביזרים שאינם מאלומ ▪

 צבועים. 

 כל המשקופים יורכבו על גבי משקופים עשויים מפח פלדה מגולוון.  ▪

 י ליציבות הפרופילים והפריטים המורכבים.אהמבצע יהיה אחר ▪

 כל הפריטים יהיו אטימים בפני מים ואבק.  ▪

להכין תכנית ביצוע עבור האלמנטים ולקבל עליהם אישור האדריכל לפני  על הקבלן   ▪

 הביצוע. 

 כל אביזרי הפרזול יקבלו את אישור האדריכל.  ▪

 לכל המנעולים בצילינדרים יהיה מפתח אב מותאם למפתח האב הקיים בבניין.  ▪

 גר'/מ"א.  500 -משקל הפרופילים לא יהיה קטן מ ▪

אטומים באופן מוחלט ע"י מברשות או פסי איטום מסוג כל הדלתות והחלונות יהיו   ▪

 מעולה. 

 עבודות זיגוג 12.02

 הזכוכית

 מינית. בהירה ממין מובחר, בלי בועות אויר, שריטות או פגמים אחרים.  -הזכוכית תהיה חד

עובי הזכוכית בחלונות ובדלתות יהיה לפי המסומן בתוכניות. כל השמשות תהיינה שקופות, אם לא  

 צוין אחרת. 
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 אלמנט סלארי לדיפון התחנה  

 

 אלמנטי סלארי לדיפון התחנה   - 23פרק 

 מפרט מיוחד לביצוע קיר סלארי לדיפון   23.00

 אחריות כוללת של הקבלן  23.01

מפרט זה מתייחס ליסודות חפורים ויצוקים באתר בשיטת הבנטונייט. על הקבלן לבצע   .א

ולהוראות המהנדס ויהיה אחראי בלעדי לביצוע העבודה   את העבודה בהתאם לתכניות

 במיומנות מקצועית גבוהה. 

הקבלן רשאי לקבל את דוח בדיקות הקרקע, יחד עם זאת עליו לבצע על חשבונו את כל   .ב

בדיקות  דוח  העבודה.  וביצוע  המכרז  הגשת  לצורך  לו  הדרושות  הנוספות  הבדיקות 

ו בלבד  תכנון  לצורכי  ידינו  על  הוכן  לצורכי  הקרקע  מסקנות  ממנו  יסיק  הקבלן  אם 

בשימוש  הצורך  בחשבון  להביא  הקבלן  על  המלאה.  אחריותו  על  זה  יהיה  ביצוע, 

באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש ליסודות. לא תתקבל כל תביעה  

 לתשלום בגין חתך הקרקע. 

 סימון  23.02

ך השטח ותכנית המאפשרת לאתר את הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים, נקודות גובה בתו

מקומו של כל אלמנט. הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויסמן  

והן   הקידוח  תחילת  לפני  הן  התכנית.  לפי  היסודות  מרכזי  מיקום  את  ואחריותו  חשבונו  על 

 לאחריו על הקבלן לוודא את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות. 

 חפירה  23.03

ש לוודא את מרכזיות המחפר או מכונת הקידוח ואת אנכיותו לפני תחילת החפירה  י .א

 ובמהלכה. הקבלן יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי. 

 יש לוודא בעזרת פלס עם שנתות את אנכיות ציר המחפר או מכונת הקידוח. 

את אנכיות החפירה  החפירה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו   .ב

ואת יציבות דפנות החפירה. יציאת המחפר או המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה  

 גורמת יניקה ומפולות. 

על   .ג העולה  מהאנך  צירה  שסטיית  לקיר  חפירה  תאושר  מרכזה   1.0%לא  וסטיית 

 מרוחב )קוטר( האלמנט .  5%מהמרכז המתוכנן עולה על 
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רי יהיה מוגן ע"י קיר "גייד" . קיר הגייד  החלק העליון של החפירה של קירות הסלא .ד

יבטיח הגנת הדפנות כנגד התמוטטות, לפי סוג המחפר, אופן החפירה, הויברציות ומצב 

 מ' על חשבונו.   4הקרקע. להבטחת הנ"ל ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת ה"גייד" עד  

דח ע"י שני ". צורה זו מחייבת ביצוע הקTאלמנטי הקירות מתוכננים בצורת "ר" או  " .ה

 מהלכים של מחפר או יותר. 

ביצוע חפירת ויציקת היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד. אין להשאיר יסוד בלתי   .ו

ביום  היסוד  את  יוצקים  שאין  במקרה  המהנדס.  באישור  אלא  הלילה  למשך  יצוק 

בשיעור   יציקה,  כולל  נוספת  העמקה  חשבונו  על  הקבלן  יבצע  לפי    3-6החפירה,  מ' 

 הנדס. הוראת המ

להבטחת רציפות החפירה יבטיח הקבלן באתר מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות   .ז

 מספקת. 

מידות המקדח או המחפר יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות. חריגה מדרישה זו  .ח

תחייב את הקבלן להוסיף על חשבונו עומק לאלמנט או כל תיקון אחר. על פי קביעת 

 לת האלמנט. המהנדס חריגה חמורה תאפשר פסי

על מנת להגדיל או להקטין את אורך הקידוחים המתוכנן על פי ממצאי הקרקע יבוצעו   .ט

יקבע ע"י   בשלב הראשון הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה. מיקומם המדויק 

 המפקח. 

 לא תותר שאיבה להשפלת מים באתר בזמן ביצוע קדיחת הסלארי והקירות.  .י

מאחר וצפויות שכבות אבן קשה על הקבלן להצטייד בציוד מתאים למעבר כגון מקדחי  .יא

במחירי   כלול  יהיה  בציוד  השימוש  מוביל.  ובקידוחי  באיזמל  שימוש  אוגר  וידייה, 

 היחידה ולא תשולם לקבלן כל תוספת בגין שחיקת ציוד הקדיחה.  

 תמיסת הבנטוניט  23.04

ם באזור העבודה וישתמש בבנטוניט מתאים הקבלן יבדוק את איכות המים ומליחות .א

 למניעת פלוקולציה.  

 הקבלן ישתמש במים מתוקים ונקיים וכל חריגה מכך תחייב אישור המהנדס. 

ק"ג מים. שינוי הריכוז   1000  -ק"ג( בנטוניט ל  60)  6%ריכוז תמיסת הבנטוניט יהיה   .ב

 לפי צרכי העבודה ייעשה באישור המהנדס וללא תוספת תשלום.

ויוודא שהצפיפות המתקבלת היא בין    המפקח .ג  - ל  1.03יבדוק את כמויות הבנטוניט 

 . 1%מ"ק. אחוז החול בתמיסה הטרייה לא יעלה על  \טון 1.04

ערבוב הבנטוניט ייעשה בציוד המיועד למטרה זו כדלקמן: משאבה מיוחדת, מיקסר   .ד

 מהיר, אגיסטור, "היפר" וכו'. 

 .1%  תעלה עללא שעות  24)דקנטציה( לאחר  הפרדת המים
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 שניות לפחות.  36"מרש פנל" ותתאים ל"ירידה" בזמן של  - צמיגות התערובת תיבדק ב  .ה

 . 8-11.5של התמיסה ימצא בתחום  pH-רמת ה .ו

 

דקות,    75- סמ"ק ב  12-אובדן מים מהתערובת ייבדק בהתאם לתקן ויהיה לא יותר מ .ז

 סמ"ק בחצי שעה בהתאם להחלטת מהנדס הביסוס. 25או 

 על חשבונו את ציוד הבדיקה. הקבלן יספק   .ח

בכל מהלך העבודה יובטח כי מפלס תמיסת הבנטוניט יהיה מעל תחתית הגייד ובכל  .ט

 מ' מעל למפלס מי התהום.  2.5 -מקרה לא פחות מ

יורד מהנ"ל יש להפסיק מיד את פעולת החפירה ולהמתין עד    כאשר מפלס הבנטוניט

 למילוי החפירה בבנטוניט כנדרש.

מ' לפחות מעל מפלס מי התהום )גם אם   2.5  -בכל תנאי יהיה משטח העבודה גבוה ב

 יידרש לצורך כך מילוי ע"ח הקבלן(. 

 עם התקדמות החפירה מזדהמת תמיסת הבנטוניט בחול הנופל מהמחפר.  .י

מ' מעל   1,3,6וק את צפיפות התמיסה המזוהמת בדגמן מיוחד, בעומקים של  הקבלן יבד

 תחתית החפירה. תוצאות הבדיקות ירשמו ביומן העבודה.

סמ"ק. ואחוז החול \טון  1.15אין להתחיל ביציקת הבטון אם צפיפות התמיסה עולה על  

 . 6%עולה על 

סנדר, או צירקולציה  יש לנקות את התמיסה מחול בעזרת ציוד מתאים )אייר ליפט ודי

תיעשה   המזוהם  הבנטוניט  שאיבת  רוטטות(.  ונפות  בריכות  הקידוח   מתחתיתדרך 

 והכנסת  

 בנטוניט חדש תיעשה לראש הקידוח. 

 הקבלן יספק לבדיקת מעבדה מוסמכת דוגמה מהבנטוניט המיועד לשימוש.  .יא

ש הנזילות  גבול  הביסוס.  מהנדס  ע"י  שאושר  מסוג  בנטוניט  רק  לשטח  להביא  ל  יש 

 .400%הבנטוניט יהיה לפחות 

 הבנטוניט יתאים לעבודה בתנאי הרכב המים שבאתר. 

חשבונו   .יב על  החפור  והחומר  הבנטוניט  פסולת  כל  את  העבודה  מאתר  ירחיק  הקבלן 

 למקום מאושר עפ"י חוק.  

שעות מדרישתו רשאי המזמין   24באם לא יבוצע פינוי הפסולת והעודפים הנ"ל תוך  

 עצמו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיגרמו לו. לפנותם מאתר הבנייה ב
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מ'    4פסולת הבנטוניט האסורה בשימוש חוזר תהיה כל התערובת הנמצאת בתחום   . יג

 מפני הבטון הטוב העולה בעת היציקה. 

אין להוסיף פולימר לתמיסת הבנטוניט ללא אישור מהנדס הביסוס. לשימוש בפולימר  .יד

 יינתן מפרט בנפרד. 

 

אפשרות של הימצאות צינורות ישנים באדמה העלולים לגרום  הקבלן ייקח בחשבון   .טו

 לבריחת בנטוניט. לקבלן לא תשולם כל תוספת בגין פחת זה.

 הכנת והכנסת הזיון  23.05

בתכניות  .א הנדרש  מהסוג  יהיו  הזיון  הרלוונטיים   מוטות  התקנים  לדרישות  ויתאימו 

במהדורתם האחרונה. ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתכניות, או על  

 פי אישור המהנדס בכתב. 

במקרה והקבלן ירצה לבצע ריתוכים במקומות אחרים, יהיה עליו לקבל את אישורו  

שימוש במספר כלי  בכתב של המהנדס. על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות, וב

ההרמה המתאימים והדרושים, אשר יבטיחו שמוטות הזיון יושארו במקומם הנכון  

 ולא יקבלו שום כפיפה תמידית בעת פעולת ההרמה. 

המהנדס יבדוק את כלוב הזיון כשהוא תלוי בצורה חופשית באוויר, וימנע את הכנסתו  

 לבור באם אינו עונה על הדרישות. 

 ן לתקן את כלוב הזיון לפני הכנסתו לחפירה. במקרה זה יהיה על הקבל 

)שומרי   .ב ב"ספייסרים"  להשתמש  יש  החפירה  לדופן  הזיון  כלוב  בין  הרווח  להבטחת 

ס"מ    7  -ס"מ לפחות בקיר ו  5מרחק( מצינורות )שלושה בקידוח וארבעה בקיר( בקוטר  

 ביסוד, צינורות אלה ישלפו בגמר היציקה. 

 ומק החפירה. אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית ע

)במספר מפלסים אחיד(  בגלגלי בטון  ניתן להשתמש  בגלגלי פלסטיק.  אין להשתמש 

 (. 30 -ס"מ )ב  2.5ברדיוס השווה לכיסוי הבטון ועוביים 

כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות. הכלוב יונח   .ג

קשירות מתאימות שיבטיחו את  במרכז ובכיוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות  

מקומו גם במשך היציקה. ביצוע קשירות אלה יקבל מראש את אישור המהנדס. בסיס 

 מ' מעל קרקעית הקידוח. 0.3הכלוב יהיה מוגבה 

אם יתבקש הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות, יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל   .ד

צוע תמיכות שונות, יוכנו כל אביזרים שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה, או בי 
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 האביזרים הנדרשים ע"י הקבלן וזאת ללא תשלום נוסף. 

הקבלן  .ה יאריך  הסלארי,  אלמנט  לתחתית  עד  יורד  שאינו  זיון  כלוב  ומתוכנן  במקרה 

ס"מ מתחתית הקידוח וזאת   30מוטות עד    4  -מחצית ממוטות הזיון אך לא פחות מ

הבטון. עליית  עם  הכלוב  התרוממות  למנוע  בקוטר    כדי  יהיו  אלה  מ"מ    12מוטות 

 לפחות. 

 יציקה  23.06

 

יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר משעה מניקוי אחרון של החפירה. אם תמיסת  .א

טון/מ"ק )לפי קביעת המהנדס( יש לנקותה    1.15הבנטוניט תהיה בצפיפות העולה על  

ושאיבת   החפירה  בתחתית  נקי  בנטונייט  הזרמת  ע"י  )למשל:  קרקע  כל מחלקיקי 

 התערובת המזוהמת בראש החפירה(. 

מכמות הבטון המתוכננת   50% -יציקת הבטון תהיה רצופה. יוחל ביציקה רק לאחר ש .ב

בתוך  הבטון  עליית  את  הקבלן  יבדוק  מפולות  שאין  לוודא  מנת  על  לאתר.  הגיעה 

 החפירה. 

. כדי לוודא את נפח הבטון הנצוק  עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת

לא  אם  ונטו(.  טרה  )ברוטו,  גשר  במאזני  שקילה  תעודת  עם  לאתר  המשאית  תבוא 

הסוניות  הבדיקות  כמות  בהגדלת  צורך  יהיה  המשאיות,  של  זו  שקילה  תבוצע 

 והגלעיניות ע"ח הקבלן. 

מ .ג יפחת  לא  הבטון  יציקת  המאמצים    35  -קצב  החזרת  לאפשר  כדי  לשעה.  מ"ק 

ביים המקוריים בדופן הקידוח, יבטיח קצב היציקה את סיומה לפני תחילת  האפקטי

 ההתקשרות בבטון. 

בכל יציקת אלמנט סלארי ישתמש הקבלן בצינור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה.  .ד

ס"מ מתחתית החפירה, ויוחזק במצב   25  - עם התחלת היציקה יורם הצינור לא יותר מ

מ' מעל תחתית פני הצינור. הרמת הצינור מתחתית    5זה עד שהבטון יגיע לגובה של  

 ס"מ.  20החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון. צינור הטרמי יהיה בקוטר 

פקק, פתיתי קלקר או ורמיקוליט )עפ"י דרישת המהנדס( יבטיח ירידת הבטון בצינור   .ה

 הטרמי ללא סגרגציה. 

הנ"ל, יש להפסיק את  ס"מ    25  -אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב .ו

היציקה, לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה  

 מחדש.

מ' מתחת לפני   5במהלך היציקה יש להקפיד שתחתית הצינור הטרמי תמצא תמיד   .ז

של   הטרי  בתוך הבטון  צינור הטרמי  של  החדירה  עומק  לצורך חישוב  הבטון הטרי. 
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 ח הקידוח התיאורטי. לנפ 20%הסלארי, יש להוסיף  

יציקת היסוד תיעשה ברציפות וללא הפסקה כלשהי. במקרה של הפסקה העולה על  .ח

שעה במהלך היציקה יהיה על הקבלן להוכיח את איכות היסוד ע"י ביצוע קידוח גלעין  

 לכל אורכו. 

בכל מקרה יעטוף הבטון את הזיון בעובי השווה להפרש שבין מידות הכלוב למידות   .ט

 החפירה. 

הפסקת   .י אחריו  יגרור  המהנדס  רצון  לשביעות  דלעיל  מהתנאים  אחד  כל  מילוי  אי 

 העבודה בכל שלב שהוא, ופסילת היסוד הנדון. 

במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את בטון היסוד הנצוק, לנקות מחדש את החפירה 

  מ' נוסף על זה המתוכנן ולצקת מחדש, הכל לפי   0.50ולהמשיך את החפירה לאורך  

 המקרה. אם הדבר יידרש, יאושר ע"י המהנדס, ולקבלן לא תשולם תוספת. 

הסיתות ייעשה ללא פגיעה במוטות הזיון המשמשים כקוצים לחיבור הקורה או פלטת 

 ראשי האלמנטים. 

ין להפסיק את יציקת הבטון לפני שיופיע בראש היסוד בטון נקי מזיהום כלשהו. יש  .יא

בנטוניט גמר היציקה יהיה כאשר הבטון הנקי  להרחיק את הבטון המעורב בקרקע וב

ס"מ לפחות מעל למפלס המתוכנן. הקבלן יבטיח שהיסוד לכל אורכו יהיה    30ימצא  

 יצוק מבטון טוב ורציף המספק את כל הדרישות המפורטות במפרט זה. 

ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט, ובמידת הצורך ישלים  .יב

 ונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית. הקבלן על חשב 

שתתבצע ע"י הקבלן בסיום העבודה יתגלה כי יש סטייה    AS-MADEוהיה ובמדידת   . יג

ויבוצעו   במרכזיות האלמנטים העולה על המאושר ע"י הקונסטרוקטור יפסל היסוד 

העל כל  הקונסטרוקטור.  דרישת  לפי  הכל  במקומו,  יסודות  שלושה  או  ויות  שניים 

הנוספות: קידוח, בטון, קורות קשר וכל הוצאה אחרת יהיו על חשבון הקבלן ויבוצעו  

 על ידו ללא שהות. 

 שרוולים, אלמנטים מבוטנים, הכנה לאינקלינומטרים וכו'  23.07

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של אפי מים, אביזרים,  

מדיד לביצוע  ביצוע  צינורות  על  מראש.  לבצעם  שיוכל  כדי  והשרוולים  באינקלינומטרים  ות 

 עבודות אלו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.

ולוודא שכל    -  באחריות הקבלן  יציקה את תוכניות המערכות למיניהן  כל  לפני  לדאוג לקבל 

במקומם   נמצאים  אכן  המערכות  לקבלני  הדרושים  והחריצים  הפתחים  במידה    - החורים, 

 והקבלן לא עשה כן, הוא יישא בכל הוצאות החציבה ופתיחת החורים לאחר היציקה. 
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 איכות הבטון  3.08

) .א בלידינג  בהעדר  בקוהזיביות,  ויצטיין  עביד  יהיה  ליציקה   BLEEDING)הבטון 

 ובהתקשרות מאוחרת. 

אקראיים עפ"י בחירת    יש לבצע בדיקת בלידינג של הבטון על שלושה אלמנטי סלארי

אחרת.   מוסמכת  מעבדה  כל  או  הטכניון  מעבדת  ע"י  תיעשה  הבדיקה  המהנדס. 

חשיפת   מתוכננת  אם  בדיקה   3לחילופין,  לבצע  ניתן  הסלארי  של  עליונים  מטר 

 הסתכלותית לאחר סיתות מעטפת הסלארי עד לבטון הטרי.

חו צפיפות הבטון  תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב, אשר יבטי  .ב

 ויחד עם זאת עבידות טובה. 

 

 6. מותר להביא לאתר בטון בעל שקיעה של " 7"-   8שקיעת הקונוס של הבטון תהיה " .ג

" )רצוי  כמות  7לפחות  ולהוסיף  הרצויה.    מבוקרת(  השקיעה  לקבלת  באתר  מים  של 

 . תתוכנן מראשכמות המים שמוסיפים בשטח 

עת הבטון בעזרת קונוס תקני ולפסול בטון  יש לערוך מדי יום בקורת מדגמית של שקי

 (, או שאינו זורם ללא עיכובים בצינור הטרמי. 7ס"מ )" 18-ששקיעתו פחותה מ

 יש לקחת דגימות בטון לבדיקה עפ"י דרישות התקן הישראלי.  .ד

יילקחו מתוך הבטון הנצוק. תוצאות בדיקות קוביות הבטון יתאימו   דגימות הבטון 

היא  30  -לב החוזק  דרישת  הדרישות  .  יתר  ממילוי  פוטרת  שאינה  מינימום  דרישת 

 מהבטון, המופיעות במפרט.

אם הדרישות האחרות במפרט זה הן לבטון בעל חוזק גבוה יותר יש לנהוג לפי אותן 

 "דרישות אחרות".

 למ"ק לפחות.  ק"ג 400כמות הצמנט הנדרשת היא  .ה

 ס"מ.  2.5הקוטר המקסימאלי לאגרגט יהיה  .ו

. )תוספת מבוקרת של מוסף כולא  6%- 4%ן המוכן יהיה בתחום  אחוז אויר כלוא בבטו .ז

 אויר ומקטינה גם את הבלידינג(.  

)להכנסת קוצים(.    2יש להוסיף ערבים לעיכוב ההתקשרות עד   .ח שעות מגמר היציקה 

ביצוע דרישה זו יש לבדוק עפ"י דרישת המהנדס בעזרת פרוקטור שדה באתר. בשום  

 שעות.  4-שות של פחות מ מקרה אין להזמין בטון עם זמן התק

 בקרה ופיקוח  23.09

מעבדת שדה ברמת מומחיות גבוהה תפעל באתר עפ"י הוראת המהנדס, ע"ח הקבלן   .א
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הנ"ל   המפרט  הוראות  כל  למילוי  ותדאג  ידו  על  המתבצעת  האיכות  בקרת  במסגרת 

 והנחיות דו"ח הביסוס הקשורות לביצוע קירות הסלארי.

הקריטריון לאיכות משביעת רצון הקירות הנושאים או האוטמים יהיה סך כל המעקב  .ב

על הביצוע, ביקורת הקדיחה והיציקה, בחינת פני קירות הסלארי בחלק הנחשף לאחר 

 גמר הביצוע, וכן תוצאות הבדיקות השונות המפורטות להלן )"בקרת איכות"(. 

 איכות כדלקמן: כהשלמה למעקב הביצוע ייעשו הבדיקות לביקורת ה .ג

 ידוחי גלעין יבוצעו עפ"י הצורך באלמנטים שבהם יימצאו פגמים בבדיקות.  (1)

 שלושה צינורות לבדיקה אולטרה סונית יוכנסו בכל אלמנטי הסלארי.  (2)

הבדיקות תעשנה עם חמישה צינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "ר" ושישה   (3)

לא יעלה על    ". המרחק בין הצינורותTצינורות בכל אלמנט סלארי בצורת "

מ' ויש להוסיף צינורות לפי הצורך. טרם היציקה ייבדק חלל הצינורות ע"י    1.5

מ"מ לכל אורכו. אי חדירתו תחייב הוצאת הכלוב   50החדרת גוף דמה בקוטר 

והחלפת הצינור. תוצאות לקויות של בדיקת הגאמה תצביע על עטיפה לקויה  

בית גאמה  בדיקות  הוספת  ותחייב  הזיון  כלוב  רוחב  של  הגדלת  הקירות,  ר 

החלטת   לפי  הבעיה  לפתרון  אחר  אמצעי  וכל  הקבלן  חשבון  על  האלמנטים 

 המהנדס. 

של   (4) גמר  לאחר  בבדיקה  להתחיל  לתקן    15%יש  יהיה  שניתן  כדי  מהקירות 

 פגמים בביצוע תוך כדי העבודה.

 ימים לאחר היציקה.  7יש להתחיל בבדיקה לפחות   (5)

 בדיקה סונית בכל הכלונסאות.  (6)

בו ימצאו פגמי ביצוע וסטייה מהוראות המפרט או תוצאות לקויות בביקורת   ביסוד .ד

האיכות, יבצע הקבלן קידוחי גלעין על חשבונו עפ"י הוראת המהנדס. קידוחי הגלעין 

מ פחות  לא  של    20- יבוצעו  רציפות  הסלארי.  קיר  יציקת  לאחר  בהחזר    100%יום 

וו הוכחה חלקית לאיכות הנדרשת  של הגלעין, יה  30 -הקידוח, שלמות הגלעין וחוזק ב

 של קיר הסלארי. 

תוצאות לקויות של קדוח הגלעין יהיו בסיס מספיק לתביעת תיקונים עפ"י שיקול דעת 

 המהנדס לרבות פסילת האלמנט. 

מעבדה מוסמכת כנ"ל תנהל מעקב חפירה ויציקה, לרבות רישום שכבות הקרקע, עומק  .ה

החפירה טרם היציקה וכו', וכן תשמור דוגמאות קרקע ותדווח על משך הזמן שנדרש  

למעבר השכבות השונות. המהנדס המתכנן יאשר בכתב כל סטייה מקוטר החפירה או  

 העומק המתוכנן. 

לסטייה .ו מעבר  תמך  בקיר  של    בליטות  ו  5המותרת  לפי    1.0%  -ס"מ  יתוקנו  מהאנך 
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 הוראות המהנדס על חשבון הקבלן. 

ביצוע השקע תקע יבטיח אטימות באופן שחדירת רטיבות תורשה עד לרמה של כתמי 

 לחות ובשום מקרה לא ברמה של נזילה או זרימה של מים.

השונו .ז האיכות  בדיקות  את  לבצע  כוחו  לבא  או  המפקח  למהנדס  יאפשר  ת  הקבלן 

הנדרשות במפרט, כאשר הזמן וכוח האדם הדרוש לפקוח ולבדיקות לא ישמש עילה  

 לכל תביעות שהן מצד הקבלן.

הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום עבור ביטול זמן, עלות בדיקות, עלות כוח אדם או כל 

 עלות אחרת וכן לא להארכת זמן ביצוע הנובעים מביצוע הבדיקות הנדרשות. 

רו לקבלן ע"י מהנדס הפרויקט והקבלן יקפיד על ביצועם המלא.  תנאי מפרט זה יובה .ח

 הקבלן יהיה אחראי לאיכותם הגבוהה ולשלמות הביצוע של האלמנטים. 

 בדיקה אולטרסונית באלמנטי הסלארי  23.10

הקבלן יקשור וירתך על חשבונו עפ"י תכנית המהנדס צינורות בקרה ויהיה אחראי לניקיונם  

 לצורך הבדיקה. 

ס"מ. להלן הפרטים הנדרשים    15המרחק החופשי בין פני הצינור החיצוניים לדופן הקדוח יהיה  

 מצינורות הבדיקה: 

 צינור מפלדה רגילה. ניתן להשתמש בצינור מגולבן.  -סוג הצינור   .א

מ"מ.   56מ"מ ולא יעלה על  53 -קוטר פנים הצינור לא יפחת מ  - קוטר הצינור .ב

" מזר  2)צינור  צינורות  חוץ  מתוצרת  קוטר  בע"מ,  תיכון  ניתן    60.4ח  מ"מ(. 

 . 2.5להשתמש גם בצינור קוטר נומינלי של " 

 מ"מ. 3.5 -לא יותר מ  -  ובי דופן .ג

ס"מ מעל פני משטח העבודה ויתחיל בתחתית    30הצינור יבלוט    -  אורך הצינור  .ד

 הקידוח. 

ניתן להבריג את קטעי הצינורות, אין זה משנה לגבי הבדיקה אם    -  חיבורים .ה

ורות מרותכים או מוברגים. הברגה תהיה תמיד חיצונית לצינור. במקרה  הצינ

 של ריתוך, יובטח הקוטר הפנימי לכל אזור הריתוך ע"י הכנסת גולם. 

נקי.    -   סגירת הקצוות  .ו הינה לשמור את הצינור  הצינור  מטרת סגירת קצות 

הקצה העליון יש לסגור ע"י פקק מסוג אשר לא ירד ממכות תוך כדי היציקה.  

ריתוך  א ע"י  או  מופה  ע"י  לסגור  הבדיקה  מבחינת  עדיף  התחתון  הקצה  ת 

דסקית פלדה, אולם ניתן להשתמש גם בפקק גומי או עץ. זאת על מנת למנוע  

 . כניסת בוץ, בנטונייט בטון וכו' לצינור

פתוחים .ז צינורות  בהיקף    -  הבטחת  הצינור  על  ריתוך  שבב  מופיע  כלל  בדרך 
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ב זה ע"י סכין למנוע היווצרותו ע"י גולם. צינור  הפנימי בקצוות. יש להוריד שב

מ', הוא    7סתום או פגום יחייב את הקבלן לקידוח גלעין על חשבונו לעומק  

 הדין למקרה של פגיעה בעת היציקה. 

כדי לקבל כיסוי בטון מלא מסביב לצינור ולמוט הזיון אין    -  הצמדת הצינור .ח

 לקשור את שניהם אחד לשני.

 

המיוחד כולל הריסת קורת הבטון המרכזית התומכת את קירות הסלארי  פרט  כל האמור במ 23.11

 כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות לרבות כל הבדיקות כנדרש. בסיום העבודה 
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 עבודות פיתוח שטח וסלילה  

יבוצעו כמפורט בפרקים  עבודות פיתוח השטח,   גינון    41- פיתוח האתר וסלילה,    -  40הסלילה, הגינון והגידור 

 גדרות של המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית בהוצאה האחרונה.   44-ריהוט חוץ,  42והשקיה, 

 הוראות כלליות לכל עבודות הפתוח  40.01

רכיבי העזר, הלוואי הנדרשים לביצוע  כל הסעיפים כוללים אספקה, ייצור, הובלה והתקנה, לרבות כל חומרי,  

של מכרז/חוזה זה. העבודות כוללות    המכלול אף אם לא צוינו במפורש, וכל זאת במחירי    -מושלם של העבודות

ומשטחי   מדרכות  כבישים,  סלילת  המבנים,  בין  כורכר  כיסוי  מתוכנן,  שטח  פיתוח  מפלס  עד  המילוי  השלמת 

 יצוף, גינון, השקיה ושונות. אספלט, עבודות ניקוז, גידור ושערים, ר 

בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון, לרבות חלקי בטון יצוק המיועדים לחיפוי, כוללת העבודה אשפרת   .א

 הבטון.  

של    50האשפרה תבוצע בכיסוי כל פני הבטון, לרבות משטחים אנכיים/משופעים ביריעות כמצויין בפרק   .ב

ימים. הרטבת היוטה תבוצע במספר    7באופן רצוף, במשך המפרט הבינמשרדי ושמירת פני הבטון רטובים 

ומצב הבטון היצוק וההרטבה תבוצע בעודף עד נגירה    ר האוויתנאי מזג  ל  בהתאם  פעמים ביום ככל שיידרש  

 בשולי המשטחים. 

גבי יריעת  -בכל העבודות בהן מבוצעת יציקת בטון ולא צויין שנדרשת שכבת בטון רזה תבוצע היציקה על .ג

 גבי התשתית.  -מ"מ, אשר תונח על 0.3בעובי  פוליאתילן

לפי מוד.אשהו, והמצע יהודק בבקרה    95%אם לא צויין אחרת תהודק השתית בבקרה מלאה לצפיפות   .ד

 לפי מוד.אשהו.  98%מלאה לצפיפות 

בכל העבודות נדרש ניקיון מוחלט של כל הרכיבים/האבנים/המרצפות וכו' מכל שאריות טיט, בטון, צבע,   .ה

ועל   הקבלן  בידי  יוחלפו  לחלוטין  נקיים  שאינם  שלמים  עבודה  קטעי  ו/או  רכיבים  וכו'.  צמיגים  סימני 

בכ שבוצעו  השטחים  כל  פני  על  הקבלן  יגן  מהן,  חלק  או  מדרכות,  ביצוע  לאחר  האמצעים  חשבונו.  ל 

הסבירים, למניעת כל פגיעה בהם, לרבות טיט, בטון, טיח, צבע, סימני צמיגים וכו' עד השלמת כל הליכי  

   המסירה הסופית.

 אישורים למוצרים/חומרים ודוגמאות

 הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח.  ,הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים

לא התאימו הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא אושרו ויציג דוגמאות  

 נוספות, עד קבלת אישור המפקח. 

 הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום אחר. 

 אות תוצגנה במרוכז )במועד אחד(. כל הדוגמ

 כשייצורם וגימורם הושלם ומיועדים להתקנה/עיגון, נדרש אישור ראשוני   מוצרים קנוייםלמוצרים שהנם 

 סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן. מוצרים אלה יובאו לאתר כשהם עטופים ומוגנים למניעת  -על
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ות. לצורך אישור המוצר ובדיקתו בידי המפקח/המתכנן יסיר  כל פגיעה והגנה זו תישמר עד מועד מסירת העבוד

 הקבלן את העטיפה/ההגנה ואח"כ יתקין אותה מחדש באופן מושלם.  

 לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת. 

 . כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות רכישתן, הובלתן ושמירתן, חלות על הקבלן

 

 מאגר החירוםשלמת מילוי בשטח ה 40.02

  96%ס"מ לדרגת צפיפות    20יפוזר מילוי מקומי ממיטב החומר החפור בשכבות של    מאגר החירוםבכל שטח  

 מודיפייד א.א.ש.ט.ו. מפני קרקע קיימת עד תשתית עבודות פיתוח השטח. 

 

 דרכים ומשטחי כורכר  40.03

על כל הדרכים והמשטחים המסומנים בתכניות לציפוי בכורכר, תונח מעל שכבת המילוי שכבת כורכר או חומר  

 מוד. א.א.ש.ט.ו.   98%ס"מ המהודקת לדרגת צפיפות   20גרנולרי שווה ערך בעובי 

 

 דרכים ומשטחי אספלט  40.04

ס"מ    15לציפוי אספלט, תונח, מעל שכבת המילוי, שכבת מצע סוג א' בעובי    מתחת לכל השטח, המסומן בתכניות

  -ס"מ מהודקת ל   15מוד. אשאו. מעליה תונח תשתית מאגו"מ סוג א' בעובי    98%המהודקת לדרגת צפיפות של  

 מוד. אשאו.   100%

בשטח   האספלט  שטחי  התכניתכל  לתוכנית   יבוצעו  בשטח  בהתאם  האגו"מ  שכבת  ובשכבות    6-2סטנ'    מעל 

 כדלהלן: 

 ק"ג/מ"ר  1.0בכמות  M.C/70התזת ביטומן  -

 ק"ג/מ"ר   0.4 100/80ריסוס ביטומן  -

 ס"מ.  3שכבת בטון אספלט דק בעובי  -

 חיתוך אספלט 

 המחיר כולל הידוק מבוקר של המצע, לאחר סילוק האספלט המנוסר.  א. 

)בתוך   ב.            לריצוף.  ומדוייק  אחיד  פס  שיתקבל  כך  ובדיוק,  לחלוטין  ישרים  בקווים  יבוצע  החיתוך 

 המיסעה(.

 ריצופים ומדרגות ישיבה  40.05

בכל עבודות הריצוף תבוצענה דוגמאות לכל סוג ודוגמת ריצוף. הדוגמה לכל סוג תהיה בשטח שיכלול   .1

 מ"ר. 15 -קרה לא פחות מס"מ בכל היקפו של המודול, ובכל מ 60מודול אחד שלם בתוספת  

מרוצפים/מדרכות .2 משטחים  שולי  מיוצרים    דוגמאות  או  באתר  מבוצעים  או  טרומיים,  מאלמנטים 

 מטר. 5  -תבוצענה בצמוד לדוגמאות הריצוף ובאורך שלא יפחת מ לעבודה זו,  תייחודי
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 דוגמאות אבני שפה ו/או אבני צד לסוגיהן תבוצענה כנ"ל.  .3

  תכולת המחירים  .4

 גם את:  מחירי כל הסעיפיםבמפרט הבינמשרדי כוללים    008פרק -בנוסף לאמור בתת 

אספקת בטון ויציקתו לעיגון אלמנט/מתקן/רכיב כלשהו, כגון: עמודי גדר, מעקה, מתקני ריהוט רחוב   .א

 למיניהם, מתקני משחק, עמודי תאורה, תרנים, שלטים וכו'.

למיני  .ב וצד  שפה  לאבני  כמסד  ויציקתו  בטון  לתיחום  אספקת  המשמשות  ואבנים  מרצפות  הן, 

 שבילים/מדרכות ופסי הפרדה, פסי אבן/מרצפות בתוך דוגמת ריצוף וכו'. 

כל החומרים הדרושים לביצוע עבודות נילוות לבניית קירות תמך, קירות גדר וקירות ישיבה/ספסל, כגון:   .ג

חומרי כיחול, חומרי ורכיבי    צרורות חצץ עטופים ביריעה גיאוטכנית, צינורות ניקוז מגב הקיר לחזיתו,

 תפרי התפשטות או תפרים מכל סוג שהוא, חומרים ורכיבים לביצוע מיתדים וכד', וביצוע העבודות. 

בדיקות  -אדמת .ד עלויות  לרבות  השתילה/נטיעה,  לבורות  שתילה/נטיעה  תערובת  להכנת  הדרושה  גן 

 המעבדה לאישורה. 

ו שאינו מוצר קטלוגי של יצרן כלשהו  יכלול המחיר  נדרש במכרז/חוזה זה רכיב/אלמנט בטון טרומי כלשה .ה

מתאים   אינו  המוצר  באם  מחדש  ביצוען  ו/או  תיקונן  )לרבות  הנדרשות  התבניות  ביצוע  עלות  את  גם 

 לתכניות( וביצוע דוגמה/אות לקבלת אישור מוקדם. 

משתלבות    חיתוך מרצפות/אבנים יבוצע אך ורק בניסור. בכל סעיפי העבודות שיש בהם שימוש במרצפות .5

יהיו כל החיתוכים וההשלמות בגבולות שטחי הריצוף בקווי שינוי כיוון דוגמת הריצוף, במעבר בין גוון  

 . לא יותר השימוש בגליוטינה.בניסור - לגוון ובמפגש עם אלמנט כגון מדרגות, קיר וכו' 

מ .6 פחות  מהווה  שטחן  אשר  מנוסרות  במרצפות/אבנים  להשתמש  איסור  רצפת  30%  -חל  אבן  /משטח 

פי הוראות  -סטנדרטית. להשלמות והתאמות יש לנסר בהתאמה את המרצפות/אבנים סמוכות והכל על

 . המתכנן

לכך    המתכנן חל איסור על השימוש במילוי בטון / טיט להשלמת שטחי ריצוף, אלא אם התקבל אישור .7

 מראש ובכתב.  

 

 גדר  ו תמך קירות קירות, 40.06

לסעיפי עבודות של קירות תמך,   עבודות קירות/קירות גדר  -  40.06פרק  -לתת   ייחודיותהוראות   

 קירות גדר, קיר ישיבה/ספסל/מסד בטון וכו' 

מטר ולכל הגובה   4.0מכל סוג קיר )גם אם השוני הוא רק בחומר/רכיב החיפוי( תבוצע דוגמה באורך של  .1

מ יפחת  שלא  בקטע  קטע  ייבחר  הדוגמה  לביצוע  במסגרת    ,מטר  2.0  -הנדרש.  הגבוה  הקיר  בגובה  או 

פנים, ביצוע תפר אחד מכל סוג ועיבודו,  -המכרז/חוזה. הדוגמה תכלול גם את בניית הכרכוב )קופינג(, דו

 .גימור פני הקיר לרבות עיבוד מיכני, טיח, מערכת איטום וצביעה, וכל העבודות הנילוות
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תכלול הדוגמה    -יד, גדר או אלמנט אחר  -לגבי כל קיר שמיועד בו )או בחלקו( עיגון מעקה בטיחות, מאחז .2

 גם את הכנת העיגון )פלטה/עיגון בקידוח/עיגון אחר(. 

 כללי   

עיגון מעקה ו/או  הכנת קדחים בקוטר ומיקום מדויק ל בכל סעיפי בניית קירות תמך כוללת העבודה   .א

 או הכנות לעיגון הגדר/המעקה כמפורט בתוכניות ללא מדידה ותשלום נפרד. כמפורט בתוכניות  גדר

ביצוע חורי ניקוז בקירות התמך, מכל סוג שהוא, כמפורט בתוכניות ובפרטים כלול במחיר הקירות   .ב

 ואינו למדידה ותשלום נפרד. 

  , קירות גדר וקירות ישיבהמדידות, התוויה וסימון לקירות .ג

 הקירות יסומן ע"י מודד מוסמך של הקבלן. הסימון יכלול את: המיקום המדויק של    

 הציר האורכי של הקיר התומך. . 1 

 נקודת גובה קבועה כולל שתי אבטחות לפחות.  . 2  

בצורה   הנקודות הדרושה להקמת הקיר  רשת  כל  להכין  הקבלן  על  יהיה  הנ"ל  הנתונים  שני  על סמך 

ל הקבלן לשמור על נקודות הסימון בקפדנות ובמקרה  שתאפשר אתור ובדיקה בטוחים של כל חלקיו. ע

של פגיעה בהן בזמן ביצוע העבודה, יהיה עליו לשקמן ללא דיחוי על חשבונו ואחריותו. לא ישולם בנפרד  

הקירות   לבצוע  המתייחסות  היחידות  במחירי  ככלולה  תראה  עבורה  והתמורה  הנ"ל,  העבודה  עבור 

 התומכים. 

 מסוג כלשהו, לרבות קירות גדר  ירות חפירה ו/או חציבה ליסודות ק .ד

של המפרט הכללי. הקבלן יחפור בשיפועים לפי תנאי    510,51024העבודה תבוצע בכפיפות לסעיפים   .1

  -   0110.00הקרקע ותקנות הבטיחות הקיימות בנדון, אולם המדידה והתשלום יהיו כמפורט בפרק  

 אופני מדידה של עבודות עפר.

של    0102עבודות החפירה תבוצענה בהתאם למסומן בתכניות ובכפיפות מלאה למפורט בתת פרק   .2

 המפרט הכללי. 

הרחקת החומר החפור על ידי הקבלן ועל חשבונו לאתר שפיכה מאושר בתחומי הפארק, כלולה   .3

 . במחיר העבודה. כל התאומים וקבלת האישורים הינם באחריות הקבלן

ב .4 לפגיעה  חשש  של  מקרה  העתיקות  בכל  רשות  מפקח  את  הקבלן  יזמן  ארכיאולוגיים  ממצאים 

 לקבלת הנחיותיו/אישורו להמשך העבודה לפי התוכניות. 

 שתית ליסוד קירות תמך  .ה

 מהצפיפות המקסימלית   90%יש להדק את השתית מתחת ליסוד קירות התמך לצפיפות של 

 "בומג" או פלטה ויברציונית.  לפי מודיפייד א.א.שהו. ההידוק יעשה בכלים מכניים מתאימים כגון  
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 גידור 

 גידור השטח 44.01

כפי שמסומן בתוכניות. על    רשת קיימת  כולו תותקן גדר רשת כדוגמת זו הקיימת כיום  המתקן מסביב לשטח  

 הגדר ושלמותה יהיה באחריות הקבלן. . כל פגיעה במבנה תבוצע באופו מושלםהקבלן לדאוג שהגדר 

לסביבה: איזור המגורים המקיף את האתר  להפרדה בין שטח הבניה    חשבונו גדר זמניתבנוסף, הקבלן יבצע על  

הגדר תהיה אטומה עשויה  לא מורשית לאתר הבניה. שר כניסה  אפהגדר תבוצע כך שלא תת  וכן תחנת השאיבה.  

בינהם ליצירת רצף  מלוחות   ללא  והל מסביב לאתר הבניה.  קשיחים המחוברים  לזה  זה  יחוברו  חיבורים  חות 

 בולטים כדוגמת ברגים ומסמרים. תמיכות הגדר לא יפריעו למסלולי הליכה או נסיעה. 

 ודות שונותבע  44.02

 הוראות כלליות   

 עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב   א.

במסמכי המכרז/חוזה או לפי הנחיות היצרן בהעדר    העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצויין .1

 הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.

 , אלא אם צויין אחרת. 20- הבטון יהא ב  .2

לפחות   .3 אספלט(  )לרבות  לריצוף  מתחת  יהא  הבטון  יסוד  גננית    10ראש  קרקע  לפני  מתחת  ו/או  ס"מ, 

 ס"מ.  6לפחות  –)סופית( 

לפי המידות הנדרשות,    –ית ריבועית מדוייקת או עגולה  יציקת ראש יסוד הבטון תבוצע באמציעות תבנ  .4

 ופני הבטון יוחלקו. 

 הנחיות כלליות לעיגון גדרות, מעקים ומאחזי יד   ב.

סוג/טיפוס/דגם .1 של    מכל  באורך  לדוגמה,  קטע  עיגון  מתוכננות    3יבוצע  באם  לפחות.  קטעים/מודולים 

צע גם קטע נוסף באותו אורך, ובו קפיצות  קפיצות בגובה המעקה/גדר או עיגון מעקה/גדר, בשיפוע יבו

 ו/או עיגון קטע בשיפוע. 

להלן "עמודים"( לפלטה חיצונית,    –יד, וכו' מסוג כלשהו  - חל איסור לעגן עמודים )למעקה, גדר, מאחזי .2

 מעוגנת בברגים, "פיליפסים", לראש או צד קיר, דופן וכו'. 

א צויין, יבוצע לפי הנחיות המפקח ובכפוף לפסקה  ובאם להנדרש מצויין בפרט והינו מחייב, אופן העיגון  .3

 לעיל.  1

 לעיל.  -4,3,2עיגון עמודים יבוצע לפי פסקאות א .4

 וצביעה  גלווןהוראות כלליות ל ג.
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- בטבילה באבץ חם, או מפלדת אל  מגולוונתכל רכיבי הגדר וכל החומרים שישמשו לביצועה יהיו מפלדה   .1

 . 918יהא לפי ת"י   גילווןמיקרון לפחות, וביצוע ה  80לד. עובי ציפוי האבץ  ח

חלקי    גילווןה .2 בהכנת  אחרת  פעולה  וכל  השיוף  הקידוח,  הריתוך,  פעולות  כל  ביצוע  לאחר  יבוצע 

 הגידור/המעקה. 

ייתן בידי המפקח תעודת אחריות לכל חלקי הגדר/המעקה ממפעל .3 וכן תעודת אחריות    גילווןה   הקבלן 

 תלויה מטעמו לאיכות העבודה להתאמתה לדרישות התקן הישראלי, ודרישות  מכרז/חוזה זה. -בלתי

וכו'(   .4 )ברגים, אומים, טבעות  ציפוי    דיפוזיונית". לא יאושר-בשיטה "טרמו  יגולוונו רכיבי פלדה קטנים 

 "פאסיבציה" 

נה כולל ניקוי יסודי, הסרת כל רכיבים וחומרים זרים  הכנת כל רכיבי הפלדה המגולוונים לצביעה עליו .5

 הכל לפי הנחיות יצרן הצבע העליון.  -באמצעות התזת חול  מגולוונת מפני הפלדה וחספוס פני הפלדה ה

גע, ניקוי יסודי להסרת  שגילבונם נפ  התיר המפקח בכתב ומראש לבצע ריתוכים באתר ינוקו כל השטחים .6

חלקי ב  כל  ויצבעו  הריתוך  עשירציפוי  "ראסט-צבע  אירוסול  מסוג  "-אבץ  של  Hard-Hatאוליאום   "

 "קניטקס" או ש"ע. סוג האירוסול "גלווה פלוס סילבר". 

לפני יישום הצבע העליון על הקבלן ליישם שכבת חומר קושר בין הגילוון לצבע העליון לפי הנחיות יצרן   .7

 הצבע העליון. 

 כפי שיקבע המתכנן.  ,"RALגוון מסדרת "הצביעה תבוצע בשיטת "אבקה אלקטרוסטאטית בתנור" ב .8

כל עלויות הפעולות הנ"ל והחומרים/רכיבים הנדרשים כלולות במחירי היחידה ואינן לתשלום בנפרד ו/או   .9

 נוסף. 

 יד - סימון והרכבת גדרות, מעקים, מאחזי .ד

שבירה בגדר  יד לכל אורכם כולל מיקום מדויק של כל  פינה ו/או  -הקבלן יסמן את תוואי הגדר/מעקה/מאחז .1

 ביתד ברזל מסומנת בסרט  סימון צבעוני. על הקבלן לקבל את אישור המפקח לתוואי לפני תחילת ביצוע. 

 .רים, אביזרים וברגים באופן שלא ידרשו ריתוכים באתר חבהרכבת הגדר תבוצע ע"י מ  .2

 

מ' זה מזה: "סכנת טביעה וסכנת מתח גבוה, הכניסה אסורה".    10במרחק של    על גבי הגדר יותקנו שלטים

 ס"מ.  32x32השלטים יהיו במידות 
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 צנרת ותאים  

 צינורות פי.וי.סי. 57.01

עם  כדוגמת "מרים" תוצרת פלסים, , 8)למערכות אספקת מים וביוב(, דרג  קשיח UPVCהצינורות יהיו עשויים 

  280מ"מ,    225מ"מ,    160ם  )ומזוהים לפי צבעם הלבן(. הצינורות יהיו בקטרי   532מצמד פעמון המיוצרים לפי ת"י  

 מ' ליחידה. 6.00   -מ"מ ובאורך של כ  500מ"מ , 450מ"מ,  400מ"מ,  355מ"מ,  315מ"מ, 

מ' חרוטים/חתוכים בקצותיהם להתאמת    3.5עד    0.5  -בנוסף יספק הקבלן צינורות בכל הקטרים באורכים מ 

בין  כניסה לשוחה יתקין    מידות המרחקים  יצאה או  וכן להתאמת אורך חבורי המבנים. בכל  שוחות הבקרה 

 מ' ליצירת גמישות בין השוחה לצינור.  0.5הקבלן קטע צינור באורך 

במידת הצורך, יבצע הקבלן התאמת אורך נוספת באמצעות חיתוך וחריטת קצה הצינור לאורך הנדרש ולקוטר  

ור אלא בחיתוך בלבד ובהתאם להוראות היצרן. מחברים מיוחדים לתיאום  עבור המחבר. אין לשבור קצה הצינ

מצינורות   ייוצרו  דרג    UPVCומאריכים  מיוחדים    8קשיח  יתקבלו מחברים  בזאת שלא  מוזהר  הקבלן  כנ"ל. 

מ' מעל ומתחת לצינור    0.5המיוצרים מצינורות פי.וי.סי. רגיל הצינורות יונחו בתוך מעטפת חול מהודק בעובי של  

 כל רוחב החפירה. ל

עם סיום עבודת הנחת הקווים, בקצה כל קו תבוצע סתימה זמנית ותיעשה בדיקת הקו והשוחות הקשורות בו  

במפרט הכללי. עבור הסתימה והבדיקה לא ישולם    303.6לאטימות מפני דליפה החוצה ופנימה כמפורט בסעיף  

 נוסף בנפרד. 

 צינורות פלב"מ  57.02

 . 11צבועים כמפורט בפרק מגופים יהיו  חשופים או בתאיצינורות פלב"מ 

גבה מוצקים  יבי על בסיס זפת פחמים, רב עובי וציפוי אפוקסי דו רכצינורות פלב"מ שיונחו בתוך הקרקע יהיו עם  

 תוצרת טמבור. לפני הציפוי יש להכין את השטח כמתואר בהנחיות יצרן הציפוי.  400כדוגמת אפוטרן 

לצנרת עשויה פלב"מ תבוצע חציצה בהתאם למופיע בתוכניות    עשויים פלסטיקין סוג צנרת או אביזר  בכל מעבר ב

 )חיוץ מאוגן(. 

יהיו חרושתיים   וכו'  ולא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך    SC.40קשתות, הסתעפויות 

 . המפקחסגמנטים לריתוך, אלא באישור מיוחד של  

 . הקבלן יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הזמנת הקשתות במפעל
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 HDPEצינורות פוליאתילן   57.03

מוטות . צינורות אלו  שמסופקים אך ורק ע"י    פוליאתילן  תוכניות יהיו עשויים מצינורותקוי הביוב המתוכננים ב

 .  10דרג  909יהיו דוגמת "מריפלקס" 

 .5392/4427הצנור יהיה בעל תו תקן ת"י  

 . ר אחרהצינורות יהיו מונחים על משטח ישר ואחיד ונקי מפסולת או כל חומ

 . ה ע"י ריתוך פנים או ריתוך חשמלייהי תהחיבור בין הצינורו

 אשר מוצבת על משטח ישר מחוץ לתעלה. ריתוך פנים מבוצע באמצעות מכונה הידראולית, 

 . לא תותר השימוש בשרשרת או חבלים. למכונה ע"י ציוד/מכונת הרמה בלבדהצינורות מוגשים 

 " לאורך כל הקטע בין כל שתי שוחות. ם החיבור בין הצינורות יבוצע מחוץ לתעלה ע"י ריתוך "בנקניקי

התקנת אביזרים בצינורות פוליאתילן יעשו ע"י רוכב פלב"מ עם ציפוי גומי פנימי ועם אוגן, המסופק ע"י יצרן  

 הצנרת, או בעזרת אביזר אלקטרופיוז'ן מתאים. 

חיבור צינורות פוליאתילן לצינורות מסוג אחר או לאבזר מחומר שונה יהיה בעזרת אוגן המסופק ע"י יצרן הצנרת  

 נרת. והמתאים לסוג הצ

פוליאתילן מצולב מחייבת פיקוח שרות שדה ישראלי של היצרן. לא תהיה תוספת    הנחת קוי פוליאתילן וקוי

 . מחיר בעבור פיקוח שרות שדה והעלות תהיה כלולה במחיר הצנרת

 צינורות פלדה 57.04

עבור "צינורות פלדה    530קטעים מסוימים כמסומן בתוכניות יהיו עשויים מצינורות פלדה המתאימים לתקן  

ג'    -ללי", הריתוכים יהיו קצה לקצה, עם עטיפה חיצונית "טריו" בעובי גדול  בעלי תפר ריתוך לשימוש כ דרג 

 מיקרון( וציפוי פנימי חרושתי במלט צמנט רב אלומינה.  2900מיקרון ועד   -2500)העובי ישתנה לפי הקוטר מ 

יהיו בעובי דופן  ומעלה    26" - 18בקטרים "ואילו צינורות    3/16בעלי עובי דופן "יהיו    16"  -"  4  הצינורות בקטרים

 יהיו בעלי עובי דופן ½".  48"-36וצינורות בקוטר "  3/8בעלי עובי דופן "  32"  -28"צינורות בקוטר  ¼". 

הקבלן יציין את כל הפרטים בקשר לטיב הצינורות, אופן ייצורם ומקורם, אורך כל צינור ומשקלו למטר אורך,  

לריתוך )אלא אם צוין אחרת ברשימת הכמויות( ויחוברו  סוג המחבר וכו'. הצינורות יהיו עם חיבורי קצה לקצה 

בריתוך חשמלי. צינורות בעלי ציפוי פנימי עם מלט צמנט יחתכו במשור דיסק. חומר האטימה לצינורות יתאים  

הצינורות   יצרן  עפ"י  ויהיה  ביוב  פריימר    F SIKAFLEX  11  -למי   +T68    יצרן ע"י  שיומלץ  אחר  חומר  או 

 חד רכיבי.הצינורות. רצוי חומר 
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. בשום אופן אין  ר כמפורט בהמלצות צינורות המזה"תלפני השימוש בחומר האטימה יש לנקות את קצה הצינו

להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם ציפוי מלט פנימי. את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכיסוי  

 ר. בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביות

כל החיבורים   לביצוע המחברים.  וחומרי העזר הדרושים  כל הכלים, המכשירים  על חשבונו את  יספק  הקבלן 

ייעשו כשהצינור מונח בתעלה. הצינור יונח בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות. על הקבלן להניח את  

 צריפין.   -י פניה לשרות שדה הצינורות בהתאם להנחיות צינורות המזה"ת, את ההנחיות ניתן להשיג ע"

 בכל מקרה הוראות הביצוע, כפי שמובאות בחוברת מחייבות את הקבלן. 

הצינורות יסופקו עם ציפוי פנימי וחיצוני כנדרש ברשימת הכמויות. במידה ונדרשו ציפויים יש לבצעם בביח"ר  

יפוי החיצוני באותם החומרים  ורק תיקונים קלים ייעשו בשטח העבודה. לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בצ

 שבהם נעשה הציפוי בביהח"ר.

ס"מ מכל    50באמצעות צילומי רדיוגרפיה. כל הצינורות יונחו בתוך מעטפת חול שעובייה  תהיה    בדיקת ריתוכים

צד של הצינור לכל רוחב החפירה. עם סיום עבודת הנחת הקווים תבנה סתימה זמנית בקצה הקו ותיעשה בדיקת  

לי. עבור  במפרט הכל  303.6הקו והשוחות הקשורות בו לאטימות מפני דליפה החוצה ופנימה כמפורט בסעיף  

 הסתימה והבדיקה לא ישולם בנפרד.  

אטמוספרות ולחץ    6כל צנרת הפלדה, האביזרים, המגופים, השסתומים וכו' יתאימו ללחץ עבודה מינימלי של  

אטמוספרות, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות. כל האוגנים של המגופים, השסתומים וקטעי    12בדיקה של  

 .DINלתקן  הצינורות המחברים אליהם יתאימו

חיבורי צינורות הפלדה שאינם בחיבורי קצה לקצה יעשו באוגנים, בריתוך, במחברי "דרסר" מעוגנים ובהברגה  

כך שלא   יעשו  הריתוכים  הצינור.  ובחוץ  בפנים  יעשו  לאוגנים  בריתוך  הצינורות  חיבורי  כל  לתכניות.  בהתאם 

 ך נוספים. יישארו כל חריצים, שקעים, חורים וכו' וימולאו בקווי ריתו

, כדי ששטחם הפנימי של הצינורות והאביזרים יהיה חלק  ע"י השחזהלאחר הריתוך יוחלקו מקומות החיבור  

ללא כל בליטות. כדי להבטיח רציפות ציפוי המלט צמנט הפנימי ימרח הקבלן על קצוות הצינורות לפני הריתוך  

 משחת אקספנדו או בחומר אחר שיקבע ע"י יצרן הצינורות.

הסתעפויות וכד' יהיו חרושתיים ולא יורשה ביצוע קשתות, הסתעפויות ומעברים ע"י חיתוך סגמנטים    קשתות,

והסתעפויות   בקשתות  הכמויות  ברשימת  המצוינים  המקומות  בכל  אוגנים    מגולווניםלריתוך.  יכללו  הם 

 יחד עם הקשת או ההסתעפות ומחירם יכלול את האוגנים.  מגולוונים

יציקת בטון ובמעברי קירות תהיה ללא כל ציפוי חיצוני )צבע טריו( אך תרותך אליהם    צנרת פלדה שתונח בתוך

 . 4.34לפי תכנית סטנדרט  טבעת עיגון 

קטעי צנרת גלויים, במגע עם שפכים, ינוקו בבית המלאכה של הקבלן, בצידם החיצוני, במברשת פלדה ובסילון  

" מתוצרת "טמבור" בעובי כולל של  EA-9גמת "אפוקסי  ויצבעו בשתי שכבות צבע יסוד אפוקסי דו  יגולוונוחול  
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מיקרון. לאחר גמר ההרכבה יתוקנו כל הפגמים בצבע היסוד וכל הצינורות והאביזרים יצבעו בשתי    50לפחות  

 מיקרון.  300שכבות ציפוי בצבע אפוקסי דוגמת "פוליכמקיור" מתוצרת "טמבור", בעובי כולל של לפחות 

בעובי    EA-9לאחר ניקוי חול כמפורט לעיל תבוצע עם שכבה אחת של יסוד אפוקסי  צביעה פנימית של הצינור  

 מיקרון.   500-600בובי כולל של   SL-6שכבות אפראלסטיק  3-4מיקרון ומעליה   50

כל עבודות הצביעה והצפוי תבוצענה ע"י היצרן או ע"י קבלן מומלץ ומאושר על ידי היצרן והמהנדס, הכל בהתאם  

 ולמפרט הכללי והוראות היצרן.  ,11 פרקב למפרטים 

מחיר צינור פלדה כולל ציפוי מלט אלומינה פנימי או מלט קולודיאלי עפ"י המקרה, ציפוי חיצוני, לפי הנדרש,  

חפירה, הנחה, מילוי, טבעות עיגון, אביזרים, ריתוכים, חיבורים וכל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע קטע  

 הצינור בשלמות. 

 ס צינורות פיברגל 57.05

מפוליאסטר משוריין )פיברגלס( לגרוויטציה וללחץ עם חיבור שקע תקע מיוצרים לפי סטנדרט    GRPצינורות  

ASTM 3517  (AWWA C950  דרג )C100  ,  לפחות    10,000  חוזק הצינורדרגתB  (125 kPa  ללחץ עבודה )18  

', מונחים בקרקע כולל ריפוד ועטיפת חול. הקשתות, ההסתעפויות ופתחי הביקורת לפי הפרטים בתכניות  אטמ

 ייוצרו ויבדקו במפעל ויובאו שלמים להתקנה באתר. 

הצנרת,   הובלת  על  לפקח  שיתחייב  מאושר  ספק  ע"י  יסופקו  הדרושים  והאביזרים  המחברים  הצינורות,  כל 

 שנה לפחות.   20ויקבל על עצמו אחריות לאיכות הצינורות לתקופה של  פירוקם, אחסונם והנחתם  

יונחו בקו ישר. במקרה הצורך תותר סטיה של עד   במחברים. שינויי כיוון בתוואי הצינור יבוצע    °1הצינורות 

 בקשת מיוצרת במפעל לפי הפרט המופיע בתוכניות ובאישור המפקח.  

ו אם נגרם להם נזק או פגם. מתקני ההרמה בהם ישתמשו לא  והמחברים, הם יבדק  GRPלפני הנחת צינורות  

יכללו כבלי מתכת או שרשראות שיגרמו שחיקת דופן הצינור. הצינורות יונחו על מצע חול בשיפוע הנדרש תוך  

התקע או לחלק הפנימי של השקע. המחברים ינוקו היטב לפני    דופןהקפדה על כך שלא ייכנס חול או לכלוך ל

יחוברו זה לזה בכיוון הצירי תוך שימוש בכוח מבוקר שיבטיח חדירה מלאה של התקע אך  ות  הצינורהחיבור.  

  ס"מ לפחות תוך הקפדה על השיפוע הנדרש.   20מבלי לגרום נזק לצינור. הצינור יונח על מצע חול מהודק בעובי  

 !Errorבסעיף     , לפי המפורטCLSMמשני צידי הצינור תבוצע עטיפה מהודקת של חומר גרנולרי נברר מסוג  

Reference source not found.  ,  96%יבוצע לדרגה של  הידוק  מהקוטר החיצוני של הצינור. ה   0.7עד לגובה של  

  25. מילוי חוזר מעל הצינור לא יכלול גרגורים מעל שני צידי הצינורומבאופן שווה ואחיד מתחת   אומדופייר אש

 מ"מ.
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 בדיקת הריתוכים לצינורות פלדה 57.06

הראשונים של ריתוכים    10%הקבלן לבצע בדיקות רנטגן או בדיקה דומה של הריתוכים.  המהנדס רשאי לדרוש מ

אלה יבדקו על חשבונו של הקבלן. במידה ויתגלו ליקויים בריתוכים, הם יתוקנו ויבדקו שנית על חשבון הקבלן.  

ובכל   הריתוכים.    10%במידה  כל  של  בדיקות  חשבונו  על  הקבלן  יבצע  ליקויים,  יתגלו  הראשונות  מהבדיקות 

מעל   נוספות,  יהי  10%בדיקות  הראשונות,  אינם  הבדיקות  הריתוכים  כן  אם  אלא  המזמין,  של  חשבונו  על  ו 

 משביעים את רצון המהנדס ובמקרה כזה כל בדיקה חוזרת תהיה על חשבון הקבלן. 

 המילוי החוזר 57.07

  20  -ס"מ לפחות. באזור המצע ירופד הצינור בחול לכל רוחב התעלה ועד ל   50הקווים יונחו על מצע חול בעובי  

החול יהודק היטב בתחתית הצינור, בצדדים ומלמעלה ע"י הרטבה מבוקרת,  ס"מ לפחות מעל לגובה הצינור.  

 לעיל.  1הכל כמצוין במפרט לעבודות עפר פרק  

מעל לשכבת החול תמולא התעלה בחומר מילוי מקומי גרנולרי מובחר )ללא אבנים, רגבים או שרשים( שיהודק  

שיוכנס אל תוך   לעבודות עפרכנדרש במפרט  ס"מ. ההידוק יעשה במכבש גלילי או בעל רגלי כבש 20בשכבות כל 

 התעלה.  

של   כיסוי  לכדי  המילוי  ביצוע  אחרי  רק  יבוצעו  במילוי  המונחים  צינורות  הצינור    1.00קווי  קודקוד  מעל  מ' 

הצינור   להנחת  החפירה  תבוצע  המהודק  המילוי  ביצוע  לאחר  מתוכנן.  פיתוח  ממפלס  יותר  לא  אך  המתוכנן, 

 כמתואר לעיל. 

 שלוםהמדידה לת 57.08

תהיה לפי מטר אורך מונח בכל עומק שהוא, הצינורות, המחברים,    UPVCהמדידה לתשלום עבור הנחת צינורות  

בסעיף   כמפורט  הכל  אטימות  ובדיקת  והידוקו  החוזר  המילוי  החול,  מצע  החפירה,  וחיבורם,    304.3הנחתם 

 למפרט הכללי. 

ים ,תהיה לפי מטר אורך צינור מונח בכל עומק  המדידה לתשלום עבור הנחת צינורות פלדה שימצאו מחוץ למבנ 

הנחה,   חפירה,  במפעל,  מבוצעת  בתוכניות  כמפורט  הצביעה  או  החיצונית  והעטיפה  הפנימי  הציפוי  שהוא, 

ריתוכים, תיקוני צבע וציפוי, קשתות פלדה, מחברי קראוס, אוגנים, בדיקת אטימות ובדיקת לחץ, מצע חול,  

ן ההרכבות המכניות וכולל טבעות עיגון לקירות הבטון, הכל כמפורט בסעיף  מילוי חוזר מהודק תיאום עם קבל

 למפרט הכללי.  305.5

 ויהיו כלולים במחירי הצנרת.   316הברגים ,האומים, והדסקיות יהיו כולם מפלב"מ 

  עבור בלוקי  עיגון בקווי  סניקה ועמודי תמיכה ישולם בנפרד ברשימת הכמויות ליחידה קומפלט, בהתאם לסוג

 .4-17הבלוק בתוכנית סטנדרט 
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 שוחות בקורת ותאים  57.09

כל שוחות הביקורת יהיו לפי המפרט הכללי ובהתאם לתכניות. בשוחות בקרה שעומקן, מפני הקרקע ועד תחתית  

מ', תבוצע ארובת כניסה מבטון מזוין יצוק במקום, ביתרת הגובה, כמצוין    2.60  -הצינור הנמוך ביותר, גדול מ 

בצע את הארובה מחוליות טרומיות, בתנאי שמסביב לחיבורים בין החוליות יצקו חגורת בטון  בתוכניות. ניתן ל

 עם זיון.

בכל שוחות הביקורת יעשה על שטחי הבטון התת קרקעיים ותחת הרצפה ציפוי בביטומן חם בשתי שכבות. כאשר  

 בין שתי השכבות יונח לבד הזכוכית. הכל כמפורט במפרט הכללי.

פני הטיח של משטחי הבטון הפנימיים בשוחה   9.06בשוחה יצופו בטיח צמנט כמפורט בסעיף  הקירות הפנימיים

בעובי שכבה    308)למעט ארובה( יצופו בשכבה אחת של צבע יסוד אפיקטלק שקוף ושתי שכבות של ציפוי אפוקסי  

 מלכלוך ושומן. הכל לפי הוראות היצרן.  מיקרון כל אחת. לפני הצביעה יש לנקות את פני הטיח 200יבשה 

המחיר כולל את    .לפי התכניות  200  - המחיר כולל יציקה והתקנת שוחות בקרה לביוב יצוקות במקום מבטון ב

כל החפירות והחציבות הדרושות. תשתית כורכר, מצע בטון רזה, בטון, ברזלי הזיון, מסגרות, שלבי ירידה, טיח  

ציפוי הקרקעית,  עיבוד  מסוג    פנים,  לשוחה  מיוחדים  מחברים  הרכבת  הפנימי,  הציפוי  חם,  בביטומן  חיצוני 

לצורך   זמנית  וסתימה  מיוחדים  מחברים  כולל  פתחים  הכנת  הצינורות.  בקצות  השוחה  דופן  על  איטוביב 

 התחברות בעתיד וכן כל חומר והעבודה הנדרשים בתכניות, במפרטים והוראות המהנדס.

טון( כולל התאמתן לפני    8)  104.1.2ס"מ לפי דגם    60בקוטר פנימי    489לפי ת"י    המחיר כולל את התקרה והמכסה

ס"מ מעל    30כביש או משטחי אספלט וכורכר מתוכננים בהתאם להוראות המהנדס. בשטח פתוח יבלטו התאים  

רט  טון( תשולם תוספת בנפרד. עומק תא הבקרה, בניגוד לאמור במפ  25)  104.1.3פני הקרקע. עבור מכסה כבד  

 הכללי, יחושב העומק מפני המכסה ועד התחתית הפנימית של הצינור הנמוך ביותר היוצא מהתא. 

 לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור שאיבת מי הגשמים מתחתית החפירה.  

 סבולות מותרות 57.10

 ס"מ   0.5עומק הצינור 

    5%פוע הצינור יש

 להלן.  57.16אופן המדידה והתשלום להנחת צנרת ראה סעיף 

 התחברות לתא בקרה קיים )או מתא בקרה קיים(  57.11

וב  והבטיחות  צינור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות  התאם למפורט בתכניות,  עבודות חיבור 

 במפרטים הכלליים ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המזמין. 

 הפתח להתחברות הצינור בדופן התא יבוצע ע"י קידוח בלבד ולא תורשה חציבה בשום אופן. 
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 לעיל.   57.09 הצינור יחובר לשוחה באמצעות מחבר מיוחד כמפורט בסעיף

 בניית שוחה חדשה על קו ביוב קיים 57.12

 סעיף זה נכון לשני מקרים:

 בניית שוחה חדשה על קו קיים, או  ▪

 חיבור שוחה חדשה לקצה צינור קיים.  ▪

 העבודה תבוצע בשלבים הבאים:

לגילוי הצינור הקיים תוך    א. עד  בצינור ובתשתיות קרובות  חפירה  לפגוע  זהירות על מנת לא  נקיטת אמצעי 

 והכשרת השטח לבסיס השוחה כנדרש. 

 חיתוך קטע הצינור הקיים )במקרה בו השוחה ניבנת על קו קיים( ושיוף הגרדים. אין לשבור את הצינורות.  ב.

 לעיל.  57.09התקנת השוחה כמפורט בסעיף  ג.

 אופן מדידה ותשלום

י  זה  סעיף  בגין  השוחה  יהתשלום  קוטר  של  קטגוריות  לפי  בקרה,  שוחות  של  היחידה  למחירי  כתוספת  נתן 

הקיים וחפירה בידיים,  המתוכננת ויכלול בין היתר את כל הקשיים הכרוכים בעבודה על קו קיים )כגון: גילוי הקו  

 יית השפכים באמצעים שונים וכו'(. הט

 עטיפה מבטון לצינורות  57.13

עטיפות מבטון לצינורות תהיינה בעיקר מתחת למבנים השונים בחפירה פתוחה(, בקטעים המפורטים בתכניות  

.  466 -ו 118" ותתאמנה לת"י מס' 20-באו בקטעים שייקבעו ע"י המהנדס. עטיפות הבטון תהיינה מבטון מזוין "

 פרטי העטיפות יהיו בהתאם לתכניות הפרטים המצורפות ואופן היציקה בהתאם למפרט הכללי. 

ביצוע עטיפת הבטון תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה, לפני כיסוי כל קטע וקטע. אי מילוי תנאי זה ימנע  

שמירה ותיקון היריעה שהונחה,    את ההכנות, הידוק שתית  תכולל  העבודה מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו.  

מצעים, הטפסות, ברזל הזיון, אספקה ויציקה של הבטון בשלבים, האשפרה וכן את כל יתר העבודות, החומרים  

 והציוד הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה. 

 אופן מדידה ותשלום

אי מילוי תנאי זה ימנע  ביצוע עטיפת הבטון תאושר ביומני העבודה במהלך העבודה, לפני כיסוי כל קטע וקטע.  

מהקבלן קבלת תשלום עבור עבודה זו. המדידה לתשלום תהיה לפי מטר אורך קו שהונח ומחיר היחידה כולל  

את ההכנות, הידוק שתית  שמירה ותיקון היריעה שהונחה, מצעים, הטפסות, ברזל הזיון, אספקה ויציקה של  

 רים והציוד הדרושים לביצוע העבודה בשלמותה הבטון בשלבים, האשפרה וכן את כל יתר העבודות, החומ 
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 בדיקת אטימות בקווים גרוויטציונים ובתאי בקרה  57.14

כל קווי הגרויטציה והשוחות שיבוצעו יעברו בדיקת אטימות מוחלטת ע"י הקבלן לאחר שתסתיים התקנתם.  

וקו במים עד    הבדיקה תיערך במסגרת אטימות הקו כולו. בדיקת האטימות תעשה ע"י מילוי קטע הכולל שוחה

פני מכסה השוחה הנמוכה. במצב זה האטימות תהיה מוחלטת לאחר הוספת המים שנספגו ע"י הבטונים. אם 

לא תתגלה שום רטיבות חיצונית ו/או נזילה בחיבורים בין החוליות או ברווחים בין חוליות השוחות אחר תצפית  

דה. הבדיקה תיערך לפני כיסוי הצינור ומילוי  שעות, יאשר המפקח את הבדיקה ויתעד אותה ביומן העבו  24של  

 סביב השוחות. רק לאחר בדיקת האטימות ע"י המפקח יינתן אישור לכיסוי הקו והשוחות בקטע הנבדק.

בדיקת האטימות בקווים ובשוחות תבוצע לפני החזרת המילוי סביב השוחה באופן הבא: לאחר שהשוחה תמולא  

. במידה ותוך שעתיים יתברר שקיימת נזילה הנראית לעין לפי קביעת  במים נקיים, יסומן מפלס המים בשוחה

המפקח, ליד אחד המחברים בקו ו/או בחיבור בין הקו והשוחה ו/או ברצפת התא  ו/או בקירות התא, יידרש  

הקבלן להוציא את המים מן הקו ולתקן את הנזילה. במידה והנזילה היא מאחד המחברים או הצינורות עצמם,  

לן לפרק את השוחה והקו עד לאותו מחבר או קטע הצינור הפגום ולהחליפו. במידה והנזילה הינה דרך  יאלץ הקב 

השוחה עצמה יהיה על הקבלן לתקן בחומרי איטום את מקום או מקומות חלחול המים. לאחר התיקונים תיערך  

וזאת לאחר תצפית   בדיקה נוספת. רק לאחר שיתברר שאין כל ירידה משמעותית במפלס המים בשוחה שבמורד

שעות יינתן אישור המפקח להמשך כסוי הקו וההנחה. על הקבלן מוטלת האחריות לרישום מדויק    24שתימשך  

 ביומן העבודה של כל ארועי בדיקת האטימות בכל קטע וקטע.

 לשם בדיקת האטימות יכין הקבלן מבעוד מועד: 

 ץ מבלי שישלפו. פקקי איטום בקוטר מתאים הניתנים להתקנה והעומדים בלח א.

 קו מים זמני לצורך מילוי הקו ובצוע עבודות האיטום אשר יונח על חשבון ובאחריות הקבלן.   ב.

יש לציין כי על מנת להבטיח יעילות מירבית בבדיקת האיטום והצלחת הבדיקה יהיה על הקבלן לדרוש פיקוח  

 מירבי של יצרן הצינורות על הנחתם. 

 שטיפת קווי הביוב  57.15

הקו בוידאו, תיערך שטיפה של הקו באמצעות משאבת לחץ ומיכלית שיאפשרו הוצאת חול, שאריות  לפני צילום  

בטון וכל חומר זר מן הקו. המשקעים יאספו בתוך שוחת הביקורת ויוצאו מהשוחה מבלי שיגרם כל נזק לקוי  

 הביוב הפעילים והנמצאים במורד הקו.

 אופני מדידה ותשלום לצינורות 57.16

 קווי גרוויטציה  

 חיר היחידה להנחת הצינור יכלול את המרכיבים הבאים:מ

 אספקה, הובלה, פיזור והנחה של הצינורות לפי התוכניות וכמפורט לעיל.  א.
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 לעיל.  05מדידות כמפורט. ב.

 חפירה/חציבה כמפורט לעיל.  ג.

 תאום עם מערכות ותשתיות קיימות כמפורט לעיל.  ד.

 וביצוע ניקיון יסודי בגמר העבודה, כמפורט לעיל. סילוק עודפי חפירה ופסולת   ה.

 מצע ועטיפת חול והידוקו בשכבות כנדרש לעיל.  ו.

 מילוי חוזר והידוק מבוקר בשכבות כמפורט לעיל.  ז.

 בדיקת אטימות של הצינורות וקבלת אישור לשביעות רצונו של נציג המזמין, לפי האמור  לעיל.  ח.

 :אופני מדידה לתשלום

יימדד מדופן פנימית של שוחת בקרה אחת לדופן פנימית של שוחת בקרה שניה. המדידה לתשלום    אורך הצינור

 לפי מ"א צינור לפי קוטר הצינור ועומקו כמפורט בכתב הכמויות והמחירים.  

 מדד כמפורט להלן: יעומק הנחת הצנרת י

 מפני השטח שנחשפו ועד תחתית הצינור.   -בשטח פתוח או במשטח מצופה במצע 

 וריות עומק הנחת הצנרת לצורך מדידה לתשלום יהיו כמפורט להלן: קטג

 מ'  1.25עד        

 מ'  1.75מ' ועד  1.26מעל      

 מ'  2.25מ' ועד  1.76מעל       

 מ'  2.75מ' ועד  2.26מעל       

 מ'  3.25מ' ועד  2.76מעל        

 מ'  3.75מ' ועד  3.26מעל      

 מ'  4.25מ' ועד  3.76מעל        

 מ'  4.75מ' ועד  4.26מעל        

 מ'  5.25מ' ועד  4.76מעל 

 קווי סניקה 

 הצינורות ימדדו לפי מ"א, קוטר ועומק. מחיר היחידה להנחת קו סניקה כולל את כל המרכיבים הבאים: 

 

והאבזרים  אספקה, הובלה, פיזור והנחה של הצינורות, הספחים, הקשתות, החיתוכים, חיבור הצינורות   א.

 לעיל.  2בריתוך וכל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לפי התוכניות וכמפורט 

 לעיל.  05מדידות כמפורט   ב.

 חפירה/חציבה כמפורט לעיל.  ג.

 תאום עם מערכות ותשתיות קיימות כמפורט לעיל.  ד.
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 סילוק עודפי חפירה ופסולת וביצוע ניקיון יסודי בגמר העבודה, כמפורט   ה.

 יפת חול והידוקו בשכבות כנדרש. מצע ועט  ו.

 מילוי חוזר והידוק מבוקר בשכבות כמפורט. ז.

 הגנה על מערכות תשתית קיימות לפי האמור.  ח.

 לעיל. 14כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות הלחץ ובהזמנת נציגי שרות השדה, כמפורט. .ט

 שטיפת הקו בהתאם לאמור לעיל.  י.

 :אופני מדידה לתשלום

 ר הצינור ללא ניכוי אורך הספחים. המדידה לאורך צי

 עומק הנחת הצנרת ימדד כמפורט להלן: 

 מפני השטח שנחשפו ועד תחתית הצינור.   -בשטח פתוח או במשטח מצופה במצע 

 קטגוריות עומק הנחת הצנרת לצורך מדידה לתשלום יהיו כמפורט להלן: 

 מ'  1.25עד        

 מ'  1.75מ' ועד  1.26מעל      

 עיגוני הבטון בתפניות ישולם בנפרד לפי יחידות. עבור 

 אופני מדידה ותשלום לתאי בקרה 

מחיר היחידה של תאי הבקרה בכל אחד מסעיפי הכמויות יכלול את כל החומרים, הציוד, העבודה, ההובלות,  

וכל הנדרש לביצוע מושלם של הסעיף בכתב הכמויות לפי התכניות והמפרטים לרבות הוצאות כלליות ורווח  

ת כל העבודות הדרושות  הקבלן. למען הסר ספק מודגש בזאת כי במחירי היחידה של הסעיפים השונים כלולו

 לביצוע הסעיף.

 מחיר היחידה לתא בקרה כמפורט  לעיל כולל:

I.  .חפירה ו/או חציבה, פיזור והידוק מצעים בתחתית התא, סילוק עודפי עפר ופסולת אל מחוץ לאתר 

II.   הספקה, הובלה, והתקנת אלמנטי התא מחלקים טרומיים. או יציקתם באתר. המחיר כולל את בסיס

הגבהה, תקרה או חוליה קונית, צווארונים, תכנון והכנת  או קדיחת חורים בדפנות התא  התא, חוליות  

 לכניסות ויציאות הצנרת. 

III.  .עיבוד המתעל, בין אם העיבוד יהיה חרושתי ובין אם העיבוד יבוצע באופן ידני באתר 

IV.  .אטמים מיוחדים בין החוליות של האלמנטים הטרומיים 

V. בטון עבור צינורות הכניסה/היציאה וכל העבודות הנדרשות   מחברים מיוחדים )איטוביב( לשוחת 

VI.  .בדיקת אטימות לרבות כל התיקונים להשגת אטימות מוחלטת, כמפורט לעיל 

VII.  .איטום הדופן החיצונית של התא לפי המפורט 
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VIII.   מילוי מצע מהודק בכל הנפח החפור בין הקירות החיצוניים של תא הבקרה לבין דפנות החפירה ועד

 הכביש/המשטח, כמפורט.   לתחתית מבנה

IX.  .הספקה והתקנת מכסים ומסגרות כולל כל ההתאמות לגובה פני השטח 

X.  .הספקה והתקנת שלבי ירידה/סולמות 

XI.  .ניקיון יסודי של התא כולל שטיפתו 

 :הערות ותנאים

בסעיף   .א לאמור  התחתית    5700.26בניגוד  ועד  המכסה  מפני  הבקרה  תאי  עומק  ייחשב  הכללי,  במפרט 

הפנימית של הצינור הנמוך ביותר היוצא מן התא. כל שינוי מעומק התא המתוכנן לפי התכניות יחייב  

ידה  אישור בכתב של המפקח והמתכנן. במידה ועומק התא יקטן ישולם לקבלן לפי עומק התא בפועל. במ

ועומק התא יגדל מסיבות השמורות עם הקבלן ו/או ללא אישור המפקח והמתכנן לא תשולם לקבלן כל  

 תוספת כתוצאה מהעמקת התא. 

במפרט הכללי, יהיה מפל פנימי כלול במחיר התא ולא תשולם עבורו כל    5700.26בניגוד לאמור בסעיף   .ב

 תוספת. 

, בהתאם לקוטר המפל ולעומקו אשר יחושב כהפרש  ישולם בנפרד מהתשלום עבור תא הבקרה  מפל חיצוני .ג

בטון,   עטיפת  אנכי,  צינור  החלון,  את  יכלול  המפל  מחיר  המפל.  צינורות  של  הפנימיות  התחתיות  בין 

 קשתות ועיבודים, בשלמות.

 צילום פנימי של צנרת ותאי בקרה למערכות ביוב  57.17

 כללי א.  

ב  (  1) ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת  התאם לנדרש במפרט, על הקבלן לבצע בדיקה  לשם הבטחת 

ייערך באמצעות   הצילום  העבודות.  סיום  המונח, לאחר  לאורך הקו  צילום  פעולת  חזותית באמצעות 

 מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה.

 מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה. (  2)

מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה, ויש לקראו ולפרשו באופן בלתי נפרד ממסמך     (3)

 זה.

פעולת צילום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות   (  4)

 וע.הביצוע לפי התכניות, המפרט ולפי הוראות נוספות של המזמין שניתנו במהלך הביצ

הוצאות הקבלן בקשר לשטיפה ולצילום של הצנרת יהיו כלולים בהצעת הקבלן וישולמו בנפרד לפי מ"א   (  5)

 צינור ולפי קוטר כמפורט בכתב הכמויות. 

הדרישות   ( 6) בכל  שיעמוד  העבודה,  לביצוע  וניסיון  ציוד  בעל  מיומן,  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  הקבלן 

המשנה, קודם לתחילת    הקבלן יקבל אישור המזמין להעסקת קבלן המפורטות לעיל ובדרישות המפרט.  

 עבודתו. 
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ביצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הוא תנאי לקבלת העבודה לאחר הביצוע,   (  7)

 ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית לאחר ביצוע". 

 הצילום באופן ישיר. במקרה זה:המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את  (  8)

I.   יבוטל סעיף הצילום בחוזה הקבלן מבלי לשלם לקבלן כל פיצוי עבור הסעיף ומבלי לשנות את 

 שאר מחירי היחידה. 

II.  .התשלום למבצע הצילומים יהיה ע"י המזמין וחשבון הקבלן יחויב במלוא תשלום זה 

III.  .המזמין יבצע את פעולת הצילום בקטעים לפי החלטתו הבלעדית 

IV. .הקבלן ייתן את כל שתוף הפעולה לבצוע הצילום 

V.  .הקבלן יתקן את כל הנדרש בהתאם לדרישות המזמין עפ"י תוצאות הצילום 

VI.   במקרה של צורך בבצוע צילום חוזר יזמין המזמין את עבודת הצילום החוזר והיא תהיה 

 על חשבון הקבלן. 

 ביצוע העבודה ב. 

 שטיפה (  1)

על   הצילום  ביצוע  וחומרים  לפני  בניה  חומרי  מכל  נקיה  תהיה  שהונחה  שהצנרת  לכך  לדאוג  הקבלן 

אחרים העלולים לפגוע במהלך פעולת הצילום. הניקוי יבוצע באמצעות שטיפת לחץ באמצעות מכשור  

 מתאים לכך, וזאת בהתאם למפרט הכללי ולמפרט המיוחד.

 עיתוי העבודה (  2) 

 הצנרת התת קרקעית, כיסוי והידוק שכבות  ביצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת כל תשתיות   ▪

ס"מ מעל הצינור בהתאם לדרישות והשלמת העבודות הקשורות לביצוע השוחות    50העפר בעובי  

 החיוניות לבצוע הצילום. 

 הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין.  ▪

  בודה. על הקבלן להודיע למזמין על מועד ביצוע הצילום, לא פחות מאשר שבעה ימים לפני ביצוע הע ▪

 הקבלן לא יתחיל את ביצוע הצילום ללא נוכחות המזמין. ▪

 מהלך הביצוע   (3)

מתאימים   אורך  בקטעי  סגור  במעגל  טלוויזיה  מצלמת  החדרת  באמצעות  הצילום  את  יבצע  הקבלן 

 בהתאם למגבלות הציוד. מהלך העבודה יצולם וינוטר מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך ביצוע הצילום. 

 תיעוד (  4)

 ום על כל שלביו יתועד על גבי קלטת וידאו לשם רישום תמידי, וכן בעזרת תיעוד קולי,  הציל

 בעזרת מיקרופון, על גוף הסרט בצורת הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.

 

 ג. תיקון מפגעים )נזקים( 
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מפגעים  במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, יתגלו   (1

שלדעת המזמין יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו  

 המלאה של המזמין. 

 הקבלן יתקן הנזקים הישירים והבלתי ישירים.  (2

הצילום   (3 תהליך  המתוקנים.  הקו  קטעי  של  חוזר  צילום  הקבלן  יבצע  התיקונים  ביצוע  לאחר 

 העבודה". החוזר יהיה בהתאם לנאמר בסעיף "ביצוע  

 הצגת מימצאיםד. 

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום יכלול קלטת  

 וידאו ודו"ח מפורט לגבי המימצאים. 

 קלטת וידאו  ( 1)

קלטת הוידאו תכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו, כולל סימון זיהוי שוחות. פס הקול של הקלטת  

 לול הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצועה.יכ

ברורה   (2) בצורה  כתוב  יהיה  זו. הדו"ח  עבודה  ע"י מבצע  יוכן  מפורט, אשר  דו"ח  יוגש  במצורף לקלטת 

 ופשוטה ויכלול: 

מרשם מצבי )סכמה( של הצינור, שוחות בקרה וסימוניהן, וכל סימון ותאור אחר על פני השטח   א.

 כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.

ומיקומו  דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול קטע הקו, נקודת וידאו, תאור המפגע   ב.

 והערות. בקטע 

 סיכום מימצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים. ג.

 מסקנות והמלצות.  ד.

 רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופיניות. 

 (.As Madeשה להכנת "תכניות לאחר ביצוע" )הערה:  דו"ח צילום אינו מבטל את הדרי

 אחריות הקבלן ה.  

בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו את הזכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף  

 האחריות של הקבלן. 

במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת וביצוע הנחת הצינור, המפגעים  

יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין  על חשבונו  של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן  

 וזר של הקטע אשר תוקן.  צילום חוזר על חשבונו של הקבלן ובהמשך ייערך ע"י הקבלן צילום ח 

 כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה. 
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 תאגיד המים והביוב יובלים 

 מאגר חירום לתחנת שאיבה י"ג באשדוד

 חשמל ובקרהעבודות  – 8פרק  :2נספח 

 

 

 



  

  4488מתוך מתוך   11עמוד עמוד 
  
  

      
        33313331--4926849268-- 3 3        
 3212 3212 באפריל באפריל   3333          

   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 

 תנאים כלליים מיוחדים עבודות חשמל  08.00
 

 הנחיות כלליות 08.00.01
 
 תאור העבודה 08.00.01.1

 במתקן. מכרז חוזה זה מתייחס לעבודות חשמל פיקוד ובקרה 

 המתקן כולל את המרכיבים הבאים: 

 . A400 X3: ן הזנת חשמל מלוח ראשי מכו  •

 כ"א והכנות למשאבה נוספת בעתיד   KW-75משאבות בהספק   2 •

   ן לבצע:במסגרת עבודתו נדרש הקבל 

 לוחות חשמל מתח נמוך.  •

 לוח פיקוד ובקרה.  •

 תשתיות צנרת ת.ק. ובריכות באתר. •

מאור, פיקוד   הזנות, מתקן כוח,  ,כולל: מערכת הספקת חשמל ביצוע מתקן חשמל באתר •

 וכו'. 

 מכשור ורגשים.  , בקר מתוכנת,בקרהמערכת פיקוד ו  •

 מע' גילוי וכיבוי אש.  •

 "י זכיין התאגיד עבודות מנ"מ ובקרה הבאות יבוצעו ע

o  .מערכת תקשורת אלחוטית 

o  תוכנה למערכת בקרה 

o  .מערכת גילוי פריצה 

 בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז.  •

 הקבלן המשנה לחשמל   08.00.01.2
 

הקבלן המבצע את עבודות החשמל יהיה קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   

  160צווים והכללים שעל פיו, ורשום בסיווג בענף החשמל, התקנות, ה 1969  –בנאיות ה' תשכ"ט 

 לפחות.  2-א

שנים לפחות ביצוע פרוייקטים דומים במתקני מים וביוב.  הקבלן    5הקבלן יהיה בעל ניסיון של   

לפחות   של  רשימה  להצעתו  תואמים    5יצרף  כספי  והיקף  מורכבות  רמת  בעלי  פרוייקטים 

השני  חמש  במהלך  ידו  על  בוצעו  ואשר  זה,  המלצה  לפרוייקט  מכתבי  בצרוף  האחרונות,  ם 

 מהלקוחות. 

הינה 08.00.01.3 זו  הצעה  נשוא  העבודה  של  ומוכנים  מהותה  מושלמים  מתקנים  ויבצע  יספק  שהקבלן   ,

לפעולה, כולל חומרים, עבודה, וציוד לביצוע העבודות, כפי שמתואר בשרטוטים המצורפים, וכן  

הכרח אך  זו  ובבקשה  בשרטוטים  מופיעים  שלא  והעבודות  הציוד  והשלמת  כל  לביצוע  יים 

 העבודה. 
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כל הדרישות המופיעות במסמך זה ימולאו ע"י הקבלן כחלק מביצוע העבודה וללא תשלום נוסף.   08.00.01.4

הקבלה,   תהליך  הפעלות,  בדיקות,  לרבות  זה  במסמך  כמפורט  הדרישות  כל  מילוי  כי  מודגש 

א הקבלן.  של  הסופי  החשבון  לתשלום  מוקדם  תנאי  הינו  המתקן,  ספר  הגשת  קיום  הדרכה,  י 

 ההתחייבות תראה כעיכוב בביצוע העבודה.

 הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הדרושים לביצוע עבודותיו לרבות:  08.00.01.5

 גנרטור וחיבור חשמל זמני לביצוע העבודה. •

 ציוד שינוע הרמה וחפירה.  •

 חומרי עזר, כלי עבודה ומכשירים.  •

 ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה, איפוס וכיול המכשור.  •

 ד ומכשירים השוואתיים לבדיקת סיגנאלים. ציו •

 ציוד ומכשירים לבדיקת הרמוניות.  •

אמצעי   08.00.01.6 כגון:  והחיווט,  ההתקנה  עבודות  לביצוע  הדרושים  העבודה  כלי  כל  את  יספק  הקבלן 

לסרטי   הידוק  מכשירי  ריתוך,  אלקטרודות  רתכות  מסוריות,  מקדחות,  חיזוק,  הרמה,  הובלה, 

מוגנים   מאריכים  כבלים  תחילת  נירוסטה,  מיום  באתר  ימצא  הציוד  כל  וכו'.  פחת  בממסרי 

הצורך. במידת  חציבה  ו/או  חפירה  לאמצעי  ידאג  הקבלן  עם     העבודה.  ערוך  יהיה  ח  וכהקבלן 

 .האדם הדרוש לביצוע מושלם של העבודה

ומוכן באתר עם מחסן   08.00.01.7 יהיה מאורגן  ביצוע העבודה הקבלן  כלי עבודה,    לאחסוןבהתחלת  ציוד, 

 מזמין לא יספק הנ"ל לקבלן אלא יקצה שטח עבור הנ"ל באתר. חומרי עזר. הו

 

 הוראות כלליות  08.00.02
 מפרטי העבודה המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה הינם: 08.00.02.1

 מפרטים והנחיות המנהל למשק המים למערכות מיגון וגילוי פריצה.  •

 ח החוק עד ליום הביצוע. וחוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכ •

 ר התקנת תחנות דיזל גנרטורים.תקנות משרד העבודה בדב •

 .VDEתקן גרמני  •

 עבור מערכת גילוי אש.  V.D.Eותקני   UL, תקני  1220תקן ישראלי  •

 , או שו"ע עבור מערכות גילוי פריצה. U.L  1076, תקן 1337תקן ישראלי  •

 . 1419-1תקן ישראלי לייצור לוחות חשמל  •

 
 .VDEתקן  בהעדר תקן ישראלי יקבע 08.00.02.2
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 ,NEMAופקים במסגרת מכרז זה יעמדו בתקנים בין לאומיים כגון:  כל הציוד והמכשור המס 08.00.02.3

IEEE, ICS, CE  -    והפרעות מסוג רעשים  לגבי  -וכמו  R.F.I  -ו   E.M.Iלגבי  בדרישות התקנים  כן 

 רמת ההרמוניות. 

                                             השראתי לפחות.                                 1.62המהירות יהיה  ויסותהספק בכל מצבי עבודה בתחום  מקדם 08.00.02.4

יהיה  הקובע    קריטריוןה שיופיע  לבדיקה  ההספק  חשבונות  מקדם  בהם  ה בשני  לא  חשמל 

 הקבלן   עבודותלאחר סיום    שהופקוחשבונות יהיו אלה  הקנס בגין מקדם הספק ירוד,    נרשם

 ולאחר שהמתקן פעל באופן תקין.

החשמל יחולו על הקבלן ויקוזזו משכרו ,   בחשבונות  רשוםבגין מקדם הספק נמוך , כ  קנסות 08.00.02.5

 קנסות בחשבונות החשמל.  יופיעועד וכולל תיקון מקדם ההספק כך שלא 

  חיהיו ע"  כנדרש    הספק  המקדם  שיפור  מכשירים/אביזרים הנדרשים לצורך  /האמצעים  כל                           

 .תוספת מחיר מעבר לרשום בכתב הכמויות ללאהקבלן 

לא תעלה  ולגבי כלל המערכת,  לגבי כל ציוד שיסופק  (  (THDהכללית  נדרש שרמת ההרמוניות   08.00.02.6

ו  %8על   הנדרשות    35%-במתח  הפעולות  כל  יבצע  הקבלן  חשבונובזרם.  מדידת    על  כולל 

יהיה   ע"מ שסה"כ ההרמוניות  וכו'  , משנקים   הוספת מסננים,פילטרים, קבלים  הרמוניות 

ההספק   ומקדם  לעיל  החשמלכמצוין  חב'  מ  כלפי  גדול  תחומי    1.62-יהיה  בכל  השראתי 

 העבודה.

כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מסמכים, תיעוד ממוחשב, תוכנות,   08.00.02.7

או מגבלה כלשהי    ללא הגבלת זמןיהיו מיועדים לתפקוד ותפעול מלא ומושלם    -דיסקטים וכו'  

לתקן את הנדרש מיידית ולשפות את המזמין בעבור  בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן    אחרת.

 נזקים שנגרמו לו. 

 
 שיונות ומילוי אחר תקנות עבודה ממשלתיות יר 08.00.03

חב' החשמל, משרד   08.00.03.1 לדרישות המשטרה,  לחוקי הארץ,  בכפיפות  לבצע את העבודה  על הקבלן 

 העבודה, משרד התקשורת ובזק, לביטחון ולהגנה על הציבור. 

א       הקבלן  יהא  ממשלתיות  ובמיוחד  עבודה  תקנות  כל  של  מדויק  למילוי  ומקומיות     חראי 

 שנקבעו ע"י השלטון בקשר לביצוע העבודה.

הנדרשים   08.00.03.2 הרשיונות  בכל  להחזיק  שמוגדר(  והיכן  )אם  מטעמו  משנה  קבלן  או  הקבלן  על 

 לאספקה וביצוע כל העבודות עפ"י כל הדרישות במסמכי המכרז השונים. 

ה 08.00.03.3 התאומים,  לכל  ידאג  הרשויות  הקבלן  ע"י  הנדרשים  והאישורים  הביקורות  בדיקות, 

 המוסמכות )כגון: משהת"ק, ח"ח, בזק( לגבי הציוד והעבודות במסגרת מכרז זה. 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות הנ"ל   08.00.03.4

ע"י הקבלן מפאת אי    או חלק מהן. לא תינתן לקבלן הארכת זמן כלשהיא עקב איחור שנגרם

 מילוין של הדרישות והתקנות הנ"ל.

 
 טיב העבודה 08.00.04

העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע   08.00.04.1

 מומחים, מנוסים, ומורשים על פי כל דין העוסקים בקביעות במקצועם. 
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למפרט  08.00.04.2 בהתאם  וכן  המזמין  לתוכניות  בהתאם  תבוצע  סט  העבודה  כל  הכמויות.  יה  י ולכתב 

וי  במידה  המפקח.  אישור  את  תדרוש  הכמויות  מכתב  או  דבר  ימהמפרט  לבצע  מהקבלן  דרש 

הוא   אשר  הסכום  את  בכתב  מראש  להודיע  יהיה  הקבלן  על  והמפרט  לתוכניות  בניגוד  מסוים 

העבודה   עבור  תמורה  ובכתב  מראש  דרש  לא  והקבלן  במידה  השינוי.  את  לבצע   כדי  דורש 

 ת ייחשב הדבר כאילו כלולה העבודה הנוספת במחיר הצעתו במכרז. הנוספ

המפקח על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין, יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר   08.00.04.3

ובכל מקרה יש להשתמש בתקן הישראלי העדכני ביותר. העבודה תבוצע בכפוף לחוק החשמל,  

יה  י ובהתאם לדרישות חברת החשמל. כל סטתקנות בדבר כללים לביצוע אינסטלציית חשמל  

 מתקנות אלו תחייב את הקבלן לתקן זאת על חשבונו כך שיתאים לאמור. 

 
  קבלני משנה  08.00.05

הקבלן   08.00.05.1 אשר    רלהיעזעל  המיוחדות  העבודות  בכל  מתאימים  וספקים  וביצרנים  משנה  בקבלני 

 אינם בתחום הרגיל של עבודתו.

ר 08.00.05.2 את  צ.ה.ע.  מיום  שבוע  תוך  להגיש  הקבלן  להעסיק,  על  שבדעתו  המשנה  קבלני  כל  שימת 

רשימה זו תכלול גם את רשימת היצרנים. סמכות המפקח הינה מוחלטת לאשר/לפסול כל קבלן  

משנה ויצרן שיוגשו לו. פסילה זו לא תהווה עילה לתביעות כספיות כלשהן או תביעות להארכת  

 מפקח. זמן הביצוע מצד הקבלן, אישור העסקת קבלן משנה יהיה בכתב ע"י ה

נשמרת זכותו של המפקח לסלק מהאתר כל קבלן משנה או יצרן אשר אושרו בכתב אך   :מודגש 08.00.05.3

ו/או   המקובלים  ולנהלים  למפרטים  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  מסוגל  שאינו  בדיעבד  נתברר 

שאינו עומד בלוחות הזמנים שהוקצו לו וגורם לעיכוב בביצוע העבודה, סילוק קבלן משנה או  

היקף עבודתו ומסירת החלק הנוסף לאחר לא תהווה עילה לתביעות להארכת  יצרן או הקטנת  

נזק ע"י חתימת  הסכמים ברוח  י זמן ביצוע או תביעות כספיות כלשהן. הקבלן ידאג לכך שלא י

 זו עם קבלני המשנה והיצרנים.

במידה ויגרם עיכוב בביצוע עקב אי תשלום הקבלן הראשי לקבלני משנה רשאי    :בנוסף מודגש 08.00.05.4

פקח להביא לאתר קבלן משנה אחר להשלמת העבודה הספציפית במחיר שימצא לנכון ועל  המ

מחשבון   ינוכה  ישירות  היזם  ע"י  המשנה  לקבלן  שישולם  והסכום  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי 

התקופתי של הקבלן הראשי ואילו התשלום לקבלן הראשי יהיה לפי מחירי ההסכם כאילו ביצע  

 את העבודה. 

 :הערה

תקשורת הכלולים בהצעת     ינו מתייחס לספקי ציוד מיוחד כגון ציוד בקרה, מחשוב סעיף זה א

 הקבלן. 

 
 תאום עם רשויות, יועצים, קבלנים וספקים 08.00.06

 על הקבלן לתאם את עבודתו עם כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות: 

קה  כל הציוד וכל העבודות יאושרו ע"י המפקח, כולל, במידת הצורך, הנחיות לפני ביצוע ובדי 08.00.06.1

 ו/או אישור לאחר ביצוע. 
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עבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, כבלים וכו' יבוצעו, בהתאם לנושא,   08.00.06.2

בתיאום, באישור ובהשגחת אנשי משרד התקשורת, חברת החשמל והרשויות והחברות הנוגעות  

 בדבר. במקרה של חפירה חלה על הקבלן חובת השגת רשיון החפירה. 

 לתאם עם המפקח מועדי וזמני העבודות באתרים. על הקבלן 08.00.06.3

לפני תחילת עבודה כל שהיא, על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות ונציגי המזמין   08.00.06.4

את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיוקמו באתר העבודה, לרבות זיהוי וסימון  

 ציוד, לוחות, חווט ומכשור. 

מוקד עבודות  ביצוע  לאחר  באתר  רק  העבודות  ביצוע  לתחילת  אישור  הקבלן  יקבל  אלה,  מות 

 בהתאם להנחיות. 

מהרשויות   08.00.06.5 הנדרשים  והאישורים  הרשיונות  ההיתרים,  כל  את  לקבל  הקבלן  המוסמכות     על 

 לצורך ביצוע עבודתו, כולל התשלום תמורתם.

 המתחזקת ומתפעלת את המתקנים.  והחברה מזמיןנציגי העל הקבלן לתאם פעולותיו עם  08.00.06.6

התדר   08.00.06.7 להפעלת  הרשיונות  השגת  נושא  את  ולתאם  לטפל  הקבלן  על  אלחוטית  פקוד  מע'  עבור 

דרש, הקמה ותפעול תחנות ממסר. כך שיענה על  יהאלחוטי למערכת הבקרה לרבות, במידה וי

 הדרישות הטכניות והפונקציונליות של המפרט. 

 ום.הרשיון להפעלה ושימוש בתדר יכלול אישור לשימוש בשעת חיר        

 
 עבודות ע"י אחרים  08.00.07

שכלולים או  המזמין רשאי לבצע או לספק הן בעצמו והן באמצעות אחרים, כל עבודה או ציוד 

פי החוזה. הקבלן ינהג במשך מהלך ביצוע העבודה  הקבלן לבצע על על ששאינם כלולים בעבודות 

יספק להם  כאמור ועבודות את ההמבצעים  הגורמים במלוא השיתוף והתיאום עם המזמין ועם  

 דרש. ירותים כפי שי יש

 אספקת ציוד 08.00.08
אספקת הציוד במסגרת מכרז זה תחשב רק עם אספקת הציוד )כולל הובלתו( לאתר)ים(, אלא  08.00.08.1

 אם אושר אחרת ע"י המפקח.

 הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון. 08.00.08.2

פעיל 08.00.08.3 במתקנים  ניסיון  וצברו  בשוק  מוכרים  יהיו  והחומרים  הציוד  שנה  סוגי  במשך  דומים  ים 

המכרז   במסמכי  כמפורט  והדרישות  התקנים  בכל  ועומדים  ההצעה  הגשת  מועד  לפני  לפחות 

 השונים. 

המפקח,   ו/או  המנהל  ע"י  אספקתם  ושתאושר  אלו  בקריטריונים  עומדים  שאינם  וחומר  ציוד 

לפחות ממועד הקבלה.    חודשים  9יתקבלו בהסתייגות לצורך בדיקה והרצה למשך תקופה של   

מתחייב   הקבלן  בפועל,  לביצועים  המפרט  דרישות  בין  פער  ו/או  תקלה/תקלות  ונמצאה  היה 

או   סוג  מאותו  באחר,  הציוד/החומר  להחליף  או  תיקון  הטעון  את  חשבונו  ועל  מיידית  לתקן 

דעתו   ושיקול  אישורו  דרישתו,  פי  על  מיידית  וזאת  לעיל,  הנדרש  הניסיון  שצבר  אחר,  מסוג 

 סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח. הבלעדי של המפקח. כל  
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במקרה ובבדיקות הדגימה, בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המפקח יפסלו חומרים   08.00.08.4

תוך   הפגום  המוצר  ו/או  החומר  את  הקבלן  יסלק  בדרישות,  עמידתם  אי  עקב  מוצרים    24או 

 שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו. 

מופיעות דרישות מינימום לציוד. מודגש שבמידה ולצורך הפעלת  במפרט הטכני המיוחד להלן   08.00.08.5

המערכת ו/או עמידה בדרישות הפונקציונליות והטכניות יש צורך בציוד נוסף ו/או בציוד בעל  

הציוד   את  לספק  הקבלן  על  המינימום,  דרישת  לעומת  משופרים  וביצועים  תכונות  נתונים, 

 תשלום כלשהי. המשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת 

זה שעליו לקיים בקר 08.00.08.6 על מסמכי מכרז  על  ת והבטחת איכות  הקבלן מצהיר בחתימתו  פנימית 

והן   הייצור  במפעלי  הן  והחומרים  המוצרים  ורמת  של  טיב  העבודה  תכולת  העבודה.  טיב  על 

כלול    בשטחסעיף זה  תבוצע הכפוף למפורט במפרט הבינמשרדי. מחיר בקרת והבטחת איכות  

 ים השונים ולא תשולם עבורו כ תוספת מחיר.מחיר הסעיפ 

 
 שינויים  08.00.09

ו/או   08.00.09.1 המפקח, באישור המנהל, יהיה רשאי לעשות כל שינוי בעבודות, בצורה, באיכות, בהיקף 

מתחייב   והקבלן  השונים,  המכרז  במסמכי  שנקבע  כפי  מהן,  חלק  של  או  העבודות  של  בכמות 

ללא שינוי במחירי היחידה שבהצעתו,    לבצע כל שינוי, תוספות, הגדלה או הקטנה כאמור לעיל, 

ישתנה   לא  העבודות  של  הכללי  שההיקף  ובלבד  שלמים  פרקים  של  הורדה  ו/או  הוספה  כולל 

 . כל הוראת שינוי תעשה בכתב בלבד. 50% -ביותר  מ 

שינוי כל שהוא על דעת עצמו, ואם שינוי כזה כבר הוצא לפועל, על  בצע  לקבלן לא תהיה רשות ל 08.00.09.2

א  לבטל  יהא  בהתאם  הקבלן  מחדש  העבודות  את  ולבצע  בה  הקשור  וכל  השינוי  עבודת  ת 

 להוראות המפקח ללא כל תשלום נוסף וללא פגיעה בלו"ז לביצוע העבודות. 

סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המפקח מצדיקה תשלום נוסף   08.00.09.3

התשלום סכום  את  ויציין  כך  על  יודיע  הביצוע,  מועדי  הארכת  ולמזמין    ו/או  למפקח  הנדרש, 

זו משום סיבה שלא לבצע את    ו בפנייתימים ממועד קבלת ההוראה על ידו, ואין    5בכתב תוך  

 העבודה עד לברור דרישתו. 

הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף, כאמור, על המחירים שבכתב הכמויות ובאין מחירים   08.00.09.4

לפרי האפשר,  ככל  השוואה,  תוך  הדרישה  את  יבסס  הוא  שלגביהם  כאלה  דומים  אחרים  טים 

יבסס הצעתו על חשבונות   ובהעדר סעיפים דומים  נקבע מחיר בהצעת הקבלן בכתב הכמויות, 

 ספקים ועלות שעות עבודה.

המפקח יקבע אם דרישות הקבלן לתשלום נוסף ולארכה של מועדי  הביצוע מוצדקות וכן יקבע   08.00.09.5

 את שיעור התשלום שהקבלן זכאי לו )אם בכלל זכאי(. 

אלו  כאמ 08.00.09.6 המפקח  לדעת  אם  בחוזה,  הקבועים  היחידות  במחירי  תוערך  נוספת  עבודה  כל  ור, 

 ניתנים להחלה. 

 
 נציג הקבלן   -מנהל העבודה  08.00.10

רשיון   08.00.10.1 בעל  חשמל,  מהנדס/הנדסאי  העבודות,  ביצוע  לצורך  יעסיק  ראשי" הקבלן   "חשמלאי 

 המזמין., בכל תקופת הביצוע ועד קבלת המתקן ע"י  בתור מנהל עבודה, באתר -לפחות 
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 מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ע"י המפקח ו/או יוחלף עפ"י דרישת המפקח.  08.00.10.2

 אישור תוכניות, ציוד ועבודות 08.00.11
קבלה ומסירת תוכניות ואישורם יהיו כפופים להליכים המפורטים בנספח "נהלי בדיקה ואישור   

 מתקנים" ובסדר המפורט להלן: 

שנדר 08.00.11.1 היכן  כולל  הציוד  של  מפורטת  רשימה  אחר  אספקת  פרט  כל  ו/או  טכניים  קטלוגים  ש 

 שידרש עבור לוחות וציוד פקוד ומכשור. 

לאחר בדיקה, עדכון במידת הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן תוכניות מפורטות   08.00.11.2

 לביצוע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרו. 

מק 08.00.11.3 בכל  בפועל.  העבודה  ביצוע  לפני  למציאות  התוכניות  התאמת  לבדוק  הקבלן  שיגלה  על  ום 

ישא  כך  עשה  לא  באם  למפקח.  מיד  כך  על  להודיע  הוא  חייב  התאמה  אי  או  סתירה  הקבלן 

 הקבלן בכל ההוצאות שידרשו לתיקון. 

תוכניות הקבלן לביצוע יוגשו, אלא אם יקבע אחרת ע"י המתכנן על בסיס תוכניות המכרז ו/או   08.00.11.4

 תוכניות לביצוע של המתכנן. 

תוכניות המתכנן ויחזיר למתכנן סט תוכניות + דיסקטים    לצורך זה יקבל הקבלן דיסקטים עם 08.00.11.5

 בהתאם עם הדגשת עדכונים/תוספות פרטים לביצוע. 

 ".AUTOCAD"תוכניות שיוכנו במלואן ע"י הקבלן, כפי שיקבע, יבוצעו באמצעות תוכנת  08.00.11.6

הציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושרות במהדורתן האחרונה יהוו הבסיס הטכני לביצוע   08.00.11.7

 ה. העבוד

08.00.11.8 ( ביצוע  לפי  עדות  תוכניות  סט  המתכנן  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  גמר  עם  AS-MADEעם   )

בהתאם  העדכונים  הדגשת )ים(  דיסקט   + ביצוע  המפרט    לפי  של  מוקדמות  בפרק  כנדרש 

 . 00.12.01הבינמשרדי סעיף 

עדות   08.00.11.9 תוכניות  אישור  של  לאחר  מוקדמות  בפרק  כנדרש  מתקן  תיק  הקבלן  יכין  המפקח  ע"י 

סעיף  המ הבינמשרדי  על    .00.12.02פרט  מבוססות  יהיו  והקטלוגים  התיעוד  המתקן  תיק 

 התוכניות תהיה תנאי לקבלת העבודה.   בשפה העברית. הגשתתוכניות המתכנן ויוגשו 

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 08.00.12
 כללי  08.00.12.1

וג ובקרה  לוחות מית  08.07במפרט הבינמשרדי, בפרק    08בפרק  בדיקת העבודות תתבצע כמפורט   

 בנספח "נהלי בדיקה ואישור מתקנים" ותכלול את השלבים הבאים: למתח נמוך, ו

תקן   • תחת  שהעובד  קבלן  יהיה  הלוחות  יצרן  61439יצרן  או  מקור  יצרן  אישור  בעל  ויהיה   ,

 מרכיב. כמו כן יבנה את הלוח לפי דרישות התקן.  

  –כנים לבדיקה ע"ג טופס  בדיקת לוחות אצל יצרן הלוחות לאחר שהקבלן אישר שהלוחות מו •

 כמפורט בנספח. 

 בהתאם לכך יבצע המפקח בדיקת הלוחות ויכין דו"ח בדיקת הלוחות.  •

 ימסר אישור בכתב ע"י המפקח.י אלא לאחר ש  יצאו להתקנה באתרלוחות לא  המובהר כי 

 כמפורט בנספח. –בדיקת מתקן והפעלה בשטח ע"י הקבלן ומסירת דו"ח ע"ג טופס  •
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 מפקח בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ויכין דו"ח בהתאם. בהתאם לכך יבצע ה •

לרשת   • חיבורו  לפני  החשמל  חברת  לביקורת  המתקן  להגשת  הדרוש  את  ויכין  יבצע  הקבלן 

 החשמל. 

כל   • בדיקת מתקני החשמל תבוצע על ידי מהנדס בעל רשיון "מהנדס בודק" אשר יבדוק את 

 ., כמפורט בהמשךהמתקן ויאשר חיבורו למתח 

יבדוק א • יגיש  הקבלן  לפני הזמנת הבודקים. הקבלן  הליקויים  כל  ויתקן את  ת כל המתקנים 

ליקו כל  יתקן  הקבלן  הבדיקות.  לביצוע  ואנשים  מכשור  בציוד,  נחוצה  עזרה  כל  י  י לבודקים 

 שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה וללא כל חיוב נוסף. 

התשלו • החשמל.  חברת  ע"י  תבוצע  חדשים  חשמל  מתקני  ועבור  בדיקת  הבדיקות  עבור  ם 

 יבוצעו ע"י  וע"ח הקבלן. – התידרשנ בדיקות חוזרות אם 

 השראתי, בכל פרק זמן נתון.  0.92-גורם ההספק במתקן שיסופק יהיה גדול מ •

 ההרמוניות   נדרש שרמתהקבלן יספק מתקן אמין לפעולה ושימוש מבחינת רמת ההרמוניות,   •

( כל המתקן    (THDהכוללת  כל אחד מהמשל  על    רכיבים()ושל  ו  8%לא תעלה    35%-במתח 

  בזרם.

 בדיקות שגרתיות  08.00.12.2

 על הקבלן לבצע סדרת בדיקות שגרתיות, הנכללות במחירי הסעיפים השונים, כמפורט:

 . 500Vבדיקת בידוד המתקן ע"י מגר  •

 בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי.  •

 בדיקות כוון סיבוב של כל מנוע ומנוע. •

העמסה שבה יעבוד בעבודה  מנוע לאחר מדידת זרם העבודה שלו ול ההגנות של כל מנוע וכי •

 רגילה. מדידת הזרם תעשה באמצעות מכשיר מדידה מדויק. 

 כיול ואיפוס המכשור יבוצע באמצעות מכשיר השוואתי מדויק.  •

  בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י תוכנית  •

 החיבורים. 

 לבקר ואימות נכונות הסיגנאלים הדיסקרטיים והאנלוגיים.  I/O -בדיקת חיווט נקודות ה •

 בדיקת תקינות מנורות הסימון והמחוונים.  •

 בדיקת תקינות החיווט החשמלי.  •

 בדיקת יציבות התקנת הציוד והעדר רעידות.  •

 בדיקת גורם הספק.  •

 מתח וזרם. –בדיקת הרמוניות  •

 ואביזרים, בהתאמה לתוכניות. לוח   –בדיקת שילוט  •



  

  4488מתוך מתוך   99עמוד עמוד 
  
  

      
        33313331--4926849268-- 3 3        
 3212 3212 באפריל באפריל   3333          

   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 .בגמר הבדיקות יגיש הקבלן למפקח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות הבדיקות

 בדיקות מיוחדות 08.00.12.3

כל הפרמטרים החשמליים  המזמין יהא רשאי להזמין בודק מומחה עם ציוד ייעודי למדידת 

  וכו'()לרבות: התנגדויות הארקה, זרמי קצר, הספקים, גורם הספק, מפלי מתח, הרמוניות 

חשמל, עד לתיקון כל  הוהקבלן ינקוט בכל הצעדים המתחייבים כמפורט לעיל לגבי בדיקות 

פילטרים מיוחדים לפי  ו  רכיבים כולל במידת הנדרש התקנת  ,הליקויים לפי דרישת הבודק 

 המלצת הבודק. התשלום עבור הבדיקות ותיקון הליקויים ישולמו ע"י הקבלן. 

 בודק -ע"י מהנדס הבדיק 08.00.12.4

 בודק" כנדרש בחוק. חשמל  תאושר על ידי "חשמלאי מהנדס  ותיבדק  התחנה  

המהנדס הבודק ימונה ע"י המנהל ושכרו ישולם ע"י הקבלן. שכר המהנדס הבודק לא ישולם   •

 יהיה כלול במחירי היחידה לציוד והתקנות.  –בנפרד 

 הקבלן יתאם ויגיש לבודק כל עזרה נדרשת בציוד, חומר ואנשים.   •

 אגרות ו/או הביקורות ויכלול העלויות במחירי היחידה.  הקבלן ישלם עלות  •

 בדיקה תפעולית  08.00.12.5

בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה תפעולית של המתקן אשר תכלול הפעלת כל חלקי המתקן לפי  

ע"י הקבלן    ךתיער תוכניות הפיקוד, הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות וחיבורים, בדיקה זו  

ו  החיווט  נכונות  לוודא  לאחר  כדי  למפקח  אותו  וימסור  בדיקה  דו"ח  יערוך  הקבלן  ההתקנות. 

 השלמת הבדיקה התפעולית. 

 הפעלת מתקנים  08.00.13
והן   08.00.13.1 ידו  על  והותקן  ציוד שסופק  לגבי  )הן  הקבלן  ביצע  אותה  או מערכת חשמלית  שום מתקן 

לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ומסירתם לא תחשב סופית, אלא אם כן  

ל לדרישות  חוברו  )התאמה  בטיחותית  מבחינה  הן  כתקינה  אושרה  ופעולתם  החשמל  רשת 

 התקן/המפרט הטכני( והן מבחינה תפעולית.

 כאשר המערכת החשמלית תבצע את המוטל עליה לשביעות רצונו של המפקח. 

והן    :הפעלה 08.00.13.2 בשטח  הן  החשמל  מערכות  בכל  והמתמצא  העבודה  בביצוע  שעסק  חשמלאי 

נו יהיה  כל עבודות  בלוחות החשמל  כח בשטח במהלך כל זמן הפעלת המתקן גם אם נסתיימו 

 ההתקנה שבאחריות הקבלן. 

 העבודה והמתקן יחשבו כמושלמים אם וכאשר יתקיים המתואר להלן: 08.00.13.3

במשך  • שהיו  ובדרישות  בתוכניות  במפרטים  שתוארה  כפי  העבודה  כל  את  ביצע  הקבלן 

 שנדרש ממנו.  העבודה. סילוק כל פסולת וציוד כפי

שיצוין בה שהמתקן בוצע לפי התוכניות ובהתאם   -בלן יגיש הצהרת "חשמלאי מבצע"  הק •

ולאחר   השונים  המכרז  במסמכי  שנקבע  כפי  אחרות  מוסמכות  ורשויות  החשמל  לחוק 

 שבוצעה קליטת חיבור החשמל, ולאחר שפעולת כל פריטי הציוד נבדקה.

 הקבלן יצרף לנ"ל את רישום תוצאות בדיקת הכבלים והארקות.  •
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 )הקבלן יספק את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבדיקות(. •

 הקבלן יצרף לנ"ל את דו"חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה התפעולית שצוינו לעיל.  •

 הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממנו ע"י המפקח.  •

 בדוקה ומאושרת ע"י הקבלן בחתימתו. I/Oהגשת רשימת   •

למפקח   • ומסר  הכין  ו/או  הקבלן  השינויים  כל  את  סימן  הוא  בהן  המתקן  תוכניות  את 

 תוספות לפי הביצוע בפועל )תוכניות עדות(. 

 הקבלן ביצע בדיקה שנייה בנוכחות המפקח. •

 :הערה

המפקח, את סדרת    עםהבדיקה מוגדרת כבדיקה שניה ומאחר ועל הקבלן לבצע בעצמו, בתיאום  

הטעויות ולאחר מכן לבצע כאמור בנוכחות    הבדיקות הראשונה כפי שמתואר לעיל, לתקן את כל

 המזמין ולפי דרישתו בדיקה שניה. 

 קבלת המתקן  08.00.14
ויסופקו   08.00.14.1 למיניהן  הבדיקות  שתושלמנה  לאחר  ורק  אך  תיערך  המפקח  ידי  על  המתקן  קבלת 

למפקח כל תעודות הבדיקה, האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן,  

לפי תכניות  הפעלה,  במסמכי    ספרי  שצוינו  כפי  המפקח  רצון  לשביעות  קומפלט  הכל  ביצוע 

 המכרז השונים. 

ידי   08.00.14.2 על  שייערכו  והבדיקות  ההקמה  השלמת  לאחר  המתקן  לקבלת  המפקח  את  יזמן  הקבלן 

 הקבלן. 

שיקבע    זמן  פרק  בתוך  לתיקון  הסתייגויות  רשימת  עם  ראשונית  קבלה  טופס  יערוך  המפקח 

מקרה במס ובכל  עם הקבלן,  יערוך המפקח  במשותף  הנ"ל  פרק הזמן  הביצוע. לאחר  זמן  גרת 

דרושות   ותהיינה  ההסתייגויות  כל  מולאו  ולא  היה  המתקן.  ויאשר  נוספת  קבלה  ביקורת 

ביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, תנוכה מחשבון הקבלן עלות הביקורות  

 ן המפקח. הנוספות עד להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצו

לבדיקות קבלת המתקן המתוארות לעיל, יזמין הקבלן הראשי את כל קבלני המשנה , ספקי    08.00.14.3

ציוד, מכשור וכו'. קבלני המשנה/ספקי ציוד ומכשוריהם נוכחים בכל מהלך הבדיקות 

 .ובבדיקות חוזרות במידה והמפקח יחליט על קיומן ללא כל מגבלת זמן שהייה  באתר

 הדרכה 08.00.15
 כה במועד ובהיקף שיקבע ע"י המפקח. הקבלן יבצע הדר 08.00.15.1

 הקבלן יתקין הוראות הפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול, גנרטור ולוחות ראשיים. 08.00.15.2

 הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול. 08.00.15.3

 ספר המתקן 08.00.16
 .  עותקים בעברית בחמישהלמזמין  כנדרש במפרט הבינמשרדי  הקבלן יערוך וימסור 

 אחריות ושרות  08.00.17
 בדק  -קופת האחריות ת 08.00.17.1

 תקופת האחריות תחל עם גמר תהליך הקבלה וקבלת תעודת השלמה.  •
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 . למשך שנה מתאריך הקבלההקבלן יהיה אחראי לטיב הציוד והעבודה,  •

ותיקון   • וביקורים  בדיקות  שגרת  כולל  מונעת  אחזקה  שרותי  הקבלן  יבצע  זו  תקופה  במשך 

 כל זאת ללא תשלום נוסף.   -תקלות 

 אי לטיב הציוד בנוסף למצוין כמפורט:הקבלן יהיה אחר •

 מתאריך קבלה.  חודש 32 -לוחות חשמל לרבות כל הציוד והעבודות  -

 מתאריך הקבלה.   חדשים 32 -מכשור, אביזרי ציוד בקרה וציוד תקשורת  -

 הגדרת תקלה  08.00.17.2

כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/או תפקוד לקווי ו/או לא  

   או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט./ מותאם ו

 כולל הפרעות בתקשורת )לגבי מערכות הכוללות תקשורת(.

 היקף השרות והאחריות 08.00.17.3

המערכת   • אופי  בשל  ידו.  על  שיבוצעו  והעבודות  הציוד  כל  לגבי  מלאה  אחריות  תהיה  לקבלן 

תש לדרוש  או  המזמין  כנגד  לטעון  הקבלן  יוכל  לא  ומורכבותה,  הסביבה  בתנאי  לום  תלותה 

 נוסף בגין "קריאות שווא". 

השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה לעיל כולל כל הציוד והעבודה הנדרשת עד וכולל   •

 תיקון התקלה והפעלה מחדש.

הקבלן   • ברשות  יהיו  התיקונים  ביצוע  ובכמות    -בארץ    -לצורך  הדרושים  החילוף  חלקי  כל 

 לפחות עפ"י המלצת היצרן.   -הדרושה 

כ • עבור  בארץ  נדרש  רשמית  נציגות  שתהיה  שלו,  משנה  ספק  או  הקבלן  ע"י  שיסופק,  ציוד  ל 

השירות   מלוא  את  לספק  וביכולתה  שירות  אנשי  שרות,  מעבדת  חילוף,  חלקי  וברשותה: 

 והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת מכרז זה.  

 נוהל מסירת הודעה על תקלה 08.00.17.4

ודיע למזמין על כל שינוי בקו קשר  רי ומספר טלפון, ויאהקבלן ימסור למזמין מספר טלפון סלול

(. הקבלן יהיה בר  יום כיפוריםבכל ימות השנה )למעט  ושעות ביממה    24זה. קו הקשר יהיה פתוח  

 . תקופת האחריותהשגה מיידית בקו הקשר במשך כל 

 

 זמני תגובה לתקון תקלות  08.00.17.5

קבלן יתמיד  עם קבלת הודעה על תקלה יחל הקבלן מיידית בטיפולים הדרושים לצורך תיקונה. ה 

 בעבודתו עד לתיקון התקלה. 

במידה ותיקון התקלה נמשך מעבר לפרק הזמן המאפשר את השמשת המערכת כמצוין בהמשך,  

 יתקין הקבלן רכיב או יחידה חלופית ויחזיר את המערכת לפעולתה התקינה בהיקף מלא.

 (. שעות ממועד קבלת ההודעה )כולל שבתות וחגים 28  -זמני תגובה לתיקון תקלה 

 יומן שרות 08.00.17.6

 הקבלן ינהל "יומן שרות", בו ירשמו מהות התקלות וזמני התיקונים.  
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 הקבלן יחתים את נציג המזמין בגמר הטיפול בקריאת השרות. 

 שאר ברשות הקבלן(.יחודשים )עותק שני י   3עותק ראשון של היומן יוגש למזמין כל 

 ערבות למימוש האחריות  08.00.17.7

האחריות   סיוילמימוש  עם  הקבלן  אוטונומית  יתן  בנקאית  ערבות  המערכת,  וקבלת  העבודה  ם 

 . צמודה למשך תקופת האחריות. גובה הערבות ותנאיה עפ"י תנאי החוזה

 בדק וטיפול לפני סיום תקופת האחריות  08.00.17.8

חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן, בתאום עם המזמין, בדיקה וטיפול יסודיים לגבי  

 ונו של המזמין. כל הציוד והעבודות לשביעות רצ

 ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד.
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 במפרט הכללי(  14)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק    ליםימוב 08.01

 קוטר צינורות 08.01.01
 מ"מ.  16-במפרט הכללי, קוטר הצינורות לא יהיה קטן מ 08.03.00.04על אף האמור בסעיף 

 סימון וגוון צינורות 08.01.02
יה מקוד צבעים  י סט  במפרט הכללי, גוון צנרת בקרה יהיה בצבע סגול.  08.03.00.07בהשלמה לסעיף  

 כמפורט, מחייבת אישור המהנדס בכתב. 

תעלות וסולמות כבלים   14.11.14בנוסף למפורט במפרט הכללי סעיף  כבליםותעלות סולמות  08.01.03
 להתקנה: 

מתאים כנדרש      תעלות וסולמות המותקנים האזורים עם תנאים קורוזיביים יצבעו ע"י צבע  08.01.03.1

 .  11במפרט הבינמשרדי פרק 

 ס"מ.    60כבלים לא יעלה על תעלות וסולמות רוחב  08.01.03.2

ממ"ר  16כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת  08.01.03.3

. מחיר גידי  בתחילתם ובסופם. תשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך הסולם

 לתעלה  יהיה כלול  במחיר התעלה ביחידות מ"א.  הארקה, מהדקים, וחיבורם

מחיר סולמות הכבלים ותעלות פח )מלאות או מחורצות( כולל מכסה העשוי מחומר ובעובי   08.01.03.4

 התעלה.  

משך כל עבודות הבניה, על הקבלן לבדוק ולוודא כי מותקנים מעברים ופתחים כנדרש עבור   08.01.03.5

כל תביעות בגין פתיחת מעברים  מעבר הסולמות בקירות/קורות/תקרות וכדומה. לא יוכרו 

 .ובין אם לא המפורטים בתוכניותבין אם הם  לסולמות 

כל חלקי מערכת הסולמות/תעלות וכו' יהיו חרושתיים עם אביזרים מקוריים של היצרן לרבות   08.01.03.6

לקבלן כל תוספת על כל האמור    ןתינתלא  משני גובה, זוויות, סופיות, חיזוקים, תמיכות וכו'. 

 כלל במחיר מטר אורך כמפורט בכתב הכמויות. יוהנ"ל י  לעיל,

במחיר   חיזוקים, עיבודי פינות וכו'. כל הנ"ל נכלל לקבלן תוספת מחיר בגין חיתוכים, ןתינתלא  08.01.03.7

 מ"א סולם מותקן. 

, במידות  W3נים בטבילה באבץ חם כדוגמת תוצרת "נאור" דגם וו סולמות הכבלים יהיו מגול  08.01.03.8

 כמתואר בכתב הכמויות, או ש"ע.

מ"מ. במידות כמתואר בכתב הכמויות כדוגמת תוצרת   6נת ,עובי חוט של  וו ת מרשת מגולתעלו 08.01.03.9

 "נילי" או שווה ערך 

מ"מ במידות כמתואר בכתב הכמויות.   1.5ן מחורץ עם מכסה עובי דופן  וותעלות מפח מגול  08.01.03.10

 או שווה ערך.  MK 181Nתוצרת מפעל "לירד" דגם 

 תעלות פח עבור התקנת אביזרים 08.01.03.11

יהיו   או    110/64במידות  התעלות  יהיו    170/64מ"מ  התעלות  הכמויות.  בכתב  כמתואר  ס"מ 

פי.וי.סי. לכל    -מ"מ צבועות עם מכסים מפלסטיק קשיח ומחיצה פנימית מ  2.5  -מפח בעובי כ

ע"י "אמבל" או שווה    BS6218" דגם  BETTERMANNאורך התעלה. התעלה כדוגמת תוצרת " 

 ערך. 
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יכלול ה    המחיר  והתקנת  אספקת  כל  את  כולל  הדרושים  העזר  אביזרי  כל  כולל  תעלה, 

וחיזוקים   תליות  על  נפרד  תשלום  אין  מושלמת.  להתקנה  הנדרשים  והחיזוקים  התמיכות 

 לקיר, תקרה וכו'. הקבלן יבצע בדיקת מעברים והארקת התעלות כמפורט לעיל. 

מתקן   1714.11.וסעיף  14.12בנוסף למפורט במפרט הכללי פרק עבודות עפר  חפירות ויציקות 08.01.04
 בצינורות תת קרקעיים: 

 כללי  08.01.04.1

עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק את הקרקע  

הקיימת. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב הקרקע  

 או טעות באבחנה וכיו"ב. 

 רוחב החפירה: 08.01.04.2

ועדים לכבלי מתח נמוך אדום + צהוב מעל צינורות  סרט סימון צהוב מעל הצינורות המי  •

 לכבלי מתח גבוה. הסרטים יכללו הדפסת אזהרה רצופה ויאושרו על ידי המפקח. 

המ • מצב  את  הקבלן  יחזיר  העבודה  כל  יבגמר  על  לקדמותם,  המדרכה  הכביש,  סעה, 

 .למקום מאושר שכבותיהם, עם חומרים חדשים. הפסולת והעודפים יסולקו 

 ה/כביש/מדרכה יבוצע בהתאם למפרט הכללי ו/או בהתאם להנחיות המפקח.שיקום מיסע •
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   במפרט הכללי( 14)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק כבלים ומוליכים 08.02

 כבלים מתח נמוך 08.02.01
אלא אם מצוין        ( בהתאם למוגדר בכתב הכמויות N2XY) XLPEכל הכבלים יהיו עם בדוד  08.02.01.1

 אחרת.

 נים כנדרש במפרט הכללי. תקה  בדרישותכל הכבלים יעמדו  08.02.01.2

יהיו עם מוליכי      הכבלים יהיו כבלים חד גידים ורב גידים בעלי חתך כבל עגול. כל הכבלים  08.02.01.3

 .99.97%נחושת אלקטרוליטית 

 כבלים בין ממירי תדר למנוע יהיו עם מעטפת מתכתית מוארקת בצד הלוח.  08.02.01.4

ס"מ, מוליכים  10כל  רמופלסטיים רב גידים ממוספרים לאורך הגידיםתכבלי פיקוד יהיו  08.02.01.5

 ממ"ר לגיד, אלא אם צוין אחרת במפורש.   1.5שזורים מנחושת בחתך 

הקבלן יביא לשטח את הכבלים כאשר הם מגולגלים על תופים. לאחר ההתקנה יוציא הקבלן   08.02.01.6

 את התופים מהשטח וכן את כל שאריות הכבלים.

 המדידה תהיה לפי אורך נטו מותקן ללא כל פחת.  08.02.01.7

בדיקת הכבל לפני הנחתו, הנחת או השחלת הכבל, בדיקת הכבל לאחר  את  כבל יכלולהמחיר  08.02.01.8

 .  חרוט 'מטר ובכל פנייה  ע"י שלט סנדוויץ 5כל בקצוות, ב הנחתו סימון הכבל

יבורי קצוות כבלים/חוטים, בלוחות, אביזרים, קופסאות חיבורים, מנועים  מחיר הכבל  ח  08.02.01.9

 מתאים בכתב הכמויות(.וכו', כלולים במחיר מ"א כבל )אלא אם קיים סעיף 

 חיבורי כבלים   08.02.02
אם   למעט  האביזר  במחיר  ו/או  הכבל  במחיר  כלולים  הבנמשרדי  הכללי  במפרט  כמתואר  יהיו 

 מצויים אחרת בכ"כ. 

  מפלטקוהנמדדים -חיבורי כבלים לאביזר  08.02.02.1

 חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר: 

מגול  • מגן מפלדה  ציפו וו צינור  עם  שרשורי מתכתי  באפוקסי    PVCי  נת/צינור  כולל אטימה 
 לאחר התקנת הכבל. 

 פתיחת האביזר.  •

 נד( מתאים. א התקנת מעבר אטימה )גל •

 קילוף והכנסת הכבל דרך מעבר האטימה. •

 הארקת שריון כאשר כבל משוריין.  •

 סימון כבל בשלט פלסטי חרוט. •

 רגי חיבור. וחיבור הכבל למהדקים ב  •

 סימון גידים בשרוולי פלסטיק ממוספרים.  •

 חוט/נעל כבל/פיני מזלג ע"פ הצורך. סופיות  •

 סגירת האביזר או הקופסא.  •

 חרוט, מס' כבל. 'שלט סנדוויץ •

 הפעלה ובדיקה.  •
 חיבורי כבלים למנועים לחצנים 08.02.02.2
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 חיבורי הכבלים יכללו את העבודות כמתואר: 

כולל אטימה באפוקסי    P.V.Cנת/צינור שרשורי מתכתי עם ציפוי  וו צינור מגן מפלדה מגול •
 כבל. לאחר התקנת ה

 פתיחת קופסת חיבורים במנוע.  •

 מעבר אטימה מתכתי בכניסת כבלים למנוע. •

 הכנסת כבלים דרך מעבר אטימה.  •

 חיבור כבלי הזנה ופיקוד.  •

 סגירת הקופסא.  •

 הפעלה ובדיקה.  •
 

 דרישות מיוחדות לחווט פקוד ובקרה 08.02.03
ודה  החווט של המערכת )למעט בתוך לוחות חשמל( יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך מנק 08.02.03.1

 לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו.  -מוגדרת אחת לשניה 

 בלבד. 24VDCבין לוחות הבקרה ללוחות החשמל יהיה במתח  I/O -חווט ה 08.02.03.2

 .של כבלי הכוח או בתעלות נפרדותתעלות ב  כל כבלי הפקוד והתקשורת יונחו בצינורות 08.02.03.3

 . I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  08.02.03.4

 לפחות. 20%של  רבשיעוכבל רב גידי יכלול רזרבת גידים  כל 08.02.03.5

חווט לכניסת פולסים ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוגות ומסוכך בחתך  08.02.03.6

 רציף מהאביזר לבקר. הכבל יוארק לפס סיכוך בצד הלוח. -ממ"ר  1מינימלי של 

ן. בתוואי שבו עוברים שלושה  כבל בודד העובר על קירות מבנים יוגן בצינור מטיפוס מרירו 08.02.03.7

 כבלים ומעלה תותקן תעלה מתאימה. 

. במעבר פינות יבוצעו כיפופים 30%בכל תעלה/סולם כבלים, תהיה רזרבה בשיעור של  08.02.03.8

 של הכבלים.  פיםמיוחדים ובהתאם לרדיוס הכיפו

 כבל היוצא מתעלה יותקן בתוך צינור מרירון.                                08.02.03.9

ים שאינם על קירות מבנים יוצמד הצינור לתורן מפרופיל מתכתי מחוזק בשני  בקטעים אנכי

כולל   שרשורי.  מצינור מתכת  יהיה  לאביזר  הקטע הסופי החיבור  לנקודות סטטיות.  קצותיו 

 קופסאות ואביזרי מעבר כנדרש.

 כבל העובר בתקרות ביניים ברצפות כפולות או בפירים יותקן בצינור מריכף )כבה מאליו(.  08.02.03.10

מוארקת,          לי פיקוד, מכשור, בקרה, סיגנאלים ותקשורת, יותקנו בתעלת מתכת כב 08.02.03.11

 ח. ו מ' לפחות מתוואי כבלי הכ 1נפרדת, במרחק 

סוגי הכבלים               הקבלן ימציא מסמכי אישור ואחריות של יצרן ציוד הבקרה לגבי כל  08.02.03.12

 ההתקנה הספציפיים.   ובהתייחס לתנאי   הנדרשים

 

 כבלי תקשורת  חווט והתקנת 08.02.04
 בהתאם לדרישות הבסיסיות לחיווט כמפורט לעיל.  08.02.04.1
החיווט יבוצע בהתאם להנחיות המחמירות ביותר של יצרן הציוד )רצוי בכבלים מפותלים   08.02.04.2

 גידים רזרביים.  100%ומסוככים( עם 
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חומר ועבודה כולל כל המגברים והמתאמים הדרושים   -מחיר החיווט יכלול אספקה והתקנה  08.02.04.3

 ר לא נכללו בסעיפים אחרים. לרבות אלו אש

 כבלי התקשורת יותקנו כאמור בתעלות נפרדות שיסופקו ויותקנו ע"י הקבלן.  08.02.04.4

על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת הפרעות בגין רעשים, מתחי יתר וכו', עד   08.02.04.5

   להבאת 

 המערכת למצב של "אפס תקלות".                     
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 במפרט הכללי(  14המפרט המיוחד בנוסף לפרק  רישות  )ד  הארקות והגנות אחרות  08.03
הארקת יסוד בכל המבנים באתר תבוצע ע"י קבלן חשמל לפי קובץ התקנות וע"פ תכניות   08.03.01

מאושרות ע"י המזמין. מתקן הארקת יסוד יבוצע בשלב ביצוע השלד של כל מבנה, לרבות מבנה  

 התחנה, בריכה וכו'. 

, מחיר הנ"ל  ווח למפקח על תוצאות המדידההקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע ויד 08.03.02

 כלול במחירי הסעיפים השונים.

לצורך ביצוע במבנה קיים יבצע הקבלן "הארקת יסוד" והשוואת פוטנציאלים עפ"י הנחיות חח"י   08.03.03

מחיר עבודה זאת כולל חציבה, חפירה, ביצוע טבעת הקפית אלקטרודות וכו', כמו כן קבלת  

 . י לבצוע האיפוסאישור בכתב מהמח' הטכנית בחח" 

באורך ו הנדרש בכתב הכמויותראשי, יהיה מנחושת טהורה בחתך  פס השוואת פוטנציאלים  08.03.04

 ל מפליז.ואומים, דסקיות הכ  3/8חורים בתוכם ברגים " 81 -ס"מ לפחות, ויכיל כ 311

מחיר נקודת הארקה כוללת הכנת בורגי הארקה, שרוולים, חבקי הארקה בהתאם לקוטר נדרש   08.03.05

 ו' הנדרשים לחיבור תקין של השירותים המתכתיים לפה"פ או לפס הארקות. )שלות( וכ 

כל הקבלן לחבר את כל השרותים המתכתיים כנדרש בחוק וזאת למרות שהם לא מסומנים   08.03.06

לוח  בקרבת יתחברו לפס השוואת פוטנציאלים אשר יותקן בתוכניות. השרותים המתכתיים 

ולתוכניות. בכל מקרה החתך   לגודל החיבורהחשמל, כבלי הארקה יהיו בחתך הנדרש בהתאם 

 ממ"ר.  16-המינימאלי לא יהיה קטן מ

שירותים המתכתיים שיחוברו יהיו בהתאם למפורט בחוק, בתוכניות והנחיות המפרט הכללי   08.03.07

 .  08.05.04-07סעיף 

אספקה והתקנה של  , אספקה של פס הארקה מנחושת יכלול: ה ו/או פה"פפס הארק מחיר  08.03.08

,  ביצוע חורים בפס במידת הצורך לפי דרישת המזמין, בשני הקצוות 1KV -מבודדי פיקולו ל

 אספקה והתקנה של כיסוי מגן ושילוט תקני., התקנת פס ההארקה על מבודדי הפיקולו

מ'.    1.5אלקטרודות ההארקה בעומק של אספקה והתקנה של  , יכלול אלקטרודת הארקהמחיר  08.03.09

מחיר יכלול בריכת  .  "מ קוטר וכל חומרי העזרמ  19האלקטרודות יהיו כדוגמת "קופרוולד"  

ס"מ. בצוע ההתקנה יהיה לפי הנחיות המפרט הכללי בסעיפים המתאימים   60הארקה בקוטר 

 .  08.05פרק 



  

  4488מתוך מתוך   1199עמוד עמוד 
  
  

      
        33313331--4926849268-- 3 3        
 3212 3212 באפריל באפריל   3333          

   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 

 מכשור ואביזרי פיקוד ובקרה  08.04

 כללי  08.04.01
פרסוסט כגון  רכיבים  כולל  ובקרה  מכשור  אביזרי  לספק  הקבלן  נדרש  המכרז  טים,  אבמסגרת 

 סורים ומתמרים שיותקנו בצנרת ובמאגרים. מצופים, רגשים/סנ

 יבדק ויכויל ע"י הקבלן בהתאם לתנאי המתקן. י ציוד המכשור 

באחריות הקבלן לרכז בספר המתקן את כל דפי המידע ואופני הכיול של כל המכשור, ללמוד את  

לדרישת   בהתאם  במכשור  והכיוונים  הכיולים  כל  את  ולבצע  המכשור  ציוד  כל  של  הכיול  נתוני 

 צרנים עד להפעלה מושלמת של המתקן. הי

על הקבלן לערוך ולהגיש תכניות מפורטות של הרכבת המכשירים, תרשים חיווט וחיבורים לרבות  

( לגשש  )מוניטור/אנלייזר(  המכשיר  בין  והחוטים  הכבלים  הלוח    רגש חיבור  ובין  אלקטרודה(   /

 למכשיר. 

 דרישות כלליות  08.04.02
 +.80עד  10עמידה ודיוק בטמפרטורות  08.04.02.1

ת אטימות מותאמת לתנאי ההתקנה, מכשור המותקן מחוץ למבנים/לוחות יהיה ברמת רמ 08.04.02.2

 .IP68לפחות. החלקים הטבולים יהיו ברמת אטימות   IP65אטימות של 

 מפרטי המכשור יוגשו לאישור המפקח לפני התקנתם.  08.04.02.3

מכשירים המיועדים להתקנה במי שפכים יהיו עמידים בסביבה קורוזיבית, וזאת בנושאי   08.04.02.4

 ה, הדבקה ולכלוך וכן עמידה באטמוספירה מאכלת/מחמצנת של הסביבה. החלד

כל מכשיר ומכשיר יסופק קומפלט כולל מוניטור/אנלייזר/משדר, אלקטרודת/גשש, כבל  08.04.02.5

מתאים בסוג ובאורך בין האלקטרודה למוניטור, ואמצעי הרכבה והגנה בתנאי שדה, כולל  

 המחמצנת. עמידתם בתנאי האטמוספירה הקורוזיבית, המאכלת ו 

על המכשירים להיות מתוצרת מוכרת אשר עבורה קיימת סוכנות מוסמכת ע"י היצרן   08.04.02.6

למכירה טיפול ואחזקה בארץ. על ספק המכשור להוכיח ניסיון שימוש קודם מוצלח  

 במכשירים האלה במתקנים דומים.  

 יהיו מתוצרת אחת בלבד.  -מתמרי לחץ  –הפריטים השונים של סוג ציוד אחד, לדוגמא  08.04.02.7

כל גשש יכלול אמצעי הרכבה וחיזוק לפי המקום והצורך, כך שתהיה אפשרות לפירוק נוח   08.04.02.8

 ולשינוי גובה וזווית בצורה קלה בשעת הצורך. 

מכשירים המיועדים להתקנה חיצונית יהיו מוגנים ע"י כיסוי שימנע חשיפה לאור שמש ישיר   08.04.02.9

 . ולגשם. הכיסוי יותקן מעל המוניטור ומחירו כלול במחיר ההתקנה

הרמוניות,  EMI-ו  RFIמכשור יעמוד בתקנים אירופאיים מקובלים המתייחסים להפרעות  08.04.02.10

 כן המכשירים יסופקו עם רכיבי הגנה בפני מתחי יתר וברקים. -ויברציות. כמו

בשעת הרכבת המכשור, יש לקחת בחשבון מקום להרכבה, גישה לטיפול ואחזקה, טמפ'   08.04.02.11

צנים,  חומרים זרים כגון: גריז, שומן,  סביבתית, רעידות, לחות, גזים מאכלים/מחמ

 כימיקלים, ומוצקים שונים המפוזרים במערכת הביוב.
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ז"י, למעגל של מינימום   MA4-20  מכשירי המדידה האנלוגיים יעבדו על מדידות בתחומים 08.04.02.12

 אוהם עומס התנגדותי כולל התנגדות הקו והבקר.   600

 כשיר.כבלים מיוחדים בין הגשש והמשדר יסופקו ע"י ספק המ  08.04.02.13

כל המכשירים יכילו מנגנון להתאוששות עצמית לאחר הפסקות חשמל, כל פונקציות הכיול  

 " ללא גיבוי סוללה. VOLATILE NONהעצמי ישמרו בזיכרון " 

כל המכשירים יסומנו בסימנית מיוחדת הניתנת לפרוק, אשר תסומן במספר המופיע בטבלת   08.04.02.14

ם אשר יעמדו בפני החלדה איכול ופירוק  מניות ואמצעי החיזוק, יעשו מחומרייהמכשור. הס 

 עקב האווירה הסביבתית. רשימת השלטים תאושר ע"י המפקח. 

על הקבלן לספק למפקח בשלב אישור הציוד לרכישה, טבלת אפיון עבור כל מכשיר ומכשיר   08.04.02.15

 כמפורט להלן: 

 פירוט חלקי המכשיר.  •

 דיוק.  •

 ה מכסימלית מהקו הישר. י ליניאריות באחוזי סטי •

 גישות. ציה/רורזול •

• DAMPING . 

 זמן תגובה.  •

 .ססטרזי יה •

 .REPEATABILITY -ה יסטי •

 מדידות.  ביצוע •

 תחומי המדידה וכיול המכשיר. •

 השפעת צורת ההתקנה.  •

 חומר האלקטרודה והמכשיר, אשר יהיו עמידים בתנאי הרכבתם. •

 גבולות מורשים של טמפ' סביבתית.  •

 השפעת טמפ', לחץ, לחות סביבתית, ואספקת חשמל.  •

 קלות ותצוגתן. זיהוי ת •

 ממסר תקלה.  -מגע יבש  •

 אטימה והגנות בפני מזג אוויר. •

 המלצות לאחזקה ולאמצעי בטיחות.  •

 המלצות למרחק בין הרגש והמשדר. •

 פירוט דרישות לאספקת מתח, נוזל שטיפה, אוויר דחוס וכו'.  •
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 יציאות תקשורת טורית ופרוטוקולים המותאמים לציוד הבקרה המסופק.  •

 רים חשמליים. תרשים חיווט וחיבו •

 כל מכשיר יסופק עם ספרות טכנית מלאה כולל:  08.04.02.16

 הוראות התקנה  •

 הוראות כיול והפעלה  •

 הוראות תחזוקה לרבות ניקוי, בדיקה וכיול תקופתיים.  •

 ניהול איתור תקלות.  •

 לשנת עבודה.  -המלצה לחלקי חילוף וחומרים כגון תמיסות, נתיכים, נורות  •

 פקה וההתקנה ולא ישולם על כך בנפרד. כל האמור לעייל כלול כאמור במחיר האס 08.04.02.17

 דרישות מיוחדות לרגשים ומתמרים 08.04.03

 מתמר לחץ להתקנה בצנרת  08.04.03.1

 בשיטת "שני חוטים".  24VDCמוזן במתח  •

 . 4-20mAסיגנאל  •

 . 0-10ATתחום סיגנאל  •

 . 0.5%דיוק  •

 או שווה ערך.  ROSEMOUNTתוצרת  •

 מד מפלס אולטרה סוני  08.04.03.2

 .24DCמוזן במתח  •

 נאל מותאם לגובה המאגר. , תחום סיג4-20mAסיגנאל  •

 כולל פאנל הפעלה עם מקשים ותצוגה מותקן בלוח.  •

 כולל סנסור וכבל אינטגראלי בין הסנסור לפאנל.  •

 כולל מגע יבש לציון תקלה בסיגנאל. •

 מגעים יבשים ניתנים לכיול לפי מפלסים.  5כולל  •

 . 0.5%דיוק  •

 זווית האלומה מותאמת לתנאי ההתקנה.  •

 ח הבריכה. מותקן ע"ג זרוע סמוך לפת •

 או שו"ע.  E & H ,PULSARתוצרת,  •
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 פרסוסטט  08.04.03.3

 כולל שני מגעים יבשים מחליפים.  •

 . 0-10ATלחץ ניתן לכיול בתחום   •

 אפשרות לכיול תחום ההיסטרזיס.  •

 מותקן לפי פרט מצורף.  •

 תוצרת דנפוס או שווה ערך.  •

 מצוף 08.04.03.4

 מסוג אגס תלוי אטום למים.  •

 כולל מגע יבש מחליף. •

 ים עד לקופסת החיבורים. כולל כבל מוגן באורך מתא •

 כולל משקולת לייצוב המצוף כחלק אינטגרלי.   •

 או שווה ערך.  FLYGTתוצרת  •

 NRV -מראה מצב לשסתום אל חזורפקוד  מנגנון 08.04.03.5
מנגנון הפיקוד יכלול דסקית הפעלה אסימטרית המורכבת על ציר השסתום, ומפסק גבול  

אשר מחבר   מגע מחליף  אטום ע"ג תושבת המחוברת לגוף השסתום. מפסק הגבול כולל

 .  ציר השסתוםומנתק מגע בהתאם לזווית ההטיה של 

 . NR-040המנגנון יהיה כדוגמת תוצרת א.ר.י. דגם  

 לחצן הפסקת חרום  08.04.03.6
 ( על הלוח. NC+NOניק. )אשל טלמכ E25 - XASהלחצן יהיה מטיפוס 

  XAL - J174ניק דגם א יהיה מתוצרת טלמכ  -מפסקי הפסקת חרום של הגנרטור מחוץ לבניין  08.04.03.7
 .  NOמגעים  2עם 

 

 חבור והתקנת רגשים, רכיבים ומכשור 08.04.04

 הנחיות כלליות 08.04.04.1
יתקין את הציוד במתקן בהתאם לסטנדרט המתקן   עפ"י ההנחיות הכלליות בפרק    -הקבלן 

 זה, באישור ובהתאם להנחיות היצרנים.

 עבודות ההתקנה תכלולנה: 

לוי לפוקטים, אטמים, פלנז'ים  התקנת הציוד לרבות כל חומרי העזר הנדרשים, חומרי מי •

 וכד'.

חיזוקים, תמיכות, קשירות מנירוסטה   • וביצוע  ופלנג'ים  צינוריות  ריתוך  עבודות מסגרות, 

 לפי הצורך, מבוצעות לפי סטנדרט המתקן. 
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 סיום, חיזוק ואטימה של כל הצינורות, הכבלים והמוליכים המגיעים לפריט המותקן. •

 וסיגנל כולל כל חיבורי הארקה(.  ביצוע כל החיבורים החשמליים )הזנה  •

 בדיקת וכיול הציוד לאחר התקנתו ולפני חיבורו למערכת הבקרה.  •

 בדיקות כיול והפעלה חוזרות עם המזמין או נציגו.  •

ריקון   • מערכות,  פעולת  הפסקת  ההתקנה,  שעות  לגבי  אישורו  וקבלת  המזמין  עם  תאום 

 צנרת וכו'. 

 יתר ופגיעות ברקים.  בלוח הבקרה יותקנו רכיבים להגנה בפני מתח •

קיימים   • מדידה  בחוגי  שההשתלבות  המדידה  -מילי  4-20נדרש  חוג  על  תשפיע  לא  אמפר 

הצורך   במידת  לבקר.  האנלוגית  הכניסה  דיוק  על  תשפיע  ולא  התצוגות(  )כולל  הקיים 

 יכלל בסעיף זה. י יותקנו מבודדי סיגנאלים שמחירם 

 הנחיות לסוגי מכשור ספציפי 08.04.04.2
ת חשמליות, כגון: מונה אנרגיה, הספק, גורם הספק, מתח, זרם, חיווט משדרים למדידו 08.04.04.2.1

 תדר יעשה לפי המתואר לעיל ובהתאם להנחיות הבאות:

 חיבורי מתח לפסי צבירה יהיו אחרי מפסק מגביל זרם קצר. •

 חיבור למשנה זרם קיים יאופשר בתנאים הבאים:  •

 הרגש לא משפיע על חוג המדידה הקיים.  •

 דה הקיים. הרגש לא מושפע מחוג המדי  •

    דיוק ציוד המדידה הקיים לא יפגע.   •

 במידה והתנאים הנ"ל אינם מתקיימים יתקין הקבלן משנה זרם נפרד.  •

טים, מנומטרים בצנרת תכלול אספקה והתקנה של צינור א התקנת רגשי לחץ, פרסוסט 08.04.04.2.2

נירוסטה בקוטר מתאים מכופף בצורת לולאה לשבירת הלחץ, ברז ניתוק וברז שחרור  

 ילופין יאושר להתקין את הציוד הנ"ל בדוד המותאם למטרה זאת. לחץ. לח

התקנת רגשי מפלס טבולים וכן התקנת מצופים תכלול אספקה והתקנה של "תרנים"   08.04.04.2.3

עשויים מצינורות נירוסטה בגובה הבריכה, אליהם יחוזקו כבלי החשמל של אביזרים. 

רגש לכבל המתחבר אספקה והתקנה של קופסת החיבורים בין הכבל האורגינאלי של ה

 ללוח. 

התקנת ברז )סולונואיד( חשמלי תכלול פתיחת הצינור התקנת הברז וחיבורו ללוח   08.04.04.2.4

 החשמל, כל החיווט הדרוש בלוח הפיקוד. 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

במפרט   14)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק    לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך 08.05
 הכללי( 

 הנחיות כלליות 08.05.01

 טיב העבודה 08.05.01.1
ובהתאם לחוק החשמל, ברמה מקצועית   08.07פרט הכללי פרק העבודות תבוצענה בהתאם למ

גבוהה ביותר, עבודות מקצועיות תבוצענה על ידי בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות  

   במקצועם. 

)שווה ערך ל   61439הלוחות יבנו במפעל אשר יאושר ע"י היועץ, מפעל בעל אישור איכות לפי ת.י.  

IEC-60439-1 )תמיד של מכון תקנים הישראלי. והנמצא בפיקוח מ 

 טיב החומרים  08.05.01.2
יהיו   וכדומה  הגבהות  או  מעבר  מבודדי  או  מבודדים  כגון  הלוחות  לבניית  העזר  אביזרי  כל 

 בסטנדרט המוכר המאושר על ידי המזמין. 

כל שנאי הזרם, שנאי ההספק, מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים במכרז זה יהיו  

 . כתב הכמויות במפרט  בהתאם לתוצרת המוכתבת

במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו החומרים מהסוג המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח  

 לפני ביצוע העבודה. 

 הגשת תכניות  08.05.01.3
  -פנים וחוץ  -ת מבנה לוח  ויגיש הקבלן במצורף להצעתו גם תוכניהמתכנן,  בהתאם לתוכניות  08.05.01.3.1

לביצוע: תכנון, פחחות, הרכבת ציוד, צבע, מוצע על ידו. כן יגיש הקבלן לוח זמנים מפורט 

 חווט וכו'. 

שבועיים לאחר קבלת צו התחלת עבודה יגיש היצרן תוכניות הלוחות לביצוע לפי הפרוט   08.05.01.3.2

 להלן: 

 מבט על מידות כלליות, סימון כיוון פתיחת דלתות.  •

 מבט חזית עם דלתות.  •

 . ופסי צבירהמבט חזית ללא דלתות, עם סימון ציוד   •

 .פסי צבירהם עם סימון  חתכים טיפוסיי •

 קוויות.   -תכניות חד  •

מגעים   • פירוט  כולל  רכיבים,  והדקי  מגעים  סימון/מספור  כולל  מפורטות,  פיקוד  תכניות 

 בלוח. וכתובתם בתוכניות לכל ממסר מגען ואביזר 

 תוכנית פסי מהדקים סימונם ושילוטם. •

 דפי קטלוגים לציוד.  •

 סטים כולל דיסקטים.   5  -ד" ויוגשו לאישור  באהתוכניות יבוצעו בתוכנת "אוטוק 08.05.01.3.3

 . A3כל התוכניות יהיו על גיליונות בגודל  08.05.01.3.4
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

תוכניות הביצוע של הקבלן יוגשו על בסיס קבצי התוכניות למכרז שיימסרו לקבלן ע"י   08.05.01.3.5

המתכנן.  הקבלן יתאים את התוכניות לציוד המוצע על ידו, לרבות: סימון האביזרים, 

 המהדקים המגעים וכו'. 

 ק לאחר קבלת אישור "המתכנן" יוכל הקבלן להתחיל בעבודתו.  ר 08.05.01.3.6

יה  יעל כל סט . לאחר קבלת האישור יבצע הקבלן את הלוחות בהתאם לתוכניות המאושרות 08.05.01.3.7

 המתכנן בכתב.אישור  נדרש לקבל 

גמר התקנת הלוח בדיקתו וקבלתו בשטח ע"י המפקח יגיש הקבלן סט תוכניות עדות  משבוע  08.05.01.3.8

(AS MADE וקטלוגים ,).של הציוד בהתאם למפורט לעיל 

 מפרטים ותקנים 08.05.01.4
חשמל   לעבודות  משרדי  הבין  המפרט  זה,  למפרט  בהתאם  יבוצעו  הצבירה  ופסי  הלוח  חלקי  כל 

וק החשמל וכללים להתקנת לוחות.  כל חלקי הלוח  ח  1419בדגש על תקן  (, לתקן הישראלי  08)

 ההוצאה המאוחרת ביותר.  IECופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 בדיקות 08.05.01.5
לאחר גמר הרכבת הלוח וחיווטו, יבצע הקבלן במפעל היצרן, בדיקה יסודית ומקיפה של תפקוד  

ח מערכת הגנות, מערכת מדידה, מכשור ופיקוד, תקינות, והתאמתו לתוכניות. המזמין  והלוח, כ 

הבדיקה    בגמר  )ובשטח(.  במפעל  הבדיקות  ביצוע  לצורך  מיוחד  מפרט  ליצרן  לספק  רשאי  יהיה 

ע הקבלן למזמין על השלמת הלוח ויתאם מועד לבדיקת קבלה. בדיקת הלוח תעשה על ידי  יודי 

 המזמין במפעל היצרן. 

 . IEC  ותקן  1419ישראלי ת.י. הבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 

בדוק   הלוח  כי  על  המזמין  אישור  את  שיקבל  לאחר  ורק  אך  לשטח  הלוחות  את  יעביר  הקבלן 

 תוכניות.                 וממלא את כל תנאי המכרז וה

לאחר האישור יהיה על הקבלן להעביר את הלוחות ולהתקינם במקומם.  לאחר גמר ההתקנות  

בשטח יבצע הקבלן בדיקה יסודית של הלוח כמפורט לעיל כולל תפקודו מול המנועים והאביזרים  

 שבמתקן. 

ור על סיום העבודה.  אישור הבדיקה הזאת וכן הגשת דו"חות בדיקה על כל הבדיקות יהוו איש 

היצרן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות, לשנות, לפרק ולתקן מחדש כל חלק  

 מהעבודה שיפסל על ידי המפקח. 

במידה והלוח לא יאושר, יתקבל הדבר כאילו הלוח לא הושלם ולא סופק. כל הוצאות התיקונים  

 יחולו על הקבלן. 

רק לאחר שהוא עצמו בדק את הלוח ומילא דו"ח בדיקה  היצרן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא  

       מפורט על הבדיקה. 

 המזמין ו/או בא כוחו שומרים לעצמם הזכות לבדוק את הלוחות בכל שלב משלבי העבודה. 

 מבנה הלוח  08.05.01.6
 מבנה לוח להתקנה פנימית  08.05.01.6.1



  

  4488מתוך מתוך   2266עמוד עמוד 
  
  

      
        33313331--92689268 4 4        
 3 3 2 2 1212  באפרילבאפריל  3333          

  " ד ג ר מ א " ת  י "  ב ד ג ר מ א " ת  י ם  ב ח ש ה  ' ח ם  ר ח ש ה  ' ח 2 ר 3 2 3      . ד . .  ת ד . 4 ת 0 1 7 4 0 1 ת      7 " ת  פ " 0 פ 7 1 9 4 0 7 1 9 4      
 ' ל ' ט ל 3 : : ט 0 3 0--  0 4 4 6 1 2 9 0 4 4 6 1 2 9      : ' ס ק :  פ ' ס ק 3 פ 0 3 0--  1 4 4 6 1 2 9 1 4 4 6 1 2 9  

oo ff ff ii cc ee @@ mm ee tt rr aa -- ww aa tt tt .. cc oo .. ii ll 

 

   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

מ עובי,  מ"  2.5ן  וולוח המיועד להתקנה פנימית יבנה מפח דקופירט מגולבניגוד למפרט הכללי,  

. הציוד בתוך הלוח יותקן במתכונת של לוח עם דלתות בחזית. הלוח יותקן  IP54במבנה מוגן  

 ס"מ, הכלול במחיר היחידה של הלוח.  10ן בגובה וועל פרופיל הגבהה מגול

לוחות חשמל המיועדים להתקנה בחדר חשמל ייעודי וממוזג בלבד, רמת האטימות של הלוח   

IP325 . 

 
 חיצונית  מבנה לוח להתקנה 08.05.01.6.2

פח מגולוון    –  לוחות המיועדים להתקנה חיצונית או במקומות המועדים להתזה יבנו ממתכת

)כדוגמת תוצרת "ענבר" חמדיה(מאו  מ"מ לפחות,    2באבץ חם בעובי   דרגת    .פלסטיק קשיח 

 .IP65אטימות  

 ודלת פנימית להרכבת הציוד. -הלוחות יכללו דלתות כפולות, דלת חיצונית אטומה 

יוצב על בסיס בטון מוגבה.מעל הל  גשם. הלוח  בפני  להגנה  גגון  יותקן  כל דלותו בלוחות    וח 

 יכללו סידור נעילה. 

 
 לבניית הלוח  הנחיות כלליות 08.05.01.6.3

קומפרטיז עם  יהיו  התאים  השכן  אכל  מהתא  לגמרי  מבודד  יהיה  תא  כל  כלומר  מלאה  ציה 

מ מבודדי  דרך  שיעברו  צבירה  פסי  ידי  על  יהיה  לתא  מתא  המעבר  שתהיה  כאשר  כך  עבר 

 . אטימה מלאה בין התאים

כאשר הלוח נבנה בחלקים לצורך הובלה, מחיר הלוח יכלול כבלי גישור )עם גידים מסומנים(  

 בין חלקי הלוח השונים שיחוברו למהדקים ייעודים ומסומנים.  

 ( או שווה ערך. םכמינימו) UK10המהדקים יהיו כדוגמת תוצרת פניקס דגם 

 
 וחיווט פסי  צבירה 08.05.01.6.4

 .   08.07.07והחיווט יבוצעו בהתאם להנחיות המפרט הכללי סעיף פסי הצבירה 

 עמידה בזרמי קצר תהיה כמוגדר בתוכניות,במידה ולא מצוין בתוכניות : 

 ק"א.  10א' עמידה בזרם קצר מינימאלי של עד   100ללוחות עד  -

 ק"א. 25א' עמידה בזרם קצר מינימאלי ש  500ללוחות עד  -

 ק"א. 50א' עמידה בזרם קצר מינימאלי ש  1000ללוחות עד  -

 ק"א.  70א' עמידה בזרם קצר מינימאלי ש   1000ללוחות מעל  -

 

 המהדקים וחוטים עפ"י הנחיות המפרט הבינמשרדי למעט המפורט להלן:  צבעי 08.05.01.6.5

24VDC+   - אדום 

24VDC-   -  שחור 

 כתום - כניסות דיסקרטיות בקרה, 

 סגול  - יציאות דיסקרטיות בקרה, 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

ל החוטים הגמישים יחוברו על ידי הלחמת קצה הגיד או על ידי סופיות חוט עם לחיצה.  כל  כ

יבוצעו   הדלת  על  המותקנים  והנורות  הפיקוד  ולאביזרי  המדידה  למכשירי  פיקוד  החווט 

עטף  י אשר יקשרו ביחד ליציאת צמה אחידה. הצמה ת  90 C  -כאמור על ידי חוטים גמישים ל

ל גמיש. יש לדאוג לעודף באורך החוטים ופתיחת הצינור כך שלא תמנע  על ידי צינור לבן מפות

פלסטיים   שרוולים  ידי  על  קצותיהם  בשני  יסומנו  הפיקוד  חוטי  הדלת.כל  פתיחת 

 יחווטו לפס מהדקים מגשר מסומן ומשולט.  COMMON  -ממוספרים.כל מוליכי ה

  החיווט לדלתות יוגן ע"י  צינור או סרט פלסטי ספירלי. 

 
 ציוד בלוח   התקנות 08.05.01.6.6

מ"מ עובי שיותקן לאורך כל הלוח.  כל    3ן  ווכל ההתקנות של הציוד יעשו על פלטות פח מגול 

כל   לפרק  יהיה  שניתן  כך  )פרסנצים(  מוצמדים  או  מרותכים  אומים  ידי  על  יעשו  ההתקנות 

 אביזר ללא צורך בגישה לאום.                            

 רה ויותקנו כך שתתאפשר גישה נוחה למשני הזרם.כל משני הזרם יותקנו על פסי הצבי

 ים יותקנו על פלטות בצידי הלוח. -תכל נתיכי הפיקוד והמאמ"

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקנו בחזית הלוח על דלתות התאים. 

 תא עבור תוכניות חשמליות של הלוח יותקן בכל דלת. 

 
 מערכת גילוי עשן וכיבוי אש  08.05.01.6.7

שהזרם   הלוחות  שלהם  בכל  אש  63הנומינלי  גילוי  למערכת  הכנה  תעשה  ומעלה,  ע"י    אמפר 

הלוח לפנים  חשיפה  ללא  בגלאים  טיפול  ותאפשר  בלוח  בגג  שתותקן  שהזרם  תיבה  בלוחות   .

ומעלה    100הנומינלי שלהם   הכנות למערכתאמפר  אש  יבוצעו  בקוטר    כיבוי  הכנת קדח  ע"י 

צע בלוחות את כל ההכנות הנדרשות ללא  . הקבלן יבמתאים לצנרת ונחירי מערכת כיבוי גז  

מחיר מבנה הלוח כולל איטום הלוח לאחר התקנתו על מנת למנוע בריחה  כל תוספת במחיר,  

 הכנות אלו יהיו חלק ממחיר היחידה במבנה הלוחות. של גז הכיבוי.  

 

 לציוד בקרה ותקשורת תא  08.05.01.6.8

לבקרת   • המיועד  המשותף,  המתקןהציוד  ולפקוד  הבקרה,  למרכז  בתא   לתקשורת  יותקן 

במידה וציוד התקשורת    ."תא לציוד בקרה ותקשורת"להלן    , נפרד מתאי הציוד החשמלי

ס"מ לפחות    X  60ס"מ    80בשטח )פנימי( של   בלוח  מסופק בנפרד, יש להשאיר מקום פנוי  

   .בחלקו העליון של  התא

ות  ויחווט את כל הכניסות והיציא  התאבתוך    והתקשורת  הקבלן יתקין את ציוד הבקרה •

הנדרשים   החיבורים  ושאר  הבקר  כרטיסי  ל  -של  המהדקים  סרגל  בהתאמה  I/O  -אל   ,

 הכרטיסים בבקר.   למיקום

  50%לפחות במהדקים ריקים ועוד    50%כן תשמר רזרבה במסילות המהדקים הנ"ל )-כמו •

 במקום למהדקים(. 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 התא יכלול את כל הציוד כמפורט בתוכניות ולרבות:   •

 מנתק ראשי  –

 ן נוריות סימו  -

 מתגים ,לחצנים  -

 V280 KA10מגן מתח יתר  -

 ממסר פחת ושני שקעי שרות -

 ים לחלוקה והזנת מתחי פיקוד. -מאמ"ת -

 בתוכניות(.       ספק מטען ומצברים, מחוון מתח ומחוון זרם טעינה )אם מצוין  -

 שנאי למתח פיקוד. -

וליכים יהיה כצבעי  , צבעי המ I/O-כאמור סרגל מהדקים ומשולט ומסומן עבור חיבור ה -

בכל הכניסות האנלוגיות המחוברות לאביזרים חיצוניים )מתמרי לחץ, מפלס   -המהדקים. 

 .MGDוכו'( יותקן רכיב להגנה בפני מתחי יתר כדוגמת תוצרת מגטרון דגם 

( יותקן בתקרת התא. ההדלקה  IP54)דרגת אטימות    24VDC, 10Wגוף תאורה בהספק    - •

 לוח. תהיה באמצעות מתג בדלת ה

 סימון ושילוט 08.05.01.7
הלוח יכלול סכמות סינופטיות לציוד העיקרי. דלת הלוח תכלול שילוט מלא לרבות רשימת   08.05.01.7.1

ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות המפסקים יותקן שילוט נוסף. כל השילוט יעשה בחריטה  

כולל מספר המעגל, תאור, חתך הכבל וכיול המפסק. השלטים יוצמדו בהדבקה   'ויץובסנד

 שילוט נפרד לכל אביזר. רור.ובסמ

שילוט מפורט לכל אביזר ורכיב בלוח, פנימי וחיצוני, לרבות מתגים, נוריות, לחצנים   08.05.01.7.2

 וכו'. COMMONממסרים, פסי 

 תוויות בכל צד. 6קצותיו עד  2 -כל חוט מסומן ע"י שרוולים ב 08.05.01.7.3

ע בתוכניות.  ( וציוד העזר ישולטו בהתאם למופיI/Oכל האביזרים בלוח )לרבות בקר וכרטיסי  08.05.01.7.4

 לפי בחירת המזמין.   -אביזרי הסימון והשילוט 

 להחליף ביניהם.  מכסי תעלות החיווט ימוספרו ויסומנו כך שלא ניתן יהיה 08.05.01.7.5

 מנייר ע"ג האביזר.   תתוויממסרים וציוד נשלף יסומנו ליד התושבת ובנוסף   08.05.01.7.6

 תאימות. מניות פלסטיק מיוכו', ע"י ס   I/O -מהדקים יסומנו בהתאם לקוד המעגל, מס' ה 08.05.01.7.7

הקבלן יעביר רשימת שילוט וסימון לאישור המפקח לפני הביצוע, לרשימה תצורפנה   08.05.01.7.8

 דוגמאות. 

 רמי תמאזן  08.05.01.8
מאזן   יערוך  לעבודה  תהקבלן  יבנו  לוחות  הלוח.  תכניות  עם  יחד  לאישור  ויגישו  הלוח  של  רמי 

עד   הצור  50בטמפרטורה  לפי  בלוחות  יותקנו  פילטרים  עם  אוורור  פתחי  צלסיוס.  ולפי  מעלות  ך 

 מ"ר.  0.15אחד לתא ופתח אוורור עם פילטר  300CFMדרישת המפקח. יותקנו מאווררים ציריים 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 ציוד חשמל ללוחות  08.05.02
והבינמשרדי.   המיוחד  המפרט  דרישות  את  תואם  יהיה  בלוחות  הציוד  דרישות  כל  אפיון  להלן 

מתייחסו ההגדרות  בלוחות.  להתקנה  המיועד  החשמלי  הציוד  עבור  עיקריים  עבור  ומקורות  הן  ת 

 לוחות חדשים והן עבור ציוד המיועד להתקנה בלוחות קיימים. 

 MOULDED CASEמפסק זרם חצי אוטומטי מסוג  08.05.02.1

 כללי  08.05.02.1.1
. המפסקים יהיו  MOULDED CASEמפסקי זרם חצי אוטומטיים קבועים )ללא שליפה( מסוג  

 להגן על יציאות. א'   630לשמש כמפסקים ראשיים בלוחות עד מיועדים 

 , מיכניים וחשמליים יםנתונים טכני 08.05.02.1.2
צויין   כן  אם  אלא  הבינמשרדי  במפרט  כנדרש  יהיו  וחשמליים  מיכניים  הטכניים,  הנתונים 

 אחרת במפרט המיוחד ו/או בכ"כ ו/או בתוכניות. כל הנ"ל כלול מחיר המפסק.

א' יכללו יחידת    160כל המפסקים יהיו עם יחידות הגנה חשמליות כנידרש. מפסקים עד   •

 מית ניתנת לכיול. הגנה מגנטית תר

 א' ומעלה יכללו יחידת הגנה אלקטרונית. 200מפסקים של   •

המפסקים יהיו בנויים בצורה של בלוק ויחידת הגנה נפרדת כך שניתן להחליף את יחידת   •

ההגנה בנפרד. ניתן יהיה להתקין לבלוק מסוים יחידות הגנה בגדלים שונים, לדוגמא לבלוק  

היום    400Aשל   להתקין  יהיה  הוא  ניתן  שלה  העליון  שהתחום  הגנה  ובעתיד    200Aיחידת 

 , כל זאת מבלי לשנות את הבלוק. 400Aלהחליפה ליחידת הגנה שהתחום העליון שלה הוא 

 , או שווה ערך. איטון, SACE - A.B.B ,שניידרתוצרת:  08.05.02.1.3

 

 גנראטור –מפסקי החלפת ח"ח  08.05.02.2
פקו עם מערכת חגור מכני  קטבים ויסו  4גנראטור יהיו בעלי    –מפסקים המיועדים להחלפת ח"ח  

 כנדרש בתוכניות. 

 MOULDED CASEמסוג  -מנתק בעומס  –מפסק זרם  08.05.02.3
 חצי אוטומטי אך ללא יחידת הגנה.  M.Cכמו מפסק 

 ידרש ואז הוא יהפך למפסק זרם חצי אוטומטי. י למפסק ניתן יהיה להרכיב יחידת הגנה במידה ו

 מפסק מחליף מנתק בעומס 

 תוכניות. קטבים לזרם כמפורט ב  3או  4 •

 . 1-0-2מצבים  3 •

 מצמד עם ידית הפעלה וניתוק. •
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

  , או שווה ערך. איטון, SACE - A.B.B ,שניידר: תוצרת  •

 

 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים להגנת מנועים  08.05.02.4
רמית תהיה  תרמית. ההגנה התהמפסק יהיה מפסק זרם חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית ו 08.05.02.4.1

יכלול את כל התכונות כפי שנדרש ומפורט  כמו כן המתפסק  ניתנת לכיוון עם סקלה ברורה.

 במפרט הבינמשרדי ובמפרט מיוחד זה. 

 , תלת קטבי, קבוע. MOULDED CASEהמפסק יהיה מסוג  08.05.02.4.2

 המפסק יהיה עם אביזרי העזר הבאים:  08.05.02.4.3

ישר, המשנים את           מתח    24V, מתח חילופין ו/או  1N.O+1N.C  ,230V, 5Aמגעי עזר   -

 מצבם בהתאם למצב המפסק.

לפעולת אחת                      כנ"ל, המשנים את מצבם בהתאם    1N.O+1N.C  ,5Aעזר  מגעי   -

 ההגנות. 

רמית תהיה עם עקום המיועד  תרמיות ומגנטיות מתכוונות. ההגנה ה תהמפסק יהיה עם הגנות  08.05.02.4.4

 להגנת מנוע. 

רמית. כיוון הזרם  תההגנה המגנטית תהיה ניתנת לכיוון ללא תלות של הזרם המכוון מבחינה  

 הזרם נומינלי של המפסק עצמו.  105היה בגבולות  י

 או שווה ערך.  איטון,, SACE - A.B.B, שניידרתוצרת: 

 זים מודולרים מא" 08.05.02.5

כנדרש במפרט הבינמשרדי   10KAים המיועדים לניתוק בזרם קצר סימטרי של -תהמאמ" •

. על  B.U.Pיהיו תחת הגנה של נתיכים קבוצתיים או מפסק מגביל זרם קצר אשר יהווה להם ו

 המתאים. B.U.P -תחת הגנת ה  25KA -יעמוד ב תהמציע להוכיח ע"י עקומות כי המאמ"

 או שווה ערך.  לגרנד, ABB, שניידרתוצרת:  •

 ממסר זליגה לאדמה  08.05.02.6

, ובכפוף  עם אפס לזרם נומינלי כמצוין בכתב הכמויות  יפאזאו תלת   י פאזממסר הזליגה יהיה חד  
 לדרישות המפרט הבינמשרדי. 

 מגענים 08.05.02.7
 ען להתנעת מנוע מג 08.05.02.7.1

 המגענים יהיו כפופים לדרישות המפרט הבינשמשרדי.  •

 המגענים יהיו מוגנים כך שלא תתאפשר נגיעה מקרית במהדקי חיבורים.  •

 מגענים להפעלת קבלים  08.05.02.7.2
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 ליון פעולות. יבולי למיהמיועדים למיתוג הספק ק םפאזייהמגענים יהיו מגענים תלת 

                                 וולט.               230 -הסלילים יהיו ל

 . 230V -ב 10A -כל אחד ל   N.Oמגעים  2לכל מגען יהיו 

 מגענים לעומס תאורה  08.05.02.7.3

 .                               םפאזייהמגענים יהיו מגענים תלת 
מותאם לסוג    AC3הגדרת המגען תהיה למיתוג זרם כמוכתב בכתב הכמויות במשטר עבודה  

 , נורות פלורסנטיות וכו'. נורות פריקה –העומס 
 או שווה ערך. איטון ,  ABB, שניידרתוצרת  08.05.02.7.4

 מנתק נתיכים  08.05.02.8

 . םפאזייכל מנתקי הנתיכים יהיו תלת  08.05.02.8.1

 כולל ידית לניתוק המנתק.  08.05.02.8.2

 . 30KAמיועד לניתוק בזרם קצר של  08.05.02.8.3

 לזרם הנקוב בכתב הכמויות.   HRCמצויד בשלושה נתיכי   08.05.02.8.4

 בסיס המנתק יהיה כמצוין בכתב הכמויות.  08.05.02.8.5

 

 זרם שנאי  08.05.02.9

. הזרם הראשוני  05Aלפחות ולזרם משני של  15VAכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של 

 בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. פרט למקרים בהם צוין אחרת 

 . A1÷0 כמו

            .  >N 5 השנאים יהיו בעלי

                 . CLASS 1דרגת דיוק 

            וולט.   1000רמת בידוד  

 על היצרן לפרט תוצרת השנאים המוצעים על ידו.

 יחידת רב מודד  08.05.02.10

 .מאושר או שווה ערך  172EH " דגםSATECכדוגמת תוצרת " •

 הבאות:והתצוגה המכשיר יכלול לפחות את פונקציות הקריאה  08.05.02.10.1

 זרמים.  הקריאת שלוש •

 ושלובים.  םפאזייקריאת מתחים  •

 חישוב ותצוגת הספק  •

 הספק.  חישוב ותצוגת גורם •

 תדר.  קריאת •
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 טים.אוו   -שיא ביקוש במגה  תצוגת •

 ומתחים.                לזרמים   -כללית ומכול סדר-חישוב ותצוגה של ההרמוניות •

 לפי חתכי תעו"ז כולל  -אקטיבית וריאקטיבית –אנרגיה  •

ופרוטוקול  ,  TCP/IPופורט תקשורת אתרנט RS232 RS485  תתקשורת טורי ילמכשיר פורט 08.05.02.11
       .מתוכנתלבקר ה  MODBUSתקשורת 

 לחצני הפעלה והפסקה

יהיו בקוטר   • יהיו שני מגעים    22כל לחצני הפעלה והפסקה  כל   1N.O+1N.Cמ"מ. לכל לחצן 

 . 50HZ, 230V, 5A -אחד ל

 .IP65, להתקנה חיצונית  IP54לחצנים להתקנה פנימית  •

 קלוקנר מילר, איזומי או שווה ערך. , ABB ,שניידרתוצרת  •

 מפסק פיקוד להפעלה  08.05.02.12

 יהיה מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה.  המפסק •

 קומות )ע"פ תכניות(.   3מצבים, ועד  4עד  -מספר מצבים •

 . 50HZ, 230V, 16A - מגעים  •

 איטוןאו שווה ערך.  - תוצרת •
 

 ממסר חוסר מתח תלת פאזי  08.05.02.13
 הממסר יהיה בעל הנתונים הבאים: 

 V400 מתח כניסה שלוב  •

 20% וירידת מתח  סטרזיס בין עלית מתח יה •

 85%70 תחום כוון ירידת מתח  •

  SEC 1÷0.1 תחום כוון זמן פתיחה  •

 MSEC80 זמן תגובה בחיבור  •

 זה.  אמגיב להיפוך פ •

 MSEC150 אפשרות להשהיה עד  •

 כוון רגישות בנפילת מתח לא מושפע ממתחים חוזרים •

 מגעי עזר  •

2N.O+2N.C 5 -כל אחד לA  50 -בHz, 230V . 

 לק או שווה ערך. אהממסר יהיה תוצרת סיר

 שנאי פיקוד  08.05.02.14
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

יחד עם זאת מודגש שעל הקבלן לחשב   שנאי הפיקוד יהיה להספק המוכתב בכתב הכמויות. 08.05.02.14.1

את הספק השנאי בהתאם לנתוני הציוד המחובר כולל זרמי ההתנעה של המגענים ובתוספת  

50% . 

 כמצוין בכתב 400/230Vאו  230/24Vשנאי הפיקוד יהיו חד פאזיים ליחס השנאה של  08.05.02.14.2

 הכמויות. 

 .1:10השנאים יהיו עם פוליו נחושת בין הליפופים להנחתה של הרעשים ביחס  08.05.02.14.3

 ליפופי השנאים יהיו מנחושת אלקטרוליטית.  08.05.02.14.4

 השנאים יהיו רוויים בלקה ויותקנו בתוך קופסת פח עם רגליות.  08.05.02.14.5

,  0%, 2.5%, 5%-לשנאים יהיו סנפים לכניסות מתח שונות מהמתח הנומינלי באחוזים :  08.05.02.14.6

+2.5%, +5% . 

 .4% -יהיה לא גדול מ  1( בכופל הספק 0%מפל המתח בעומס  נומינלי של השנאי )בסנף  08.05.02.14.7

 ממסר צעד 08.05.02.15
 ממסר הצעד יהיה למתח עבודה כמצוין בתכניות.  08.05.02.15.1

 הממסר יקבל פקודת פולס כאשר כל פקודה תשנה את מצב מגעיו.  08.05.02.15.2

 . 50HZ, 230V -ב 5A -כל אחד ל   2N.Oלממסר יהיו מגעי עזר  08.05.02.15.3

 ליון פעולות. יד למ הממסר יהיה מיוע 08.05.02.15.4

 שעון עם פרוגרמה 08.05.02.16
 מה שבועית. אמה יומית ופרוגרא השעון יהיה עם פרוגר 08.05.02.16.1

 שעות.  72 -השעון יהיה עם רזרבה מכנית ל 08.05.02.16.2

 . 50HZ, 230V -ב 5A -השעון יהיה עם שני מגעים מחליפים  ל 08.05.02.16.3

 , או אחר כמצוין בתכניות.50HZ, 230Vכניסת מתח לשעון תהיה  08.05.02.16.4

 שווה ערך. ן או יאו גרסלי  THEBENתוצרת  08.05.02.16.5

 

 מנורות סימון 08.05.02.17
או   APQW-1B-23-6-Gדגם  IZUMIמ"מ תוצרת  22יהיו בקוטר  220V -נורות הסימון  ל 08.05.02.17.1

  18לזרם  LSD-2-24V D.Cדגם  LEDלכל נורה, כולל נורת  230/24Vשו"ע עם שנאי עצמי 

 אמפר. -מילי

 . כנ"ל )אך ללא שנאי( 24VDC -נורות סימון  ל 08.05.02.17.2

 

 מהדקי פיקוד  08.05.02.18
 אפור.            או שווה ערך, בגוון  UK5יהיו תוצרת "פניקס" דגם כל מהדקי הפיקוד  

 ירוק.  -במקרה של מהדק פיקוד להארקה צבע המהדק יהיה צהוב 
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 מהדקי הפיקוד יהיו ממוספרים בהתאם לתוכנית. 

 מגן מתח יתר  08.05.02.19

 קטבים.  4 •

 , ללוח ראשי.100KAכושר ניתוק  •

 . 15KAללוחות משנה כושר ניתוק  •

 עזר. כולל נתיכים ומגע  •

 , פניקס או שווה ערך. DHENתוצרת  •

 נתיך נשלף לפיקוד  08.05.02.20

 הנתיך יהיה חד פאזי, דו פאזי או תלת פאזי כמוכתב בכתב הכמויות.  •

 .32A -בית הנתיך יהיה תמיד ל •

 .30KAהיחידה תהיה מיועדת לניתוק זרם קצר סימטרי של  •

 )ווסת מהירות(  ממיר תדר  08.05.02.21

 דרישות כלליות   08.05.02.21.1
 חוץ ללוח בהתאם לתוכניות.  הממיר יותקן בתוך הלוח או מ  •

פנימית   • התקנה  פנימית(,  או  )חיצונית  ההתקנה  לתנאי  מותאם  מתכתי  התקנה  IP21  –מבנה   ,

 . IP54 –חיצונית 

 מותאם להתקנה בחזית הלוח. –יחידת תצוגה ומקלדת -פאנל בקרה  •

 הממיר יכלול את כל האמצעים הדרושים לפעולה בטוחה )כמפורט בהמשך( לרבות:  •
 ניות. סינון הרמו -
 עמידות בתנאים התרמיים של המתקן.  -
 עמידות בפני קורוזיה ולחות.  -
 . RFI-ו EMIסינון הפרעות   -

של   • הויסות  ולדרישות  המווסת  הציוד  לנתוני  מתאים  המוצע  שהדגם  לוודא  המציע  באחריות 
 כמפורט:  המתקן

 האחרונים לווסתי מהירות.  אירופייםהתאימות לתקנים  •

וורור מתאימים למניעת התחממות בממיר עצמו וכל הנדרש למניעת  הממיר יסופק עם אמצעי א  •
 נזק לציוד האחר בלוח כתוצאה מהתחממות. 

 אמצעי הגנה בפני קורוזיה והתאמה מלאה לתנאי הטמפרטורה והלחות שבאזור ההתקנה. •

 תכונות בסיסיות  08.05.02.21.2

 W.M. VOLTAGE SOURCE.אלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור, פועל בשיטת   תדר,  מירמ •

של  ממ • בטמפרטורה  ויעמוד  סביבתיות  להפרעות  חסין  מתכתי,  במבנה  יהיה  התדר    50Cיר 

 בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי: 

 . 3X400V  10% - 15%מתח בין פאזי בכניסת משנה התדר   •
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 . Hz  10% 50תדר כניסה בסיסי   •

 ויותר.   0.96 בהרמוניה בסיסיתמקדם הספק  •

 . 600V  10%למתח נומינלי לפחות  הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו  •

 לפחות בעומס ובמתח נומינליים.   97%נצילות של  •

, כך שלא תגרמנה הפרעות ברשת  THD  4%המוחזרות לרשת  במתח ההרמוניות  עיוות  ל הכוסך  •

    ח"ח וברשת הלקוח. 

  סינון הרמוניות ושיפור  מהרכיב, עבור כחלק אינטגרלי  ומסננים כניסה במשנק  הממיר יסופק עם  •
משנקים וכל   נו כן, יותק-. כמולמינימום הנדרש ע"י ח"ח בכל תחום ויסות המהירות מקדם הספק 

  היצרן.  בהתאם להמלצות , RFלמניעת רעשים והפרעות   על מעגל היציאה,   הרכיבים הנדרשים

הקבלן יבצע מדידות הרמוניות ויגיש דוח כתוב , הקבלן יבצע את כל השיפורים/שינויים/תוספות  
, ומניעת התחממות  RFסופקו הכל ע"מ לעמוד ברמת הרמוניות ומניעת הפרעות בציודים ש

 כמפורט לעיל .  
 כל המתואר לעיל כלול במחיר ממיר התדר. 

,  MODBUSבפרוטוקול כגון    485RS-הממיר יכלול פורט מיוחד ואפשרות להתחברות בתקשורת ב •

 לפיקוד ואיסוף נתונים. 

 עלה. מומנט בהתאם לתנאי ההפהאפשרות לתכנות  •

אוטומט   –הממיר יכלול אפשרות בחירה )ע"י מיתוג חיצוני( בין שני אופני הפעלה, אוטומט וידני  •
 , ידני ע"י פוטנציומטר או מהפאנל המקומי. mA4-20ע"י וויסות עם סיגנאל חיצוני של  

 כולל כניסות  פיקוד להפיכת כיוון סיבוב.  •

( של  mA4-20מתוכנת וסיגנאל אנלוגי ) המבוסס על סט פוינט    P.I.Dאפשרות לתכנות חוג בקרת   •

 הערך המבוקר. 

 נתוני יציאה  08.05.02.21.3

שניות כל    60מהזרם הנומינלי של משנה התדר למשך    110%  -אפשרות להעלאת זרם היציאה ל •
 דקות.  10

   .לערך מינימום וערך מקסימום  תכנות עם אפשרות   ,HZ 0-100תדר יציאה הגדלת  •

בשיטת   • המופק  סינוס  גל  יהיה  המוצא  מנת  IGBTעם    P.W.M. VOLTAGE SOURCEמתח  על   ,

 שמהירות המנוע לא תושפע על ידי חוסר יציבות בכניסה. 

 . 0.1%שמירה על דיוק כיוון התדר והמתח ביציאה  •

 בקרה  08.05.02.21.4

 מבודדת גלוונית ממערכת ההספק.  תדיגיטאלי מערכת בקרה הממיר יכלול  •

 משאבות. המתאים ל ( MODE)  פרמטרים ניתנים לתכנות, לרבות קביעת אופן פעולה •

 הפעלה והפסקה מקומית ומרחוק.  •
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תדר, זרם המנוע, תצוגת תקלות ותצוגה גרפית של  פאנל הבקרה יציג את נתוני הממיר לרבות:  •
 שינוי המהירות כפונקציה של שינוי אות הכניסה האנלוגי.  

   . גרפי רחב   LCDעל גבי מסך  הנתונים יוצגו 

 . שנ'  1-1800וון טווח כי – כיוון זמן האצה והאטה בכל תחומי התדר •

אופציית   • ותכלול  מאפס.  תתחיל  רציף    FLYING STARTההתנעה  עבודה  המשך  המאפשרת 

 במהירות הנקובה, גם לאחר נפילת מתח והאטת המנוע עקב הפסקות קצרות במתח הרשת. 

 כניסות/יציאות  08.05.02.21.5
 כניסות מגעים יבשים:  •

 מגע להפעלה מרחוק.  -

)  יחס  ת בקר - ואופציית  המFUZZY LOGICמתח/תדר  וההאטה  (,  ההאצה  שיפור  אפשרת 

 בהתאם לעומסים המשתנים תוך כדי התהוותם. 

( לבין שינוי תדירות מרחוק  או מהפאנל  מגע לבחירה בין שינוי תדירות מקומי )פוטנציומטר -
(4-20 mA .) 

 דרגות מהירות מתוכנתות לפחות, להפעלה על ידי פיקוד דיגיטלי.  8אפשרות קביעת  -

- -RESET-   .שחרור תקלה 

 יוון סיבוב. שינוי כ -

 : ניתנים לתכנות, כגון עבור יציאות מגעים יבשים  3 •

 משנה תדר מוכן.  -

 משנה תדר בפעולה.  -

 משנה תדר בתקלה.  -

 כניסות אנלוגיות  08.05.02.21.6
 לקביעת תדירות היציאה )מהירות הסיבוב(.  mA4-20 כניסה  -

 יציאות אנלוגיות  2 08.05.02.21.7
 . ( עבור תדר הפעולה TWO WIREמבודד ) mA 4-20סיגנאל   -יציאה אנלוגית   -

 מבודד עבור זרם המנוע.  mA4-20 סיגנאל  –יציאה אנלוגית  -

  יציאת תקשורת  08.05.02.21.8
להפעלת הווסת ולהעברת נתוני הסטאטוס   MODBUS SLAVE   בפרוטוקול  485RS יציאת תקשורת טורית 

 . ופרמטרי הפעולה של הרכיב 

 הגנות  08.05.02.21.9

 קצר במוצא בין הפאזות.  •

 קצר במוצא לאדמה.  •

 עלית מתח במערכות משנה התדר.  •

 רשת גבוה, נמוך, חוסר והיפוך פאזה.  מתח •
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 זרם יתר במנוע.  •

 . ממיר התחממות ה •

 תקלה במעגלי ההספק הפנימיים.  •

• O.L  רמי אלקטרוני. ת 

 הגנת רוטור תפוס.  •

 חוסר איזון בין הפאזות/אי סימטריה במוצא ע"י מדידה תלת פאזית קבועה.  •

 . C.P.Uתקלת  •

 ( בכניסה וביציאה. OVER VOLTAGEהגנות מתח יתר )  •

) ההגנ הגרפית  התצוגה  פני  על  יוצגו  הנ"ל  אחת  L.C.Dות  כל  המערכת  של  הפעולה  לגרף  בנוסף   )

 מההגנות הנ"ל תפעיל את ממסר התקלה הכללי. 

 הפעלה וכיול בשטח  08.05.02.21.10
הממיר והפעלת  הרצה  כיול,  כיוון,  לרבות  הספק  נציג  של  מלאה  השתתפות  כולל  היחידה    מחיר 

 , ע"פ הנחיות המפקח. בשטח, ללא כל הגבלה במספר ו/או משך ההפעלות 

 חריות ושרות א 08.05.02.21.11

 שתי שנות אחריות כלולות במחיר.  •

 פי מוכן להתקנה. וחל  ממיר תדר בידי הספק ימצאו כל חלקי החילוף הדרושים במלאי או  •

 ים מאושר ניםיצר 08.05.02.21.12

 : או שו"ע הבאים   כדוגמת הדגמים  ממיר התדר יהיה  •

• EMORTON-VFX -  .ע"י סולקון 

• ACS 580-   תוצרתABB . 

• VACON  ,DANFOSS . 

 ממסרי פקוד 08.05.02.22

ממסרים המיועדים להפעלת מגענים או עומסים יהיו מסוג המורכב על גבי תושבת להתקנה   •

 על מסילה סטנדרטית. 

 .NC+ שני מגעי   NOשני מגעים  •

 בלוק מגעי עזר נוסף במידת הצורך.  •

 או שו"ע.  CA2ניק דגם א תוצרת טלמכ •

  220VACמטיפוס "נשלף", מתח  ממסרים המיועדים להעברת/קבלת סיגנאלים "קטנים" יהיו   •

  230VACבמתח    2Aפנימי. שלושה מגעים מחליפים לזרם    LED, כולל תושבת, כולל  24VDCאו  

 או שווה ערך.  IZUMI, אפשרות לאילוץ פעולה ידני, תוצרת 24VDCו/או 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 ממסר השהייה אלקטרוני  08.05.02.23
• ( פעולה  לקביעה  MODEאופן  ניתן   )-  ON DELAY,   ,ONE SHOT, OFF DELAY  'כמצוין  וכו  ,

 בתוכניות. 

 כמצוין בתוכניות. 10Hעד  1SEC -זמן השהיה ניתן לקביעה בתחום מ •

 , כמצוין בתוכניות. 24VDCאו  220VACמתח  •

 .24VDCו/או  230VAC – 2Aזוג מגעי עזר   •

 רי מיועד להרכבה על מסילה. אמודול •

 רמיסטורתממסר  08.05.02.24

 מיועד להגנה על ליפופי מנוע.  •

 כולל זוג מגעי עזר מחליפים.  •

 ניק או שווה ערך. אתוצרת קלוקנר מילר, סימנס טלמכ •

 

 ממיר מז"ח לאות רציף  08.05.02.25

 .0-5Aהממיר מיועד למדידת זרם ממשנה זרם בתחום  •

 אמפר(.-מילי 20עד  4תפוקת הממיר אות אנלוגי סטנדרטי ) •

הכניסה   • ולכרטיס  החשמל  בלוח  וחשמלי  פיזי  חיבור  לצורך  האביזרים  כל  את  יכלול  הממיר 
 האנלוגי. 

 . 2%דיוק  •

 תוצרת קונלאב או שווה ערך. •

 מערכת גיבוי  08.05.02.26
חשמל,   הפסקות  בזמן  במתקן  והתקשורת  הבקרה  המכשור,  מערכת  פעולת  את  להבטיח  ע"מ 

 מטען וסוללת מצברים. להלן הפירוט:  -תסופק מערכת המבוססת על ספק 

 ספק מטען מיוצב 08.05.02.26.1

 .230VACמתח הזנה  •

 . 28VDCמתח יציאה ניתן לכיוון עד  •

 .10Aזרם יציאה  •

 טעינה מהירה עם מעבר אוטומטי לטעינת דלף.  •

 הגנה על ההזנה ועל המוצא. •

 כולל מד מתח ביציאה ומד זרם טעינה.  •
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 המכשיר יתפקד כספק גם בהעדר מצבר.  •

 סוללת מצברים  08.05.02.26.2

( מוגן בפני דליפה ופיצוץ, ואינו  MAINTENANCE FREEהמצברים יהיו מטיפוס "ללא טיפול" ) •

 חץ פנימי זווד המצברים במיכל פלסטי קשיח. פולט גזים בשעת הטעינה ופועל בל

 קיבול המצבר יתאים לדרישה הבסיסית כמפורט בסעיפים הבאים.  •

 . 24VDCמתח:  •

 .ובכתב הכמויות   קיבולת המצבר תהיה בהתאם לזמן הגיבוי הנדרש, כמפורט בתוכניות •

 נתונים טכניים למצבר יהיו טובים מהמפורטים להלן:  •

 שבוע. ל 1%מקסימום   -פריקה עצמית  -

 .DOD 50% -מחזורים ב DOD ,1000 80% -מחזורים ב  500אורך חיים -

 כנדרש לגבי ציוד הבקרה.  -טמפ' סביבה ולחות -

 הדקי המצברים יהיו מחומר דוחה חומצה, מיועדים לחיבור נעל כבל.  -

 .50C+עד  5C-טמפ' עבודה    -

ולהעמדה - הסוללה  לזיווד  מתקן  תושבת  עם  יסופק  המצברים  המבנה.    מכלול  רצפת  על 

הלוח או מחוץ ללוח  ובהתאם לגודל הפיזי( מקום סוללת המצברים יתואם עם   )בתוך  

 המפקח. 

 הובלה והתקנה  08.05.03
קח בחשבון שיבוצעו מספר הובלות ע"פ  יהקבלן יוביל הלוחות ממפעל היצרן לאתר. הקבלן י 08.05.03.1

 קצב יצור הלוחות. 

ק מהלוחות יוכנסו בקטעים הקבלן יכניס הלוחות למקומם באתר, כמצוין בתכניות. חל 08.05.03.2

ויחוברו מחדש לאחר הכנסתם למקומם במבנה. על הקבלן יהיה לפרק את הלוחות לקטעים  

מכן לחברם חזרה. הקבלן לא יקבל כל תוספת מחיר עבור כך, אלא זה יהיה חלק  -ולאחר

 ממחיר היחידה. 

ע חיזוקים  הקבלן יתקין הלוחות במקום באתר, כמצוין בתכניות, כולל העמדה פילוס ביצו 08.05.03.3

 לקיר לרצפה. 

 לפני הפעלת הלוח נדרש לבצע ניקוי יסודי באמצעות שואב אבק וחיזוק כל הברגים.  08.05.03.4

אחריות הקבלן לשלמות ותקינות לוחות החשמל הינה מוחלטת בכל שלבי היצור, הובלה,   08.05.03.5

 התקנה, חיבור והפעלה עד מסירתם למזמין וקבלתם ע"י המזמין ללא כל הסתייגות. 

ול במחיר היחידה של מבנה לוח החשמל, בקרה ופיקוד )אלא צוין אחרת  המתואר לעיל כל 08.05.03.6

 בכתב הכמויות(. 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 

 במפרט הכללי(  14)דרישות המפרט המיוחד בנוסף לפרק  אביזרים והתקנתם  08.06

 דוגמאות 08.06.01
 אביזרי החשמל יוזמנו ויסופקו ע"י הקבלן רק לאחר אישור דוגמת ע"י המפקח. 

 חיזוק אביזרים  08.06.02
ישירה על האביזר לשם חיזוק האביזר יוכנו חורים באביזר    הירייות על ידי  לא יחוזקו אביזרים לקיר 

 ברגים לפחות, בנוסף לצורת החיזוק המקורית של האביזר.  2על ידי הקבלן והאביזר יחוזק עם 

 שילוט אביזרים  08.06.03
אביזרים סופיים כגון שקעי חשמל, טלפון, מחשב, מפסיקי זרם מאור קופסאות הסתעפות/חיבורים  

ידי  וכו' יש  על  על ידי שילוט סנדוויץ חרוט הכולל שם הלוח המזין ומספר מעגל. השלט יותקן  ולטו 
 הדבקה בסמיכות לאביזר מעליו ו/או מתחתיו בצורה אחידה בכל המבנה. 

 גוון השלטים וצורתם יקבעו על ידי המזמין.                                          

 א תשולם כל תוספת מחיר בגין השלטים. מחיר השלטים כלול במחיר האביזר ול

 סימון אביזרים  08.06.04

ומצבי פעולה    ותיאורכל אביזר ישולט בשלט בקליט לבן על רקע שחור ויכלול מספר האביזר,  08.06.04.1
 למפסקים. רשימת השלטים תאושר על ידי המפקח לפני הביצוע. 

 וכניות. נדרשת התאמה מלאה בין סימון ושילוט האביזרים בשטח לזיהוי הציוד והנקודות בת 08.06.04.2
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 

תאורה   08.07 לפרק  גופי  בנוסף  המיוחד  המפרט  במפרט    08)דרישות 
 הכללי( 

 כללי  08.07.1
 .  ויכללו נורות, ציוד הפעלה כנדרש 0807גופי התאורה יהיו בהתאם למפרט הכללי 

כל ציוד התקנה לקיר או לזרוע עמוד לרבות  ואת    מאמ"ת הגנהכל גוף שיותקו בהתקנה חיצונית יכלול  

 קציה כלולים במחיר הגוף.      עבודות מתכת וקונסטרו 

יוזמנו ע"י הקבלן  . גופי התאורה יותאמו למקום התקנתם ו  תיהיו לפי המוגדר בכתב הכמויו גופי התאורה 

 והמתכננים.  ויסופקו, רק לאחר אישור דוגמאות ע"י המפקח 

 

 באזורים שיוגדרו כנפיצים יותקנו  גופי תאורה מוגני התפוצצות. 

 גופי תאורה  08.07.2

) אלא אם כן צוין אחרת(. גופי תאורה אלו יענו בדרישות התקן לגופי תאורה   LED וגית  גופים בטכנול •

 . LM80 -ו  LM80כמו כן יענו על דרישות התקנים האמריקאים  

 גופי התאורה כוללים הכנות לכניסת צינורות חשמל או כבלים מצד האחורי ובצדדים.  •

 

 אחריות  08.07.3

 נדרשת אחריות יצרן לחמש שנים לפחות.  •
 

 וחיישן גילוי נוכחות.    LEDורת הפתעה הכולל נורת גוף תא 08.07.4

 מיועד להתקנה חיצונית כולל התקן חיזוק למבנה.  •

 ת חירום  גופי תאור 08.07.5

יחידת חרום תכלול ממיר ומטען במבנה משותף ומצברים ניקל קדמיום במבנה נפרד. יחידת חרום   •
 . LEDדו תכליתית לנורת 

 . דקות לפחות  180זמן פעולה בחרום  •

לסימון טעינה ולחצן בדיקת    LEDרום תהיה הגנה בפני פריקת יתר של המצבר, נורית  ליחידת הח •

 נורה. 

 . לגופי תאורה וליחידות חירום  20יחידת חרום תהיה בעלת תו תקן ישראלי   •
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 הבקרה  מערכת 08.08

 כללי  אור ית 08.08.1
בקרי   עם  תאגיד  של  הבקרה  לסטנדרט  בהתאם  תבוצע  בת"ש  הבקרה  חברת     ACEמערכת  של 

  –למרכז הבקרה של תאגיד בשני ערוצים    יחובר  כולל אופציית הצפנה. הבקר     CPU3680לה עם  מוטורו 

. המערכת תבוצע    MODBUS RS4585באמצעות הבקר הראשי של המכון בתקשורת פס רחב + סלולאר  

 בשיתוף ולפי הנחיות יועץ הבקרה של התאגיד, חב' מטרה וט ובתאום עם זכיין הבקרה של התאגיד.. 

 

 נה יישומית תוכ   08.08.2

לחיבור המתקנים במרכז הבקרה תבוצע ע"י זכיין הבקרה של    HMI -במערכת ה  יישומיתה תוכנהה 08.08.2.1

 התאגיד 

 זכיין הבקרה של התאגיד. על ידי  תוכן  לבקרת המתקן יישומית  ה תוכנהה 08.08.2.2

 הכנת תוכנה יישומית תכלול את השלבים הבאים:  08.08.3

 הכנת תפ"מ מפורט לביצוע.  (1

 מקומי וכן הכנת מידע, התראות ונתונים להעברה ברשת התקשורת.  הכנת תוכנה לבקר לפקוד  (2

 בדיקה בשילוב עם לוח החשמל במפעל הלוחות.  (3

 אינטגרציה והפעלה בשטח.  (4

 תיעוד מפורט לפי ביצוע.  (5

, כולל ציוד בקרה ותוכנת תכנות  התוכנהאת כל הנדרש לצורך פיתוח  תיעמיד לרשות המתכנ  הקבלן 08.08.4
 ימסר כשהוא בדוק ומוכן לביצוע האפליקציה.  י  הבקרההציוד המסופק. ציוד  מגרסאות התואמות את 

הקבלן ילווה את כל שלבי ההרצה וההפעלה בשיתוף מלא עם מבצע התוכנה ויעמיד לרשות מבצע   08.08.5
 התוכנה את כל האמצעים והציוד הנדרש לביצוע העבודה. 

י יסוד. מחיר לתוכנה היישומית  השכר עבור התוכנה היישומית והפעלתה, נקוב בכתב הכמויות במחיר 08.08.6
ולהפעלתה שיוצעו ע"י הקבלן בכתב הכמויות יכללו את שכר היסוד ובנוסף שירותי עזר שינתנו על ידי  

 הקבלן, כולל: הובלת הבקר למתכנן ובחזרה, ביטוח, מימון והשתתפות פעילה ומלאה בהליך ההפעלה. 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 

 

 אופני מדידה מיוחדים   08.07

 כללי   08.07.01
רי האספקה/ההתקנה יכללו, עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף ו/או  מובהר ומודגש כי מחי 08.07.01.1

כן אחריות  -אספקה והתקנה מושלמת, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה וכמו -מכלול )להלן: ציוד( 

 במסמכי המכרז.במתכונת המצוינת 

בה,  כל הציוד שיסופק, אלא אם צוין אחרת במפורש, יכלול את כל מתאמי התקשורת, מכלולי הרכ 08.07.01.2

זווד וארונות בקרה, אביזרי העזר, כבלי ומתאמי החיבור הדרושים לצורך התקנה ופעולה  

מושלמים, וכן התקנה )מכנית וחשמלית( מושלמת, סימון שילוט בדיקה והפעלה מושלמת,  

 תוכניות וספרות טכנית מלאה.  דתיעושירותים נלווים כנדרש, 

רכת הפעלה, רשיונות, ספרות טכנית, פלאגים,  אספקת ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף תכלול: מע 08.07.01.3

 וכל הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה.  

 אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה.  08.07.01.4

אספקה תכלול את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים ומכסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד(,   08.07.01.5

 תר המיועד. הוצאות הובלה ואחסנה עד לאספקת והצבת הציוד בא

מחירי היחידה להתקנת ציוד ואביזרים בשטח יכללו הזנה חשמלית מלוח החשמל שבמתקן, כולל   08.07.01.6

 מאמ"ת בלוח המזין, כבל, מוביל חיווט חיבור ובדיקה.  כולל תאום עם המפקח. 

 . חשמלשבמפרט הכללי למתקני   08.00.00לפי פרק  יהיו אופני המדידה והתשלום  08.07.01.7

 ם עיקריים המתוארים להלן:המדידה תבוצע בשלושה אופני 08.07.01.8

    מדידה לפי נקודות 

   מדידה לפי מרכיבים 

 .מדידה לפי מחירי יסוד 

יהיה אופן המדידה והתשלום כמוגדר   ,במידה ולפריט מסוים אין הגדרת מדידה בכתב הכמויות  08.07.01.9

   ., או באנלוגיה לפריט דומה בהתאם להחלטת המפקח08.00.00במפרט הכללי 

 מדידה לפי נקודות  08.07.02
 ממ"ר  3.5מוליכים   -אור נקודת מ 08.07.02.1

כבל במחירה  מוליכים  N2XY  כוללת  בצינור    1.5,  מושחל  הכבל  התכנית,  לפי  כנדרש  במספר  ממ"ר 
פלסטי בלתי דליק )כולל אספקת הצינור( בקוטר הנדרש לפי התקן ו/או מונח בתעלה על כל ספיחיהם  

מל ועד ליציאה בקיר או  )קופסאות מעבר, התקנה והסתעפות, וו תליה, קשתות וכו'( החל מלוח החש
במילוי   כפולה,  בתקרה  הטיח,  תחת  בטון  יציקת  ו/או  בלוקים  בקיר  האינסטלציה  מהלך  בתקרה. 

 החול ברצפה, במחיצות קלות בריהוט. כולל ירידה למפסיקים. 

כל יציאה בקיר או תקרה תחשב כנקודת מאור, מחיר נקודת מאור לא כולל אביזרים סופיים אשר  
לפי בנפרד,  הנקודה    ימדדו  וכו'.  תאורה  גוף  כגון  אם    דתמדומרכיבים  תלות  ללא  אחידה  בצורה 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

המעגל המזין הוא תלת או חד פאזי. מחיר הנקודה הינו ממוצע לנקודות רגילות, כפולות, מחליפות,  
 עם יח' חרום, לחצנים וכו'. 

 ממ"ר  2.5מוליכים   -נקודת מאור  08.07.02.2

 . ממ"ר 2.5כמו נקודת מאור כנ"ל  אך מוליכים בחתך 

 נקודת כח פזה אחת  08.07.02.3

ממ"ר. כל יציאה בקיר, מחיצה קלה או ריהוט תחושב    2.5אך מוליכים בחתך    לעילכמו נקודת מאור  
 . הכוח לא כולל את אביזר סוף הקוכנקודה. מחיר נקודת 

 א'   39נקודת כח שלוש פזות  08.07.02.4

  .)או כמפורט בכתב הכמויות(   ממ"ר 2.5אך תלת פאזית מוליכים  לעילח ו כמו נקודת כ

 נקודת אביזר פיקוד/מכשור/טלפון  08.07.02.5

איפוס    ,בדיקה  התקנה מכאנית וחשמלית,  כמו נקודת מאור כולל כבל מסוג כמצוין בתוכניות, כולל
 וכיול כנדרש. 

: חפירות, צינורות בחפירות, תעלות כבלים )מפח או מפלסטיק(, ימדדו בנפרד ואינם כלולים  הערה 08.07.02.6

 במחירי הנקודה. 

 מדידה לפי מרכיבים  08.07.03

 לוחות 08.07.03.1
ימדדו   הלוחלוחות  אביזרי  בכ"כ(,  אחרת  מצוין  אם  )אלא  הלוח  פני  חתך  שטח  בנפרד    לפי  ימדדו 

בהתאם לסעיפים המפורטים בכתב הכמויות. המחירים של התאים יכללו את כל חומרי העזר כגון:  
מבדדים,  חיווט,   צבירה,  שלא  מהדקיםפסי  העבודות  יתר  וכל  צבע  למיניהם,  סימון  שלטי  ברגים,   ,

 ת בנפרד. נמדדו

ם וחיבורם בתוך הלוח. מחיר הלוח יכלול את הובלתם  תווטי מחירי יתר הציוד יכללו את הרכבתם וח
 פריקתם והרכבתם במקום וכן ביצוע כל החיבורים של קווי הכניסה והיציאה וכן בדיקתם והפעלתם. 

 צינורות מוליכים וכבלים  08.07.03.2
 ים במחיר הנקודה! צינורות, מוליכים, כבלים, מובילים וכו', אשר אינם כלול 

ימדדו ויחושבו לפי אורכם וסוגם. המחיר יכלול את כל ספיחיהם כגון: תיבות הסתעפות ומעבר  
למיניהן, קשתות זוויות מחזיקי צינורות הן מחזיקים לצינורות בודדים והן מחזיקים משותפים  

שת המפקח(  לפחות, יריות ברגים בבטון )לפי דרי   30%לקבוצת צינורות עם מקום שמור לתוספת 
 חומרי חיבור, בידוד וכו'. 

  1יכללו במחירם חוט משיכה מגולבן )חוט    התקשורת וכו'   כל הצינורות השמורים וצינורות הטלפון 
מ"מ בצינורות גדולים יותר(. כן יכללו המחירים עבודות עזר כגון: צפוי    2וחוט    3/4מ"מ בצינורות " 

ברצפ העוברים  המשוריינים  הצינורות  על  חם  רצפה,  אספלט  פלסטיים  הצינורות  על  בטון  כיסוי  ה, 
התקנה גלויה או סמויה,    -צביעת צינורות משוריינים בצבע יסוד מגן נגד חלוקה וכו'. אופן התקנה  

 התקנה בקיר, בתקרה, ברצפה והתקנה לפני היציקה או אחריה לא תשנה את מחיר. 

 אביזרים סופיים  08.07.03.3
כלולים אינם  באם  תקע,  בתי  תאורה,  גופי  וכו'    כגון:  טלפון  רוזטות  מפסיקים,  הנקודות.  במחירי 

ווי   הפנדלים,  השרשראות,  את  יכללו  התאורה  גופי  של  ההרכבה  מחירי  כיחידה.  אביזר  כל  יחושבו 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

ה הכבל  ואת  תלויים  גופים  של  במקרה  והבלדחינים  גופים  תהתליה  של  במקרה  הנדרש  רמופלסטי 
 של גוף התאורה.  שקועים. וכן את כל החיזוקים הדרושים להתקנה מושלמת

 קונסטרוקציות ברזל 08.07.03.4
ית ברזל עבור תמיכות לסולמות או בסיסי לוחות או  י על הקבלן לייצר, לספק ולהתקין קונסטרוקצ

תמיכות לגופי תאורה ואביזרים או לכל דבר שיתבקש על ידי המזמין. ושאינם כלולים במחיר הפריט  
 אביזר.

הקבלן. הפרופילים ייושרו, יחתכו בדייקנות לפי    ייצור קונסטרוקציות הברזל יעשה בבית מלאכה של
 המידה הנדרשת ויקדחו בהם חורים במידת הצורך.                        

 עיבוד הפלדה יעשה במצב קר או חם )אדום( ואין לעבדם במצב של חם בינוני )כחול(. 

ה והחורים.  החתוכים  בשפות  הנוצרת  )גרדים(  החספסת  את  להסיר  יש  ההרכבה  יעשו  לפני  חורים 
 במקדחה בלבד. 

כל הריתוכים יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המגוונת לפי מיטב כללי הביצוע ולשביעות רצונו של  
 המהנדס.                                                                     

מתכת    תוטיפובמקומות הריתוכים יש לנקות את המתכת מכל לכלוך, חלודה, קשקוש וצבע, סיגים  
 שנשארו מריתוך במבער. 

לפחות   מיוחד שטוהרו  ידי טבילה באמבט אבץ  על  בצפי אבץ חם  תצופה  .  97%כל הקונסטרוקציה 

 . תיקון מקומות ריתוך בשטח יעשה באבץ קר. kg/m2 0.61 -משקל הצפוי על משטח יהיה לא קטן מ

גוף אלא למשקלו בלבד. המחיר  ברזל נטו )ללא הצפוי( ללא כל קשר לצורת ה  kgהתשלום יעשה לפי  
 מדד ע"פ נטו משקל מותקן.ייכלול המתואר לעיל כולל, יצור, אספקה והתקנה באתר, וי

 ון. ועבור פלדת אלחלד )נירוסטה( כנ"ל, אך ללא גל

 )פטות(  Cמחיר יחידה לאספקת צינורות פלדה מגולוונים ופרופילי שרשרת  08.07.03.5
 היו לפי מטר אורך ויכללו: מחיר אספקה והתקנת צינורות ופרופילי שרשרת י

 אספקת הצינור או הפטות והובלתו לאתר.  •

 חיתוך הצינור או הפטה למידה הדרושה וכן עיבוד אזור החתוך וצביעה בצבע גלוון קר. •

 והתקנתו במקום כולל חיזוקו.  ךהצורכפוף הצינור או הפטות במידת  •

 וק הצינור או הפטות. אספקה והתקנה של כל החיזוקים וכן כל חומרי העזר הדרושים לחיז •

 ת הגנה לכבל ביציאת הצינור או הפטה. יאספקה והתקנת גומי •

המחיר כאמור יהיה לפי מטר אורך שלאחר ההתקנה. לא תינתן כל תוספת עבור פחת. המחיר יכלול  
 את כל אביזרי העזר המפורטים להתקנה מושלמת של הצינור או הפטה. 

 ון. ו הגלעבור פלדת אלחלד )נירוסטה( כנ"ל, אך ללא 

 אטימת מעברי אש  08.07.03.6
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 האטימה תבוצע עבור מעבר כבלים בין אזורי אש.  •

 ס"מ לפחות. 10עובי האטימה תהיה  •

האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש. סה"כ החומר ימנע מעבר אש   •
 שעות.  3דרכו למשך 

 המדידה תעשה לפי מ"ר ללא קשר בכמות האטימות וגודלן.  •

 המחיר יכלול:  •

 ספקת החומרים. א 

 .ביצוע מושלם של האטימה 

 מכלולי ציוד  08.07.03.7
 במפרט הטכני .   הגדרתםקומפלט לפי  וימדד  ציוד ה  י"מכלול      

כולל   מתכתי,  המחיר  הנדרשמארז  בהיקף  עבור    ,תושבת  להרחבה  אפשרות  נוספים עם    אביזרים 
של   סוג(, ספק  30%בשיעור  כרטיסים  י )מכל  הזנה,  שנאי  יח'    ים ומודמ  דרייברים  ,כוח,  לתקשורת, 

וסוללה.    –גיבוי  של  ספקים  והתקנה  אספקה  כולל  חשמלית  הציוד.  המחיר  הזנה  קו  כלול  כן  כמו 

 הכל קומפלט!  –בתאום עם המפקח מלוח קיים 

 גלאי וכו'/אספקת אביזר/מכשיר/רגש  08.07.03.8
  גנצי טכנאי/מכשירן כוללת הספקה התקנה בדיקה וכיול כמפורט במסמכי המכרז וכולל השתתפות  

 בכיול ובהפעלה, במידת הנדרש, לפי קביעת  המפקח.  הספק

 מחיר יסוד מדידה לפי  08.07.04
הינו מחיר נטו לציוד  ו  יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה  הכמויות  בכתביסוד כמוגדר    מחירי

  התקורות   . המחיר שינקוב הקבלן יכיל את כלהמזמין  יו/או העבודה שישלם הקבלן לספק שיוגדר ע"
 וכן רווח קבלני.  העבודה בטיפול ושילוב הציוד ו/או שלו  והתשומות

 עבודות ברג'י 08.07.05
המפקח לקבוע ביצוען על בסיס רג'י )שכר לשעת עבודה   עבור עבודות שאין עבורן סעיפים בכתב כמויות זה, רשאי

 שעות ברג'י אשר יאושרו בחתימת המפקח. שעות פועל חשמלאי וכו'( יעשה רישום מסודר ביומן העבודה לגבי של

 ימדדו נטו.  עבודה ברג'י

 מחיר מוצר "שווה ערך" 08.07.06
כאלטרנטיבה  יהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בניה. כאשר מצוין המונח "שווה ערך"המונח "שווה ערך"  

בשם ו/או  המסחרי  בשמו  הנקוב  מסוים  אותו,   למוצר  המייצר  המפעל  בשם  ו/או  חייב  ופירושהיצרן   שהמוצר 

  הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון.  ב למוצר הנקוב, וגדליולהיות שווה ערך מבחינת הטי

טעונים ערך"  "שווה  מוצר  של  איכותו,  דעתו   טיבו,  ושיקול  להחלטת  ונתונים  המהנדס,  של  המוקדם  אישורו 

 הבלעדי ולקבלן לא תהיה זכות עוררין. 

לא תשולם תוספת    ,כש כ"שווה ערך" לולבין מחירו של זה שנר  שצוין במכרז קיים הפרש בין מחיר המוצר  גם אם  

 מחיר. 
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

 עבודות שלא ימדדו  08.07.07

בדרך כלל אופי   תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאותבנוסף, לכל המצוין במסמכי המכרז, 

  יעבודות אחזקה וניקו ניקוז זמני של האתר, סילוק עודפי חומרים ופסולת, ארעי, ובין היתר, מבני עזר זמניים,

למיניהם אשר מחייבים  הגורמים הפעילים בשטח, וכן עבודות אחרות ושירותים ך תקופת הבצוע, תאום עם כלתו

הוצאותיהם במחירי   א אתומיוחדים של כתב הכמויות. על הקבלן לכלול אפ  לא נמדדים בסעיפים -תנאי החוזה 

 היחידה המוצגים על ידו. 

 עבודות בשעות חריגות 08.07.08
ובדה, שהמפקח רשאי ע"פ שיקול דעתו להורות לקבלן לבצע עבודתו בשעות וימים תשומת לב הקבלן מופנית לע

למחירים  מחיר,  תוספת  כל  ללא  היא  חריגות  שעות  ו/או  בימים  עבודה  הזמנים.  בלוח  לעמוד  ע"מ  זאת  חריגים 

 הנקובים בכתב הכמויות והמחירים. 

 מדידות סופיות 08.07.09
הכמויות   כתב  את  למפקח  הקבלן  יגיש  העבודה  סיום  ליחידות עם  בהתאם  מסודרות  בטבלאות  בפועל,  שבוצע 

 המידה הרשומות בכתב הכמויות. 

 כתב הכמויות יהיה מבוסס על השיטה הבאה: 

 מסגרת מדידה בנקודות(. ו ב י כל מעגל וסכום כללי )שלא נכללבהתאם לאורכם בפועל לגב -מוליכים ומובילים  •

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי.  -גופי תאורה  •

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי.   -יזרים אב •

 פירוט מלא לגבי כל מעגל וסיכום כללי. -נקודות  •

בהתאם לכך יחושב   עבור כל דגם של חיזוק או פרופיל תינתן כמות מאותו דגם, סוג הפרופיל ואורכו    -ברזל   •
 משקלו. 

 י טבלאות ללא הציפוי. יתן את המשקל הכולל, לפיסה"כ המשקלים של כל הכמויות שיפורטו בנפרד  

 כנ"ל עבור פלדת אלחלד )נירוסטה(, אך ללא הציפוי. 

במתקן זה אין חישוב נפרד לקופסאות, לקשתות ותרמילים בצנרת פלסטית. מחירם כלול במחיר מטר צינור   •
 ו/או הנקודות. 

 

 הוראות והנחיות כלליות למילוי כתב הכמויות  08.07.10

עם קובץ כתב הכמויות   CDית".  המציע יגיש הגשת כתב הכמויות תהיה באמצעות תוכנה "בנאר  08.07.10.1
ותדפיס חתום על ידו. למען הסר ספק מובהר ומודגש כי ההצעה המחייבת היא ההצעה המופיעה  

 בתדפיס. 

כל הדרישות וההנחיות במפרטים ובמסמכים השונים המצורפים ו/או המאוזכרים, מחייבות לגבי   08.07.10.2
 כתבי הכמויות ויש לראותם כחלק מתכולת המחירים.

 המציע יציין ברשימת הכמויות והמחירים את מחירי היחידה בשקלים חדשים )לא כולל מע"מ(.  08.07.10.3

 מחירי היחידה יכללו את כל ההוצאות הנלוות לרבות מיסים מכסים ביטוחים הובלה וכו'.  08.07.10.4
והיה ולא נקב המציע מחיר לסעיף מסוים, יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של  

 ציע יראה כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת. כתב הכמויות והמ
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   הנדסת חשמל ובקרה בע"מהנדסת חשמל ובקרה בע"מ  וטוט--מטרה מטרה 

 

יציין המציע: כלול   –המציע חייב לנקוב סך מסוים בכל סעיף, ולגבי סעיף שכלול בסעיף אחר  08.07.10.5
 בסעיף... במקרה ובעת ביקורת כתב הכמויות תמצא שגיאה חישובית במכפלת מחירי היחידות 

יתחשב המזמין אך ורק במחירי היחידות ויתקן  בכמויות ו/או שגיאה בסיכום הסעיפים השונים,  
בהתאם את סכומי הסעיפים, והסיכום הכללי בהתאם וסכום מתוקן זה יחשב כסיכום הצעת  

 המציע. 

המחירים יהיו צמודים למדד הידוע במועד הגשת ההצעה כמפורט בחוזה.  למעט תנאי הצמדה אלו   08.07.10.6
 שנים לפחות.  5זו למשך מתחייב הספק שלא לחרוג מעבר למחירים שינקוב בהצעתו 

המחירים יהיו תקפים הן למקרה של הזמנה ישירה ע"י המזמין והן למקרה של הזמנה באמצעות   08.07.10.7
 גורם שלישי כמו קבלני ביצוע עבודות במתקנים שונים. 

 הכמויות בכ"כ המצורף אינן בהכרח הכמויות שיבוצעו ו/או יוזמנו בפועל.    08.07.10.8

ציע בעת עיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחירי  המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהמ 08.07.10.9
 יחידות 

מסוימים הנראים גבוהים או נמוכים מדי, והמציע יהיה רשאי למסור את ההסברים והניתוחים  
האלה.  מאידך מתחייב המזמין לשמור בסוד כל ניתוח של המציע.  במקרה והמציע יסרב למסור  

י להוציא מסקנות כפי ראות עיניו, עד כדי פסילת  ניתוח של מחירי היחידה כנ"ל, יהא המזמין רשא
 ההצעה. 

כל שינוי ו/או הוספה ו/או מחיקה ו/או הערה )להלן: "שינוי"( מלבד מילוי מחירים וסיכומים אסור   08.07.10.10
וכל שינוי שימצא במסמכי המכרז ובכללם במסמך זה וכן על גבי הדיסקט עלול להביא לפסילת  

 ההצעה. 

פורטים במפרט, עלותם כלולה בסעיף העיקרי של הפסקה בה הוא  כל עבודה, משאב וחומר עזר המ 08.07.10.11
 מתואר ולא ישולם בנפרד. 

מובהר ומודגש כי המחיר הנקוב בהצעת המציע עבור כל סוג פריט ציוד ו/או תוכנת מדף ו/או מכלול   08.07.10.12
)להלן: "ציוד"( יכלול: אספקה והתקנה מושלמת מכנית וחשמלית, כולל כיול, בדיקה, הפעלה,  

שיונות, תיעוד וכן אחריות, שירות, ותחזוקה עד תום תקופת האחריות, במתכונת המצוינת  הרצה, רי
 במסמכי המכרז, אלא אם צוין אחרת במפורש.

כמו כן מודגש, כי כל פריט ציוד שיסופק )אלא אם צוין אחרת במפורט( יכלול את כל מתאמי   08.07.10.13
מתאמי החיבור הדרושים התקשורת, מכלולי הציוד וההרכבה, מארז, אביזרי העזר, כבלי ו 

 לצורך התקנה ופעולה מושלמים, וכן סימון ושילוט. 

מחירי ציוד מחשוב בקרה ותוכנות מדף יכללו: מערכת הפעלה, רשיונות, ספרות טכנית, פלאגים, וכל   08.07.10.14
 הכבלים המתאמים וציוד העזר הדרוש לפעולה. 

 מחירי אספקת אביזר תכלול קטלוגים, תיעוד והוראות הפעלה.  08.07.10.15

יחידה יכללו את כל התאומים, השגת האישורים לביצוע, והתכנון לביצוע כנדרש במסמכי  מחירי ה 08.07.10.16
 המכרז, לרבות הכנת תוכניות לביצוע ופרטי התקנה. 

מחירי השירות והתחזוקה )אם נדרש למלא בכ"כ( יכללו את כל עלויות הקבלן הדרושות לפעילותה   08.07.10.17
סיעות, עבודה, ציוד מתכלה )כגון: מצברים(  התקינה של המערכת לרבות: עלויות כ"א, ציוד חלופי, נ 

 וכן תיקון או החלפה עקב בלאי והתיישנות. 
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 מבוא  1

בתחנת השאיבה י"ג באשדוד מתוכנן מאגר חירום שבו יותקנו משאבות להחזרת השפכים אל קו הסניקה  

 או אל תחנת השאיבה. 

 אופן פעולת המשאבות במאגר החירום בת"ש י"ג באשדוד.מטרת מסמך זה היא לתאר את 

מסמך זה מהווה הרחבה לתפ"מ הקיים של תחנת השאיבה. התפ"מ הקיים של תחנת השאיבה מצורף כנספח  

 למסמך זה, כאשר כל רכיבי המערכת הקיימת מתוארים במסמך.

כל החיוויים וההתראות שניתנו עבור המשאבות הקיימות בתפ"מ הקיים, יינתנו גם עבור המשאבות במאגר 

 החירום.

 חלקי מסמך זה הם: 

 תאור התהליך   -

 כללי - מסמך תאור פעולה אוטומטית של המערכת  -

 אופן פעולת מאגר החירום -
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 תאור התהליך  2

טוב ומשאבת ניקוז אשר אינה בשליטת הבקר. נוסף  תחנת השאיבה י"ג כוללת שתי משאבות שפכים בבור הר

גילוי וכיבוי אשר וגילוי פריצה, מד   על כך מותקן מגוב מכאני הפועל אוטומטית דרך בקר נפרד, מערכות 

 מפלס אולטראסוני ומצופים. 

כמאגר   לשמש  וכן  י"ג באשדוד,  השאיבה  מתחנת  חירום  לגלישות  מענה  לשמש  כדי  תוכנן  החירום  מאגר 

 צורך ביצוע עבודות יזומות בתחנת השאיבה י"ג אשר יחייבו את השבתתה.תפעולי ל

 , מאחר שבעת הצפה השפכים יופנו אל מאגר החירום.לאחר ביצוע מאגר החירום, משאבת הניקוז תנותק

 גלישות שפכים אל מאגר החירום

 חירום יקרו כאשר מפלס הנוזל בתחנת השאיבה יגיעו לרום צינור הגלישה.   הגלשות

הפניית שפכים יזומה תבוצע על ידי סגירת הסגרים בכניסה לתחנה השאיבה, ועליית המפלס בתא כניסת  

 השפכים עד לרום צינור הגלישה. 

 ריקון מאגר החירום 

 ישנן שתי אפשרויות לריקון מאגר החירום:

יכולה להתבצע אל    סניקת .1 לצינור הסניקה של תחנת השאיבה. סניקת השפכים  ישירות  השפכים 

 תחנת השאיבה "בזק" או אל מט"ש אשדוד

 החזרת השפכים אל תחנת השאיבה. .2

 : במאגר יותקנו שתי משאבות

 מ'.  30מק"ש ועומד  500בספיקה של  משאבה תורנית

 מ'  40מק"ש ועומד של  380משאבה לגיבוי בספיקה של 

נוסף תותקן מערכת ניטרול ריחות המבוססת פחם פעיל אשר תיכנס לפעולה בעת כניסת שפכים למאגר ב

 החירום.
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 לוגיקה של התהליך  –תאור פעולה אוטומטית של המערכת  3

 רכיבי המערכת  3.1

 רכיבי מערכת השאיבה כוללים את הבאים: 

הספק  מספר תיאור 

 מותקן

 קו"ט

הספק 

  עובד

 קו"ט

הספק 

 לחרום

 קו"ט

     )כל הציוד קיים(  רכיבים בתחנה הקיימת

של   בספיקה  שפכים  מק"ש    700-900משאבת 

 מ'  20-26כנגד 

 75   

בספיקה של   מק"ש    700-900משאבת שפכים  

 מ'  20-26כנגד 

 75   

מק"ש כנגד   800-1000משאבת ניקוז בספיקה  

 מ' 20-26

 105   

     מד מפלס אולטראסוני 

     מצופים 

     לא חלק מהבקר(  -מכאני )עצמאי  מגוב 

     רכיבים במאגר החירום )ציוד חדש(

מק"ש ועומד    500משאבת שפכים לספיקה של  

 מ'  30של 

M100 75 75 75 

מק"ש ועומד    380משאבת שפכים לספיקה של  

 מ'  40של 

M101 75 75 75 

למשאבה  גבול  מפסק  עם  חוזר  אל  שסתום 

M100 

FS100       

למשאבה  גבול  מפסק  עם  חוזר  אל  שסתום 

M101 

FS101       

       LIT100 מד מפלס אולטראוסוני ומשדר למאגר החירום

    LIT101 מד מפלס הידרוסטטי ומשדר למאגר החירום 

       LS100-HH מצוף התראה בפני הצפה 

       LS101-H הפעלת משאבותמצוף 

       LS102-L מצוף הדממת משאבות 
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 אופן הפעלת המשאבות )נכון לתחנת השאיבה הקיימת ולמאגר החירום( 3.1.1

 בורר מקומי  3.1.1.1

במצב   המצא  המשאבה  שבורר  בתנא  מתקיימת  הבקר  דרך  עבודה  כל  משאבה,  לכל  מקומי  בורר  קיים 

 הבקר מקבל חיווי רק על מצב אוטומט. אוטומט. 

 מקומי למשאבה הם:מצבי בורר 

 המשאבה אינה עובדת –מופסק  .1

 המשאבה עובדת ללא שליטת בקר –ידני  .2

 בשליטת הבקרמצב פיקוד אוטומטי לפי מפלסים  –אוטומט  .3

 הערה: בכל מצב כלשהו, הבקר ממשיך לשלוח חיוויים למרכז. 

 בורר במרכז ע"ג המסך  3.1.1.2

 המשאבה אינה עבודת בשליטת הבקר  –מופסק  .1

 המשאבה עובדת בשליטת הבקר בכפוף להגנות המשאבה –ידני  .2

 מצב פיקוד אוטומטי בשליטת הבקר לפי מפלסים  –אוטומט  .3

 לפי תפ"מ קיים משאבות בתחנת השאיבה –תורנות משאבות במצב אוטומט לפי מפלסים 

המפעיל   ע"י  נקבעת  המשאבות  תורנות  אוטומט  המפעיל במצב  משאבות.  פיקוד   במסך 

משאבה   מי  ידנית  )יקבע  בהמתנה(  Leadתורנית  מס  (Stand By)  ומי  לפי  לעבוד  יבחר   'או 

 .לחצנים במסך( )התנעות או לפי מס' שע"מ   

       LS102-LL מצוף התראה בפני כניסת אוויר למשאבות 

       PIT100 מד ומשדר לחץ לסעפת 

       FIT100 לכיוון ת"ש בזק  מד זרימה ומשדר

    FIT101 מד זרימה ומשדר לכיוון ת"ש י"ג 

להפניית שפכים חוזרים אל ת"ש  מגוף חשמלי  

 בזק/מט"ש אשדוד

CV100    

מגוף חשמלי להפניית שפכים חוזרים אל ת"ש  

 י"ג

CV101    

בתחנת השאיבה לסגירת   On/Offשער חשמלי 

 הכניסה לתחנת השאיבה באופן יזום

CHG100    

חשמלי   השאיבהה  On/OFFשער   בתחנת 

 לסגירת הכניסה לתחנת השאיבה באופן יזום 

CHG101    
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מש  כן  כמו  להפעלת  ומפלס  להפסקה  נמוך  ומפלס  להפעלה  גבוה  מפלס  המפעיל   'יקבע 

תו  משאבה  תופעל  גבוה  למפלס  הגעה  בעת  בתקלהבהמתנה.  תורנית  משאבה  אם   .  ,רנית 

 תופעל המשאבה הבאה בתור מיידית 

השאיבה   תחנת  של  בתפ"מ  כמפורט  יהיו  השאיבה  בתחנת  המשאבות  להפעלת  הפרמטרים 

 המצורף כנספח למסמך זה. 

 תנאי הפעלה לכל משאבה )נכון לכל המשאבות( 

 בורר המשאבה המקומי במצב אוטומט .א

 יבורר משאבה במרכז במצב אוטומט/ידנ .ב

 אין תקלה המשביתה את המכון את את המשאבה. .ג

 עבור המשאבות במאגר החירום: המשאבות בתחנת השאיבה אינן פועלות  . ד

 תקלות והתראות  3.2

שבשליטת הבקר    הפעלת שיחרור תקלות גוררת יציאה מהבקר לממסר איפוס תקלות והדלקת כל הנורות

 מעט נורת תקלה בהתנעה (. ל)

 להדליק נורת "תקלה כללית." בכל תקלה או התראה יש 

 . תקלה במכשיר לא תגרור תקלה אחרת הקשורה בו

 תקלות המשביתות את התחנה )כל המשאבות מושבתות(  3.2.1

שיחרור  מלחצן  או  במרכז  מהמסך  תקלות  איפוס  ע"י  מבוצע  ושחרורן  ננעלות   התקלות 

בשטח   עדיין תקלות  היא  אם  רק  יורדת  התקלה  תקלות  שיחרור  לאחר  השהיה.   ללא 

 ה פעילה אינ

 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

בפסי   1 מתח  חוסר 

 צבירה 

אין אות ומשאבות 

חיווי   נותנות  אינן 

RUN בהפעלה 

השבתת  .1

 התחנה 

חסימת  .2

 תקלות

 30אות יציב למשך  

 שניות לפחות 

 

 תקלות המוציאות את הבקר משליטה 3.2.2

עצמו   את  הבקר  יוציא  הרשימה  פי  על  תקלה  נופל( בעת  תקין  בקר  )ממסר   משליטה 

 . והשליטה בתחנה תהיה ע"י מערכת אלקטרומכנית המבוססת על מצופים 

 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

או   1 בבקר  תקלה 

 בכרטיסים 

בקר   נפילת 

מארוע   כתוצאה 

הודעה   .1

 במרכז 

 מצב תקין
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 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

הבקר   או  חיצוני 

 מזהה כשל בתכנה 

הבקר   .2 הוצאת 

 משליטה 

 

 התראות שאינן משביתות את התחנה  3.3

 ההתראות אינן ננעלות, שחרור ללא השהיה

 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

מ...   מפלס בור גבוה מאד  1 גבוה  בריכה  מפלס 

מפלס   30במשך   או  שניות 

 גבוה ממצוף 

 הודעה במרכז  .1

 הדלק נורה  .2

 דקות 5מצב תקין 

 מצב תקין הודעה למרכז  פריצהחיווי  פריצה לחדר הבקרה  2

גילוי  3 ברכזת  תקלה 

 אש

 מצב תקין הודעה למרכז  .1 חיווי תקלה

 חיווי תקלה מגנרטור .1 תקלת גנרטור  4

 גנרטור אינו פועל .2

 גנרטור אינו מפסיק .3

 חוסר דלק  .4

גנרטור פועל ואין מתח   .5

 בפסי צבירה 

 הודעה למרכז  .1

)חוץ   .2 גנרטור  השבתת 

 ממצב חוסר דלק 

 מצב תקין

גילוי  . 5 ברכזת  תקלה 

 פריצה 

 מצב תקין הודעה למרכז  חיווי תקלה

ממשאבות   תקלה במע' ניקוז . 6 תקלה  חיווי  יש 

 ניקוז 

 מצב תקין הודעה למרכז 

לפי   תקלות במצופים  . 8 גבוה  מפלס  יש 

 אולטארסוני ולא לפי מצוף

 מצב תקין הודעה למרכז 

 

 תקלות המשביתות משאבה  3.3.1

 .למרכז כל מצבי המשאבות יועברו  . א

 איפוס לתקלות משאבה גורר הפעלת ממסר איפוס של אותה משאבה  .ב
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 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

תקלת משוב של מגען   1

 המשאבה 

אין חיווי "משאבה בעבודה"  

במשך   הופעלה  כשהמשאבה 

 שניות  30

השבתת  .1

 משאבה

הפעל משאבה  .2

 בהמתנה 

RESET 

בתקלה" חיווי   תקלה במשאבה  2 "משאבה 

למתנע   )משותף 

 (Overloadרך/

השבתת  .1

 המשאבה 

 מצב תקין

והתקבל   תקלת חוסר זרימה  3 הופעלה  משאבה 

 תקלת חוסר זרימה 

השבתת  .1

 משאבה

הפעל משאבה  .2

 בהמתנה 

 מצב תקין

מ...  מפלס בור נמוך מאד  4 נמוך   בריכה  מפלס 

שניות או    10)פרמטר( במשך  

 מפלס נמוך ממצוף

השבתת  .1

 משאבה

הפעל משאבה  .2

 בהמתנה 

 מצב תקין

השבתת  .1 "טמפ' גבוהה" חיווי  טמפ' גבוהה  . 5

 משאבה

 מצב תקין

 

 התראות משאבה שאינן  משביתות משאבה  3.3.2

 התקלות אינן ננעלות, שחרור ללא השהיה

 שחרור תקלה  פעולה  זיהוי התקלה  תיאור התקלה  מס'

אמפר ממד    30  -זרם גבוה מ זרם גבוה  1

 שניות  10זרם אנלוגי במשך 

 חיווי תקין  הודעה למרכז 

 חיווי תקין  הודעה למרכז  חיווי תקלת מים בשמן  מים בשמן  2

 

 חישובים למשאבה  3.4

 מונה שעות עבודה, ניתן לאיפוס  .1

 מונה הפעלות, ניתן לאיפוס  .2

 השהיות להפעלת משאבות  3.5

 דקות 3השהיה להפעלה מחודשת של אותה המשאבה : 

 שניות  30משאבה אחרת: השהיה להפעלת משאבה לאחר הפעלת 
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 תאור התקשרות בין התחנה למרכז  3.6

 התקשורת בין התחנה למרכז היא באמצעות פס רחב וגיבוי של מודם סלולרי.  .1

 בדיקת תקשורת: .2

 למפעיל בשטח יש אפשרות לבדוק  תקשורת באמצעות לחצן ונורה. סדר פעולות: 

 לחיצה על לחצן "בדיקת תקשורת" .א

 רכז, בכל שלב נורת "בדיקת תקשורת" מהבהבת.הבקר שולח אות ומקבל אישור מהמ .ב

 אם הבדיקה תקינה תדלק הנורית באופן קבוע במשך דקה. .ג

 SATEC -קריאת נתוני צריכת חשמל  מ 3.7

 מתח לכל פאזה 

 זרם לכל פאזה

 ( KWHאנרגיה לכל התחנה )

 הספק כללי רגעי 

 גורם הספק

 הפעלת הגנרטור  3.8

 תנאים להפעלה במצב אוטומט 

 מחברת החשמל . )לפני מפסק( יש חיווי חוסר מתח  .א

 שניות לפחות  20יש דרישה להפעלת משאבה למשך  .ב

 אין תקלה בגנרטור  .ג

 הפעלת הגנרטור באוטומט

 הפעל גנרטור  .א

 קבלת חיווי הזנה מהגנטור  .ב

 הפעלת המשאבה .ג

 תנאי הפסקה באוטומט

 דקה לפחות.  1אין משאבה בעבודה, ואין דרישה להפעלה, במשך  .א

 שניות לפחות.  30משך יש חיווי מתח מחברת החשמל ל .ב

 יש תקלה בגנרטור. .ג

 הגנות גנרטור 

 מתקבל חיווי "תקלה בגנרטור"   .א

 התראה בלבד  –חוסר דלק  .ב

 גנרטור פועל אך המשאבות אינן נכנסות לעבודה .ג
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 תפעול מאגר החירום 3.9

 הפניית שפכים אל המאגר  3.9.1

 שפכים יופנו אל המאגר בשני אופנים: 

 חירום -

 יזום  -

בחירום השערים   פועלות.    CHG101  -ו  CHG100בהפניה  בתחנת השאיבה אינן  פתוחים, אך המשאבות 

מפלס השפכים בתחנת השאיבה המאגר עולה, וכשהוא מגיע למפלס גלישה, השפכים גולשים אל המאגר 

 מתוך תא הקליטה לשפכים.  

לה, והשפכים גולשים דרך  . מפלס השפכים בתא הקליטה עוCHG101   -ו CHG100בהפניה יזומה שערים 

 צינור הגלישה אל מאגר החירום.

דרך   ישירות  מקומית  להפעלה  אפשרות  תהיה  אך  הבקרה,  מחדר  תהיה  ההפעלה  "פתח/סגור".  פקודות: 

 המפעיל החשמלי. כמו כן תהיה אפשרות להפעלה ידנית, שלא דרך המפעיל החשמלי, בעת תקלה.

 שער בתקלה"/"שער פתוח/שער סגור   חיוויים לחדר הבקרה:

 שאיבת שפכים ממאגר החירום  3.9.2

מ' שתשמש    35מק"ש ועומד של    500כאמור, במאגר החירום מותקנות שתי משאבות. משאבה בספיקה של  

 מ' שתשמש כמשאבה לגיבוי. 40מק"ש ועומד של  380כמשאבה ראשית, ומשאבה בספיקה של 

 אוטומט/הדממה" לכל משאבה יהיה בורר "הפעלה ידנית/הפעלה במצב 

 הפעלה במצב אוטומט:

ברירת המחדל היא סניקת השפכים אל  בקר עצמאי אשר יחובר לבקר תחנת השאיבה.המשאבו יופעלו דרך  

בתחנת השאיבה טרם  גם אם התקלה  ניתן לרוקן את מאגר החירום  זה  באופן  י"ג.  קו הסניקה של ת"ש 

 .הסתיימה

במצב שבו יש   .בפעולהשאבות של תחנת השאיבה אינן תנאי להפעלת המשאבות במאגר החירום הוא שהמ

בין הבקר של  בבקר של משאבות התחנה הראשית, או שאבדה התקשורת  ויש תקלה  גלישה אל המאגר, 

בתחנת   שהמשאבות  בהנחה  המפלסים,  לפי  יפעלו  החירום  במאגר  המשאבות  למרכז.  השאיבה  תחנת 

 השאיבה הראשית אינן פועלות. 

Setpoints  

 להפעלת המשאבות.  Setpoints -ההמפעיל במרכז יוכל לקבוע את 

Setpoint ערך ברירת מחדל )ניתן לשינוי במרכז( תיאור 

SP1  מ' מעל הרצפה 2.5 מפלס רצוי במאגר החירום 
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SP2   רצפהמ' מעל ה 5 100%מפלס הפעלת משאבות ב 

SP3  רצפהמ' מעל ה 0.5 מפלס הדממת משאבות  

SP4   ר משאבה ובעלחץ מקסימאליM100 35 )מ' )תלוי בהוראות יצרן 

SP5  משאבה לית של קסימאספיקה מM100 700 )תלוי בהוראות היצרן( 

SP6  הסניקה בקו  מותר  מקסימאלי    לחץ 

 M101לת"ש בזק/מט"ש עבור משאבה 

 מ' )תלוי בהוראות היצרן( 54

SP7  ספיקה מקסימאלית למשאבהM101 400 )מק"ש )תלוי בהוראות היצרן 

SP8  לחץ מקסימאלי למשאבהM101 54 )מ' )תלוי בהוראות היצרן 

SP9  תדר מינמילי למשאבהM100 30 )הרץ )תלוי בהוראות היצרן 

SP10  תדר מינימלי למשאבהM101 30 )הרץ )תלוי בהורצאות יצרן 

 

 אופן פעולת המשאבות 

 במרכז הבקרה חיווי   פעולה  חיווי 

ת"ש   אל  לשאיבה  מפעיל  פקודת 

 בזק/מט"ש אשדוד

 פתח CV100מגוף 

 סגור CV101מגוף 

 פתוח CV100מגוף 

 סגור  CV101מגוף 

ב שנמדד  שווה   LIT100  -מפלס 

SP1 

 

תדר   M100משאבה   תשנה 

מפלס   על  , קבוע  SP1לשמירה 

 SP9-50Hzבתחום תדרים בין 

 

 בפעולה M100 משאבה

 תדר 

ב שנמדד  שווה   LIT100  -מפלס 

SP2 או גדול יותר 

 בפעולה M100משאבה  50Hzתפעל בתדר    M100משאבה  

 תדר 

קטן או  LIT100 -מפלס שנמדד ב

 SP3 -שווה ל

 משאבות בהדממה  משאבות דמם ה

תדר    M100משאבה     SP5 -ספיקה גדולה מ תוריד 

 ספיקה. לשמירה על 

 בפעולה M100משאבה 

 תדר 

  – גדול מ  PIT100הלחץ שנמדד ב 

SP4 

 

 M100משאבה ם הדמ

 

 בהדממה  M100משאבה 

כיבוי משאבה עקב   לחץ  התראת 

 גבוה מהגדרות היצרן 
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 במרכז הבקרה חיווי   פעולה  חיווי 

עקב    הודממה  M100משאבה  

גדול או    והמפלס   לחץ גבוה מדי

 SP1 -שווה ל

משאבה   משאבה M101הפעל   .

M101   על לשמירה  תדר  תשנה 

בתחום תדרים     קבוע  SP1מפלס  

SP10-50Hz 

 בפעולה M101משאבה 

 תדר 

עקב    M100משאבה   הודממה 

לחץ גבוה מדי והמפלס שנמדד על  

 SP2  - גדול או שווה ל  LIT100ידי  

 בפעולה M101משאבה  50Hzבתדר    M101הפעל משאבה  

 תדר 

 מודממת  M101משאבה  M101דומם משאבה     SP6-לחץ בקו גבוה מ 

שאינו  בקו  יתר  לחץ  על  התראה 

 מאפשר שאיבה ממאגר החירום. 

למשאבה   SP7 -ספיקה גבוהה מ  תדר   M101הורד 

ספיקה   על   SP7לשמירה 

מינמילי   לתדר  עד  מקסימאלית 

SP10 

 בפעולה M101משאבה 

 תדר 

כאשר  סגור  חוזר  אל  שסתום 

 המשאבה עובדת 

 משאבה תורנית בהדממה  תורנית הדממת משאבה 

אל עקב  משאבה  כיבוי  - התראת 

 חוזר סגור 

 משאבה תורנית בתקלה  הפעלת משאבה רזרבית משאבה תורנית בתקלה 

יתר,   עומס  התקלה:  סוג  פירוט 

 התחממות יתר, מים בתא שמן 

 משאבה רזרבית בפעולה 

 משאבה תורנית בפעולה הפעלת משאבה תורנית LS-H100 -חיווי מ

 משאבה תורנית בהדממה  הדממת משאבה תורנית  LS-L100 -חיווי מ

 התראת סכנת גלישה   LS-HH100 -חיווי מ

 התראת כניסת אוויר למשאבות  LS-LL100 -חיויי מ

 

כאשר    הבקר המקומי  במקרה של תקלה בבקר של תחנת השאיבה, תתאפשר הפעלה ידנית של המשאבות דרך

 ות מהמנוע יחוברו ישירות לבקר המקומי.חוזרים וההתרע-כל המצופים, האל

במקרה של תקלה בבקרה המקומי, ניתן יהיה להפעיל את המשאבות ידנית דרך הבורר המקומי, כאשר כל  

 ההגנות פעילות, והמשאבות מפוקדות לפי המצופים. 

 שאיבת שפכים אל תחנת השאיבה
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שתחנת השאיבה חזרה לעבודה, ויש  שאיבת השפכים אל תחנת השאיבה תתבצע בהחלטת מפעיל, לאחר  

 לרוקן את מאגר החירום.

 המפעיל יסגור את המגוף לכיוון קו הסניקה,  ויפתח מגוף לכיוון תחנת השאיבה

ריקון מאגר החירום יבוצע על ידי תכנית שתוגדר מראש בבקר. הפעלת התכנית תהיה יזומה על ידי מפעיל, 

 לריקון מאגר החירום אך מרגע הפעלתה המשאבות יפעלו אוטומטית עד

   תנאי להפעלת המשאבות הוא שהמשאבות בתחנת השאיבה אינן בפעולה.

 חיווי בחדר הבקרה  פעולה  חיווי 

פקודת מפעיל לשאיבה אל תחנת 

 השאיבה

 CV100סגור מגוף 

 CV101פתח מגוף 

 SP9בתדר  M100הפעל משאבה 

 

 סגור CV100מגוף 

 פתוח CV101מגוף 

 בפעולה M100 משאבה

 תדר 

מ   מפלס נמוך   -במאגר שווה או 

SP3  

 משאבות מודממות משאבותהדממת 

כאשר  סגור  חוזר  אל  שסתום 

 המשאבה עובדת 

 משאבה תורנית בהדממה  הדממת משאבה תורנית 

אל עקב  משאבה  כיבוי  - התראת 

 חוזר סגור 

משאבה   בתקלה M100משאבה  בתדר    M101הפעלת 

SP10 

 משאבה תורנית בתקלה 

יתר,   עומס  התקלה:  סוג  פירוט 

 התחממות יתר, מים בתא שמן 

 משאבה רזרבית בפעולה 

 משאבה תורנית בפעולה הפעלת משאבה תורנית LS-H100 -חיווי מ

 משאבה תורנית בהדממה  הדממת משאבה תורנית  LS-L100 -חיווי מ

 התראת סכנת גלישה   LS-HH100 -חיווי מ

 כניסת אוויר למשאבותהתראת   LS-LL100 -חיויי מ

 

 

 התראות וחיוויים לחדר הבקרה 

 חיווי בחדר הבקרה  רכיב 

 מצב ידני/מצב אוטומט  משאבות
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 חיווי בחדר הבקרה  רכיב 

 עובדת/לא עובדת 

 זרם גבוה, מים בשמןחוזר זרימה, טמפרטורה,   :תקלה 

 תדר 

 פתוח/סגור  חוזרים-שסתומים אל

 ערך  מד מפלס

 תקלה 

 התראה כאשר מופעלים  מצופים 

 ערך  ספיקה ימד

 תקלה

 ערך  מד ומשדר לחץ  

 תקלה

 פתוח מגופי חשמליים 

 סגור 

 תקלה

 פתוח שערים חשמליים 

 סגור 

 תקלה

 

 



 
 

    נספח

 תפ"מ מכון י"ג קיים



 

  
                                             LEAD CONTROL LTD              ליד בקרה בע"מ                  

 03-9626060פקס:  03-9775520טל':  50250מיקוד  38בית דגן ת.ד.  5רח' מנחם בגין 
Menachem Begin 5 p.o 38 Bet Dagan 50250 tel: +972-3-9775520 fax: +972-3-9626060 

   www.leadcontrol.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

 יובלים אשדוד                         
 

 
 

  י"גמכון ביוב 
 

 
 תיאור פעולת מערכת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2016ינואר 
94995 
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 אשדוד יובלים הלקוח:

 י"גמכון ביוב  שם הפרויקט:

 15402 מספר הפרויקט:

 תיאור פעולת מערכת שם המסמך:

 1 מהדורה:

 8 מס' עמודים:

 יר סלטויא עורך:

  מאשר:

 
 
 
 

 תיעוד מהדורות
 

מהדורה 
 מס'

 מאשר ערך מס' קובץ תיאור תאריך

לאחר  17.01.16 1
 החלפת בקר

 אלי זזמיר יאיר סלטו 94995
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 .  כללי1
 

 מרכיבי המערכת ונתונים נוספים 1.1
 

 .י"גשם התחנה: מכון ביוב  1.1.1
 אינו בשליטת בקר. –ניקוז  1משאבות מבור שפכים,  2המשאבות בתחנה:  מספר 1.1.2
 דרגות  2מספר הדרגות בפקד דרגות:  1.1.3
 ספיקה נומינלית של כל משאבה: 1.1.4
 מרכיבים נוספים: בור רטוב . 1.1.5
 מגוב ) לא בשליטת הבקר(. 1.1.6
 מערכות גילוי וכיבוי אש וגילוי פריצה. 1.1.7
 פלס אולטרסוני, מצופים.משדר מ  1.1.8

 

 תיאור כללי 1.2
 

 ,לשאיבה מהבורxxxxבהספק 1משאבה  משאבות מופעלות מתנע רך 3במכון ביוב אלתא 
 .xxxבהספק 3, משאבה  xxx בהספקמשאבה נוספת 

       ניקוז מהאזור היבש במקרה הצפה, המשאבה מופעלת אוטומטיתבנוסף ישנה משאבת 
 ) לא דרך הבקר( .

 
 וב מכני המופעל עצמאית באמצעות לוח פיקוד מקומי. בתחנה מג

 

 . פיקוד              2
 

 בורר מקומי   2.1
 

קיים בורר מקומי לכל משאבה, כל עבודה דרך הבקר מתקיים בתנאי שבורר המשאבה 
 . הבקר מקבל חיווי רק על מצב אוטומטנמצא במצב אוטומט. 

 
 : מצבי בורר מקומי למשאבה הם

 
 המשאבה אינה עובדת. –.  מופסק 1
 המשאבה עובדת ללא שליטת בקר. –.  ידני2
 בשליטת בקר. מצב פיקוד אוטומטי לפי מפלסים  – אוטומט. 3
 

 הערה: בכל מצב כלשהו, הבקר ממשיך לשלוח חיוויים למרכז.
 

 . בורר במרכז ע"ג המסך 2.2
 

 המשאבה אינה עובדת בשליטת הבקר. –מופסק  2.2.1
 בה עובדת ידנית בשליטת הבקר בכפוף להגנות משאבה.המשא –ידני  2.2.2
 מצב פיקוד אוטומטי בשליטת הבקר לפי מפלסים. –אוטומט  2.2.3

 
 

 תורנות משאבות במצב אוטומט לפי מפלסים 2.3
 

במצב אוטומט תורנות המשאבות נקבעת ע"י המפעיל במסך פיקוד משאבות. המפעיל 
( או יבחר לעבוד לפי מס'  (STAND BYבהמתנה  ( ומי LEADיקבע ידנית מי משאבה תורנית )

 התנעות או לפי מס' שע"מ ) לחצנים במסך(.
כמו"כ יקבע המפעיל מפלס גבוה להפעלה ומפלס נמוך להפסקה ומפלס להפעלת מש'  

, בהמתנה. בעת הגעה למפלס גבוה תופעל משאבה תורנית . אם משאבה תורנית בתקלה
  הבאה בתור מיידית.תופעל המשאבה 
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ימשיך  לשלוט ע"י הפעלה לפי מצופים,ויוציא אם יש תקלה במד אולטרסוני, הבקר 
 סוני לא תקין. ההתרעה על אולטר

 
 פרמטרים להפעלה

  
 מטר  ) פרמטר (.  2.3מפלס להפעלת משאבה ראשונה: מפלס גבוה  מ 

 מטר  ) פרמטר (.  2.5מפלס להפעלת משאבה שניה: מפלס גבוה  מ 
 מטר  ) פרמטר (.  2.6: מפלס גבוה  מ שלישיתמפלס להפעלת משאבה 

 ס"מ )פרמטר(  . 1.00מפלס להפסקת משאבה: מפלס מתחת ל 
 ס"מ )פרמטר(  . 40מפלס חוסר מים 

 מטר )פרמטר(  . 2.2מפלס גלישה : 
 דקות. 3השהיה לאחר הפסקה: 

 
 תנאי הפעלה לכל משאבה    2.3.4

 
 בורר משאבה באוטומט. .א
 ומט/ידני.בורר משאבה במרכז באוט .ב
 אין תקלה המשביתה את המכון או המשאבה. .ג

 
 תנאי הפסקה  2.3.5

 
 לא מתקיימים תנאי הפעלה א' ,ב' , ג' . .א
 יש מפלס נמוך להפסקה. .ב

 
בכל תקלת חומרה במערכת הפיקוד האוטומטי , יוציא הבקר  את עצמו משליטה ) הפלת 

במכון למערכת  ממסר בקר תקין( ויוציא הודעה מתאימה. במצב זה תעבור השליטה
הבקר ממשיך לשלוח מידע למרכז הבקרה בכל  אלקטרומכנית הפועלת לפי מצופים.

 מצב.

 
 עבודה לפי שעון 2.4

 
 אין
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 . תקלות והתראות .3
 

גוררת יציאה מהבקר לממסר איפוס תקלות והדלקת כל הנורות  שיחרור תקלותהפעלת 
 ה (.שבשליטת הבקר ) למעט נורת תקלה בהתנע

 בכל תקלה או התראה יש להדליק נורת "תקלה כללית".
 תקלה במכשיר לא תגרור תקלה אחרת הקשורה בו. 

 

 תקלות המשביתות את התחנה ) כל המשאבות מופסקות( 3.1
 

שיחרור מהמסך במרכז או מלחצן   איפוס תקלותהתקלות ננעלות ושחרורן מבוצע ע"י 
התקלה יורדת רק אם היא עדיין   קלותשיחרור תללא השהיה. לאחר  בשטח תקלות 

 אינה פעילה. 
 

שחרור  פעולה זיהוי התקלה תאור התקלה מס
 תקלה

חוסר מתח בפסי  1
 צבירה.

 

אין אות ומש' אינן נותנות 
 בהפעלה RUNחיווי 

 . השבתת תחנה.1
 חסימת תקלות. .2
 

אות יציב 
 30למשך 

 שניות. 
     

 
 
 

 תקלות המוציאות את הבקר משליטה  3.2
 

בעת תקלה על פי הרשימה יוציא הבקר את עצמו משליטה ) ממסר בקר תקין נופל( 
 והשליטה בתחנה תהיה ע"י מערכת אלקטרומכנית המבוססת על מצופים.

 

תקלה בבקר או  1
 בכרטיסים 

נפילת בקר כתוצאה מארוע 
חיצוני או הבקר מזהה כשל 

 בחומרה

 הודעה במרכז. .1
הוצאת הבקר  .2

 משליטה.

 מצב תקין 

     
 
 

 התראות שאינן משביתות את התחנה 1.3
 

 ההתראות אינן ננעלות, שחרור ללא השהייה.
 

שחרור  פעולה זיהוי התקלה תאור התקלה מס
 תקלה

מפלס בור  גבוה  1
 מאד )הצפה(

במשך  …מפלס בריכה  גבוה מ
שניות או מפלס גבוה  30

 ממצוף.

 הודעה למרכז .1
 הדלק נורה. .2

מצב תקין 
 דקות .  5

פריצה לחדר  2
 הבקרה

 מצב תקין  הודעה למרכז חיווי פריצה

תקלת ברכזת  3
 גילוי אש

 מצב תקין  הודעה למרכז חיווי תקלה

 
 
 
 
 
 

שחרור  פעולה זיהוי התקלה תאור התקלה מס
 תקלה
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 חיווי תקלה מגנרטור. .1 תקלות גנרטור 4
 גנרטור אינו פועל. .2
 גנרטור אינו מפסיק. .3
 חוסר דלק .4
מתח גנרטור פועל ואין  .5

 בפסי צבירה.

 הודעה למרכז .1
השבתת גנרטור. )חוץ  .2

 ממצב חוסר דלק(

 מצב תקין 

תקלת ברכזת  5
 גילוי פריצה

 מצב תקין  הודעה למרכז חיווי תקלה

 מצב תקין  הודעה למרכז חיווי תקלה מלוח מגוב תקלה במגוב 6
יש חיווי תקלה ממשאבת  תקלה במע' ניקוז 7

 ניקוז
 מצב תקין  הודעה למרכז

יש מפלס גבוה לפי אולטרסוני  תקלות במצופים 8
 ולא לפי מצוף

 מצב תקין הודעה למרכז

 
 

 תקלות המשביתות משאבה  3.4
 

 א. כל מצבי המשאבות יועברו למרכז.
 ב. איפוס לתקלות משאבה גורר הפעלת ממסר איפוס של אותה משאבה.

 
שחרור  פעולה זיהוי התקלה תאור התקלה מס

 תקלה
של  תקלת משוב 1

 מגען המשאבה
אין חיווי "משאבה בעבודה"  

 30כשמשאבה הופעלה במשך 
 שניות

 השבתת משאבה. .1
 הפעל מש' בהמתנה. .2

RESET 

 חיווי "משאבה בתקלה" . תקלה במשאבה 2
) משותף למתנע רך / 

OVERLOAD .) 

 השבתת משאבה. .1
 

 מצב תקין

תקלת חוסר  3
 זרימה

משאבה הופעלה ומתקבלת 
לא תקלת חוסר זרימה.)ל

 השהיה(

 השבתת משאבה. .1
 הפעל מש' בהמתנה .2

 מצב תקין

מפלס בור  נמוך  4
 מאד )חוסר מים(

  …מפלס בריכה  נמוך מ
שניות או  10)פרמטר ( במשך 

 מפלס נמוך ממצוף.

 הודעה למרכז .1
 הפסקת משאבה. .2

 מצב תקין
 
  

 מצב תקין .השבתת משאבה1 חיווי "טמפ' גבוה" טמפ' גבוה .5
 
 

 הה שאינן משביתות משאבהתראות משאב  3.4
 

 התקלות אינן ננעלות, שחרור ללא השהיה.
 

 שחרור תקלה פעולה זיהוי התקלה תאור התקלה מס
אמפר ממד זרם  30זרם גבוה מ  זרם גבוה 

 שניות. 10אנלוגי במשך 
 חיווי תקין הודעה למרכז.

 חיווי תקין הודעה למרכז חיווי תקלת מים בשמן מים בשמן .2
 
 

 ם לתחנה. חישובי4
 

 אין
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 . חישובים למשאבה5
 

 מונה שעות עבודה, ניתן לאיפוס .  5.1
 מונה הפעלות, ניתן לאיפוס . 5.2 

 

 . השהיות להפעלת משאבות6
 
 . דקות 3השהיה להפעלה מחודשת של אותה המשאבה:  6.1 
 שניות 30השהיה להפעלת משאבה לאחר הפעלת משאבה אחרת:  6.2 

 
 למרכז.  תאור התקשורת בין התחנה 7
 

 . פס רחב וגיבוי של מודם סלולאריהתקשורת בין התחנה למרכז היא באמצעות  7.1
 

 בדיקת תקשורת 7.2
 

 למפעיל בתחנה )בשטח( , יש אפשרות לבדוק תקשורת באמצעות לחצן ונורה. סדר פעולות:
 
 לחיצה על לחצן "בדיקת תקשורת". .א
" בדיקת תקשורת "  הבקר שולח אות ומקבל אישור מהמרכז , בכל שלב זה נורת .ב

 מהבהבת.
 אם הבדיקה תקינה תדלק הנורית באופן קבוע במשך דקה . .ג

      

 SATEC.  קריאות נתוני צריכת חשמל מ 8
 

 מתח לכל פאזה.   8.1
 זרם לכל פאזה. 8.2
 (. KWHאנרגיה לכל התחנה )   8.3
 (. KWהספק כללי רגעי )  8.4
 גורם הספק .  8.5

 

 . הפעלת גנרטור9
 

 ב אוטומטתנאי הפעלה במצ
 
 יש חיווי חוסר מתח מחברת חשמל. )לפני מפסק( .א
 שניות לפחות(. 20יש דרישה להפעלת משאבה )במשך  .ב
 אין תקלה בגנרטור. .ג
 

 הפעלת גנרטור באוטומט
 
 הפעל גנרטור. ) ישנה השהיה פנימית של מערכת הפעלת הגנרטור( .א
 יש חיווי הזנה מגנרטור. .ב
 ג.   הפעל משאבות.  

 
 טתנאי הפסקה באוטומ

 
 דקה. 1אין משאבה בעבודה ואין דרישה להפעלה במשך  .א
 שניות. 30יש חיווי מתח  מח"ח במשך  .ב



 
  1מסמך /LEAD                                                                                                                                עמודים 8מתוך  8עמוד 

 יש תקלה בגנרטור. .ג
 

 הגנות גנרטור
 
 מתקבל חיווי "תקלה בגנרטור". .א
 התראה בלבד. –חוסר דלק  .ב
 גנרטור פועל  ומשאבות אינן נכנסות לעבודה. .ג
 
 

 .  מגוב מכני10
 

ח פיקוד מקומי. על הבקר להעביר למרכז חיוויים על המגוב מופעל אלקטרומכנית ע"י לו
 מצב עבודה )מגוב בעלייה(, תקלה.

 

 . משאבת ניקוז11
 

מש' הניקוז מופעלת אוטומטית ע"י מצוף מקומי. על הבקר להעביר חיוויים על סטטוס 
 (.  תקלההמשאבה ) עבודה, 

 

 . מערכת גילוי וכיבוי אש וגילוי פריצה12
 

 יים ממערכות אלו למרכז.על הבקר להעביר חיוו
 

 מערכת גילוי אש 12.1
 

 .. בארוע כזה לא תתבצע הפלת הבקריושבתו המשאבות לא בעת ארוע של אש בתחנה
 

 השבתת תחנה.אין כאשר המערכת תקינה,  –חיווי אש בתחנה  12.1.1
 כאשר מע' לא תקינה , אין השבתת תחנה. –חיווי אש בתחנה  12.1.2
 א תקינה.חיווי על מע' ל 12.1.3

 

 מערכת גילוי פריצה 12.2
 

 חיווי על מערכת לא תקינה. 12.2.1
 חיווי על מערכת לא דרוכה. 12.2.2
 חיווי על פריצה ) בתנאי שהמערכת תקינה ודרוכה(. 12.2.3
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 כתב כמויות –( 2מסמך ה')

 אחוז ההנחה המוצעת בסוף כתב הכמויות.כתב הכמויות הוא כמפורט להלן, יש למלא את 

 



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 

08/03/2022 תויומכ בתכ
דף מס':     001 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
רפע תודובע 10 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  10.10 ק ר פ  ת ת       
ר פ ע       
      
תיללכ הביצח וא/ו הריפח     01.01.010
11-כ לש קמועל חטשב      

432,000.00    90.00 4,800.00 .יראלסה תוריק ןיב רטמ ק"מ   
      
שולשב 'א גוס קדוהמ עצמ     01.01.020

 32,500.00   130.00   250.00 .מ"ס 02 לש תובכש ק"מ   
      
רחאל פ"צשה חטש יולימ     01.01.030

 32,065.00    53.00   605.00 ןג תמדאב רגאמה תיינב ק"מ   
496,565.00 רפע תודובע 10.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

496,565.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../002 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     002 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
ר ת א ב  ק ו צ י       
      
ת ו ד ו ב ע  10.20 ק ר פ  ת ת       
ן ו ט ב       
      
היהי ןוטבה גוס :הרעה      
םע 04-ב םיגיס ןוטב      
תגרד ,סקפייז תפסות      
טרפמל םאתהב ,9 הפישח      
ויהי םינוטבה לכ .דחוימה      
ןכומ" ףושח ןוטב לש המרב      
ריחמב לולכ( "עבצל      
.)הדיחיה      
      
רטמ 6.0 יבועב ןוטב תפצר     02.01.010
תפלחה לע הקוצי 04-ב      

360,000.00   750.00   480.00 .עקרקה ר"מ   
      
םידומע רובע ןוטב יסיסב     02.01.020

  7,600.00   950.00     8.00 .ןוטבה תפצרב ק"מ   
      
,מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק     02.01.030
יראלסה תוריק דגנכ םיקוצי      

302,500.00 1,210.00   250.00 . ק"מ   
      

206,400.00   430.00   480.00 .מ"ס 04 יבועב הרקת ר"מ  02.01.050
      

 19,200.00 1,600.00    12.00 .מ"ס 06 רטוקב ןוטב ידומע ק"מ  02.01.060
      
,תוקעמ ללוכ ,ןוטב תורוק     02.01.070

 49,000.00 1,400.00    35.00 .תונוש תודימב ק"מ   
      
יחטשמל ריחמ תפסות     02.01.080
הקלחה רובע ןוטב      

 24,000.00    25.00   960.00 .רטפוקילהב ר"מ   
      
יחטשמל ריחמ תפסות     02.01.090
יביס תפסוה רובע ןוטב      
006 לש תומכב ןוליינ      
לש םינוטבל ק"מ/םרג      

 21,150.00    45.00   470.00 .הנבמה ג"ק   
      
04-ב ןוטב רובע תפסות     02.01.100
,סקפייז תפסותב םיגיס      
םימ הנבמל םאתומ      

240,000.00   300.00   800.00 .טרפמל םאתהב ק"מ   
      
      

1,229,850.00 10.20.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../003 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     003 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

1,229,850.00 מהעברה      
      
      
הדדלפ תותשרו תוטומ     02.01.110
םינוש םירטקבו םיגוסמ      

918,000.00 5,100.00   180.00 .ןוטב ןויזל ןוט   
      
מ"מ 21 רטוק םיצוק חודיק     02.01.120

 96,000.00    40.00 2,400.00 .יראלסה ריקל 'חי   
      
08/021 תודימב ןוטב תרוק     02.01.130
,ריפה ףקיהב מ"ס      

118,000.00 1,180.00   100.00 .יראלסה תוריק תכימתל ק"מ   
      
םינוש םיגוסמ הדלפ תורוק     02.01.140
תוריק לש תינמז הכימתל      
ללוכ ריחמה .יראלסה      
ףוסב קוריפו רוביח הבכרה      

390,000.00 13,000.00    30.00 .טקיורפה ןוט   
      
מ"ס 03 יבועב ןוטב תפצר     02.01.150
רובע ,הזר ןוטב לע הקוצי      

  1,284.00   214.00     6.00 .םיפוגמ את ר"מ   
      

 23,940.00 1,197.00    20.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.01.160
      
,מ"ס 03 יבועב ןוטב תוריק     02.01.170

 16,080.00 1,072.00    15.00 .םיפוגמ את רובע ק"מ   
      

 18,720.00   234.00    80.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.180
      

 16,800.00   280.00    60.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.01.190
      
,מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת     02.01.200
,םיעופישב הקיצי תוברל      

 25,360.00   317.00    80.00 .'וכו םיחתפ ,םיעקש ר"מ   
2,854,034.00 ןוטב תודובע 10.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,854,034.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../004 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     004 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס 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  10.50 ק ר פ  ת ת       
ה נ ו ת ח ת  ה פ צ ר       
      

 26,400.00    55.00   480.00 .מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב ר"מ  05.01.010
      
דומצה רפתה ךרואל     05.01.020
תמחלה - תיפקיהה הרוקל      
גוסמ ןויז אלל תועירי 2      
    "AFFUTIB" יבועב ע"וש וא  

 15,900.00   150.00   106.00 .תחא לכ מ"מ 4 רטמ   
      
גוסמ ינמוטיב רמיירפ     05.01.030
ע"וש וא "0002B ריפס"      
+ ר"מ/םרג 003 תומכב      
"52/57" גוסמ םח ןמוטיב      
ר"מ/ג"ק 2 תומכב ע"וש וא      
גוסמ תינמוטיב העירי +      
    "R4 CETIVULP" ע"וש וא  
הזתה תוברל מ"מ 4 יבועב      
גוסמ תינמוטיב      
יבועב ע"וש וא "סקלפדיפר"      
םיחטש תארקל מ"ס 5 לש      

 52,800.00   110.00   480.00 .ןופידה ריקו םייכנא ר"מ   
      
יבועב םוטיאה תנגהל הדמ     05.01.040
תילזונ תבורעתב מ"ס 5      

 24,000.00    50.00   480.00 .הצחמל ר"מ   
119,100.00 הנותחת הפצר םוטיא 10.50 כ"הס  

      
ם ו ט י א  20.50 ק ר פ  ת ת       
י ר א ל ס  ן ו פ י ד  ר י ק       
      
תבכש תוברל חטש תנכה     05.02.010
חטשה לכ לע חיט      
לוח 3 ,טנמצ 1 תבורעתב      
M-041" תפסותב םימו      
    RIPAS" ללודמ( ע"וש וא  
הבכש יבועב )3:1 םימב      
.מ"ס 3-2 לש ילמינימ      
ןיב םירוביחה תנכה      
םייראלסה םיטנמלאה      

 51,000.00    60.00   850.00 .םינגועה ביבסו ר"מ   
      
      
      
      
      

 51,000.00 20.50.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../005 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     005 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,000.00 מהעברה      
      
      
גוסמ תינמוטיב הזתה     05.02.020
דע ע"וש וא "סקלפדיפר"      
6 לש הבכש יבוע תלבקל      
רמוחה יוביע תוברל מ"מ      
לש הבכש יבועל ינמוטיבה      
ןיב םירוביחה הבוגל מ"מ 8      

102,000.00   120.00   850.00 .םייראלסה םיטנמלאה ר"מ   
      
תעוצר הקיצי תקספה לכב     05.02.030
גוסמ חפנתמ םימ רצע      
    WATER STOP"  
    ETITNOC" ע"וש וא  
מ"מ 52X02 לש תודימב      
ךרוצל - תומכ תכרעה(      

 19,080.00    90.00   212.00 .)רוחמת רטמ   
172,080.00 יראלס ןופיד ריק םוטיא 20.50 כ"הס  

      
ג ג  ם ו ט י א  30.50 ק ר פ  ת ת       
ר ג א מ ה       
      
מ"ס 5 יבועב 02-ב ןוטב     05.03.010
תשר וברל ,םיעופישב קוצי      
רטמ 4 רטוקב תכתורמ      
,מ"ס 02/02 תצבשמב      

 36,000.00    75.00   480.00 .רטפוקילה תקלחה רמג ר"מ   
      
תחירמ י"ע תוגג םוטיא     05.03.020
תמחלהו ינמוטיב רמיירפ      
תללכושמ תינמוטיב העירי      
ץצח םע מ"מ 4 יבועב      
ינפ לע עבטומ ןבלומ      
תועירי תוברל ,העיריה      

 38,880.00    81.00   480.00 .תוקלורב "קוזיח" ר"מ   
      
הקעמל םוטיא תועירי קוזיח     05.03.030
הגמוא ליפורפ "ע      
קיטסמב םוטיאו םוינימולאמ      
תנירקב דימע המיטא      

  3,360.00    28.00   120.00 .שמשה רטמ   
 78,240.00 רגאמה גג םוטיא 30.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ח.ג.מ   .../006 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     006 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
םוטיא תודובע 50 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  40.50 ק ר פ  ת ת       
ם י נ פ  ת ו ר י ק       
      
תוריק ,הפצר םינפ םוטיא     05.04.010
תחירמ תועצמאב הרקתו      
טנמצ לש תובכש יתש      
תמגודכ שימג ילוארדיה      
תוברל ,"701 פוט הקיס"      

 91,000.00    65.00 1,400.00 .תוריקה תנכהו יוקינ ר"מ   
 91,000.00 םינפ תוריק םוטיא 40.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

460,420.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../007 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     007 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הדלפ תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ג ס מ ו  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
ה ד ל פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
םע םוחב ןוולוגמ חפמ תלד     06.01.010
, יסוקפא יופיצב ףוקשמ      
תודימב דחא ףנכ      
    H042X09כת יפל, מ"ס'  
טרופמכ 1-5 'סמ 'טס      

  5,000.00 5,000.00     1.00 טלפמוק לכה ,טרפמב 'חי   
      
םע םוחב ןוולוגמ חפמ תלד     06.01.015
וד יסקופא יופיצב ףוקשמ      
בחורו 'מ 5.3 ךרואב תיפנכ      
'סמ 'טס כת יפל 'מ 5.3      
    A2-5 לכה טרפמה יפלו  

 10,000.00 10,000.00     1.00 )םייפנכה יתש( טפמוק 'חי   
      
ןולח לש הנקתהו הקפסא     06.01.020
ןוולוגמ  תועובק תופפר      
עבצו יסקופא עובצו םוחב      
H04X041 תודימב ןוילע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 טלפמוק לכה , מ"ס 'חי   
      
ינבל הנקתהו הקפסה     06.01.030
רומיגב 8/91/91 תיכוכז      
םקרוא תרצות ינוציח טמ      
תודימב תיכוכז ינבל      

  1,600.00   400.00     4.00 טלפמוק לכה ,H05X05 'חי   
 18,600.00 הדלפ תורגסמ 10.60 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ח.ג.מ   .../008 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     008 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הדלפ תורגסמו תורגנ 60 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ק ע מ  20.60 ק ר פ  ת ת       
ס ל ג ר ב י פ ו  ה ד ל פ       
      
וא יקפוא ,הדלפ הקעמ     06.02.010
,)תוגרדמ ךלהמל( עפושמ      
זחאמה ,'מ 50.1 הבוגב      
לולח ינבלמ ליפורפמ      
,מ"מ 2/52/05 תודימב      
5.1 דע קחרמב םידומעה      
.מ"מ 2/05/05 ליפורפמ 'מ      
ליפורפ הקעמה תיתחתב      
ליפורפלו זחאמל .חוטש      
תוטומ םיכתורמ חוטשה      
01 לכ מ"מ 01 רטוק לזרב      
,עובצו ןוולוגמ הקעמה .מ"ס      
יפל הבוגב ןוטבב ןגועמ      

 42,400.00   530.00    80.00 ןקתה רטמ   
 42,400.00 סלגרביפו הדלפ תוקעמ 20.60 כ"הס  

      
ת ו מ ל ו ס  30.60 ק ר פ  ת ת       
ה ד ל פ       
      
םירמוחמ בולכ ללוכ םלוס     06.03.001
הנקתה ללוכ ,םיבכורמ      
הבוג .תוריקל חותירו      

  9,600.00 3,200.00     3.00 דחא לכ רטמ 3 תומלוסה 'חי   
  9,600.00 הדלפ תומלוס 30.60 כ"הס  

      
ת ו כ ב ס  40.60 ק ר פ  ת ת       
ם י ס כ מ ו       
      
םירוגס םיסכמ השולש     06.04.001
.תובאשמה תאצוהל      

 10,500.00 3,500.00     3.00 'מ 02.1X01.2 'חי   
      
לועפת תסינכל רוגס הסכמ     06.04.002

  1,200.00 1,200.00     1.00 01.1X02.1 .הנחתה 'חי   
      
.ינדיה בוגמ אתל הסכמ     06.04.004

  3,700.00 3,700.00     1.00 m 04.1X3.2 תודימ 'חי   
      

הרוש לוטיב רטמ                            06.04.014
 15,400.00 םיסכמו תוכבס 40.60 כ"הס  

      
      
      
      
      

 86,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ 60 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../009 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     009 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70 ק ר פ       
      
ת ו ב א ש מ  10.70 ק ר פ  ת ת       
ב ו י ב ל       
      
לש הבכרהו הקפסא     07.01.001
005 לש הקיפסל הבאשמ      
,'מ 03 דמועו ש"קמ      
טרפמב 7 קרפל םאתהב      
ןוגיע לגר ללוכ ,דחוימה      
הקינס רוניצל האיצי תלעב      
ינש ,מ"מ 003 רטוקב      
מ"בלפמ םיליבומ םיספ      
,'מ 01 ךרואב  613      
מ"בלפמ המרה תרשרש      
,למשחל רוביח ,613      
לכה תומלשב תבכרומ      

230,000.00 230,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
      
לש הבכרהו הקפסא     07.01.002
004 לש הקיפסל הבאשמ      
,'מ 04 דמועו ש"קמ      
טרפמב 7 קרפל םאתהב      
ןוגיע לגר ללוכ ,דחוימה      
הקינס רוניצל האיצי תלעב      
ינש ,מ"מ 003 רטוקב      
מ"בלפמ םיליבומ םיספ      
,'מ 01 ךרואב 613      
מ"בלפמ המרה תרשרש      
,למשחל רוביח ,613      
לכה תומלשב תבכרומ      

155,000.00 155,000.00     1.00 .טלפמוק 'חי   
385,000.00 בויבל תובאשמ 10.70 כ"הס  

      
ר ו ש כ מ  20.70 ק ר פ  ת ת       
      
סלפמ דמ תבכרהו הקפסא     07.02.001
טרפמ יפל ינוסארטלוא      
טרפמב 7 קרפב דויצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
סלפמ דמ תבכרהו הקפסא     07.02.002
טרפמ יפל יטטסורדיה      
טרפמב 7 קרפב דויצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 דחוימה 'חי   
      
      
      
      

 12,000.00 20.70.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../010 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     010 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,000.00 מהעברה      
      
      
דמ תבכרהו הקפסא     07.02.003
טרפמ יפל ץחל רדשמו      
טרפמב 7 קרפב דויצה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 דוחימה 'חי   
      
דמ תבכרהו הקפסא     07.02.004
רטוקב יטגמורטקלא המירז      
דויצה טרפמ יפל 81"      

 60,000.00 30,000.00     2.00 דחוימה טרפמב 7 קרפב 'חי   
      

  2,800.00   700.00     4.00 םיפוצמ תבכרהו הקפסא 'חי  07.02.005
 80,800.00 רושכמ 20.70 כ"הס  

      
ל ו ר ט י נ  30.70 ק ר פ  ת ת       
ת ו ח י ר       
      
דויצה לכ תבכרהו הקפסא     07.03.001
יפל היהית ינאכמורטקלאה      
לכו דחוימה טרפמב 7 קרפ      

קרפב םיללכנה םיפיעסה 'חי                             
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30.70.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ח.ג.מ   .../011 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     011 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
האורבת ינקתמ 70 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תוחיר לורטינ ןקתמ     07.03.002
7 קרפ יפל טלפמוק      
ףיעס ,דחוימה טרפמב      
תבכרהו הקפסא" 11.7      
,"תוחיר לורטינל תכרעמ      
.ולש הנשמה יפיעס לכו      
,ןונכת ללוכ הדיחיה ריחמ      
רתאל הלבוה ,רוציי      
,תכרעמה לש הבכרהו      
םיביכרה לכ תוברל      
,דחוימה טרפמב םיעיפומה      
טרפמב טרופמכ הצרה      
ללוכ הדיחיה ריחמ.הריסמו      
ןיבש תרנצה יטרפ לכ תא      
ינקתמ ןיבל םיחופמה      
לכ תא ןכו ,ליעפה םחפה      
ןיב םישרדנה םירוביחה      
תוחירה לורטינ תכרעמ      
,תוחושהמ ריוואה תרנצל      
יכ שגדומ.טלפמוק לכה      
תללוכ הקפסאה תלוכת      
רשא הרקבו למשח חול      
תודובע טרפמ יפל וקפוסי      
םינתינש הרקבהו למשחה      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק דחוימה טרפמל 'ב חפסנב  
200,000.00 תוחיר לורטינ 30.70 כ"הס  

      
,ם י ר ע ש  40.70 ק ר פ  ת ת       
ה מ ר ה  י נ ק ת מ ו  ם י ר ג ס       
      
ןקתמ הבכרהו הקפסא     07.04.001
ליירונומ גוסמ המרה      
לע הנקתהל ,תובאשמל      
תובאשמה רדח תרקת      
000,2 לש סמועל םיאתמ      
ללוכ .'מ 8 ךרואב ,ג"ק      
תרשרשו תילמשח תננכ      
ינפב ןגומ עונמ ,המרה      
ןקת יפל תוצצופתה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 NFPA820 'חי   
      
בחורב ילמשח הלעת רגס     07.04.002
טרפמה יפל 'מ 7.0 לש      

120,000.00 60,000.00     2.00 דחוימה 'חי   
170,000.00 המרה ינקתמו םירגס ,םירעש 40.70 כ"הס  

      
835,800.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס  

קובץ: ח.ג.מ   .../012 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     012 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
ה ר ק ב ו       
      
,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו  ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח       
      
יבגל הדידמה :הרהבה      
הז ףיעסב םיליבומ      
םיטירפל קרו ךא תסחייתמ      
יריחמב םילולכ םניאש      
ףיעסב תודוקנל הדיחיה      
----ןורירמ תורונצ--- 60.80      
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.004

    300.00     6.00    50.00 מ"מ 61 רטוקב ,נ"פ רטמ   
      
םיפיפכ םייטסלפ תורוניצ     08.01.006

    400.00    16.00    25.00 מ"מ 05 רטוקב נ"פ רטמ   
      
==="הרבוק" תורוניצ===      
      
םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.007
"הרבוק" הלופכ ןפוד ילעב      

  1,000.00    20.00    50.00 מ"מ 05 רטוקב רטמ   
      
םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.009
"הרבוק" הלופכ ןפוד ילעב      

  2,250.00    45.00    50.00 מ"מ 011 רטוקב רטמ   
      
םיירושרש םייטסלפ תורוניצ     08.01.010
"הרבוק" הלופכ ןפוד ילעב      

  5,500.00    55.00   100.00 .מ"מ 061 רטוקב רטמ   
      
ןקת תורוניצ===      
==="קזב"      
      
5.31 ע"קי יטסלפ רוניצ     08.01.011
מ"מ 05 רטוקב ,"קזב" ןקת      

    900.00    18.00    50.00 . רטמ   
      
חפ תולעת===      
===ץרוחמ      
      
תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.012
5.1 יבועב ,ןוולוגמ חפמ      
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ      

  3,400.00    85.00    40.00 מ"ס 5.6X02 רטמ   
      
      

 13,750.00 10.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../013 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     013 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,750.00 מהעברה      
      
      
תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.013
5.1  יבועב ,ןוולוגמ חפמ      
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ      

  3,800.00    95.00    40.00 מ"ס 5.6X03 רטמ   
      
תוצרוחמ םילבכל תולעת     08.01.014
5.1 יבועב ,ןוולוגמ חפמ      
הלעתה ךתח תוחפל מ"מ      

  2,100.00   105.00    20.00 .מ"ס 5.6X04 רטמ   
      
===םילבכ תומלוס===      
      
לזרבמ םילבכל תומלוס     08.01.016
02 בחורב ןוולוגמ יתרוצ      
,מ"ס 6 דצ הבוג מ"ס      

    450.00   150.00     3.00 .מ"ס 52 לכ םיבלש רטמ   
      
ןוולוגמ גורמ חפ הסכמ     08.01.026
הפצרל מ"מ 5 יבועב      
,למשח תלעת/הלופכ      
,הקלחה תעינמל ספסוחמ      
,תולפקתמ תוידי ללוכ      
למשח ילבכ תולעת יוסיכל      
תוברל ,למשח רדחב      
ילזרב תנקתהו תקפסא      
ףקיה לכב םינוולוגמ תיוז      
מ"ע ,הפיצרב תולעת      
םיסכמ תנקתה רשפאל      
ינפ םע דחא סלפמב      

  1,200.00   400.00     3.00 .הפצרה ר"מ   
      
===תוריפח===      
      
תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.027
מ"ס 04 בחורב םילבכל      
מ"ס 021  דע 08 קמוע      
בצמה תרזחה תוברל      

  7,500.00    50.00   150.00 .הדובעה ףוסב ותומדקל רטמ   
      
הריפח רובע תפסות     08.01.028

  3,750.00    75.00    50.00 .םיידי תדובעב רטמ   
      
      
      
      
      
      

 32,550.00 10.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../014 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     014 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,550.00 מהעברה      
      
      
===ריק ירבעמ===     08.01.029
יבועב ריק רבעמ תביצח      
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04 דע      
וא הדלפ יושע רוניצ רובע      
,'ץניא 2 דע רטוקב קיטסלפ      

  1,000.00   250.00     4.00 .רוניצה תוברל  'חי   
      
יבועב ריק רבעמ תביצח     08.01.030
ןייוזמ ןוטבמ מ"ס 04 דע      
וא הדלפ יושע רוניצ רובע      
,'ץניא 6 דע רטוקב קיטסלפ      
יאת=== .רוניצה תוברל       

  1,680.00   420.00     4.00 ===הרקב 'חי   
      
ןוטבמ לוגע הרקב את     08.01.031
מ"ס 06 ימינפ רטוקב      
ללוכ מ"ס 021 קמועו      
יוניב הסכמו ןוטבמ הרקת      
ללוכ .ןוט 52  -ב הדימעל      
לע תכתממ תושרה למס      
תושירד יפל הסכמה      
/הריפח ללוכ .חקפמה      
יחתפו המדאב הביצח      

  3,600.00 1,800.00     2.00 .תורוניצ רובע האיצי 'חי   
      
רטוקב לוגע הרקב את     08.01.052
051 קמועו מ"ס 08 ימינפ      
ןוטב תרקת ללוכ ,מ"ס      
004D/ 521D יוניב הסכמו      
תכתממ תושרה למס ללוכ      
תושירד יפל הסכמה לע      
/ הריפח ללוכ .חקפמה      
יחתיפו המדאב הביצח      

  3,600.00 1,800.00     2.00 .תורוניצ רובע האיצי 'חי   
 42,430.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
ם י ל ב כ  20.80 ק ר פ  ת ת       
ם י כ י ל ו מ ו       
      
יבגל הדידמה :הרהבה      
ףיעסב םיעיפומה םילבכה      
קרו ךא תסחייתמ הז      
םילולכ םניאש םילבכל      
תודוקנל הדיחיה יריחמב      
םילבכ===  60.80 ףיעסב      
    ===N2XY  

20.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ח.ג.מ   .../015 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     015 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.001
    5.1X3 םילחשומ ר"ממ  
םיחנומ וא תורוניצב      
וא תומלוס לע וא תולעתב      

  1,000.00    10.00   100.00 עקרקב םינומט רטמ   
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.002
םילחשומ ר"ממ 5.2X5 דע      
םיחנומ וא תורוניצב      
וא תומלוס לע וא תולעתב      

  1,600.00    16.00   100.00 .עקרקב םינומט רטמ   
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.003
םילחשומ ר"ממ 6X5 דע      
םיחנומ וא תורוניצב      
וא תומלוס לע וא תולעתב      

    560.00    28.00    20.00 .'וכו עקרקב םינומט רטמ   
      
YX2N גוסמ םילבכ     08.02.004
ר"ממ 59X4ךתחב      
וא תורוניצב םילחשומ      
לע וא תולעתב םיחנומ      
עקרקב םינומט וא תומלוס      

  5,600.00   280.00    20.00 .'וכו רטמ   
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.006
    051X4 םילחשומ ר"ממ  
םיחנומ וא תורוניצב      
וא תומלוס לע וא תולעתב      

 27,600.00   460.00    60.00 .'וכו עקרקב םינומט רטמ   
      
===םיככוסמ םילבכ ===      
      
גוסמ םיככוסמ םילבכ     08.02.007
    YCX2N ךתחב תשוחנמ  
    59X4 םילחשומ ,ר"ממ  
םיחנומ וא תורוניצב      
וא ,תומלוס לע וא תולעתב      

 11,400.00   380.00    30.00 .'כו עקרקב םינומט רטמ   
      
===םיידיג בר םילבכ===      
      
      
      
      
      
      

 47,760.00 20.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../016 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     016 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 47,760.00 מהעברה      
      
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.008
    5.1X01 םילחשומ ר"ממ  
םיחנומ וא תורוניצב      
וא תומלוס לע וא תולעתב      

  1,500.00    30.00    50.00 .'וכו עקרקב םינומט רטמ   
      
ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     08.02.009
ר"ממ 5.1X02 דע      
וא תורוניצב םילחשומ      
לע וא תולעתב םיחנומ      
עקרקב םינומט וא תומלוס      

    900.00    45.00    20.00 .'וכו רטמ   
      
===תשוחנ יכילומ===      
      
יולג/דדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.011

    750.00    15.00    50.00 .ר"ממ 61 ךתחב רטמ   
      
.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.012

  1,800.00    45.00    40.00 .ר"ממ 05 ךתחב .יס רטמ   
      
.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.013

  2,400.00    60.00    40.00 ר"ממ 07 ךתחב .יס רטמ   
      
.יו.יפ ידדובמ תשוחנ יכילומ     08.02.023

  4,800.00   120.00    40.00 ר"ממ 051 ךתחב .יס רטמ   
      
לכ -תוגוז ינש לגניס לבכ     08.02.030
תרצות ךכוסמו רוזש גוז      
םגד רודלט      
    )GWA61X2(X2. דעוימה  
תינוציח הנקתהל      
ןיב 584SR תרושקתל      
םוריח רגאמ ECA רקב      

  2,250.00    45.00    50.00 .ג"י ןוכמ רקבל רטמ   
 62,160.00 םיכילומו םילבכ 20.80 כ"הס  

      
ת ו ק ר א ה  30.80 ק ר פ  ת ת       
      
םילאיצנטופ תאוושהל םיספ     08.03.001
ךתחב תשוחנ םייושע      

    800.00   400.00     2.00 .מ"מ 4X04 'חי   
      
      
      
      

    800.00 30.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../017 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     017 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

    800.00 מהעברה      
      
      
םיתורשל הקראה תדוקנ     08.03.003
ךילומ ללוכ םייתכתמ      
ר"ממ 61 ךתחב תשוחנ      
םישורדה רזעה ירמוח לכו      
גרוב ,יתכתמ קבח תוברל(      

  2,000.00   200.00    10.00 .)'וכו לבכ לענ הקראה 'קנ   
      
יפל דוסי תקראה עוציב     08.03.004
םישדח םינמבמל תינכות      
תאוושה עוצב ללוכ      
סופיאל הנכהו םילאיצנטופ      
ןקתמ ללוכ ןקתמל ילככ      
ןיב רוביחו םייק למשח      
תשוחנ ךילומ י"ע םינבמה      
הריפחב ,יולג ר"ממ 53      
תאלוממ מ"ס 08 קמועב      
לכ ביבס הרמח תמדא י"ע      
רדח הנבמ( םינבמה      
רוב הנבמ ,למשח      
תללוכ הדובעה ,)תובאשמ      
ךותיר ,הנבמב ןויזה יוליג      
,מ"מ 4X04 הדלפ "חלפ"      
תאיציל "םיצוק" תאצוהו      
הדובעה .ימוקמ פ"הפ      
י"חח תויחנה י"פע עצובת      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .םייק הנבמב סופיאל  
      
הקראה תדורטקלא     08.03.007
הפוצמ הדלפ תוטוממ      
מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
העוקת 'מ 3 לש ךרואבו      
תוברל ,עקרקב תיכנא      
םורט קזוחב ןוטב תחוש      
05 קמועבו מ"ס 06 רטוקב      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .ןוט 8 ןוטב הסכמ םע מ"ס  
      
תדורטקלאל ריחמ תפסות     08.03.008
א"מ 5.1 לכל הקראה      
הדלפ תוטומ לש םיפסונ      
91 רטוקב תשוחנ םיפוצמ      
עקרקב תיכנא םיעוקת מ"מ      
םירזיבאה לכ תוברל ,      

    200.00   200.00     1.00 םיוולינה 'חי   
  7,300.00 תוקראה 30.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: ח.ג.מ   .../018 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     018 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ו ש כ י מ  40.80 ק ר פ  ת ת       
ה ק פ ס א ו  ד ו ק י פ  י ר ז י ב א ו       
      
"בצמ הארמ" ןונגמ  לולכמ     08.04.007
ללוכ ,רוזח-לא םותסשל      
תבשות ,הלעפה תיקסיד      
עגמ םע לובג קספמו      
ינפב הנגהל דעוימ ,ףילחמ      
תמגודכ ,המירז רסוח      
םגד .י.ר.א תרצות      

  2,400.00 1,200.00     2.00 'פמוק 040-RN ע"ש וא.  
      
הנקתהל דעוימ טטסומרט     08.04.008

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .תינוציח  
  2,800.00 הקפסאו דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 כ"הס  

      
ת ו ח ו ל  50.80 ק ר פ  ת ת       
ל מ ש ח       
      
,תובאשמ - ישאר חול===      
=== הרקב ,םיתרש      
י"ת יפל ועצובי תוחולה      
יאפוריא ןקתו 93416      
    1-93406 CEI.תוחלה  
אצמנה לעפמב ורצוי      
ןוכמ לש דימתמ דוקיפב      
.ילארשיה םינקתה      
      
- ישאר קספמ חול==      
ש"ת םייק חולמ הנזה      
רדחב ןקתומ ג"י בויבל      
הנבמ ריחמ== למשח      
הנקתהו הקפסא ללוכ חולה      
      
לש הנקתהו הקפסא     08.05.003
ילנימונ םרזל ת"מאמ      
    004X3 הנגה םע רפמא  
05 קותינ רשוכ ,השירד יפל      
הנגהב דייוצמ ,רפמאוליק      
הנגה םע תינורטקלא      
דע לויכל תנתינ תיטנגמ      
לילסו ילנימונ םרז 5.1      
הדובע ריוחמ .הקספהה      
תודובע טוויח ללוכ תאז      
לכל טולישו ןומיס תשוחנ      
רזעה ירמוחו תודובעה      

  5,500.00 5,500.00     1.00 . םייק חולב םישרדנה 'חי   
      
      

  5,500.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../019 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     019 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,500.00 מהעברה      
      
      
ךופיהו חתמ רסוח רקב     08.05.004

    450.00   450.00     1.00 .R.V.N -הזאפ 'חי   
      
תובאשמ - ישאר חול ===      
===  םורח רגאמ      
      
יושע למשח חול הנבמ     08.05.005
םאתומ ןוולוגמ חפמ      
יאנת ,הנקתהה תביבסל      
'וכו םיל הבריק ,תויביזרוקה      
,ינכטה טרפמב טרופמכ ,      
ללוכ .רפמא A004 דע      
הריבצ יספ ללוכ ,תותלד      
,רזעה ירמוחו דויצה לכ      
,טוויח ,תולעת :ןוגכ      
דדמנ ,'וכו טוליש ,םיקדהמ      

 32,400.00 3,600.00     9.00 .חולה ינפ עובר רטמ יפל ר"מ   
      
===םי-ז"אמ===      
      
םרזל יבטוק דח ז"אמ     08.05.007
בטוק ,רפמא 52 דע ילנימונ      
01 קותינ רשוכ ,ןגומ דחא      

  2,650.00    50.00    53.00 רפמאוליק 'חי   
      
םרזל יבטוק וד  ז"אמ     08.05.008
2 ,רפמא 52 דע ילנימונ      
קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק      

    360.00   120.00     3.00 .רפמאוליק 01 'חי   
      
םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.009
3 ,רפמא 52 דע ילנימונ      
קותינ רשוכ ,םינגומ םיבטוק      

  2,000.00   200.00    10.00 רפמאוליק 01 'חי   
      
םרזל םיבטוק 3 ז"אמ     08.05.010
3 ,רפמא 04 דע ילנימונ      
קותינ רשוכ םינגומ םיבטוק      

  3,000.00   300.00    10.00 רפמאוליק 01 'חי   
      
ירסממו םיעקש===      
===תחפ      
      
בכרומ י"ת יזאפ דח עקש     08.05.012

     90.00    45.00     2.00 .חולב הליסמ לע 'חי   
      
      

 46,450.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../020 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     020 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 46,450.00 מהעברה      
      
      
נ"זל םיבטק 2 תחפ רסממ     08.05.013
03 תושיגר ,רפמא 04      

    250.00   250.00     1.00 .רפמאילימ 'חי   
      
נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     08.05.014
03 תושיגר רפמא 04      

    300.00   300.00     1.00 רפמאילימ 'חי   
      
תנגהל םי-ת"מאמ===      
===םיעונמ      
      
םרזל עונמל הנגה ת"מאמ     08.05.015
םע רפמא 52X3 ילנימונ      
השירד יפל תימרת הנגה      
לדוגל םאתהב קותינ רשוכו      
רשוכ( תימרתה הנגהה      
הנגהב לבגומ יתלב קותינ      
רשוכו רפמא 4 דע תימרת      
הנגהב רפמאוליק 01 קותינ      
.)רפמא 4 לעמ תימרת      
תימרת הנגהב םידייוצמ      
תמגודכ ,תנווכתמ תיטנגמו      
וא ,רדיינש תרצות VG םגד      
,BA תרצותמ ע"ש      

  1,680.00   280.00     6.00 SIMENS. 'חי   
      
3 םי-ת"מאמ===      
===םיבטק      
      
ילנימונ םרזל ת"מאמ     08.05.016
    001X3 הנגה םע רפמא  
רשוכ ,השירד יפל תימרת      
דייוצמ ,רפמאוליק 52 קותינ      

  1,500.00   750.00     2.00 תיטנגמו תימרת הנגהב 'חי   
      
08.05.017 ילנימונ םרזל ת"מאמ    
    061X3 הנגה םע רפמא  
רשוכ ,השירד יפל תימרת      
דייוצמ רפמא וליק 63 קותינ      

  2,850.00   950.00     3.00 .תינורטקלא הנגהב 'חי   
      
םירזיבא===      
===םי-ת"מאמל      
      
      
      
      

 53,030.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../021 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     021 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 53,030.00 מהעברה      
      
      
דע ם"יתמאמב תפסות     08.05.018
    008X3 לילס לש רפמא  

    660.00   220.00     3.00 והשלכ גוסמ הקספה 'חי   
      
לש ם"יתמאמב תפסות     08.05.019
גוסמ דוקיפל רזע עגמ      
,רגוס ,חתופ( והשלכ      

  1,100.00   110.00    10.00 )'דכו ,םידקמ 'חי   
      
הלעפה תידי לש תפסות     08.05.020
  דע םית"מאמל דמצמ םע    
4 וא 3( רפמא 0521      
המיטא ללוכ )םיבטק      
לש הליענל תורשפאו      

    630.00   315.00     2.00 .קספומ בצמב קספמ 'חי   
      
===קרב יקרופ===      
      
AK001 קרב יקרופ טס     08.05.026
    ,10/350 3+1P  
    2EPYT+1EPYT תמגודכ  
וא סקינפ ,NHED תרצות      
םיכיתנ קספמ ללוכ .ע"ש      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .A061/061X3 םיפלשנ  
      
AK04 רתי חתמ ןגמ     08.05.027
    ,TYPE2 8/20 ,3+1P  
NHED תרצות תמגודכ      
קספמ ללוכ .ע"ש וא סקינפ      
םיפלשנ םיכיתנ      

  1,600.00 1,600.00     1.00 'פמוק 3X63A/63A  
      
חכל הנזה ינעגמ===      
===רואמו      
      
ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.032
,טלוו CAV 032 דע לילס      
3 'סמ "CA" הדובע רטשמ      
52  דע לש ףוצר םרז      
תולועפ ןוילימל ,רפמא      
רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

    800.00   200.00     4.00 O.N+C.N גוסמ דוקיפל 'חי   
      
      
      
      
      

 60,320.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../022 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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08/03/2022
דף מס':     022 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 60,320.00 מהעברה      
      
      
ילעב םייבטוק תלת םינעגמ     08.05.033
,טלוו CAV 032 דע לילס      
3 'סמ "CA" הדובע רטשמ      
04  דע לש ףוצר םרזל      
תולועפ ןוילימל ,רפמא      
רזע יעגמ 2 ילעב ,תוחפל      

    220.00   220.00     1.00 N.O.N+C גוסמ דוקיפל 'חי   
      
גותימל םינעגמ===      
===םיעונמ      
      
,WK 09 עונמ גותימל ןעגמ     08.05.034
     )3CA( רזע יעגמ 2 ללוכ  
    CN+ON, רוסרפוס ללוכ  

  3,200.00 1,600.00     2.00 .ןעגמל 'חי   
      
ילטיגיד תוריהמ תסוו     08.05.035
WK דע לש קפסהב עונמל      
ץוחמ הנקתהל םאתומ ,09      
תרצות תמגודכ ,חולל      
    EMOTRON SOLCON  
טרופ ללוכ ךרע הווש וא      
SR 584 תרושקת      
  .SUBDOM לוקוטורפב    
תוינומרה ןוניס יעצמא ללוכ      
קנשמ ,םישער ןוניסו      
-האיציב IFR ןנסמו הסינכב      
דגנ הנגה ללוכ ,םינבומ      
,טרפמב טרופמכ-היזורוק      
םוטא תכתמ זראמ ללוכ      

 56,000.00 28,000.00     2.00 IP54. 'חי   
      
דוקפ תוכרעמ===      
=== היצזילנגיסו      
      
היצזילאנגיסו דוקיפ תכרעמ     08.05.036
יפל ,עונמ/הביאש תדיחיל      
ירזיבא לכ ללוכ ,תינכות      
,יוויחהו גותימה דוקיפה      
,םירסממ ,םיגתמ :תוברלו      
ינועש ,הייהשה ירסממ      
דמ ,תוירונ ,םינצחל ,דוקיפ      
,טוויחה לכו ,תועש      
םירזיבאהו םיקדהמה      

  3,600.00 1,800.00     2.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ .םיוולינה  
      
      

123,340.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../023 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     023 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

123,340.00 מהעברה      
      
      
היצזילנגיסו דוקפ תכרעמ     08.05.037
ףוגמ דוקיפ רובע ךא ל"נכ      
תוברל גוס לכמ ילמשח      
, ףוגמה קפס לומ םואת      

  4,000.00 1,000.00     4.00 'פמוק .טלפמוק דדמנ ,תינכות יפל  
      
===דוקיפ ירזיבא===      
לש הדידמה :הרהבה      
ךשמהבש םיטירפה      
דוקיפה יביכרל תסחייתמ      
רשאו תוינכותב םיעיפומה      
תוכרעמב םיללכנ םניא      
היצזילנגיסהו דוקיפה      
דוקיפל וא/ו םיעונמל      
.ל"נה ףתושמ      
      
םע ףלשנ דוקיפ רסממ     08.05.040
םיפילחמ םיעגמ 4-ל טקוס      
CA V022 חתמל רפמא 5      
תירונ ללוכ ,CD V42 וא      

    900.00    90.00    10.00 .תינדי הלעפהו DEL 'חי   
      
םיעגמ 4 םע דוקיפ רסממ     08.05.041
רזע יעגמו רפמא 01-ל      
תרצות תמגודכ שרדנכ      
וא 2AC םגד קינכמלט      

  1,000.00   100.00    10.00 CA3. 'חי   
      
ינורטקלא הייהשה רסממ     08.05.042
CES-מ ןוויכל ןתינה ןמזל      
םיעגמ 2 ללוכ ,H 01 דע 1      
CA V022 חתמל םיפילחמ      
הלועפה ןפוא ,CD V42 וא      
YALED NO    :יונישל ןתינ      

    400.00   200.00     2.00 .'וכו YALED FFO, 'חי   
      
לעב ירלודומ דוקיפ ןועש     08.05.043
002 לש תינכימ הברזר      
רובע םיעגמ 2 םע תועש      
תינכותו תימוי תינכות      

    400.00   400.00     1.00 .תיעובש 'חי   
      

    120.00   120.00     1.00 רפמא 61X1 דעצ רסממ 'חי  08.05.044
      
לע טלוו 42 הארתה םזמז     08.05.045

    270.00   270.00     1.00 .חולה 'חי   
      

130,430.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../024 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     024 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

130,430.00 מהעברה      
      
      
ךופיהו חתמ רסוח רקב     08.05.046

    450.00   450.00     1.00 .R.V.N -הזאפ 'חי   
      
םיבטק 01 דע ררוב גתמ     08.05.047

    350.00   350.00     1.00 רפמא 61 םיבצמ 3 דע 'חי   
      
3 דע יבטוק דח ררוב גתמ     08.05.048

    300.00   100.00     3.00 .רפמא 61 םיבצמ 'חי   
      
דע םיבטק 3 דע ררוב גתמ     08.05.049

    300.00   150.00     2.00 .רפמא 61 םיבצמ 4 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.050
52 דע םרזל םיבטוק 3      

    250.00   250.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
"טקפ" סופיטמ םרז קתנמ     08.05.051
04 דע םרזל םיבטוק 3      

    300.00   300.00     1.00 .רפמא 'חי   
      
יבטוק -וד ירלודומ קתנמ     08.05.052

     90.00    90.00     1.00 רפמא 61 'חי   
      
דע "קתנ" וא "לעפה" ןצחל     08.05.053
רטוקב ינועבצ ,תומוק יתש      

    550.00    55.00    10.00 .מ"מ 22 'חי   
      
אל גוסמ הירטפ שאר ןצחל     08.05.055

    220.00   110.00     2.00 לעננ/לעננ 'חי   
      
תנגהל רוטסימרת רסממ     08.05.056
תמגודכ ,עונמ יפופל      

  1,200.00   600.00     2.00 .סנמיס תרצות 'חי   
      

     50.00    50.00     1.00 .W1% 1 םהואוליק 2 דגנ 'חי  08.05.058
      
,דליטלומ ןומיס תירונ     08.05.059
השדעמ הסכמ תוברל      

    750.00    50.00    15.00 מ"מ 22 רטוקב ,תינועבצ 'חי   
      
יחתמ ינפב הנגה תדיחי     08.05.060
םגד ןורטגמ תרצות רתי      

    750.00   150.00     5.00 MGD 'חי   
      
      
      
      

135,990.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../025 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     025 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

135,990.00 מהעברה      
      
      
דוקיפל ידועיי רסממ     08.05.061
תזכרמ למשח תקספה      
תרצות תמגודכ ,שא יוליג      

    250.00   250.00     1.00 .B655-OSI םגד גצמ 'חי   
      
תקפסא תוכרעמ===      
===חתמ      
      
לש חולב הנקתהו הקפסא     08.05.062
,בצוימ  ןעטמ/קפס      
    CDV42,  01 םע .רפמא  
יעבט רוריק , הלקת עגמ      
האיציבו הסינכב תונגהו      
םגד תמגודכ      
    LA0142-CPT תרצות  

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .קטיזיד  
      
המוטא םירבצמ תללוס     08.05.063
,V42 , "לופיט אלל"      
רובע המיאתמ תלוביקב      
לכל תועש 84-ל יוביג      
,תודידמהו דוקיפה ילגעמ      
    hA001 ללוכ .תוחפל  

  1,800.00 1,800.00     1.00 .המיאתמ תבשותו םילבכ 'חי   
      
- V42/032 דוקיפ יאנש     08.05.064

    350.00   350.00     1.00 250VA 'חי   
      
V032/004 דוקיפ יאנש     08.05.065

  1,100.00 1,100.00     1.00 -1500VA 'חי   
      
===חול תרואת===      
      
חולב אתל הרואת תכרעמ     08.05.067
ןגומ ת.ג תללוכה אתל      
קפסהב DEL סופיטמ הרונ      
לע ללוכ   W51 דע לש      
עגמו ילרגטניאה דויצה      
תקלדהל קינכמ -הלט לובג      

  1,500.00   300.00     5.00 'פמוק .תלד תחיתפב  
      
===רורויא תכרעמ===      
      
      
      
      
      

143,990.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../026 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     026 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

143,990.00 מהעברה      
      
      
ינורטקלא טטסומורט     08.05.068
תוברל ,תיטסלפ אספוקב      
ןתינה הרוטרפמט שגר      
דע לש קחרמל הקחרהל      
תועצמאב םירטמ 001      
תסוו ,םיירוקמ םידיג דמצ      
היוצר הרוטרפמט ןוויכל      
תולעמ 04-02 םוחתב      
יוויח תירונ תוברל ,סויזלצ      

    400.00   400.00     1.00 .הדובע בצמל 'חי   
      
תללוכה רורויא תכרעמ     08.05.069
םע ריווא תאיצי יסירת      
תמגוד חולל רורוויא חופמ      
םוטא ןנסמ ללוכ "לטיר"      
    55-PI יסירתו סירתה לע  
ןנסמ םע ריוא תסינכ      

  1,250.00   250.00     5.00 .דוקיפ טטסומרתו 'חי   
      
===הדידמ ירישכמ===      
      
08.05.070 תוילמשח תודידמ תדיחי    
CETAS תרצות תמגודכ      
.ע"וש וא HE571MP םגד      
תירוט תרושקת טרופ ללוכ      
    - 584SR טרופ ללוכ  
תרושקת םאתמו תרושקת      
ללוכו ,PI/PCT  - ל      
תרושקת לוקוטורפ      
    SUBDOM רקבל םיאתמ  
ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
ימאתמו תרושקתה      
תונגהו ז"נשמ תרושקתה      
.שורדה רזעה דויצו םיכיתנ      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק דדמנ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

151,640.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../027 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     027 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

151,640.00 מהעברה      
      
      
08.05.071 תוילמשח תודידמ תדיחי    
CETAS תרצות תמגודכ      
.ע"וש וא HE531MP םגד      
תירוט תרושקת טרופ ללוכ      
    - 584SR טרופ ללוכ  
תרושקת םאתמו תרושקת      
ללוכו ,PI/PCT  - ל      
תרושקת לוקוטורפ      
    SUBDOM רקבל םיאתמ  
ילבכ לכ ללוכ .עצומה      
ימאתמו תרושקתה      
רזעה דויצו תרושקתה      
תונגה תוברל שורדה      
דדמנ .םימיאתמ םיז"נשמו      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק טלפמוק  
      
דדמנה רקב תנקתה     08.05.072
תוינכותל םאתהב דרפנב      
OI דע טוייח ,תוקידב ללוכ      
דויצה יקפס םע םואת ,051      
םימאתמ ,םילבכ לכ ללוכ  ,      
,םיקדהמ ,תרושקת ילבכ ,      
שורדה רזעה דויצו תטוליש      
דדמנ . תונגה תוברל      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
חול לש הנקתהו הלבוה     08.05.073
הלבוה :ללוכ ישאר למשח      
ותבצהו ותסנכה ,רתאל      
לכ עוציב ללוכ .ומוקמב      
םיינכמה םירוביחה      
,דוקיפ ,חכ ,םיילמשחהו      
תקידב ללוכ .'וכו םילאנגיס      
ןקתל םאתהב חולה      
עוציבו 91416  :לארשי      
הריסמו הלעפהו םילויכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ןימזמל  
164,140.00 למשח תוחול 50.80 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  60.80 ק ר פ  ת ת       
ם י ר ז י ב א  - ת ו נ ק ת ה ו  ט ו ו י ח       
ת ו ד ו ק נ ו       
      
-למשח ירזיבא===      
===תונקתהו תוקפסא      
      

60.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ח.ג.מ   .../028 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     028 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ןווכמ ,ירטקלא וטופ את     08.06.001
ללוכ ,XUL022-02 םוחתב      
אספוקב ןקתומ ,רוא ןשייח      

    750.00   750.00     1.00 .חולל ץוחמ-55PI המוטא 'חי   
      
טוויח הנקתה הקפסא     08.06.002
לדוגב אספוק לש רוביחו      
55PI המוטא  מ"ס 06*04      
םירסממ 5 דע תללוכה      
ילעב "םילאנגיס ימגרתמ"      
032 וא 42 חתמל לילס      
תוחול תינכות יפל( טלוו      
םיעגמ 4 םע ,)למשח      
חתמב רפמא 5 ,םיפילחמ      
םשל ,טלוו 032 דע      
םילאנגיסו םידוקיפ תרבעה      

  1,000.00   500.00     2.00 .תוחול ןיב 'חי   
      
םימ ןגומ םורח ןצחל תדיחי     08.06.004
    46PI תיכוכז תספוקב  
םגד CN+ON ,הריבשל      
    SAX שיטפ ללוכ ,קינכמלט  

    240.00   240.00     1.00 'פמוק .רושק  
      
םודא עבצ הירטיפ ןצחל     08.06.005
2 ללוכ הליענ ילב/םע      
הספוקב CN/ON םיעגמ      

    240.00   120.00     2.00 .55PI המוטא 'חי   
      
םיעקש תספוק     08.06.007
ללוכ תיתילכת-בר      
ת"מאמ "תופאלק"      
    C-A52X3, תחפ רסממ  
    A52,03 2 ,רפמאילימ  
עקש ,C-A61 םית"מאמ      
עקש A61 י"ת יזאפ דח      
עקש ,EEC A61 יזאפ-דח      

  1,100.00   550.00     2.00 'פמוק EEC.A 23 יזאפ-תלת  
      
תכתממ הביתב ןופלט ןורא     08.06.008
,מ"ס 06X04 םינפ תודימב      
,מ"מ 02 יבועב ץע בג ללוכ      

  1,100.00 1,100.00     1.00 'פמוק .הקראה ספ  
      
===םימוטיא===      
      
      

  4,430.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../029 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     029 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,430.00 מהעברה      
      
      
הנגהו םילבכ רבעמ םוטיא     08.06.018
םיזגו שא ינפב םילבכ לע      
םוטיא תוטלפ תועצמאב      
ךרד,טרופמכ םוטיא ירמוחו      

    150.00   150.00     1.00 'פמוק ר"מ 1.0 דע וחטישש חתפ  
      
הנגהו םילבכ רבעמ םוטיא     08.06.019
םיזגו שא ינפב םילבכ לע      
םוטיא תוטלפ תועצמאב      
ךרד,טרופמכ םוטיא ירמוחו      
2.0 לעמ וחטישש חתפ      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ר"מ 4.0  דע ר"מ  
      
===הנזה יוק===      
      
08.06.020 שא יוליג תזכרל הנזה וק    
,5.2X3 שא ןיסח לבכב      
יבטוק-וד קספמב םייתסמה      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .ראומ  
      
יוליג תזכרל הנזה וק     08.06.021
ןיסח לבכב רקבל הצירפ      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .5.2X3 שא  
      
===םיעונמ רוביח===      
      
,WK01  דע עונמ רוביח     08.06.022
,ינכטה טרפמב ראותמכ      
- רזע ירמוחו תודובע ללוכ      

  1,250.00   250.00     5.00 'פמוק 'פמוק  
      
WK57 עונמ רוביח     08.06.023
ינכטה טרפמב ראותמכ      
- רזע ירמוחו תודובע ללוכ      

  1,300.00   650.00     2.00 'פמוק 'פמוק  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,080.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../030 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     030 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,080.00 מהעברה      
      
      
,הנקתה תודוקנ==      
==רוביחו טוויח ,הלחשה      
:ללוכ הדוקנה ריחמ :הרעה      
וא/ו רוניצ( ליבומ ,לבכ      
רוביחו טוויח ,)הלעת      
לכו ,הלעפהו הקידב      
ירמוחו םירזיבאה תודובעה      
רזיבאהמ ,םישורדה רזעה      
, )'פמוק דדמנ( חולל דע      
תוישאר תולעת טעמל      
דדמנ .דרפנב תודדמנה      
תודוקנ=== .טלפמוק      
ירזיבאו רושכמ רוביח      
===דוקיפ      
      
טוויחו רוביח הנקתה תדוקנ     08.06.024
רזיבא וא/ו רישכמ לש      
וא יגולנא ,הרקב וא דוקיפ      
ותקפסא ריחמש( ,ילטיגיד      
הקידב ללוכ )דרפנב דדמנ      
תויחנהו תוינכות יפל לויכו      

    500.00   250.00     2.00 .ןרציה 'קנ   
      
דוקיפ תכרעמ רוביח תדוקנ     08.06.026
ןוויכ ללוכ ,V.R.N-רזוח לא      

    500.00   250.00     2.00 .רזיבאה 'קנ   
      

    200.00   200.00     1.00 .טטסומרטל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.027
      

    600.00   600.00     1.00 .ץחל רמתמל רוביח תדוקנ 'קנ  08.06.028
      
סלפמ דמל רוביח תדוקנ     08.06.029
לבכ ללוכ ינוס - הרטלוא      

  1,100.00 1,100.00     1.00 לאנגיס 'קנ   
      
דמל רוביחו טוויח 'קנ     08.06.030
ללוכ ,יטטסורדיה סלפמ      
לבכו דוקיפ לבכ ,הנזה לבכ      

    600.00   600.00     1.00 .לאנגיס 'קנ   
      
,ףוצמל רוביח תדוקנ     08.06.031

  3,000.00   600.00     5.00 .חולל דעו רזיבאהמ 'קנ   
      
      
      
      
      

 14,580.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../031 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     031 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,580.00 מהעברה      
      
      
,הקיפס דמל רוביח תדוקנ     08.06.032
לבכ ,הנזה לבכ ללוכ      
לאנגיס לבכו יגולנא לאנגיס      

  2,200.00 1,100.00     2.00 .םיסלופ 'קנ   
      
רוביחו טוויח תדוקנ     08.06.033
ילבכ ללוכ רגס/ףוגמל      
,לאנגיסו דוקיפ ,הנזה      

  2,800.00   700.00     4.00 .חטשב םואת תוברל 'קנ   
      
===חכו רואמ תודוקנ===      
      
תוברל רואמל רוביח תדוקנ     08.06.035
  לבכו תולעת וא/ תורוניצ    
    YX2N 5.1 דע ךתחבX5  
רזיבאל רוביח ללוכ ר"ממ      

  4,000.00   200.00    20.00 .יפוס 'קנ   
      
תוברל ,חכ רוביח תדוקנ     08.06.037
לבכו תולעת וא/ו תורונצ      
    YX2N 5.2 דע ךתחבX3  

    750.00   250.00     3.00 .יפוס רזיבא ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      
אלל חכ רוביח תדוקנ     08.06.038
תורונצ תוברל ,יפוס רזיבא      
ךתחב YX2N לבכו תולעת      
ללוכ ,ר"ממ 6X5 וא דע      
דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו      

    700.00   350.00     2.00 טרופמכ דרפנב 'קנ   
      
,םוריח ןצחלל רוביח תדוקנ     08.06.039
דע לבכ ,רוניצ תוברל      
    5.1X5 שרדנכ,ר"ממ,  
דדמנה יפוס רזיבאל רוביחו      

    400.00   200.00     2.00 טרופמכ דרפנב 'קנ   
      
,חופמ/ןגזמל רוביח תדוקנ     08.06.040
01X5 דע לבכ ,רוניצ ללוכ      

    350.00   350.00     1.00 .יפוס רזיבא ללוכ ,ר"ממ 'קנ   
      
המרה ןקתמל רוביח 'קנ     08.06.041

    250.00   250.00     1.00 ילמשח 'קנ   
      
םרז" תודוקנ===      
==="שלח      
      
      

 26,030.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../032 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     032 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 26,030.00 מהעברה      
      
      
יוליג תכרעמל הנכה תדוקנ     08.06.043
דע רטוקב רוניצ ללוכ שא      
תביתמ ,מ"מ 32      
תזכרמ וא תופעתסה      
ללוכ ,רזיבאל דע םירוביח      
שרדנכ הכישמ טוח      
עוציבל ינכטה טרפמב      

  3,750.00   150.00    25.00 .תודוקנ 'קנ   
      
דואמ ךומנ חתמ 'עמל 'קנ     08.06.044
,הצירפ יוליג( תמגודכ      
    VTCC רוניצ תללוכה )'וכו  

  1,500.00   150.00    10.00 .הכישמ טוח + 'קנ   
      
ראותמכ ןופלט תדוקנ     08.06.046
ללוכ ,ינכטה טרפמב      
ינקת ןופלט ילבכ 2 ,תורונצ      
קזב" ןופלט רזיבאו גוז 3      

    250.00   250.00     1.00 ."שדח 'קנ   
      
הדובע תועש===      
===י'גרב      
      
יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.06.047

    800.00    80.00    10.00 .חקפמה רושיאב רזוע ע"ש   
      
יאלמשח לש י'גרב ע"ש     08.06.048

  1,200.00   120.00    10.00 .חקפמה רושיאב ךמסומ ע"ש   
      
=== םימואתו תוקידב===      
      
י"ע למשח ןקתמ תקידב     08.06.049
עוציב ללוכו( קדוב סדנהמ      
םיצולא יפל םיבלשב      
ח"וד תשגה ללוכ .)חטשב      
,חקפמל הקידבה ינותנ      
תויודגנתה ינותנ תוברל      
םירטמרפ תודידמ ,הקראה      
תוכיא ינותנו םילמשח      
ללוכ .תוינומרהו למשחה      
דע שורדה לופיטה לכ      
דע ןקתמה תאבהל      
הדימעו הניקת הלועפל      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טרפמהו ןקתה תושירדב  
      
      
      

 36,530.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../033 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     033 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 36,530.00 מהעברה      
      
      
םע למשח רוביח םואת     08.06.050
םייארחאה םימרוגה      
םואת :ללוכ ,דיגאתב      
תרוקיב תנמזה  ,תוריפח      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תרוקיבה ךלהמב עויסו  
      
הרבעה ללוכ תיתשת יוהז     08.06.051
תמישר לש תרדוסמ      
חולל םיעיגמה םילבכ      
ןכ ומכ .חטשב םנומיסו      
המישר לש הרבעה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמל תרדוסמ  
 40,530.00 תודוקנו םירזיבא - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  70.80 ק ר פ  ת ת       
      
, DEL  סופיטמ הרואת ףוג     08.07.001
,56PI םוטא ,טאוו 34      
"דל יס" םגד "שעג" תרצות      
ללוכ K0004 רוא ןווגב      

  3,630.00   330.00    11.00 .תורונ 'חי   
      
ססובמה םוריח הרואת ףוג     08.07.003
W3*2 דל תייגלונכט לע      
םוריח יריבצמ תכרעמ םע      
ףוגל י"ת לעב 06" -ל      
םגד תמגודכ םורח תרואת      
תרצותמ 517 לבוי      
דויצה לכ ללוכו טיילורטקלא      
םישרדנה רזעה ירמוחו      

  1,600.00   400.00     4.00 עורז תוברל 'חי   
      
הנווכה טלש הרואת ףוג     08.07.013
דל תייגלונכט לע ססובמה      
םוריח יריבצמ תכרעמ םע      
ףוגל י"ת לעב 081" -ל      
םגד תמגודכ םורח תרואת      
תרצותמ ,LE  2 617 ינור       
ץעוי רושיאבו . טיילורטקלא      

    900.00   450.00     2.00 .תוחיטבה 'חי   
      
ץוח תרואת ףוג     08.07.014
קפסהב DEL תייגולונכטב      
דויצ ללוכ טאוו 53 דע      
ראטס תמגודכ ילרגטניאה      

  4,800.00   600.00     8.00 .שעג תרצותמ דל 'חי   
 10,930.00 70.80.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: ח.ג.מ   .../034 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     034 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,930.00 מהעברה      
      
      
תבהבהמ הרהזא הרונמ     08.07.025
תינוציח הנקתהל )הקלק'צ(      

    750.00   750.00     1.00 .טלוו 032 חתמב 'חי   
      
ינפל תחתמ הרואת יסיסב     08.07.035
ףוגל הנכהל עקרקה      

  3,190.00   638.00     5.00 הרואת 'חי   
 14,870.00 הרואת 70.80 כ"הס  

      
ר ק ב  90.80 ק ר פ  ת ת       
- ת ר ו ש ק ת  ם ע  ת נ כ ו ת מ       
ן י י כ ז  י "ע  - ת י ט ו ח ל א       
ד י ג א ת ב       
      
תנכותמ רקב ====      
    ====  
      
- תנכותמ רקב לולכמ===      
    ===PLC  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

90.80.1 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: ח.ג.מ   .../035 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     035 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
ECA-0863 רקב לולכמ     08.09.002
:ללוכ טרפמב ראותמכ      
    UPC תרושקת תואיצי  
:שרדנכ תרושקת יסיטרכו      
תונכת בשחמל ,דדומ ברל      
8 תבשות ללוכ ,ש"מקמלו      
חכ קפס ,םיצירח      
םירבצמ ,CDV21-ל      
תועש 84 רובע תלוביקב      
םיטרופ 2 ללוכ ,יוביג      
יטרופ השולשו םילאיריס      
ןוישיר ןכ ומכ טנרתא      
ללוכ ןכ ומכ .הנפצה      
םיביכרה לכו ש"מקמ      
תכרעמב בולישל םישורדה      
תיטוחלאה תרושקתה      
םילבכה לכ ללוכו תמייקה      
םירזיבאהו םימאתמה      
םלשומ דוקפתל םישורדה      
תכרעמב בולישלו      
תיטוחלאה תרושקתה      
,םילבכה לכ ללוכו תמייקה      
םירזיבאהו םימאתמה      
תנכות ללוכ םישורדה      
דויצה טעמל ,תונכית      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .ךשמהב טרופיש  
      
םיצירח 8 תבשות     08.09.003

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .םילבכ ללוכ הבחרהל  
      

  8,400.00 2,800.00     3.00 .ID23 סיטרכ 'חי  08.09.004
      

  4,800.00 2,400.00     2.00 .OD61 סיטרכ 'חי  08.09.005
      

  4,700.00 4,700.00     1.00 .IA61 Am02-4 סיטרכ 'חי  08.09.006
      

  5,500.00 5,500.00     1.00 OA 4 AM02 - 4  סיטרכ 'חי  08.09.007
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 51,400.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../036 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     036 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 51,400.00 מהעברה      
      
      
לנפ - ליעפמ - גצ תדיחי     08.09.008
,יפרג ,רקבל ימוקמ הלעפה      
תמגודכ ,תוחפל 7" ינועבצ      
םגד ROXE תרצות      
    ,ETOP-707 UNIOP  
טרופ ללוכ ,י"זב םזומ      
לוקוטורפו תרושקת      
תרושקת      
    PCT-SUBDOM/PI, ללוכ  
תירוט תרושקת טרופ      
    BUS-MASTER-RS485  
    DOM )לבכ ללוכ .)היצפוא  
דדמנ.רקבל תרושקת      

  7,500.00 7,500.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
יתיישעת HCTIWS תדיחי     08.09.009
תשוחנ תואיצי 61 ,להונמ      
    54JR, חתמב ןזומ W42  
תרצות תמגודכ ,י"ז      
    MUIXENNOC, לכ ללוכ  
םיביכרל תרושקתה ילבכ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .םיילאירפירפה  
      
יאלמשח תופתתשה     08.09.010
הלעפהב הסונמו החמומ      
הרקבה תכרעמ לש הצרהו      
,הנכותה בתוכ םע  דחי      
יפל תוקידבו  םינוכדיע ללוכ      

  3,600.00 1,200.00     3.00 ןנכתמה תויחנה ע"י   
      
רקב לש הנקתהו הקפסא     08.09.011
םאתהב ירלולס תרושקת      
םילבוי דיגאת טרדנטסל      
םדומ ללוכ ( דודשא      

  6,000.00 6,000.00     1.00 )תרושקיתו הנטנאו 'חי   
      
בחר ספל תורבחתה     08.09.012
י"ע ג.י תמייק ש"תב      
    PI/PCT SUBDOM  לבכ  
    7TAC. לש הרדגה ללוכ  
טנ לג י"ע םייקה רקבתה      

  5,500.00 5,500.00     1.00 'פמוק .תמייקה תכרעמב  
      
      
      
      
      

 79,000.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../037 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     037 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 79,000.00 מהעברה      
      
      
רקבל תימושיי הנכות     08.09.013
תנחת מ"פת לש תנכותמ      
הנכות תוברל הביאשה      
,דדומ בר לש בולישו ךסמל      
טרופמ מ"פת תנכה ללוכ      
תנכה ללוכ ,עוציבל רשואמ      
.עוציב יפל םלשומ דועית      
005,32 לש דוסי ריחמב      

 25,600.00 25,600.00     1.00 'פמוק .ח"ש  
      
,ל"נכ תימושי הנכות     08.09.014
,הלעפה לנפ בולישל      

  8,700.00 8,700.00     1.00 'פמוק ח"ש 0057 דוסי ריחמב  
      
תרדגהו תימושיי הנכות     08.09.015
.רקבב ש"ת ןיב תרושקתה      
    ECA רקבל דע ימוקמ  
ללוכ(  תמייק ג.י ש"תב      
- )ךרוצה תדימב רוסממ      
םייזכרמ תרושקת ימאתמו      
)TPCM + זכרמ דקסומ(      
ח"ש 0057 לש דוסי ריחמב      

  8,700.00 8,700.00     1.00 'פמוק .  
      
בולישל תימושיי הנכות     08.09.016
,IMH 'עמב םוריח רגאמ      
יכסמ 3 דע תנכה ללוכ      
בוליש ,הגוצתו לועפת      
,םימייק IMH יכסמב      
ןתצפהו תוארתה תרדגה      
תוילוק תועדוה 'עמב      
-ב ןוכדיעו תמייקה םיר'גייפו      
+ RETSAM( םיבשחמ 6      
    5 X WEIV( דוסי ריחמב  

  8,700.00 8,700.00     1.00 'פמוק .ח"ש 005,7  
      
תכרעמ לש הצרהו הלעפה     08.09.017
תרושקתה הרקבה      
זכרמבו חטשב בושחימהו      
,הנכותה בתוכ י"ע הרקבה      
יפכ םילויכו םינוכדיע ללוכ      
הלעפהל דע שרדנש      
לש דוסי ריחמב תמלשומ      

 14,700.00 2,450.00     6.00 .הדובע םוי ח"ש 052,2 ע"י   
      
      
      

145,400.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../038 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     038 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

145,400.00 מהעברה      
      
      
תירוט תרושקת םאתמ     08.09.018
    RS232/RS485  

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק .. PI/PCT תרושקתל  
146,650.00 דיגאתב ןייכז י"ע - תיטוחלא - תרושקת םע תנכותמ רקב 90.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

480,880.00 הרקבו למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../039 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     039 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
חיט תודובע 90 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90 ק ר פ  ת ת       
      
תובכש יתש םינפ חיט     09.01.010
לע םינוויכ ינשב לגרס      
וא ) תוריק( םייכנא םיחטש      
םיימינפ ,)תורקת( םייקפוא      
תומוקמב ,םישבי םירדחל(      
טרופמכ )הקימרק אלל      
הדובעה רדחב מ"טמב      
םהב תומוקמבו םיתורישהו      

  3,410.00    55.00    62.00 וא בתכב חקפמה הרוי ר"מ   
      
לגרס תובכש יתש ץוח חיט     09.01.020
םיחטש לע םינוויכ ינשב      
םייקפוא וא ) תוריק( םייכנא      
םיימינפ ,)תורקת(      
תומוקמב ,םישבי םירדחל(      
טרופמכ )הקימרק אלל      
הדובעה רדחב מ"טמב      
םהב תומוקמבו םיתורישהו      

  3,850.00    55.00    70.00 וא בתכב חקפמה הרוי ר"מ   
  7,260.00 םינפ חיט 10.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,260.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../040 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
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08/03/2022
דף מס':     040 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
ןופידו םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלא 32 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ר א ל ס  י ט נ מ ל א  32 ק ר פ       
ן ו פ י ד ו  ם י נ ב מ  ס ו ס י ב ל       
      
י ט נ מ ל א  10.32 ק ר פ  ת ת       
י ר א ל ס       
      
תוריקב ןוטבה גוס :הרעה      
תוריקל םאתומ 04-ב      
טרפמל םאתהב יראלס      
.ףרוצמ      
      
04-ב יראלס תוריק     23.01.010
ףרוצמ טרפמל םאתהב      
טיינוטנב תסימת םע םיקוצי      
)הריפח( עקרק ךותיח ,      
מ"ס 09 יבועב הקיציו      

1,844,640.00 1,220.00 1,512.00 .רטמ 51 דע קמועבו ק"מ   
      
םילוגע הדלפ תוטומ     23.01.020
םירטקה לכב םיעלוצמו      

1,084,320.00 5,020.00   216.00 .ןוטבה ןויזל םיכרואהו ןוט   
      
םיעובק הדלפ תורוניצ     23.01.030
הנכהכ יראלסה תוריקב      
תוינוס ארטלוא תוקידבל      

 14,400.00    20.00   720.00 .תורוניצה סויד ללוכ רטמ   
2,943,360.00 יראלס יטנמלא 10.32 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

2,943,360.00 ןופידו םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלא 32 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../041 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     041 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  43 ק ר פ       
ש א  י ו ב י כ ו       
      
ת כ ר ע מ  10.43 ק ר פ  ת ת       
ש א  י ו ב י כ ו  י ו ל י ג       
      
םיריחמה לכ .1 :תורעה      
,הנקתה ,הקפסא םיללוכ      
רושיא תלבקו הקידבו לויכ      
םיריחמה לכ .2.י"תמ      
תוירחא תונש יתש םיללוכ      
.האלמ      
      
יוליג , רזיבאל רוביח תדוקנ     34.01.001
,הרונמ ,יאלג :ןוגכ( שא      
רוניצ ללוכ )'וכו ןצחל רפוצ      
61( שא ןיסח םודא ףכירמ      
לבכ ללוכו )מ"מ 32 וא מ"מ      
ריחמה .ינקית ןשע יוליג      
הנקתה ,הקפסא ללוכ      
טרפמב ראותמכ הלחשהו      
06 לכ קוזיח ללוכ ,ינכטה      
תודובעה לכ ללוכו מ"ס      
םישורדה רזעה ירמוחו      

  4,000.00   200.00    20.00 .תמלשומ הנקתהל 'קנ   
      
שא יוביכו יוליג תזכר רוביח     34.01.002
תזכרכ הרדגהו רגאמ      
תישאר תזכר לש הנשמ      
עוצב ללוכ ג"י ןוכמב      
ןיב הנקתהו טוויח תודובע      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .םינבמה  
      
,רוביח הנקתה ,הקפסא     34.01.012
לש הלעפהו תונכית      
,שא יוביכו יוליג היזכרמ      
  הנשמ תזכרכ שמתשתש    
טרפמה תושירדל םאתהב      
. םינוויכו םיתוסיו תוברל      
תרצותמ היהת תזכרה      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק רייפלט תרבח  
      
טרפמב ראותמכ  ןשע יאלג     34.01.013
ירמוח לכ ללוכ ינכטה      
,הנקתהל םישורדה רזעה      
לש הלעפהו םלשומ רוביח      

  2,880.00   240.00    12.00 .יאלגה 'חי   
      
      

 13,380.00 10.43.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../042 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     042 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,380.00 מהעברה      
      
      
ראותמכ הלעפה ינצחל     34.01.015
ירמוח ללוכ ,ינכטה טרפמב      
,הנקתהל םישורדה רזעה      
לש םלשומ הלעפהו רוביח      

    300.00   150.00     2.00 ןצחלה 'חי   
      
ראותמכ ןומיס תרונמ     34.01.017
ירמוח ללוכ ינכטה טרפמב      
הנקתהל םישורדה רזעה      
ג"ע וא חולב הנקתהל(      
הלעפהו רוביח ללוכ )ריק      
ןומיסה תרונמ לש םלשומ      

    700.00   140.00     5.00 .רוביח 'קנ ללוכ 'חי   
      
ץנצנ ללוכ הארתה רפוצ     34.01.019
דעוימ ,ןשע יוליג תכרעמל      
,הנבמל ץוחמ הנקתהל      
רזעה ירמוח לכ ללוכ      
ללוכ ,הנקתהל םישורדה      
לש תמלשומ הלעפהו רובח      

    600.00   300.00     2.00 רפוצה 'חי   
      
ןקתומ ראומ לופכ קספמ     34.01.022
ללוכ תזכרל דומצ ריקה לע      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .טוויחו הנקתה ,הקפסא  
      
יוביכ זג ללוכ שא יוביכ לכימ     34.01.023
002MF, GK5 ינקית      
תיקפוא וא תיכנא הנקתהל      
ןוגיע ירזיבא ללוכ      
םיצפנ ללוכ םיילניגרוא      
תורוניצ ,םילניגרוא      
יוביכל םישורדה םירזיבאו      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .למשח חולב יטמוטוא 'חי   
      
תורשפא םע יטמוטוא ןגייח     34.01.025
גויחו תועובק תוטלקה 2      
ללוכ ,ןופלט ירפסמ 5-ל      
וקלו היזכרמל רוביח      

    800.00   800.00     1.00 .תרושקת 'חי   
      
יוליגה תכרעמ תקידב     34.01.030
ןוכמ י"ע יוביכה תכרעמו      
דע ,ילארשיה םינקתה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק י"תמ רושיא תלבק  
 23,080.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 כ"הס  
 23,080.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס  

קובץ: ח.ג.מ   .../043 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     043 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ו ג י מ  ת כ ר ע מ  53 ק ר פ       
ן י י כ ז  י "ע  - י נ ו ר ט ק ל א       
ד י ג א ת ה       
      
ת כ ר ע מ  10.53 ק ר פ  ת ת       
ה צ י ר פ  י ו ל י ג       
      
לכ תא םיללוכ םיריחמה      
ךותב הדובעה תויולע      
ללוכ ,הנבמל ץוחמו הנבמ      
,הנקתה ,רזיבאה תקפסא      
,היצרגטניא ,רוביח ,טוויח      
לכ תוברל ,הלעפהו הקידב      
,םיקוזיחה ,םימאתמה      
םילבכה ,םירזיבאה      
,םישורדה םיליבומהו      
הנזה לגעמ עוציב תוברלו      
חולמ דויצה לש תילמשח      
ןקתמה לש למשחה      
ת"מאמ תפסוה תוברל(      
,)'וכו םיקדהמ טוויח ,חולב      
תרושקת יטוויח ללוכ      
טולישו ןומיס ,םילאנגיסו      
.טלפמוק דדמנ .שרדנכ      
      
קרפב םירדגומה םיריחמה      
םירדגומ ,53 קרפ ,הז      
ןלבקה לעו דוסי ריחמ      
תורשקתה ןובשחב תחקל      
עוצבל ןימזמה לש ןייכזל      
החטבא תוכרעמ      
בלתשהל תורומואש      
לש ב"ושו בופ תכרעמב      
וללכי ןלבקה יריחמ .ןימזמה      
חוורהו תורוקתה תא      
עורגל ל"נב ןיאו ,ינלבקה      
ישארה ןלבקה תוירחאמ      
ןלבק - הרקב דיל 'בחו      
.טקיורפב החטבאה      
      
61 החטבא תזכר לולכמ     35.01.002
תדלקמ תדיחי ללוכ םירוזא      
זראמ ,תקחורמ הגוצת -      
יוביגל תוללוס ,קפס ,םוטא      
ריחמב שרדנה דויצה לכו      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק .ח"ש 0023 דוסי  
      
דוסי ריחמב ינוציח רפוצ     35.01.004

    350.00   350.00     1.00 'פמוק ח"ש 003  
  4,350.00 10.53.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: ח.ג.מ   .../044 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
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08/03/2022
דף מס':     044 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  4,350.00 מהעברה      
      
      
תבהבהמ הרונ - האושמ     35.01.005
ריחמב תינוציח הנקתהל      

    400.00   400.00     1.00 'פמוק .ח"ש 053 דוסי  
      
הנקתהל יביספ .א.א יאלג     35.01.006
004 דוסי ריחמב תימינפ      

    900.00   450.00     2.00 'פמוק .ח"ש  
      
יטנגמ קספמ     35.01.007
,םיחתפ/תונולח/תותלדל      
וא תימינפ הנקתה - םירעש      
053 דוסי ריחמב תינוציח      

  1,200.00   400.00     3.00 'פמוק .ח"ש  
      
הנקתהל יביספ .א.א יאלג     35.01.008
לש דוסי ריחמב תינוציח      

 10,000.00 1,000.00    10.00 'פמוק .ח"ש 058  
 16,850.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 כ"הס  

      
ד ו י צ  20.53 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת ר ק ב       
      
לש דוסי ריחמב םיגת ארוק     35.02.002

    575.00   575.00     1.00 'פמוק .ח"ש 005  
      
ריחמב הסינכ/השיג רקב     35.02.003

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק ח"ש 0023 לש דוסי  
      
הצרהו הלעפה טויח     35.02.004

    880.00   880.00     1.00 'פמוק ח"ש 057 לש דוסי ריחמב  
      
לוענמ תנקתהו תקפסא"     35.02.005
005 יטנגמורטקלא      

  1,185.00 1,185.00     1.00 'פמוק ": 022LG-LTM""ק  
      
ןצחל תנקתהו תקפסא     35.02.006

    265.00   265.00     1.00 'פמוק םוריחב האיציל ץופינ  
      
ןצחל תנקתהו תקפסא     35.02.007

    218.00   218.00     1.00 'פמוק החיתפ  
  7,123.00 הסינכ תרקב דויצ 20.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      

קובץ: ח.ג.מ   .../045 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     045 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  30.53 ק ר פ  ת ת       
ס "מ ט       
      
תוטלקהו תומלצמ רקב     35.03.001
ילטיגיד + יגולנא - ידירביה      
ריחמב תומלצמ 8 -ל -      

 17,500.00 17,500.00     1.00 'פמוק .ח"ש 00051 לש דוסי  
      
הנקתהל העובק המלצמ     35.03.007
007,2 דוסי ריחמב תינוציח      

 24,000.00 3,000.00     8.00 'פמוק .ח"ש  
      
המלצמ קוזיח ןקתה     35.03.008
ריחמב הנבמ ריקל תינוציח      

  8,400.00 1,050.00     8.00 'פמוק ח"ש 009 דוסי  
 49,900.00 ס"מט דויצ 30.53 כ"הס  

      
ד ו י צ  40.53 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ל ל כ  ת ו ד ו ב ע ו       
      
דויצ לכל יוביג תכרעמ     35.04.003
,הסינכ תרקב ,החטבאה      
84-ל תרושקתהו ס"מטה      
+ קפס :תוברל( תועש      
S.P.U ןיפוליחל וא םירבצמ      
לש דוסי ריחמב )'וכו ,      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .ח"ש 0052  
      
דוויז ,הנקתה ,הקפסא     35.04.005
91" םידסמ ןורא לש טוויחו      
דויצו תומלצמה רקב רובע      
יוביגהו תרושקתה ,למשחה      
'חי לש דוויזו הנקתה ללוכ -      
    S.P.U  תילמשח הנזהו  
תכרעמה יביכר לכל      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .ח"ש 0006 דוסי ריחמב 'חי   
      
הצירפ יוליג תכרעמ רוביח     35.04.015
לש הנשמ תכרעמכ      
ןוכמב תרושקת תכרעמ      
םתרדגה ללוכ ג"י בויב      
רוביחה .הרקבה זכרמה      
תרנצ לש שומישב היהי      
7TAC תרושקת ולבכו      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק תינוציח הנקתהל  
      
      
      
      

 12,000.00 40.53.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../046 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     046 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,000.00 מהעברה      
      
      
35.04.020 ס"מט תכרעמ רוביח    
לש הנשמ תכרעמכ      
בויב ןוכמב ס"מטה תכרעמ      
RVD תרדגה ללוכ ג"י      
תמייקה תכרעמב שדח      
רוביחה .הרקבה זכרמבן      
תרנצ לש שומישב היהי      
םיביס גוסמ תרושקת ילבכו      
דויצה לכ ללוכ םייטפוא      
םירבחמ תוברל הוולינה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק םייטפוא םימאתמו  
 17,000.00 תויללכ תודובעו דויצ 40.53 כ"הס  

      
ה נ כ ו ת  60.53 ק ר פ  ת ת       
י ו ל י ג  ת כ ר ע מ ל  ת י מ ו ש י י       
ה ס י נ כ ה  ת ר ק ב ו  ה צ י ר פ ה       
      
רתאה בולישל הנכות     35.06.001
הצירפה יוליג ,תכרעמב      
ללוכ ,הסינכה תרקבו      
םינותנה סיסבב הרדגה      
לכו תזכרה לש זכרמב      
תרדגה ללוכ רתאה ינותנ      
םיגתה ילעב תומושר      
ללוכ ,תואשרהה - הרדגהו      
יוליג תזכר ןיב קשממ      
הסינכה רקבל הצירפה      
לורטינ תלועפ עוציבל(      
לכב בוליש ללוכ  ,)הכירדו      
.םימושייה יללוחמ תונכות      
דיחא ריחמ יפל דדמנ      
לש דוסי ריחמב - רתאל      

  1,700.00 1,700.00     1.00 'פמוק .ח"ש 0051  
      
הערתה תדוקנל הנכות     35.06.002
ללוכ ,רחא רזיבא וא יאלגמ      
,םינותנה סיסבב הרדגה      
,םיכסמב הגוצת תרדגה      
לוהינ תנכותב הרדגה      
תועדוה רודיש ,םיעורא      
    SMS ריחמ יפל דדמנ .'וכו  
דוסי ריחמב הדוקנל הדיחי      

  5,250.00   350.00    15.00 .'קנל ח"ש 003 לש 'חי   
      
      
      

  6,950.00 60.53.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../047 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     047 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  6,950.00 מהעברה      
      
      
ללוכ ,רתאל יפרג םישרת     35.06.005
רתאה לש לע טבמ םישרת      
,תזכרה סוטטס תגוצת ,      
,םיאלגה לש תימניד הגוצת      
דויצ לכו יוליגה ירוזא      
בוליש ללוכ ,החטבאה      
רתאה לש ילטיגיד םולצת      

    600.00   300.00     2.00 ח"ש 052 לש דוסי ריחמב- 'חי   
  7,550.00 הסינכה תרקבו הצירפה יוליג תכרעמל תימושיי הנכות 60.53 כ"הס  

      
ה נ כ ו ת  70.53 ק ר פ  ת ת       
ס "מ ט ה  ת כ ר ע מ ל  ת י מ ו ש י י       
      
רתאב ימוקמ RVN תרדגה     35.07.010
ישארה RVN -ה תרשב ,      

  1,250.00 1,250.00     1.00 'פמוק ח"ש 0001 לש דוסי ריחמב  
      
תנכותב המלצמ תרדגה     35.07.020
ללוכ ,ס"מטה תכרעמ      
ימוקמ RVN -ב התרדגה      
ישארה RVN -ה תרשבו      
בוליש ללוכ ,זכרמב      
הטלקהה ,הייפצה תנכותב      
תרדגה ללוכו ,רוזחשהו      
יפל דדמנ .קוחרמ לועפתה      
ללוכ ,המלצמל דיחא ריחמ      
שרדנה םושייה לכ      
ריחמב ס"מטה תכרעמב      

  1,800.00   300.00     6.00 .ח"ש 052 לש דוסי 'חי   
  3,050.00 ס"מטה תכרעמל תימושיי הנכות 70.53 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

101,473.00 דיגאתה ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../048 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     048 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
חטש חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ט ש  ח ו ת י פ  04 ק ר פ       
      
ת ו ד ו ב ע  10.04 ק ר פ  ת ת       
ה ס י ר ה ו  ק ו ר י פ       
      
תמייק רדג קוריפ תודובע     40.01.010
תינכתב הארומכ      
יפל יוניפו  10-1.23060      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק חקפמה תויחנה  
      
תוחוש יוניפו יוליג תודובע     40.01.020
רגאמ םחתמב בויב      
תינכתב הארומכ םוריחה      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק 06032.1-01  
 30,000.00 הסירהו קוריפ תודובע 10.04 כ"הס  

      
ת ו ד ו ב ע  20.04 ק ר פ  ת ת       
ט ל פ ס א       
      
תובכשב חנומ 'א גוס עצמ     40.02.010
קדוהמ מ"ס 02 יבועב      
%89 לש תופיפצ תגרדל      

  2,250.00    25.00    90.00 .וה.ש.א.א .דומ ר"מ   
      
C.M.07 ןמוטיב תזתה     40.02.020

    180.00     2.00    90.00 ר"מ/ג"ק 0.1 תומכב ר"מ   
      
001/08 ןמוטיב סוסיר     40.02.030

     90.00     1.00    90.00 ר"מ/ג"ק 4.0 תומכב ר"מ   
      
סג טלפסא ןוטבמ הבכש     40.02.040
3.4 םע מ"ס 5 יבועב      
רוזיפ ללוכ תוחפל ןמוטיב      

  2,880.00    32.00    90.00 קודיהו ר"מ   
      
הנוילע תאשונ הבכש     40.02.050
ןוטבמ םיחטשמו םישיבכב      
מ"ס 3 יבועב קד טלפסא      

  4,500.00    50.00    90.00 תוחפל ןמוטיב %2.5 םע ר"מ   
      
הנותחת תאשונ הבכש     40.02.060
טלפסא ןוטבמ )תרשקמ(      
3.4 םע מ"ס 5 יבועב סג      
רוזיפ ללוכ תוחפל ןמוטיב      

  4,500.00    50.00    90.00 קודיהו ר"מ   
      
      
      
      

 14,400.00 20.04.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../049 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     049 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
חטש חותיפ 04 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 14,400.00 מהעברה      
      
      
52/71 תעפושמ הפש ןבא     40.02.070
תרצות 0102 ט"קמ מ"ס      
תחנומ ע"וש וא "ןייטשרקא"      
גוס עצמ ג"ע ןוטב דוסי לע      

    920.00    46.00    20.00 'א רטמ   
 15,320.00 טלפסא תודובע 20.04 כ"הס  

      
ת מ ק ה  30.04 ק ר פ  ת ת       
ה נ ב מ ל  ב י ב ס מ  ר ד ג       
ת ו ב א ש מ ה       
      
יפל תשר רדג תמקה     40.03.010
ךא A9-6 טרדנטס תינכת      

 15,000.00   300.00    50.00 .'מ 5.1 הבוגב רטמ   
      
תיפקיה רדגל רבוע דוסי     40.03.020
מ"ס 02 יבועב 03-ב ןוטבמ      

  3,240.00 1,080.00     3.00 טרפ יפל ק"מ   
      
5 יבועב הזר ןוטב עצמ     40.03.030

    360.00    36.00    10.00 דוסי מ"ס ר"מ   
      
לדוגב חפ יטלש תנקתה     40.03.040
    23x23 מ 01 קחרמב מ"ס'  
הנכס" בותיכה םע הזמ הז      

    250.00    50.00     5.00 "הסינכ ןיא 'חי   
 18,850.00 תובאשמה הנבמל ביבסמ רדג תמקה 30.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,170.00 חטש חותיפ 04 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../050 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     050 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב  ,ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
ל ו ע י ת ו       
      
ו ק  10.75 ק ר פ  ת ת       
ה ס י נ כ  ת ח ו ש מ  ה ש י ל ג       
      
תחושב הרידח עוציב     57.01.010
תנחתל תמייק הסינכ      
תינכת יפל הביאשה      
8-8 ךתח 42-1.23060      
רטוקב הדלפ רוניצ רובע      
יפל ,רוניצה ןוגיע ללוכ 23"      

 10,000.00 10,000.00     1.00 'פמוק 43-4 טרדנטס תינכת  
      
רטוקב  הדלפ רוניצ עטק     57.01.020
םע ,61/1" ןפוד ריבועו 23"      
הנימולא טלמ ימינפ יופיצ      
,תינוציח וירט תפיטעו      
תחוש ןיב  'מ 3.4 קמועב      
םיבוגמ אתל הסינכה      
,תיכנא הריפח תוברל      
תרזחה טלפסא ךותיח      

  3,000.00 2,000.00     1.50 .ותומדקל חטשה רטמ   
      
תימורט בוגמ תחוש     57.01.030
"ןמפלוו" תרצות תמגודכ      
יפל 'מ x9.3 4.1 תודימב      
ךתח 42-1.23060 תינכת      
תינכת יפלו 8-8      
B-B ךתח 12-1.23060      
חתפ ללוכ ,טסדופ ללוכ      
PRG 08 ר וניצל הסינכ      
-ל םימיאתמ םימטאו מ"ס      
    PRG רוניצל האיצי חתפו  
    CVP 006 םטא םע מ"מ  
לכה םיאתמ ביבוטיא      
דחוימ רוצי ,טלפמוק      
טסאדופ ללוכ .טקייורפל      
ךרוצל החושב הדימעל      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק הבבגה תפיסא  
      
ךרואב החושל הדירי םלוס     57.01.040
טרדנטס תינכת יפל 'מ 1.2      

  4,000.00 4,000.00     1.00 מ"בלפ יושע 33-6 'חי   
      
      
      
      
      

167,000.00 10.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../051 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     051 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

167,000.00 מהעברה      
      
      
. 0.1X5.3 תודימב הסכמ     57.01.050
יושע מ"ס 01 יבועבו 'מ      
םידימע םיבכורמ םירמח      
תינכת יפלVU תנירקל      
ללוכ 81-5 טרדנטס      

  3,500.00 3,500.00     1.00 ןוטבב תנגועמ תרגסמ 'חי   
      
רטוקב  CVP 8NS  רוניצ     57.01.060
,'מ 56.4 קמועו מ"מ 006      
ךותיח תודובע עוציב ללוכ      
,תיכנא הריפח ,טלפסא      
ותומדקל חטשה תרזחה      
לכה ,הדובעה ףוסב      
טרפמל םאתהבו טלפמוק      
75 קרפב תרנצה תודובע      

          1,700.00 .דחוימה טרפמל רטמ           
      
,'מ 8.1 רטוקב החוש     57.01.070
הסכמ ללוכ ,'מ 5.5 קמועו      
ללוכ מ"ס 06 רטוקב .ב.ב      
CVP 006 רוניצל םירוביח      
םע האיצילו הסינכל מ"מ      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .טלפמוק לכה ,םימטא 'חי   
      
תשילג תעינמל קקפ     57.01.080

  1,000.00 1,000.00     1.00 תינמז םיכפש רטמ   
      
54 לש הנקתהב ינדי בוגמ     57.01.090
תיפסא לס ללוכ .תולעמ      
CVP ןוליו ללוכ ,הבבגה      

500,000.00 500,000.00     1.00 בוגמהו חפה יוסיכל 'חי   
      
ימינפ יופיצ םע הדלפ רוניצ     57.01.100
וירט תפיטעו הנימולא טלמ      
ןפוד יבועו 42" רטוקב      
56.4 קמועב חנומ 61/1"      

  2,800.00 1,400.00     2.00 'מ רטמ   
      
42" רטוקב ריק רבעמ     57.01.110
תעבט ללוכ 613 מ"בלפמ      
טרדנטס תנכת יפל ןוגיע      
ללוכ ,םינגוא ללוכ ,43-4      
ןגואל הדלפ ןגוא ןיב ץויח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 טלפמוק לכה מ"בלפ 'חי   
      
09 613 מ"בלפ תשק     57.01.120

  4,000.00 4,000.00     1.00 42" רטוקב 'חי   
688,300.00 10.75.1 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: ח.ג.מ   .../052 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     052 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

688,300.00 מהעברה      
      
      
רטוקב 613 מ"בלפ רוניצ     57.01.130

  8,000.00 2,000.00     4.00 ריקל תוכימת ללוכ 42" רטמ   
696,300.00 הסינכ תחושמ השילג וק 10.75 כ"הס  

      
ה ק י נ ס  ו ק  20.75 ק ר פ  ת ת       
ם ו ר י ח ה  ר ג א מ מ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ       
ר ג א מ ב  ת ו ב א ש מ ל       
ם ו ר י ח ה       
      
תרנצ לש הבכרהו הקפסא      
יפל תנוולוגמ הדלפמ היולג      
ןוווליגה תוברל ,תינכתה      
תינוציח העיבצו םוחב      
יסקופא תובכש יתשב      
תוברל ,טרפמב טרופמכ      
,םירבעמ ,םיכותיח ,םיחיפס      
רבעמב הנקתה ,תוכימת       
תויקסיד ,םיבלשב תוריקה      
טעמל ,ביבסמ ןכותירו ןוגיע      
תועבטו ןגוא ללוכ .םירזיבא      
תומלשב ןקתומ לכה ,ןוגע      
:ןלהלדכ      
      
יבועו 01 רטוקב ל"נכ רוניצ     57.02.030

 22,950.00   850.00    27.00 61/1" ןפוד רטמ   
      

  6,800.00 1,700.00     4.00 ל"נכ 54 תשק 'חי  57.02.040
      

  6,800.00 1,700.00     4.00 ל"נכ 09 תשק 'חי  57.02.050
      
01" ןגואמ רזוח לא םותסש     57.02.060
.א תרצות המגודכ הצוב ל      
םע S040-RN םגד .י.ר      
ץחלל "זרא" ןוילע חתפ      
הפוצמ 'מטא 6 הדובע      
ריצ םע ילונפ ץוחו םינפ      
ינשמ יטנגמורטקלא טלוב      
,המירז רסוחל םידדצה      
,למשחה חולל רוביח ללוכ      
ליבגמ קספמ ללוכ      
    , NO FLOW SWITCH  
הדובעה לכ טרפמל      

 40,000.00 20,000.00     2.00 .תומלשב 'חי   
      

 76,550.00 20.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../053 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     053 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,550.00 מהעברה      
      
      
תקצימ ןגואמ זירט ףוגמ     57.02.070
ימינפ יופיצ םע קלח רבעמ      
רפוגמ זירטה .ילונפ ינוציחו      
    MDPE ריצ תליענ םואו  
,ינדי לגלג תוברל ,ןוילע      
תינוויכ וד המיטא לעב      
םינגוא ללוכ ,01" רטוק      

 10,000.00 5,000.00     2.00 טלפמוק לכה םיידגנ םינגואו 'חי   
      
םגד ןגואמ תורוניצ רבחמ     57.02.080
הצוב וקל  0002 סוארק      

  5,000.00 2,500.00     2.00 01" רטוקב רונצל 'חי   
      
.י.ר.א תרצות ריוא םותסש     57.02.090
בלושמ בויבל "עלס" םגד      
ןגואמ הסינכ רוביח םע      
קותינ זרב ללוכ 3" רטוק      
,זוקינ תכרעמו רורחשו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 טלפמוק לכה 'חי   
      
לע תנוולוגמ הדלפמ ןגוא     57.02.100
,01" רטוקב הדלפ רוניצ      
םיגרב תוברל ,ךותירב      

 16,200.00   900.00    18.00 .םימטאו 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפמ רוויע ןגוא     57.02.110
,21" רטוקב הדלפ רוניצ לע      
םיגרב תוברל ,ךותירב       

  1,760.00   880.00     2.00 .םימטאו 'חי   
      
תרנצ לש הבכרהו הקפסא      
יפל תנוולוגמ הדלפמ היולג      
ןוווליגה תוברל ,תינכתה      
תינוציח העיבצו םוחב      
יסקופא תובכש יתשב      
תוברל ,טרפמב טרופמכ      
,םירבעמ ,םיכותיח ,םיחיפס      
רבעמב הנקתה ,תוכימת       
תויקסיד ,םיבלשב תוריקה      
טעמל ,ביבסמ ןכותירו ןוגיע      
תועבטו ןגוא ללוכ .םירזיבא      
תומלשב ןקתומ לכה ,ןוגע      
:ןלהלדכ      
      
ש "ת  ן ו ו י כ ל  ה ק י נ ס  ת ר נ צ       
ג"י       
      

119,510.00 20.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../054 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     054 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

119,510.00 מהעברה      
      
      

 14,000.00   700.00    20.00 01" רטוקב  ל"נכ רוניצ רטמ  57.02.120
      

  1,430.00 1,430.00     1.00 21X"81" ל"נכ רטוק רבעמ 'חי  57.02.130
      

  1,430.00 1,430.00     1.00 81X"01" ל"נכ רטוק רבעמ 'חי  57.02.140
      
רטוקב ל"נכ T תופעתסה     57.02.150

  1,200.00 1,200.00     1.00 "18 'חי   
      

  2,200.00 2,200.00     1.00 81" רטוקב ל"נכ 09 תשק 'חי  57.02.160
      

  7,000.00 1,400.00     5.00 01" רטוקב ל"נכ תשק 'חי  57.02.170
      
81" רטוק בחר זירט ףוגמ     57.02.180
יופיצ םע ,הקיצי לזרב יושע      
)ןסליר( 11 ןוליינ ץוחו םינפ      
,'מטא 61 לש הדובע ץחלל      
םינגואו  םינגוא תוברל      
ילמשח ליעפמ םע םיידגנ      

 30,000.00 30,000.00     1.00 טרפמל םאתהב 'חי   
      
רטוקב  בחר זירט ףוגמ     57.02.190
םע ,הקיצי לזרב יושע 01"      
(11 ןוליינ ץוחו םינפ יופיצ      
לש הדובע ץחלל )ןסליר      
םינגוא תוברל ,'מטא 61      
ליעפמ םע םיידגנ םינגואו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 טרפמל םאתהב ילמשח 'חי   
      
.י.ר.א תרצות ריוא םותסש     57.02.200
בלושמ בויבל "עלס" םגד      
ןגואמ הסינכ רוביח םע      
קותינ זרב ללוכ 3" רטוק      
,זוקינ תכרעמו רורחשו      

 10,000.00 10,000.00     1.00 טלפמוק לכה 'חי   
      
לע תנוולוגמ הדלפמ ןגוא     57.02.210
,81" רטוקב הדלפ רוניצ      
םיגרב תוברל ךותירב      

  5,720.00 1,430.00     4.00 .םימטאו 'חי   
      
תנוולוגמ הדלפמ ןגוא     57.02.220
,ךותירב ,01" רטוקב      

  2,000.00 1,000.00     2.00 םימטאו םיגרב תוברל 'חי   
      
      
      

214,490.00 20.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../055 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     055 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

214,490.00 מהעברה      
      
      
   רוניצ תבכרהו הקפסא    
    EPDH המגודכ  
גרד 001EP ,"סקלפירמ"      
    21 6.31RDS תוברל  
,םירבעמ ,םיכותיח ,םיחיפס      
רבעמב הנקתה תוכימת       
תויקסיד ,םיבלשב תוריקה      
טעמל ביבסמ ןכותירו ןוגיע      
תועבט ,ןגוא ללוכ םירזיבא      
לכה ,תינכתה יפל ןוגע      
תורונצה תומלשב ןקתומ      
-:ןלהלדכ      
      

 22,000.00 1,100.00    20.00 מ"מ 052 רטוקב ל"נכ רוניצ רטמ  57.02.230
      
רטוקב ל"נכ 09 תשק     57.02.240

  4,400.00 2,200.00     2.00 מ"מ 052 'חי   
      
57.02.250 רוניצ רוביחל ןגוא בתות    
    EPDH רטוקב 5.21 גרד  
הדלפ רוניצל מ"מ 052      

  2,500.00 2,500.00     1.00 01" רטוקב 'חי   
      
תחושב הרידח עוציב     57.02.260
תנחתל תמייק הסינכ      
תינכת יפל הביאשה      
8-8 ךתח 42-1.23060      
001EPDH רוניצ רובע      
ללוכ ,מ"מ 052 רטוקב      
תינכת יפל ,רוניצה ןוגיע      
תינכתו 43-4 טרדנטס      
לכה  c-43-4 טרדנטס      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק  
      
יבועו 21 רטוקב ל"נכ רוניצ     57.02.270

                     15.00 61/1" ןפוד רטמ   
248,390.00 םוריחה רגאממ הקינס וק 20.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: ח.ג.מ   .../056 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     056 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ק ת ע ה  30.75 ק ר פ  ת ת       
ם י מ י י ק  ה ק י נ ס  י ו ק       
      
תרנצ לש הבכרהו הקפסא      
טלמ יופיצ םע הדלפ      
וירט תפיטעו ימינפ הנימולא      
טרופמל םאתהב תינוציח      
תוברל דחוימה טרפמב      
,םירבעמ ,םיכותיח ,םיחיפס      
רבעמב הנקתה תוכימת       
תויקסיד ,םיבלשב תוריקה      
טעמל ביבסמ ןכותירו ןוגיע      
תועבט ,ןגוא ללוכ םירזיבא      
לכה ,תינכתה יפל ןוגע      
תורונצה תומלשב ןקתומ      
-:ןלהלדכ      
      

 10,450.00 1,100.00     9.50 02" רטוקב ל"נכ רוניצ רטמ  57.03.020
      

 84,500.00 1,300.00    65.00 42" רטוקב ל"נכ רוניצ רטמ  57.03.030
      

 11,000.00 1,100.00    10.00 81" רטוקב ל"נכ רוניצ רטמ  57.03.040
      

  4,400.00 2,200.00     2.00 81X"42" ל"נכ רטוק רבעמ 'חי  57.03.050
      
רטוקב ל"נכ "T" תופעתסה     57.03.060

  2,200.00 2,200.00     1.00 "18 רטמ   
      
לע תנוולוגמ הדלפמ ןגוא     57.03.070
,81" רטוקב הדלפ רוניצ      
םיגרב תוברל ךותירב      

  2,860.00 1,430.00     2.00 .םימטאו 'חי   
      

  3,100.00 1,550.00     2.00 02" רטוקב ל"נכ ןגוא 'חי  57.03.080
      
ל"נכ תולעמ 09 תשק     57.03.090

  4,800.00 1,600.00     3.00 42" רטוקב 'חי   
      

  1,700.00 1,700.00     1.00 02x"42" ל"נכ רטוק רבעמ 'חי  57.03.100
      
תורוניצ קוריפו ךותיח     57.03.110
םייק 42" וק :םימייק הקינס      
יפל יוניפ תוברל ,41" וקו      
לולכל שי .חקפמה תויחנה      
אל תועשב הדובע ריחמב      
תויחנה יפ לע תויתרגש      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק לכה ,חקפמה  
      
      
      

155,010.00 30.75.1 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../057 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     057 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

155,010.00 מהעברה      
      
      
תורוניצל ךותירב רוביח     57.03.120
ימע ןב 'חרב םימייק הקינס      
תינכתב ראותמכ ,דבוע      
לולכל] שי .10-1.23060      
אל תועשב הדובע ריחמב      
תויחנה יפ לע תויתרגש      

 60,000.00 20,000.00     3.00 'פמוק טלפמוק לכה ,חקפמה  
      
לדוגב הרקב תחוש     57.03.130
    6.1X6.1 5.1 ההבוגו מ"ס  

  1,200.00 1,200.00     1.00 .החושה תקפסא ללוכ 'מ 'חי   
      

 26,000.00 26,000.00     1.00 81"  רטוק המירז דמ 'חי  57.03.140
242,210.00 םימייק הקינס יוק תקתעה 30.75 כ"הס  

      
ת ק ת ע ה  40.75 ק ר פ  ת ת       
ם י י ק  ם י מ  ו ק       
      
רוניצ תהבכרהו הקפססא      
המגודכ EPDH  םימ      
גרד 001EP ,"סקלפירמ"      
    61 11RDS תוברל  
,םירבעמ ,םיכותיח ,םיחיפס      
רבעמב הנקתה תוכימת       
תויקסיד ,םיבלשב תוריקה      
טעמל ביבסמ ןכותירו ןוגיע      
תועבט ,ןגוא ללוכ םירזיבא      
לכה ,תינכתה יפל ןוגע      
תורונצה תומלשב ןקתומ      
-:ןלהלדכ      
      

  3,750.00    75.00    50.00 מ"מ 09 ל"נכ רוניצ רטמ  57.04.020
      

    300.00   150.00     2.00 מ"מ 09  09 ל"נכ תשק 'חי  57.04.030
      

    120.00   120.00     1.00 מ"מ 54  09 ל"נכ תשק 'חי  57.04.040
      
ל"נכ EPDH רוניצמ רבעמ     57.04.050
ךותיח ללוכ םייק רוניצל      
,רבעמה רוביחו םייק רוניצב      
אל תועשב הדובע ללוכ      
תויחנה יפל תויתרגש      

    400.00   200.00     2.00 .חקפמה 'חי   
      

  4,500.00    30.00   150.00 םייק םימ וק קוריפ רטמ  57.04.060
  9,070.00 םייק םימ וק תקתעה 40.75 כ"הס  

      
קובץ: ח.ג.מ   .../058 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     058 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו כ י מ ת  50.75 ק ר פ  ת ת       
ר ו נ י צ       
      
רטוקב הדלפ רוניצ ןוגיע     57.05.001
ריקל רוניצה תכימתל 21"      

  4,050.00   270.00    15.00 .החושה 'חי   
      
רטוקב הדלפ רוניצ ןוגיע     57.05.002
ריקל רוניצה תכימתל 23"      

  1,440.00   720.00     2.00 .החושה 'חי   
      
רטוקב הדלפ רוניצ ןוגיע     57.05.003
רוניצה תכימתל 81"      

  3,150.00   450.00     7.00 הפצרל 'חי   
      
ריווא רוניצל הכימת      
      
005 רטוקב PP רוניצ ןוגיע     57.05.013

  4,200.00   600.00     7.00 רגאמה תרקתל מ"מ 'חי   
 12,840.00 רוניצ תוכימת 50.75 כ"הס  

      
ת ר נ צ  60.75 ק ר פ  ת ת       
ר ו ר ו ו א       
      
ללוכה ןליפורפילופ רוניצ      
,יתשורח הרעב בכעמ      
   ע"ש וא URGA תרצות    
ריווא תקיניל תוחפל      
ריחמ .םוריחה רגאממ      
םירוביח ללוכ הדיחיה      
.ןרציה תויחנה יפל םיכותירו      
      
מ"מ 005 רטוקב ל"נכ רוניצ     57.06.010

 51,000.00 1,700.00    30.00 תוחפל מ"מ 8 ןפוד יבועו  רטמ   
      

  7,500.00 2,500.00     3.00 ל"נכ 09 תשק 'חי  57.06.020
      
הנבמ רורווא תרנצ      
      
תנולוגמ הדלפ תרנצ     57.06.040
לכ תא ללוכ  3" רטוקב      

  9,600.00   400.00    24.00 רורוואה תכרעמ רטמ   
 68,100.00 רורווא תרנצ 60.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

1,276,910.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: ח.ג.מ   .../059 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     059 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

םוריח רגאמ 1 הנבמ
תויללכ תואצוה 89 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ל ל כ  ת ו א צ ו ה  89 ק ר פ       
      
ת ו א צ ו ה  10.89 ק ר פ  ת ת       
ת ו י ל ל כ       
      
יפל יתליהק יוויל ץעוי     98.01.010

 43,200.00   288.00   150.00 ףיעס טרפמה ע"ש   
 43,200.00 תויללכ תואצוה 10.89 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 43,200.00 תויללכ תואצוה 89 כ"הס  
9,673,152.00 םוריח רגאמ כ"הס

קובץ: ח.ג.מ   .../060 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     060 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

י"חח יוק תקתעה 2 הנבמ
נ"מ -ו ג"מ י"חח תקתעה 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י "ח ח  ת ק ת ע ה  80 ק ר פ       
נ "מ  -ו  ג "מ       
      
,ם י ל י ב ו מ  10.80 ק ר פ  ת ת       
ת ו ב י צ ח ו  ת ו י נ ב  ,ת ו ר י פ ח       
      
ועצובי תודובעה :הרעה*¼      
רושיאו השירד יפל קר      
לולכי ריחמה .חקפמה      
,רוביחו הנקתהו הקפסה      
לכו רזעה ירמוח לכ      
תחנהל תושורדה תודובעה      
.הכישמ יטוחו ורוביחו וקה      
      
חישק CVP תורוניצ===      
    ===  
      
, "ןילירמ" םייטסלפ תורוניצ     08.01.002
יבוע ,מ"מ 061 ינוציח רטוק      

 22,400.00   160.00   140.00 .מ"מ 7.7 ןפוד רטמ   
      
,"ןילירמ" םייטסלפ תורוניצ     08.01.003
יבוע ,מ"מ 522 ינוציח רטוק      

 17,800.00   178.00   100.00 .מ"מ 8.01 ןפוד רטמ   
      
===תוריפח===      
      
תולעת תביצח וא/ו תריפח     08.01.005
04 לעמ בחורב םילבכל      
דע  08 קמוע ,מ"ס 08 דעו      
תרזחה תוברל מ"ס 021       
ףוסב ותומדקל בצמה      

  5,950.00    70.00    85.00 הדובעה רטמ   
      
וא/ו תריפחל ריחמ  תפסות     08.01.006
תייצח רובע תולעת תביצח      
בצמה תרזחהו טלפסא      

 10,000.00   200.00    50.00 .ותומדקל רטמ   
      
תריפחל ריחמ תפסות     08.01.007
תייצח רובע תולעת      
חטשמ /ליבש/הכרדמ      
הכרדמ תופצרמב ףצורמ      

  9,000.00   180.00    50.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטמ   
      
הריפח רובע תפסות     08.01.008

  3,750.00    75.00    50.00 .םיידי תודובעב רטמ   
      
===הרקב יאת===      

 68,900.00 10.80.2 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ח.ג.מ   .../061 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     061 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

י"חח יוק תקתעה 2 הנבמ
נ"מ -ו ג"מ י"חח תקתעה 80 קרפ

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 68,900.00 מהעברה      
      
      
ןוטבמ את עוציב ןונכת     08.01.009
דע םינפ תודימב      
    052X052 קמועו מ"ס  
ןוטב תרקת ללוכ ,שרדנ      
סמועל םימיאתמ םיסכמו      
תרבח למס ללוכ .ןוט 04      
ודועי ןומיסו תכתממ למשח      
תושירד יפל הסכמה לע      
/ הריפח ללוכ .חקפמה      
יחתיפו המדאב הביצח      

 18,000.00 9,000.00     2.00 .תורוניצ רובע האיצי 'קנ   
      
- תת תויתשת יוהיז     08.01.010
ידי ילע תומייק תויעקרק      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק ינדי ןפואב הריפח  
      
לש תיתשת הקתעה םואת     08.01.012
לש הנכהו הובג חתמ      
תיעקרק תת תיתשת      

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .למשח תרבח לומ ,תיפולח  
      
תקתעהל ךא ל"נכ     08.01.013

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק ךומנ חתמ לש תויתשת  
 94,400.00 תוביצחו תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 94,400.00 נ"מ -ו ג"מ י"חח תקתעה 80 כ"הס  
 94,400.00 י"חח יוק תקתעה כ"הס

קובץ: ח.ג.מ   .../062 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 

08/03/2022 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     062 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

םוריח רגאמ 1 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             496,565.00 רפע תודובע 10.10 קרפ תת    
    

                496,565.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                           2,854,034.00 ןוטב תודובע 10.20 קרפ תת    
    

              2,854,034.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             119,100.00 הנותחת הפצר םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                             172,080.00 יראלס ןופיד ריק םוטיא 20.50 קרפ תת    
    

                              78,240.00 רגאמה גג םוטיא 30.50 קרפ תת    
    

                              91,000.00 םינפ תוריק םוטיא 40.50 קרפ תת    
    

                460,420.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו תורגנ 60 קרפ      
    

                              18,600.00 הדלפ תורגסמ 10.60 קרפ תת    
    

                              42,400.00 סלגרביפו הדלפ תוקעמ 20.60 קרפ תת    
    

                               9,600.00 הדלפ תומלוס 30.60 קרפ תת    
    

                              15,400.00 םיסכמו תוכבס 40.60 קרפ תת    
    

                 86,000.00 הדלפ תורגסמו תורגנ 60 כ"הס                
    
האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                             385,000.00 בויבל תובאשמ 10.70 קרפ תת    
    

                              80,800.00 רושכמ 20.70 קרפ תת    
    

                             200,000.00 תוחיר לורטינ 30.70 קרפ תת    
 
 
 
 
 
 

קובץ: ח.ג.מ   .../063 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     063 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             170,000.00 ינקתמו םירגס ,םירעש 40.70 קרפ תת    
המרה            
    

                835,800.00 האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
הרקבו למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              42,430.00 תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת    
תוביצחו            
    

                              62,160.00 םיכילומו םילבכ 20.80 קרפ תת    
    

                               7,300.00 תוקראה 30.80 קרפ תת    
    

                               2,800.00 דוקיפ ירזיבאו רושכימ 40.80 קרפ תת    
הקפסאו            
    

                             164,140.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              40,530.00 - תונקתהו טוויח תודובע 60.80 קרפ תת    
תודוקנו םירזיבא            
    

                              14,870.00 הרואת 70.80 קרפ תת    
    

                             146,650.00 םע תנכותמ רקב 90.80 קרפ תת    
דיגאתב ןייכז י"ע - תיטוחלא - תרושקת   
    

                480,880.00 הרקבו למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               7,260.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                  7,260.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלא 32 קרפ      
ןופידו         
    

                           2,943,360.00 יראלס יטנמלא 10.32 קרפ תת    
    

              2,943,360.00 םינבמ סוסיבל יראלס יטנמלא 32 כ"הס                
ןופידו         
    
שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 קרפ      
    

                              23,080.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 10.43 קרפ תת    
    

                 23,080.00 שא יוביכו יוליג תכרעמ 43 כ"הס                
 
 
 
 

קובץ: ח.ג.מ   .../064 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     064 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 קרפ      
דיגאתה         
    

                              16,850.00 הצירפ יוליג תכרעמ 10.53 קרפ תת    
    

                               7,123.00 הסינכ תרקב דויצ 20.53 קרפ תת    
    

                              49,900.00 ס"מט דויצ 30.53 קרפ תת    
    

                              17,000.00 תויללכ תודובעו דויצ 40.53 קרפ תת    
    

                               7,550.00 תכרעמל תימושיי הנכות 60.53 קרפ תת    
הסינכה תרקבו הצירפה יוליג            
    

                               3,050.00 תכרעמל תימושיי הנכות 70.53 קרפ תת    
ס"מטה            
    

                101,473.00 ןייכז י"ע - ינורטקלא ןוגימ תכרעמ 53 כ"הס                
דיגאתה         
    
חטש חותיפ 04 קרפ      
    

                              30,000.00 הסירהו קוריפ תודובע 10.04 קרפ תת    
    

                              15,320.00 טלפסא תודובע 20.04 קרפ תת    
    

                              18,850.00 ביבסמ רדג תמקה 30.04 קרפ תת    
תובאשמה הנבמל            
    

                 64,170.00 חטש חותיפ 04 כ"הס                
    
לועיתו בויב ,םימ יווק 75 קרפ      
    

                             696,300.00 הסינכ תחושמ השילג וק 10.75 קרפ תת    
    

                             248,390.00 םוריחה רגאממ הקינס וק 20.75 קרפ תת    
    

                             242,210.00 םימייק הקינס יוק תקתעה 30.75 קרפ תת    
    

                               9,070.00 םייק םימ וק תקתעה 40.75 קרפ תת    
    

                              12,840.00 רוניצ תוכימת 50.75 קרפ תת    
    

                              68,100.00 רורווא תרנצ 60.75 קרפ תת    
    

              1,276,910.00 לועיתו בויב ,םימ יווק 75 כ"הס                
 
 
 
 
 
 

קובץ: ח.ג.מ   .../065 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה



מ"עב )0891( םיננכתמו םיצעוי םיסדנהמ .מ.ג.ח
0093097-370 :לט הינתנ גלופ שדח .ת.א 3858  .ד.ת

 
08/03/2022
דף מס':     065 דודשא ג"י -םוריח רגאמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

תויללכ תואצוה 89 קרפ      
    

                              43,200.00 תויללכ תואצוה 10.89 קרפ תת    
    

                 43,200.00 תויללכ תואצוה 89 כ"הס                
 9,673,152.00 םוריח רגאמ 1 כ"הס                            

    
י"חח יוק תקתעה 2 הנבמ     
    
נ"מ -ו ג"מ י"חח תקתעה 80 קרפ      
    

                              94,400.00 תוינב ,תוריפח ,םיליבומ 10.80 קרפ תת    
תוביצחו            
    

                 94,400.00 נ"מ -ו ג"מ י"חח תקתעה 80 כ"הס                
    94,400.00 י"חח יוק תקתעה 2 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 9,767,552.00  יללכ כ"הס  

  1,660,483.84 מ"עמ %71  
 11,428,035.84 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: ח.ג.מ 4434889-40 )6.61.40(  ורפ תיראנב  תועצמאב קפוה
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   )1'(מסמך ו

  

  וסח הערבות הבקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   

 

 לכבוד 
  יובלים אשדוד בע"מ

  18רח' אורט 
  אשדוד

 
 .,ג.א.

 
                     

 הדון : ערבות בקאית מס'________________

  

         

") או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא המבקש" :על פי בקשת ____________ (ולהלן
סכום "(להלן:  (במילים: חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים)₪  550,000ל שעד לסכום כולל 

הקמת מאגר חירום בת"ש י"ג ל 3/2022 ) שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס'"הערבות
  באשדוד. 

  
כה המרכזית למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשסכום הערבות יהיה צמוד 

  ") . המדד" :(להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

מדד הבסיס לעיין ערבות זאת הו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעיין 

  ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרוה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 

או  יובלים מהלת הכספים שלו/או  מכ"ל יובליםמה ע"י לפי דרישתכם הראשוה בכתב, חתו
שלם לכם 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. 

 

 

  ___לחודש________שת__________   ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום _____

  

 ערבות זו איה יתת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

  

  

 בכבוד רב,                                                                          

 

 בק
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  ) 2מסמך ו'(

  / טיב העבודות וסח הערבות הבקאית להבטחת ביצוע החוזה

תאריך                                                                              

  __/__/___  

  לכבוד 

  יובלים אשדוד בע"מ

  18רח' אורט 
  אשדוד

  

  .,ג.א.

                      

  ערבות בקאית מס'הדון:  

  

  

או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא  )"המבקש" :על פי בקשת ____________ (להלן

סכום " :להלן) (חדשים (במילים: ______________ שקלים₪ _________  כום כולל שלעד לס

  להקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדוד.  3/2022' חוזה/מכרז מסעם בקשר  ")הערבות

  
מרכזית למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה הסכום הערבות יהיה צמוד 

  ") . המדד" :(להלן לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

  

  . החתימה על החוזההמדד הבסיסי לעיין ערבות זו היו המדד הידוע במועד 

  

המדד החדש לעיין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרוה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות 

  זו. 

  

כל סכום עד לסכום הערבות  ,לכם חלף החזרת כתב הערבות זהלפי דרישתכם הראשוה, או שלם 

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים 

  לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

  

  ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שת__________   

  

  ה ומבוטלת. ולאחר תאריך זה תהיה בטל

  

 ערבות זו איה יתת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                       

  

  בק                                                                                                   
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  ביטוח –ספח ז' 

פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה או על-מאחריות הקבלן עלמבלי לגרוע  .1
לרשות  הפרויקטחשבון הקבלן, בחברת ביטוח מורשית כדין, החל מיום העמדת אתר 

הקבלן או מתן האישור לביצוע עבודות (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד 
(לפי המאוחר) (לעיין  הפרויקט ופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מאתרהמסירה הס

ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, למשך חמש שים וספות לאחר סיום העבודות 
לרבות תקופת העבודות והבדק), פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות 

 אישור עריכת ביטוחיפרד הימו ("ומהווה חלק בלתי  1'זספח קבליות  המצורף כ
ספח " וכן פוליסות ביטוח כמפורט באישור ביטוחי הקבלן המצורף כ"עבודות קבליות

ביטוחי להלן: " 7.1") ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף אישור ביטוחי הקבלן" ("1ז'
 ", בהתאמה).הקבלן

 ביטוח עבודות קבליות  -יוחדות פרק אהתאות מ 1.1

לעיין אבדן או זק הגרם לעבודות, הזכות ליהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח 
תוה למזמין בלבד וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת 

  המזמין. 

 חודשים.  24פוליסת עבודות קבליות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 

 ביטוח עבודות קבליות  -אות כלליותהת 1.2

הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים  1.2.1
ובלבד שוויתור  (ככל שקיים) מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבק המלווה

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לזק בזדון.

כאמור איו יתן  הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבליות 1.2.2
לביטול אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שמסרה 

 יום לפחות מראש. 60למזמין הודעה על כך מראש, בכתב ובדואר רשום של 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע ביטוח העבודות הקבליות כאמור יעמוד  1.2.3
סוי לא בתוקף מלא עד למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכי

 של חלק מהעבודות.יושפע ממסירת חזקה 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל  1.2.4
סיבה שהיא, המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את 
המזמין ויתר יחידי המבוטח, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, 

 באם תהיה.

קובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך הפוליסה תכלול סעיף ה 1.2.5
  העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה וספת.

וסח הפוליסות (למעט אחריות מקצועית) יהיה בהתאם לוסח הידוע כ"ביט" או  1.3
וסח מקביל אליו, בכפוף לשיויים הקובים לעיל. חריג רשלות רבתי , ככל 

  שקיים, יבוטל.

ומי הביטוח / גבולות האחריות הקובים במסגרת הפוליסה לביטוח במקרה בו סכ 1.4
עבודות קבליות ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כגד 
הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלי משה (מכל דרגה), מתחייב הקבלן לשאת על 

  חשבוו בפרמיה הכרוכה לשם השבת גבולות האחריות האמורים לקדמותם.

(שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם  7-הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ על .2
זה, ובכל מקרה טרם כיסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי 
מבטח הקבלן. לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות 

 קבליות. 

(שבעה) ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן  7-כמו כן, לא יאוחר מ
להפקיד בידי המזמין, אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה 
וספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר 

  כמפורט בספח זה). 

 הבאים:בוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים  .3
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 פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב;-כדרש על ביטוח חובה 3.1

עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה  ביטוח אחריות בגין זק לרכוש צד שלישי  3.2
 בגין זק אחד. ₪  500,000החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות בסך של 

אים מטעם המזמין, בגין זק ככל שתוגש תביעת צד שלישי כגד המזמין או מי מהב
אשר היה אמור להיות  מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות 
את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין זק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם 

  התביעה כאמור;

 לרבות גיבה ופריצה לכל כלי הרכב ו/או כלי ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכוים" 3.3
צמ"ה המובאים לאתר על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, 
ציוד ומתקים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות. 
על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו 

 להלן; שגיאה! מקור ההפיה לא מצא. או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בספח זה, לרבות אישורי עריכת  .4
מזערית המוטלת על הקבלן, שאיה פוטרת את הקבלן ממלוא הביטוח הה בבחית דרישה 

דין. לקבלן לא תהא כל טעה ו/או דרישה כלפי המזמין חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי ה
ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טעה אחרת 

 בושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן. 

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף  .5
, למעט כלפי (ככל שקיים) המזמין ו/או מי מטעם המזמין, המפקח ו/או הבק המלווה כלפי

 אדם שגרם לזק בזדון. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  .6
הקובים בביטוחי הקבלן המפורטים בספח זה. סכומים אלה יהיו תוים לקיזוז על ידי 

 כל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.המזמין מ

על הקבלן לקיים את כל תאי ביטוחי הקבלן (לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך  .7
, להאריך את וכן את תאי המיגון לעיין כיסוי פריצה וגיבה) בקשר עם ביטוח העבודות

ך שתהייה פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כ
תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן 
מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה, תיקוים ואחזקה 
על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה (לעיין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, 

 חר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק).שים וספות לא חמשלמשך 

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשיויים כדי להוות  .8
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את 

האמור  פי הסכם זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין-אחריות הקבלן על
באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום 

  לשיוי הביטוחים האמורים על מת להתאימם להוראות הסכם זה.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבליות ו/או היקף  .9
או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח ביטוחי הקבע של הקבלן או לערוך ביטוחים וספים 

הוסף או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש וסף או משלים שייערך, 
(ככל  ייכלל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם המזמין המפקח ו/או הבק המלווה

 , למעט כלפי אדם שגרם לזק בזדון.שקיים)

פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מהלי, עובדי וקבלי על הקבלן לגרום לכך כי הוראות  .10
 המשה של הקבלן. 

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלי משה בקשר עם ההתקשרות שוא הסכם זה, על  .11
הקבלן לוודא כתאי לתחילת העסקתם כי הים אוחזים בביטוחים אותים ביחס 

יעדר כיסוי ביטוחי אות לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או ה
 לקבלי משה מוטלת על הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הדרשים לשם  .12
מיעת פגיעה, אבדן או זק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, 

גרוע מהאמור בכל מקום בסעיף ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בוסף ומבלי ל
זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח 
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בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקות וכדומה, שהותקו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי 
לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל 

   תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין, המפקח ו/או הבק  .13
ואת כל הבאים מטעם הגופים הזכרים לעיל, וכן את כל הקבלים  (ככל שקיים)המלווה 

מקביל לטובת הקבלן), מכל הקשורים בביצוע העבודות (ובלבד שבהסכמיהם כלל פטור 
אחריות לאבדן או לזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטעם או מטעם 
הקבלן (לרבות כלי עבודה, מתקי עזר, כלי רכב, כלים הדסיים ומופים) לאתר העבודות , 

, או וכן לזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגיו על פי ביטוח רכוש שערך על ידי הקבלן
שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגיו אלמלא ההשתתפות העצמית הקובה בביטוח, ולקבלן 
לא תהא כל טעה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין זק כאמור, אולם הפטור 

  מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.

ביטוח על ידי  למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי .14
המבטח לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי 
כל דין, לרבות במקרה שהביטוח איו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי 
הביטוח אים מספיקים לכסוי הפגיעה או הזק שגרם, תבע, פסק או כל מקרה אחר. 

או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי גובה לקבלן לא תהא שום טעה 
 תגמולי הביטוח (ככל שיהיו).  

מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל  .15
מה שעליו, יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו זק 

 ות הסכם  מול הבק המלווה.שבגיו שולמו ובכפוף להורא

במידה שלא ערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחולו ההוראות  .16
 הבאות:

(חמישה עשר) ימים,  15למזמין תהא הזכות, לאחר שיתה לקבלן התראה של  .16.1
להתקשר בביטוח עבודות קבליות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, 

  רשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח.ריבית והפ

לעיל  שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.כל הוצאות המזמין על פי  האמור פסקה  .16.2
 יחולו על הקבלן.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל  .16.3
  על המזמין חבות כשלהי.

ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שיויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על  היה .17
הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור 

 המבטח על ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה במקרה בו תופסקה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא,  .18
להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות   על הקבלן

לעיל, בידי המזמין ו/או כל גוף  שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.קבליות כאמור בסעיף 
 אחר שהמזמין יורו עליו, וזאת כתאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן. 

ייכלל סעיף הקובע במפורש כי תגמולי הביטוח (ככל שקיים) הליווי מול הבק  בהסכם .19
שיתקבלו בגין כל זק, ישמשו לקימום הזק ולהשבת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם 

 קבלתם. 

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבליות שערך על ידי הקבלן  .20
, כל גורם או בעל זכויות שלמזמין קיימת שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.כאמור בסעיף 

התחייבות כלפיו להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, כמבוטח או כמוטב 
 לתגמולי הביטוח.

על אף האמור  ספח הביטוח היו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .21
יום  10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו לעיל, 

 ממועד בקשתו של המזמין בכתב להמצאת אישור כאמור.
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  אישור עריכת ביטוחי הקבלן - 1ספח ז'

  תאריך הפקת האישור

(DD/MM/YYYY) 
 ביטוח עבודות קבליות /בהקמה- אישור קיום ביטוחים

סמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה א
באישור זה איו כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התאים שמפורטים באישור זה לבין 

 שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. התאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה 
מעמד מבקש 

 האישור *
מען הכס המבוטח / כתובת 

 מבקש האישור * המבוטח ביצוע העבודות *

 קבלן הביצוע  �

  קבלי משה  �

  שוכר �

 אחר: מזמין   �

 שם שם 
יובלים אשדוד בע"מ ו/או חברות האם  ו/או חברות בות 

 . ו/או חברות קשורות 
 ת.ז./ ח.פ. ת.ז./ ח.פ.

  מען מען
  אשדוד 18אורט 

 כיסויים 

כיסויים וספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד 

כיסוי בהתאם 
 לספח ד' 

גבול האחריות/ סכום הביטוח/ 
 שווי העבודה

תאריך 
 סיום

תאריך 
 תחילה

וסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

מספר 
 הפוליסה

 פרקי הפוליסה
  

אחריות חלוקה לפי גבולות 
 סכום מטבע או סכומי ביטוח

309 ,312 ,313 ,314 ,
316 ,318 ,324 ,328 

  
  

קבלים  -317, 308
וקבלי משה (בכל 
דרגה) ו/או המפקח 

ו/או המהל ו/או 
 משכירי ציוד.

 

 
  
  
 

    

כל הסיכוים עבודות 
 קבליות

הרחבות לדוגמה (יתן לפרט 
 בהתאם לפרקי הפוליסה):

 עובדיםסמוך/ רכוש עליו      5,000,000 ₪ 

 ₪ 
מסכום  10%

 הביטוח
 רכוש בהעברה    

 פיוי הריסות     1,000,000 

 
מסכום  10%

 'הביטוח, מי
1,000,000 

    
הוצאות תכון מדידה, פיקוח 

והשגחה של אדריכלים, 
 מהדסים ומומחים אחרים

 ₪ 1,000,000     
ציוד קל, מתקים, מבי עזר 

 תם, תביות ופיגומיםותכול

     כלול 
זק עקיף מתכון לקוי, 
עבודה לקויה וחומרים 

 לקויים

 ₪ 500,000     
הוצאות להחשת זק 

 ותיקוים זמיים
 הוצאות הכת תביעה      ₪ 

 ₪ 1,000,000     
זק ישיר (תכון לקוי, עבודה 

 לקויה וחומרים לקויים)

 ₪      
וספות הוצאות משיויים ות

 שיידרשו על ידי רשויות
 רעידת אדמה וזקי טבע      

 פריצה/גיבה      

302 ,309 ,312 ,315 ,
318 ,322 ,328 ,329 

  
קבלים  -317, 308

וקבלי משה (בכל 
דרגה) ו/או המפקח 

ו/או המהל ו/או 
 משכירי ציוד.

 צד ג'     10,000,000 ₪ 

 רעד והחלשת משען     2,000,000 ₪ 

 ₪ 1,000,000     
זק תוצאתי שייגרם עקב 

פגיעה בכבלים ו/או מתקים 
 תת קרקעיים

     כלול ₪
חבות בגין זק לרכוש הובע 

משימוש בכלי רכב מועי מעל 
לגבולות האחריות בפוליסת 
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רכב סטדרטית ההוגה ביום 
 מקרה הביטוח

 
מלוא סכום 

     הביטוח
חבות בגין זק גוף הובע 

וש בכלי רכב מועי משימ
 שאיו חייב בביטוח חובה

 
מלוא סכום 

     הביטוח
החריג בדבר תביעות תחלוף 

של המוסד לביטוח לאומי 
 מבוטל

₪ 1,000,000      

הגה בהליכים פליליים, כולל 
הוצאות ייצוג מפי חקירה 

 והליכים מהליים אחרים
 ג')  -(חלה על פרקים ב' ו

309 ,318 ,328 
  

308 ,317- 
קבלים וקבלי 

משה (בכל 
דרגה) ו/או 

המפקח ו/או 
המהל ו/או 

 משכירי ציוד.

 אחריות מעבידים     20,000,000 

302 ,309 ,
320,321 ,328 ,

332  
  4,000,000      

  חבות המוצר
  

301 ,303 ,309 ,
320 ,325,321 ,
326 ,327 ,328 ,
332   

  אחריות מקצועית      2,000,000  

309 ,314 ,308,  
  רכוש / צמ"ה         328, 316, 313

השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט 
 המפורטת בספח ג'):

 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) – 069עבודות קבליות גדולות,  –ביה  – 009

 וליסה *ביטול / שיוי הפ

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכס לתוקף אלא 
 השיוי או הביטול. 

 חתימת האישור
 המבטח:
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תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -) 1('מסמך ח

    1976-התשל"ו

  
  יובלים אשדוד בע"מוד: לכב

  18 רחוב אורט             
  אשדוד              

  
  

  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר
  

אי הח"מ, ____________, ושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, 
עים בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבו

  מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק (להלן: " 1976 –הי עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1

להובלת דגימות מי  3/2022 "), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'עסקאות גופים ציבוריים

המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות התוה להם בחוק עסקאות למוחים שתייה. 

  גופים ציבוריים.

  

עד למועד ההתקשרות אי הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים  .2

 1987 –ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מיימום, התשמ"ז 

דים זרים (איסור העסקה שלא כדין ") ו/או לפי חוק עובחוק שכר מיימום(להלן: "

 "). חוק עובדים זרים(להלן: " 1991 –והבטחת תאים הוגים), התש"א 

 

לחילופין, אם אי הח"מ ובעל זיקה אליי הורשעו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר  .3

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שה אחת לפחות  -מיימום ו/או חוק עובדים זרים 

 הרשעה האחרוה. ממועד ה

 

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

  

     _____________           ____________________  

  חתימת המציע                                   תאריך    

  

  אישור

  

אי הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפי 

י ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה במשרד

עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________ [במידה והמציע היו תאגיד או שותפות רשומה: 

המשמש בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], 

היר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצ

  אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפי.

  

  

                  ___________________  

  חתימה וחותמת עו"ד                                               
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ות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, אישור על יהול פקסי חשבו -) 2מסמך ח'(
  1976-תשל"ו

  
אי הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________    __________________________  

 מס' זהות/מס' רשום חבר בי אדם      שם            

פי פקודת מס הכסה וחוק -מהל*/פטור מלהל* את פקסי החשבוות והרשומות שעליו להל על .א

  .1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

והג לדווח לפקיד השומה על הכסותיו ולמהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  .ב

 ערך מוסף.

יו מהווה אסמכתא לעיין קבילות פקסי החשבוות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפי אישור זה א .2

ועדת ערר או בפי בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקיותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או 

 כוות הסכומים ששולמו על פיהם.

 ______**.תוקף האישור מיום הפקתו ועד ליום _______________________ .3

  

  

________________                     _____________         _______________          ___________  

  חתימה           מס' רשיון      תואר           שם        

  

  

  תאריך: ____________________

  

  * מחק את המיותר.

  אחר השה בה הופק האישור.במרס של השה של 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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  -1953וער, תשי"גההוראות רלבטיות מתוך חוק עבודת  -מסמך ט' 
  
  

  ), תש"ח] 2. העבדה מסכת [תיקון: תשל"ב(33

   -המעביד ער באחד מאלה 

  או ביגוד להוראות היתר שיתן מכוחן;  4א או 2, 2)   ביגוד להוראות סעיפים 1(

, כי עבודה של ער בו עלולה 5קום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף )   במ2(

  לסכו; 

)   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת 3(

  ; 6ער בהם, בהתאם להוראות סעיף 

  בה בגילו; אין להעבידו  7)   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקות לפי סעיף 4(

מאסר שה או קס פי אחד וחצי מן הקס הקבוע בסעיף  -, דיו 14)   ביגוד להוראות סעיף 5(

  חוק העושין). -(להלן  1977-) לחוק העושין, התשל"ז2(א)(61

  

  א. העבדה אסורה אחרת [תיקון: תש"ח]33

   -המעביד ער באחד מאלה 

א, שעין 11יגוד להוראות היתר שיתן לפי סעיף או ב 12או  11)   ביגוד להוראות סעיפים 1(

  בדיקות רפואיות; 

, שעין 25, או ביגוד להוראות היתר שיתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22)   ביגוד להוראות סעיפים 2(

  שעות עבודה ומוחה; 

וראות בעין , לרבות ה4א, או 2, 2)   ביגוד להוראות היתר שיתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3(

  קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

  ) לחוק העושין.2(א)(61מאסר שישה חודשים או קס כאמור בסעיף  -דיו 

    



  

 

 

 הבתי, מתחייב ____________ קראתי,

52

  ספח בטיחות –מסמך י' 
  

  יהול האתר ושמירה על הבטיחות
  
1. 

ל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של הקבלן יעשה על חשבוו, ללא תוספת לתמורה, את כ .א
וכיו"ב), כמויותיהם וטיבם של  תהאתר (לרבות טיב הקרקע, בדיקות קוסטרוקטיביו

החומרים הדרושים לביצוע העבודות, מים וחשמל לבייה וטלפון באתר והתחברותם 
הזמית במהלך העבודות לרשתות העירויות, עשיית הסידורים הדרושים לכיבוי אש 

  מוים ומדידות כדרש באתר לפי דרישות המזמין.וביצוע סי
  

מובהר ומוסכם בזאת כי כל התחברויות למים, חשמל וכיו"ב באתר כולל למשרד האתר  .ב
  תהייה על חשבון הקבלן בלבד.

  

הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא: שמירה, גידור, דרכי גישה זמיות ע"י הכת מצעים  .ג
ירות לבטיחותו ווחיותו של הצבור, בכל מקום מהודקים, תמרורים ושאר אמצעי זה

שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד 
  רשות מוסמכת כלשהי.

  

הקבלן יקים באתר שלט על חשבוו, בתחילת עבודתו, שיכלול את כל המידע הדרש באותה  .ד
המבצע, הכל בהתאם לדוגמה והחיות  עת ע"י המזמין לרבות סוג הפרויקט, המזמין,

  המפקח.

  מטר והקבלן יתקיו למשך כל תקופת הביצוע. 3x4מידות כל שלט יהיו              
  

הקבלן יהיה אחראי לכך שאף אדם פרט לאשים המועסקים באתר, לא יכס למתחם  .ה
  מסוים באתר, למעט, המכ"ל ו/או המפקח.

  

ם דיור לאף אדם בכל זמן שהוא, לא יוקמו כל הקבלן יוודא, כי האתר לא ישמש כמקו .ו
מבים מעבר למבים שוא ההסכם וההכרחיים לבצוע העבודה שוא ההסכם, והקבלן לא 

  יאפשר ליה באתר הבייה מעבר למרכיב השמירה.
  

הקבלן ידאג לקבל כל אישור הדרש על פי כל דין לצורך הצבת מבים זמיים באתר, גידור  .ז
ותמרורים ו/או כל פעולה וספת הדורשת אישור הרשויות האתר, הצבת שלטים 

  המוסמכות ולרבות קבלת היתרי בייה להצבת המבים הזמיים אשר יוצבו ע"י הקבלן.
  

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בוחיות הציבור ולא  .ח
בכביש, דרך, שביל וכיו"ב  והמעבר של כל אדם שתהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימו

  והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא. שאו בזכות השימו
  

על אף האמור בס"ק ח' לעיל, אם ראה הקבלן שבשל צרכי בצוע העבודה לא יהיה מוס  .ט
מלפגוע בוחיות הצבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המויות בס"ק ח' לעיל, יבצע את 

  שר תהא מזערית ככל שיתן.העבודה תוך פגיעה או הגבלה כאמור א
  

, ללא כל תמורה כספית וספת, אפשרות פעולה אותה, לפי הוראות המפקח, ןהקבלן יית .י
לכל קבלן אחר המועסק ע"י המזמין, ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה  ע"י המפקח, וכן 

ר להם לעובדיהם הן במקום  העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף עימם פעולה. כמו כן יאפש
ובמתקים שהותקו על ידיו, ואולם  םהקבלן את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותי

רשאי הקבלן לדרוש תשלום מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הזקקים 
בהתאם למקובל בעף. התשלום יבוצע ישירות לקבלן והחברה לא תהיה אחראית לשימוש 

  או למורה המשתלמת בעדו.
  

האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, יבצע הקבלן את  חגרוע מאחריותו הכללית מכומבלי ל .יא
העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות 

  ולרבות:
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באופן מרוכז ובטווח יד  -שמירת כל כלי עבודה, חומרים בעלי פוטציאל סיכון וכיו"ב )1
  ושהיה של הצבור.או עין והרחקתם מתיבי מעבר 

  

  ביצוע זהיר של העבודה באופן שלא יסכן את הצבור. )2
  

  הפקדת שמירה במידת הצורך על מתקים, חומרים וכלי עבודה וכיו"ב. )3
  

ביצוע כל העבודות על פי הסכם זה בהתאם לכל תקן רלווטי וכן בהתאם לדרישות  )4
  הבטיחות של המכון לבטיחות וגהות.

  

  במסגרת בצוע העבודה. םי שעלולים להיגרטרול כל סכה ומפגע בטיחות )5
  

בצוע כל העבודות שוא הסכם זה בהתאם להוראות התקן הישראלי ו/או כל תקן אחר  )6
-הדרש להתקת מערכות מסוג זה, וסימון המוצרים כקבוע בחוק התקים, התשי"ג

ופקודת הבטיחות בעבודה וכל דין ו/או תקה ו/או צו ו/או הוראה אחרת לעיין  1953
 תקיות בטיחות המתקים.

 

במידת הצורך, יצטייד הקבלן לפי תחילת ביצועה של כל עבודה, באישור משטרת ישראל  .יב
  לביצוע אותה עבודה ויתאם עם משטרת ישראל את תאי ומועד הביצוע.

  

ראתה המזמין לפי שיקול דעתה, כי מיקום ביצוען של העבודות, מחייב הזמתם של  .יג
יא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא אחר שוטרים בתשלום, רשאית ה

הוראה זו. מובהר בזאת כי, בגין הזמתם של שוטרים יהא הקבלן זכאי לשיפוי מאת 
המזמין בסך ההוצאות שהוציא וללא כל רווח קבלי. לשם קבלת החזר ההוצאות שלפי 

  של ההוצאות., אישור בדבר גובהן 24ס"ק זה יצרף הקבלן לחשבון כאמור בסעיף 
  

מבלי לפגוע מכלליות האמור בס"ק יא' לעיל, יהג הקבלן על פי ההחיות הוראות וכללי  .יד
  הבטיחות המפורטים בספח ה' להסכם זה.

  
  

  משרד באתר
  

הקבלן ידאג להצבתו של משרד ייד באתר שישמש את המפקח בעבודתו. המשרד יכלול  .טו
על חשבון הקבלן לחשמל, טלפון מטבחון, שירותים וחדר עבודה ממוזג והוא יחובר 

 ואיטרט ויצויד ע"י הקבלן בריהוט, מכשיר טלפון, פקס ומחשב.

על הקבלן יהיה לקבל את אישורו של המפקח מראש לסוג המשרד אשר יוצב באתר, וידאג 
  להגיש בקשה לרשויות המוסמכות לקבלת היתר למבה זה כמו לכל מבה זמי.

 רהעבודות אך לא לפי אישורו של המפקח. המשרד יישאהמשרד יוצב באתר בטרם יתחילו 
  באתר במשך כל תקופת ההסכם ויהיה תקין ושמיש בכל משך תקופה זו.

  
  כל עלויות המשרד, ולרבות: הובלתו, תחזוקה שוטפת וכיו"ב, יהיו על הקבלן בלבד.

רד המשרד יהיה בבעלותו ובאחריותו של הקבלן, ולאחר תום העבודה יפה הקבלן את המש
  מן האתר.

  
  

  שמירת הסביבה
  
2.  
  

  כל עץ ממקום העבודה אלא בהסכמתו בכתב של המהל. אם יכרות הקבלן, תלא ייכר .א
או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסך שיקבע ע"י 
המהל וכמו כן יהא עליו לטוע עץ אחר במקומו. המהל הוא שיקבע את סוג העץ שייטע 

 הקבלן, ואת גודלו.
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הקבלן לא יכרה ולא יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי  .ב
הרשאה מפורשת בכחל דין או הסכם, לרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, 

  )."חומרי תשתית" -סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן
  

מטעמו, בו יפרט את מקורות במעמד חתימת החוזה, ימסור הקבלן לידי המזמין תצהיר  .ג
האספקה של החול והאדמה ו/או כל חומר תשתית כיו"ב, אותם עליו לספק לצורך ביצוע 
העבודה. כן ימסור הקבלן למזמין, במעמד חתימת החוזה, אישור כרייה מבעלי אתר 

  הכרייה והרשות המקומית שבתחומה יכרו חומרי התשתית, שעל הקבלן לספק למזמין.
  
  

  עתיקות
  
3.  
  

באם יתגלו, במהלך ביצוע העבודות, עתיקות, כמשמעותן עפ"י כל דין, יפסיק הקבלן את  .א
עבודתו ככל שהיא מתקשרת עם אותן עתיקות, ויודיע על כך מיידית למהל ולרשות 

  העתיקות. 
  כן יקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות הדרשים למוע פגיעה באותן עתיקות.

תיקות בכדי לשות את לוח הזמים לביצוע העבודות אין בהפסקת עבודה עקב מציאת ע
להסכם.  7להסכם אלא אם אישר המהל ארכה עפ"י האמור בסעיף  7כקבוע בסעיף 

  הקבלן יהיה מחויב להמשיך בכל עבודה אחרת שאיה קשורה בעתיקות אלו.
  

מובהר בזאת, כי כל העתיקות, החפצים והממצאים הארכיאולוגיים אשר ימצאו באתר 
  כסיה הבלעדיים של מדית ישראל. הים

  

הקבלן מתחייב לפעול עפ"י החיות רשות העתיקות ולקוט בכל אמצעי זהירות שיורו לשם  .ב
 שמירה על העתיקות, בכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

  

בון כל העלויות, מכל סוג ומין שהוא, שובעות מגילוי העתיקות והוצאתן יהיו על חש .ג
                                                                                                                             המזמין, בכפוף לאישורה על עצם ההזמה לביצוע ההוצאה ועל המחירים שישולמו בגיה.

  
  בטיחות בביה

 

4.  

  כולל מיזוג אוויר, חשמל, תאורה, איסטלציה, עבודות בייה לרבות עבודות גמר (  .א
  , יבוצעו בהתאם ובכפוף לתקות הבטיחות 251, חלקה: 3946איטום וכו'), בגוש: 

, לצו הבטיחות בעבודה (עבודות בייה הדסית), 1988 -בעבודה (עבודות בייה) התשמ"ח
 .1990 -עבודות חשמל", התש"ן -ולתקות "הבטיחות בעבודה 1961 -התשכ"ב

שבאחריות  -"ציוד מגן אישי" -על עובדי הקבלן חלים דיי "תקות הבטיחות בעבודה"  .ב
 הקבלן/ מהל העבודה.

אזור מרכז על מיוי  -על הקבלן הזוכה להודיע במכתב "רשום" לאגף הפיקוח על העבודה .ג
 .1988 -מהל עבודה באתר על פי תקות הבטיחות בעבודה (עבודות בייה), התשמ"ח

 לגדר ולשלט בורות בשטח ולדאוג להאירם בחושך. על הקבלן .ד

על הקבלן להציב שלט התראה על היות האתר אתר בייה ועל איסור הכיסה לעוברים  .ה
 ושבים לא מורשים.

לפי תחילת העבודה, על הקבלן המבצע ומהל העבודה באתר, להתייצב בפי יועץ הבטיחות  .ו
  .תוהצגת רישיוושל המזמין, לצורך קבלת תדרוך/ הוראות בטיחות 

  
  

   בטיחות בעבודות פיתוח
  

  על הקבלן הזוכה חלים דיי הבטיחות הר"מ:
 

 -"תקות הבטיחות בעבודה -עבודות הפיתוח באתר יבוצעו על פי פקודות הבטיחות בעבודה .1
  עבודות בייה".
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עבודות  -עבודות החשמל באתר יבוצעו על פי חוק "החשמל" ותקות "הבטיחות בעבודה .2
  .1990 -תש"ןחשמל" ה

  

"ציוד מגן אישי" שבאחריות  -על עובדי הקבלן חלים דיי "תקות הבטיחות בעבודה" .3
  הקבלן/ מהל העבודה.

  

אזור מרכז על מיוי  -על הקבלן הזוכה להודיע במכתב "רשום" לאגף הפיקוח על העבודה .4
  .1988 -מהל עבודה באתר על פי תקות הבטיחות בעבודה (עבודות בייה) התשמ"ח

  

  על הקבלן לדאוג ולוודא גידור בורות פתוחים בשטח האתר. .5
  

על הקבלן לשלט בשלט אתראה על היות האתר אתר בבייה ועל איסור הכיסה לעוברים  .6
 ושבים לא מורשים.

  

  על הקבלן להכין תוכית בטיחות ולהציגה בפי המזמין או ציגו ולקבל אישור. .7
  

פי יועץ  הבטיחות לצורך קבלת תדרוך/ הוראות לפי תחילת עבודתו, על הקבלן להתייצב ב .8
 .תבטיחות והצגת רישיוו

  

  דרישות בטיחות .
 עריכת סקר סיכוים /ערכת סיכוים ע"י ממוה בטיחות מוסמך מתאם  קבלן מבצע. .1
 ביצוע הדרכות לעובדים כולל עובדי קבלי משה לפרויקט. לפי סקר הסיכוים ע"י .2

 ממוה הבטיחות מתאם קבלן מבצע
 .אישורי עבודה בגובה שכולל עבודה בחלל מוקף .3
 יהול יומן בטיחות שוטף באתר. .4
 .מהל עבודה מוסמך לפרויקט .5
 ביקורת שוטפת של ממוה בטיחות של הקבלן המבצע. .6

  
  יש להגיש לאישור את סקר הסיכוים/ הערכת הסיכוים לממוה הבטיחות של "יובלים" -
  לפי תחילת עבודה .  
  הדרכות  בטיחות של עובדי הקבלן / קבלי משה  שבוצעו ע"י העתק ביצוע   -

  ממוה הבטיחות של הקבלן    
  אישורים לווים של : אישור עבודה בגובה , רתכים מוסמכים וכו., מהל עבודה מורשה -
  לאחר קבלת אישור ממהל הבטיחות.  
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 מבוא .1

(. 1)תרשים סביבה מוצג באיור  ח.ג.מ מאגר חירום ברובע י"ג בעיר אשדודמתכנן באמצעות חברת  יובליםתאגיד 

 המאגר מתוכנן כמבנה בטון טמון בקרקע.

בהמשך.  יםהמפורט לתכנון המבנים והאלמנטיםדוח שלהלן עוסק בסקירת חתך הקרקע בשטח האתר ובהמלצות ה

  כניות מתאימות.ועבור קונסטרוקציות אחרות, או שינויים בתכנון, יינתן דו"ח בנפרד לפי פנייה בכתב ואחרי קבלת ת

 

 צהוב.מיקום האתר מסומן ב תרשים סביבה. 1איור 

 

 מקורות מידע .2

 הבאים:  םהדוח שלהלן מתבסס על הנתוני

 . 27.02.2020מתאריך  ח.ג.משל חברת  06032.1-03המאגר מס' תנוחה וחתכים של  כניותות .א

 קידוחי ניסיון ובדיקות שדה. 3שכללה סקירת שתית  .ב

 .שטח באתרסיור  .ג

file://///DC/SAPstorage/Create/Project/2017_206676/דוחות/קבצים%20לדוח/דוח%20מטש%20שדרות.docx
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 נתוני האתר והפרויקט .3

 (.1)כמוראה באיור  מתוכנן ברובע י"ג באשדוד ברחוב עובד בן עמי מאגר החירום .א

בגבולות האתר נמצאים חניות של מבנים סמוכים )ממזרח וממערב( רחוב בן עמי עובד )מצפון( ומבנה קיים מגודר  .ב

 )מדרום(.

 + מ'18-18.5-פני הקרקע באתר מישוריים ונמצאים ברום של כ .ג

ה. בגבול הדרומי של האתר )סמוך לתחנת השאיבה( קיימת ערמת מילוי בשטח עצמו בוצע חישוף מפסולת וצמחיי .ד

 המכילה פסולת רבה. 

 . 'מ 11X40-של כ מידותטמון בצורה מלבנית בבטון התחנה מתוכננת כמבנה  .ה

בפינה הדרום מזרחית של המבנה מתוכנן תא טיפול למאגר לכניסת אדם הכולל מדי מפלסים מגופים וסולמות  .ו

 מ'.  4.3X2.5-לירידה למפלס המאגר התחתון. מידות התא הן כמדורגים 

מ'  10.7+ מ'. רצפת המאגר מתוכננת למפלס הנמוך ב18.7מתוכנן לרום  )פני הקרקע( מפלס ה"אפס" של התחנה .ז

מ' נוסף בפינת תא הטיפול(. בהתאם למפלסים אלו צפויה חפירה   1ממפלס האפס )מתוכננת העמקה מקומית של  

 מ'.  12-ק של עד כבכל השטח בעומ

 + מ'.13.4מפלס המים המקסימלי במאגר מתוכנן לרום אבסולוטי  .ח

בשלב כתיבת דו"ח זה אין בידינו את עומסי השירות המתוכננים על המבנה, עם זאת מהיכרות עם מבנים מסוג  .ט

 עומס המים ומשקל עצמי של המבנה.  – זה עומסי השירות הצפויים הינם נמוכים באופן יחסי

 מופיע חתך תא הטיפול של המאגר. בעמוד הבא תמונות מהשטח. 2באיור  .י

 

 של המאגר E-Eחתך . 2 איור
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 שטח המאגר המתוכנן )מבט צפונה( . 1תמונה 

 

 

 מילוי פסולת בגבול האתר הדרומי )מבט מזרחה(. 2תמונה 
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 סקירת השתית .4

 כללי  4.1

 .אריה צ'ציק ובניוקידוחי ניסיון ע"י חברת   3באתר  2020  ינוארלצורך בחינה ואפיון תנאי הקרקע בוצעו במהלך 

מציגה את נתוני קידוחי  1טבלה  .בוצעו בדיקות להחדרה תקניתולאורכם  מ' 15-18לעומקים של הקידוחים בוצעו 

של הקידוחים וחתך  םלוגי  .תנוחה של שטח המאגרמציג את מיקום קידוחי הניסיון ע"ג תוכנית  3איור הניסיון. 

 ח לדוח זה.ספמצורפים כנ קרקע 

 נתוני קידוחי הניסיון . 1טבלה 

 עומק הקידוח ]מ'[ רום הקידוח ]מ'[ נ.צ קידוח

 15.5 + 18.0 166382/632151 1-ק

 18.5 + 18.1 166373/632137 2-ק

 15.5 + 19.3 166360/632115 3-ק

 

 

 תוכנית תנוחה של שטח המאגרמיקום קידוחי ניסיון ע"ג . 3איור 
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 חתך קרקע משוער 4.2

  :כולל את השכבות הבאות מאגרעל פי קידוחי הניסיון, חתך הקרקע בשטח ה

המילוי מכיל חול חרסיתי אבנים  (3-של האתר )ק הדרומימ' שנראתה בצידו  1-כשכבת מילוי  בעובי  מילוי: •

 ופסולת. 

מ'.  8-. השכבה הופיעה מפני הקרקע/מתחת למילוי ועד לעומק של כושפיךשכבת חול דק נקי  :חול דק נקי •

 מ'. 6-הופיעה פלטת כורכר בעומק כ 3-בקידוח ק

בינונית. הופיעה תחת שכבת החול הנקי ועד  שחור בעלת פלסטיות -חום חרסית שמנה בצבע  חרסית שמנה: •

 . 3-+ק1-( ועד לסוף הקידוחים בק2-מ' )ק 17לעומק 

מ' ועד לסוף הקידוח   17בלבד מעומק    2-שכבת חול חרסיתי בצבע חום בהיר. הופיעה בקידוח ק  :חול חרסיתי •

 מ'. 18.5בעומקי 

 

 מי תהום 4.3

 + מ'. 0.0-מ' כלומר ברום כ 18.1. המים התגלו בקידוח בעומק יזומטר(כלל התקנת צינור תצפית )פ 2-קידוח ק

 

 תכן סיסמי 4.4

)להסתברות    0.06gהינה  האתר(, תאוצת הקרקע האופקית המרבית החזויה באזור  5)גיליון תיקון    413על פי ת"י   .א

 שנה(.  50- ב 10%של 

 .Dעל פי תוצאות בדיקה להחדרה תקנית הקרקע באתר מסווגת מסוג  .ב

, אין בקרבת האתר העתקים פעילים  י( של המכון הגיאולוג2016על פי מפת העתקים החשודים כפעילים )עדכון  .ג

 או חשודים כפעילים. 

ר החשוד באזו לא ממוקם האתר, יעל פי מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות של המכון הגיאולוג .ד

 בהגברות שתית חריגות. 

 

 



 

[8 ] 

 

 תוצאות בדיקות השדה 4.5

( בוצעו בקידוחי הניסיון על מנת לאפיין את התכונות המכאניות של שכבות הקרקע SPTבדיקות להחדרה תקנית )

 לאורך הקטעים המתוכננים. תוצאות הבדיקות שימשו לצורך הערכת מאפייני השכבות השונות לפי הקשרים הבאים: 

 חוליות:שכבות 

 :  )Gibbs&Holtz,1957צפיפות יחסית )לפי  •

  = [ 𝑁. 𝑝𝑣′+ . ] . 4
  

]𝜙 (: Meyerhof, 1959זווית חיכוך פנימית )לפי  • 𝑔] = 8 + . %    

] (: Bowlsמודול האלסטיות ) • 𝑃𝑎] = . + +  

 

 פילוג הצפיפות היחסית . 5איור     SPTתוצאות בדיקות  . 4איור                    

  

  פילוג מודול האלסטיות . 7איור     פילוג זווית החיכוך . 6איור              
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 שכבות חרסיתיות:

Stroud ,1974( :  𝑆חוזק לגזירה )לפי  • [𝐾𝑃𝑎] = ∗ 𝑝   

] (: Bowlsמודול האלסטיות ) • 𝑃𝑎] = ∗  𝑆  

  

 פילוג חוזק גזירה  . 9איור     SPTתוצאות בדיקות  . 8איור        

 

 פילוג מודול האלסטיות . 10איור 
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 מציגה  את סיכום פרמטרי הקרקע לתכנון. 2טבלה 

 לתכנוןפרמטרים גיאוטכנים  . 2טבלה 

 

 

 עיקרי הממצאים 4.6

חתך הקרקע אשר הופיע בקידוחי הניסיון הינו זהה בכל הקידוחים ומורכב משכבה עליונה של חול נקי שפיך עד  .א

 מ'. 17-18מ' כאשר מתחת מופיעה שכבת חרסית שמנה עד עומק של  8-עומק של כ

בוסס ע"ג ביסוס רדוד מסוג דברה שתשמש י המאגר  -הקרקע ובהתאם לסוג המבנה המתוכנן  בהתאם לממצאי .ב

   המבנה.כרצפה של 

על כן תידרש להתבצע   –בהתאם למפלס רצפת המאגר שכבת הביסוס בתחתית החפירה תהיה חרסית שמנה  .ג

 בתחתית הדברה בהתאם להנחיות בהמשך.החלפת קרקע 

עקב שכבות חול שפיך  . בכל היקף החפירה באמצעות כלונסאות יבוצע דיפון לצורך החפירה למפלס הביסוס  .ד

 בנטונייט./CFAבחלקו העליון של החתך יבוצעו הכלונסאות באמצעות שיטת 

  

 יחידה 
 עומק

 ]מ'[
 γ -משקל מרחבי 

[ton/m^3 ] 

זווית חיכוך 

 [°] ɸ -אפקטיבית 

 Es –מודול אלסטיות 

[MPa] 

 20-50 33 1.8 0-8 חול נקי

 40-70 28 1.9 8-18 חרסית שמנה
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 ביסוס הנחיות ל .5

 בוסס ע"ג יסוד מסוג רפסודה שישמש כרצפת המבנה.י מבנה המאגר .א

ומתחת לריכוזי עומסים. העיבויים   העם עיבויים, במידת הצורך, בהיקף המבנהרפסודה תבוצע במפלס אחד  .ב

 . 1:1יבוצעו בשיפוע של 

תידרש החלפת קרקע בעובי   בהתאם  .חרסית שמנהתהיה שכבת    מאגרלשכבת הביסוס  בהתאם לקידוחי הניסיון   .ג

ע"י  החפירה    בחינת השתית בתחתיתהחלפת הקרקע ייקבע בשטח לאחר  ל  סופי  עובי.  ממצע סוג א'  ס"מ  60של  

 מהנדס הביסוס. 

מהצפיפות   100%ס"מ. השכבות יהודקו לצפיפות של  20שיונח בשכבות של  מצע סוג א'המילוי יבוצע מחומר  .ד

 ".  Modified AASHTOהמרבית לחומר מדורג ע"פ "

. המרחק האופקי יימדד מתחתית היסודמקצוות   1:1שיפוע של ל ממידות היסוד בהתאם תחרוג החלפת הקרקע .ה

 החפירה. 

מעברי מכבש ויברציוני בעל משקל מינימאלי של  8הודק באמצעות תתורטב לרטיבות נאותה ו הטבעית שתיתה .ו

 סל"ד. לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים או מדרגות.  2000 -וטון  3

 .להחלפת הקרקע יונח מיד לאחר סיום הידוק השתיתהמילוי  .ז

ש להחדיר לשתית אבנים דרי, י)שלא ניתנת להידוק) חרסית רוויה ובוציתתגלה בתחתית החפירה תבמידה ו .ח

 . הידוקם עד לייצובה המלא שיאפר המשך העבודה ס"מ תוך 15-20בגודל  )"בקלש"(וחלוקי נחל 

 הביסוס לאחר קבלת נתוני חומר המילוי והידוקו מהמעבדה המוסמכת.אישור המילוי יעשה ע"י יועץ  .ט

 להלן:  3פרמטרים לתכנון היסודות מופיעים בטבלה  .י

 פרמטרים לתכנון ביסוס רדוד . 3טבלה 

 תחתית ביסוס מבנה
מאמץ מגע 

מקסימלי מותר 
 ]ק"ג/סמ"ר[

מקדם ספרת מצע 
אנכי  

 ]ק"ג/סמ"ר[

מקדם חיכוך 
מותר בין יסוד 
 לקרקע/מילוי 

מאגר 
 חירום 

מצע סוג א'  מעל 
 0.4 1.5 2.0 חרסית שמנה

 

  



 

[12 ] 

 

 חפירה ומילוי .6

 , בתוספת מרווחי עבודה נאותים.1V:1.5Hלפי שיפוע מקסימלי של  יבוצעו חפירות מקומיות במהלך העבודות .א

 בין תחתית החפירה  1V:2.5Hבמקרה בו מבוצעת חפירה פתוחה, יש לשמור על מרחק אופקי ביחס של  .ב

 וכבישים/מבנים/אלמנטים סמוכים.

על מנת לאפשר ניקוז מהיר ולמנוע הצטברות  1.5% -בשיפוע של כ החפירותמומלץ לעבד את פני השטח בתחום  .ג

 באזורים אלו.  עילישל מי נגר 

תכנון מערך שאיבה מתחתית   במידה ועבודות החפירה לתחתית המאגר יבוצעו בעונה הגשומה יש לקחת בחשבון .ד

החפירה כדי לאפשר עבודה ביבש, זאת עקב הימצאות שכבת חרסית אטימה למי נגר בתחתית המאגר. המים 

  ינוקזו לפינות החפירה ויישאבו באמצעות משאבה טבולה.

המצעים    .51מחומר נברר )מצע ג'( על פי הגדרתו במפרט הבין משרדי, פרק     ייעשה  ההמילוי מאחורי קירות המבנ .ה

 .Modified AASHTOמהצפיפות היחסית של החומר לפי    97%ס"מ ויהודקו לצפיפות של    20יונחו בשכבות של  

 . CLSMבאזורים בהם לא ניתן לבצע את המילוי בגב הקיר בהידוק ובקרה, המילוי יבוצע באמצעות   .ו

 

 דיפון .7

עומק החפירה הצפוי   .באמצעות קיר כלונסאות  חפירהה  בכל היקף  יבוצע דיפון   רצפת המאגרהחפירה למפלס    לצורך

יידרש קיר דיפון משולב בתמיכות אופקיות )עוגנים, קורות   זהבהתאם לעומק    מ' )כולל החלפת הקרקע(.  13-הוא כ

 בהתאם להנחיות הבאות:  לחיצה מפלדה(. הדיפון יתוכנן

 בנטונייט./CFAן באמצעות שיטת מ' מפני הקרקע יבוצעו כלונסאות הדיפו 8עקב שכבת חול שפיך עד עומק של  .א

 ס"מ. 10 -מרחק חופשי בין כלונסאות  ס"מ. 60 –קוטר הכלונסאות המינימאלי לדיפון  .א

 .4יחושב בהתאם לערכים בטבלה חישוב הדיפון ועומק החדירה הצפוי  .ב

 פרמטרים לתכנון הדיפון  . 4טבלה 

מרחבי   משקל + עומק שכבה
 מ"ק(/טון )

מקדם לחץ עפר 
 ak -אקטיבי 

מקדם לחץ עפר 
 pk -פאסיבי 

מקדם לחץ עפר 
 ok –במנוחה 

 חול נקי

 מ' 8עד 
1.8 0.3 2.45   0.45 

 חרסית שמנה

 מ' 8-18
1.9 0.36 2.0 0.53 

 

  ומבצעים  במידה. והפסיבי האקטיבי בצד אופקיים קרקע פני של ההנחה  תחת חושבו  הצדי  העפר לחץ מקדמי .ג

 (.קולומב  למשל)  המקובלות  מהשיטות  באחת  העפר  לחץ  מקדמי  את  לחשב  יש  לקיר  מתחת  או  מעל  בשיפוע  חפירה

 קירות הסמוכים למבנים קיימים או לאלמנטים רגישים יש לתכנן לפי לחץ עפר במנוחה.  .ד

 בראש החפירה.  לפחות טון/מ"ר 0.5בעומס שימושי של יש להתחשב  .ה

 יהיו לפי חישוב הקונסטרוקטור. תמיכותעומק הקיר, כמות הזיון ומספר שורות  .ו
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 עבור קיר עם עד תמיכה אופקית אחת פירוש המאמצים יהיה לפי דיאגרמת משולש.  .ז

תמיכות אופקיות ומעלה פרוס המאמצים יהיה לפי דיאגרמת משולש עד תמיכה עליונה  2עבור קיר עם  .ח

 – H משקל  מרחבי של הקרקע,  –γ  מקדם לחץ עפר,  – Kכאשר  0.65KγHל ובדיאגרמת מלבן למטה, בשיעור ש

 . גובה התמיכה

עוגנים זמניים ויבוצעו בהתאם מפלסים המתוכננים, על ידי בעל מקצוע מיומן   אלו  עוגנים יהיובמידה ויבוצעו   .ט

 ומנוסה. כמות העוגנים תקבע בהתאם לעומסים הפועלים בכל מפלס. 

 לעיל.  2האורך החופשי ייקבע בהתאם ליתד ההרס הפוטנצאלית בהתאם לפרמטרי הקרקע הנתונים בטבלה  .י

העוגנים באזורים המצריכים חדירה לשטחים ציבוריים או פרטיים. במידה ולא יש לבחון את משמעויות ביצוע   .יא

   .ניתן לבצע עוגנים בהם המרחק בין הקירות אינו גדול, ניתן לבצע תמיכות אופקיות מקונסטרוקציות פלדה

 תכנון הקיר ייעשה בהתחשב בכל שלבי הביצוע )חפירה בשלבים לשם ביצוע התמיכות במידה ויתוכננו(.  .יב

 תכנון דיפון ראשוני יש להעביר למשרדנו חתכים קריטיים לצורך ביצוע חישוב בתוכנה ייעודית.  לאחר .יג

 הנחיות לביצוע כלונסאות דיפון: .יד

שעות,   24כלונסאות הדיפון יבוצעו לסירוגין "אחד כן, שלושה לא". לאחר יציקת הכלונסאות והמתנה של  •

 .ילהניתן יהיה לגשת לקדיחת הכלונסאות הסמוכים וחוזר חל

לאחר חשיפת הכלונסאות )חפירה( יש לבצע התזת בטון במרווחים בין הכלונסאות כדי למנוע זליגת חומר  •

 קריטי עקב שכבות חול שפיך.  –מגב הקירות 

  .אלמנט כלשהו יש לבדוק בבדיקה הסונית את כל כלונסאות קיר הדיפון שישמשו גם לביסוס •

  .בהוצאת משהב"ט לכלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23הכלונסאות יבוצעו כפוף להוראות מפרט כללי  •

 

 משטחי ריצוף ואספלט .8

 ס"מ. 40יבוססו על החלפת קרקע באמצעות מצעים בעובי מינימאלי  משטחים כנ"ל .א

 יש לסלק כל מילוי ישן מהשתית. .ב

          טון  3מעברי מכבש ויברציוני בעל משקל מינימאלי של  8הודק באמצעות תשתית תורטב לרטיבות נאותה וה .ג

 סל"ד. לאחר גמר ההידוק יש לוודא כי השטח חלק ללא חריצים, שקעים או מדרגות.  2000 -ו

. המצעים יונחו  51מחומר נברר )מצע ג'( על פי הגדרתו במפרט הבין משרדי, פרק  המילוי להחלפת הקרקע ייעשה    .ד

 .Modified AASHTOמהצפיפות היחסית של החומר לפי  97%ס"מ ויהודקו לצפיפות של   20בות של בשכ

כל עבודות המילוי תבוצענה תוך פיקוח הנדסי צמוד ובקרה מלאה של מעבדה מוסמכת. תוצאות של בדיקה  .ה

 מעבדתית של החומר ובדיקות ההידוק תועברנה למהנדס הביסוס לאישור.
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  ניקוז .9

 . 1525 י"ת מבנים לאחזקת ישראלי לתקן בהתאם. אינסטלציה יועץ באמצעות וביוב ניקוז מערכת לתכנןיש  .א

-ו חשופה בקרקע 3% -מ גדול יהיה הניקוז שיפוע. עילי נגר מי של מהיר סילוק שיובטח כך יעשה השטח פיתוח .ב

 . המבנים לרצפת מתחת מים יצטברו שלא כך בפיתוח לפחות 1.5%

  תחתית החפירה תעובד בשיפוע לכיוון תעלה עם צינור  עם יועץ אינסטלציה . המבנה הטמוןיש לתכנן את ניקוז  .ג

 יש לתכנן תא עם משאבה להוצאת המים עקב אי יכולת ניקוז לשכבות הקרקע האטומות.  – שרשורי

 . והאיטום הניקוז יועצי של מפורטות הנחיות פ"ע הוהמבנ השטח ואיטום ניקוז לתכנן יש .ד

 

 הנחיות נוספות .10

 כניות ראשוניות. ההנחיות המובאות בדוח זה יעודכנו עם התקדמות התכנון.ומתבסס על תלעיל הדוח  .א

 . ותאום לעיון הביסוס למהנדס תועברנה ודיפון חפירה כניותות וגם, עומסים כולל, היסודות תכנית מתווה .ב

 . רשום קבלן יהיה הקבלן .ג

 נאותה  בהתראה,  השתית  לבדיקת,  החפירה  השלמת  אחרי,  ל"הנ  בתנאים  לאתר  הגיאוטכני  המהנדס  את  לזמן  יש .ד

 .הביקור יום לפני לפחות יומיים של

 ולהמלצות  להנחיות  בהתאם,  הנבחר  הקבלן  של  ביצוע  ושיטת  הציוד  את  באתר  ויאשר  יבדוק  הגיאוטכני  המהנדס .ה

 . לעיל ח"בדו

. מוסמכת מעבדה של ובקרה צמוד הנדסי פיקוח תוך ורק אך זה ח"בדו המפורטות העבודות כל את לבצע יש .ו

 יהיה המפקח. זה ח"בדו המפורטות עבודות בתחום מוכח וניסיון נאותה מקצועית הכשרה בעל יהיה המפקח

 .הביסוס למהנדס וידווח יציקות את יאשר, המפרט הוראות למילוי וידאג העבודה מהלך בכל באתר נוכח

 הצמוד המפקח של בכתב דיווח וקבלת היסודות כל ביצוע במהלך צמוד הנדסי פיקוח וקיום עליון פיקוח קיום .ז

 .      בפרויקט במקצועית ולאחריותנו( הקרקע נתוני מבחינת) יסודות תקינות לאישור תנאי הינם באתר

 .הביסוס המהנדס של בכתב אישור ללא ליציקה לגשת אין .ח

 .זה בדוח ומפורט הידוע מהתכנון סטייה או שינוי כל על הביסוס המהנדס את ליידע יש .ט

 .ואישור לעיון מ"הח של למשרדו תועברנה זה ח"בדו הנדרשות מעבדה הבדיקות כל של התוצאות .י
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  וספים תצהירים –מסמך י"ב 

 פליליות הרשעותלעיין העדר תצהיר 

  

 בתאגידהמשמש כ__________  _____________ ת"ז _____________הח"מ אי 

לא הורשעו בכל ערכאה כי מהלי התאגיד,  בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר  ___________

י איכות עבירות על די, ו/או בגין עבירות מרמה 1977 -שהיא בעבירות עפ"י חוק העושין, התשל"ז 

  לשוא המכרז. ותוכיו"ב אשר רלווטי עבירות על דיי התכון והביההסביבה, 

  
  

  ותוכן תצהירי אמת.  ,זו חתימתי ,זהו שמי

  

 
_________                    _____________                  _________ 

  חתימת המצהיר                 שם המצהיר                      

  
  
  
  

  אימות

אי הח"מ עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב 

______________  ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  בפי 

יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואישר את תוכו 

  .יתותוואמ

 
      _______________  
  עו"ד                 
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ות תצהיר כי המשתתף במכרז משלם למועסקים על ידו שכר מיימום לרב

  והעדר הרשעה בעבירה לפי חוק שכר מיימום  הפרשות בגין זכויות סוציאליות

  

_____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד הח"מ אי 

המשתתף במכרז משלם  התאגידכי  בזאתמצהיר  ומוסמך ליתן תצהיר זה,__________ _

לרבות הפרשות בגין זכויות הקבוע בחוק, מיימום שאיו מוך משכר הלמועסקים על ידו שכר 

הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר וכי לא התאגיד ו/או מי ממהליו  סוציאליות

  מיימום.

  

  
  

  ותוכן תצהירי אמת.  ,ו חתימתיז ,זהו שמי

  

 
                  ________________                    _______________ 

  שם המצהיר                               חתימת המצהיר        

  
  
  

  אימות

אי הח"מ עו"ד ________________ מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב 

_____________ ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי _בפי 

יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואישר את תוכו 

  .ואמיתותו

 
      _______________  

  עו"ד                                                           
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  חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זריםבפסק דין העדר הרשעות תצהיר 
  

_____________ ת"ז _____________ המשמש כ__________ בתאגיד הח"מ אי 

המשתתף במכרז משלם  התאגידכי  בזאתומוסמך ליתן תצהיר זה, מצהיר ___________ 

וכי לא התאגיד ו/או מי  וציאליותלמועסקים על ידו שכר מיימום לרבות הפרשות בגין זכויות ס

  עובדים זרים.הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק ממהליו 

  

  
  

  זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

  

 
                  ________________                    _______________ 

  צהירשם המצהיר                               חתימת המ        

  
  
  
  

  אימות

אי הח"מ, עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ התייצב 

______________ ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  בפי

יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפי על תצהירו ואישר את תוכו 

  .ואמיתותו

 
      _______________  
  עו"ד                 
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  מסמך י"ג
  

  הקמת מאגר חירום בת"ש י"ג באשדודוסח אישור / המלצה 
  

  לכבוד

   תאגיד יובלים אשדוד בע"מ
 ,..א/ג  

  הקמת מאגר חירוםאישור והמלצה על יסיון בביצוע הדון: 

(יש לסמן את אצלו  ביצע) הריי לאשר בזאת, כי _________________ (שם הקבלן .1
 ):המתאים

אשר מתפקד כפעיל  ,ק"מ 1,000מת מאגר מים או ביוב תת קרקעי סגורים בפח של הק .א
 כון ליום _____.

מק"ש לפחות, אשר מתפקד כפעיל כון  600תחת שאיבה לביוב, בספיקה של הקמת  .ב
 ליום _____.

ללו השפלת מי תהום שביצע היו/לא היו בסביבת מי תהום וכללו/לא כעבודות ההקמה 
 (יש למחוק את המיותר). הקבלן

 -מתוכן ל מט"ש של או שדרוג הקמה בפרויקט במלואה ובקרה מערכת חשמלהקמת  .ג
לפחות, זאת בשת  מק"ש 600 בספיקה תחת שאיבה שפכים או לפחות מ"ק /יום 3000

.________ 

 -מתוכן ל מט"ש לש או שדרוג הקמה אלקטרומכי בפרויקט מלאה של ציוד התקה .ד
 לפחות. מק"ש 600 בספיקה תחת שאיבה שפכים או לפחות מ"ק /יום 3000

  הקבלן שימש בפרויקט כקבלן ראשי/קבלן משה (יש למחוק את המיותר). .2

 המערכת פועלת החל  מחודש ___ שה ____. .4

את  לא בוצעו לשביעות רצוו המלאה (יש למחוקהעבודות בוצעו לשביעות רצוו המלאה /  .5
  המיותר)

  

 פרטי הממליץ

 _______________________ :שם 

 _____________________ :תפקיד 

 : טלפון _____________________ 

 _____________________ :חתימה 

 _____________________ :תאריך  

  החיות והבהרות:

 ת להגיש המלצותוסח האישור על מ בהתאם למספר  על המשתתפים לשכפל את

 .ציםהממלי
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  מסמך י"ד
  כתב ויתור, קבלה ושחרור

  שערך וחתם באשדוד ביום ____________ 

  

  על ידי:

 הקבלן, ח.פ. _______________

  באמצעות ציגה המוסמך לחתום בשמה ולחייבה,

  מר_________________, ת.ז.________________

  ומר ________________, ת.ז. _________________

  (להלן: "הקבלן")

  

  בעין:

  ("הפרויקט") 3/2022בהתאם למכרז מס' עבודות למאגר חירום ת.ש. י"ג אשדוד 

  עבור:
  תאגיד יובלים

  
  ("ההסכם")שהעתקו מצ"ב  ע"פ הסכם מספר ___________

  
      

ל על הקבלן או הח"מ המוסמכים לעשות כן בשם הקבלן  מצהירים בזאת כי מוסכם ומקוב .1

(במילים:  _______________כי כגד קבלת תשלום במעמד כתב ויתור זה בסך של 

, וותר באופן מלא ובלתי חוזר על כל דרישה כספית כולל מע"מ ₪) _________________

אגיד יובלים בגין העבודות בפרויקט, לרבות תואחרת ו/או על טעה מכל סוג המופות כלפי 

יכוב ו/או השהייה של ביצוע העבודה ו/או במתן צו התחלת עבודה ו/או בגין איחור ו/או ע

 באיחור בתשלום כלשהו בגין ביצוע העבודות. 

 
ברור לו כי לאחר התשלום האמור, לא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע העבודות  .2

ו/או מי ו/או בקשר אליהן, ואו מוותרים על כל טעה ככל שתהא לו, כגד תאגיד יובלים 

 מטעמו בכל הוגע לביצוע העבודות ו/או התשלום בגין ביצוען. 

  

אין במסמך ויתור זה החתום על ידו, כדי לפטור או לשחרר אותו מחבותו או מאחריותו  .3

שיסודה בהסכם וכי ידוע וברור לו כי אין באמור במסמך זה כדי לגרוע או לשות מאחריותו 

 וכי זכויות מבט"י על פיו, שמרות במלואן.זו כפי שפורטה בהסכם המקורי 

  

  

  ולראיה על הסכמתו והצהרתו ע"פ כתב ויתור זה באו על החתום:

  

  

______________              ________________  

  חתימת הציג המוסמך              הקבלן  
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  "ומסמך ט
  

  תיק תכיות – ט"ומסמך 
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