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   03/2018 מס'פומבי מכרז 

   יצה פתחת אזורב תחות שאיבה לביוב 4להקמת 

 והתקה של גרטור בתחת שאיבה לביוב קיימת

  

  מכרזלמשתתפים בוספות וראות מידע וה

 כללי .1

"), חברת מים וביוב בבעלותה התאגיד" ו/או "החברה" ו/או "המזמין" –רמת הגב בע"מ (להלן  מי 1.1

"), מזמיה בזה הצעות להקמה והרצה של המועצה" –הלן של המועצה האזורית רמת גב (ל ההמלא

ואספקה והתקה של , אחת מהן אופציואלית –(ארבע) תחות שאיבה לביוב באזור פתחת יצה  4

, הכול לפי כל ההוראות, )באותו אזור ההמצוי( גרטור בתחת שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה

 –(להלן תכיות הכלולים במסמכי המכרז וה , כתב הכמויותהתאים, המפרטים הטכיים

 .")העבודות"

 ")מילת"ב" –העבודות מתבצעות במסגרת המהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים (להלן  1.2

 .התשלום ההוגים אצלו הליל בהתאםו

  רקע כללי .2

 מובא בזה לידיעת המשתתפים במכרז כדלקמן:

ורי לטיפול בשפכים זן אמכוכולל הקמת ה ,רחב היקף פרויקטמ כחלקהעבודות מתוכות להתבצע  2.1

ומאתרים באזור פתחת צה"ל בקציעות וקווי הולכה וסיקה אליו מישובים, ממתקים, ממחות 

היקפו אמור להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים. במועד פרסומו של מכרז מלוא יצה. הפרויקט ב

או האפשרות שלא יועמד לרשות מלוא התקציב הדרוש. לוכח מגבלה זו ו/למזמין זה טרם הובטח 

 מזמיןמלוא התקציב הדרוש ו/או האפשרות של קיצוץ או הקפאת תקציבים, מוקית ל מזמיןה

 הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו ו/או לא לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו למכרז

ם להחזר הוצאות זאת מבלי שהמשתתפים במכרז יהיו זכאיכל , ו/או להקטין את היקף העבודות

 ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם עקב כך.

, מהן שלוש תחות קציעות-ביית ארבע תחות שאיבה לביוב באזור פתחת יצההעבודות כוללות  2.2

טרומיות עם שתי יחידות שאיבה טבולות (במסוף הגבול יצה, בקדש ברע ובכמהין) ותחה אחת 

מיועדת לשלוש משאבות טבולות, מגובים מכיים עדיים מסוגים  מבטון יצוק (בכפר הוער יצה) ש

תחת השאיבה במסוף הגבול יצה היה שוים, מבי גרטור וחשמל ומתקים ועבודות לוות. 
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  . התחה האופציולית למזמין ובשלב זה לא ברור אם תבוצע

. מובא לידיעת תלביוב קיימת ומתפקד ת שאיבהבאתר של תח מוקמתכמהין בתחת השאיבה  2.3

את התחה  תחליףש ,התחה החדשה הקמתה של תקופתתמשיך לתפקד בהקיימת הקבלן שהתחה 

ויבצע כלשהן הקיימת מפגיעות  ת השאיבהל תחשה תהישה, והקבלן יקוט בכל האמצעים לשמיר

של  ההפעלתלברציפות עד במלוא תפוקתה  לפעולתמשיך החדשה שהתחה לכך כל פעולה דרשת 

לא האלו וכל הכרוך בהן . עבור כל הפעולות חלק בלתי פרד מהתחייבויותיו בחוזהה החדשה, כהתח

חשב ככלולה במחירי היחידה יתבעבורן פרד והתמורה  יהיה הקבלן זכאי לתשלום וסף ו/או 

 חוזה.הקיימים ב

הקמתן למת לאחר הש וזאת מידת ביטול אגי החמצון בקדש ברע וכפר הוער יצה וכולל ותהעבוד 2.4

 .הבמקומות אל תחות השאיבהוהרצתן של 

 יההיצה במסוף הגבול  הקמתה של תחת השאיבהעל אף כל הוראה אחרת במסמכי המכרז,  2.5

ת. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, אם לכלול אופציואלי

בהעדר  .במסמכי המכרז כלולהא , למרות שהיבעבודות את הקמתה של תחת שאיבה זו אם לאו

 לאהודעה בכתב מהמזמין לזוכה במכרז המורה על ביצוע עבודות הקמתה של תחת שאיבה זו, היא 

אם הזוכה במכרז יידרש להקים תחת שאיבה זו יהיה עליו . תיחשב ככלולה בעבודות שוא מכרז זה

ובעבור מחירי הצעתו למכרז. לקיים את כל התחייבויותיו בקשר לכך בלוח הזמים הקבוע בחוזה 

הימעות המזמין מלממש את האופציה להקמתה של תחה זו לא תזכה את הזוכה במכרז בפיצוי 

  ו/או בתשלום אחר כלשהם. 

 במקומות הבאים:שוא מכרז זה ייבו שאיבה לביוב הארבע תחות  2.6

  .34/101/02/20; תב"ע 4, חלקה 39007ש גו –מסוף יצה – 1תחת שאיבה  2.6.1

  .2/188/03/10; תב"ע 4-ו 3, חלקות 39007ש גו –כפר הוער יצה – 2ת שאיבה תח 2.6.2

  .65/101/02/20; תב"ע 4חלקה  39007ש גו –קדש ברע – 3תחת שאיבה  2.6.3

  .187/במ/10; תב"ע 3- ו 2חלקות  39007ש גו –כמהין  – 4תחת שאיבה  2.6.4

יותקן גרטור חירום בו ומיועד לגרטור היש בה חדר  בבאר מילכההקיימת תחת השאיבה ב 2.7

 במסגרת חוזה/מכרז זה. 

התכיות הכלולים מהכמויות ו יכתבמהמפרטים הטכיים, מהתאים, ממבלי לגרוע מההוראות,  2.8

 העבודות מורכבות, בין היתר, מהאלמטים הבאים:במסמכי המכרז, 

מ',  10-מ' ועד כ 6-קרקעיות בעומקים שוים בין כ-שלוש תחות שאיבה טרומיות תת 2.8.1

ימי הבמ' הכוללות שתי משאבות טבולות כ"א, מתקן  3.5ויות מתאים טרומיים בקוטר פ

ה מותקן בתא טרומי פרד, מתקן הרמה על התחה, מערך סיון עדין בכיסת השפכים לתח
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בריתוך, ספחים  16מצולב דרג  פוליאתילןצרת ואביזרים מסוגים שוים: צרת עשויה 

כמפורט  , הכולכגון מגופים, אל חוזרים, שסתומי אוויר וכו'לריתוך חשמלי ואביזרים שוים 

 .הטכיים בתכיות, בכתבי הכמויות ובמפרטים

מ' עשויה בטון יצוק באתר מחולקת לשי  10-תחת שאיבה אזורית (תחת יצה) בעומק כ 2.8.2

, וספת בעתיד בורות רטובים ושלוש משאבות טבולות, שתיים להתקה מידית ומשאבה

 .רט בתכיות, בכתבי הכמויות ובמפרטים הטכייםהכול כמפו

שהוכו ויוכו על ידי ולמפרטים הטכיים תכיות ל בהתאם וויצוידתחות השאיבה החדשות יוקמו  2.9

ן של תחות ולציוד ן. הזוכה במכרז יהיה אחראי להקמתהמתכן מטעם המזמין אריה שוורץ

על חשבוו עד  להרצתןו ןלהפעלת של כל הציוד הדרשולהתקה להרכבה  ,, לאספקההשאיבה

האמור, המומחים והיועצים שהמזמין שכר  ןבהתאם לתכיות של המתכלמסירתן הסופית למזמין 

 את שירותיהם ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.

, במכרז חייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע לכך בצו להתחלת ביצוע העבודותהזוכה  2.10

ראה שתיתן ו(או שלוש תחות בהתאם לה תחות השאיבה החדשות (ארבע) 4סימולטית בכל 

ולהתמיד בביצוען ברציפות  ,לקבלן בתחילת ביצוע העבודה ובהתאם לצו התלת העבודה)

עד להשלמתן בלוח הזמים הקבוע בחוזה: אלו בכל תחות שאיבה ל  העבודות וסימולטית ש

יתר ההתחייבויות של הזוכה במכרז וקיום כל שאיבה החדשות התחות אחת משל כל  ההקמת

לבדק ולאחריות לביטול אגי החמצון, , למעט ההתחייבויות הוגעות להרצה, אותה תחהבקשר ל

שלוש מאות שבעים ( 375לא יאוחר מאשר תוך ושלמו בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז י

תקופת ההרצה להתחלת העבודות.  ביצועהמהתאריך שייקבע להתחלת  קלדריים ) ימיםוחמישה

כל התחה, על כאשר בכל תחת שאיבה תסתיים  והיא קלדריים (תשעים) ימים 90-מ לא תפחת

      במסמכי המכרז. יםדרישות המפורטכל המבחים והד בועמיה, תמערכות

הזוכה במכרז חייב לספק ולהתקין את הגרטור בתחת השאיבה בבאר מילכה לא יאוחר מאשר תוך  2.11

 ימים קלדריים מהמועד שייקבע בצו להתחלת העבודות. )מאה ועשרים( 120

הזוכה במכרז מתחייב להתחיל לבצע את עבודות ביטול אגי החמצון בקדש ברע ובכפר הוער  2.12

(שבעה) ימים קלדריים ממועד אישור השלמת  7יצה, בכל מקום בפרד, לא יאוחר מאשר תוך 

ולהשלים עבודות אלו, בכל אגן חמצון, לא ההרצה של תחת השאיבה החדשה שהקים באותו מקום 

) ימים קלדריים מהמועד שבו היה עליו להתחיל את מאה ועשרים (במילים:  120יאוחר מאשר תוך 

 ביצוען של אותן העבודות.

עבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז תיקבע בהתאם העבור ביצוע התמורה  2.13

של מחירי היחידות שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, ובהעדר להוראות החוזה על יסוד המכפלות 

במחירי היחידות שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, לפי העיין, בכמויות שמדדו    –מחירים כאלה 

בהתאם להוראות החוזה, בהוספות ובהפחתות בהתאם להוראות החוזה. המחירים האמורים יהיו 
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לשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבע כלשהו קבועים וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כ

ו/או עקב שיויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם 

 בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור מע"מ) או מכל סיבה אחרת. 

 להסרת ספק מובהר כדלקמן: 2.14

לולים במסמכי מילת"ב, כהגדרתם הכ ,ההצמדה של התמורה ו/או של המחירים תאי 2.14.1

 .ן, לא יחולו על מכרז זה ועל תאי ההתקשרות עם הזוכה בלהלן 3.1  בסעיף

לא יהיה הזוכה במכרז זכאי לתמורה פרדת או תחות השאיבה ביצוע ההרצה של תמורת  2.14.2

של  ןרז בעבור הקמתוספת או תמורה אחרת כלשהי מעבר לתמורה לה זכאי הזוכה במכ

 .ןעבור הרצתהמלאה , הכוללת גם את התמורה אלותחות 

תשולם  םעבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה במכרז עד להשלמתהביצוע התמורה עבור  2.15

התשלום שיהיו הוגים התאם להלי בו לו לפי התקדמות ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו

ים המפורטים במכרז זה. כל חשבון שיוגש על ידי הזוכה במכרז בקשר באותה עת במילת"ב, בשיוי

לתמורה יהיה טעון, בוסף לכל האישורים האחרים הדרשים לפי מסמכי המכרז, גם אישור של 

מילת"ב. אישור זה מהווה תאי מוקדם לתשלום הסכום המאושר של החשבון לזוכה במכרז על ידי 

העבודות, וכפועל יוצא מכך יהווה האישור האמור תאי ן אגן את התקציבים למימומילת"ב, המ

 מוקדם לחובתו של המזמין לשלם את החשבון לזוכה במכרז.

, אם לעיל 2.15 כאמור בסעיף תחולת תאי התשלום ההוגים במילת"ב על תשלומי התמורה  וכח 2.16

ים אלה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בעיכוב וככל שמילת"ב יעכב תשלומים כלשהם מבין תשלומ

על ידי המזמין והזוכה במכרז לא יהיה זכאי להפרשי הצמדה  ו/או הדין כאמור משום הפרת החוזה

מעבר לאלה שיגיעו לו, אם יגיעו,  ו/או ריבית ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בגלל עיכוב כאמור

יתקבלו בפועל אצל המזמין מהגוף המממן את , ו2017-לפי חוק מוסד תשלומים לספקים, תשע"ז

 .העבודות

את הצעתו למכרז רואים את המשתתף במכרז כותן הסכמתו הבלתי מסויגת לכל התאים בהגישו  2.17

במסמכי המכרז. כן רואים את המציע כמי שבחן, בדק וברר את כל בהוראות אלו וביתר המפורטים 

תשלום ההוגים במילת"ב, ואת התאים לביצוע התאים והתוים הקשורים במכרז, לרבות תאי ה

העבודות וכמי שוויתר על כל טעה בקשר לתאים האמורים, לרבות טעות בדבר חוסר סבירות ו/או 

 סתירות ו/או חוסר בהירות.

וככל שההתקשרות עם הזוכה במכרז מותית בקבלת אישורו של צד שלישי כלשהו, לרבות אם  2.18

/או שירות בתי הסוהר ו/או רשות שדות תעופה, על אף כל הוראה מילת"ב ו/או משרד הביטחון ו

אחרת במסמכי המכרז, לרבות החוזה הכלול בו, עצם הזכייה במכרז וההתקשרות עם הזוכה בו, גם 

 אם ייחתם החוזה, יהיו מותלים ולא יכסו לתוקפם אלא לאחר קבלתו של האישור האמור.
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 מסמכי המכרז .3

כללי, ביצוע  –"מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א' הוראות להלן,  3.4 בכפוף להוראות סעיף  3.1

כרך (להלן: " , בהוצאת מילת"ב2009עבודות ביוב ברשויות מקומיות", מהדורה רביעית, אוקטובר 

פות ובתוס, בהשמטות בשיויים חלק בלתי פרד מהוראות מכרז זה תמהוו") מסמכי מילת"ב", "א'

באתר  בהםיתן לעיין ו . מסמכי מילת"ב אים מצורפים למסמכי מכרזזהמכרז במסמכי הקבועים 

 כתובת:בהאיטרט של רשות המים, 

-Development/Sewerage/DocLib/local-and-ebrew/Planninghttp://www.water.gov.il/H

works2009.pdf-sewer 

 2כוללים מסמכי המכרז, אשר לאחר החתימה על החוזה עם הזוכה במכרז יהפכו למסמכי החוזה,  3.2

בכללם הוראות מסמך על כל מסמכיו וספחיו,  ב'כרך  ,שכאמור איו מצורף)( כרך א', ) כרכיםשי(

תכיות, פרוטוקול סיור כתב הכמויות, ה וכן"), הוראות למשתתפים במכרז" –הלן זה (שיכוה ל

ומסמכי  להלן 4.6 , המסמכים הזכרים בסעיף להלן 3.9 ף מסמכי הבהרה כמשמעותם בסעי ,קבלים

"). מסמכי המכרז" –פרד ממסמכי המכרז (להלן  , המהווים חלק בלתיהצעתו למכרז של הזוכה בו

יבדוק ויוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז בהתאם לרשימת המסמכים ולתוכן העייים של  המציע

 המסמכים השוים והוא ושא בלעדית באחריות לכך שקיבל את כל מסמכי המכרז.

התמצאות ואין להן פקות שכותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז ועדו אך ורק לוחיות המודגש,  3.3

כלשהי בפרשות מסמכי המכרז. כן מובהר, שלצורך פרשות מסמכי המכרז לא יחול הכלל של 

"פרשות כגד המסח" ולכן אין לראות בעצם העובדה שמסמכי המכרז הוכו על ידי המזמין כלי 

 פרשי כלשהו לפרשותם גדו.

בהירות בין הוראה -משמעות ו/או אי-ו/או דו התאמה- בזה, שבכל מקרה של סתירה ו/או אימובהר  3.4

כוחן  –כלשהי הכלולה במסמכי מילת"ב לבין הוראה הכלולה במסמך אחר כלשהו של מסמכי המכרז 

 של האחרוות עדיף.

תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, יהיה המזמין רשאי לבחור, אם  3.5

, את היסוח הכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

ולמציע לא תהיה כל טעה ו/או תביעה הובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש 

 שבחר על ידי המזמין.

סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השוים ו/או בין הוראות שוות בתוך אותו מסמך, כל  3.6

 ן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות המזמין.יפורשו באופ

ההצעות את מסמכי המכרז, לצורך  רשאי לשות מעת לעת לפי המועד האחרון להגשתהמזמין  3.7

וי תאים קיימים ו/או מכל סיבה אחרת. כל שיוי יועבר לידיעתו של מי שרכש יהוספה, ביטול או ש
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על המציע  מסמכים קודמים.הוראות יפות על פי עדיהיו מסמכים אלה הוראות את מסמכי המכרז ו

 וההצעה. /החוזהלצרף להצעתו הודעות אלו כשהן חתומות על ידו, והן יהוו חלק ממסמכי המכרז

 ,לעיל, מוסמך המזמין, בכל עת לפי המועד האחרון להגשת ההצעות 3.7  לגרוע מהאמור בסעיףמבלי  3.8

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה אחרת/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או לתת מיוזמתו ו

הבהרות לאמור במסמכי המכרז ו/או מידע וסף בקשר למכרז ו/או דרישות או הוראות וספות לאלו 

הכלולות במסמכי המכרז ו/או לתקן טעויות שפלו במסמכי המכרז ו/או לשות את מסמכי המכרז 

ה לו, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. על המציע בכל דרך שתירא

 .למכרז לצרף להצעתו הודעות אלו כשהן חתומות על ידו, והן יהוו חלק ממסמכי המכרז וההצעה

שרק הבהרות, מידע וסף, דרישות והוראות וספות, תיקוי טעויות ושיויים  ,הסר ספק מובהרלמען  3.9

בכל . ") יחייבו את המזמיןמסמכי הבהרות" –(להלן  שמסרו בכתבלעיל  3.8 -ו 3.7 כאמור בסעיפים

התאמה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז לבין הוראה כלשהי במסמכי -מקרה של סתירה ו/או אי

סוים של האחרוות יהיה עדיף. במקרה של סתירה בין הוראה במסמך הבהרות מ כוחן–הבהרות 

 כוחה של ההוראה במסמך ההבהרות המאוחר יותר יהיה עדיף. –לבין הוראה במסמך הבהרות אחר 

ובמשרדי המזמין, ללא  r.co.il-www.meiלעיין במסמכי המכרז באתר האיטרט של המזמין יתן  3.10

ק לעיון. הוסח הקובע והמחייב של מסמכי תשלום. עותק מסמכי המכרז באתר האיטרט היו עות

 המכרז הים אך ורק מסמכי מכרז המקוריים שיירכשו במשרדי המזמין.

הגביה לרכוש את מסמכי המכרז המקוריים במשרדי יתן פרסום המכרז בעיתוות  יוםהחל ממחרת  3.11

ועד האחרון של המועצה האזורית רמת גב בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד שבוע ימים לפי המ

חמש מאות שמוים וחמשה במילים: (  585 תמורת סכום שללהגשת ההצעות למכרז. הרכישה היה 

 (שלא יוחזרו). כולל מע"מ) ₪ 

גביה יתן להגיש הצעה למכרז אך ורק באמצעות מסמכי המכרז המקוריים שיירכשו במשרדי ה 3.12

עידה על רכישת מסמכי המכרז קבלה על שמו של המציע המ בצירוף של מועצה אזורית רמת הגב 

 .על ידו

בעת רכישת מסמכי המכרז יודיע הרוכש למזמין את שמו ואת כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  3.13

הקשור למכרז, וכן את שמו, מספר הטלפון,  וכתובת דואר אלקטרוי של האדם אשר ייצג אותו בכל 

 הקשור במכרז זה.

כתובת שמסר כאמור לעיל תיחשב כתקבלה על ידו כל הודעה שתישלח בדואר רשום למציע לפי ה 3.14

(שבעים ושתיים) שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר. הודעה שתישלח באמצעות  דואר  72בתום 

לעיל,  תחשב כתקבלה על ידי המען בתחילת יום  תאלקטרוי לכתובת הדואר האלקטרוי הזכר

 העסקים הראשון שלאחר מועד שידורה התקין.
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יבת של המכרז היה השפה העברית בלבד. כל האישורים והמסמכים הדרשים יוגשו השפה המחי 3.15

יוגש גם תרגומם לעברית.  –בשפה העברית בלבד. מסמכים או אישורים אשר יהיו בשפה אחרת

בכל מקרה של  מסמכים טכיים, קטלוגים, תכיות וכו', אפשר להגיש בעברית ובאגלית בלבד.

 וסח בעברית. יקבעה –בין הוסח בשפה האחרת סתירה בין הוסח בעברית ל

 בדיקות מוקדמות .4

טרם הגשת הצעתו למכרז יקרא ויבדוק המציע את מסמכי המכרז, הוראותיהם ותאיהם, לרבות אם  4.1

המסמכים מובים לו, אם אים מכילים סתירות וברורים לו די הצורך להכת הצעתו למכרז, יבקר 

האמצעים הראים לו חוצים כדי לחקור את תאי המקום, את  במקום ביצוע העבודות ויקוט בכל

מהות וכמות העבודות הדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודות במהלך ביצוען, לרבות 

קרקעיות ועיליות. ידיעות והסברים וספים בכל הוגע למכרז  - קשיים הובעים מביצוע מערכות תת

 בהוראות אלו להלן. מפורטיםבזמן ובמקום ה ולביצוע העבודות יימסרו למעוייים

לעיל, טרם הגשת הצעתו למכרז יבדוק היטב המציע את  4.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  4.2

אם וככל שיזדקק המציע רשימת הציוד שיהיה עליו לספק ואת רשימת ספקי הציוד המאושרים. 

ת הציוד ו/או לרשימת ספקי הציוד המאושר, עליו לבקש הבהרות להבהרות כלשהן ביחס לרשימ

 .להלן 5.1 -ו 4.5  פיםמפורטים בסעיהובמקום בזמן , אלו בדרך

עם חברת הביטוח שתערוך עבורו את הביטוחים הדרשים  לפי הגשת הצעתו למכרזיוודא המציע  4.3

אם יזכה במכרז היא תסכים לערוך עבורו את כל הביטוחים בהתאם לדרש ש ,מכי המכרזבמס

 להלן. 17  במכרז, ללא שיויים כלשהם, כאמור בסעיף

סוג הקרקע,  יבדוק ויאמת את כל התוים המסרים על ידי המזמין, לרבות אך לא רק,המציע  4.4

ציורות זמיות מים וחשמל, האם קיימים והיכן בדיוק  יות קיימות,קרקע-עיליות ותת תשתיות

 ומכשולים  באתר, מי תהום, דרכי גישה, מקום בעל ערך סביבתי, ופי ועתיקות.

בהירויות כלשהן במסמכי -סבירות/או אי-התאמות, אי-ימצא המציע סתירות, שגיאות, איאם  4.5

לרבות בוסח  ק של תאי או פרט הכלולים בהם,המכרז ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדוי

 14, עליו להודיע על כל אלה בכתב למזמין לא יאוחר מאשר עד אישור לקיום ביטוחיםה ספח

(ארבעה עשר) ימים לפי המועד האחרון להגשת ההצעות, תוך פירוט מלא ומפורט של הסתירות, 

א ושאלותיו להבהרתן. ההודעה תימסר הבהירויות שמצ-הסבירויות ואי-ההתאמות, אי- השגיאות, אי

או בדואר אלקטרוי  08-6557492שטיין לפקס' מס' טדימ באמצעות פקסימיליה ממועת לאושרית

 106שלוחה  6557919-08. המציע אחראי לוודא בטלפון rng.org.il-r.n@mop-mei    לכתובת

 שהודעתו (באמצעות פקסימיליה או בדואר אלקטרוי) התקבלה.

צורך תימסרה תשובות בכתב לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. על תשובות אלו יחולו במידת ה 4.6

על המציע לצרף להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, והן  לעיל. 3.9 ף הוראות  סעי

11

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 יהוו חלק ממסמכי המכרז וההצעה למכרז.

לעיל יפורסמו גם באתר  3.9 - ו 3.8 , 3.7  והודעות כאמור בסעיפיםלעיל  4.6 תשובות כאמור בסעיף  4.7

ו ובאחריותו של המשתתף במכרז להתעדכן באופן מחובת. r.co.il-www.meiהאיטרט של המזמין 

 .בהודעות שיפרסם המזמין באתר זה בקשר למכרז , ובמיוחד לפי הגשת הצעתו למכרז,שוטף

פה למשתתפים במכרז ואלה לא - המזמין איו ושא באחריות לפירושים ו/או להסברים שייתו בעל 4.8

 יחייבו אותו.

-לעיל יהיה מוע מלטעון לקיומן של סתירות, שגיאות, אי 4.5  מציע שלא יפה למזמין כאמור בסעיף 4.9

 בהירויות כלשהן במסמכי המכרז.-סבירותו/או אי- התאמות, אי

  קבלת מידע וסף וסיור קבלים .5

ידיעות והסברים וספים בכל הוגע למכרז יוכל המציע לקבל במהלך סיור קבלים, שייערך ביום  5.1

במשרדי המזמין השוכים במרכז לחקלאות מדברית רמת הגב. פרטים  14.00בשעה  19/12/2018

שלוחה  08-6557919שטיין או אריאלה וזה, טלפון טדימ אושריתמיתן יהיה לקבל בקשר לסיור 

 .ההשתתפות בסיור הקבלים איה חובה אולם היא מומלצת. 106

וים הרלבטיים ואת מהות העבודות והציוד. כן מטרת סיור הקבלים לסייע למציעים לבחון את הת 5.2

המידע והמצגים שייתו במהלך הסיור יחייבו את  התוים,ועד הסיור ללבן שאלות שיתעוררו. 

. המזמין איו ושא המזמין אך ורק בגבולות אלה שיפורטו בכתב בפרוטוקול סיור הקבלים

 תתפי הסיור.פה למש- באחריות לפירושים ו/או להסברים שייתו בעל

  רשאים להשתתף במכרז (תאי סף) .6

 במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העומדים במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בכל התאים 

  המפורטים להלן:

 המציע היו תאגיד הרשום ופעיל בישראל. 6.1

 המציע היו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפקס הקבלים לפי חוק רישום 6.2

, בעף ראשי משאבות, טורביות ותחות שאיבה 1969-קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט

) בסיווג כספי המתאים לפחות לגובה הצעתו הכספית 100), ובעף ראשי ביה (סימול 500(סימול 

 הכוללת למכרז זה, לרבות תחת השאיבה האופציולית,

  או,

למכרז בפקס הקבלים לפי החוק ה"ל בעף ראשי  קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות
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) בסיווג כספי כאמור בסעיף זה לעיל, ועומד לרשותו 500משאבות, טורביות ותחות שאיבה (סימול 

) בעל 100קבלן משה אשר במועד ה"ל היו קבלן רשום לפי החוק ה"ל בעף ראשי ביה (סימול 

בעל סיווג כספי מתאים להיקף הכספי של עבודות הביה יסיון מוכח בביית תחות שאיבה לביוב ו

 שעל קבלן משה זה יהיה לבצע אם יזכה המשתתף במכרז, לרבות תחת השאיבה האופציולית.

) השים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, עשר( 10-המציע בעל יסיון מוכח בהקמה ב 6.3

או  ,יקט אחדומע"מ) בפר לא כולל(ש"ח יליון מ 10 תחות שאיבה בערך מצטבר שלשל  ,כקבלן ראשי

" מההקסעיף זה, " לעיין .כל אחד לפחות₪ מיליון  3בערך מצטבר של  פרויקטים ארבעה עד 

פירושו: הקמה של תחת שאיבה לביוב, הרצה שלה ומסירתה למזמין בסיום ההרצה לאחר שתחת 

 ן את הקמתה או תכן אותה.השאיבה עמדה בכל מבחי הקבלה לשביעות רצון מי שהזמי

להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בקאית אוטוומית, ללא תאי, להחת  6.4

₪,  100,000, שהוצאה עבור המציע על ידי בק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של המזמיןדעתו של 

 להלן.  13-ו 7.5 םועד בכלל. על הערבות יחולו הוראות סעיפי 15/04/2019 שתוקפה עד ליום

 .1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2המציע היו בעל אישור תקף על שמו לפי סעיף  6.5

 .1976-וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"2המציע עומד בתאים הקבועים בסעיף  6.6

ו המציע לא ביצע תאום כלשהו עם משתתף אחר במכרז בקשר למכרז, והמציע, בעל שליטה ב 6.7

ומהל בתאגיד המציע לא  , בעל מיות במציע)1968-כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח "("שליטה

 הורשעו בעבירה הקשורה במכרז או תאום מכרז.

 את מסמכי המכרז.מהמזמין המציע רכש  6.8

 – התאגיד המציע ו/או בעל המיות בו ו/או מי ממהליו (דירקטורים ומכ"ל), ובמקרה של שותפות 6.9

(חמש) השים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  5ות, לא הורשעו במהלך פותשותף בש

בעבירת שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או גיבה ו/או עבירה על חוק הגבלים עסקיים ו/או עבירה על 

חוקי הגת הסביבה כמו כן, גד ה"ל, או מי מהם, לא תלוי ועומד כתב אישום בחשד לביצוע עבירה 

ו/או תלויה ועומדת חקירה פלילית בחשד לביצוע עבירה כאמור שטרם יתה בה החלטה  כ"ל

 סופית שלא להגיש כתב אישום.

 גד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כיוס כסים, זמי או קבוע, ולא מוה לו אמן. 6.10

תהיה, למציע כלשהו להסרת ספק מובהר, שעצם פייתו של המזמין, או של מי מטעמו, אם וככל ש 6.11

לקבלת הצעה למכרז לא תיחשב, כשלעצמה, הוכחה לעמידתו של המציע בתאים המוקדמים 

להשתתפות במכרז ו/או בתאים לזכייה במכרז, וכל משתתף במכרז, לרבות מי שהמזמין או מי 

 מטעמו פה אליו כאמור, יהיה חייב בהוכחת עמידתו בתאים האמורים.
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 המציע לצרף להצעתואישורים ומסמכים שעל  .7

  המציע יצרף להצעתו:

(שלושים) ימים לפי המועד האחרון להגשת  30סח של התאגיד המציע מרשות התאגידים, מעודכן  7.1

 .ופרטי המהלים בובעלי המיות/החברים בתאגיד של פירוט הכולל  ,ההצעות למכרז

 אישור עו"ד על זהות מורשי החתימה בשם המציע. 7.2

המציע קבלן היותו של קבלים, תקף במועד הגשת ההצעה למכרז, המעיד על תצלום אישור מרשם ה 7.3

, בעף 1969-הרשום בפקס הקבלים לפי חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות, התשכ"ט

 בסיווג כספי) 100) וגם בעף ראשי ביה (סימול 500ראשי משאבות, טורביות ותחות שאיבה (סימול 

 צעתו הכספית הכוללת למכרז זה.המתאים לפחות לגובה ה

), יצרף להצעתו למכרז תצלום אישור תקף 100מציע אשר איו קבלן רשום בעף ראשי ביה (סימול  7.4

מרשם הקבלים המעיד על רישומו של קבלן המשה העומד לרשותו שהיו קבלן רשום בעף ראשי 

ם של קבלן המשה בביית תחות ) בסיווג כספי מתאים ויצרף פירוט יסיוו הקוד100ביה (סימול 

 .שאיבה לביוב

המציע יפרט בהצעתו, במתכות של טבלה, את התוים המוכיחים את עמידתו בתאים המפורטים  7.5

המציע לכל יפרט לעיל. ביחס לכל אחת מתחות השאיבה אליהן מתייחס יסיוו הקודם  6.3 בסעיף 

 הבאים: מיקום התחה, מועד סיום בייתה, מתקיה העיקריים של התחההתוים את  הפחות

הקמתה של התחה ושמות אשים אצל אותו מזמין לצורך ו של מי שהזמין את זהות, ומאפיייה

 בירורים כולל כתובת, מספרי טלפון ופקס.

 להלן. 14 - ו 6.4 ערבות בקאית כאמור בסעיפים  7.6

, 1976-(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2לפי סעיף של המציע תצלום אישור תקף על שמו  7.7

 .מפקיד שומה או רואה חשבון

תצהיר חתום בידי המציע בפי עו"ד בוסח המופיע בספח לכתב ההצעה למכרז לאימות עמידתו  7.8

 .1976-ות גופים ציבוריים, התשל"וב לחוק עסקא2בתאים הקבועים בסעיף 

תצהיר חתום בידי המציע בפי עו"ד בוסח המופיע בספח לכתב ההצעה למכרז המעיד על כך שלא  7.9

בוצע תאום כלשהו עם משתתף אחר בקשר למכרז, וכן שהתאגיד המציע, בעל שליטה בו ("שליטה" 

ו בעבירה הקשורה במכרז או ) ומהל בתאגיד לא הורשע1968-כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח

 תאום מכרז.

 .מהמזמין המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידושל המציע תצלום קבלה על שמו  7.10
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להוראות אלו לעיל  4.6-ו 3.9, 3.8, 3.7י הודעות, מסמכי הבהרה ותשובות כאמור בסעיפים עותק  7.11

 .ם על ידי המציעמיחתוכשכל אלה פרוטוקול סיור קבלים ועותק 

ההצעה, לאימות  בחתום על ידי מכ"ל המציע, מאומת כדין ע"י עו"ד, בוסח המצורף לכתתצהיר  7.12

 לעיל. 6.11-ו 6.10העובדות המפורטות בסעיפים 

 זכות המזמין לערוך בדיקות .8

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עייו אודות המציעים ובקשר לכל  8.1

הצעות שיוגשו למכרז, כולם או מקצתם, בכלל זה אודות עברם ויסיום. אדם או תאגיד הזכרים ב

בהגשת ההצעה רואים את המציע והאשים הפועלים בשמו ו/או מטעמו כמי שהסכימו מרצום הטוב 

 והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור.

אמור ו/או הימעות משיתוף פעולה מלא, לשביעות רצון המזמין, בעריכת החקירות והבדיקות כ 8.2

 מסירת מידע לא כון או מידע חלקי או מידע מטעה למזמין או למי מטעמו יגרמו לפסילת ההצעה.

מתחייב לעדכן את המזמין, ללא דיחוי, אודות כל שיוי שיחול בתוים ובמידע שמסר  המציע

זוכה למזמין, אם יחול בפרק הזמן שיחלוף מאז מסירתם למזמין ועד לקבלת החלטה בדבר ההצעה ה

 במכרז.

במסגרת בחית עמידתו של המציע בדרישות היסיון הקודם המוכח, שומר המזמין לעצמו את הזכות  8.3

לבחון כל תון רלבטי לדעתו הקשור במציע, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור:  יסיום הקודם 

ציע, סיבות של גופים אחרים עם המציע, רמת שביעות הרצון של אותם גופים מהשירותים של המ

וכן הרמה המקצועית,  ו של המציעלהפסקת התקשרות של גופים אחרים עם המציע, רמת אמיות

 .ציעהחוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק על ידי המ

 המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט: 8.4

מחירי הצעתו הראים למזמין  לדרוש מהמציע בעת העיון בהצעתו הסברים ויתוח של 8.4.1

גבוהים או מוכים מדי והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והיתוח האלה למזמין 

אם יסרב המציע למסור למזמין ו/או למומחים מטעמו הסברים ויתוח  ולמומחים מטעמו.

מחירים כאמור, יהיה המזמין רשאי להסיק מסקות כפי שתיראה לו עד כדי פסילת 

 ההצעה.

לדרוש מהמציע להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור  8.4.2

 ליסיוו ויכולתו של המציע לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתאים שפורטו לעיל.

התוים והמידע שיתקבלו אצל המזמין במסגרת הפעולות המויות בפרק זה לעיל, אם וככל  8.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין  ולים לבחירתו של הזוכה במכרז.שייקטו, יובאו בחשבון השיק
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יהיה רשאי לפסול הצעתו של משתתף במכרז במקרה שבו הבדיקות והבירורים שיערוך המזמין 

אים עולים בקה אחד עם הצעתו של המשתתף כאלה שכאמור בפרק זה יגלו ממצאים השוים או 

לדעת המזמין ספק באיתותו הכלכלית של המשתתף במכרז במכרז, או אם הממצאים שיתגלו יטילו 

, או במקרה יסיון שלילי קודם עם המשתתף ו/או בכישוריו המקצועיים ו/או ביסיוו המקצועי

 .במכרז

 ה ויתר מסמכי המכרזמילוי כתב ההצע –מחירים  .9

 ").כתב הכמויות" –יהן (להלן מחירי יחידותוהעבודות עם פירוט מסמכי המכרז כוללים כתב כמויות  9.1

ההחה  אחוזאת   לכתב ההצעה 7  בסעיף , בספרות ובמילים,דיוב ,על המציע לרשום בכתב יד ברור

אם המציע לא יקוב  היחידות הכלולים בכתב הכמויות.כל המוצע על ידו במחירי והקבוע האחיד 

 .ה על הסףה"ל בשיעור החה כאמור, תיפסל ההצע 7בסעיף 

מסוגי  דעל כל אח יחולאשר  קבועו אחידמובהר שאחוז ההחה אשר יוצע על ידי המציע יהיה  9.2

לא יתן להציע אחוזי החה שוים  .יחידה המופיעים בכתב הכמויות ימחיראחד מהעבודות ועל כל 

 .לסוגים שוים של עבודות הכלולים בכתב הכמויות

די המציע יחייב אותו גם אם היקף העבודות, או ההיקף של  אחוז ההחה האחיד והקבוע שיוצע על י 9.3

חלק מהן, יגדל או יקטן בהתאם לזכויות ההגדלה וההקטה של היקף העבודות המוקות למזמין 

עבודות ההקמה של לביצוע האופציה זכותו של המזמין שלא לממש את , לרבות במסמכי המכרז

 .תחת השאיבה במסוף הגבול יצה

ובהר, שמחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות, לאחר הקטתם בהתאם להצעת להסרת ספק מ 9.4

עבור כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, שתגיע בתמורה מלאה וכוללת יהוו ההחה של המציע, 

הכרוכות בביצוע העבודות שהמחיר מתייחס אליהן, עלויות חומרים, ציוד ומתקים מכל סוג, 

וכל עבודה הקשורה  , פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, התקה, פירוקהוצאות העמסה, הובלה, סבלות

הוצאות עבודה, שכר ותאים סוציאליים, השגחה ופיקוח, ביטוח, וכן , במישרין ובעקיפין לעבודות

 מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות.ב, למעט מע"מ, שאיו כלול תשלומי חובה מכל סוג

 ובהר בזה כדלקמן:מ 9.5

/או למלא פרטים כלשהם בעיפרון במסמכי המכרז ואין להשתמש בטיפקס. אין לכתוב ו 9.5.1

" על הרישום שרוצים לתקן ולכתוב xבמקרה של צורך בתיקון רישום שבוצע יש לסמן "

 מחדש לידו.

יש להקפיד על התאמה מוחלטת בין הכתוב בספרות לבין הכתוב במילים. כל סתירה ו/או אי  9.5.2

לגרום לפסילת ההצעה. למזמין מוקית הזכות לקבוע  התאמה בין שי כתובים אלה עלולה

שאחוז ההחה הגבוה יותר מבין שי כתובים אלה תחייב את המציע. בעצם הגשת הצעתו 
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 למכרז, מסכים ומתחייב המציע לקבל את קביעתו של המזמין כאמור ביחס לאחוז ההחה.

וספת למחירים , דהייו תהמציע איו רשאי להציע בכתב ההצעה אחוז החה שלילי 9.5.3

 הקובים בכתב הכמויות. הצעה עם אחוז החה שלילי  תיפסל על הסף.

אין לרשום כל שיוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף  9.5.4

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם הדבר תבקש במפורש 

ייחשב כאילו איו קיים ובמקרה שלדעת במסמכי המכרז; כל רישום כזה שלא התבקש 

 עלול הוא לפסול את ההצעה. –המזמין הוא מהותי 

 אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .10

הזולה ביותר מבין ההצעות  ההצעהבכפוף לכל זכות וסמכות המוקות למזמין במכרז ובדין,  10.1

 ז.העומדות בתאי המכרז, בעלת אחוז ההחה הגבוה ביותר, תיבחר כזוכה במכר

במקרה שבו אחוז ההחה הגבוה ביותר יוצע על ידי יותר ממציע אחד מבין המציעים שעמדו בתאי  10.2

ציעו את ההחה המכרז, יהיה המזמין רשאי לערוך הליך תחרותי וסף בכתב בין מציעים אלה, שה

שבו יוכלו להגיש בכתב הצעה זולה יותר מהצעתם המקורית הגבוהה ביותר, ובייהם בלבד, הזהה 

 עד לקבלת הצעה אחת שתהיה עם ההחה הגבוה ביותר.למכרז. המזמין יחזור על הליך זה 

 ההצעה ו חתימה על מסמכי המכרז .11

לעיל, שכולם  כלולים בחומר המכרז  3.2 על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז כהגדרתם בסעיף  11.1

על   ,הטפסים ועל כל התצהירים הכלולים במסמכי המכרז שעליו להגיש, לרבות הוראות אלו, על כל

למסמכי המכרז, וכן על פרוטוקול סיור הקבלים ועל באוגדן המצורף כל תכית ותכית המצורפת 

  מסמכי הבהרות ותשובות לשאלות שהוצאו על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז.כל 

 סמכים בשם המציע לא תובא לדיון.הצעה שלא תהיה חתומה כחוק על ידי מורשי החתימה המו 11.2

אחד או של צירוף -על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים שמחובתו לצרפם לפי הוראות אלו. אי 11.3

 את ההצעה.עלול לפסול ל המציע לצרף להצעתו בהתאם להוראות אלו עיותר מהמסמכים ש

דו, לרבות ברשות על המציע לוודא שהמספר המזהה שלו בכל המסמכים והאישורים המוגשים על י 11.4

המסים (מס הכסה, מע"מ) היו זהה. במקרה של העדר זהות כזו על המציע לצרף אישור או הסבר 

 לכך מרשות מוסמכת.

וכן אוגדן  במעטפה אחת גדולהשיוחו ) עותקים מקוריים זהים, י(ש 2-מסמכי ההצעה יוגשו ב 11.5

אך ורק מס' המכרז ושם  פה יצויו. על המעטהוסגור, חתומה התכיות שהודפסו בקה מידה מוקטן 

 העבודות. 
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 המקום והמועד להגשת ההצעות  .12

למשרדי  במסירה אישיתההצעה, מושלמת וחתומה לפי כל דרישות הוראות אלו, צריכה להגיע  12.1

המועד האחרון " –(במסמכי המכרז  11.00שעה  15/01/2019המזמין לא יאוחר מאשר עד יום 

 .ות בדואראין לשלוח הצע"). להגשת ההצעות

 לעיל, לא תובא לדיון. 12.1 כל הצעה שלא תגיע לתיבת ההצעות בהתאם להוראות סעיף  12.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדחות מפעם לפעם את המועד האחרון  12.3

 י המכרז.להגשת ההצעות למכרז בהודעה שתשלח על ידו לכל מי שרכש את מסמכ

תיערך במשרדי המזמין פתיחה פומבית של לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  דקות 15 12.4

 .המעטפות שהוגשו למכרז. כל אדם רשאי להיות וכח במעמד הפתיחה האמורהשל תיבת ההצעות ו

  המשתתפים במכרז מוזמים לשלוח ציג מטעמם למעמד זה.

 ערבות להצעה  .13

לצרף להצעתו ערבות בקאית  יוותיו של המציע בהצעתו למכרז, עללהבטחת קיום התחייבוי 13.1

כוללים  איםמסמכי המכרז  ").הערבות הבקאית" –עיל (להלן ל 6.4 התואמת את הוראות סעיף 

 דוגמה או וסח של הערבות הבקאית.

מהמזמין כתחליף לערבות  ציעמהמחאות פרטיות לבק או שטרות או שיעבוד כספים המגיעים ל 13.2

הבקאית לא יתקבלו כערבות. כל ההוצאות הקשורות בקבלת הערבות הבקאית יהיו על חשבון 

 המציע.

, להמציא למזמין אם ידרוש המזמין מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז, מתחייב המציע 13.3

מהבק שהוציא את  אישור בכתב ,מועד קבלת הדרישה(שבעה) ימים מ 7לא יאוחר מאשר תוך 

. מציע שלא ת ההארכה הדרשתלתקופשל אותה ערבות  הערבות הבקאית המאריך את תוקפה

 .כאמור ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו למכרזאת תוקף הערבות הבקאית יאריך 

אם תדחה הצעת המציע או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, ישחרר המזמין את שטר הערבות  13.4

ה) ימים ממועד משלוח ההודעה על דחיית ההצעה ולא יאוחר מאשר עד מועד (שבע 7תוך ת הבקאי

 תום תוקפן של ההצעות למכרז.

(שבעה) ימים מהיום שהמציע יחתום  7אם תתקבל הצעת המציע, תשוחרר הערבות הבקאית תוך  13.5

על החוזה וימציא ערבות בקאית (ערבות ביצוע) ואישור חתום כדרש על קיום ביטוחים בהתאם 

 דרש בחוזה.ל

לא ימציא  אם המציע, שהצעתו התקבלה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות ביצוע ו/או 13.6
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בוסח הכלול במסמכי המכרז  אישור חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום ביטוחים

זמין להלן, יהיה המ קובים בהוראות אלוופוליסות ביטוח כדרש בחוזה, כל אלה עד למועדים ה

שצירף להצעתו  לחלט את הערבות הבקאיתלבטל את זכייתו של אותו מציע במכרז ורשאי 

לכיסוי ההפסדים שייגרמו לו על אי ביצוע כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש, כתוצאה מסתברת 

ומסירתן למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח זקים ו/או הפסדים ו/או  והעבודות על יד

שהם, ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמין לתבוע את זקיו הממשיים שיהיו יתירים הוצאות כל

בהגישו את הצעתו למכרז מצהיר המציע, שהוא מוותר בוויתור  .בקאיתוגבוהים מסכום הערבות ה

מלא, מוחלט ובלתי מסויג על כל טעה גד האמור בסעיף זה, לרבות סבירותו של הפיצוי הזכר 

 לעיל. 

 קף ההצעה תו .14

) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות תשעים( 90ההצעה תישאר בתוקף למשך תקופה של  14.1

 למכרז.

המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה וספת שתקבע על  14.2

המציע מתחייב  .וספים, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי(תשעים) ימים  90 ידו, שלא תעלה על

מיד עם לעיל וזאת  13.3 ואת תוקף הערבות הבקאית כאמור בסעיף להאריך את תוקף ההצעה 

 (שבעה) ימים מאותו מועד. 7קבלת דרישתו של המזמין לכך ולא יאוחר מאשר תוך 

 הוצאות  .15

 המציע בלבד יישא בכל הוצאה, ישירה או עקיפה, של הכת הצעתו למכרז. 15.1

מין לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, לרבות הבדיקות המז 15.2

המוקדמות, דמי קיית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או 

הובעות ממה, לרבות במקרה של ביטול המכרז או צמצום היקפו, ובכל במקרה כזה לא תהיה 

 ה גד המזמין ו/או גד מי מטעמו בקשר להוצאות אלו.למציע עילת בתביע

 ואישור קיום ביטוחים קיום החוזהחתימת החוזה, המצאת ערבות ל .16

המציע שהצעתו תתקבל על ידי המזמין יחתום על החוזה על כל ספחיו וימציא למזמין, על חשבוו  16.1

דעתו של גזבר המזמין, הוא, ערבות בקאית, ללא תאי, על הסכום המפורט בחוזה, הכול להחת 

ערבות שתהווה "ערבות לקיום החוזה" כמפורט בחוזה. כן ימציא הזוכה במכרז למזמין אישור 

 בוסח הכלול במסמכי המכרז. חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום ביטוחים

קבלת ממועד  עבודה (ארבעה עשר) ימי 14על המציע יהיה לבצע את כל התחייבויותיו אלו תוך  16.2

ההודעה מהמזמין על קבלת הצעתו, או תוך פרק זמן אחר אשר ייקבע על ידי המזמין. כן יהיה עליו 
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(שלושים) ימים ממועד החתימה על החוזה, העתקי כל  30להמציא למזמין, לא יאוחר מאשר תוך 

פוליסות הביטוח בהתאם להוראות החוזה. כל המסמכים הזכרים לעיל יומצאו פיזית לגזבר 

 עצה.המו

 ביטוח  .17

 הכלול במסמכי המכרז תשומת לב המשתתפים במכרז מופית לדרישות הביטוח הקבועות בחוזה 17.1

 .")אישור על קיום ביטוחים" –(להלן  לרבות בספח אישור על קיום ביטוחים ")החוזה" –(להלן 

חים מובהר ומודגש בזה, שהמזמין יעמוד על כך שהזוכה במכרז ימציא לו אישור על קיום הביטו 17.2

חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל, אישור העומד בכל דרישות החוזה האמור, כולן ללא יוצא 

מן הכלל, בוסח הקבוע בספח אישור קיום ביטוחים, ללא שיויים כלשהם, בתוך פרק הזמן הקבוע 

 לעיל. 16.2 לכך בסעיף 

הערות ו/או הסתייגויות ו/או המבטחת אותו ברת הביטוח אם וככל שלמשתתף במכרז ו/או לח 17.3

עליהם שאלות בכל הוגע לדרישות הביטוח הקבועות בחוזה ו/או באישור על קיום הביטוחים, 

 להוראות אלו לעיל. 4.5לפות למזמין בשאלות הבהרה כאמור בסעיף 

למזמין,  ימציא הוא בעצם הגשת הצעתו למכרז מצהיר המציע ומתחייב, שאם ייקבע כזוכה במכרז  17.4

לעיל, אישור חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל על קיום   16.2  תוך המועד הקוב בסעיף

 ללא שיויים כלשהם.אישור על קיום ביטוחים, בוסח הקבוע ב ביטוחים

יה והצעתו למכרז תתקבל על כל משתתף לוודא, בעצמו ועל חשבוו, שה לפי הגשת הצעה למכרז, 17.5

, ולהמציא למזמין אישור במלואן וכלשוןיהיה ביכולתו לעמוד בדרישות הביטוח הקבועות בחוזה, 

, בטרם הגשת הצעתו לברר. כן חייב המשתתף במכרז על קיום ביטוחים בוסח הקבוע בספח לחוזה

לדרישות הקבועות  וטוחי העומד לרשותיאת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הב למכרז,

 במסמכי המכרז.

 למען הסר ספק מובהר בזה כדלקמן: 17.6

המציע שייקבע כזוכה במכרז יהיה מוע מלטעון שאין ביכולתו ו/או שחברת ביטוח מסרבת  17.6.1

להתאים את הכיסוי הביטוחי שלו לדרש במכרז ו/או  שעלויות התאמת הכיסוי הביטוחי 

 ן בהצעתו.שלו לדרישות הקבועות במכרז לא לקחו בחשבו

אם מציע שייקבע כזוכה במכרז לא ימציא אישור חתום בידי חברת ביטוח מורשית בישראל  17.6.2

שמורה לעיל,  16.2 וזאת תוך המועד הקוב בסעיף כדרש בחוזה הכלול במסמכי המכרז, 

לעיל, לבטל  13.6  למזמין הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות כאמור בסעיף

 .את זכייתו של המציע במכרז ולמסור את ביצוע העבודות למשתתף אחר במכרז
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 הוראות שוות  .18

 מבלי לגרוע מכל זכות המוקית לו בדין שומר המזמין לעצמו את הזכויות הבאות: 18.1

 ה לא יגרום זק למזמין.לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם וויתור כז 18.1.1

לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או להקטיו ו/או לא לבצעו, כולו או מקצתו,  18.1.2

שיקול דעתו  לפילעיל, הכול  2.1 לרבות מהטעמים המפורטים בסעיף מכל סיבה שהיא, 

בודות ו/או לא לחתום על החוזה . אם יחליט המזמין שלא לבצע את העשל המזמין הבלעדי 

ו/או להקטין את היקפו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעה מכל 

סוג שהוא בקשר לכך. רואים את המשתתפים במכרז כמי שוויתרו בעצם הגשת הצעתם 

 .למכרז על טעה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא במקרים המויים בסעיף זה לעיל

לעיל, היה ויחליט המזמין שלא לבצע את העבודות ו/או לא  18.1.2 על אף האמור בפסקה  18.1.3

לחתום על החוזה, יוחזר לזוכה במכרז בלבד הסכום הומיאלי שהוא שילם למזמין בעבור 

ין. רכישת מסמכי המכרז וזאת כגד הצגת קבלה על שמו בדבר רכישת המסמכים מהמזמ

השבת סכום זה תהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות הזוכה במכרז להשבת הוצאות ו/או 

 לפיצוי. בהגשת הצעתו למכרז רואים את המשתתף במכרז כמי שהסכים לתאים אלה.

 להל משא ומתן עם מציע שהצעתו תימצא מתאימה, הכול בגבולות המותר לפי הדין. 18.1.4

 מובהר בזה כדלקמן: 18.2

א יהיה רשאי להעסיק עובדים זרים בביצוע העבודות והדבר אסר עליו הזוכה במכרז ל 18.2.1

 " פירושו עובדים זרים כלשהם למעט:עובדים זריםבחוזה. לעיין איסור זה, "

עובדים זרים שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו  18.2.1.1

 חל עליהם., 1994 –(הסדרים כלכליים והוראות שוות) (תיקוי חקיקה), התש"ה

לתקות מס הכסה (יכוי הוצאות שהייה  1"מומחה חוץ" כהגדרתו בתקה  18.2.1.2

  .1979–לתושב חוץ), התשל"ט

מבלי לגרוע מכל איסור ו/או הגבלה הקבועים במסמכי המכרז לעיין הסבה ו/או העברה  18.2.2

ו/או המחאה של זכויות ו/או התחייבויות של הזוכה במכרז, תשומת לבו של המשתתף 

פית להוראות תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות (ערעור מהימות במכרז מו

, האוסרות על קבלן להסב, להעביר או למסור 1988 - והתהגות ביגוד למקובל), התשמ"ט 

עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או בחלקן, לקבלן משה אשר איו רשום בפקס הקבלים 

לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור (העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם 

 העבודה, לא תהווה משום מסירת ביצוע עבודה לאחר).
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כל מסמכי המכרז הים רכושו של המזמין. המציע איו רשאי להעתיק מסמכים אלה או  18.2.3

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת, זולת הכת והגשת הצעתו למכרז.  

 חשיפת ההצעות שיתקבלו במכרז  .19

זה שעל המזמין חלים התוספת השייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), מובהר ב 19.1

 , על תקותיו.1998-, וחוק חופש המידע, תש"ח1958 -תשי"ח

המזמין סבור שאין בהצעות המוגשות למכרז זה חלקים שיוגדרו כסודיים. כל מציע, בעצם הגשת  19.2

מכרז יעייו בהצעתו, וכן שהמזמין הצעתו למכרז ותן את הסכמתו לכך שמשתתפים אחרים ב

יאפשר לגורמים אחרים לעיין בהצעתו, לרבות משרד הביטחון, מילת"ב, שירות בתי הסוהר, רשות 

 .שדות תעופה

  

  מכ"ל, יעקב מוסקוביץ
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 לכבוד

 מי רמת הגב בע"מ

  85515ד.. חלוצה 

,..ג/א  

  03/2018 למכרז פומבי מס'  כתב הצעה

 חות שאיבה לביוב באזור פתחת יצה ואספקהת 4להקמת 

  והתקה של גרטור בתחת שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה

או הח"מ, ___________________________________ מס' תאגיד:  _____________ שכתובתו 

 __________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

קראו בעיון, בחו ובדקו היטב את כל מסמכי המכרז על כל הוראותיהם, תאיהם, פרטיהם,  .1

מפרטיהם הטכיים, התכיות הכלולות בהם, כתב הכמויות וספחיהם של כל אלה, ווידאו שכל 

פים במכרז" (מסמך למסמך "מידע והוראות וספים למשתת 3.2  מסמכי המכרז, כהגדרתם בסעיף

"), מסמכי המכרז" –") (כל אלה ביחד יכוו בכתב זה ההוראות למשתתפים במכרז" –שיכוה להלן 

מצויים בידיו, הבו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם והם ברורים לו, לרבות השיטה ולוחות 

 הזמים שבהם צטרך לבצע את העבודות ולקבל את התמורה בעבורן.

להקמתן של תחות השאיבה לביצוע העבודות, לרבות המקומות שועדו שועד ביקרו במקום  .2

ובחו ובדקו את כל התאים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות במקום והובעים ממו,  ,החדשות

קטו בכל האמצעים הראים לו כחוצים כדי לחקור את תאי המקום, את מהות וכמות העבודות 

העלולים להתגלות בעבודות במהלך ביצוען, לרבות קשיים הובעים מביצוע הדרשות ואת הקשיים 

קרקעיות ועיליות, וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודות, -מערכות תת

תאי ולוח הזמים לביצוען והפיצויים המוסכמים, הקבועים והמוערכים מראש שיהיה עליו לשלם 

כך כמפורט בחוזה, כל אלה ידועים ומובים לו ובהתאם לכל אלה ועל לכם בהתקיים התאים ל

 פיהם ביססו את הצעתו.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל או מצהירים בחתימתו על כתב זה כדלקמן: .3

הוראות הדין, הרשויות המוסמכות והתקים בכל הקשור בהקמה ובהרצה של תחות  3.1

 שאיבה לביוב מוכרות וידועות לו.

בחו ובדקו את התכיות הסטטוטוריות החלות על האתרים שבהם עליו יהיה להקים את  3.2

 תחות השאיבה החדשות ואת הוראותיהן של תכיות אלו.

בדקו ואימתו את כל התוים שמסרו לו על ידכם במסמכי המכרז ובמהלך הליכי המכרז,  3.3

החדשות, סוג הקרקע, לרבות אך לא רק, מצב האתרים שבהם יוקמו תחות השאיבה 

קרקעיות, תשתיות עיליות ומכשולים קיימים באתרים אלה, דרכי גישה, - תשתיות תת
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 מקומות בעלי ערך סביבתי, ופי ועתיקות.

ידוע לו שהזוכה במכרז יהיה חייב להתחיל ולבצע סימולטית את עבודות הקמתן והרצתן  3.4

ביל בכל תחות השאיבה האלו של תחות השאיבה שוא המכרז ולהשלים עבודות אלו במק

 בלוח הזמים שקבע במסמכי המכרז. אם זכה במכרז או מתחייבים לקיים תאים אלה.

לפי הגשת הצעתו למכרז ווידאו עם חברת הביטוח העורכת עבורו את הביטוחים  3.5

מסמכי לערוך עבורו את כל הביטוחים בהתאם לדרש ב , האם תסכיםהדרשים במכרז

כן בררו עם חברת הביטוח את המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי  מכרז. כמוה

 הביטוחי שיעמוד לרשותו לכל דרישותיכם במסמכי המכרז.

ידוע לו ואו מסכימים לכך, שעל אף כל הוראה אחרת במסמכי המכרז, הקמתה של תחת  3.6

לא לממשה השאיבה במסוף הגבול יצה היה אופציה המוקית לכם, שזכותכם לממשה או 

, מבלי שהיה זכאים לפיצוי או לתשלום אחר הכול לפי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט –

. או מסכימים לכך, שכל עוד לא תורו לו מימושה של האופציה-כלשהו מכם עקב אי

במפורש בכתב לבצע את עבודות הקמתה של תחת שאיבה זו היא לא תיחשב ככלולה 

מכרז זה. אם תדרשו מאתו לבצע עבודות אלו או בעבודות שעליו לבצע במסגרת 

מתחייבים לבצען בהתאם לכל הוראות החוזה, בלוח הזמים הקבוע בו ובעבור התמורה 

 שאו מציעים למכרז.

או בעלי ידע, יסיון מוכח ויכולת ארגוית, מקצועית וכלכלית מתאימים לביצוע עבודות ההקמה  .4

") תחות השאיבה החדשות" –דשות שוא המכרז (להלן תחות השאיבה לביוב הח 4וההרצה של 

במיקום שקבע במסמכי המכרז, לאספקה ולהתקה של גרטור בתחת השאיבה לביוב הקיימת 

בהתאם לכל תאי המכרז  , לביטול אגי החמצון בקדש ברע ובכפר הוער יצה, הכולבבאר מילכה

ההתחייבויות הכלולות במסמכי המכרז בלוח ") ולקיום כל יתר העבודות" –(כל אלה ביחד להלן 

הזמים הקבוע בהם, עומדים לרשותו עובדים מקצועיים וקבלי משה מיומים ובעלי יסיון בביצוע 

עבודות מסוג העבודות שוא הצעתו זו ובמספר מספיק. כן מצהירים או שבמועד שבו יהיה עליו 

ש לביצוען, לרבות כל הציוד המתאים הדרש להתחיל בביצוע העבודות יעמוד לרשותו כל הדר

 לקיום כל התחייבויותיו בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

להוראות  6 או מצהירים שמתקיימים בו כל תאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף  .5

"). להוכחת שתתפים במכרזההוראות למ" –למשתתפים במכרז שבכרך ב' למסמכי המכרז (בכתב זה 

לאותן  7 עמידתו בתאים אלה או מצרפים להצעתו את כל המסמכים שצירופם דרש בסעיף 

 הוראות.

ידוע לו ואו מסכימים לכך, שאם יתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיו המפורטות בכתב זה ו/או  .6

איה כוה במלואה, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר  במסמך אחר הכלול בהצעתו למכרז

המוקים לכם לפי מסמכי המכרז ו/או לפי דין, לרבות מימוש ערבות בקאית שהמצאו לכם, תהיו 

תהיו רשאים לבטלו לאלתר מבלי שהיה  –רשאים לפסול את הצעתו, ואם כבר חתם חוזה אתו 

  ב ביטולו של החוזה.זכאים לפיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עק
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בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שבחו בחיה זהירה ומדוקדקת את כל התאים האמורים, ואת כל  .7

התאים הכלולים במסמכי המכרז והתמורה שתשתלם לו בעבור ביצוע העבודות ובעבור קיום כל 

פועל, לבצע יתר התחייבויותיו שבמסמכי המכרז, או מגישים הצעתו זו ומתחייבים להוציא ל

ולהשלים את כל העבודות בהתאם לכל התאים הכלולים במסמכי המכרז ולקיים את כל יתר 

ההתחייבויות שבמסמכי המכרז, לרבות ההתחייבויות בתקופות ההרצה, הבדק והאחריות, הכול 

תמורת התמורה שתחושב לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות  לשביעות רצוכם המלאה,

 – ל אחד מהם, מוקטן (בהחה) בשיעור אחיד שלכשהם, כ

 .___ (במילים: __________________________ אחוזים%

 לעיל או מבקשים להבהיר כדלקמן: 7 אשר למחירים המוצעים על ידיו בסעיף  .8

) המוצע על מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות, לאחר הקטתם בשיעור (באחוז ההחה 8.1

המחירים המוצעים על "; "מחיר היחידה המוצע על ידיו"–לעיל (להלן 7ידיו בסעיף 

"), כוללים תמורה מלאה וכוללת עבור כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע ידיו

העבודות שמחיר היחידה מתייחס אליהן, לרבות עלויות חומרים, ציוד ומתקים מכל סוג, 

, הובלה, סבלות, פריקה, תיקון, החלפה, שיקום, התקה, פירוק, הוצאות הוצאות העמסה

עבודה, שכר ותאים סוציאליים, ביטוח, תשלומי חובה מכל סוג וכל עבודה הקשורה 

 במישרין או בעקיפין לעבודות האמורות.

תמורת ביצוע ההרצה של כל תחות השאיבה לא היה זכאים לתמורה פרדת ו/או וספת או  8.2

רה אחרת כלשהי. התמורה בעבור הקמתה של תחת השאיבה כוללת בתוכה גם את לתמו

 התמורה המלאה בעבור ההרצה של אותה תחה.

הצעתו מוגשת בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז, היא כוללת את כל הדרש במסמכי  8.3

המכרז לביצוע העבודות בשלמותן, ולא יהיו לו תביעות ו/או דרישות כספיות כלשהן 

הבה של מסמכים אלה, ואו מוותרים מראש על כל תביעה -ידיעה ו/או אי-ססות על איהמבו

 ו/או טעה כאמור.

המחירים המוצעים על ידיו יהיו קבועים וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהו במדד  8.4

כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבע כלשהו ו/או עקב שיויים בשכר עבודה ו/או במחירי 

ו חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור המע"מ) ציוד ו/א

 או מכל סיבה אחרת.

ידוע לו ואו מסכימים לכך, שמוקית לכם הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות  8.5

כאמור במסמכי המכרז. במקרים של הקטה ו/או הגדלה כאמור, או מתחייבים בצע, ללא 

בודות בהיקף שתקבעו ולא תהיה לו עילה ו/או תביעה ו/או טעה ו/או דרישה עיכוב, את הע

כלשהן עקב כך, ואו מוותרים בזה מראש על כל עילה ו/או תביעה ו/או טעה ו/או דרישה 

כאלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, או מתחייבים שהמחירים המוצעים על ידיו לא ישתו 

 הן בהיקף העבודות.כתוצאה מהקטה ו/או הגדלה כלש
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 חתימת המציע: ________________________

תאי ההצמדה של התמורה ו/או של מחירי היחידות הכלולים במסמכי מילת"ב, כהגדרתם  8.6

יחולו על התמורה ועל מחירי היחידות המוצעים  לאבהוראות למשתתפים במכרז,  3.1 בסעיף 

 על ידיו.

תפים במכרז וביתר מסמכי המכרז. כן או מסכימים לכל התאים המפורטים בהוראות למשת .9

מסכימים או לכך, שתהיו חופשיים לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או מקצתה,  הכול לפי 

שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, ואו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור שלכם. ברם הצעתו 

ד אחרון להגשת ההצעות ) ימים מהתאריך שקבע כמועתשעים( 90תישאר בתוקפה במשך תקופה של 

) ימים תשעים( 90למכרז זה, ואם ידרש על ידכם להאריך את תוקפה למשך תקופה שלא תעלה על 

  או עשה זאת תוך המועד הקוב בהוראות למשתתפים במכרז.  –וספים 

היא לא תבוטל אלא אם לא ייחתם אתו חוזה ו/או אם ההוראה להתחלת  –אם תתקבל הצעתו זו  .10

עבודות לא תיתן לו במשך תקופת תוקפה של הצעתו למכרז שלא מחמת עיכוב התלוי בו. ביצוע ה

עשה זאת בלי כל  –אם תתקבל הצעתו ודרש על ידכם לקיים התחייבויותיו שבהצעתו זו 

  השהייה.

  אם תחליטו לקבל הצעתו או מתחייבים כדלקמן: .11

 3.2 מכרז, כהגדרתם בסעיף לחתום על כל מסמכי החוזה (הכוללים את כל מסמכי ה 11.1

(ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת ההודעה על  14להוראות למשתתפים במכרז) תוך 

  החלטתכם לקבל הצעתו או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 להתחיל בביצוע העבודות בהיקפן המלא בתאריך שיידרש מאתו ולהתמיד בביצוען עד 11.2

להשלמתן בהתאם לכל התאים שבמסמכי החוזה, תוך פרקי הזמן הקובים במסמכי 

  החוזה, הכול לשביעות רצוכם המלאה.

להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, במוקדם שבין  11.3

מועדים אלה, ערבות בקאית להחת דעתכם, ערבות להבטחת ביצוע העבודות וקיום כל יתר 

התחייבויותיו בהתאם להוראות החוזה. על ערבויות אלו יחולו כל התאים המפורטים 

  בחוזה.

להפקיד בידיכם במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות, במוקדם שבין  11.4

מועדים אלה, אישורים חתומים בידי חברת ביטוח מורשית בישראל המאשר את קיום כל 

ות למשתתפים במכרז, החוזה וספח אישור על קיום הביטוחים הדרשים לפי ההורא

  ביטוחים.

או מצהירים ומתחייבים בזה, שמיום חתימתו על הצעתו זו, מחייב אותו החוזה הכלול במסמכי  .12

המכרז על כל המסמכים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי פרד ממו, כאילו היה חתום על ידיו, 

תחשב הצעתו וקבלתה על ידכם בכתב כחוזה מחייב בייכם  וגם אם לא חתום על החוזה כלל,

לביו, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיכם כמפורט במסמכי המכרז. אם דרש להתחיל בביצוע העבודות 

שוא המכרז לפי חתימת החוזה, פעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל המסמכים 
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 חתימת המציע: ________________________

  הכלולים בו.

13. פר את התחייבויותיית במקרה שוסף לכל זכות אחרת המוקו מתחייבים, בו הכלולות בחוזה א

לכם לפי החוזה ו/או לפי כל דין, מיד עם דרישתכם הראשוה, לשלם לכם פיצויים מוסכמים וקבועים 

מראש, שאים טעוים הוכחת זק, בסכום הקבוע בחוזה בגין כל הפרה. או מוותרים בזה ויתור 

כל טעה בקשר לכל הוראה הכלולה במסמכי החוזה בקשר לפיצויים  סופי, מוחלט ובלתי מסויג על

  האמורים, לרבות סבירותם.

כערבות לקיום התחייבויותיו שבהצעתו זו הריו מצרפים בזה ערבות בקאית אוטוומית, ללא  .14

שהוצאה לבקשתו ₪,  100,000תאי, של בק __________________ סיף _____ על סך של 

כולן או  –ייפים כוחכם באופן בלתי חוזר, כי במקרה שלא קיים התחייבויותיו לפקודתכם, ומ

(שבעה) ימים מהמועד  7שבהצעתו זו ו/או לא תחיל בביצוע העבודות שוא המכרז תוך  –מקצתן 

שקבע על ידכם להתחלת ביצוען, הזכות בידכם לממש ערבות זו בלי כל הודעה או התראה, ואו 

, בוויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתגד לכל צעד שתקטו כדי מוותרים בזה מראש

  לגבות את הערבות ה"ל.

, והיא תשוחרר על ידכם בהתאם 15/04/2019לעיל היו עד ליום  14 תוקף הערבות הזכרת בסעיף  .15

 9 תוקפה של הצעתו זו כאמור בסעיף  להוראות למשתתפים במכרז. אם דרש על ידכם להאריך את

לכתב זה לעיל, או מתחייבים להאריך את תוקפה של הערבות למשך פרק זמן זהה לפרק הזמן שבו 

יוארך תוקף הצעתו זו. או מתחייבים לעשות כן תוך פרק הזמן שקבע בהוראות למשתתפים 

  במכרז. 

למכרז או ותים את הסכמתו לכל התאים הכלולים במסמכי המכרז, בעצם הגשת הצעתו זו  .16

לרבות אלה הכלולים בהוראות למשתתפים במכרז, ואו מוותרים בזה ויתור סופי, מלא, מוחלט 

ובלתי מסויג על כל טעה בקשר לכל תאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי המכרז, לרבות סבירותם, 

 שהי בהם.בהירות כל-סתירות בהם ו/או אי

או מאשרים שהובא לידיעתו כי העבודות מתוכות להתבצע במסגרת פרויקט רחב היקף שאמור  .17

להיות ממומן בתקציבים ממשלתיים, כאשר במועד פרסומו של המכרז טרם הובטח לכם מלוא 

התקציב הדרוש. לוכח מגבלה זו ו/או האפשרות שלא יועמד לרשותכם מלוא התקציב הדרוש ו/או 

ות של קיצוץ או הקפאת תקציבים, מוקית לכם הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו האפשר

ו/או לא לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו למכרז ו/או לא לחתום על חוזה עם הזוכה במכרז, 

לבטלו, ו/או לא להתחיל בביצוע העבודות ו/או להקטין את היקפן. או  –ואם כבר חתם החוזה

כימים לכך, שזכותכם לממש כל אחת מזכויות אלו מבלי שהיה זכאים להחזר הוצאות יודעים ומס

ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם עקב כך, ואו מוותרים בזה ויתור סופי, מלא, מוחלט ובלתי 

 מסויג על כל טעה ו/או תביעה בקשר לכך.
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 חתימת המציע: ________________________

ל בלשון רבים תתייחסה גם ליחיד, מילים לעיל בלשון יחיד בלבד תתייחסה גם לרבים ומילים לעי .18

  כאשר ההקשר ידרוש פירוש כזה.

  הצעתו זו יתה ביום ________________ מתוך הבה ורצוו החופשי.

  

  בכבוד רב,

_____________________________  

  

  

  

  אישור

  

,  אי הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר. ____________, מרח' ___________________

"), שכתב המציע" –מאשר בזה בתור יועצה המשפטי של __________________________ (באישור זה 

הצעה זה חתם לעיל על ידי ה"ה ____________________________________, שהים מורשי החתימה 

בכתב זה המוסמכים של המציע והחתימות המופיעות לעיל, עם/בלי* חותמת, מחייבות את המציע בהצעתו ש

לעיל לכל דבר ועיין. כן אי מאשר, שמורשי החתימה ה"ל חתמו על כתב זה לעיל לאחר שהצהירו על כוות 

  האמור בו.

  

  

  

  חתימה וחותמת: ____________________        תאריך: ____________

  

  * מחק את המיותר.
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 חתימת המציע: ________________________

  1976- וב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"2תצהיר לפי סעיף  -  ספח א'

אי הח"מ, _____________________, ת"ז מס' ______________, מרח' _____________________, 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

  מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

___, מס' תאגיד אי ותן/ותת תצהירי זה בשם ________________________ .1

 "), כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומבי מס'המציע" –____________ (להלן 

תחות שאיבה לביוב באזור פתחת יצה ואספקה והתקה של גרטור בתחת  4להקמת  03/2018

 –") שעורכת מי רמת הגב בע"מ (להלן המכרז" –שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה (להלן 

  ").מיןהמז"

  האחראי/ת להגשת הצעתו למכרז ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו. אי ושא/ת משרה אצל המציע, .2

" כהגדרתם שליטה מהותית"- " ועבירה", "הורשע", "בעל זיקהבתצהיר זה, המוחים " .3

  .1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2וכמשמעותם  בסעיף 

  –)מחק את המיותרשת ההצעות למכרז (אי מצהיר/ה שעד למועד האחרון להג .4

 (שתי) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור 2-ביותר מ לא הורשעו המציע ו/או בעל זיקה אליו □ 

-ו/או לפי חוק שכר מיימום,התשמ"ז 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א

1987.  

(שתי) עבירות  2-יקה אליו הורשעו ביותר מחלפה לפחות שה אחת מאז הורשעו המציע ו/או בעל ז □

ו/או לפי  1991-כדין והבטחת תאים הוגים), התש"א לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא

  .1987-חוק שכר מיימום, התשמ"ז

לעיל איה כוה במלואה, יהיה  4ידוע למציע והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרתי שבסעיף  .5

לבטל את  –את ההצעה של המציע למכרז, ואם כבר חתם חוזה עם המציע  המזמין רשאי לפסול

ו עקב פסילה ו/או ביטול כאמורהחוזה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשה

    

 חתימת המצהיר: _____________________
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 חתימת המציע: ________________________

________ הופיע/ה  אי הח"מ, __________________, עו"ד, מ.ר. __________, מאשר בזה כי ביום

במשרדי שברח' _____________________ מר/גב' _______________, ת"ז מס' ____________/ 

המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים 

  ל וחתם/מה עליה בפי.הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעי

  

______________________  

 , עו"ד                         
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 חתימת המציע: ________________________

  תיאום הצעה למכרז- תצהיר בדבר אי - ספח ב' 

אי הח"מ, __________________, ת"ז מס' ___________, מרח' ________________________, 

ם בחוק אם לא אעשה כן, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועי

  מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הים כדלעיל.  .1

אי ותן/ותת תצהירי זה בשם ____________________________, מס' תאגיד   .2

 03/2018"), כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומבי המציע" –___________ (להלן 

תחות שאיבה לביוב באזור פתחת יצה ואספקה והתקה של גרטור בתחת שאיבה  4להקמת 

  ").המזמין" –") שעורכת מי רמת גב בע"מ (להלן המכרז" –לביוב קיימת בבאר מילכה (להלן 

  אי ושא/ת משרה אצל המציע, האחראי/ת להגשת הצעתו למכרז ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו.  .3

עה הכספית של המציע למכרז התקבלה וקבעה על ידי המציע באופן עצמאי, ללא ההחלטה על ההצ  .4

תיאום ו/או התייעצות ו/או הסדר ו/או קשר עם מציע אחר למכרז או עם מציע שיש לו איטרס 

  פוטציאלי אחר הקשור במישרין או בעקיפין למכרז.

משפטית אחרת המגישים הצעה  ההצעה הכספית של המציע למכרז לא הוצגה בפי כל אדם או ישות  .5

  למכרז.

למיטב ידיעתי אף אדם המועסק על ידי המציע או פועל מטעמו, וגם לא אי, הייו מעורבים ביסיון   .6

  כלשהו מבין אלה:

  להיא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  6.1  

  לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או מוכה יותר מהצעתו של המציע.  6.2

  רום למתחרה אחר להגיש הצעה לא תחרותית מכל סוג שהוא. לג  6.3

ההצעה של המציע מוגשת בתום לב ולא עשית בעקבות תיאום, הסדר או דין ודברים כלשהם עם   .7

  מציע או מציע פוטציאלי אחר במכרז.

יד ) ומהל בתאג1968-התאגיד המציע, בעל שליטה בו ("שליטה" כהגדרתה בחוק יירות ערך, תשכ"ח  .8

  המציע לא הורשעו בעבירה הקשורה במכרז או תאום מכרז.

אי מתחייב/ת להודיע למזמין על כל עובדה שתגיע לידיעתי הסותרת או איה מתיישבת עם אחת או   .9

יותר מהעובדות שעליהן הצהרתי בתצהירי זה לעיל. אי מתחייב/ת לעשות כן מיד עם הגעתה של 

  העובדה האמורה לידיעתי.

למציע ולי, שתאום מכרז מהווה עבירה פלילית שהעובר אותה צפוי לעוש הקבוע בחוק. כן ידוע  ידוע  .10

י שבתצהירי זה לעיל איה ילמציע והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרה כלשהי מבין הצהרות
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 חתימת המציע: ________________________

  כוה במלואה, יהיה המזמין רשאי לפסול את הצעתו של המציע למכרז.

___________________  

  חתימת המצהיר/ה       

  

  

  אישור

  

אי הח"מ, __________________, עו"ד, מ.ר. __________, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע/ה 

במשרדי שברח' ______________________ מר/גב' _______________, ת"ז מס' ____________/ 

ת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמ

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפי.

  

  

____________________  

 , עו"ד                          
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 חתימת המציע: ________________________

  תצהיר על העדר הרשעות בפלילים והליכי פירוק/כיוס כסים - ספח ג' 

_____, ת"ז מס' ____________, מרח' ___________________, לאחר אי הח"מ, _____________

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 בכתב כדלקמן:

  שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הים כדלעיל.  .1

_____________, ת"ז/תאגיד מס' ____________ אי ותן/ת תצהירי זה בשם ____________  .2

"), ומגיש/ה את התצהיר כחלק בלתי פרד מהצעתו של המציע למכרז פומבי מס' המציע" -(להלן 

תחות שאיבה לביוב  4") להקמת עורכת המכרז" –שעורכת חב' מי רמת הגב בע"מ (להלן  03/2018

 - (להלן  שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה באזור פתחת יצה ואספקה והתקה של גרטור בתחת

  ").המכרז"

  אי משמש/ת כמכ"ל המציע, ומוסמך/כת לתת תצהיר זה בשמו.  .3

ו/או מי שמשמש  , מכ"לאי מצהיר/ה בזה שהמציע ו/או בעל מיות בו ו/או מי ממהליו (דירקטורים  .4

(חמש) השים שקדמו למועד  5שותף בשותפות, לא הורשעו במהלך  –, ובמקרה של שותפות )כמהל

האחרון להגשת ההצעות למכרז בעבירת שוחד ו/או מרמה ו/או זיוף ו/או גיבה ו/או עבירה על חוק 

הגבלים עסקיים ו/או עבירה על חוקי הגת הסביבה. כמו כן, גד ה"ל, או מי מהם, לא תלוי ועומד 

פלילית בחשד לביצוע עבירה כאמור  כתב אישום בחשד לביצוע עבירה כ"ל ו/או תלויה ועומדת חקירה

  .שטרם יתה בה החלטה סופית שלא להגיש כתב אישום

  גד המציע לא תלויים ועומדים צו פירוק או צו כיוס כסים, זמי או קבוע ולא מוה לו אמן.  .5

ידוע למציע והוא מסכים לכך, שאם יתברר כי הצהרה כלשהי מבין ההצהרות שלי בתצהיר זה לעיל   .6

  איה כוה במלואה, תהיה עורכת המכרז רשאית לפסול את הצעתו של המציע למכרז. 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .7

                  ___________________  

      חתימת המצהיר                        

  אישור עו"ד

ה כי ביום ___________ אי הח"מ, ____________________, עו"ד, מ.ר.  ____________, מאשר בז

הופיע/ה במשרדי שברח' ________________________, מר/גב' ____________________, ת"ז מס' 

______________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

ה את כוות הצהרתו/ה דלעיל  יהיה/תהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק אם  לא יעשה/תעשה כן, אישר/

  וחתם/מה עליה בפי.

                  

  ___________________  

  , עו"ד
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 חתימת המציע: ________________________

  פירוט יסיון קודם של המציע בהתאם לתאי הסף - ספח ד'   

  להלן רשימת העבודות אשר בוצעו על ידי המציע בהתאם לדרישות תאי סף:

  

  מס' טלפון

 איש הקשר

שם איש 
הקשר של 

הלקוח 
 ותפקידו

ת תקופ
ביצוע 
  העבודות

  מ:______

 עד:_____

מקום 
ביצוע 
  העבודות

 

היקף  פרטי העבודות
העבודות 

  בש"ח 

(לא כולל 
  מע"מ)

 

שם הפרויקט 
שבמסגרתו 
  בוצעו העבודות

 ושם הלקוח

 

        

  

  

 

  

1 

 

        

  

  

 

  

2

        

  

  

 

  

3

        

  

  

  

  

4 
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 חתימת המציע: ________________________

  אישור רואה חשבון

) וכרואי החשבון שלו, ביקרו את "המציע"______ (להלן: לבקשת ________________________

הצהרת המשתתף בדבר ההיקף הכספי של העבודות כמדווח לעיל. ההצהרה היה באחריות ההלת המשתתף. 

  אחריותו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתו.

יקה של ראיות התומכות בסכומים ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בד

  ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה ה"ל הצגה מטעה מהותית.

לדעתו בהתבסס על ביקורתו הצהרה זו משקפת באופן אות מכל הבחיות המהותיות את הצהרת 

  המשתתף.

  

  

  ____________חתימה וחותמת : ____________        תאריך: __________
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 חתימת המציע: ________________________

  מידע ארגוי אודות המציע - ספח ה' 

בהתאם להוראות המכרז להלן פרטי מידע ארגוי אודות המציע, לרבות פרטי איש הקשר מטעמו ודרכי 

  התקשורת עמו:

  

  מס' רישום התאגיד: ________________ ____________________________________ שם המציע:

  ____________________________________  ום:כתובת המשרד הרש

  ____________________________________  כתובת משרדי המציע:

מספרי טלפון קווי: __________________________________ מס' טלפון ייד: 

_________________  

  __כתובת דואר אלקטרוי: _____________________  __________________   מס' פקס':

  אשי מפתח אצל המציע:

  _____________________________  תפקיד   ______________________  שם 

  _____________________________  תפקיד  ______________________  שם

  _____________________________  תפקיד  ______________________  שם

  : איש/אשת הקשר מטעם המציע בקשר למכרז

  _______________________  תפקיד:  _________________________________  שם:

  טלפון ייד: _____________________  טלפון קווי: ______________________________

  כתובת דוא"ל: __________________________________  מס' פקס': ________________

  ין הקשור במכרז והתוים והתשובות שיימסרו על ידויתן לפות לאיש/אשת הקשר ה"ל בכל דבר ועי

    .את המציע לכל דבר ועיין יחייבו
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 חתימת המציע: ________________________

 טופס החוזה

  שערך וחתם ברמת הגב ביום ____________

  מי רמת הגב בע"מ  בין:

   514269372ח.פ.   

    8551500ד.. חלוצה   

  מצד אחד                ")המזמין" –(להלן   

  

  __________________________  לבין:

  מס' חברה __________________  

  מרח'  _____________________  

  מצד שי                ")הקבלן" –(להלן   

  

תחות שאיבה לביוב באזור פתחת יצה  4להקמת  03/2018והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'   הואיל

תאם להוראות ואספקה והתקה של גרטור בתחת שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה, הכול בה

  "),העבודות" –מסמכי המכרז (להלן 

והקבלן הגיש למכרז הצעה מיום ________ לביצוע העבודות והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן   והואיל

למכרז בכפוף להוראות החוזה ותאיו, כאשר תמורת ביצוע כל העבודות עד להשלמתן וקיום כל יתר 

החוזה, לרבות ההרצה של תחות השאיבה הכלולות ההתחייבויות של הקבלן הכלולות במסמכי 

בעבודות וקיום התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות, ישלם המזמין לקבלן תמורה כוללת 

וסופית שתחושב בדרך הקבועה בחוזה לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות הכלול במסמכי 

בהחה) בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, המכרז/החוזה כשהם, כל אחד ממחירים אלה, מוקטן (

לרבות כל תוספת שתתווסף בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל סכום שיופחת בהתאם להוראות 

  החוזה.

  :להסרת ספק מובהר

ההרצה של כל אחת מתחות השאיבה לביוב שיוקמו במסגרת העבודות מהווה חלק בלתי פרד   )א(

רה עבור ההקמה של תחות אלו כוללת גם את מההקמה של אותן תחות שאיבה לביוב, התמו

מלוא התמורה עבור הרצתן, ולכן לא יהיה הקבלן זכאי עבור ההרצה של תחות אלו לתשלום 

 וסף או פרד כלשהם מעבר לתמורה המוסכמת בעבור ההקמה של תחות אלו.

מוסכם בזה, שעל אף כל הוראה אחרת במסמכי החוזה עבודות ההקמה וההרצה של תחת   )ב(
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 חתימת המציע: ________________________

השאיבה במסוף הגבול יצה אין כלולות בעבודות שוא החוזה וביצוען היו בגדר אופציה 

המוקית למזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. הורה המזמין בכתב לקבלן לבצע עבודות 

אלו, מתחייב הקבלן לבצען במלואן, כולל ההרצה, הכול בהתאם לכל הוראות החוזה, בלוח 

  זה ובעבור התמורה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז שוא עבודות החוזה. הזמים הקבוע בחו

  :לפיכך הוצהר, הוסכם והותה בין הצדדים כדלקמן

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי פרד מהחוזה. .1

 למילים ולביטויים הכלולים בטופס חוזה זה יהיו אותם המובים שקבעו להם במסמכי החוזה. .2

לתאי החוזה לביצוע העבודות על  2" בסעיף מסמכי החוזה", "החוזהת "כל המסמכים המויים בהגדר .3

 ידי הקבלן מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה.

תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את כל העבודות בהתאם להוראות  .4

 החוזה ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה.

ה מותית בקבלת אישורו של צד שלישי כלשהו, לרבות  מילת"ב ו/או אם וככל שההתקשרות בחוזה ז .5

משרד הביטחון ו/או שירות בתי הסוהר ו/או רשות שדות תעופה, על אף כל הוראה אחרת בחוזה, החוזה, 

 גם אם ייחתם, יהיה מותלה ולא יכס לתוקפו אלא לאחר קבלתו של אישור כאמור.

ר רשום על ידי צד אחד למשהו לפי המען המופיע במבוא כל הודעה או מסמך שיישלחו במכתב בדוא .6

שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר. הודעה שתישלח  72תיחשב כתקבלה על ידי המען בתוך 

באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוי למספר הפקסימיליה או לכתובת הדואר האלקטרוי 

י המען בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מועד של הצד השי, בהתאמה, תיחשב כתקבלה על יד

 שידורה התקין.

  ולראייה באו הצדדים על החתום

  

_________________              _________________  

  הקבלן                                  המזמין  
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 חתימת המציע: ________________________

  תאי החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן

  הגדרות ופרשות –פרק א' 

  חלק ממסמכי החוזה

  אלה מהווים חלק בלתי פרד מהחוזה.תאים  .1

 

  הגדרות

 בחוזה זה יהיה למוחים המויים להלן הפירוש המופיע לצדם: .2

כל המסמכים הבאים על ספחיהם, בין שצורפו לחוזה ובין שלא צורפו  –" מסמכי החוזה", "החוזה"

  אליו:

וב ברשויות כללי, ביצוע עבודות בי –מסמכי המכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א'  – כרך א'  .א

המקומיות בהוצאת המהל לפיתוח תשתיות ביוב במשרד התשתיות הלאומיות, מהדורה 

  .2009רביעית, אוקטובר 

"), כתב המכרז" –מידע והוראות וספות למשתתפים במכרז שוא חוזה זה (להלן  – כרך ב'  .ב

  הצעה, החוזה, מפרט מיוחד, כתב כמויות, ספחים ורשימת תכיות.

  ימסרו לקבלן על ידי המזמין או על ידי מי מטעמו.כל התכיות שי  .ג

פרוטוקול סיור קבלים ומסמכי הבהרות שהוצאו על ידי המזמין במסגרת הליכי המכרז,   .ד

לרבות כל שיוי בתוכיות ו/או במפרטים הטכיים שקבעו ו/או אושרו בכתב על ידי 

 הדס מזמן לזמן.המהדס, וכל מפרט טכי ותוכית וספים שיאושרו בכתב על ידי המ

על ידי  ושהוצא(ת"ש כפר הוער יצה)  20150168, (ת"ש כמהין) 20150164יה מס' ב יהיתר  .ה

 הםותאי יםהוועדה המקומית לתכון וביה רמת גב, לרבות תאי ההיתר. תצלום ההיתר

היתר . 'בוכן פרטי התיאומים שבוצעו עם הרשויות השוות מצורפים לחוזה זה כספח 

הטיפול בהיתרי (ת"ש קדש ברע) עתיד להתקבל בשבועות הקרובים.  20150167בייה 

   יהיה באחריות הקבלן ועל חשבוו. 4חפירה וטופס 

כל יתר מסמכי המכרז, כתב ההצעה של הקבלן למכרז על ספחיו בכפוף להוראות החוזה,   .ו

חוזה עם כל מסמך אחר שלפי הוראות מסמכי המכרז מהווה חלק בלתי פרד הימו או מה

  הזוכה במכרז וכל מסמך שיצורף לחוזה בעתיד.

ידי הקבלן באתר העבודות, ויעמדו -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על  .ז

ידם בכתב, בכל שעה -לרשות המהדס, המהל, המתכן, המפקח וכל אדם שהורשה על

  מתקבלת על הדעת.

  מי רמת הגב בע"מ. –" התאגיד", "המזמין"

  מועצה אזורית רמת גב. –" ההמועצ"

מהדס המועצה או מי שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידו או על ידי המזמין לשמש  –" המהדס"

39

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  כמהדס לעיין החוזה.

מי שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידי המזמין לשמש כמתכן הפרויקט. בהעדר הוראה  –" המתכן"

שהכיו את התכיות, המפרטים הטכיים  ומהדסים בע"מ,אחרת ישמשו כמתכים אריה שוורץ יועצים 

  וכתב הכמויות.

מכ"ל המזמין או מי שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידו או על ידי המזמין  –" המהל", "מהל פרויקט"

לשמש כמהל הפרויקט, המתאם בין הגורמים השוים בפרויקט כגון מזמין, מתכן, מפקח. מתפקידו 

תקציב הפרויקט ולהתריע מפי חריגות הדסיות וכספיות בפרויקט. בהעדר הוראה אחרת לבצע בקרה על 

  )  בע"מ.2015תשמש כמהל הפרויקט חב' אוהד ברוך ייזום ויהול פרויקטים (

אדם או תאגיד, שמוה או ימוה מפעם לפעם על ידי המזמין לפקח באתר על ביצוע  –" המפקח"

סמכות להתחייבות כספית. המפקח קשור בחוזה פרד עם המזמין ואיו העבודות, או כל חלק מהן, וללא 

  ) בע"מ.2015צד לחוזה זה. בהעדר הוראה אחרת תשמש כמפקח חב' אוהד ברוך ייזום ויהול פרויקטים (

הקבלן, לרבות ציגיו של הקבלן, עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן  –" הקבלן"

  בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. משה הפועל

  מהל ההקמה באתר מטעם הקבלן אותו הגיש הקבלן לאישור במסגרת הליך המכרז.  -" מהל הקמה"

  המהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים. –" מילת"ב"

ברשויות  כללי, ביצוע עבודות ביוב –מסמכי מכרז/חוזה ומפרט כללי, כרך א'  –" מסמכי מילת"ב"

  , כרך א'  שבמסמכי החוזה.2009מקומיות, בהוצאת מילת"ב, מהדורה רביעית, אוקטובר 

 ים המיוחדים,המפרט ,טכייםה יםהמפרט  -"המפרט הטכי", "המפרט המיוחד" "מפרט/מפרטים" 

מהדורה אחרוה בתוקף  לת"ביהמפרט הכללי של מ המפרט הבין משרדי ("הספר הכחול") על כל פרקיו, 

(שאים מצורפים לחוזה  , למעט הספר הכחול והמפרט של מילת"בכרז/חוזה זהממצורפים למסמכי ה

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה הכלולה במפרט טכי הכלול במסמכי מילת"ב,  .זה)

לרבות המפרט הכללי לעבודות, לבין הוראה ביתר המפרטים הטכיים הכלולים במסמכי החוזה, בין 

  פרט מיוחד ובין בכל דרך אחרת, כוחה של האחרוה עדיף.כמ

תחות השאיבה לביוב החדשות שהקמתן והרצתן  4 –"תחות השאיבה, "" תחות השאיבה החדשות"

  כלולה בעבודות.

כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות של הקבלן הכלולות  במסמכי החוזה,  –" הפרויקט", "העבודות"

  ר והובע מהן, בין שפורטו בחוזה ובין שלא פורטו בו.לרבות כל הכרוך, הקשו

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם יבוצעו  –" מקום המבה", "אתר הפרויקט", "אתר"

לרבות עבודות השיקום הכלולות בחוזה זה, עבודות ההקמה וההרצה של תחות השאיבה החדשות, 

ת כל מקרקעין אחרים, אשר יעמדו לרשותו של הקבלן במקום שקבע להן בתב"ע כהגדרתה להלן, לרבו

  לצורך ביצוע החוזה, בכלל זה תחת השאיבה לביוב הקיימת בבאר מילכה.
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התמורה עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הזוכה  -" התמורה", "שכר החוזה"

חידות שהוצעו על ידי הזוכה במכרז, שתיקבע בהתאם להוראות החוזה על יסוד המכפלות של מחירי הי

במחירי היחידות שייקבעו בהתאם להוראות החוזה, לפי העיין,  –במכרז, ובהעדר מחירים כאלה 

בכמויות שמדדו בהתאם להוראות החוזה, בהוספות ובהפחתות בהתאם להוראות החוזה. המחירים 

הו ו/או בשער החליפין של האמורים יהיו קבועים וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהם במדד כלש

מטבע כלשהו ו/או עקב שיויים כלשהם בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים 

  כלשהם בתשלומי חובה (למעט שיוי בשיעור מע"מ) או מכל סיבה אחרת.

  תב"ע של כל אחת מתחות השאיבה החדשות, כדלקמן: –" תב"ע"

  ;34/101/02/20; תב"ע 4, חלקה 39007גוש  –מסוף יצה – 1תחת שאיבה   )א(

 ;2/188/03/10; תב"ע 4-ו 3, חלקות 39007גוש  –כפר הוער יצה – 2תחת שאיבה   )ב(

 ;65/101/02/20; תב"ע 4חלקה  39007גוש  –קדש ברע – 3תחת שאיבה   )ג(

 .187/במ/10; תב"ע 3- ו 2חלקות  39007גוש  –כמהין  – 4תחת שאיבה   )ד(

  '.גדרתן. מצורפות למסמך זה כספח "הוראות התב"ע" כהג

התכיות המהוות חלק בלתי פרד מהחוזה, לרבות כל שיוי בתכית כזו שאושרה בכתב על  –" תכיות"

ידי המהדס או על ידי המפקח לעיין חוזה זה, וכן כל תכית אחרת שתאושר בכתב על ידי המהדס או 

  על ידי המפקח לעיין חוזה זה, מזמן לזמן.

  כתב הכמויות הכלול במסמכי המכרז.–" הכמויות כתב"

 פרשות החוזה, סתירות וסדרי עדיפות במסמכים

מילים בלשון יחיד משמען גם רבים, ומילים בלשון רבים משמען גם יחיד, כאשר הקשר הדברים ידרוש  .3

 פירוש כזה.

קוק כמשמעותו , יחול על החוזה. לצורך פרשות רואים את החוזה כחי1981- חוק הפרשות, התשמ"א .4

 בחוק האמור. חוזה זה לא יפורש בכל אופן שהוא גד מסחו.

, לא יחול על היחסים שבין הצדדים ועל החוזה. לקבלן לא תהיה זכות 1974-חוק חוזה קבלות, התשל"ד .5

 עיכבון כלשהי על האתר ו/או על תחת שאיבה כלשהי.

 אין ללמוד על זכות מכללא מכל דבר הכתוב בחוזה. .6

 בראשי הפרקים והסעיפים אין מהוות חלק מהחוזה, ויתות לוחיות ההתמצאות בלבד. הכותרות .7

בהירות בין הוראה כלשהי הכלולה -משמעות ו/או אי- התאמה ו/או דו-בכל מקרה של סתירה ו/או אי .8

כוחן של האחרוות  –במסמכי מילת"ב לבין הוראה הכלולה במסמך אחר כלשהו של מסמכי המכרז 
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 עדיף.

בזה כל הוראה הכלולה במסמכי מילת"ב המטילה על המזמין חובת תשלום כלשהי לקבלן ו/או  מבוטלת .9

לצד שלישי, לרבות חובה כלשהי לתשלום תמורה, השבת הוצאה, אגרות, היטלים ותשלומי חובה 

 :אחרים מכל סוג, פיצוי וכל תשלום אחר. מוסכם בזה כדלקמן

שיים אך ורק של תשלומים שקבעו במפורש המזמין יהיה חייב בתשלום לקבלן ולצדדים שלי  )א(

 .בחוזה זה

 .כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי חוזה זה יעשה על חשבוו אלא אם קבע בחוזה במפורש אחרת  )ב(

משמעות לגבי הוראה - התאמה או דו-לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי 8מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .10

 היו כדלקמן: – לעיין הביצוע –סדר העדיפות  כלשהי במסמכים השוים המהווים את החוזה,

 הוראות הדין והרשויות המוסמכות, לרבות תכית המתאר והתכית המפורטת החלות את האתר.  )א(

 התכיות המאושרות.  )ב(

 המפרטים המיוחדים וכתבי הכמויות.  )ג(

 אופי מדידה מיוחדים.  )ד(

 המפרט הכללי (ואופי מדידה) של מילת"ב במהדורתו האחרוה.  )ה(

 הבימשרדי ("הספר הכחול") במהדורתו האחרוה.המפרט   )ו(

 תאי החוזה.  )ז(

 תקים ישראליים.  )ח(

 הצעת הקבלן למכרז שוא חוזה זה.  )ט(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את  .11

-התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה בייהם. בכל מקרה של סתירה או איהתיאורים 

משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לגבי פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי החוזה, -התאמה או דו

יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות, לאחר הקטתו בשיעור ההחה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז, 

ס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופי כמתייח

 המדידה ובתכולת המחירים.
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 היה כדלקמן: – לעיין התשלום –סדר העדיפות במסמכים  .12

 מחירי היחידות בכתב הכמויות כשהם מוקטים בשיעור ההחה שהציע הקבלן למכרז.  )א(

 אופי מדידה מיוחדים.  )ב(

 וחד.מפרט מי  )ג(

 תכיות.  )ד(

 של מילת"ב במהדורתו האחרוה. מפרט כללי (ואופי מדידה)ה  )ה(

 מפרט כללי (ואופי מדידה).  )ו(

 תאי החוזה.  )ז(

 תקים ישראליים.  )ח(

  כל הוראה במסמך קודם ברשימה לעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.

ב הכמויות, אין בו קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כת .13

 כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה.

התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות  תאי החוזה -גילה הקבלן סתירה או שגיאה או אי .14

לבין הוראה אחרת או שהקבלן היה מסופק בפירושה הכן של הוראה, מסמך או כל חלק מהם או 

ימסור הקבלן למפקח  –קח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה שהמפ

הודעה מידית בכתב על כך והמפקח יעביר את הודעת הקבלן למהדס סמוך לאחר קבלתו. המהדס ייתן 

 הוראות בכתב, לרבות תכיות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש להוג לפיו והן יחייבו את הקבלן.

מתן הוראות בכתב על ידי המהדס בדבר הפירוש הכון שיש להוג לפיו כאמור -ק מובהר, שאילהסרת ספ .15

לעיל, לא יתפרש כהסכמה של המזמין ו/או של המהדס לפירוש שיתן על ידי הקבלן, ואין בו  14בסעיף 

 כדי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

חייב הקבלן לבדוק ולהסב את תשומת לב המפקח לכל סתירה בין  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, .16

מסמכי החוזה לפי ביצועה של כל עבודה הכלולה בעבודות ולקבל את הוראות המהדס כאמור לעיל. לא 

עשה כן הקבלן והג לפי פירוש מסוים לחוזה, לא יהיה בכך או בסתירה כאמור, כדי למוע מהמהדס 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המהדס, לרבות להורות לקבלן לבצע את להורות לקבלן להוג אחרת

 העבודה מחדש, והקבלן מתחייב להוג לפי הוראות המהדס בעיין זה.

  

43

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]

   

44

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  זכויות במקרקעין וזכויות אחרות –פרק ב' 

, לרבות בכל הבוי, המותקן, תוואי הקמת התחותמלוא הזכויות, מכל מין ו/או סוג שהוא, במקרקעי  .17

מורכב בהם, בכלל זה תחות השאיבה על כל חלקיהם, מתקיהם וציודם, תהייה של המזמין בלבד וה

 ולקבלן לא יהיה חלק כלשהו בזכויות אלו, בכולן או בחלקן.

 לעיל ולהסרת ספק מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן: 17מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .18

ות ההקמה וההרצה של תחות השאיבה העמדת האתר לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע עבוד  )א(

החדשות ולצורך התקת הגרטור בתחת השאיבה בבאר מילכה, אין ולא יהיה בהן כדי לגרוע ממלוא 

לעיל ו/או כדי להקות לקבלן זכויות קיייות כלשהן במקרקעין  17זכויותיו של המזמין לפי סעיף 

וי, המותקן והמורכב בהם, לרבות תחות השאיבה על כל חלקיהם, מערכותיהם, של האתר ובכל הב

 מתקיהם וציודם, או בכל חלק מאלה.

המזמין יהיה רשאי בכל עת, ובמיוחד במקרה של הפרת החוזה על ידי הקבלן, להורות לקבלן לפות   )ב(

את מקרקעי האתר, כולם או חלקם, ולסלק את ידו מהם, ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טעה 

 בקשר לכך.

מוע מלטעון כל טעה של עובדה ו/או של חוק גד האמור בסעיף זה ובמיוחד גד היותו  הקבלן יהיה  )ג(

רשות בלבד באתר רק כל עוד רשות זו תוה לו על ידי המזמין. כן מתחייב הקבלן לפות את -בר

האתר ולהחזיר את החזקה בו למזמין בתום תוקפו של חוזה זה, כשהוא פוי מכל אדם וחפץ 

 ובמצב כמפורט בחוזה זה להלן. השייכים לקבלן
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 חתימת המציע: ________________________

  לוח זמים –פרק ג' 

 תקופות משה, כהגדרתן להלן: חמשחוזה זה כולל  .19

(שלוש מאות שבעים  375תקופה של  – תקופת ההקמה של כל אחת מתחות השאיבה החדשות  )א(

, שתחילתה ביום שקבע לתחילת ביצוע העבודות בצו התחלת עבודה. צו וחמישה) ימים קלדריים

לת עבודה יוצא על ידי המזמין אך ורק לאחר שהקבלן יחתום על החוזה וימציא למזמין את התח

על הקבלן לקחת בחשבון כי תאריך סיום  ערבות הביצוע ואישורי ביטוח חתומים כדרש לפי החוזה.

 העבודות שייקבע בצו להתחלת העבודות יחול על כל התחות יחד.

 90ת מתחות השאיבה החדשות תימשך לפחות תקופת ההרצה של כל אח – תקופת ההרצה  )ב(

מהיום שייקבע על ידי המזמין כי הסתיימה ההקמה של תחת השאיבה.  (תשעים) ימים קלדריים

ההרצה של כל תחת שאיבה תסתיים במועד שבו יאשר בכתב המהדס שהתקיימו כל התאים 

 ".הדרשים במסמכי החוזה לסיום ההרצה ותוצא לקבלן תעודת "גמר הרצה

(מאה  120תקופה של –תקופת האספקה וההתקה של הגרטור בתחת השאיבה בבאר מילכה  )ג(

 , שתחילתה ביום שקבע לתחילת ביצוע העבודות בצו התחלת עבודה.  ועשרים) ימים קלדריים

, שתחילתה ביום קבלת תעודת עשר) חודשים קלדריים ם(שי 12תקופה של  – תקופת/שת הבדק  )ד(

ת הבדק לגרטור שיותקן בתחת השאיבה בבאר מילכה תתחיל במועד שייקבע "גמר הרצה". תקופ

 על ידי המהדס שהסתיימה התקת הגרטור.

מאה ( 120תקופה של  –ביצוע עבודות ביטול אגי החמצון בקדש ברע ובכפר הוער יצה  תותקופ  )ה(

  .לת העבודות, שסופם בתאריך שקבע כסיום העבודות ע"פ צו להתח) ימים קלדרייםועשרים

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את יתר התחייבויותיו שבחוזה בלוח זמי הבייים הכלול  .20

 בטבלה שלהלן ביחס לכל אחת מתחות השאיבה החדשות:

 המצטבר  מס' הימים הקלדריים  מיום  הפעולות / העבודות

  להשלמת הפעולה/העבודות 

חתימת החוזה, המצאת ערבות ביצוע 

  ור על קיום ביטוחיםואיש

מסירת ההודעה 

 על הזכייה במכרז

  ימים  14

הגשת פירוט דרכי ביצוע העבודות ולוח 

זמי בייים לביצוען, הסדרים ושיטות 

  ביצוע העבודות

   ימים 34  חתימה על החוזה
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 חתימת המציע: ________________________

 המצטבר  מס' הימים הקלדריים  הפעולות / העבודות      

מהיום  להשלמת הפעולה/העבודות 

חילת ביצוע העבודות בצו שקבע לת

  להתחלת ביצוע העבודות

  ימים 64  קבלת כל האישורים הדרשים להקמת ת"ש

  ימים 104  תחילת ביצוע חפירה ועבודות זמיות

  ימים 164  תחילת ביצוע עבודות בטוים

  ימים 404  תחילת ביצוע עבודות צרת חיצוית

  םימי 240  קבלת הציוד המכאי העיקרי ותחילת התקתו

  ימים 275  קבלת הציוד החשמלי העיקרי באתר ותחילת עבודות החשמל

מכאיות ותחילת בדיקת מערכות -השלמת העבודות האלקטרו

  "יבש"-ב
  ימים 365

סיום עבודות ההקמה ותחילת ההרצה של תחת השאיבה על 

  כל מערכותיה
  ימים 375

ותחילת תקופת (סיום תקופת ההרצה של תחת השאיבה 

  )הבדק
  ימים 465

 עבודות ביטול אגן חמצון קדש ברע סיום 

  
  ימים 585

  ימים 585  עבודות ביטול אגן חמצון כפר הוער יצה סיום 

  ימים 830  )ממועד תום ההרצה(תקופת הבדק סיום 

  לעיין הטבלה שלעיל:

תחות " פירושו: משאבות, מגובים מכיים עדיים עשויים ירוסטה ודחסים בציוד מכאי עיקרי"  )א(

מ"מ  7,חורים PERFORATEDהשאיבה מסוף הגבול יצה, קדש ברע וכמהין; מגוב עדין אלכסוי, 

 עשוי ירוסטה מותקן בתחת שאיבה כפר הוער יצה כולל דחסן, סגרים, מפוחים, מכשור וכו'.

48

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

" פירושו: דיזל גראטורים בשלוש תחות חדשות בגדלים כדרש בחופה ציוד חשמלי עיקרי"  )ב(

וסטית לפעולה שקטה מותקים במבים ודיזל גרטור וסף להתקה במבה בתחת שאיבה אק

  קיימת בבאר מילכה, שאים, מערכות חשמל, פיקוד ובקרה ולוחות חשמל.

הקבלן מתחייב לבצע את החלקים השוים של העבודות, לפי סדרי עדיפות שייקבעו על  - סדר עדיפויות .21

ה מאשר הקבלן שידוע לו והוא מסכים לכך שלא תשולם לו תוספת ידי המפקח. בחתימתו על חוזה ז

כלשהי עבור ביצוע בקטעים באזורים השוים של האתר עקב מגבלות מעבר וכיו"ב או כל סדר עדיפות 

 אחרת בהתאם לעדיפויות שייקבעו על ידי המפקח.

 מוצהר ומוסכם בזה כדלקמן: .22

בחוזה זה כדי לגרוע מהמועדים הקובים להסרת ספק מובהר, שאין במועדים האחרים הקובים   )א(

 לעיל אלא להוסיף עליהם. 20בטבלה שבסעיף 

הקבלן מצהיר שהמזמין הביא לידיעתו, שפיגור בקיום התחייבויותיו שבחוזה זה עלול לגרום להפרה   )ב(

התחייבויות המועצה והמזמין כלפי צדדים שלישיים, הפרה שהקבלן מתחייב לשאת בכל תוצאותיה, 

 לגרוע מכל סעד אחר המוקה למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין.וזאת מבלי 

מבלי לגרוע מכלליות הוראות ס"ק (ב) לעיל ומיתר הוראות החוזה, פיגור של הקבלן בקיום   )ג(

עמידתו במועד בייים כלשהו שקבע בחוזה, תקה למזמין את הזכות -התחייבויותיו, לרבות אי

 וע בחוזה זה לכל יום של פיגור.לפיצוי הקבוע, המוסכם והמוערך מראש הקב

מובהר בזה שלא תיתן לקבלן כל ארכה להשלמת העבודות אלא אם סבר המזמין, לפי שיקול דעתו   )ד(

הבלעדי, הסופי והמוחלט, שיש מקום להאריך את המועד להשלמת העבודות מחמת שיויים או 

ם לדעתו את הארכת תוספות לעבודות, או מחמת כוח עליון, או מחמת תאים מיוחדים המחייבי

המועד להשלמת העבודות. מתן ארכה כאמור, אם וככל שתיתן, לא תקה לקבלן זכות כלשהי 

לתוספת תמורה ו/או לכיסוי הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו כתוצאה מהארכה ו/או לפיצוי 

 אחר מכל מין ו/או סוג שהוא.
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  ביצוע העבודות –פרק ד' 

  בדיקות מוקדמות

היר שביקר באתרים שועדו להקמתן של תחות השאיבה החדשות ובסביבתם ובחן ובדק את הקבלן מצ .23

כל התאים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות באתרים אלה והובעים ממו, קט בכל האמצעים 

הראים לו כחוצים כדי לחקור את תאי המקום, את מהות וכמות העבודות הדרשות ואת הקשיים 

קרקעיות -לות בעבודות במהלך ביצוען, לרבות קשיים הובעים מביצוע מערכות תתהעלולים להתג

ועיליות, וכן את כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע העבודות, תאי ולוח הזמים 

 לביצוען, כל אלה ידועים ומובים לו.

מות, זקים לתשתיות אלו לעיל ובפרק "שמירה על תשתיות קיי 23מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .24

  ואילך) להלן, מצהיר הקבלן כדלקמן: 136ותיקום" (מסעיף 

בחן ובדק באתרים האמורים את סוג הקרקע, מי תהום, דרכי גישה, מכשולים קיימים באתר,   )א(

קרקעיות והעיליות הקיימות - מקומות בעלי ערך סביבתי וופי, עתיקות, וכן את כל התשתיות התת

מכל סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, בריכות, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון,  באתר, לרבות צרת

 הן מעל פי הקרקע והן מתחת לפי הקרקע.

קרקעיות והעיליות ולשמרן מפי פגיעה וזקים. הקבלן יישא -הקבלן מתחייב להגן על התשתיות התת  )ב(

, הכול על אחריותו ועל חשבוו באחריות ובמלוא הפיצוי לכל זק שייגרם לתשתיות האמורות ויתקן

 בהתאם להוראות הדין ואישורן של הרשויות המוסמכות.

בדק ווידא מראש מאיזו קודה יסופק החשמל לכל אתר ובאיזה מתח, וכן את כל העבודות החוצות   )ג(

שיהיה עליו לבצע מקודת אספקת החשמל. דמי החיבור לחברת חשמל, ככל שיהיו, יחולו על 

ר הקבלן שהוא ערך לאפשרות של היעדר חיבור לחברת חשמל במהלך הרצת . כן מצהימזמיןה

 תחות השאיבה ולצורך להפעיל אותן, על ציודן, באמצעות גראטור שהוא יספק, על חשבוו.

 בחן ובדק את התכיות הסטטוטוריות החלות על האתרים שבהם יוקמו תחות השאיבה החדשות.  )ד(

קיימת בבאר מילכה, שבה עליו להתקין גרטור בהתאם הקבלן מצהיר שביקר בתחת השאיבה ה .25

להוראות החוזה, ובחן ובדק את כל התאים והסיבות הקשורים בביצוע העבודות הקשורות בתחת 

שאיבה זו, קט בכל האמצעים הראים לו כחוצים כדי לחקור את תאי המקום, את מהות וכמות 

בעבודות במהלך ביצוען, וכן את כל הגורמים  העבודות הדרשות ואת הקשיים העלולים להתגלות

האחרים המשפיעים על הוצאות ביצוע עבודות אלו, תאי ולוח הזמים לביצוען, כל אלה ידועים ומובים 

 לו.

בקר בכל האתרים שבהם יוקמו שהיה באפשרותו ללמען הסר ספק מובהר, שרואים את הקבלן כמי  .26

ת המויות לעיל, בין אם ביקר למעשה באתרים אלה, תחות השאיבה החדשות וביצע את כל הבדיקו

כולם או חלקם, ובין אם לאו, בין אם ביצע את כל הבדיקות הזכרות לעיל ובין אם לאו, והוא יהיה מוע 

 ידיעת תאים אלה.- מלטעון טעות כלשהן שמקורן באי
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 חתימת המציע: ________________________

לעדית לכל מעשה ממועד העמדת האתר לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע העבודות הוא יהיה אחראי ב .27

 ו/או מחדל שיתבצעו בתחום האתר.

הקבלן מתחייב לקוט באמצעים הדרושים לשמירה בכל שעות היממה על האתרים הזכרים בסעיף זה  .28

לעיל ועל כל המצוי בתחומם, בכל אתר עד למסירתו הסופית למזמין של תחת השאיבה המצויה בו לאחר 

לחוזה זה וקוימו כל יתר התחייבויות הקבלן בקשר לאותה שהושלמו בו כל העבודות שיש לבצען בהתאם 

תחה, למעט התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות. כן ושא הקבלן באחריות לכל זק שייגרם 

 למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל בתחום האתר.

 הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה כדלקמן: .29

יון, בחן ובדק היטב את כל מסמכי החוזה על כל הוראותיהם, תאיהם, פרטיהם, מפרטיהם קרא בע  )א(

הטכיים, התכיות הכלולות בהם וספחיהם, ווידא שכל מסמכי החוזה מצויים בידיו, הבין את כל 

מסמכי החוזה על פרטיהם והם ברורים לו, לרבות השיטה ולוחות הזמים לפיהם יהיה עליו לבצע 

 ות ולקבל את התמורה בעבורן.את העבוד

הפעלה של תחות שאיבה לביוב. הקבלן וידועות ומוכרות לו הוראות הדין בכל הקשור בהקמה   )ב(

 מתחייב לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה בהתאם להוראות אלו.

הכרת תאי או -איידיעת או -הקבלן לא יהיה זכאי לבסס תביעות כספיות או אחרות כלשהן עקב אי  )ג(

  מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה ו/או הובעים מהם.

 התחייבויות כלליות של הקבלן בביצוע העבודות

הקבלן מתחייב, על אחריותו ועל חשבוו הבלעדיים, לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין, היתר  .30

מכות, לרבות מילת"ב, והוראות החוזה, ברמה מקצועית גבוהה ובלוח הביה, הוראות הרשויות המוס

הזמים הקבוע בחוזה, לרבות מועדי הבייים שקבעו בו, הכול לשביעות רצום של מילת"ב, המהדס, 

 המתכן והמזמין.

עבודות ההקמה וההרצה של התחות החדשות וההספקה וההתקה של הגרטור בתחת השאיבה לביוב  .31

כה כוללות את כל העבודות המפורטות במפרטים הטכיים, בתכיות וביתר מסמכי החוזה בבאר מיל

בקשר אליהן וכן את קיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן הקשורות בהן ו/או שמחובתו לקיימן במהלך 

 ביצוען.

 אדם, החומרים, הכלים, הציוד,-הוראות החוזה חלות על ביצוע כל העבודות, לרבות המצאת כוח .32

 המעוות, המתקים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, החוצים לשם כך.

מבלי לגרוע מהוראות פרק "פיקוח על ביצוע העבודות" שלהלן, בביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא  .33

 אחר הוראות המזמין, המהל, המהדס, המתכן והמפקח שייתו לו מפעם לפעם.

 החוזה יעשה על חשבוו אלא אם קבע בחוזה במפורש אחרת.כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי  .34
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  פיקוח על ביצוע העבודות

לצורך ביצוע "פיקוח על" על ידי המזמין ומטעמו, מתחייב הקבלן למסור למזמין, למהדס, למתכן,  .35

 למפקח ולכל מי מטעמם כל מידע שיידרש ממו בכל הקשור לעבודות.

אדם אחר שהורשה לכך על ידי המזמין או המהל או המהדס,  למהל, למהדס, למתכן, למפקח ולכל .36

תהיה בכל עת זכות כיסה חופשית לאתר ולכל מקום אחר שבו עשית עבודה במסגרת העבודות ו/או 

מובאים ממו חומרים, מכוות, ציוד ורכיבים אחרים כלשהם לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב להבטיח 

לה לכל מבדק ולשתף איתם פעולה ולסייע בידיהם בביצוע תפקידם לפי זכות גישה זו, להזמין את כל א

 חוזה זה, לרבות לשם בדיקות טיב החומרים וטילת דגימות בכל שלב משלבי ביצוע העבודות.

המהל, המהדס, המתכן והמפקח, כל אחד מהם לחוד, רשאים בכל עת לבדוק ולפקח על טיב ביצוען של  .37

הציוד שמשתמשים בהם בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק את אופן העבודות ועל טיב החומרים ו

 ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראותיהם או הוראות מי מהם, על ידי הקבלן.

אישורם - המהל, המהדס, המתכן והמפקח, כל אחד מהם לחוד, רשאים למסור הודעה לקבלן בדבר אי .38

סיק הקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם של עבודה או חומרים. יתה הודעה כאמור, יפ

החומרים, לפי העיין, עד קבלת החלטתו של המהדס או המתכן או המפקח. מבלי לגרוע מכלליות 

האמור, מתחייב הקבלן לתקן כל פגם וליקוי שהתגלה בעבודות ולבצע כל שיוי הדרש על ידי המהדס או 

 המתכן או המפקח, לפי העיין.

פה, לביצוע עבודות וספות ייקר את -בדעה שהוראה כלשהי של המפקח, בין בכתב ובין בעל היה הקבלן .39

, לא יבצע הקבלן את ההוראה אלא לאחר קבלתה בכתב חתום בידי המהל כלשהומחיר החוזה בהיקף 

וגזבר המזמין. ביצע הקבלן הוראה כלשהי של המפקח ללא קבלתה בכתב חתום על ידי המהל וגזבר 

 יראו זאת כהודאה מצדו בכך, שביצועה של אותה הוראה לא תייקר את מחיר החוזה. המזמין,

  להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן: .40

אין לראות בכל סמכות ו/או בזכות פיקוח שיתה למזמין, למהל, למהדס, למתכן ההדסי   )א(

י להבטיח, ולמפקח על ביצוע העבודות ועל קיום יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה אלא אמצע

שהקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. הסמכות והזכות האמורות לא ישחררו את הקבלן 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין לקיום כל הוראות החוזה.

המפקח איו מוסמך לשחרר ו/או לפטור את הקבלן מחובה כלשהי מחובותיו לפי החוזה, וכן לא יהיה   )ב(

לשהי העלולה לגרום לאיחור בהשלמת העבודות, או על שיויים מוסמך להורות על ביצוע עבודה כ

כלשהם בביצוע העבודות או בעלויותיהן, אלא אם כן הוסמך לכך בכתב באמצעות הוראה מפורשת 

 של המהל וגזבר המזמין.

מהל הפרויקט יתאם בין הגורמים השוים המתכים והמבצעים את העבודות. הוא יערוך ישיבות  .41

וביצוע, יבצע מעקב אחר לוחות זמים ומעקב אחר כל התשלומים המבוצעים בפרויקט תיאום תכון 

ויתריע במידת הצורך על חריגות צפויות, הן בלוח הזמים והן מבחיה תקציבית, ויעביר דיווח חודשי 
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בכתב למזמין ולמילת"ב. כן יבדוק ויאשר מהל הפרויקט את חשבוות הקבלים לאחר בדיקה ואישור 

 , יאשר בקשות לפקודות שיוי, יתוחי מחירים, וכל זאת בכפוף לאישור המזמין.המפקח

הקבלן, בין בעצמו ובין באמצעות מהל העבודה מטעמו באתר או מי מטעמו של הקבלן מתחייב להשתתף  .42

 בישיבות התאום שמהל הפרויקט יקיים.

הכרוכות בביצוען. כן מתחייב  הקבלן ידווח למהל ולמפקח באופן שוטף על התקדמות העבודות ובעיות .43

הקבלן לספק תשובות והסברים למהדס, למהל ולמפקח בקשר לעבודות, כפי שיידרש על ידם מעת לעת 

ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על ביצוע העבודות והחומרים והציוד שבהם עשה שימוש בביצוע 

 העבודות.

חלק כלשהו מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר, הקבלן מתחייב למוע את כיסויו או הסתרתו של  .44

כל עוד לא יתן אישור לכך על ידי המהדס, המהל או על ידי המפקח. הושלם חלק כלשהו מהעבודות 

(ארבעים ושמוה) שעות מראש,  48שועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב לפחות 

פשר למהדס, למהל ולמפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יא

האמור מהעבודות לפי כיסויו או הסתרתו ולתת לקבלן את ההוראות הדרושות לפי הכיסוי או 

 ההסתרה, לפי העיין.

לעיל ו/או ביגוד להוראות המפקח, או לא  44כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות ביגוד להוראות סעיף  .45

ח מראש על הכיסוי, רשאי המפקח לדרוש, שהקבלן יגלה ויחשוף לביקורת את חלק העבודות הודיע למפק

שכוסה כאמור, ויכסו מחדש מיד לאחר אישורו של המפקח לכיסויו של אותו חלק מעבודות. הקבלן 

 מתחייב לבצע פעולות אלו על חשבוו בלוח הזמים שייקבע על ידי המפקח.

חלק כלשהו מהעבודות שועד להיות מכוסה או מוסתר, ולא קיבל הודיע הקבלן למפקח על השלמת  .46

הוראה מאת המפקח למוע את כיסויו או הסתרתו, מתחייב הקבלן, לפי דרישת המהדס שתיתן מזמן 

לזמן, לחשוף, לגלות, לקרוע פתחים, ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המהדס, לצורך 

 להחזירו על חשבוו לתיקו, לשביעות רצוו של המהדס.בדיקתו ובחיתו, ולאחר מכן 

לעיל   46ו/או  45ו/או  44סירב הקבלן למלא את דרישות המפקח או המהל או המהדס כאמור בסעיפים  .47

או יתרשל בביצוען, יהיה המזמין רשאי להעסיק פועלים על חשבוו של הקבלן והוצאותיו, לשם גילוי חלק 

 מחדש, זאת ללא כל צורך כלשהוא בהסכמה או באישור הקבלן. כלשהו מהעבודות וכיסויו

הוצאות, שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לכותן ו/או לקזז אותן מכל סכום שיגיע לקבלן  .48

 בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 אתר בכל עת שהמפקח ידרוש זאת.הקבלן אחראי לתאום בין קבלי משה וספקי ציוד ולוכחותם ב .49

המתכן ו/או מי מטעמו, יבצע "פיקוח עליון" על ביצוע העבודות על ידי הקבלן בכל שלבי ביצוע העבודות  .50

וקיום יתר התחייבויותיו של הקבלן על מת לוודא שהקבלן מקיים את כל התחייבויותיו לפי החוזה. 

 יות הקבלן לבצע פיקוח מטעמו על ביצוע העבודות.מובהר בזה שאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחר
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המפקח יהיה רשאי להזמין, לפי שיקול דעתו, את ספקי הציוד המכאי והחשמלי, לבצע פיקוח עליון הן  .51

על כל שלב בביצוע העבודות והן על ההרכבה וההרצה ולאשר בכתב שהרכבתו, הרצתו והפעלתו של הציוד 

קבלן מתחייב להורות לכל אלה לשתף פעולה עם המפקח ככל האמור בוצעה באישורם ובאחריותם. ה

 שדרש.

 המתכן יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התכיות, המפרטים הטכיים וכתבי הכמויות. .52

  יהול יומן

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות, לרבות בתקופת ההרצה של תחות השאיבה החדשות, יהל הקבלן,  .53

"), בו יירשמו מדי היומן" –עבודה בשלושה עותקים (להלן -בה חדשה, יומןבכל אתר שבו יקים תחת שאי

 יום הפרטים הבאים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, ובין השאר:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות, לרבות וכחות מהל ההקמה באתר;  )א(

 בודות;הציוד המכאי המועסק בביצוע הע  )ב(

 תאי מזג האוויר השוררים באתר;  )ג(

 החומרים והציוד שהובאו לאתר;  )ד(

 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום;  )ה(

כל דבר שלדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות, בכלל זה אספקת   )ו(

 מכי וכל יתר הפרטים המתעדים את קידום ביצוע העבודות;-צרת, ציוד אלקטרו

 וראות והודעות שמסרו לקבלן על ידי המהל, המהדס, המתכן  והמפקח;ה  )ז(

 הערותיו של המהדס בדבר מהלך ביצוע העבודות וחוות דעתו בדבר איכותן;  )ח(

 דיווח על ביקורים באתר;  )ט(

  כל עיין אחר הוגע לחוזה ולביצועו.  )י(

עותק ממו יומצא למפקח, ידי מהל העבודה המוסמך באתר שבו מתהל היומן ו-היומן ייחתם כל יום על .54

 לא יאוחר מאשר אחת לשבוע.

היומן היו רכוש המזמין. היומן ימצא בידי הקבלן בכל פגישה או סיור שייערך עם המהדס, המהל  .55

 והמפקח.

מובהר ומוסכם בזה, שרישום כלשהו ביומן על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יחייב את המזמין ולא  .56

תב על ידי המהדס או המהל או כתב על ידי מי מאלה. כלל הרישום ישמש כראיה אלא אם אושר בכ

לא יהיה תוקף לדרישה והיא לא תיחשב כמאושרת  –ביומן דרישה של הקבלן מהמזמין לתשלום כלשהו 
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 אלא אם אישרו אותה במפורש בכתב המהדס וגזבר המזמין.

דס, המתכן ו/או המפקח, וזאת לא הקבלן רשאי להסתייג מכל רישום שבוצע ביומן על ידי המהל, המה .57

(ארבעים ושמוה) ממועד ביצוע הרישום, בהודעה בכתב שימסור למפקח. דבר  48יאוחר מאשר תוך 

הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן אולם רישום זה לא יחייב את המזמין. לא הסתייג הקבלן מרישום 

ל, המהדס, המתכן והמפקח ביומן כראיה ביומן תוך פרק הזמן הקוב לעיל, יראו כל רישום של המה

 חלוטה לכוותו.

רישומים ביומן של המהל, המהדס, המתכן והמפקח ישמשו כראיה, לכאורה על העובדות הכלולות  .58

 בהם אולם לא ישמשו, כשלעצמם, עילה לדרישת תשלום של הקבלן לפי החוזה.

המתכן והמפקח הרשומות ביומן  כל הודעותיהם, הוראותיהם והחלטותיהם של המהל, המהדס, .59

תיחשבה כהודעות שמסרו בכתב לקבלן אישית ותחייבה אותו, בין אם רשמו בוכחותו בין אם לאו, 

מבלי שתהיה חובה להעיר את תשומת ליבו של הקבלן לרישום האמור ביומן ומבלי שהדבר יהיה מותה 

צע כאמור ו/או חתימתו של המפקח ביומן, בחתימתו של הקבלן ביומן. להסרת ספק מובהר, שרישום שבו

איו גורע מהתחייבויותיו ואחריותו של הקבלן לפי החוזה ואין בו כדי להוות אישור לכוותו של רישום 

 כלשהו שבוצע ביומן על ידי הקבלן או מי מטעמו.

  השגחה מטעם הקבלן

מכת וחברת מי רמת הגב על ידי הרשות המוסהקבלן חייב להעסיק באתר מהל עבודה מוסמך שיאושר  .60

, הן כמהל עבודה לביצוע עבודות הדסה באיות והן לביצוע העבודות תבטרם תחילת ביצוע העבודו

באתר. כן מתחייב הקבלן להעביר תדריך בטיחות באמצעות איש בטיחות לכל עובדיו ולהחתימם בספר 

 בטיחות, שאכן קיבלו את תדריך הבטיחות התואם את אופי העבודות.

העבודות באתר יבוצעו אך ורק בוכחותו של מהל העבודה מטעם הקבלן, שבוסף לכישוריו  כל .61

בטיחות במסמכי  - ד' (מצ"ב ספח  המקצועיים יהיה בקי בכל הוראות הדין והוראות הלי הבטיחות

 . מהל העבודה יהיה מצויד בטלפון ייד ובמספרי טלפון לחרום ושל המפקח ושל המהדס. הקבלןהחוזה)

יחזיק באתר בכל תקופת ביצוע העבודות ערכת עזרה ראשוה ולפחות עובד אחד בעל הכשרה בעזרה 

 ראשוה.

המהדס יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהקבלן החלפתו של מהל העבודה, ללא כל חובה למק את דרישתו,  .62

יידרש לכך. כן (חמישה עשר) ימים מהמועד ש 15והקבלן מתחייב להיעות לדרישה לא יאוחר מאשר תוך 

 לעיל. 60מתחייב הקבלן, שבמהל העבודה החדש יתקיימו כל התאים  המפורטים בסעיף 

אם ייווצר צורך בהעסקת פיקוח חיצוי של רשות העתיקות, בזק, חברת החשמל ו/או אחרים, עלות  .63

רים. עלות הפיקוח תהיה על חשבון הקבלן. כן יחולו על הקבל כל תשלום עבור אגרות שוות למע"צ ולאח

 חפירות הצלה, אם וככל שיהיו, יחולו על המזמין.
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 ביצוע עבודות על ידי קבלי משה

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, אם וככל שהקבלן יבחר לבצע עבודה כלשהי מבין העבודות  .64

רים באמצעות קבלן משה מתחייב הקבלן להעסיק בביצועה של העבודה קבלן משה בעל כשירויות וכישו

 הדרשים בדין ויסיון מוכח בביצוען של העבודות הרלבטיות להחת דעתו של המהדס.

הקבלן מתחייב שלא למסור ביצועה של עבודה כלשהי מבין העבודות שוא חוזה זה ו/או הקשורות בהן  .65

לקבלן משה אלא אם אושר מראש ובכתב על ידי המהדס. אישור זה יהווה תאי להרשאתו של קבלן 

 שה לפעול באתר.המ

לעיל ומבלי לגרוע מכל איסור ו/או הגבלה הקבועים בחוזה לעיין הסבה  65מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .66

ו/או העברה ו/או המחאה של זכויות ו/או התחייבויות של הקבלן, הוא מתחייב לקיים במלואן את 

תהגות ביגוד למקובל), הוראות תקות רישום קבלים לעבודות הדסה באיות (ערעור מהימות וה

, האוסרות על קבלן להסב, להעביר או למסור עבודות שקיבל על עצמו, בשלמותן או 1988 -התשמ"ט 

בחלקן, לקבלן משה אשר איו רשום כחוק בפקס הקבלים בעף ובסיווג המתאימים לביצועה של 

 העבודה.

קבלן משה לא תפטור ולא תשחרר את מסירת ביצועה של עבודה כלשהי מבין העבודות על ידי הקבלן ל .67

הקבלן מאחריותו ומחובה והתחייבות כלשהן לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות לכל העבודות, 

המעשים, המחדלים, הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והזקים שעשו על ידי קבלן המשה, או 

ן עצמו או גרמו על ידו או על ידי מי שגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דים כאילו עשו על ידי הקבל

 מטעמו.

הקבלן יתה בכל חוזה ביו לבין קבלן משה תאים המבטיחים תשלום שכר כדין והוגן ותאי עבודה כדין  .68

והוגים לעובדי קבלן המשה. כן מתחייב הקבלן לעגן בכל חוזה ביו לבין קבלן משה את זכויותיו של 

 ת התחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.המזמין וכל מי שפועל מטעמו וא

המזמין לא יהיה צד, בשום מקרה ואופן, למערכת היחסים ו/או ההתחשבות בין הקבלן לבין קבלי  .69

 המשה, עימם התקשר הקבלן.

לעיל, יהיה המהדס רשאי, בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפתו של קבלן  69מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .70

 15את דרישתו, והקבלן מתחייב להיעות לדרישה לא יאוחר מאשר תוך משה, ללא כל חובה למק 

(חמישה עשר) ימים מהמועד שיידרש לכך. כן מתחייב הקבלן, שבקבלן המשה החדש יתקיימו כשירויות,  

 לעיל. 65לעיל והוא יאושר כאמור בסעיף  64כישורים ויסיון כאמור בסעיף 

המהדס, המתכן ו/או המפקח הוגעת לקבלן משה תהיה כל דרישה ו/או פיה של המזמין, המהל,  .71

באמצעות הקבלן ולא בפייה ישירה לקבלן המשה אלא אם המזמין, המהל, המהדס, המתכן ו/או 

המפקח, או מי אלה, יראו לכון, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לתת הוראות במישרין לקבלן 

 בודות.המשה הפועל בשטח בכל הקשור לביצוע הע

אם וככל שיימסר ביצועה של עבודה מסוימת מתוך העבודות לביצועו של קבלן משה בהתאם להוראות  .72
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 חתימת המציע: ________________________

החוזה, קבלן משה שאושר מראש ובכתב על ידי המהדס, הוא יפעל באחריותו של הקבלן הראשי. הוא 

 הדין במודד מוסמך שיועסק על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
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 ורים לביצוע העבודותרישיוות, היתרים ואיש

אם וככל שדרשים לפי הדין רישיוות, היתרים ואישורים כלשהם לביצוע העבודות, בכפוף להוראות  .73

להלן מתחייב הקבלן להשיג ולקבל, על אחריותו ועל חשבוו, לפי תחילת ביצוע העבודות, מכל  74סעיף 

שים לפי הדין והחוזה לצורך ביצוע הרשויות המוסמכות, את כל הרישיוות, האישורים וההיתרים הדר

העבודות בהתבסס על התכיות שאושרו על ידי המהדס. כן מתחייב הקבלן להמציא למהדס העתק מכל 

 הרישיוות, האישורים וההיתרים האמורים.

לרבות הועדה המקומית לתכון וביה רמת גב, משרד  –" רשויות מוסמכותלעיל, " 73לעיין סעיף  .74

רד להגת הסביבה, המרכז לחומרים מסוכים (חומ"ס), משרד החקלאות, החברה הבריאות, המש

"), קק"ל, חברת החשמל, חברת בזק, חברת "מקורות", מע"צ" –הלאומית לדרכים בישראל בע"מ (להלן 

משטרת ישראל, מכבי אש, ק.צ.א.א, צה"ל, כוחות הביטחון, פיקוד העורף וכל רשות אחרת שיידרש 

 רישיון ו/או היתר כלשהם לצורך ביצוע העבודות.ממה אישור ו/או 

היתר  קבלת להלן, המתכן מטעם המזמין יהיה אחראי ל 76לעיל ובסעיף  74-ו 73 על אף האמור בסעיפים .75

 . והקבלן יהיה אחראי להשגת היתרי חפירה בייה

הזכרים  הקבלן יישא בכל תשלום והוצאה הכרוכים בקבלתם של כל הרישיוות, ההיתרים והאישורים .76

לעיל, לרבות כל אגרה, היטל ותשלום חובה אחר, ערבויות וכל ההוצאות האחרות הכרוכות והקשורות 

הוצאות אלו לא יוחזרו לקבלן על למעט אלה הקשורים לקבלת היתר ביה.  ,בהכת המסמכים הדרושים

 ידי המזמין.

יוות, האישורים וההיתרים הקבלן מתחייב, על אחריותו ועל חשבוו, להחזיק בתוקפם את כל הריש .77

 הזכרים בסעיף זה לעיל ולקיים את כל תאיהם.

מים זמי בתאום עם מהל הפרויקט. - לצורך ביצוע העבודות, בכל אתר שבו הן תבוצעה יתקין הקבלן מד .78

ו/או ישירות לספק המים  הקבלן ישלם למזמין עבור כל צריכת המים שתידרש לצורך ביצוע העבודות

 .ל אתרהרלווטי בכ

הטיפול בקבלת חיבור והזת חשמל זמי או קבוע, לרבות הקמתו של מבה המיה ככל שיידרש, יהיו  .79

באחריותו של הקבלן. הקבלן ישלם את מלוא הוצאות החיבור וההזה הזמיים וכן בעבור החשמל 

ים וחשמל ישא בהוצאות החיבורים הקבועים של מישיצרוך, כפי שיידרש על ידי חברת החשמל. המזמין 

 לתחות השאיבה.

הקבלן יישא בכל עלויות ביטוח מטעים, שילוח ציוד למל ישראלי, עלויות השחרור ועלויות ההובלה  .80

לאתרי תחות השאיבה של כל ציוד המיועד להן, כולל מכס, מסי מכירה, היטלי מכירה, היטלי מל ובכל 

ושחרורו מהמכס. הקבלן אחראי להשיג את תשלום אחר הכרוך ביבוא הציוד, ביטוחו, הובלתו עד לאתר 

 כל רישיוות היבוא וההובלה הדרושים, על חשבוו הבלעדי.

הקבלן אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם הרשויות המוסמכות הזכרות לעיל. הקבלן יישא באחריות  .81

עם רשות לכל זק שייגרם כתוצאה מעיכוב בביצוע העבודות וזאת מחמת העדר תאום מראש ובעוד מועד 
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 כלשהי, בין לפי תחילת ביצוע העבודות באתר ובין במהלך ביצוען של העבודות.

  הכות לביצוע העבודות

לפי תחילת ביצוע העבודות באתרים שבהם יוקמו תחות השאיבה החדשות ובלוח הזמים שייקבע על  .82

 , כדלקמן:ידי המפקח מתחייב הקבלן לבצע, על אחריותו ועל חשבוו, בכל אחד מאתרים אלה

 לגדר את האתר.  )א(

להתקין בכל אתר ומחוצה לו, מקודת החיבור לאתר, ציורות מים לאספקת המים הדרושים לביצוע   )ב(

 העבודות, כולל החיבורים הכרוכים בכך.

 להתקין באתר אמצעי הגה מפי שריפות ושיטפוות.  )ג(

 לדאוג להספקת חשמל סדירה.  )ד(

המהדס וכן מבים מקורים לאחסון ציוד וכלי  להקים ולתחזק באתר מכולות לשימושו ולשימוש  )ה(

עבודה, אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידו. מבי האחסון יהיו פתוחים 

בפי המהדס, המתכן ובאי כוחם לצורך קבלת דוגמאות ולכל מטרה אחרת. הקבלן מתחייב לשמור 

ס תכיות של המבים לפי הקמתם וידאג לקבל על יקיון המבים וסביבתם. הקבלן יגיש למהד

 אישור הרשויות המוסמכות להצבת המכולות באתר.

מ"ר לפחות הכוללת שירותים, שתשמש משרד  18להקים עם תחילת העבודה מכולה זמית בשטח   )ו(

עבור המפקח והמהל באתר, ובוסף חדר ישיבות במכולה פרדת. מיקום המכולות טעון אישור 

דס. הקבלן מתחייב לשמור את המשרדים במצב תקין וקי במשך כל תקופת ביצוע מוקדם של המה

העבודות באותו אתר עד להשלמתן. ציוד המשרד יכלול שולחן עבודה, ארון על לתיקים ותוכיות, 

מכשיר טלפון או טלפון סלולארי, מחשב מחובר לאיטרט, מכשיר פקסימיליה, מכות צילום, מזגן, 

כסאות. המשרד וחדר הישיבות יהיו  10לה. חדר הישיבות יכלול שולחן ישיבות עם כיור מים ואס

פרדים ממשרדי הקבלן. אם הקבלן לא יעמיד לרשות המפקח משרד כאמור לעיל רשאי המזמין 

 מהתמורה שתגיע ממו לקבלן.₪ (מאה אלף)  100,000לכות סכום של 

, שי תחות ואתר שיקום הבריכות)  4אתר ( בכלהקבלן יציב באתר, בתיאום עם המפקח והמזמין,   )ז(

מ' לפחות. בשלט, שעיצובו ותוכו יתואמו מראש עם המפקח.  x 4 6שלטי אתר, כל אחד מהם בגודל 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום ו/או להשתתפות כלשהם של המזמין בהזמתם ובהצבתם של 

המשתלמת לקבלן בעבור ביצוע השלטים ורואים את כל ההוצאות הכרוכות בכך ככלולות בתמורה 

 העבודות.

להודיע למשרד העבודה, על התחלת ביצוע העבודות באתר ולקבל ממו אישור למיוי מהל עבודה   )ח(

 מוסמך.

 לבצע את כל יתר ההכות הדרושות לביצוע העבודות באתר לשביעות רצוו של המפקח.  )ט(
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  בטיחות וגהות, שמירת הסביבה

ות הדרשים בדין מתחייב הקבלן להגיש למהדס לפי תחילת ביצוע במטרה להבטיח תאי בטיחות וגה .83

העבודות בכל אתר ואתר שבו הן תבוצעה, סקר סיכוים ותכית כתובה להבטחת בצוע בטוח של 

העבודות, וכן את השמות וקורות החיים של עובדיו באתר אשר ימלאו את חובות השמירה על הבטיחות 

ועץ בטיחות וממוה על בטיחות. לפי תחילת העבודות ימסור מהל והעזרה הראשוה, כולל מיוי י

ההקמה מטעם הקבלן לכל העובדים מטעם הקבלן ולכל עובדיו של כל קבלן משה הוראות והלי בטיחות 

ועזרה ראשוה. כן ידאג מהל ההקמה לרען מעת לעת את הוראות הזכרות לעיל בפי כל העובדים 

 באתר.

, להתקין, להחזיק ולתחזק, על חשבוו, שמירה, אמצעי זהירות ובטיחות לביטחון הקבלן מתחייב לספק .84

המתקים והמערכות הקשורים בביצוע העבודות, לביטחום ווחיותם של הציבור, עובדיו וכל צד שלישי 

ולמיעת פגיעה ברכושם, בכל מקום ובכל עת שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש לכך על ידי המהל והמפקח 

 פי דין. הקבלן מתחייב לבצע התחייבויותיו אלו בהתאם להוראות הבטיחות של משרד העבודה.ועל 

לעיל מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולתחזק, על חשבוו, גידור,  84מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .85

תמרורי אזהרה, לרבות פסים מהבהבים, פיגומים, מעקות בטיחות ושאר אמצעי זהירות לבטיחות 

 בצעי העבודות ולבטיחותו של הציבור.מ

הקבלן מתחייב לצייד את כל עובדיו באתר בכל ביגוד וציוד המגן הדרשים לפי הדין לשמירת בריאותם  .86

ושלומם, לרבות קסדות מגן, משקפי מגן, כפפות, מסכות וסירי ריתוך, ומגים על כלי עבודה ידיים, 

ם בהם בכל עת שהדבר דרש לשמירת בריאותם ושלומם ויוודא שכל עובדיו לובשים, מרכיבים ומשתמשי

 ובהתאם לייעודי הציוד והביגוד.

לעיל, מתחייב הקבלן כדלקמן: כל סולם יהיה מצויד עם רגליות  86מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .87

גומי, מתוצרת מסחרית, מתוחזק כחדש; כל דיסק חיתוך או השחזה יצויד במגן, והקבלן יוודא כי המגן 

לא יוסר מכל סיבה שהיא במהלך העבודות; כל כלי ידי יתוחזק במצב תקין, כלי חיתוך יהיו חדים, 

וכלים חשמליים ייבדקו לעתים תכופות ויתוחזקו על ידי בעלי מקצוע שהוכשרו לכך; בין כל שקע חשמל 

רות ותעלות לכלי עבודה חשמלי יחבר כבל מאריך אחד רצוף, המתאים לזרם ומוגן גד יתוק מקרי; בו

פתוחים ייסגרו או יכוסו ויסומו מיד; צביעה ושימוש בוזלים מסוכים יבוצעו בשטחים פתוחים 

 ומאווררים.

במקרה של עבודה ו/או התחברות לביבים או תאי בקרה קיימים, יבדוק הקבלן תחילה את הביבים או  .88

א אחר הוראות הבטיחות התאים להמצאות גזים רעילים, יקוט בכל אמצעי הזהירות וההגה וימל

 כמפורט בפרק הבטיחות והגהות במסמכי החוזה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לספק ולהתקין מערכת גד פריצה, גילוי, זיהוי  .89

ומצלמות ומערכת אבטחה. בוסף, אם רשות מוסמכת תדרוש זאת, מתחייב הקבלן לספק ולהתקין, על 

רכת אוטומטית לגילוי וכיבוי אש, מערכת אזעקה בכל המבים, מערכות כריזה, אחריותו ועל חשבוו, מע

מערכות תאורה, וכל יתר הדרוש למילוי הוראות הבטיחות והזהירות של כל רשות מוסמכת. כל המערכות 

האלו יתאימו לדרישות הרשויות המוסמכות, בכללן מכבי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה, חברת 
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 החשמל, וכיו"ב.

לא ייכרת כל עץ מאתר אלא באישורם בכתב של המהדס ושל הרשויות המוסמכות, ככל שאישורן דרש.  .90

אם יכרות הקבלן, או מי מטעמו, עץ כלשהו, ללא הסכמה כאמור, יהא עליו לשלם פיצויים בסכום 

 שייקבע על ידי קק"ל ויהיה עליו לטוע עץ אחר במקומו לפי קביעת קק"ל.

יוציא מתחום האתר ומחוצה לו, כל חומר או מחצב שלא על פי הרשאה מפורשת לפי הקבלן לא יכרה ולא  .91

חומרי " –דין או הסכם, לרבות חומרי תשתית ותכסית כגון חול, אדמה, סלעים, כורכר וכיו"ב (להלן 

"). טרם ביצוע העבודות יגיש הקבלן למזמין תצהיר מטעמו שבו יפרט את מקורות האספקה של תשתית

 ת אותם עליו לספק לצורך ביצוע העבודות.חומרי תשתי

בעבודות שיבוצעו מחוץ לתחום אתר מתחייב הקבלן להחזיר על חשבוו את השטחים בהם עבד למצב בו  .92

 היו לפי תחילת השימוש שלו בהם.

"מבצע העבודה" בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודות ביה), - הקבלן יהיה "קבלן ראשי" ו .93

ן יישא באחריות בלעדית לבטיחות האתר והעובדים והשוהים בו. הקבלן יקוט , ועל כ1988-התשמ"ח

בכל האמצעים הדרושים על מת לוודא שכל העבודות מבוצעות בהתאם לכל דיי הבטיחות ודרישות 

 המזמין.

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבוו, יועץ בטיחות מוסמך שיאושר מראש על ידי המזמין, שיבצע לפי  .94

לעיל. כן יבצע אותו יועץ ביקורות באתר  83וע העבודות את סקר הסיכוים הזכר בסעיף תחילת ביצ

באופן שוטף וידווח על תוצאות הביקורות גם למזמין. הביקורות יבוצעו אחת לשבועיים לפחות, אלא אם 

 הדין מחייב ביצוען בתדירות גבוהה יותר.

אם יהיה סבור שהן מתבצעות בתאי בטיחות  המזמין רשאי להפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן .95

וגהות לא אותים או לא מתאימים לדרישות הדין, הרשויות המוסמכות ו/או המהדס. בעבור הפסקתה 

של העבודה כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה וספת כלשהי; כן לא יהיה הקבלן זכאי עקב כך 

אין ולא יהיה בהימעותו של המזמין מלהוציא לארכה כלשהי בהשלמת העבודות. להסרת ספק מובהר, ש

 לקבלן דרישה כאמור כדי להטיל עליו אחריות כלשהי למחדל בטיחותי כלשהו של הקבלן.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות לזקים שיגרמו לעבודות ו/או לעובדים ו/או לאדם אחר כלשהו  .96

טיחות וגהות אותים כדרש לפי הדין ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן בשמירה על תאי ב

 החוזה.

 סימון

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בלווי צמוד באתר של מודד מוסמך מטעמו במשך כל תקופת ביצוע  .97

העבודות ובכל עת שיידרש. כל המדידות והסימוים יבוצעו על ידי המודד המוסמך האמור, על אחריותו 

 ועל חשבוו של הקבלן.

יה אחראי לסימון הכון והמדויק של מקומות ביצוע העבודות בכל אתר ואתר שבו תבוצעה הקבלן יה .98
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עבודות הקמת של תחת שאיבה חדשה, ולכוותם של הגבהים, הממדים וההכווה של כל חלקי העבודות 

 בהתחשב בהוראות התב"ע והתכיות שאושרו על ידי המתכן.

 –ל ידי הקבלן, ואם כבר עשו, כולם או חלקם, על ידי אחרים כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו ע .99

 ייבדקו ויושלמו על ידי הקבלן.

בטרם יתחיל בביצוע העבודות באתר מתחייב הקבלן לבדוק את הרומים, המספרים והממדים, שקבעו  .100

בתוכיות ובהוראות בכתב של המתכן או של המפקח. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המצבים, 

מים והממדים הקיימים והמתוכים של כל חלקי העבודות בהתאם לתוכיות ולהוראות בכתב הרו

מהמהדס או המפקח, ויישא באחריות מלאה ובלעדית לדיוק סימום. הוצאות הסימון יחולו על 

 הקבלן.

לעיל או ערך אותה אך לא ערער על קודות הגובה  100לא ערך הקבלן את הבדיקה הזכרת בסעיף  .101

(ארבעה עשר) ימים קלדריים מיום מסירת אותן תכיות, יראו את התכיות  14ות בתכיות, תוך הרא

 האמורות ככוות ומדויקות, והן תשמשה בסיס למדידת כמויות העבודה שבוצעו בפועל.

דיוק בסימוים או בכל חלק מהם, אף אם הם בדקו על ידי המהדס או המפקח, -מצאו שגיאה או אי .102

דיוק ו/או שגיאה כאמור מתחייב -הקבלן לתקן אותם. אם כבר בוצעו עבודות בהתבסס על אימתחייב 

 הקבלן לתקן אותן, על חשבוו והוצאותיו, להחת דעתו של המהדס.

הקבלן אחראי להצבתם, לשמירתם, לקיומם, לשלמותם ולהחזקתם התקיה והמדויקת של כל יתדות  .103

רך ביצוע העבודות. בכל מקרה של סילוקם ממקומם, פגיעה הסימון והסימוים האחרים, שקבעו לצו

 בהם או שיוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על חשבוו והוצאותיו.

הקבלן יישא באחריות מלאה לשגיאות ולתקלות בביצוע העבודות שתיגרמה כתוצאה מסילוק  .104

 הסימוים הזכרים לעיל, קלקולם, שיויים או פגיעה בהם.

קבלן לא יחל בחפירות למבים, לתעלות, לציורות ולתאים ולסימון המבים אלא באישור המהדס. ה .105

להסרת ספק מובהר שאין באישור כאמור כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו המוחלטת לכוות ודיוק 

 המדידה והסימון הכוים לעבודות המבוצעות על ידיו.

קום, שיידרשו תוך מהלך העבודות והבטחת הציר והרום כל הוצאות סימון המתקים והשיויים במי .106

 המאושר על ידי המהדס, יהיו על חשבון הקבלן והם כלולות בתמורה המוסכמת המגיעה לו לפי החוזה.

 דרכי הביצוע

כל העבודות תבוצעה בהתאם לחוזה וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצוו המלאה של המהדס.  .107

קים, תקות או הוראות של רשויות מוסמכות, תבוצעה בהתאם לחוקים, עבודות, שלגביהן קיימים חו

לתקות ולהוראות אלה. מחובתו של הקבלן להמציא למהדס אישור רשמי מאת הרשויות המוסמכות 

על התאמת העבודות לחוקים, לתקות ולהוראות האמורים לעיל. ההוצאות הקשורות או הובעות מכך, 

 יחולו על הקבלן.
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ל עבודה מסוימת על ידי המהל, המהדס, המתכן ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן אישורה ש .108

 מאחריות ו/או מחובה כלשהן המוטלות עליו בחוזה ו/או בדין.

בוצעה עבודה כלשהי שלא באורח מקצועי וכון לדעת המהדס, המתכן או המפקח, מתחייב הקבלן,  .109

להחליף על חשבוו את הטעון תיקון, לשביעות  לפי דרישת המהדס, המתכן או המפקח לתקן ו/או

 רצון המתכן והמפקח.

התגלה פגם בעבודות, בזמן ביצוען, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות לפגם ושיתקו  .110

באופן, בדרך ובשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו 

יחולו הוצאות  –קון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה הוצאות החקירה והתי

 החקירה על הקבלן והוא מתחייב לתקן על חשבוו את הפגם וכל הכרוך בו.

למזמין שמורה הזכות לגבות מהקבלן, בכל דרך, את הסכומים הדרשים לדעת המהדס לתיקוה של  .111

 , במקום לדרוש מהקבלן לתקה.כל עבודה הטעוה תיקון ו/או פגומה לדעתו

לעיל כדי לגרוע מכל סעד חלופי ו/או  111-ו 110, 109להסרת ספק מובהר בזה, שאין באמור בסעיפים  .112

 וסף המוקים למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין.

(עשרים) ימים  20ולא יאוחר מאשר תוך עם חתימת החוזה או מוקדם ככל האפשר לאחר מכן,  .113

, ימציא הקבלן לאישור המפקח פירוט של דרכי ביצוע העבודות תימתו של החוזהקלדריים ממועד ח

ולוח זמי בייים לביצוע העבודות, ההסדרים והשיטות שלפיהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן 

ימציא הקבלן למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, הציוד ולוח הזמים 

רשימת מתקי העבודה ומבי העזר, שיש בדעתו להשתמש בהם. המצאת החומר האמורים, לרבות 

האמור על ידי הקבלן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, איה פוטרת את 

 הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ו/או לפי דין.

הדס רשאי, מבלי לפגוע בזכויות אחרות של לעיל, יהיה המ 113לא המציא הקבלן את האמור בסעיף  .114

המזמין, לקבוע לוח זמי בייים ודרכי ביצוע שיחייבו את הקבלן. ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח 

 ידי המהדס ו/או בעדכוו על ידי המפקח יחולו על הקבלן.- זמים מפורט על

רים וההיתרים המויים הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות בטרם קיבל את כל הרישיוות, האישו .115

 לעיל. 81לעיל ובטרם ביצע את כל התיאומים המוקדמים המפורטים בסעיף  74בסעיף 

הקבלן ידווח למהל ולמפקח באופן שוטף על התקדמות ביצוע העבודות ו/או בעיות הכרוכות בו. כן  .116

דרש על ידם מתחייב הקבלן לספק תשובות והסברים למהדס, למהל ולמפקח בקשר לעבודות, כפי שיי

ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודות ועל ביצוען, לרבות לשם בדיקות טיב החומרים 

וטילת דגימות בכל שלב משלבי העבודות. כל זמן שהעבודות משכות, על הקבלן להגיש למהדס, 

 למהל ולמפקח את כל העזרה הדרושה להם למילוי תפקידם.

 לעיל מתחייב הקבלן כדלקמן: 116מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .117
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(חמישה) ימי עבודה מתום החודש, יגיש הקבלן  5אחת לכל חודש קלדרי, לא יאוחר מאשר עד תום   )א(

 למזמין דו"ח מפורט בכתב על התקדמות ביצוע העבודות.

לאחר אישור תכית העבודה על ידי המהל ידווח הקבלן בכתב למהל פעם בחדש על התקדמות   )ב(

 הממוחשבת, דיווח שיכלול:MS-Project - ת, כולל עדכון של תכית הביצוע העבודו

הצגת ההתקדמות בפועל של ביצוע העבודות אל מול התכית המקורית. הדו"ח יכלול הסבר לכל  )1(

איחור אשר התפתח באבי הדרך של התכית המאושרת ואת הצעדים שבהם מתחייב הקבלן 

צמצום פרקי הזמן המיועדים ליצור, משלוחים,  לקוט למיעת פיגור באבי הדרך הבאות, כולל

 עבודות הקמה, וכד'.

דוחות התקדמות העבודה, כולל תרשים גאט מעודכן ובו פרוט העבודה שבוצעה בפועל,  )2(

 בהשוואה לתכון.

 העבודות המתוכות לביצוע בחודש הקלדרי הבא. )3(

 מתייחס הדיווח.בעיות, תקלות, ושאי בטיחות, וכו', שהתרחשו במהלך החודש שאליו  )4(

  קצב ביצוע העבודות

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות במועד שקבע בצו להתחלת ביצוע העבודות, לבצען ברציפות  .118

השלמת ולהשלימן, כל חלק מהעבודות לא יאוחר מאשר במועד שקבע לכך בחוזה. לעיין חוזה זה, "

ראות החוזה לשביעות רצום של " פירושה: השלמת כל חלק של העבודות בהתאם להוהעבודות

 המהדס והמפקח, כולל כל הבדיקות והאישורים הדרשים לאותו חלק של העבודות.

אם, לדעת המפקח, המהל או המהדס, אין הקבלן מתקדם בביצוע העבודות בקצב המבטיח את סיומן  .119

יע המהדס לקבלן במועד הקבוע בחוזה, או עד גמר ההארכה שיתה, אם יתה, לסיום העבודות, יוד

על כך בכתב, והקבלן יקוט מיד, על חשבוו, בכל האמצעים הדרושים ואלה שהמהדס הורה עליהם 

 כדי להבטיח את השלמת העבודות במועד שקבע.

לא קט הקבלן באמצעים הדרושים להשלמת העבודות במועדן להחת דעתו של המהדס, מבלי לגרוע  .120

פי החוזה ו/או לפי דין, יחולו הוראות החוזה להלן לעיין סילוק יד מכל זכות אחרת המוקית למזמין ל

 הקבלן במקרים מסוימים.

לעיל איו משחרר את הקבלן מקיום התחייבויותיו  119מתן הודעה על ידי המהדס כאמור בסעיף -אי .121

 להשלים כל חלק מהעבודות עד למועד שקבע לכך בחוזה.

שהעבודות אין מתהלות ומתבצעות בהתאם ללוח הזמים,  המזמין רשאי, בכל עת, בין בשל העובדה .122

ובין מכל סיבה אחרת, להורות לקבלן על שיוי או תיקון של לוח הזמים, לרבות  מועדי הבייים. שוה 

מחייב לוח הזמים המתוקן את הקבלן ממועד אישורו על ידי המזמין. להסרת  –או תוקן לוח הזמים 

עיף זה לעיל כדי להתיר לקבלן לשות באופן כלשהו את לוחות הזמים ספק מובהר, שאין באמור בס

הקבועים בחוזה, לרבות מועדי הבייים שקבעו בו, או לסטות מהם, וכל שיוי או סטייה כאמור יהוו 
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 הפרה יסודית של החוזה.

או מוסכם בזה שהימעותו של הקבלן מלבצע את העבודות במשך תקופה של למעלה משבועיים רצופים  .123

(ששים) ימים לא רצופים במהלך כל תקופת החוזה, תחשב כהפרה יסודית של החוזה על ידי  60במשך 

הקבלן, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין בחוזה ו/או בדין, הוא יהיה רשאי לסלק ידו של 

 הקבלן מהאתר ולהפסיק את ביצוע העבודות על ידי הקבלן.

 וקבועים מראש על פיגורים בביצוע העבודותפיצויים מוסכמים, מוערכים 

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים המוקים למזמין בחוזה ו/או בדין, ומבלי לגרוע מחובתו של  .124

הקבלן לפצות את המזמין בגין כל זק, אבדן והוצאה ממשיים שייגרמו למזמין העולים על סכום הפיצוי 

ביצוע ו/או בהשלמת העבודות ו/או בקיום התחייבויותיו הקוב להלן, בכל מקרה שבו יפגר הקבלן ב

האחרות ו/או בכל חלק מהעבודות ו/או ההתחייבויות ו/או לא יעמוד במועד בייים כלשהו שקבע 

בחוזה, מתחייב הוא לשלם למזמין, כפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחת 

 .לכל יום קלדרי של פיגור (חמשת אלפים שקלים חדשים)₪   5,000זק ו/או חסרון כיס, סך של

עמידה של הקבלן בלוח הזמים, לרבות זמי בייים במהלך -להסרת ספק מובהר ומודגש בזה, שכל אי .125

 ביצוע העבודות, תזכה את המזמין בפיצוי הקוב לעיל, ללא צורך להמתין לסיומן של כל העבודות.

מאשר שסכום הפיצוי המוסכם, המוערך והקבוע מראש הקוב בחתימתו על חוזה זה מצהיר הקבלן ו .126

לעיל היו סביר וראוי בסיבות העיין ועל כן הוא מוותר בוויתור מלא, מוחלט ובלתי מסויג  124בסעיף 

 על כל טעה בקשר לסבירותו של גובה הפיצוי הזכר לעיל ועל כל טעה אחרת בקשר לפיצוי האמור.

 קזז את סכום הפיצוי הזכר לעיל מכל סכום שיגיע ממו לקבלן.המזמין רשאי לכות ו/או ל .127

תשלום פיצוי כאמור בסעיף זה לעיל לא יפטור את הקבלן מקיום התחייבויותיו להשלים את ביצוע  .128

 העבודות ו/או מקיום התחייבות אחרת כלשהי שבחוזה זה.

 עתיקות

צאים אחרים כלשהם בעלי ערך התגלו באתר במהלך ביצוע העבודות עתיקות, כמשמעותן בדין, וממ .129

ארכיאולוגי, מתחייב הקבלן להפסיק מיד את ביצוע העבודות במקום הגילוי ולקוט באמצעי זהירות 

מתאימים למיעת פגיעה בעתיקות ו/או הזזתן ממקומן. כן מתחייב הקבלן, מיד עם הגילוי, להודיע עליו 

 למהדס, למפקח ולרשות העתיקות.

תיאום עם המהדס והמפקח, את ציג רשות העתיקות, לצורך בדיקת האתר  הקבלן יזמן מידית, תוך .130

 על ידי ציג רשות העתיקות.

הקבלן מתחייב למלא אחר החיות רשות העתיקות ולקוט בכל אמצעי הזהירות שיורו לו, לשם שמירה  .131

 על העתיקות, ובכלל זה לעבוד תחת פיקוחם של מפקחים מטעם רשות העתיקות.

רש תשלום כלשהו בעבור הפיקוח שיבוצע באתר מטעם רשות העתיקות, יחול התשלום אם וככל שייד .132
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על הקבלן וישולם על ידו. אם וככל שיידרשו חפירות הצלה, ההוצאות הכרוכות בהן יחולו על המזמין 

 וישולמו על ידו.

צוע לא יהיה בהפסקת ביצוע עבודות מסוימות עקב מציאת עתיקות כדי לשות את לוח הזמים לבי .133

העבודות אלא אם המהדס או המפקח אישרו ארכה, ובמידה שאישרו. הקבלן מתחייב להמשיך את 

 ביצוען של כל העבודות האחרות שאין קשורות בעתיקות אלו.

 פגיעה בוחיות הציבור- אי

הקבלן מתחייב, שתוך כדי ובמהלך ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה, שלא לצורך, בוחיות הציבור, ולא  .134

ה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכד', או בזכות תהי

 שימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.

  חובת הקבלן להשיגה –זכות שימוש 

אם וככל שיזדקק הקבלן לצורך ביצוע העבודות בקבלת זכות שימוש או כל זכות דומה שאיה ברשותו  .135

קבלן להשיג, על אחריותו ועל חשבוו, את הזכות האמורה מבעליה ולשאת של המזמין, מתחייב ה

 בתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

  שמירה על תשתיות קיימות, זקים לתשתיות אלו ותיקום

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: .136

וכים להם קיימים מתקים הובא לידיעתו כי באתרים שבהם יבוצעו העבודות ובאזורים הסמ  )א(

קרקעיים רבים, בהם רשתות מים (כולל קווי מים של חב' "מקורות"), ביוב, תיעול, -ותשתיות תת

קרקעיים אחרים, ציורות להעברת דלק או מובילים - חשמל, טלפון, כבלי טלוויזיה וכבלים תת

של  המשוערמם "). על גבי התכיות מסומן מיקותשתיות" –אחרים וכיו"ב (בסעיף זה להלן 

 התשתיות הידועות.

הקבלן אחראי לברר, לבדוק ולוודא מראש את קיומן ומיקומן המדויק של כל התשתיות בכל אחד   )ב(

מהאתרים שבהם יבוצעו העבודות ובסביבתם הקרובה.  הקבלן מתחייב לפות מראש לכל הרשויות, 

תיבי רוע מכלליות האמור להבעלים ו/או המחזיק במערכות ו/או במתקי תשתיות, לרבות ומבלי לג

הרשויות " –, חב' בזק, חב' החשמל, חב' "מקורות", מחלקת ההדסה במועצה (כל אלה להלן ישראל

"), וידאג לקבל מהם לפי תחילת ביצוע העבודות, על אחריותו ועל הרשות המוסמכת", "המוסמכות

כות ומתקי התשתיות חשבוו, מפות, תוים וכל מידע דרוש בקשר למיקום ולמפלס כל המער

 באתרים שבהם יבוצעו העבודות ובסביבתם הקרובה.

הקבלן יתאם מראש עם כל הרשויות המוסמכות את ביצוע העבודות וידאג לקבל מהן מראש, לפי   )ג(

תחילת ביצוע העבודות, על אחריותו ועל חשבוו, את כל האישורים, ההיתרים, ההסכמות ואישורי 

ביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לקיים על חשבוו את תאיהם של כל המעבר הדרושים לפי כל דין ל

אישור, היתר, הסכמה ואישור מעבר כאמור. כן מתחייב הקבלן לדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות 
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 המוסמכת שיהיה וכח במקום ביצוע העבודות במשך כל זמן ביצוען סמוך לתשתיות או בחצייתן.

קטן (ג) לעיל. אם וככל - שתית ללא וכחות מפקח כאמור בסעיףלא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן ת  )ד(

 שבואו ו/או וכחותו של המפקח האמור יהיה כרוך בתשלום מתחייב הקבלן לשאת בתשלום במלואו.

בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תשתית או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים לגילוי   )ה(

ק של שי מטר מכל צד של המתקן, ידפן את החפירה (במידת המתקן, ועבודה בידיים בלבד עד למרח

הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את מתקן התשתית בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות 

 הוגעת למתקן.

וכחות המפקח הזכר בסעיף קטן (ג) לעיל איה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הזקים   )ו(

 צאה מפגיעה במתקן תשתית על ידי הקבלן. הישירים והעקיפים שייגרמו עקב ו/או כתו

בעבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בסעיף זה לעיל, לרבות בעבור עבודה בידיים,   )ז(

טיפול בקבלת כל האישורים, ההיתרים וההסכמות הדרושים לפי כל דין וקיום תאיהם, תשלום 

ת בדבר, תיאומים, וכיו"ב, לא ישולם אגרות מכל סוג, תשלום בעבור פיקוח של הרשויות הוגעו

בפרד לקבלן והקבלן מתחייב לשאת בכל אלה בהיותם חשבים ככלולים במחירי היחידה 

 המוסכמים.

קווי הביוב תוכו כך שיתאימו לדרישות הדין ומשרד הבריאות לגבי  – הצטלבות בין קווי מים וביוב .137

. למרות זאת, יתכן שעקב הצטלבויות עם מרחקים בין קווי מים וקווי ביוב מקבילים ומצטלבים

מפרט הטכי פרקים מערכות אחרות או מצבים חריגים בשטח יהיו סטיות מדרישות משרד הבריאות. ב

במסמכי המכרז מובאות דרישות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווים  יםהכלול 408- ו 403

ן עומדות בדרישות הדין ו/או משרד מקבילים ומצטלבים כאמור. אם לדעת הקבלן התכיות לביצוע אי

הבריאות בהיות המרחקים קטים מדי, מעבר קו ביוב מעל קו מים וכיו"ב, יביא מיד הקבלן את 

התוים לידיעת המתכן והמפקח לצורך מתן פתרון והתאמת התכון לדרישות הדין ומשרד הבריאות. 

יאות היה באחריותו הבלעדית של מודגש בזה, שהעמידה בדרישות הדין ו/או בדרישות משרד הבר

הקבלן. הקבלן יפרק וישה, על חשבוו, עבודה שלא בוצעה בהתאם להוראות הדין ו/או דרישות משרד 

 הבריאות.

הקבלן מתחייב לקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת כל זק ו/או קלקול לתשתיות תוך כדי ו/או  .138

ק ו/או קלקול כאמור, בין שהזק או הקלקול גרמו עקב ביצוע העבודות. הקבלן יישא באחריות לכל ז

באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. כן יישא הקבלן בלעדית באחריות 

למיעת פגיעה וזק בתשתיות, הן תשתיות גלויות וידועות מראש והן כאלו שאין גלויות ו/או ידועות 

בין כאלו שאין מסומות כאמור, וכן תשתיות שיתגלו במהלך מראש, בין תשתיות המסומות בתכיות ו

 ביצוע העבודות. 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבוו ובאופן המקצועי והיעיל ביותר לשביעות רצום של המפקח וכל רשות  .139

לעיל. אם וככל שיידרש על  138מוסמכת בקשר לתשתיות האמורות כל זק ו/או קלקול כאמור בסעיף 

הי מבין הרשויות האמורות תשלום בעבור העסקת מפקח/ים מטעמו על ביצוע התיקון על ידי רשות כלש

ידי הקבלן, לרבות תשלום למשטרת ישראל, יחול התשלום על הקבלן וישולם על ידו. כן יישא הקבלן 
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בכל הוצאה שתהיה כרוכה בביצוע עבודות הקשורות ביתוקן, תמיכתן, והזזתן של תשתיות, בוסף 

יקון, לרבות בהוצאות חפירה בידיים וריפוד דפות החפירה או כל עבודה אחרת הדרושה לעלויות ת

 למיעת פגיעה וזק כלשהם בתשתיות אלו.

לעיל, רשאי המזמין לבצע את התיקון  139אם הקבלן לא יקיים במלואן את התחייבויותיו שבסעיף  .140

הוצאות הכרוכות בכך מכל סכום הדרש על חשבוו של הקבלן ולגבות או לכות או לקזז את כל ה

 המגיע, או שיגיע, לקבלן מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

הקבלן יהיה מוע מלהעלות תביעות ו/או דרישות כלשהן עקב אי ידיעת קיומם של תשתיות ו/או  .141

קבלן יקוט בכל הצעדים הסבירים מערכות ו/או מתקים כאמור בסעיף זה לעיל, כולם או מקצתם. ה

הדרושים כדי לברר בעוד מועד קיומם של כל תשתית, מתקן ומערכת כאמור באתר ביצוע העבודות 

 ובסביבתו הקרובה.

  סדר ויקיון באתר

הקבלן מתחייב לסלק, על חשבוו, מכל האתרים שבהם יבוצעו העבודות, על בסיס יומי, את עודפי  .142

לת מורשה ויציג למפקח מסמכים המעידים על קיום התחייבותו זו.  מיד החומרים והפסולת לאתר פסו

עם השלמת העבודות יקה הקבלן את האתרים האמורים ויסלק מהם סופית את כל המתקים 

הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבים הארעיים מכל סוג שהוא באופן שהאתרים ותחות 

 ת רצום של המפקח והמהדס.השאיבה קיים ומתאימים למטרתם, לשביעו

ידי המפקח, יהיה - לעיל, במועדים שקבעו על 142לא קיים הקבלן במלואן את התחייבויותיו שבסעיף  .143

המזמין רשאי, אך לא מחויב, לבצען בעצמו ולגבות או לכות את כל ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום 

 רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. המגיע, או שיגיע, לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא, וכן יהיה
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  סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה –פרק ה' 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: .144

לסלק מהאתר חומרים ו/או פריטי ציוד כלשהם, שלדעת המפקח אים מתאימים לייעודם או   )א(

 פת זמן אשר תצוין בהוראה.עודפים שאין בהם שימוש, בתוך תקו

 לספק חומרים וציוד תקיים ומתאימים לייעודם, במקום החומרים האמורים בס"ק (א) לעיל.  )ב(

לסלק, להרוס ולבצע או להקים מחדש כל חלק מהעבודות שבוצע או הוקם תוך שימוש חומרים לא   )ג(

  מתאימים ו/או במלאכה לא מתאימה ו/או ביגוד לתאי החוזה.

לעיל תהייה בתוקף גם אם ערכו על ידו בדיקות מוקדמות, ועל אף כל  144לפי סעיף סמכויות המפקח  .145

 תשלום בייים, שבוצעו בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

לעיל, יהיה המזמין רשאי לבצעה על חשבון  144מע הקבלן מלקיים הוראה של המפקח לפי סעיף  .146

יהיה רשאי לגבותן או לכותן מכל סכום שיגיע  הקבלן, שיישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, והמזמין

 לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת המוקית בחוזה למהדס, למתכן ולמפקח, הם יהיו, כל אחד מהם  .147

 לחוד, מוסמכים להורות לקבלן כדלקמן:

בהם ישתמש הקבלן בביצוע העבודות, לרבות הבחירה בין  לבחור ולקבוע את כל החומרים והציוד  )א(

 אלטרטיבות שוות לביצועה של אותה עבודה, וכן את בחירת הצבעים, הגווים ואופי הגמר.

להורות לקבלן, מזמן לזמן, להחליף ציוד פגום או בלוי, לרבות חלקים פגומים או בלויים, וכן לבצע   )ב(

בקשר עם הקמת תחות השאיבה החדשות, כל אלה ללא תיקוים ופעולות אחזקה שוות, והכול 

 תוספת תשלום כלשהו לקבלן.

לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מבין ההוראות שיתו לו כאמור לעיל, מבלי לגרוע מכל סעד אחר   )ג(

המוקה למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, יהיה המזמין רשאי לבצעה בעצמו ועל חשבון הקבלן, 

  לויות וההוצאות שתהייה הכרוכות בביצועה של ההוראה.והקבלן יישא בכל הע

להסרת ספק מובהר, שאין ולא יהיה בביצוע התחייבויותיו של הקבלן שבפרק זה לעיל כדי לגרוע  .148

 מחובתו לעמוד בלוח הזמים הקבוע בחוזה זה, לרבות מועדי הבייים שקבעו.
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  אספקת ציוד, מתקים וחומרים –פרק ו' 

ת מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולהשתמש בציוד, מתקים, מערכות וחומרים שאושרו בביצוע העבודו .149

בהתאם להוראות החוזה, בכללן המפרטים הטכיים. הוראות פרק זה להלן אין באות לגרוע מאותן 

 הוראות אלא להוסיף עליהן.

 אספקת ציוד, מתקים, מערכות, מוצרים וחומרים ובדיקתם

חריותו, על חשבוו והוצאותיו את כל הציוד, המתקים, המערכות, הקבלן מתחייב לספק על א .150

המוצרים והחומרים ואת כל יתר הדרוש לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש על מת לעמוד בלוח 

הזמים ובמועדי הביצוע הקבועים בחוזה. הקבלן לא ישתמש בציוד, חומר או מתקן כלשהם לביצוע 

ישור המפקח, זולת אם ויתר המזמין בכתב, בכלל או למקרה מסוים, על העבודות, אלא לאחר קבלת א

בדיקת ואישור הציוד, החומר או המתקן. לעיין זה מוסכם, שכל סוגי הציוד והחומרים אשר דרושים 

 לביצוע העבודות, ייקבעו על ידי המזמין, וקביעתו של המזמין תהא סופית ומכרעת.

ציוד, מערכות, מתקים, מוצרים וחומרים שהובאו על ידי הקבלן " פירושו: חומריםלעיין פרק זה, " .151

לאתר למטרת ביצוע העבודות, לרבות ציוד מכי, מכוות וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, וציוד 

תהליכי, אביזרים ומוצרים, בין לאחר סיום עבודה ובין אם לאו, חומרים, מבים ומתקים ארעיים, וכן 

 ת חלק ממבה מתקן או מכל חלק של העבודות.התקים העתידיים להיו

כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו בתכוותיהם  .152

מכל הבחיות לדרישות המפרט, לדרישות התקים הישראליים המעודכים ובהעדר תקים לחומרים 

בחו"ל, וזאת בכפוף לאישור המזמין והמתכן  כלשהם, יהיו אלה חומרים שיתאימו לתקים אחרים

ההדסי. הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים והמוצרים מהסוג המעולה מתוך הסוגים השוים 

 המתירים התקים הישראלים, אלא אם כן קבע להם בחוזה במפורש סוג אחר.

ל העבודות בקצב רואים את הקבלן כאילו מצאים ברשותו כל החומרים הדרושים לביצוע היעיל ש .153

 הדרוש התואם את לוח הזמים ומועדי הביצוע הקבועים בחוזה.

הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים ו/או המגרעות ו/או הליקויים שיתגלו בחומרים שהשתמש בהם  .154

 לביצוע העבודות, כולל תיקום על חשבוו ועל אחריותו, וזאת אף אם החומרים אושרו על ידי המזמין.

מסור למזמין תעודות אחריות של כל יצרן, הוראות הפעלה, הוראות תחזוקה, רשימת הקבלן מתחייב ל .155

חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן וכל תיעוד אחר שיידרש על ידי המזמין המתייחס לכל חומר שסופק 

(שלוש)  3-ו/או הותקן על ידי הקבלן בתחת שאיבה. תעודות האחריות תהייה לתקופה שלא תפחת מ

 שים.

קרים בהם לא קיים בארץ מלאי של חלפים יהיה המזמין זכאי לדרוש מהקבלן והקבלן מתחייב במ .156

לספק לפי דרישת המזמין, במועד הזמת פריטי ציוד שוים, גם אספקה של חלפים בכמות סבירה יחד 

 מכאי.-הכול כמפורט במפרטי ציוד אלקטרו –עם הציוד, ללא תוספת תשלום 
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י חוזה זה כוללת גם את כל הוצאות בדיקת החומרים במכון התקים (או התמורה לה זכאי הקבלן לפ .157

במוסד מוכר אחר שיאושר על ידי המזמין), כולל עלות המדגמים עצמם המיועדים לבדיקה, הטיפול 

במדגמים, העברתם למכון, התשלום למכון עבור הבדיקה, קבלת התוצאות והעברתם למהדס, וכיו"ב. 

כל אלה יקבעו בלעדית על ידי המהדס ו/או  –ג הבדיקות ומאילו חומרים מספר המדגמים, מספר וסו

 המפקח.

החומרים שסופקו לאתר בו מתבצעות העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, וכן ציוד ומתקים  .158

 האמורים להיות מותקים בתחות השאיבה, יעברו במועד אספקתם כאמור לבעלות המזמין.

ב ומראש לידיעת ספקי הציוד והמתקים שעם הבאתם של אלה לאתר הקבלן מתחייב להביא בכת .159

 . להסרת ספק מובהר בזה כדלקמן:לעיל 158תעבור הבעלות בהם למזמין כאמור בסעיף 

אין בהעברת הבעלות כאמור בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לשמירתם   )א(

להשלמת קיום כל התחייבויותיו שבחוזה ומסירה של כל אלה מכל זק, קלקול, אבדן וגיבה עד 

סופית של תחות השאיבה למזמין כשהן תואמות את הוראות החוזה. הקבלן יישא באחריות לכל 

זק, קלקול, אבדן וגיבה כאמור. דין הקבלן באירועים אלה כדין בעלים של הציוד והמתקים על כל 

 המשתמע מכך.

לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לגרוע מחובתו של  158אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ב(

הקבלן להחליף חומרים, ציוד ו/או מתקים כל אימת שמחובתו לעשות כן לפי החוזה ו/או לפי הדין, 

 גם אם הבעלות בהם עברה כאמור למזמין.

 לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לקצר את תקופות 158אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ג(

הבדק והאחריות לכל החומרים, הציוד והמתקים ומיין של תקופות אלו יתחיל רק במועד המסירה 

הסופית של תחות השאיבה למזמין לאחר סיום הרצתו ולאחר תיקון כל הליקויים שהתגלו עד 

 לאותו מועד בעבודות.

ות את תאי לעיל בחומרים, בציוד ובמתקים כדי לש 158אין בהעברת הבעלות כאמור בסעיף   )ד(

תשלום התמורה הקבועים בחוזה זה, בכלל זה הטלת חובה כלשהי על המזמין לשלם עבור חומרים, 

 ציוד ומתקים אלה לפי המועד שקבע לכך בתאי התשלום לפי החוזה.

מובהר בזה, שאין המזמין חייב לשלם לקבלן בעבור חומרים, ציוד ומתקים לפי אישורו של המפקח   )ה(

מוש בהם בהתאם למטרתם לביצוע העבודות ותקיותם לכאורה, או לפי אישורו של על השלמת השי

 המפקח על השלמת התקתם כשהם, על פיהם, חזים להיות תקיים, לפי העיין.

לעיל, שסופקו על ידי הקבלן לאתר, אין הקבלן רשאי  159חומרים, ציוד ומתקים כאמור בסעיף  .160

קח בכתב ומראש. יתה לקבלן תעודת השלמת ההרצה הוא להוציא אותם מהאתר ללא הסכמת המפ

 יהיה רשאי להוציא מהאתר את הציוד והמבים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

בכל מקרה שציוד, חומרים ומתקים פסלו על ידי המהדס, המתכן או המפקח בתוקף סמכותם לפי  .161

 הם חדלים להיות בבעלות המזמין. חוזה זה, רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ועם פסילתם
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  דוגמאות וקטעי יסוי

הקבלן מתחייב להכין/לבצע, על חשבוו, דוגמאות וקטעי יסוי שוים וכן להכין דוגמאות יציגות  .162

מעבודות וחומרים שלמים בגודל, בצורה ובפרטים, הכול לפי הוראות והחיות המהדס ו/או המפקח. 

מהדס כפי שהתבטאו בתכיות, במפרטים ו/או לפי ההחיות הדוגמאות תכלולה את כל דרישות ה

פה ותכלולה שיויים ותוספות בדוגמה עד קבלת האישור הסופי. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה - בעל

אלא רק לאחר ביצוע הדוגמה באתר וקבלת אישורו הסופי של המהדס לגבי כל דוגמה ודוגמה. 

 תום העבודות לצורך השוואה.הדוגמאות תושארה במקומן באתר, עד 

לא אושרו הדוגמאות כתואמות לחלוטין את דרישות מסמכי החוזה יפרק אותן הקבלן ויפה את כל  .163

החומרים שלא אושרו ויכין/יבצע דוגמה וספת. דוגמאות שאושרו יסומו באתר וביומן העבודה 

 ויישמרו עד סיום העבודות.

ידי המהדס או המפקח לטיבם של חומרים כלשהם - ללהסרת ספק מובהר, שלא יהיה במתן אישור ע .164

 כדי למוע מהם, או ממי מהם, לפסול בכל עת את החומרים האמורים.

הדרישות להכת/לביצוע הדוגמאות יחולו לפי העיין גם אם סעיפי עבודות מסוימים הכלולים בפרקים  .165

ן הגודל הדרש יקבע המפקח פרק אחרים. אם לא צויה הדוגמה הדרשת במפורש ו/או לא צוי-או בתתי

 את גודל הדוגמה.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וספת בעבור הכת/ביצוע קטעי יסוי ודוגמאות וכל הוצאות  .166

 הקבלן בקיום התחייבויותיו בסעיף זה יחולו עליו בלבד.

קת התמורה בעבור העבודות כוללת את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן, לרבות אספ .167

החומרים, הובלתם, אחסתם והעבודות הדרשות, ולרבות הוצאות ורווח קבלי, וזאת בין אם אלה 

הוזכרו במפורש בין אם לאו, אלא אם כן צוין בפירוש אחרת. כל הכמויות בכתב הכמויות הן בגדר 

 אומדן בלבד.

בלן לאחסון לפי תחילת ביצוע העבודות באתר יקצו המהדס או המפקח שטחים לשימושו של הק .168

חומרים. מובהר בזה מראש, שהשטח הזמין למטרה זו מצומצם. הקבלן מתחייב להחזיק את כל 

 מתקיו הזמיים ואת כל החומרים המסופקים על ידו אך ורק בשטחים שהוקצו לו כאמור.

כלים וחומרים העלולים להיזק מפגעי מזג האוויר ישמרו במחסן מקורה. כל המחסים יהיו פתוחים  .169

 י המהדס, המפקח ובאי כוחם לצורך בדיקה, קבלת דוגמאות ולכל מטרה אחרת.בפ

הקבלן מתחייב להחזיק באתר במשך כל זמן ביצוע העבודות ציוד מדידה, דיסטומט, ציוד לייזר, אמת  .170

 מידה ומאזת. ציוד המדידה יעמד לרשותם של המהדס והמפקח בכל עת.
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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  וחשמלי אספקת והתקה של ציוד מכאי –פרק ז' 

התאמה בין הוראה -הוראות פרק זה כפופות להוראות המפרט הטכי. בכל מקרה של סתירה ו/או אי .171

 הכלולה בפרק זה לבין הוראה הכלולה במפרטים הטכיים כוחה של האחרוה יהיה עדיף.

בפרק זה יהיה למוחים המויים להלן הפירוש המופיע לצדם, אם אין פירוש אחר משתמע מהקשר  .172

 ם או מהמפרט הטכי:הדברי

הציוד המכאי והחשמלי, לרבות כל מכוה, התקן, מכשיר, חלק מכוה, חומר ודבר  –" הציוד"  )א(

 טובין אחר, אשר יש לספקו ולהתקיו לפי חוזה זה, ולמעט ציוד הקבלן.

הציוד שאושר לקבלן על ידי המזמין לפי הוראות החוזה, בכללן המפרטים  –" הציוד העיקרי"  )ב(

 הטכיים.

  ציוד שאיו מה על הציוד העיקרי.  –" ציוד משי"  )ג(

כלל הציוד שעל הקבלן לספקו, והעבודה שעליו לעשותה לשם התקת הציוד, בהתאם  –" העבודה"  )ד(

 לחוזה, לרבות המפרטים הטכיים.

כל מכוה, מכשיר, התקן, מתקן זמי או דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות, אך  –" ציוד הקבלן"  )ה(

 מיועד להישאר חלק מהפרויקט או הציוד של תחות השאיבה. שאיו שאר או

 המהדס, המתכן או מי מטעמם. –" המהדס"  )ו(

  פיקוח, בדיקות, יסויים ופסילה

בביצוע העבודות מתחייב הקבלן לספק, להתקין ולהשתמש אך ורק בציוד עיקרי שאושר לקבלן על ידי  .173

לא תותר אספקת ציוד כאמור מתוצרת יצרים  המזמין לפי הוראות החוזה, בכללן המפרטים הטכיים.

 אחרים.

מהדס יהיה רשאי, בכל עת סבירה במשך ייצור הציוד, לבדוק, לבחון ולסות בחציריו של הקבלן את  .174

טיב החומרים והמלאכה, המשמשים בייצור כל הציוד שיש לספקו לפי החוזה, וכן את אופן פעולתו, 

יריו של הקבלן, מתחייב הקבלן לגרום לכך שלמהדס תיתן ואם הציוד או חלק ממו מיוצר שלא בחצ

רשות הבדיקה, הבחיה והיסוי כאמור, כאילו מיוצר הציוד בחציריו של הקבלן. בדיקה, בחיה ויסוי, 

 כאמור, לא יפטרו את הקבלן מכל חובותיו לפי החוזה.

היום והמקום בהם יהיה לאחר תאום מוקדם עם המהדס יודיע הקבלן למהדס, זמן סביר מראש, על  .175

הציוד מוכן לבדיקה, בחיה ויסוי כמותה בחוזה. אם המהדס לא יופיע במקום ובמועד בהם קב 

הקבלן בהודעתו הזכרת לעיל, יהיה הקבלן רשאי לבצע את היסויים, שייחשבו כאילו בוצעו בוכחות 

אות היסויים שבוצעו. המהדס המהדס ויעביר מיד למהדס תעודות מאושרות כדין, המעידות על תוצ

 (עשרים וארבע) שעות לפי המועד שקבע לכך. 24יודיע לקבלן על כוותו להיות וכח ביסויים לפחות 
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- הקבלן מתחייב לספק, או לגרום לכך שיסופקו, ללא תשלום או על חשבוו של הקבלן, כל העזרה, כוח .176

ל דבר אחר  הדרושים לצורך ביצוע יעיל של האדם, החומרים, החשמל, הדלק, המתקים, המכשירים וכ

 הבדיקות, הבחיות והיסויים של הציוד.

 שוכע המהדס שציוד כלשהו עמד ביסויים המוזכרים בסעיף זה, יודיע על כך בכתב לקבלן. .177

החליט המהדס, אחרי בדיקתו, בחיתו ויסויו של ציוד כלשהו, שאותו ציוד או חלק ממו פגום או איו  .178

דרישות החוזה, הוא יהיה רשאי לפסול את אותו הציוד או חלק ממו, לפי העיין, וימסור לקבלן עומד ב

 הודעה על כך תוך זמן סביר, בצירוף פירוט הסיבות שגרמו לפסילה.

הקבלן יישא בהוצאות ביצוע היסויים ורואים אותו כמי שהביא הוצאות אלו בחשבון בעת הגשת  .179

 הצעתו למכרז שוא חוזה זה.

 גמים בעבודות ו/או בציודפ

קבע המהדס ביחס לחלק או קטע כלשהו של העבודות ו/או הציוד, בכל עת שהיא, שהעבודה שבוצעה  .180

משה כלשהו מטעמו או חומר שהשתמשו בו הקבלן או -או ציוד שסופק על ידי הקבלן או על ידי קבלן

ותו חלק או קטע של העבודות משה משה מטעמו פגום או איו מתאים לדרישות החוזה, או שא-קבלן

פגום או איו ממלא את דרישות החוזה, רשאי המהדס להורות לקבלן לתקן על חשבוו את כל הפגמים 

שהצביע עליהם. המוח "פגם" כולל את כל המקרים המויים לעיל, ולעיין זה יהיה מספיק אם 

 את עצם הפגם. המהדס יצביע על פגם באופן כללי והקבלן יהיה חייב לחפש ולמצוא

לעיל, העמיד את הציוד לרשותו הקבלן במידת  180הודיע המהדס לקבלן בכתב על פגם כאמור בסעיף  .181

הצורך והקבלן לא תיקן את הפגם, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי 

ו לתיקון הפגם. כל ציוד הדין, יהיה המזמין רשאי לקוט, על חשבון הקבלן, באמצעים הדרושים לדעת

שיספק המזמין במקום ציוד פגום יתאים לדרישות החוזה. הקבלן יהיה רשאי לקחת ולהשאיר לעצמו 

 כל ציוד, אשר המזמין החליף אותו כאמור על חשבון הקבלן.

  יסוי הציוד עם השלמת אספקתו, התקתו והרכבתו

דשות מתחייב הקבלן לבצע את כל לקראת השלמת עבודות ההקמה של כל אחת מתחות השאיבה הח .182

 עבודות החיבור של תחת השאיבה למערכת הביוב. 

-לאחר השלמת כל העבודות בכל אחת מתחות השאיבה, לרבות השלמת והתקת הציוד האלקטרו .183

מכאי והחשמלי ומערכת הצרת והאביזרים בהן, ולאחר קבלת אישור מהמפקח על השלמת כל אלה, 

וית של כל אחת מתחות השאיבה החדשות על מערכותיה, ושל הגרטור יערוך הקבלן הפעלה יסי

בתחת השאיבה בבאר מילכה, כדי לבחון את כל חלקי ומערכות תחות השאיבה וציודה ולבצע את כל 

 התיקוים הדרשים לשם הפעלתם התקיה והסדירה של הציוד והמערכות.

מים מראש על התאריך בו יהיה ציוד מוכן (עשרים ואחד) י 21הקבלן יודיע למהדס בכתב לפחות  .184

ליסויים בכל אחת מתחות השאיבה, לאחר אספקתו והשלמת התקתו או הרכבתו בתחת השאיבה. 
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(עשרה) ימים קלדריים מאותו תאריך, ביום או  10בהעדר הסכמה אחרת  יתקיימו היסויים תוך 

תחייב לגרום לכך שבכל יסוי יהיה וכח בימים שעליו או עליהם יודיע המהדס לקבלן בכתב. הקבלן מ

 ציג מוסמך מטעם יצרן הציוד שבו יבוצע היסוי.

אם לדעת המהדס חל עיכוב יתר בעריכת היסויים, הוא יהיה רשאי להורות לקבלן בהודעה בכתב  .185

(עשרה) ימים ממועד קבלת ההודעה האמורה,  10לבצע את אותם היסויים לא יאוחר מאשר תוך 

צע את אותם יסויים באחד הימים תוך עשרת הימים האמורים כפי שיקבע אותו המהדס והקבלן יב

ויודיע על כך לקבלן. לא ביצע הקבלן את היסויים תוך פרק הזמן הקוב לעיל, יהיה המהדס רשאי 

לבצע את היסויים בעצמו. כל היסויים שיבצעם המהדס כאמור יהיו על אחריותו ועל חשבוו של 

 הקבלן.

הקבלן יישא בהוצאות ביצוע היסויים ורואים אותו כמי שהביא הוצאות אלו בחשבון בעת הגשת  .186

 הצעתו למכרז שוא חוזה זה.

לא עמד חלק כלשהו של העבודות ו/או הציוד ביסויים, יחזרו על יסוי אותו חלק, אם דרשו זאת  .187

, ומהתמורה המגיעה לקבלן המהדס או הקבלן, תוך פרק זמן סביר ובאותם תאים כביסוי הראשון

 לפי החוזה יוכו כל ההוצאות שגרמו למזמין בגין היסויים החוזרים.

  סיום העבודות

סמוך לאחר השלמת כל העבודות בהתאם לחוזה ולאחר שכל אחת מתחות השאיבה החדשות על כל  .188

ל אלה עמדו ציודן, מתקיהן ומערכותיהן, והגרטור שסופק והותקן בתחת השאיבה בבאר מילכה, כ

" לתחות 4ולאחר שהתקבל מהוועדה המקומית לתכון וביה "טופס  ,ביסויים הסופייםבבדיקות ו

השאיבה החדשות, יאשר המהדס בכתב שהושלמו העבודות, למעט ההרצה של תחות השאיבה 

החדשות וקיום התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק והאחריות. אישורו של המהדס כאמור יתייחס 

עבודות בכל תחת שאיבה בפרד והוא ייתן ביחס לכל תחת שאיבה במועד שבו יתקיימו בה כל ל

התאים המויים לעיל לתיתו. במועד האישור האמור לכל תחת שאיבה חדשה מתחייב הקבלן, על 

 חשבוו, להתחיל בביצוע ההרצה של אותה תחה בהתאם להוראות החוזה.

העבודות תוך המועד שקבע לכך בלוח הזמים או תוך הארכה שיתה  לא השלים הקבלן את ביצוע כל .189

לו לכך לפי חוזה זה, אם יתה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, 

במועד שבו היה על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות ההקמה יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של 

השלים הקבלן את כל העבודות ולתפוס חזקה בלעדית באותו אתר ולהשתמש הקבלן מהאתר שבו לא 

בכל העבודות, החומרים והציוד שיימצאו בו לביצוע כל הדרש להשלמת העבודות שם, על חשבוו של 

 הקבלן.

של תחת שאיבה מסוימת מתחייב  (תשעים) ימים ממועד תחילת ההרצה 90תוך לא יאוחר מאשר  .190

 למזמין בקשר לאותה תחת שאיבה, על חשבוו, כדלקמן:הקבלן להכין ולהגיש 

) ממוחשבות, שיוכו על ידי מודד מוסמך לכל מבה ומתקן as madeתכיות עדות שלאחר ביצוע (  )א(

(שלושה) עותקים בעברית על  3בתחת השאיבה. הקבלן מתחייב להגיש תכיות אלו בעותק מקור + 
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 חתימת המציע: ________________________

, לפי הקבלה הסופית של אותה תחת שאיבה. התכיות , וימסור אותן למפקח ולציג המזמיןCDגבי 

יכללו תיאור ותיעוד מדויק של כל העבודות שבוצעו, בכלל זה תיאור מדויק של כל המבים, תוואי 

הצרת כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית ציור, מיקום הכות לחיבור בעתיד, איתור קשירה לרשת 

 ם קיימים בשטח.הרומים והקואורדיאטות הארצית ולעצמי

העתקים ממוחשבים של פרטי ביצוע שהוכו על ידי הקבלן בהתאם לדרישות. תכיות אלו יוכו על   )ב(

 ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן.

עותק מכל יתר המסמכים הקשורים בתכון ובהקמה של תחת השאיבה, לרבות התוכיות, היומים,   )ג(

תפעול והתחזוקה של יצרי המתקים ספרי התפעול והתחזוקה של תחת השאיבה, הוראות ה

והציוד, וכן כל מסמך אחר הדרוש לצורך הפעלת ואחזקת תחת השאיבה. כן מתחייב הקבלן לדאוג 

לכך שכל תעודות האחריות למתקים והציודים השוים שבתחת השאיבה יועברו ו/או יוסבו לטובת 

 המזמין.

סוג שהוא, הקשורים לאותה תחת שאיבה, כל התכיות, המפרטים, היומים ושאר המסמכים, מכל   )ד(

 לתפעולה ולתחזוקתה.

לעיל יחולו, בשיויים שיקבע המהדס, על הגרטור שסופק והותקן בתחת השאיבה  190הוראות סעיף  .191

 בבאר מילכה.

כל מערכת התכיות תוכן בקלסר קשיח כולל רשימת תכיות מלאה. התכיות יוכו בקה           מידה  .192

ת המתכן, בשפה עברית. בתכיות, בפרטים ובחתכים יוכסו על רקע המידות והגבהים זהה לתכיו

 המתוכים כל המידות והגבהים שבוצעו בפועל.

לעיל בכל אחת מתחות השאיבה החדשות יהוו תאי  192- ו 190ההכה וההגשה של כל הדרש בסעיפים  .193

 מוקדם לקבלת תעודת גמר הרצה בכל אחת מתחות שאיבה אלו.

 –זכויות במסמכים וזכויות קיין רוחי .194

כל היירות, התכיות, השרטוטים, השרטוטים הממוחשבים, הדיסקטים, התרשימים, החשבוות,   )א(

החישובים וכל המסמכים האחרים מכל סוג הקשורים בעבודות ובביצוע חוזה זה אשר יוכו על ידי 

 ".המסמכים" -להלן הקבלן, עובדיו, מומחים ומודדים מטעמו, כולם יחד, יכוו 

המזמין יהיה זכאי לקבל מהקבלן את המסמכים או כל חלק מהם בכל עת שהיא, בין במשך ביצוע   )ב(

חוזה זה ובין לאחר סיומו, והקבלן מתחייב למסרם למזמין מיד עם דרישתם ובצרוף כל הביאורים 

 שיידרשו.

א תהא איזו זכות עיכוב מוסכם ומותה בזה במפורש, שלקבלן ו/או לכל אדם או תאגיד מטעמו, ל  )ג(

או שיעבוד על המסמכים או כל חלק מהם, והם לא יהיו זכאים מאיזו סיבה שהיא למוע מסירתם 

 למזמין ושימוש המזמין בהם כפי שימצא לכון, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים.

יו מוסכם ומותה בזה במפורש, שזכויות הקיין הרוחי, לרבות זכויות יוצרים במסמכים, יה  )ד(
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 חתימת המציע: ________________________

שייכות למזמין בעבור התמורה המשולמת לקבלן לפי חוזה זה. בעבור התמורה האמורה מעיקים 

הקבלן וכל הפועלים מטעמו בקיום התחייבויות הקבלן שבחוזה זה למזמין זכות שימוש בלתי 

מסויגת ובלתי הדירה במסמכים, בכלל זה בתוכיות, בתשריטים, במפות, בסקרים, בתסקירים, 

חישובים ובמסמכים אחרים מכל סוג, והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש לפי בדו"חות, ב

 שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לרבות הכת העתקים מכל המסמכים.

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו, מיד עם דרישה ראשוה, בגין כל זק, אבדן ו/או   )ה(

הו כתוצאה מפגיעה ו/או הפרה כלשהי של זכויות הוצאה שייגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלש

פטטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות יוצרים או זכויות קיין רוחי אחרות, לרבות זכויות קיין 

רוחי בתוכות מחשב, בביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, לרבות תביעות דומות בדבר השימוש, 

ד, במכוות או בחומרים שיספקו על ידי הקבלן או תוך כדי ביצוע העבודות, בתחות השאיבה, בציו

  על ידי מי מטעמו.

  השבת מצבם של שטחים מחוץ לתחות השאיבה לקדמותו

אם וככל שהקבלן יעשה שימוש בשטחים כלשהם שמחוץ לתחום אתרי תחות השאיבה, בין בתקופת  .195

מתחייב ות שלהם, ובין בתקופות הבדק והאחריבין בתקופת ההרצה שלהן,  ,ההקמה של תחות אלו

הקבלן להשיב על חשבוו את מצבם של שטחים אלה לקדמותו כפי שהיה לפי תחילת השימוש בהם על 

(שלושים) ימים ממועד סיום השימוש בהם על ידי הקבלן. מבלי  30ידו, וזאת מיד ולא יאוחר מאשר תוך 

ט, להקים גדרות, לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן  לחדש אספלט במשטחים מצופים אספל

מדרגות, קירות וכיו"ב וכל דבר שהרס או קלקל תוך כדי ו/או במהלך התקופות האמורות, ולסלק כל 

 פסולת.
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 חתימת המציע: ________________________

  

  ההרצה של כל אחת מתחות השאיבה החדשות –פרק ח' 

לעיל מתחייב הקבלן, על חשבוו, להתחיל בביצוע ההרצה של תחת  188במועד שייקבע בהתאם לסעיף  .196

 90שאיבה החדשה על כל ציודה, מתקיה ומערכותיה ולהתמיד בביצוע רצוף של ההרצה במשך ה

(תשעים) ימים קלדריים לפחות או עד לעמידתה ופעולתה של אותה תחת השאיבה, על כל מערכותיה, 

בתאים הדרשים בחוזה לאישור סיום ההרצה וקבלת תעודה מהמזמין על סיום ההרצה, עד המאוחר 

 ועדים אלה.שבין מ

 הקבלן מתחייב לבצע את ההרצה בהתאם למפרט הטכי ויתר הוראות החוזה, לשביעות רצון המזמין.  .197

הקבלן מתחייב לבצע את ההרצה באמצעות צוות מקצועי מיומן להפעלתה של תחת השאיבה, לספק על  .198

ים להרצה של חשבוו את כל הדרש לצורך ביצוע ההרצה, בכלל זה את כל האמצעים והחומרים הדרש

תחת השאיבה, מערכותיה, ציודה ומתקיה, לרבות חשמל, מים, חומרים שוים, כימיקלים, שמים, 

 דלקים וכל חומר אחר שיידרש, ולבצע כל פעולה שתידרש לצורך פעולתה המושלמת של תחת השאיבה.

השאיבה,  בתקופת ההרצה מתחייב הקבלן לבצע בדיקות של המערכות, הציוד והמתקים של תחת .199

לרבות הבדיקות ומבחי ההרצה המפורטים במפרט הטכי וביתר מסמכי החוזה, במועדים ובתדירות 

 הקבועים שם ולשביעות רצוו של המזמין.

הקבלן מתחייב לגרום לכך שבסיום ההרצה תחת השאיבה, על כל מתקיה, ציודה ומערכותיה, יהיו  .200

הקבלה שקבעו במפרטים הטכיים ויתר מסמכי  תואמים ויעמדו בכל הדרישות, הבדיקות ומבחי

 החוזה. 

(ארבעה) חודשים קלדריים ממועד תחילת ההרצה לא יתקיימו כל התאים המפורטים  4אם עד תום  .201

לעיל בתחת השאיבה, וזאת כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן בקיום התחייבויותיו  200בסעיף 

וקית למזמין בחוזה ו/או בדין, יהיה המזמין רשאי לחלט שבחוזה זה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המ

 את ערבות הביצוע שמסר לו הקבלן ו/או לסלק ידו של הקבלן מהאתר של אותה תחת שאיבה.

הקבלן מתחייב לתקן על חשבוו כל ליקוי, פגם, קלקול או חוסר שיתגלו במהלך תקופת ההרצה בתחת  .202

ה. הקבלן מתחייב לבצע התחייבויותיו אלו מיד עם גילויו השאיבה, במערכותיה, בציודה ו/או במתקי

(שי) ימים עבודה ממועד  2של הליקוי, הפגם, הקלקול ו/או החוסר, לפי העיין, ולא יאוחר מאשר תוך 

 הגילוי.

בתום תקופת ההרצה והשלמת כל הבדיקות הדרשות לפי המפרט הטכי יגיש הקבלן למזמין דו"ח  .203

 בדיקות הזכרות לעיל מאושר על ידי המפקח.מסכם שיכלול את ממצאי ה

מועד סיום ההרצה ייקבע על ידי המפקח לאחר שמצא כי תחת השאיבה, על כל מערכותיה, ציודה  .204

 ומתקיה, פועלת לשביעות רצוו ועומדת בכל דרישות המפרט הטכי.
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  בדק, אחריות ותיקוים –פרק ט' 

 –בחוזה זה .205

פירושו: תקופה של שה אחת, שמייה ות השאיבה החדשות, בקשר לכל אחת מתח" תקופת הבדק"  )א(

לעיל. קבעה במפרט הטכי תקופת  204יתחיל מתאריך הקוב בתעודת סיום ההרצה בהתאם לסעיף 

 בדק אחרת, תחייב התקופה הקבועה במפרט הטכי.

ים (שלוש) ש 3פירושה: תקופה של בקשר לכל אחת מתחות השאיבה החדשות, " תקופת האחריות"  )ב(

שתחילתה ביום קבלת העבודות, על כל מתקיהן ומערכותיהן, ללא הסתייגויות כלשהן של המזמין 

.  קבעה במפרטים הטכיים תקופת אחריות אחרת, תחייב ו/או מי מטעמו, וחתימה על תעודת גמר

(שלוש) שים  3התקופה הקבועה במפרטים הטכיים. אחריותו המוגדלת של הקבלן לתקופה של 

על כל הציוד, האביזרים ואביזרי הבקרה שסופקו, בכללם משאבות, מגוב מכי, דחסן, מועים,  תחול

מד ספיקה אלקטרומגטי, מגופים, אל חוזרים, שסתומי אוויר, מגופים הידראוליים, וכו'; בלוחות 

ל ידי החשמל: בקרים, מתעים, משי תדר, מוי שעות עבודה וכו', כל אביזר וציוד שסופקו והותקו ע

הקבלן. תמורת אחריותו המוגדלת לא ישולם בפרד לקבלן; התמורה בעבור אחריות מוגדלת זו 

  תיחשב ככלולה במחירי היחידה המוסכמים.  

תגלו פגם, ליקוי, קלקול, תקלה, שבר ו/או תפקוד לקוי בעבודות בזמן ביצוען או בתקופת הבדק, רשאי  .206

ותיו ולהוראותיו של המהדס, את סיבות הפגמים, המהדס לדרוש מהקבלן לחקור, בהתאם להחי

 הליקויים והקלקולים שתגלו כאמור.

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבוו והוצאותיו, לשביעות רצוו המלאה של המפקח, באמצעות ציודו  .207

וחומרים שיירכשו על ידו, את כל הפגמים, הליקויים, הקלקולים, התקלות, השברים והתפקודים 

לו בעבודות בתקופות הבדק, שהם תוצאה של ביצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה או הלקויים שיתג

שלא בהתאם להוראותיהם של המהדס, המתכן ההדסי ו/או המפקח, או שהם תוצאה של שימוש 

בחומרים ו/או ציוד לא מתאימים או לקויים או פגומים בביצוע העבודות, או שהם תוצאה של ביצוע 

מבחיה מקצועית. הקבלן מתחייב לבצע את התיקון תוך פרק הזמן שייקבע על ידי  העבודות באופן לקוי

 המפקח.

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבוו והוצאותיו, לשביעות רצוו המלאה של המהדס, באמצעות ציודו  .208

וחומרים שיירכשו על ידו, את כל הפגמים, הליקויים, הקלקולים, התקלות, השברים והתפקודים 

יתגלו בעבודות בתקופות האחריות, שהם תוצאה של ביצוע העבודות שלא בהתאם לחוזה או הלקויים ש

שלא בהתאם להוראותיהם של המהדס, המתכן ו/או המפקח, או שהם תוצאה של שימוש בחומרים 

ו/או ציוד לא מתאימים או לקויים או פגומים בביצוע העבודות, או שהם תוצאה של ביצוע העבודות 

בחיה מקצועית. הקבלן מתחייב לבצע את התיקון תוך פרק הזמן שייקבע על ידי באופן לקוי מ

 המהדס.

הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו בתקופת הבדק ובתקופת האחריות מלאי מספיק של חלקי חילוף  .209

דרשים להבטחת פעילותם התקיה והרצופה של תחות השאיבה ושל הגרטור שהותקן בתחת 

 השאיבה בבאר מילכה.
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 חתימת המציע: ________________________

לעיל, רשאי המזמין  209-ו 208, 207א קיים הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבסעיפים ל .210

לבצע את התיקוים שהקבלן מע לבצען לשביעות רצון המהדס או המפקח, לפי העיין, בין בעצמו, בין 

ראשוה, את באמצעות קבלן אחר ובין בכל דרך אחרת. הקבלן מתחייב להשיב למזמין, מיד עם דרישה 

(שים עשר אחוזים), שייחשבו כהוצאות כלליות ותקורה. כן מוקית  12%הוצאות התיקון בתוספת 

למזמין הזכות לוותר על התיקון ולחייב את הקבלן בסכום שיקבע על ידי המהדס, לפי שיקול דעתו, 

את הסכום שקבע כשווה לערך לתיקון הדרש. הקבלן מתחייב לשלם למזמין, מיד עם דרישה ראשוה, 

 המהדס כאמור.

לעיל אים יתים לתיקון לדעת המהדס,  208ו/או  207אם פגם, ליקוי ו/או קלקול כאמור בסעיפים  .211

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקית למזמין בחוזה ו/או בדין, מתחייב הקבלן לפצות את המזמין, 

 סכום שייקבע על ידי המהדס.מיד עם דרישה ראשוה, בגין הפגם, הליקוי ו/או הקלקול ב

כל סכום שהקבלן חייב למזמין בהתאם לחוזה, לרבות לפי פרק זה לעיל, יהיה המזמין יהיה רשאי  .212

 לכות ו/או לקזז מכל סכום שיגיע ממו לקבלן ו/או לגבותו בכל דרך אחרת. 

, יוציא בסיום תקופת הבדק ולאחר שהקבלן קיים את כל התחייבויותיו המתייחסות לתקופת הבדק .213

המפקח לקבלן, ביחס לכל תחת שאיבה בפרד, תעודת השלמה ועדות לכך שהקבלן קיים את כל 

התחייבויותיו האמורות באותה תחת שאיבה. להסרת ספק מובהר, שאין בתעודה ובאישור כאמור כדי 

 לשחרר את הקבלן מכל  אחריות המוטלת עליו לפי החוזה ו/או לפי דין.
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 חתימת המציע: ________________________

  שיויים, הוספות והפחתות –פרק י' 

  הגדרות

 למעט כל אלה: –" הפחתות", "הוספות", "שיוייםבפרק זה " .214

שיויים, הוספות והפחתות שועדו להתאים את העבודות, המערכות, הציוד, המתקים והחומרים   )א(

לדרישות המפרט הטכי ויתר מסמכי החוזה. הסמכות לקבוע אם שיוי, הוספה ו/או הפחתה ועדו 

אים את העבודות, המערכות, הציוד, המתקים והחומרים לדרישות המפרט הטכי ויתר להת

 מסמכי החוזה תוה למהדס, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לאחר התייעצות עם המתכן.

שיויים, הוספות ו/או הפחתות כלשהם שהמזמין ו/או מי מטעמו רשאים לדרוש מהקבלן לפי   )ב(

  י או בפרק אחר בחוזה זה.הוראה הכלולה במפרט הטכ

  הסמכות לאשרם –שיויים 

במסגרת חוזה זה אין סמכות לפעול בעיין שיויים, הוספות הפחתות אלא למהדס ביחד עם גזבר  .215

, רשאים להורות, בכל עת ביחד"), הגזבר" –. המהדס וגזבר המזמין (להלן ולהם בלבד ביחדהמזמין, 

יקט ובכל חלק ממו, לרבות שיויים בצורתו של הפרויקט, שימצאו לכון, על עשיית שיוים בפרו

 באופיו, בסגוו, בממדיו, וכד', והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

ידי המהדס -כל הגדלה או שיוי יבוצע על טופס הכולל יתוחי מחירים. האישור הסופי ייעשה בכתב על .216

 והגזבר ביחד.

צע עבודות וספות מעבר לאלו המפורטות בכתב הכמויות, הקבלן לא יעשה שיויים בפרויקט ולא יב .217

אלא אם כן קבל תחילה הוראה בכתב מהמהדס והגזבר, ביחד, לבצעם. כל הוראה לשיויים שיתה 

לקבלן על ידי המפקח חייבת באישור בכתב של המהדס והגזבר ולא תבוצע אלא אם אושרה מראש 

 ובכתב על ידי המהדס והגזבר.

 תוספת ממחיר החוזה יערכו בכתב באופן שיקבע המהדס. כל שיוי או .218

  הערכת שווי השיויים

ערכו של כל שיוי ייקבע לפי מחירי היחידות הקובים בכתב הכמויות כשהם מוקטים בשיעור ההחה  .219

 –שהציע הקבלן בהצעתו למכרז. לא קבע בכתב הכמויות מחיר יחידה הדרוש לקביעת ערכו של השיוי 

 להלן. 222-ו 221, 220פים היחידה החסר כאמור בסעי ייקבע מחיר

לעיל, יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה  219לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים, כאמור בסעיף  .220

הקוב בכתב הכמויות (כשהוא מוקטן בשיעור ההחה שהציע הקבלן בהצעתו למכרז), שאפשר להתבסס 

בהעדר מחירי יחידה דומים שאפשר להתבסס עליהם כאמור  עליו לצורך קביעתו של מחיר יחידה חסר.

לקביעת מחיר יחידה חסר, ייקבע ערכו של השיוי על פי מחירי יחידה של סעיפים מתאימים הקובים 
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 חתימת המציע: ________________________

(חמישה עשר אחוזים) מהמחירים הקובים באותו  15%במחירון "דקל" התקף לעבודות ביה ביכוי 

 .ן ראשי לכל סוג של עבודהלרבות תוספת אחוזי רווח קבל מחירון

בהעדר סעיפים מתאימים במחירון "דקל" ייקבע מחיר היחידה החסר על ידי המהדס בהתייעצות עם  .221

המתכן לפי ערך השוק, או לפי ערך העבודה והחומרים, בעת מתן ההוראה לשיויים, בתוספת שלא 

ומלאה בעבור כל ההוצאות (עשרה אחוזים) מערך העבודה והחומרים, כתמורה כוללת  10%תעלה על 

 הכלליות, לרבות ההלת העבודה והרווח.

במידה וימציא הקבלן הצעת מחיר מספק חומרים/שירותים כלשהם לביצוע עבודה שאיה כלולה בכתב  .222

הכמויות המצורף לחוזה זה, תיבחן ההצעה ע"י מהדס וגזבר הרשות, ולערך שיאשרו תתווסף תוספת 

מקרה עד לחשבון סופי יהיה על  הקבלן להעביר למזמין חשבוית מס  רווח קבלן ראשי. בכל 10%של 

קבלה בגין התשלום אותו שילם לספק, הסכום הסופי שיאושר לתשלום הוא הסכום שיופיע בחשבוית 

 רווח קבלן ראשי, גם אם בחשבוות בייים שולם סכום גבוה יותר. 10%מס קבלה בתוספת 

ת והרווח ייקבע על ידי המהדס בהתאם למהותו ולאופיו של כל ושיעור האחוז בעבור ההוצאות הכללי .223

 שיוי ושיוי.

בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון מחירי השוק של החומרים, כפי שפורסמו בפרסומים מקצועיים  .224

 ידי המהדס, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.-שוים. מחירי החומרים שאים מתפרסמים ברבים יאושרו על

  הגשה חודשית –תביעות הקבלן 

הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש רשימה, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים וספים עקב שיויים,  .225

הוספות ו/או הפחתות ביוזמת המהדס, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצועם במהלך החודש 

 שקדם לחודש שבסופו על הקבלן להגיש את הרשימה האמורה.

לעיל, רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה  225מת התביעות כאמור בסעיף תביעה שלא כללה ברשי .226

 לחלוטין וללא תאי.

בשום מקרה ובסיבות כלשהן לא יפסיק או יאט הקבלן את ביצוע העבודות מחמת דרישה, תביעה או  .227

 טעה כלשהי, שיש לו כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו של המזמין.

ידו. לצורך קביעת מחירים לעבודות -מחירי לכל תביעה המוצגת עלחובה על הקבלן להגיש יתוח ת .228

שיויים מתחייב הקבלן, לפי דרישת המהדס, להמציא לו יתוח תמחירי של היחידה לפריטים כלשהם 

 הקשורים בביצוע השיויים.

שר מובהר בזה, שלא ישולם לקבלן בעבור שיויים ו/או תוספות אם לא תוגש בקשה לפקודת שיוי ותאו .229

בכתב על ידי המהדס והגזבר לפי תחילת הביצוע. לבקשה יצורפו כל יתוחי המחיר, מחירוים, וכל 

 יתר האסמכתאות הרלבטיות.
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 חתימת המציע: ________________________

  השפעת השיויים על ביצוע עבודות אחרות

אם הקבלן יהיה סבור, כי שיוי עליו הורו המהדס והגזבר ימע ממו קיום התחייבות כלשהי  .230

החוזה, יודיע על כך מיד למהדס בכתב, והמהדס יחליט אם יש לבצע את אותו  מהתחייבויותיו לפי

השיוי ואם לאו. אם המהדס יחזור ויאשר את הוראתו בכתב, תשוה אותה התחייבות במידה 

שהמהדס יראה זאת כמוצדק. כל עוד לא חזר ואישר בכתב המהדס את הוראתו לביצוע השיוי היא 

 תיחשב כאילו לא יתה.
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

  מדידות –פרק י"א 

  מדידת הכמויות ושיטת המדידות יהיו כדלקמן:

הכמויות הקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן  .231

ן ככמויות מדויקות ו/או סופיות הדרשות בפועל לצורך ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו של הקבל

 לפי החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל לפי החוזה תיקבעה על ידי המפקח על סמך מדידות, שתעשה על ידי הקבלן  .232

באמצעות מודד מוסמך, מדידות שתעשה לכל סוג של עבודה לפי השיטה שקבעה במפרט או בכתב 

ל ידי המפקח הכמויות. כל המדידות תירשמה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמה ע

 והקבלן.

לפי בואו למדוד חלק כלשהו של העבודות יודיע מראש המפקח לקבלן על המועד שבו תבוצע המדידה.  .233

הקבלן מתחייב להיות וכח, בין בעצמו ובין באמצעות ציגו, בביצוע המדידה ולעזור למפקח לבצע את 

דם והציוד הדרושים לביצוע המדידות הדרושות. כן מתחייב הקבלן לספק, על חשבוו, את כוח הא

 המדידות, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

לא כחו הקבלן או ציגו במועד שקבע המפקח לביצוע המדידות, רשאי המפקח לבצע את המדידות  .234

בהיעדרם ועל חשבון הקבלן, ויראו מדידות אלו כמדידות הכוות של הכמויות והקבלן לא יהיה רשאי 

הכמויות שקבע המפקח במדידות האמורות. עדרו הקבלן וציגו מהמדידות מסיבה שהיחה  לערער על

את דעתו של המפקח והקבלן הודיע למפקח על ההיעדרות הצפויה לפי המועד שקבע לביצוע המדידות, 

 יידחה מועד ביצוע המדידות למועד אחר שיקבע המפקח.

(שבעה) ימים קלדריים  7אי הקבלן לערער בכתב, תוך כחו הקבלן או ציגו בשעת ביצוע המדידות, רש .235

מהמועד שבו בוצעה המדידה, על כל כמות שמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה חוזרת של 

הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה החוזרת ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע 

 ת.המהדס בחילוקי הדעות וקביעתו תהיה סופי

היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכות למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצעה בהקדם, לא ידחה  .236

 המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבה סבירה.
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 חתימת המציע: ________________________

  עובדים –פרק י"ב 

  אספקת כוח אדם ותאי עבודה על ידי הקבלן

כלולות בחוזה זה וקיום הקבלן מתחייב לספק, על חשבוו, את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ה .237

כל יתר התחייבויותיו שבחוזה, את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם לאתר 

 וממו, וכל דבר אחר הכרוך בכך, בהעסקתם ובעבודתם בביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות עובדים, מקצועיים ואחרים מיומים, במספר הדרוש לשם  .238

העבודות ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם ללוח הזמים שקבע בחוזה. בעבודה שלביצועה יש ביצוע 

צורך בהסמכה, רישיון, היתר ו/או רישום לפי כל דין, מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק מי שיש לו 

 הסמכה, רישיון, היתר ו/או רישום כאמור.

יטלו חלק בביצוע העבודות ובקיום הקבלן מתחייב להעסיק בהתאם להוראות הדין את כל עובדיו שי .239

 יתר התחייבויותיו שבחוזה זה.

הקבלן מתחייב להבטיח תאי בטיחות ותאים לשמירת בריאותם ורווחתם של העובדים המועסקים על  .240

כפי  –ידו בביצוע העבודות ולקיים הוראות כל דין הוגעות לבטיחות בעבודה, ובהעדר דרישה בדין 

 .1954-דה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דשיידרש על ידי מפקחי העבו

לעיל מתחייב להסדיר לעובדים המועסקים על ידו בביצוע  240מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .241

העבודות שירותים, ומקומות אכילה אותים באתר, לשביעות רצוו של המהדס, וכן יישמרו התאים 

 הסיטאריים לפי דרישת המפקח.

י לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן להוסיף עובדים מקצועיים ואחרים לפי דרישתו של המפקח מבל .242

ו/או המהדס, בכמות שתידרש על ידי אלה או מי מהם, מהסוגים ובעלי הכשרה מקצועית כפי שיידרש. 

 כל ההוצאות הכרוכות בתוספת העובדים והעסקתם יחולו על הקבלן בלבד.

כתב מטעם המהדס, מהל הפרויקט ו/או המפקח, בדבר הרחקתו מהאתר או הקבלן ימלא כל דרישה ב .243

ידיו באתר או בתחת שאיבה אם לדעת המהדס או המפקח, - מתחת שאיבה של כל אדם המועסק על

התהג אותו אדם שלא כשורה, או שאיו כשיר למלא את תפקידיו, או שהוא מבצע אותם ברשלות. 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בעבודות  אדם שהורחק לפי דרישה כאמור,

הקשורות לחוזה זה. מוסכם בזה במפורש, שלקבלן לא תהיה זכות לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהם 

 כתוצאה מהרחקתו מהאתר או מתחת שאיבה של אדם כאמור לעיל.

בלן משה מטעמו עובדים זרים אלא הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות לא יועסקו על ידו או על ידי ק .244

בהתאם לחוק ולאחר קבלת כל ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים לכך לפי הדין. כן מתחייב 

הקבלן, שאם וככל שיועסקו בביצוע העבודות עובדים זרים כאמור יחולו על תאי העסקתם הוראות 

 הדין החלות על העסקת עובדים זרים.
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 חתימת המציע: ________________________

 שכר ותאי עבודה

ידו בביצוע העבודות ובקיום יתר התחייבויותיו - ן מתחייב לשלם במועד לעובדים שיועסקו עלהקבל .245

שבחוזה שכר עבודה, תשלומים סוציאליים וכל התשלומים האחרים המגיעים להם לפי כל דין, צו 

הרחבה, הסכם קיבוצי וכל הסכם מחייב אחר, לכות משכרם את היכויים המחויבים והמותרים לפי 

 להעבירם במועד לתעודתם.הדין ו

 –מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל חובה חוקית המוטלת עליו מתחייב הקבלן לקיים  .246

ביחס לעובדים שיועסקו בביצוע העבודות את הוראות הדין  –ולדאוג שכל קבלן משה מטעמו יקיים 

 אלה: הכלולות בחוקי העבודה ותקותיהם, ובין היתר את הוראות חוקים

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  )א(

 ;1951- חוק שעות עבודה ומוחה, תשי"א  )ב(

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו  )ג(

 ;1950-חוק חופשה שתית, תשי"א  )ד(

 ;1954-חוק עבודת שים, תשי"ד  )ה(

 ;1996- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תש"ו  )ו(

 ;1953- חוק עבודת וער, תשי"ג  )ז(

 ;1953-חוק החיכות, תשי"ג  )ח(

 ;1949-ים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"טחוק חייל  )ט(

 ;1958- חוק הגת השכר, תשי"ח  )י(

 ;1963- חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  )יא(

 ;1995- חוק הביטוח הלאומי [וסח משולב], תש"ה  )יב(

  .1987-חוק שכר מיימום, תשמ"ז  )יג(

 הקבלן מתחייב לשלם בעד כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרות ביטוח סוציאלי .247

 בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד בהסכמים הקיבוציים החלים עליו ולפי כל דין.

הקבלן מתחייב לקיים במלואן, בכל תקופת תוקפו של החוזה, את הוראות חוק הביטוח הלאומי [וסח  .248

, התקות והצווים על פיו, באופן שכל עובדיו, שליחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו, 1995- משולב], תש"ה

 –בכל עת בתקופת תוקפו של החוזה  –פעמי, יהיו - אלה שיועסקו על ידו באופן זמי ו/או חדלרבות 
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 חתימת המציע: ________________________

 זכאים לכל הזכויות לפי החוק האמור, התקות והצווים מכוחו.

 שעות וימי מוחה

הקבלן מצהיר ומתחייב שהעבודות יבוצעו בימים ובשעות שאים ימי מוחה כמשמעותם בפקודת סדרי  .249

, ובלבד שהמשך העבודה בימי המוחה כאמור איו דרוש באופן דחוף 1948-תש"חהשלטון והמשפט, ה

לשם מיעת סכה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכה או 

 הפרעה כאמור, ויתן על כך אישור המפקח.

  העדר יחסי עובד ומעביד עם המזמין

תחייבויותיו שבחוזה זה כקבלן עצמאי ולא יהיו שוררים יחסי עובד הקבלן מצהיר שהוא מבצע את כל ה .250

ומעביד בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו של הקבלן או כל הפועל מטעמו או בשמו או בשליחותו 

ו/או בין המזמין לבין קבלן משה כלשהו שייטול חלק מטעם הקבלן בביצוע התחייבויותיו של הקבלן 

 י מעובדיו של קבלן המשה או כל הפועל מטעמו או בשמו או בשליחותו.שבחוזה זה ו/או מ

הקבלן מתחייב לפצות את המזמין ו/או לשפותו, מיד עם דרישה ראשוה, בגין כל חיוב שיוטל על  .251

המזמין, לרבות בגין כל הוצאה שתהיה למזמין עקב חיוב ו/או תביעה כאלה, שיסודם בקביעה כי המצב 

 לעיל. 250שוה מהמוצהר בסעיף  העובדתי ו/או המשפטי

הקבלן מצהיר שהודיע והבהיר לכל המועסקים על ידו בביצוע העבודות, שבים ובין המזמין לא  .252

 מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד ומעביד.

 תחולה על קבלי משה

 הוראות פרק זה יחולו על כל קבלן משה שייטול חלק מטעמו של הקבלן בביצוע התחייבויותיו של .253

הקבלן שבחוזה זה, והקבלן אחראי כלפי המזמין לכך שכל קבלן משה כאמור יקיים את כל 

 התחייבויותיו של הקבלן שבפרק זה ביחסיו עם עובדיו.
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

  התמורה ותאי תשלומה –פרק י"ג 

 התמורה

תמורת ביצוע כל העבודות עד להשלמתן וקיום כל יתר ההתחייבויות של הקבלן הכלולות במסמכי  .254

חוזה, לרבות ההרצה של תחות השאיבה הכלולות בעבודות וקיום התחייבויות הקבלן בתקופות ה

הבדק והאחריות, ישלם המזמין לקבלן תמורה כוללת וסופית שתחושב בדרך הקבועה בחוזה לפי מחירי 

היחידות הקובים בכתב הכמויות הכלול במסמכי המכרז/החוזה כשהם, כל אחד ממחירים אלה, 

החה) בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, לרבות כל תוספת שתתווסף בהתאם להוראות החוזה מוקטן (ב

 ולהוציא כל סכום שיופחת בהתאם להוראות החוזה.

לעיל תהווה תמורה מלאה וכוללת בעבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר  254התמורה הקובה בסעיף  .255

בור כל ההוצאות שבהן עמד בקשר עם ביצוע ההתחייבויות של הקבלן, לרבות בעבור רווח הקבלן ובע

העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו האמורות, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג, בין שהקבלן 

 חזה אותן מראש ובין אם לאו, והקבלן לא יהיה זכאי לתוספת תמורה ו/או לתשלום וסף אחר כלשהם.

יה על חשבוו אלא אם צוין במפורש אחרת במסמך תאי כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי החוזה יה .256

 החוזה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, שבמסמכי החוזה.

לעיל, מובהר ומוסכם בזה שהתמורה הקובה לעיל  255-ו 254מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .257

 כוללת תמורה מלאה גם עבור:

מתוארת במפרטים הטכיים, בתכיות  כל הוצאות ביצועה של כל עבודה בכל סעיף כפי שהיא  )א(

המאושרות על ידי המזמין וביתר מסמכי החוזה בהתאם לכל הוראות ותאי החוזה, כולל כל 

ההוצאות שתהייה כרוכות בביצוע עבודות זמיות וכל עבודה אחרת הגזרות מהוראות ותאים 

אומים, ביטוחים, אלה, כולל כל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראות הרשויות המוסמכות, ת

 הוצאת מעבדה וכדומה.

התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע סעיפי המבוא של המפרט המיוחד, בכלל זה   )ב(

תאי השטח, סידורי תאום, עבודה בשעות לא מקובלות, אפשרות ביצוע העבודות בחלקים, עבודת 

גבלים וצרים ו/או עבודה קבלים אחרים, קיטת האמצעים השוים, שמירה, עבודה בשטחים מו

 בשלבים. הקבלן לא יהיה זכאי להשבת הוצאות אלו או לתשלום פרד כלשהו בגין.

כל הוצאות ההרצה של כל אחת מתחות השאיבה. התמורה בעבור ההקמה של תחות אלו כוללת   )ג(

גם את מלוא התמורה עבור הרצתן, ולכן לא יהיה הקבלן זכאי עבור ההרצה של תחות אלו 

 ום וסף או פרד כלשהם מעבר לתמורה המוסכמת בעבור ההקמה של תחות אלולתשל

 משכורות עובדים, כולל כל הזכויות הסוציאליות, תקורות מכל סוג, רווחים וכו'.  )ד(

מיסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה מכל סוג, ממשלתיים ועירויים, בין כאלה הידועים במועד   )ה(

ן כאלה שיוטלו על ידי גורם כלשהו בעתיד (למעט שיוי בשיעור עריכת המכרז וחתימת חוזה זה ובי
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 חתימת המציע: ________________________

 מע"מ).

 ביטוחים, כולל ביטוחי עובדים.  )ו(

בדיקות מעבדה בשטח ובדיקות מעבדה חיצויות שהקבלן מחויב בביצוען. בדיקות שדה ומעבדה   )ז(

פי תקים, בתיאום עם -יבוצעו בהתאם לפרוגרמת הבדיקות שתימסר לקבלן, דרישות המפרט על

פקח. הקבלן מתחייב להודיע בעוד מועד למפקח על מועד ביצוע הבדיקות באופן שיהיה סיפק המ

- בידי המפקח לעקוב אחר ביצוען. עלות בדיקות כאמור, שתבוצעה בפועל, בגבולות סכום השווה ל

(שי אחוזים) מהיקף החוזה, כלולה במחירי היחידה המוסכמים ולכן לא יהיה הקבלן להשבת  2%

/או לתשלום אחר כלשהו בגין העלות בהיקף האמור. בדיקות השדה יבוצעו רק בוכחות הוצאות ו

המפקח. הזמת ביצוע בדיקות על ידי מעבדה או גוף בודק תיעשה על ידי הקבלן באישורו מראש 

של המפקח. התשלום עבור הבדיקות ייעשה על ידי הקבלן. הקבלן מתחייב להושיט, ללא כל 

סיוע שיהיו דרושים לצורך טילת הבדיקות ו/או ביצוען. עלויות הבדיקות  תשלום, כול עזרה ו/או

(שי אחוזים) הזכר בסעיף זה לעיל והן  2%-המויות להלן לא יובאו בחשבון הסכום השווה ל

 תהייה במלואן על חשבון הקבלן:

 בדיקות מוקדמות של חומרים לצורך קביעת מקורות אספקה; )1(

 תיו הוא (וחות עבודה, חיסכון, וכיו"ב);בדיקות שהקבלן הזמין למטרו )2(

 בדיקות של חומרים ומלאכות שמצאו לא מתאימים לדרישות החוזה; )3(

 פעולות לוואי שוות למטרת עריכת בדיקות; )4(

עמידה בדרישות הבדיקה ו/או עקב תוצאות לא -בדיקות לא תקיות, בדיקות חוזרות עקב אי )5(

 משביעות רצון של בדיקות קודמות;

דיקות כדרש, רשאי מהל הפרויקט להזמין בפרד את כל הבדיקות הדרושות לא בוצעו ב )6(

(שי אחוזים) מהחשבון הסופי והקבלן מתחייב  2%-בהיקף עלות שלא יעלה על סכום השווה ל

לשאת בעלות זו. כן מתחייב הקבלן להושיט כול עזרה ו/או סיוע שיהיו דרושים לצורך טילת 

  . שלוםללא כל ת הבדיקות ו/או ביצוען

רואים כל מחיר היחידה שבכתב הכמויות, לאחר הקטתו בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, כתמורה  .258

מלאה בעבור ביצועה של העבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בכתב הכמויות, בכפוף 

 לאמור בכתב הכמויות ובמפרטים הטכיים ביחס לאופי המדידה.

מויות, כשהם מוקטים בשיעור הצעתו של הקבלן למכרז, יהיו קבועים המחירים הקובים בכתב הכ .259

וסופיים ולא ישתו עקב שיויים כלשהם במדד כלשהו ו/או בשער החליפין של מטבע כלשהו ו/או עקב 

שיויים בשכר עבודה ו/או במחירי ציוד ו/או חומרים ו/או עקב שיויים כלשהם בתשלומי חובה (למעט 

 מ) או מכל סיבה אחרת.שיוי בשיעור המע"
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 חתימת המציע: ________________________

להסרת ספק מובהר בזה, שכל ההוראות הכלולות במסמכי מילת"ב שבכרך א' בדבר תשלום  .260

התייקרויות מבוטלות בזה ואין חלות על חוזה זה. כן לא חלות על חוזה זה החיות החשב הכללי 

 .במשרד האוצר לעיין התייקרויות

 תאי תשלום התמורה

 ן לקבלן בהתאם להתקדמות ביצוע העבודות.התמורה תשולם על ידי המזמי .261

. חשבוות הבייים והחשבון הסופי , המממת את ביצוע העבודותהעבודות מבוצעות במסגרת מילת"ב .262

בעבור ביצוע העבודות וקיום יתר התחייבויותיו של הקבלן, כמו גם תשלומים אחרים המגיעים לקבלן 

בהלי התשלום שיהיו הוגים במילת"ב בתקופה בהתאם לחוזה, ישולמו לו בתאי התשלום הקבועים 

הרלבטית. הקבלן מצהיר שוהלי התשלום של מילת"ב ידועים ומוכרים לו והוא מתחייב להגיש את 

 החשבוות בעבור העבודות וקיום יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאמה לאותם הלים.

ים לקבלן לפי חוזה זה, לא יהיה אם וככל שמילת"ב יעכב מכל סיבה שהיא תשלומים כלשהם המגיע .263

בעיכוב כאמור משום הפרת החוזה ו/או הוראות הדין על ידי המזמין והקבלן לא יהיה זכאי להפרשי 

הצמדה ו/או ריבית ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בגלל עיכוב כאמור מעבר לאלה שיגיעו לו, אם 

, ויתקבלו בפועל אצל המזמין מהגוף 2017- תשלומים לספקים, תשע"ז יגיעו, מהמזמין לפי חוק מוסר

 המממן את העבודות.  

  חשבוות בייים

אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח חשבון חלקי/בייים ובו פירוט ערכו של חלק העבודות שבוצע במצטבר  .264

(ששה)  6-מיום התחלת ביצוע העבודות עד למועד שאליו מתייחס החשבון. כל חשבון כזה יוגש ב

א ערוך בפורמט שקבע בהלי מילת"ב ומצורפים אליו כל המסמכים שיש לצרפם עותקים, כשהו

בהתאם לאותם הלים. כן מתחייב הקבלן להמציא תוים משלימים ומסמכים וספים כפי שיידרשו 

 לצורך בדיקת החשבון ו/או אישורו על ידי המפקח, המהדס, הגזבר ומילת"ב, או מי מאלה.

החלקי/הבייים לא ייחשב כמוגש עד להגשתו בהתאם להוראות סעיף  להסרת ספק מובהר, שהחשבון .265

לעיל והגשת כל המסמכים שמחובתו של הקבלן לצרף אליו ולהגיש, לרבות התוים והמסמכים  264

 המשלימים הזכרים שם.

 15תוך  –המפקח יבדוק את החשבון, יאשרו לתשלום, כולו או חלקו, או שלא יאשרו כלל ויעבירו  .266

עשר) ימים ממועד קבלתו של החשבון על ידו לתשלום, אם וככל שאישר תשלום, בהתאם (חמישה 

להוראות חוזה זה וספחיו. מובהר בזה, שלא יאושר חשבון בייים כלשהו בטרם אישר המפקח 

שהקבלן השלים את כל התחייבויותיו המזכות אותו בתשלום שוא החשבון. הקבלן לא יהיה זכאי 

 ביצוע חלקי של התחייבויותיו. לתשלום כלשהו בעבור

הוחזר החשבון לקבלן לצורך תיקוו ו/או השלמתו ו/או צירוף מסמכים דרושים ו/או בגלל אי עמידה  .267

לעיל  266(חמישה עשר) הימים הזכרים בסעיף  15בדרישה הכלולה במסמכי החוזה, יתחיל מיין 

ההשלמה, צירוף המסמכים הדרושים  במועד בו יחזיר הקבלן את החשבון למפקח לאחר ביצוע התיקון,
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 חתימת המציע: ________________________

 ותיקון כל הליקויים האחרים שדרשו על ידי המפקח.

אישור תשלומי בייים ו/או ביצוע תשלומי הבייים אין בהם משום אישור או הסכמת המזמין ו/או  .268

 המפקח לטיב העבודות ו/או לאיכות הציוד והחומרים, לכמויות הציוד והחומרים.

ן הבייים על ידי המפקח, מהל הפרויקט, המהדס והגזבר, ובכפוף לאישורו בכפוף לאישורו של חשבו .269

(חמישה אחוזים)  5%-של החשבון על ידי מילת"ב, הוא ישולם, ביכוי דמי עיכבון בסכום השווה ל

"דמי עיכבון"), וזאת תוך פרק הזמן שיהיה הוג אותה  –מהסכום המאושר לתשלום של החשבון (להלן 

יים עת במילת"ב בתות ביאך לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק אי התשלום של חשבו

 .2017- מוסר התשלומים לספקים, תשע"ז

דמי העיכבון יעוכבו בידי המזמין עד למועד תשלום החשבון הסופי של התמורה לאחר השלמת ההרצה  .270

עט התחייבויות של כל תחות השאיבה החדשות והשלמת כל יתר התחייבויותיו של הקבלן למ

המתייחסות לתקופות האחריות. דמי העיכבון ישולמו על ידי המזמין לקבלן, בכפוף לזכויות המזמין 

 לפי החוזה ולפי דין, בתום שת הבדק, ללא תוספת הפרשי הצמדה למדד כלשהו ו/או ריבית.

  חשבון סופי

, או ת השאיבה החדשות(שלושים) ימים ממועד מתן תעודת גמר הרצה של כל תחו 30- לא יאוחר מ .271

הן בקדש ברע והן בכפר הוער יצה, מהמאוחר מבין  ,ממועד השלמת כל עבודות ביטול אגי החמצון

יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי של התמורה בעבור העבודות וקיום יתר התחייבויותיו  מועדים אלה,

על גבי ייר פירמה של הקבלן, שבחוזה זה, למעט התחייבויות המתייחסות לתקופות הבדק והאחריות, 

בצירוף כל המסמכים שצירופם דרש לחשבון סופי בהתאם להלי התשלום של חתום בידי הקבלן, 

 ובצירוף המסמכים המפורטים להלן: מילת"ב

 (שישה) עותקים; 6-חשבון סופי ב  )א(

אחת  ) של כל תכיות המבים, הצרת וחשמל של כלAS MADE(שלושה) סטים של תכיות עדות ( 3  )ב(

מתחות השאיבה ובכל הקשור לגרטור שהותקן בתחת השאיבה בבאר מילכה. אשר לתכיות אלו 

 מובהר כדלקמן:

בסיום העבודות מתחייב הקבלן למסור למהל הפרויקט תכיות מעודכות לאחר ביצוע. תכיות  )1(

לאחר  אלו יוכו על ידי על ידי מודד מוסמך בלבד. למען הסר ספק מובהר, שמערך התכיות

ביצוע יכלול את כל התכיות שמסרו לקבלן לפי תחילת ביצוע העבודות ובמהלך ביצוען, כולל 

 תוחות, חתכים, פרטים ותכיות המבים השוים וכו'.

פי מפרט "תכית עדות" המצורף בסוף המפרט הטכי המיוחד. - התכיות לאחר ביצוע יוכו על )2(

 ..G.I.Sהקובץ יהווה "שכבת הביוב" במערכת 

המודד שיכין את התכיות לאחר ביצוע יתאם מראש עם מודד המועצה את הפורמט להגשת  )3(

 תכיות אלו. התכיות יובאו לאישור מודד המועצה לפי הגשתן לאישורו של המתכן.
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לצורך הכת התכיות לאחר ביצוע יימסר לקבלן דיסקט של המתכן, משורטט בתוכת אוטוקד.  )4(

וסמך, יכיס בתכיות את השיויים בהתאם לביצוע. הקבלן יעביר הקבלן, באמצעות מודד מ

למתכן דיסקט עם סימון התיקוים והשיויים ושי העתקים של התכיות (בקה מידה של 

 התכון)חתומות על ידי המודד המוסמך והקבלן.

חד בעבור הכת תכיות לאחר ביצוע כמפורט בסעיף זה לעיל ובספח בסוף המפרט הטכי המיו )5(

לא ישולם בפרד לקבלן. רואים את הקבלן בהגישו את הצעתו למכרז שוא חוזה זה כמי שכלל 

במחירי היחידה המוצעים על ידו גם את כל ההוצאות הכרוכות בהכת התכיות לאחר ביצוע 

 כאמור לעיל.

על אף האמור במפרט הכללי וביגוד לאמר שם בקשר לכך, שומר המזמין לעצמו את הזכות  )6(

ין את התכיות לאחר ביצוע באמצעות מודד מוסמך שיבחר. הקבלן מתחייב להושיט לפי להכ

הוראות המפקח, ללא תשלום, כל סיוע ועזרה שיידרשו למודד בעבודתו. מוסכם בזה שעבור 

₪  20,000הכתן של תכיות אלו יפחית המזמין מהתשלומים המגיעים ממו לקבלן סכום של עד 

ם) בהתחשב בהיקף השלמות המדידה שיידרשו או היקף המדידות (עשרים אלף שקלים חדשי

  שיבוצעו בפועל עבור המזמין, בתוספת מע"מ.

(חמישה) סטים של ספר ההפעלה של כל אחת מתחות השאיבה, כולל חומר טכי של הציוד  5  )ג(

 המכאי והחשמלי שהותקן בתחה;

 ו במהלך ביצוען;כל התוכיות ששימשו את הקבלן במהלך ביצוע העבודות או שהוכ  )ד(

 הצהרה של הקבלן על העדר/חיסול תביעות;  )ה(

  כל מסמך שהקבלן חייב בהגשתו עם החשבון הסופי לפי החוזה ולפי הוראות המפקח והמהדס.  )ו(

להסרת ספק מובהר, שהחשבון הסופי לא ייחשב כמוגש עד להגשת כל המסמכים שמחובתו של הקבלן  .272

 לעיל. 271לצרף אליו כאמור בסעיף 

ביצוע התשלום ימציא הקבלן למפקח הצהרה על העדר תביעותיו בקשר לחוזה, בוסח טופס כתאי ל .273

העדר תביעות שבמסמכי מילת"ב. כן יהווה תאי לביצוע התשלום המצאת ערבות ביצוע מעודכת 

בהתאם לסכומו של החשבון הסופי, כולל מע"מ, על ידי הקבלן למזמין, אם וככל שהדבר יהיה דרוש לפי 

 פרק י"ד להלן.הוראות 

לעיל, בכפוף לקיום כל התחייבות אחרת של  273בכפוף לקיום התחייבויותיו של הקבלן כאמור בסעיף  .274

הקבלן הכלולה בחוזה זה המהווה תאי מוקדם לתשלום החשבון הסופי, ובכפוף לזכויות המזמין לפי 

המהדס, הגזבר ומילת"ב, החוזה ולפי דין ולאישורו של חשבון הסופי על ידי המפקח, מהל הפרויקט, 

ישולם הסכום המאושר תוך פרק הזמן שיהיה הוג במילת"ב אותה עת בתאי התשלום של חשבון סופי 

 .2017-אך לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז

הרצה, רשאי  (ששים) ימים מיום מתן תעודת גמר 60לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי עד תום  .275

101

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

המפקח, לאחר הודעה בכתב לקבלן, לערוך במקומו את החשבון הסופי, כולל המסמכים הלווים, 

 ולכות ו/או לקזז את ההוצאות הכרוכות בכך מכל סכום שיגיע מהמזמין לקבלן.

 מקדמות וערבויות מקדמה

בה, ולמטרה זו ביקש הקבלן מקדמה על חשבון שכר החוזה לצורך מימון הזמת ציוד לתחות השאי .276

בלבד, יהיה המזמין רשאי, אך לא מחויב, להקדים תשלום לקבלן על חשבון היתרה הבלתי מסולקת של 

 ") בכפוף לתאים המצטברים הבאים:מקדמה" –שכר החוזה (להלן 

תשלום המקדמה יהיה מסור לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין והוא יהיה רשאי לסרב   )א(

ת את תשלומה בתאים שייראו לו, מבלי שיהיה מחויב למק את החלטתו. לשלם מקדמה או להתו

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, תשלום המקדמה יהיה מותה בכך שהגופים המתקצבים את 

הפרויקט, כולם ללא יוצא מן הכלל, לרבות מילת"ב, העמידו בפועל לרשות המזמין את המימון 

 הדרוש לתשלום המקדמה.

 שקלים חדשים).(שלוש מאות אלף   ₪  300,000 קדמה, כולל מע"מ, לא יעלה על סכום המ  )ב(

המקדמה תשולם כגד ובתאי מוקדם להמצאת ערבות בקאית שהוצאה לבקשתו של הקבלן לטובת   )ג(

המזמין, ערבות אוטוומית, ללא תאי ולהחת דעתו של גזבר המזמין, שסכומה יהיה בסכום 

זה צמוד למדד מחירי תשומות הביה למגורים ומדד הבסיס  המקדמה (כולל מע"מ), כשסכום

לחישוב הפרשי ההצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרוה לפי מועד הוצאת הערבות. תוקף הערבות 

ערבות " –(שלושים) ימים (להלן  30יהיה למשך התקופה שותרה עד להשלמת ביצוע העבודות + 

 ").המקדמה

ות בקאית אחרת שהקבלן חייב בהמצאתה למזמין לפי ערבות המקדמה תהיה בוסף לכל ערב  )ד(

 החוזה, לרבות ערבות הביצוע.

המקדמה תוחזר למזמין על ידי יכויה מכל סכום, כולל מע"מ, שיאושר לתשלום לקבלן בגין ביצוע   )ה(

העבודות הכוללות אספקה והשלמת התקה בתחות השאיבה של כל הציוד שלצורך רכישתו שולמה 

האמור תואם את החוזה ומאושר על ידי המפקח, כל זאת עד להחזר המלא של המקדמה, כשהציוד 

 כל סכום המקדמה ששולמה.

על אף האמור בס"ק (ה) לעיל, הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את היתרה הבלתי מסולקת של   )ו(

המקדמה לפי המועדים שקבעו בס"ק (ה) לעיל במקרה שהמזמין יבטל את החוזה ויפסיק את ביצוע 

דות בהתאם לזכותו לפי החוזה, או במקרה שהמזמין יממש את זכותו לפי החוזה לסילוק ידו העבו

(שבעה) ימים קלדריים מאירועים אלה,  7לא יאוחר מאשר תוך  –של הקבלן מביצוע החוזה 

 מהמוקדם שבייהם.

 ערבות המקדמה תשוחרר בהתקיים התאים המצטברים הבאים: .277

ך רכישתו שולמה המקדמה סופק במלואו לאתר, הוא תואם את המפקח אישר בכתב, שהציוד שלצור  )א(
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 החוזה ואושר על ידי המפקח וכי הושלמו העבודות להתקתו של כל הציוד האמור בתחות השאיבה.

הקבלן המציא אישור בכתב מספק הציוד לפיו הבעלות בציוד הועברה במלואה לקבלן, הקבלן רשאי   )ב(

 ות האחריות לאותו ציוד הומחו או הוסבו למזמין.להעבירה למזמין וכי האחריות וכל תעוד

(חמישה עשר) ימים לפי פקיעת תוקפה של הערבות  15לא התקיימו כל התאים לשחרור ערבות זו עד  .278

מתחייב הקבלן לגרום להארכת תוקפה למשך תקופה שתיקבע על ידי המפקח, וחוזר חלילה עד 

 שיתקיימו כל התאים לשחרור ערבות זו.

ק י"ד להלן בכל הוגע למימוש ערבויות, חידושן בהיקפן המלא ושיאה של הקבלן בכל הוראות פר .279

 ההוצאות הכרוכות בקבלתן יחולו על ערבות המקדמה.

להסרת ספק מובהר ומודגש בזה, שמלבד תשלום מקדמה לפי פרק זה, אם וככל שהמזמין יחליט לשלם  .280

 יביא לאתר.לקבלן, לא ישולם לקבלן עבור חומרים, ציוד ומתקים ש
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 ערבויות –פרק י"ד 

להבטחת ביצוע העבודות וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, כל ההתחייבויות ביחד וכל  .281

אחת ואחת מהן לחוד, מתחייב הקבלן להמציא למזמין במועד חתימתו של החוזה ערבות בקאית 

א תאי בוסח הקבוע במסמכי שהוצאה לבקשתו של הקבלן לטובת המזמין, ערבות אוטוומית ולל

 282(חמישה אחוז) מהתמורה הכוללת כהגדרתה של תמורה זו בסעיף  5%- החוזה, בסכום השווה ל

"). תוקפה ערבות הביצוע" –להלן, כשסכום הערבות צמוד למדד מחירי תשומות הביה למגורים (להלן 

ממועד חתימת החוזה או  ) חודשיםעשרים וארבעה( 24 של ערבות הביצוע יהיה למשך תקופה של 

 .המסירהלפי המוקדם שבייהם, ועד מועד תום תקופת  –ממועד הצו להתחלת העבודה 

, הסכום הכולל בעת המצאת ערבות הביצוע למזמיןלעיל, "התמורה הכוללת" פירושה,  281לעיין סעיף  .282

חה שהציע הקבלן של אומדן עלות העבודות לפי כתב הכמויות, כולל מע"מ, כשהוא מוקטן בשיעור הה

 בהצעתו למכרז על כלל מחירי היחידות הכלולים בכתב הכמויות.

אם וככל שבמהלך ההקמה יגדל סכום התמורה הכוללת לפי החוזה מתחייב הקבלן להתאים את סכום  .283

(שבעה)  7ערבות הביצוע לסכום הכולל החדש של התמורה, כולל מע"מ, וזאת לא יאוחר מאשר תוך 

של השיוי האמור או מהמועד שהקבלן יידרש על ידי המפקח או המזמין לעשות ימים ממועד קביעתו 

 זאת, במוקדם שבין מועדים אלה.

לעיל הים תאים מוקדמים לתשלומו של  283המצאת ערבות הביצוע ועדכוה בהתאם להוראות סעיף  .284

דכוו למזמין כל סכום שבו חייב המזמין לקבלן מהמועד שבו היה עליו להמציא את הערבות או את ע

ואילך. המזמין יהיה רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שבתשלומו יהיה חייב לקבלן מהמועד שבו היה על 

הקבלן להמציא את ערבות הביצוע או את עדכוה עד לגובה סכום הערבות. הקבלן לא יהיה זכאי 

מזמין בהתאם להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או לפיצוי אחר כלשהו בגין עיכוב הכספים על ידי ה

 להוראות סעיף זה.

הפר הקבלן לדעת המזמין התחייבות כלשהי מבין ההתחייבויות שלהבטחת ביצוען מסר למזמין את  .285

ערבות הביצוע, יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, מבלי שהקבלן יוכל להתגד 

ל כל תשלום יתר ששילם למימוש האמור. כן תשמש ערבות הביצוע גם להבטחת השבה למזמין ש

 המזמין לקבלן בקשר עם חוזה זה וכן ערובה לכל תשלום אחר שבו חייב הקבלן למזמין לפי החוזה.

לעיל על ידי המזמין, ייהפך לקייו הגמור והמוחלט של  285סכום הערבות שיחולט כאמור בסעיף  .286

שר לכך כלפי המזמין, ומבלי המזמין, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא בטעות ומעות כלשהן בק

 שדבר זה יגרע מזכויותיו האחרות של המזמין, המוקות לו לפי החוזה ו/או לפי דין.

מומשה ערבות הביצוע או חלק ממה, יהיה על הקבלן לחדשה בהיקפה המלא ולמסרה למזמין לא  .287

בלן חובתו (שבעה) ימים מיום קבלת ההודעה על מימוש הערבות. לא קיים הק 7יאוחר מאשר תוך 

 לעיל. 285כאמור תוך פרק הזמן הקוב לעיל, יחולו הוראות סעיף 

(שלושים) ימים לפי תום תוקף ערבות הביצוע את העבודות ואת יתר  30לא השלים הקבלן עד  .288

התחייבויותיו שבחוזה זה (למעט התחייבויות המתייחסות לתקופת האחריות, שלאחר תום תקופת 
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חת שאיבה כלשהי ו/או עבודה ו/או התחייבות כלשהן שלהבטחת ביצוען הבדק) ו/או את הרצתה של ת

מסר הקבלן למזמין את ערבות הביצוע, לרבות כל ההתחייבויות בתקופת הבדק, מבלי לגרוע מכל זכות 

(חמישה עשר) ימים מהמועד אמור  15המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, לא יאוחר מאשר תוך 

קף ערבות הביצוע בהיקפה המלא עד למועד הצפוי להשלמת כל התחייבויותיו או יאריך הקבלן את תו

 (שלושים) ימים. 30עד למועד סיום תקופת הבדק, עד המאוחר מבין מועדים אלה, בתוספת 

לעיל,   284לעיל תוך הזמן הקוב שם, יחולו הוראות סעיף  288לא קיים הקבלן חובתו כאמור בסעיף  .289

זכות אחרת המוקית למזמין לפי החוזה ו/או לפי דין, ובכלל זה מימוש ערבות וזאת מבלי לגרוע מכל 

 ביצוע ההקמה.

עם הוצאת "תעודת השלמה" ולאחר שהקבלן השלים את קיום כל התחייבויותיו שבחוזה עד לסיום  .290

 תקופת הבדק, שלהבטחת ביצוען מסר למזמין את ערבות הביצוע, ישיב המזמין ערבות זו לקבלן.

שא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת כל הערבויות הזכרות בפרק זה לעיל, בחידושן בסכומן הקבלן יי .291

 המלא במקרה של מימושן על ידי המזמין ולהארכת תוקפן.

 האמור בפרק זה לעיל איו בא לגרוע מכל זכות המוקית למזמין לפי וסח הערבות הדרש בחוזה. .292

ו/או סעד המוקים למזמין לפי החוזה ו/או לפי הדין אין בחילוט ערבות כלשהי כדי לגרוע מכל זכות  .293

 אלא להוסיף על כל זכות וסעד כאמור.

 מבלי לגרוע מכלליות הוראות פרק זה לעיל מוסכם בזה כדלקמן: .294

 –הערבויות הזכרות בפרק זה לעיל תשמשה גם להבטחת ולכיסוי של   )א(

ו בקשר עם כל הפרה או אי כל זק ו/או הפסד העלולים להיגרם למזמין עקב ו/או כתוצאה ו/א )1(

 קיום של תאי כלשהו מתאי החוזה על ידי הקבלן.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהמזמין הוציא ו/או עלול להוציא או לשלם או  )2(

 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

, בכל מקרה כאמור בס"ק (א) לעיל, יהיה המזמין רשאי לחלט את סכום הערבות, כולה או מקצתה  )ב(

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

כאמור. הערבויות תהייה יתות למימוש מידי לפי דרישת מכ"ל המזמין או גזבר המזמין, בכל עת, 

 ללא הגבלות ו/או התיות כלשהן.
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  אחריות בזיקין –פרק ט"ו 

 השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותו : מי רמת הגב בע"מ ו/או סעיפי האחריות" לעיין המזמין" .295

"המועצה") ו/או תאגידים עירויים של המועצה ו/או גופי סמך  –המועצה האזורית רמת גב (בחוזה זה 

  .משהב"ט – עירויים של המועצה ו/או בחריהם ו/או מהליהם ו/או מדית ישראל

 אחריות לעבודות

, יהיה הקמהדה ועד למתן תעודת השלמה לעבודות, ולמשך כל תקופת המיום מתן צו התחלת עבו .296

הקבלן אחראי לשמירת האתר והעבודות, לרבות המבים הארעיים שהוקמו באתר ולהשגחה עליהם. 

בכל מקרה של זק לעבודות ו/או לאתר מסיבה כלשהי לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה 

גים וכיו"ב  מתחייב הקבלן לתקן את הזק על חשבוו, במהירות משיטפוות, רוחות, סערות, של

המרבית, ולהביא לידי כך שעם השלמתו של התיקון יהיו האתר והעבודות במצב תקין וראוי לשימוש 

ומתאימים בכל פרטיהם להוראות החוזה, הכול לשביעות רצוו של המזמין. הוראות סעיף זה תחולה 

הקבלן ו/או קבלי משה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי גם על כל זק שיגרם על ידי 

 .בתקופת האחריותוביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם בתקופת הבדק 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי המזמין, המהדס, המתכן, מהל הפרויקט והמפקח לכל זק ו/או  .297

לציוד ו/או לעבודות, בין שהזק או הקלקול גרמו תקלה ו/או אובדן ו/או קלקול שיגרמו לחומרים ו/או 

באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש, והוא פוטר את המזמין, את עובדיו וכל אדם המצא 

בשרותו, ואת המהדס, המתכן, מהל הפרויקט והמפקח מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או 

 לרכוש, כאמור.

כל אובדן, זק ו/או קלקול לציוד מכל סוג המצא בשימוש בקשר עם הקבלן יהיה אחראי בלעדית ל .298

ביצוע העבודות הוא פוטר את המזמין, את עובדיו וכל כל אדם המצא בשרותו ואת מהל הפרויקט, 

 המתכן והמפקח, מכל אחריות לכל אובדן ו/או זק לגוף או לרכוש, כאמור.

זה, מתחייב הקבלן, מיד עם דרישה ראשוה,  בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לזקים על פי פרק .299

לפצות את המזמין בגין זקים שלא תוקו במועד שקבע המזמין ו/או בגין זקים שהמזמין החליט, לפי 

שיקול דעתו המוחלט, שלא יתוקו ו/או שאים יתים לתיקון, והכול בסכום או בסכומים שיקבעו על 

 ופיות ובלתי יתות לערעור.ידי המהדס והגזבר וקביעותיהם תהייה ס

  אחריות לגוף או לרכוש

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל זק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאוה מכל מין וסוג שהוא, לרבות זק  .300

גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או ותאגיד, לרבות המזמין ו/או מדית ישראל ו/או צה"ל ו/או 

שי אחר כלשהו, ו/או לכל מבה המצוי באתר ו/או לכל מבה המצוי לקבלים אחרים ו/או לצד שלי

מחוץ לאתר, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן, עובדיו, שלוחיו, קבלי משה 

המועסקים על ידי הקבלן ו/או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הקבלן, עובדיו, שלוחיו ו/או קבלי 

ידי הקבלן, במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה. הקבלן יישא בתשלום כל קס  המשה המועסקים על

ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל 
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כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל זק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על 

דת הזיקין [וסח חדש] ו/או לפי כל דין אחר לזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או לכל הקבלן לפי פקו

צד שלישי במהלך ביצוע העבודות במשך כל תקופת תוקפו של החוזה. המזמין יהיה רשאי לעכב 

תשלומים המגיעים לקבלן בגובה הסכומים שיהיו ושא לתביעה גד הקבלן ו/או מי מטעמו בגין כל זק 

 ובדן כאמור עד אשר ייושבו תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.ו/או א

הקבלן מתחייב לשפות, מיד עם דרישה ראשוה, את המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין ו/או  .301

פועל בשירותו, את מדית ישראל ואת צה"ל בכל סכום שאלה ו/או מי מהם יחויבו לשלם או ישלמו בגין 

לעיל ו/או לפי  300שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.ו/או אובדן שהקבלן אחראי להם לפי סעיף  כל זק

כל דין, לרבות כל ההוצאות המשפטיות שיהיו לאלה, או למי מהם, בקשר לכל חיוב כאמור. המזמין 

סכומים אשר יהיו ושא לתביעה גד המזמין, כל יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לקבלן בגובה ה

אדם המועסק על ידי המזמין ו/או פועל בשירותו, גד מדית ישראל ו/או גד צה"ל בקשר לזק ו/או 

לעיל עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט  300אבדן שהקבלן אחראי לו כאמור בסעיף 

לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל לשביעות רצון המזמין, בכפוף לכך שתימסר 

 ותיתן לו האפשרות להתגון בפיה.

הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות, מיד עם דרישה ראשוה את המזמין וכל אדם המועסק על ידי  .302

המזמין ו/או פועל בשירותו, את מדית ישראל ואת צה"ל וכל צד שלישי בגין כל זק שיגרם למי מאלה 

אה משגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים כתוצ

או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלות שיתגלה לאחר תום 

 תקופת החוזה.

 אחריות לזק סביבתי

לא תהיה פגיעה שלא לצורך הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות ובמהלך כל תקופת החוזה  .303

באיכות הסביבה ו/או בוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר 

וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או הרכוש ציבורי כלשהו, והוא יקוט בכל אמצעים הדרושים 

 כדי להבטיח את האמור לעיל.

/או קלקול שיגרם לכל כביש, דרך, שביל, מדרכה, וכן לרשת הקבלן יהיה אחראי לכל זק ו/או פגיעה ו .304

"), תשתיותהמים, הביוב, התיעול, החשמל, הטלפון ו/או לכל תשתית קרקעית או עילית אחרת (להלן: "

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהזק ו/או הפגיעה גרמו באקראי ובין בשל מעשה או מחדל מצדו של 

 הקבלן.

לעיל, על אחריותו ועל  302-ו 301ל זק ו/או פגיעה בתשתית כאמור בסעיפים הקבלן מתחייב לתקן כ .305

 חשבוו, באופן היעיל ביותר, ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שיזוקה לתיקון שביצע.

אם לשם ביצוע העבודות יהיה צורך להעביר תשתית כלשהי אל מחוץ לאתר שבו מבוצעות העבודות,  .306

עביר את התשתית בפיקוח ציג הרשות המוסמכת הרלווטית, כגון: חברת חשמל, מתחייב הקבלן לה

בזק, חברת מקורות, מע"צ וכיו"ב, ולקוט בכל אמצעי ההגה הדרושים, בהתאם להוראות הרשויות 

 המוסמכות הרלווטיות.

108

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  אחריות לעובדים ולשלוחים

וכל המועסקים על ידו או המצאים הקבלן יהיה אחראי לשלומם, לבטיחותם ולביטחום של כל עובדיו  .307

בשרותו, והוא מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים לפי דין לעובד או לכל אדם אחר המצא 

בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאוה או זק כלשהם  תוך כדי ביצוע העבודות, לרבות במהלך ביצוע 

דם המועסק על ידי המזמין ו/או פועל בתקופת הבדק, והוא פוטר בזה את המזמין וכל אוהתיקוים 

בשירותו, את משרד הביטחון ואת צה"ל מאחריות כלפי כל אלה המועסקים על ידי הקבלן כאמור, 

לרבות זק שגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלי משה ועובדיהם, ספקים 

יה רשאי לעכב תשלומים המגיעים ועובדים עצמאיים, הן של הקבלן והן של קבלי המשה. המזמין יה

לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה כגד הקבלן בגין זק או תאוה כאמור עד אשר ייושבו 

 תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.

הקבלן מתחייב לשפות, מיד עם דרישה ראשוה, את המזמין וכל אדם המועסק על ידי המזמין ו/או  .308

על בשירותו, את משרד הביטחון ואת צה"ל בגין כל סכום שאלה, ו/או מי מהם, יחויבו לשלם פו

לעיל. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים  307קיום התחייבותו של הקבלן בסעיף -כתוצאה מאי

המגיעים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו ושא לתביעה גד המזמין, כל אדם המועסק על ידי המזמין 

פועל בשירותו, גד משרד הביטחון ו/או גד צה"ל בקשר לזק ו/או אבדן שהקבלן אחראי לו ו/או 

לעיל עד אשר תיושבה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין,  300כאמור בסעיף 

בכפוף לכך שתימסר לקבלן הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותיתן לו האפשרות להתגון 

 בפיה.
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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  ביטוח על ידי הקבלן –פרק ט"ז 

 כללי

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה, מבלי לגרוע מאחריותו לפי חוזה זה ולפי דין, עובר  .309

למתן צו להתחלת ביצוע העבודות ולפי תחילת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין על ידי הקבלן ובין 

לפי הצבת ציוד כלשהו באתר, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו, על חשבוו, מטעמו ו/או עבורו, ו

 –לחוזה (להלן  א'ספח שבמסמכי החוזה,  בספחי אישור על קיום ביטוחיםבביטוחים המפורטים 

"). ההוראות שבפרק זה להלן ועדו להוסיף על האמר בספח אישור על אישור על קיום ביטוחים"

 מהם. קיום ביטוחים ולא לגרוע

לעיל מתחייב הקבלן לערוך את כל הביטוחים הבאים: ביטוח  309מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .310

כל הסיכוים עבודות קבליות, הכולל ביטוח גד כל הסיכוים לגבי הרכוש והעבודות על כל מרכיביהם, 

ים על ידי הקבלן ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים בגין כל העובדים המועסק

המוצר. מקצועית וביטוח חבות בביצוע העבודות, לרבות קבלי משה ועובדיהם וכן ביטוח אחריות 

מוצר, יהיו בתוקף עד קבלתן המלאה מקצועית וחבות פוליסות ביטוח אלה, למעט ביטוח אחריות 

הבדק הקבועה והסופית של העבודות כולן על ידי המזמין והוצאת תעודת השלמה וכן גם בתקופת 

מקצועית, ייערך לכל תקופת הפרויקט, וכן כל עוד קיימת לקבלן בחוזה. החוזה לביטוח אחריות 

מוצר יערך סמוך לפי קבלת העבודות על ידי המזמין והוצאת אחריות ע"פ דין. הביטוח לגבי חבות ה

צרים פגומים כל עוד קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין (חוק האחריות למוויהיה בתוקף גמר תעודת 

 .)1980התש"ם (

בוסף לדרישות המפורטות בספח אישור על קיום ביטוחים, מתחייב הקבלן לקיים במשך כל תקופת  .311

 תוקפו של החוזה ביטוחי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע העבודות.

 הביטוחים הדרשים בתקופת ביצוע העבודות

בת ציוד כלשהו באתר, בין על ידי הקבלן עצמו ובין מטעמו ו/או לפי תחילת ביצוע העבודות ו/או הצ .312

עבורו, עד המוקדם שבין מועדים אלה, מתחייב הקבלן לבטח, על חשבוו הוא, לטובתו, לטובת המזמין 

 ולטובת מדית ישראל יחדיו:

ך את העבודה/ות לרבות החומרים, הציוד, המתקים וכל דבר אחר שהובא ויובא לאתר העבודה לצור  )א(

העבודות, לרבות החומרים שרכשו וסופקו על ידי המזמין, במלוא ערכם, מזמן לזמן, גד כל זק ו/או 

 אובדן למשך כל תקופת ביצוע העבודות.

מפי זק ו/או אובדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו ו/או   )ב(

אמור, עובדי הקבלן, קבלי המשה שלו ועובדיהם, לרכושו של כל אדם, לרבות, ומבלי לגרוע מן ה

 התאגיד, עובדיו,  וכל אדם אחר המצא בשרותיו.

מפי זק ו/או אבדן העלולים להיגרם לרכוש קיים עליו עובדים המצא באתר, ולרכוש סמוך המצא   )ג(

 באתר.
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ודות מסרו מפי זקים כספיים לרבות זקים לגופו ו/או לרכושו של כל אדם שגרמו לאחר שהעב  )ד(

 למזמין והוצאה תעודת סיום, כתוצאה מפגם בעבודות ו/או בתחות השאיבה שוא חוזה זה.

 פוליסות הביטוח הדרשות בתקופת ההקמה וההרצה תהייה לפי הפירוט להלן: .313

במלוא ערכן הסופי של העבודות המבוצעות על ידי  –פוליסת ביטוח כל הסיכוים עבודות הקמה   )א(

טוח העבודות הקבליות תכלול הרחבה לרכוש סמוך, ורכוש עליו עובדים ולפיוי הקבלן. פוליסת בי

. הביטוח  יורחב לכסות זקים כמצוין באישור קיום הביטוחיםלכל הפחות הריסות בגבולות אחריות 

הפריט ההדסי הקטן ביותר היתן להגדרה הובעים מעבודה לקויה ו/או חומרים לקויים, למעט 

 לזק. הלקוי עצמו שגרם

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בקשר ו/או הובע מביצוע העבודות ובגבולות אחריות   )ב(

לתובע מקרה  ש"חמיליון) שמוה ( 8,000,000לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד שלא יפחתו מסך של 

 ותקופה.

עבודות לרבות קבלי ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע ה  )ג(

לתובע, למקרה  ש"חמיליון) עשרים ( 20,000,000משה ועובדיהם בגבולות האחריות בסך של 

 ולתקופה.

ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריות הקבלן כספק/ים ויצרן/ים (לפי העיין) של החומרים ו/או הציוד   )ד(

 2,000,000א יפחתו מסך של ו/או המכשור בגבולות אחריות לפי שיקול דעתו של הקבלן ובלבד של

 .ש"ח(שי מיליון) 

ביטוח אחריות מקצועית של קבלן וכל הבאים מטעמו, לרבות המתכים, המפקחים, מעבדות   )ה(

לאירוע ולתקופת ביטוח ₪ מיליון) ארבע ( 4,000,000הבדיקה וכד' בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

ת של המזמין כמוגדר ברישא של פרק זה שתית. הכיסוי יכלול את האחריות השילוחית והשיורי

  לעיל.

 הוראות כלליות בקשר לביטוחים

המבוטח בכל חוזי הביטוח הזכרים בפרק זה לעיל יהיו, בוסף לקבלן, המזמין, מועצה אזורית רמת  .314

המהל לפיתוח תשתיות ביוב, שירות בתי הסוהר, רשות שדות –גב, משרד הביטחון, רשות המים 

יקט, המתכן (למעט אחריותו המקצועית), המפקח (למעט אחריותו המקצועית), תעופה, מהל הפרו

 קבלי משה וכל הבאים בשמם ומטעמם.

 ביטוחי החבות  יכללו סעיף אחריות צולבת. .315

בכל הפוליסות יבוטלו החריגים המתייחסים לתביעות על פי חוק הביטוח הלאומי, מופים, מעליות,  .316

מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב), ש"ח  1,000,000לי רכב (עד סך מכשירי הרמה, טעיה ופריקה, כ

קבלים, קבלי משה ועובדיהם, רכוש של התאגיד  שבו עובד הקבלן, פרעות, מהומות, שביתה, 

השבתה, עבודה לקויה, חומרים לקויים, יסודות, בייים, דרכים, חפירות, זיהום, תאוות מכל סוג 

112

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 ותיאור ועבודת וער כחוק.

ביטוחים יכללו תאי מפורש על פיו הים קודמים לכל ביטוח אשר ערך על ידי המזמין ו/או מדית ה .317

 ישראל וכי המבטח מוותר על טעה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או מדית ישראל.

יסות הקבלן מתחייב, שבפוליסות אשר יערכו על שמו יצוין, כי המבטחים מסכימים לכך שכל סעיף בפול .318

(אם יהיה כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר 

 לא יופעל כלפי המזמין, מדית ישראל וכל הפועלים מטעמם. –

בפוליסות יצוין כי הן לא יתות לצמצום ו/או לביטול במהלך תקופת ביצוע העבודות, לרבות במהלך  .319

 אחריות.תקופות ההרצה, הבדק וה

תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח כל הסיכוים קבלים בגין זקי  רכוש ישולמו למזמין, אלא אם הוא  .320

יורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעיין זה. תיקן הקבלן בעצמו זק המכוסה לפי חוזה 

ורה המזמין על תשלום הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון המהל, ו/או המפקח מטעם המזמין, י

 .ולא יותר מאשר שולם בפועל ע"י המבטחים תגמולי הביטוח לקבלן

הקבלן מתחייב להחזיק את כל הביטוחים בתוקפם במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ולשלם במועד  .321

ובביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, כל עוד קיימת לקבלן אחריות ע"פ  את דמי הביטוח עבורם

 .דין

קבלן מתחייב לקיים בדייקות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ה .322

ידי המזמין כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או של 

 מדית ישראל, לפי חוזה הביטוח, אם דרש לכך על ידו.

תפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל זק שיגרם הקבלן יישא, בכל מקרה, בסכום ההשת .323

לעבודות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן, קבלי המשה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאיו מכוסה 

 על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן.

, הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או מדית ישראל .324

יהיה הקבלן אחראי לזקים שיגרמו למזמין ו/או למדית ישראל באופן מלא ובלעדי ולא תהייה לו כל 

תביעות ו/או טעות, כספיות או אחרות, כלפיהם ו/או כלפי מי מהם, והוא יהא מוע מלהעלות כל טעה, 

 כאמור כלפיו.

  המצאת מסמכים למזמין

על החוזה אישור בכתב חתום בידי המבטח/ים על  הקבלן מתחייב להמציא למזמין במועד החתימה .325

קיום כל הביטוחים הדרשים בתקופת ביצוע העבודות בוסח המופיע בספח אישור על קיום ביטוחים 

. הקבלן מצהיר שידוע לו כי המצאת אישור חתום ללא הסתייגויות כלשהןהכלול במסמכי החוזה, 

 בביצוע העבודות.כאמור היו תאי מתלה ומוקדם לתחילת פעילותו 

הקבלן מתחייב לא להתחיל לבצע כל עבודה ולא לפרוק באתר חומרים או ציוד כלשהם לפי שיומצא  .326
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 חתימת המציע: ________________________

לעיל למזמין כשהוא חתום כראוי על ידי חברת ביטוח מטעמו. אי המצאה  325אישור הזכר בסעיף 

ו של החוזה ומזכה במועד של אישור על קיום ביטוחים תהווה הפרת החוזה מצד הקבלן היורדת לשורש

 את המזמין בתרופות המוקות לו על פי דין בגין הפרת חוזה.

לעיל  325המזמין יהיה רשאי למוע מהקבלן להתחיל בביצוע העבודות במקרה שאישור כאמור בסעיף  .327

לא יומצא במועד. מוסכם בזה כי הקבלן יהיה מוע מלהעלות כל טעה כגד המזמין עקב כך שלא 

יל בביצוע העבודות בטרם המציא עותק הפוליסות או האישור כאמור; כן יהיה יתאפשר לו להתח

הקבלן מוע מלבקש ארכה להשלמת קיום התחייבויותיו שבחוזה זה עקב עיכוב שייגרם בהתחלת 

 המצאת הפוליסות ו/או האישור כאמור.-ביצוען של העבודות מחמת אי

מתחייב הקבלן להמציא למזמין אישור  וכתאי למסירתה של התעודההגמר במועד מסירת תעודת  .328

 חתום בידי חברת ביטוח מטעמו על עריכת ביטוח אחריות המוצר.

מובהר בזה, שאי המצאה במועד של האישור על קיום ביטוחים, לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן  .329

וע שבחוזה זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו שבחוזה זה, גם אם יימע ממו ביצ

 הצגת האישור כמפורט לעיל.- העבודות ו/או הכסת ציוד לאתר בשל אי

למזמין וכן למי שימוה מטעמו יהיו הסמכויות, אך לא המחויבות, לבדוק את הביטוחים הזכרים  .330

לעיל. כמו כן מתחייב הקבלן לבצע כל שיוי או תיקון שיידרשו על מת להתאים את הביטוחים 

 ורטות בפרק זה לעיל.להתחייבויות של הקבלן המפ

מכל אחריות לגבי טיב והיקף הביטוחים. כן מצהיר הקבלן והבאים מטעמו הקבלן משחרר את המזמין  .331

כי בדיקת הביטוחים על ידי המזמין או מי מטעמו, אם ובמידה שתיעשה כזו, אין כדי לגרוע מכל חובה 

 המוטלת על הקבלן בחוזה זה ו/או בדין.

זיק באתר כל ציוד, כלים או חפצים אשר מטבעם ו/או מאופיים הים הקבלן מתחייב להימע מלהח .332

פי חוזה זה). כן -בבחית חפצים מסוכים (מעבר לאותם חפצים ו/או מלאים שהכרחיים לפעילותו על

יימע הקבלן מעשיית כל שימוש, מעשה או פעולה באתר ו/או בסמוך לו העלולים להגדיל את הסיכון 

 .של התפוצצות ו/או דליקה

מוסכם בזה שאם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו מביטוחי הקבלן ו/או לא ימציא הקבלן את אישור  .333

עריכת הביטוח בקשר לעריכת ביטוחיו או איזה מהם ו/או חידושם במועד, או אם לא יתאים האישור 

ר, שיומצא כאמור להוראות חוזה זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא מחויב, לערוך את הביטוחים כאמו

, מבלי שיהיה בכך 20%כולם או מקצתם, על חשבוו של הקבלן, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של 

כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מדית ישראל ו/או על מי מטעמם או לפטור את הקבלן 

לשפות את פי דין. הקבלן מתחייב לפצות ו/או -פי חוזה זה ו/או על- מאחריות כלשהי המוטלת עליו על

המזמין, מיד עם דרישה ראשוה, בכל סכום ששילם המזמין כדמי ביטוח עבור הקבלן כאמור. סכום 

 השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת הקבלן בהתאם לחוזה זה. סכום זה ייחשב כחוב פסוק.

   

114

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 הפסקת ביצוע הפרויקט –פרק י"ז 

קבלן יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין מבלי לגרוע מכל זכות המוקית למזמין בחוזה, ה .334

לפרק זמן מסוים ובין לצמיתות, לפי הוראה בכתב של המהדס, בתאים ולמשך התקופה שיצויו 

 בהוראה, ולא יחדש את ביצוען אלא אם כן יתה לו על כך הוראה בכתב מאת המהדס.

ת, מכל סיבה שהיא, למשך תקופה שלא המהדס יהיה רשאי להפסיק באופן זמי את ביצוע העבודו .335

 (שלושה) חודשים מראש. 3(ששה) חודשים, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לקבלן לפחות  6תעלה על 

לעיל, יקוט הקבלן  333-ו 332הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן בהתאם להוראות סעיפים  .336

וו של המפקח. כן מתחייב הקבלן באמצעים הדרשים להבטחת העבודות שבוצעו והגתן, לשביעות רצ

 למלא אחר הוראות המפקח בקשר לציודו וחפציו של הקבלן באתר בתקופת ההפסקה.

הפסקת עבודה כמתואר לעיל תהווה עילה לקבלן לבקש ארכה לסיום העבודות בדרך הקבועה בחוזה  .337

 זה.

פי הוראת המהדס, הוצאות שגרמו לקבלן, אם גרמו, כתוצאה מהפסקה זמית של ביצוע העבודות ל .338

יחולו על המזמין, אולם הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש ו/או לתבוע תשלום של ההוצאות האמורות, אם 

(שלושים) ימים ממועד חידוש העבודות, דרישה מפורטת ומומקת  30לא הגיש בכתב למהדס, תוך 

דס, לאחר שתן לקבלן אפשרות בציון סכום ההוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע סופית על ידי המה

 להשמיע את טעותיו בפיו.

לעיל יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל  338תשלום ההוצאות שקבע המהדס כאמור בסעיף  .339

תביעות הקבלן כלפי המזמין, כולל תביעות לפיצויים ו/או אבדן רווח כתוצאה מהפסקת ביצוע 

בלן וכל תביעה אחרת בקשר ו/או כתוצאה העבודות, לרבות תביעות בדבר הוצאות מיוחדות שגרמו לק

מהפסקת העבודות. התשלום יבוצע אך ורק כגד אישור בכתב חתום בידי הקבלן, המאשר שקבלת 

הסכום שקבע כאמור מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעותיו, וכי היו מוותר על תביעות 

לן להמציא אישור כאמור, יהיה המזמין וספות כלשהן ועל טעות מכל סוג גד המזמין. סירב הקב

 פטור מתשלום פיצוי כלשהו לקבלן עקב אי תשלום ההוצאות במועד כאמור לעיל.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לאחר חתימת החוזה אולם לפי שיתן לקבלן צו להתחלת  .340

ת, יהיה הקבלן זכאי ביצוע העבודות, או אחרי שיתן צו זה אולם הקבלן טרם החל בביצוע העבודו

 לעיל. 338מהמזמין רק למחצית הסכום שייקבע לפי הוראות סעיף 

לעיל, לא יהיה הקבלן זכאי מהמזמין לתשלום הוצאות כלשהן בעקבות מילוי  340למרות האמור בסעיף  .341

 הוראת המהדס בקשר להפסקת ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, במקרים דלהלן:

קות מחמת תאי מזג אויר, העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של קבעו על ידי המהדס הפס  )א(

 העבודות, כולן או מקצתן;

קבעו על ידי המהדס הפסקות לצרכי ביצוען התקין של העבודות, או לצרכי בטיחותן של העבודות,   )ב(
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 כולן או מקצתן, או מחמת רשלותו של הקבלן;

רשלות ו/או הזחה מצד הקבלן, לא יהא  קבעו על ידי המהדס הפסקות בביצוע העבודות עקב  )ג(

הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם לפי פרק זה. האמור בסעיף קטן זה איו פוגע בזכויותיו של המזמין 

 לתבוע פיצויים מאת הקבלן.

הופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לצמיתות, לאחר שיתן על ידי המהדס או המזמין צו להתחלת  .342

(שלושים) ימים מהמועד שבו יתה  30בלן החל בביצוען למעשה, יגיש הקבלן תוך ביצוע העבודות והק

לו ההוראה להפסקת ביצוע העבודות לצמיתות, חשבון סופי ביחס לאותו חלק מהעבודות שביצע בפועל 

עד למועד קבלת ההוראה להפסיק את ביצוע העבודות. החשבון הסופי יתבסס על הכמויות שמדדו 

 ידי המפקח.- לבפועל ואושרו ע

לעיל ולאחר מכן היה בדעת המזמין להמשיך את  342הופסקו העבודות על ידי המזמין כאמור בסעיף  .343

ביצוען באתר או בחלק ממו, לפי העיין, מתחייב המזמין למסור לקבלן הודעה על כך בכתב, ובמקרה 

ריך קבלת ההודעה (שלושים) ימים מתא 30כזה רשאי הקבלן לדרוש מהמזמין, לא יאוחר מאשר תוך 

האמורה, לחדש את תוקפו החוזה ביחס להמשך ביצוע העבודות, ומשדרש כך הקבלן יימשך תוקפו של 

רשאי  –החוזה כאמור. לא דרש הקבלן מהמזמין תוך פרק הזמן הקוב לעיל להמשיך חדש את החוזה 

 המזמין למסור את המשך ביצוע העבודות לקבלן אחר.

ת מסיבות התלויות בקבלן, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום הוצאות ו/או גרמה הפסקת ביצוע העבודו .344

פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו עקב הפסקת ביצוע העבודות. כן לא יחולו במקרה כזה הוראות סעיף 

לעיל והמזמין יהיה פטור מלהציע תחילה לקבלן את המשך ביצוע העבודות. המהדס יקבע לפי  343

גרמה הפסקת ביצוע העבודות מסיבות התלויות בקבלן והחלטתו תהיה שיקול דעתו הבלעדי אם 

 סופית.

לעיל יחולו אך ורק על הפסקת ביצוען של העבודות לפרק זמן  343- ו 342, 340, 338, 337הוראות סעיפים  .345

 (שלושים) ימים קלדריים רצופים. 30העולה על 

 ידו של הקבלן לפי פרק י"ח להלן.להסרת ספק מובהר בזה שהוראות פרק זה לא יחולו על סילוק  .346
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 סילוק יד הקבלן במקרים מסוימים –פרק י"ח 

(חמישה)  5בכל אחד מהמקרים המויים להלן, יהיה המזמין רשאי, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של  .347

"האתר") ולסלק  –ימים, לתפוס את החזקה הבלעדית באתר ובבוי עליו (שיהם יחד בפרק זה להלן 

ת ידו של הקבלן, ולהשלים את ביצוע העבודות, בין בעצמו ובין או בכל דרך אחרת, ולהשתמש ממו א

לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקים שבאתר, וכן למכור את עודפי החומרים, הציוד והמתקים 

 האמורים ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה:

כיוס כסים או שעושה סידור עם ושיו או לטובתם, או כשהוא בפירוק, לרבות  כשיתן גד הקבלן צו  )א(

 פירוק זמי, או בפירוק מרצון (פרט לפירוק ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר);

משה -כשהקבלן מסב ו/או מעביר ו/או ממחה את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או מעסיק קבלן  )ב(

 ישורו בכתב ומראש של המזמין;בביצוע העבודות ללא א

(ששים) ימים  60כשהקבלן מסתלק מביצוע החוזה; מע הקבלן לבצע את העבודות במהלך   )ג(

 קלדריים הוא ייחשב כמי שהסתלק מביצוע החוזה;

 14תוך כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואיו מציית,   )ד(

 , להוראה בכתב מהמהדס להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות;ם(ארבעה עשר) ימים קלדריי

הוכח למהדס, להחת דעתו, שהקבלן איו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה כספית, טכית, או   )ה(

 מכל סיבה אחרת ו/או איו מעויין בביצוע העבודות ו/או בהמשכן;

 ון בביצוע החוזה;כשיש בידי המהדס הוכחות להחת דעתו, שהקבלן מתרשל בזד  )ו(

כשיש בידי המזמין הוכחות להחת דעתו, שהקבלן, או אדם אחר בשמו של הקבלן, תן או הציע   )ז(

לאדם כלשהו שוחד, מעק, דורון, או טובת האה כלשהי בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע 

 החוזה;

הפרה תוך המועד כשהקבלן הפר התחייבות אחרת כלשהי הכלולה במסמכי החוזה ולא תיקן את ה  )ח(

 שקבעו המהדס או המפקח;

  בכל מקרה אחר שבו הוקתה בחוזה זה למזמין הזכות לסלק ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות.  )ט(

לעיל אין בהם משום ביטול  347תפיסת האתר וסילוק ידו של הקבלן ממו בהתאם להוראות סעיף  .348

ייבויותיו לפי החוזה, פרט להתחייבויות החוזה על ידי המזמין, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התח

שהמזמין מע ממו לקיימן; ומאידך, המזמין לא יהיה חייב כלפי הקבלן אלא אך ורק בהתחייבויות 

 להלן. 350-ו 349המפורטות בסעיפים 

 לעיל: 348מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .349

למזמין לא יפגעו מחמת סילוק  זכויותיו של המזמין, חובותיו של הקבלן והביטחוות שמסר הקבלן  )א(
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 חתימת המציע: ________________________

 ידו של הקבלן מהאתר; כל אלה יישארו בתוקפם המלא.

 למזמין תישמר הזכות לעכב את החומרים ו/או הציוד השייך לקבלן והמצא באתר.  )ב(

תוקף שמסר לו הקבלן ו/או לדרוש את תשלומי - המזמין יהיה רשאי לחלט כל ערבות בקאית בת  )ג(

 באמצעות קבלן אחר או לכל מטרה אחרת.הביטוחים למטרת השלמת הפרויקט 

לעיל,  347- ו 346סמוך לאחר תפיסת האתר על ידי המזמין וסילוק ידו של הקבלן ממו, לפי סעיפים  .350

יקבע המהדס ויודיע לקבלן בכתב, את אומדן הסכום אשר לדעתו זכאי לו הקבלן בעד ביצוע החוזה עד 

 מרים, הציוד והמתקים שבאתר באותו מועד.למועד סילוק ידו מהאתר, וכן ערכם של עודפי החו

משעת תפיסת האתר כאמור על ידי המזמין, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  .351

ידי המהדס, הוצאות השלמת - לחוזה עד שתסתיים תקופת הבדק ועד שיתבררו ויאושרו בכתב על

ן, וזקים או הוצאות כלשהן, שגרמו העבודות, וכן דמי זק שגרם למזמין על כל דחייה בהשלמת

למזמין על ידי הקבלן, וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם, ואז יהא הקבלן זכאי 

לקבל את ההפרש שבין התמורה המגיעה לו בגין העבודות שביצע בפועל בהתאם לחוזה ביכוי כל 

 אמור, בתאי ש:ידי המהדס, כ- ההוצאות, הזקים והפיצויים, כפי שאושרו על

 לעיל. 351הקבלן לא יהיה זכאי לקבל סכום העולה על האומדן שקבע המהדס בכתב לפי סעיף   )א(

היה סכום הוצאות השלמת העבודות, הזקים והפיצויים, כפי שאושרו על ידי המהדס, כאמור   )ב(

מותו, בסעיף זה לעיל, גבוה מהתמורה לה היה הקבלן זכאי אילו היה ממשיך ומבצע את החוזה בשל

יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבייהם למזמין, והמזמין יהיה זכאי לגבותו מכל סכום שמגיע 

  ממו לקבלן, וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.
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 חתימת המציע: ________________________

 איסור הסבה, העברה ו/או המחאה –פרק י"ט 

זכויותיו ו/או הקבלן לא יהיה זכאי למסור, להסב, להעביר או להמחות לאחר או לאחרים כל חלק מ .352

 מהתחייבויותיו שבחוזה, ללא הסכמת המזמין בכתב ומראש. כן מוסכם בזה כדלקמן:

 העסקת עובדים אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.  )א(

(עשרים וחמישה אחוזים) או יותר ממיות השליטה בתאגיד הקבלן מבעלי המיות שהיו  25%העברת   )ב(

 תחשב אף היא "המחאה". –ו של חוזה זה לאחרים במועד חתימת

הסכמת המזמין כאמור בפרק זה לעיל איה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  .353

והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודות, באי כוחם ועובדיהם. כן אין 

 כלשהי המוקית לו כלפי המחה.בהסכמה כאמור של המזמין כדי לפגוע בזכות 

למזמין שמורה הזכות להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות למשרד הביטחון  .354

ו/או לחברה שהוקמה בהתאם לתיק תאגידי  ו/או לשירות בתי הסוהר ו/או למועצה אזורית רמת גב

 .2001התשס"א  –מים וביוב 
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 חתימת המציע: ________________________

  [ דף זה הושאר ריק בכווה ] 
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 חתימת המציע: ________________________

 וכיםיישוב סכס –פרק כ' 

אם יתגלע סכסוך בין הצדדים, תובא המחלוקת להליך גישור ופישור בפי ראש המהל לפיתוח תשתיות  .355

ביוב ברשות המים או מי מטעמו. אם לא תושג פשרה, יהיה כל צד רשאי לפעול לפי כל דין. מוסכם בזה 

 , איו חל על היחסים שבין הצדדים.1968- במפורש שחוק הבוררות, התשכ"ח

ספק, מובהר, שמחלוקת ו/או תביעה כלשהן של מי מהצדדים לא תהווה עילה לשיוי ו/או  למען הסר .356

 לעיכוב ביצוע התחייבויות הקבלן לפי החוזה.
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

  הוראות שוות –פרק כ"א 

שום אורכה, החה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות מזכויותיו של המזמין  .357

לפי דין לא ייחשבו כוויתור או כפוגעים בזכויות המזמין, ולא יהיה להם תוקף אלא אם  שבחוזה ו/או

 עשו בכתב חתום כדין על ידי המזמין.

הסכמה מצד המזמין או מי מטעמו לסטות מתאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים, ולא ילמדו  .358

 ממה גזירה שווה למקרה אחר במהלך ביצוע חוזה זה.

המזמין, המהדס, המתכן ההדסי, מהל הפרויקט או המפקח, או מי מהם, בזכות לא השתמשו  .359

המוקות להם לפי החוזה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור כולל על אותן זכויות, או על כל זכות 

 אחרת.

 לא יהיה תוקף לכל שיוי בחוזה זה אלא אם עשה בכתב חתום כדין בידי הצדדים. .360

ותיו של המזמין לכל סעד לפי החוזה ו/או לפי דין, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה לקזז מבלי לפגוע בזכוי .361

ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן ו/או כספים אשר יגיעו מהמזמין ו/או מאחרים לקבלן, כל סכום כסף 

 לכיסוי כל אשר יגיע למזמין מהקבלן, לרבות כדמי זק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך אחרת.

  

  לראיה באו הצדדים על החתוםו

  

  

_________________                               _______________________ 

 הקבלן                  המזמין          
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

  אישור לקיום ביטוחים - ספח א'

  ( עבודות קבליות )        

  לכבוד:

גב ו/או תאגידים עירו גב בע"מ ו/או המועצה האזורית רמתיים של המועצה ו/או גופי סמך מי רמת ה

  משהב"ט. –עירויים של המועצה ו/או בחריהם ו/או מהליהם ו/או מדית ישראל 

  (  להלן :  "החברה"  )    

  88515ד.. חלוצה  

  (להלן: "המזמיה") 

או הח"מ, ___________________  חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקו עבור 

) פוליסות ביטוח עבודות קבליות, "הקבלן"(להלן:   ח.פ. _____________  ____ __________________

צד שלישי, חבות מעבידים, אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והתאים המפורטים 

   ").העבודותלהלן במלואם והמתייחסת לעבודות שוא ההסכם ההתקשרות (להלן: "

תחות שאיבה, לרבות עבודות בטוים, צרת , חשמל, חפירות, מערכות  4הקמת     מהות העבודות :

  אלקטרומכיות וכד', וכן אספקה והתקה של גרטור בתחת שאיבה לביוב קיימת בבאר מילכה

  הכיסוי לא יפחת מתאי "ביט" הרלווטיים למועד תחילת העבודות.

ה חלק מפוליסה הצהרתית. היה והפוליסה היה פוליסה הצהרתית, מוסכם כזאת כי גבולות פוליסה זו אי

האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים המבוטחים ע"פ 

  פוליסה זו.

הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמיה כמפורט ברישא למסמך זה, הקבלן, קבלי המשה של הקבלן 

אים מכוחם, מפי אובדן, זק ואחריות הקשורים ו/או הובעים מביצוע בכל דרגה שהיא וכל אלה הב

  העבודות.

  הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

  מס' פוליסה: _____________________  : ביטוח עבודות קבליות - פרק א'  .1

  

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          
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 חתימת המציע: ________________________

באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי יחול גם על עבודות אובדן או זק פיזי בלתי צפוי שייגרמו 

  אשר תבוצעה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן עצמו.

  ש"ח.:______________  שווי העבודות הקבליות היו

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות :

ביטוח, לכל אירוע, על בסיס זק מסכום ה 10%יכלל כיסוי להוצאות פיוי הריסות עד לסך של  .1.1

  . )3.6.1ראשון. ( הרחב 

מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס זק ראשון. (  20%יכלל זק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.2

  . )3.2הרחב 

 20%יכלל כיסוי אבדן או זק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או למזמין בסך של  .1.3

  . ) 3.3על בסיס זק ראשון. ( הרחב  מסכום הבטוח, לכל אירוע,

יכלל כיסוי להוצאות בגין תכון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהדסים ומומחים  .1.4

אחרים, לרבות מהלי תביעות אך למעט שמאות גדית, לשם כיון האבדן או הזק עד לסך של 

  )  .3.6.2מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס זק ראשון. ( הרחב  10%

  munich Re END  115 יכלל כיסוי הובע מתכון לקוי ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים. ( .1.5

  משווי הפרויקט )    ) (30%זק ישיר בשיעור של    DE  3או וסח לוידס  

  יכלל כיסוי לזק הובע מזקי טבע ורעידת אדמה. .1.6

יום בגין שבר מכי  90של יכלל כיסוי לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכיות לתקופה  .1.7

  . בפוליסה ) ( אלו תאי מכרז זה )1.4.1.3וקילקולים חשמליים. ( סעיף 

  סכום הפיצוי במקרה של זק יעמוד על מלוא כעלות כיוו מחדש של הרכוש. .1.8

חודש, אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת  24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9

 36. ) ( סה"כ 9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2ודש וספים )  ( סעיף ח 12תחזוקה " רגילה " של 

 חודש )

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד המזמיה, ולמעט כלפי   .1.10

 מי שגרם לזק בזדון.
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 חתימת המציע: ________________________

ש בהם ובכפוף מו"מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שמסרו למזמיה או החל השימו

  . MR - 116לוסח 

  מס' פוליסה: _____________________    ביטוח צד שלישי: -פרק ב'  .2

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

ש"ח   8,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 

  לתקופת הביטוח.₪    8,000,0000.-לאירוע ולא פחות מסכום של  

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

כל אדם , שאיו כלל ברשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתאי  2.1

  שאיו מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח.

שבו לצורך פוליסה יצוין במפורש בפוליסה כי המזמיה, כל הבאים מכוחן, בחריהם ועובדיהם ייח 2.2

  זו כצד שלישי.

  הפוליסה מכסה, בין היתר, זקי זיהום סביבתי תאותי. 2.3

הפוליסה כוללת הרחבות בגין זק ישיר עקב פגיעה בציורות, כבלים ומתקים תת קרקעיים בגבול  2.4

למקרה, זק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בציורות, כבלים ומתקים תת קרקעיים עד ₪  2,000,000של 

  . )7.2) ( הרחבה  Endorsement 102(      ש"ח. 2,000,000לסך 

הפוליסה מכסה, בין היתר, זקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א'  2.5

 )  Endorsement 119( ש"ח. 2,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1לפוליסה וסייג 

קתו של המבוטח ) לא יחול על רכוש המצא בחזקתו ו/או . ( רכוש בשליטתו ו/או בחז6.3סייג  2.6

 שליטתו לתקופת העבודה בלבד.

בתאי  1הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כגד המזמיה ( הרחבה  2.7

 ביט )

-הפוליסה כוללת כיסוי לזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של  2.8

לתאי ביט )  2ש"ח לאירוע, הכלול בגבול האחריות של הפוליסה. ( הרחבה  2,000,000.

)Endorsement 120   7.3) ( הרחבה( . 

הפוליסה כוללת כיסוי בגין זקי גוף וגם או רכוש הובעת משימוש בציוד מכי הדסי ו/או מכוה  2.9

לים אלו ע"פ פקודת יידת לרבות כזה החשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כ

על כל תיקויו, גבול  1976רכב מועי ו/או ע"פ חוק הפיצויים לפגעי תאוות דרכים התשל"ה 
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 חתימת המציע: ________________________

לתקופת ביטוח, ₪  4,000,000.-ש"ח לאירוע ועל  2,000,000.-האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על 

  )  7.5. ו 7.4. ( הרחבות מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח

פוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כגד המזמיה, ולמעט כלפי מי ה 2.10

  שגרם לזק בכוות זדון.

  מס' פוליסה: _____________________  ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

ם, קבלי המשה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדי

  ש"ח לאירוע אחד ולתקופת הביטוח .  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-אחריות של 

  על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

  לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת וער כחוק. 3.1

ה שלו ועובדיו של קבלן משה כאמור, בין אם קיבל הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן מש 3.2

  שכר מהקבלן ובין אם לאו.

  .הפוליסה איה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה או בעומק 3.3

הפוליסה תכלול סעיף שיפוי וכן ויתור על זכות השיבוב כגד המזמיה, ולמעט כלפי מי שגרם לזק  3.4

 . )11.9בכוות זדון. ( הרחב 

  ____________________מס' פוליסה:      אחריות מקצועית ביטוח .4

  תחילה: _________ תאריך סיום: _________ תאריך          

ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלי משה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות 

ין היפר חובה מקצועית, ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שתית, בג 2,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

  שמקורה במעשה או מחדל רשלי, טעות או השמטה שעשו על ידי מי מיחידי המבוטח. 

הביטוח איו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, מעשה  4.1

 מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח. 

 ה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו.הביטוח מכס 4.2

הביטוח מורחב לשפות את המזמיה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.  4.3

 לעיין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמיה בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

 ח לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטו 4.4
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 חתימת המציע: ________________________

במקרה שהביטוח בחברתו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה איה אי תשלום הפרמיה  4.5

חודשים  6ו/או סיון הואה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך 

תו, וכל אירוע שאירע בתקופת וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחבר

הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו מסרה הודעה 

  ובתאי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.במהלך תקופת הביטוח, 

 4,000,000ו מסך של * ככל שמדובר על פוליסה משולבת ( מקצועית מוצר) , גבולות האחריות לא יפחת

.₪  

  ______________________________________ מס' פוליסה:    .ביטוח  חבות המוצר .5

  תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________          

הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין זק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו, אשר גרם על ידי 

 2,000,000בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  או עקב מוצרי הקבלן,

  ש"ח .

התאריך הרטרואקטיבי בביטוח איו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת  5.1

 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

סעיף אחריות המזמיה  כללה בשם המבוטח בכל הוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן, בכפוף ל 5.2

  צולבת.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח כאשר לפוליסה וספה הסיפא :  3.18בסייג  5.3

 ". רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

הביטוח הו קודם וראשוי לביטוחי המזמיה, ואו מוותרים על זכותו לשיתוף ביטוחיו בגין זק  5.4

 המכוסה בביטוח זה.

במקרה שהביטוח בחברתו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה איה אי תשלום הפרמיות  5.5

חודשים  12ו/או סיון הואה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי זקים ותביעות למשך 

וספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתו, וכל אירוע שאירע בתקופת 

המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו מסרה הודעה הביטוח 

 .ובתאי כי לא רכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריותבמהלך תקופת הביטוח, 

 4,000,000* ככל שמדובר על פוליסה משולבת ( מקצועית מוצר ), גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 

.₪  

  החלות על כל פוליסות הביטוח: הוראות כלליות .6
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 חתימת המציע: ________________________

  כל הכיסויים הביטוחיים רכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ). 6.1

המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב,  6.2

הורחב כך שהוא כולל גם את המזמיה כמפורט ברישא למסמך זה, המפקח ( למעט אחריתו 

  עית ), קבלים וקבלי משה של הקבלן.המקצו

מי רמת גב בע"מ קבעה מוטב בלתי חוזר ע"פ סימן ב' לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה  6.3

בתאים הכלליים של הפוליסה (  15.10. )  וכן לצורך סעיף 4.10לביטוח עבודות קבליות ( סעיף 

  ). 2013ליסה ( תאי ביט בתאים הכלליים לפו  18) או סעיף   2016תאי ביט 

במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם  6.4

ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת המבוטח וגם או המזמיה, אלא אם כן ודיע למזמיה על כוותו שלא 

ול או אי החידוש (שישים) יום לפי כיסת הביט 60להאריך את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 

  לתוקף.

הביטוחים שערך הקבלן כוללים תאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם  6.5

ו/או שלא לחדשם, אלא אם כן שלח המבטח למזמיה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוותו 

 (שישים) יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

 –זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה  6.6

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  – למעט תביעות המוגשות גד הקבלן לבדו

מעוגת בזק ליסודות, בייים, דרכים, כל חריג המתייחס למופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעיה 

דים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצצות, א

מכשירים סיטריים פגומים, זיהום שאיו אירוע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלים, קבלי משה 

על אף  - . תתווסף הסיפא 14.7ועובדיהם, עבודות וער כחוק, או רכוש של המזמיה, כ"כ לסייג 

אשר רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה ביטוח כ

 .מקרה הבטוח

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  6.7

גד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמיה זיקה  )SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף (

הקשור לעבודות, למעט קבלי משה וספקים של  אליו או שהמזמיה התחייב בכתב לשפותו, או

 המזמיה ולמעט כלפי מי שגרם לזק בזדון.

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  6.8

המזמיה מחמת אי מסירת הודעה על זק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה 

עיין זה מוגדר מכ"ל המזמיה או גזבר/ חשב המזמיה או הממוה על הביטוחים ידוע למזמיה, של

 אצל  המזמיה .
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 חתימת המציע: ________________________

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטיה ו/או מגבילה  6.9

בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמיה. 

ביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמיה היו "ביטוח ראשוי", המזכה כל ה

את המזמיה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תאיו, מבלי שמבטחי המזמיה יחויבו 

 להשתתף בכיסוי הזק או החבות המכוסים בפוליסה הערכת לפי החוזה.

 ו מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות.לא כלל בפוליסות חריג לפרעות א  6.10

חובות "המבוטח" ע"פ תאי והתיות הפוליסה תחולה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי   6.11

 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה היו תאי מוקדם לקיום  6.12

, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המזמיה לא היתה ההתקשרות בין הקבלן למזמיה

 מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים. 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג זק או מקרה חריג כווה ו/או רשלות רבתי מבוטל ככל שקיים.  6.13

 .ביטוח כאשר רשלות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 ר קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שוו במפורש ע"פ אישור זה.הפוליסות כפופות לתאי אישו  6.14

 

  ולראייה באו על החתום:

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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  [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

 בטיחות - ספח ב'

ע יזכה במכרז, יצורף ספח זה להסכם על המציע לחתום על ספח הסכם בטיחות זה, כך ובמידה והמצי

(להלן, "המזמין") לבין ___________________ ("להלן הקבלן"),  - התקשרות בין חברת  רמת הגב בע"מ 

 מיום __________________ ("להלן תאריך ההסכם").

הקבלן הוראות הסכם בטיחות זה וההחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של 

(לרבות ומבלי לגרוע, עובדיו, קבלי משה ועובדים של קבלי משה כאמור) המעורבים בביצוע העבודות 

ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו 

  בו. ויקיימו באופן מלא את כל הוראות ספח בטיחות זה על כל ההחיות המופיעות

מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההחיות המופיעות בו, באות בוסף להוראות   מסמכי המכרז, 

ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות 

ועל הקבלן יהא לבצע  –ו את זו הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הין משלימות ז

את כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות וספות שייתו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו 

תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה מהוראות  מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות ספח הבטיחות , יפה 

יישא במלוא  –רעת. לא פה הקבלן כאמור והחלטתו תהא מכ –הקבלן ליועץ הבטיחות מטעם המזמין 

  האחריות לכל מעשה או מחדל כתוצאה מכך, וכן בהוצאות שיבעו מכך. 

  תהייה באחריותו ועל חשבוו.  –מובהר כי כל הפעולות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה 

ע הביה" בעת ביצוע עבודות ביה וביה הדסית כמשמעותם בחוק, הקבלן יהווה קבלן ראשי ו"מבצ

  כמשמעותם בפקודת הבטיחות בעבודה ותקותיה, על כל המשתמע מכך. 

  -כללי  .1

קבלן המבצע עבודה באתרי חברת "מי רמת הגב" יהיה אחראי לכל ושאי הבטיחות בעבודות  .1.1

מטעמו, בהתאם לסיבות  המבוצעות על ידו ו/או מטעמו ובאספקת השירותים לתאגיד על ידו ו/או

  העיין.

דין הוגע  כל להוראות ייב למלא אחר הוראותיו של כל דין ובכלל זה לפעול בהתאםהקבלן מתח .1.2

בפקודת הבטיחות בעבודה  לבטיחות ו/או גהות בעבודה, לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות

ובחוק שעות  1954 - העבודה, תשי"ד  ובחוק ארגון הפיקוח על    1970 –(וסח חדש), תש"ל 

 1954ובחוק עבודת שים תשי"ד  1953ובחוק עבודת הוער תשי"ג  1951עבודה ומוחה תשי"א 

ובתקות הבזק  1954ובחוק החשמל תשי"ד  1945ובפקודת התאוות ומחלות משלוח היד (הודעה) 

חוק למניעת מפגעים, וב 1986והחשמל (התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל) התשמ"ו 

 1989 -חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט וב 1968 - חוק רישוי עסקים, התשכ"ח וב 1196 - התשכ"א 
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חברת "מי רמת הגב" . (לרבות כל \ובהלי תאגיד 1993ובחוק החומרים המסוכים, התש"ג 

מכוחן),  הקבלן לוקח על עצמו את האחריות לכל  התקות שהוצאו, ואשר יותקו מעת לעת,

הגב וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה חברת  מי רמת \תביעה שתוגש גדו וגד תאגיד

 מהוראות הדין ומהוראות אלה. 

הקבלן יעסיק ממוה בטיחות מטעמו בעל אישור כשירות לצורך עמידה בכל דרישות החוק וספח 

 בטיחות זה.

 הקבלן יקיים ויתחזק מערכת יהול בטיחות הכוללת בין השאר: .1.3

 הלים אירגויים והלים לעבודות בסיכון  .א

 איתור ובקרה בגורמי סיכון מערך ל  .ב

 מערך בדיקות תקופתיות  .ג

 מערך לדיווח ותחקיר תאוות וכמעט תאוות עבודה  .ד

 מערך לעבודה מול קבלי משה   .ה

 מערך הדרכה לעובדיו ולשלוחיו  .ו

 מערך לטיפול במצבי חירום   .ז

 מערך בדיקות רפואיות  .ח

 יהול ותיעוד מסמכי בטיחות   .ט

  להימצא בתחומי חצרי המזמין.   18יל הקבלן מצהיר כי לא ירשה לוער מתחת לג .1.4

הקבלן מצהיר, כי הוא מודע לכך שבעבודות מסוימות על פי דרישת המפקח עליו  לבצע תכון  .1.5

על ידי ממוה הבטיחות מטעמו, והקבלן מתחייב לעשות  בטיחות לפרויקט  טרם תחילת העבודה

החברה כאמור.  כ"כ \תאגידכן בהתאם להחיות שייתו לו לשם כך על ידי יועץ הבטיחות של ה

  מצהיר הקבלן שלא יחל בעבודות אלו עד שיועץ הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכון הבטיחות.

הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכון  הבטיחות לפרויקט. מובהר כי תכון 

 הבטיחות יוכן על חשבוו של הקבלן.  עותק מתכון הבטיחות ישמר באתר העבודה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעסיק אך ורק עובדים מיומים, בין טכית ובין יהולית, ובכלל זה  .1.6
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חברת  מי רמת \עובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר דרש  בסיבות העיין על ידי תאגיד

ריסה, הגב ו/או עפ"י כל דין, ובפרט, אך מבלי לגרוע, בעבודות הבאות: פיצוצים, חפירה, עבודות ה

מלגזה, עבודות בגובה וכיוצא  עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה, מפעילי

מורשים ומוסמכים כדין ובתוקף כל אימת  באלה. כן מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אשים

 שדרשת הסמכה, רישיון, היתר ו/או הרשאה כלשהי עפ"י כל דין.

1.7. ו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבו

הדרשים לביצוע העבודה  והמתקים הדרשים על מת ליישם את כל סידורי הבטיחות והגהות

 דין. עפ"י החיית יועץ הבטיחות של מי רמת הגב ועפ"י דרישות כל

ודות ו/או מתן הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו וכל המועסקים מטעמו בביצוע העב .1.8

השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל 

 ציוד או חומר פגום.

הקבלן המבצע יערוך בדיקות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו דרשות בדיקות אלה עפ"י  .1.9

 דרישות כל דין. הציוד הבדק יסומן באופן ברור.

 יעוד תקף ומעודכן לושאים הבאים:הקבלן המבצע יהל ת .1.10

 הפקס הכללי של האתר, כדרש על פי כל דין.  א.

 פקס הדרכת העובדים באתר, כדרש על פי כל דין.  ב.

או הסמכה על פי  רישיוות והסמכות העובדים העוסקים בתפקידים להם דרש  רישיון, היתר  ג.

חברת מי רמת הגב (כגון: הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, \כל דין או על פי הוראות תאגיד

  מפעיל עגורן, מלגזן, רתך, וכיו"ב).\מופאי

רישיוות לציוד ותעודות ביטוח לציוד המצא באתר או המופעל באתר, כולל תסקירים   ד.

 דיקה זאת עפ"י החוק).עדכיים של בודק מוסמך (לציוד עבורו דרשת ב

 ה.     העתקי דוחות ביקורת ומבדקים של גורמים שוים (כגון: משרד העבודה, וכיוב').

על הקבלן, עובדיו וכל הגורמים מטעמו להישמע בכל עת להחיות המפקח מטעם התאגיד ויועץ  .1.11

  הבטיחות של התאגיד, להזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העבודה על פי דרישתם.

קבלן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לקיטת אמצעים כגדו, כגון: קסות אשר ישלם הקבלן עובד  .1.12

  למזמין, על פי דרישת המזמין, ובמקרים מסוימים  אף השעיה מעבודתו באתר. 
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 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבוו, את התאים הבאים: .1.13

ים כדין   לביצוע העבודה לשמה הקבלן הו קבלן רשום ובעל כל הסיווגים המקצועיים הדרש  .א

 הוא מצא באתר. 

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים (לרבות מבחיה בריאותית), מורשים   .ב

 ומוסמכים על פי כל דין לביצוע עבודתם. 

מובהר,  כי כל עובדי הקבלן, או כל גורם אחר מטעמו, המשתתפים בעבודה יעברו תדריך   .ג

 בודתם על ידי ממוה הבטיחות מטעם הקבלן.בטיחות בדבר כל הסיכוים בע

כלי הרכב, המתקים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רישיוות וביטוחים   .ד

 מתאימים לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העיין. 

 הקבלן חתם על ספח בטיחות זה ואישר כי קרא והבין את האמור בו.  .ה

חברת מי רמת הגב  דיווחים על אירועי בטיחות חריגים, כולל \עביר למפקח מטעם תאגידהקבלן י .1.14

 תאוות, "כמעט תאוות", גורמי סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכים אחרים.

יובהר, כאמור לעיל, כי אין בחובות שמו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על הקבלן לפי  .1.15

מהוראות ספח בטיחות זה, הוראות מסמכי המכרז והוראות כל דין,  הוראות כל דין. מבלי לגרוע

הקבלן מתחייב בזה להוג כפי שקבלן סביר והג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי דומה לעבודה 

 המוזמת.

 הדרכה .2

קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממוה הבטיחות לפחות אחת לשה בכל הקשור  .2.1

  ודא הבת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהצלחה. לסיכוים בעבודתם ויו

ההדרכה תיתן בכתב ובעל פה ובשפה המובת לאותם עובדים. העתקים מאישורי ההדרכה יהיו  .2.2

 באתר ויצורפו "לפקס הכללי".

 הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והביו את האמר בהדרכה. .2.3

חברת מי רמת הגב \ליועץ הבטיחות של תאגיד הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק .2.4

במידה ויתבקש לעשות כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכון הבטיחות 

 לפרויקט. 
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 מהל עבודה מטעם הקבלן .3

הקבלן המבצע ימה מהל עבודה מוסמך כחוק, ויעביר על כך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי.   .3.1

  ותר ממשמרת אחת ביממה ימה הקבלן מהל עבודה וסף.במקרה של עבודה של י

הקבלן יספק תכיות עבודה והוראות דרשות למהל העבודה, אשר יכללו את כל היבטי הבטיחות  .3.2

 הדרשים ויוודא כי ההוראות מובות  ומיושמות.

 מהל העבודה ימצא באתר בכל משך העבודה. .3.3

עובדים ועל ביצוע העבודה ויהיה  אחראי , בין מהל העבודה יהיה אמון מטעם הקבלן על צוות ה .3.4

השאר, לושאים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריות וחבויות הקבלן על פי ספח זה, 

 הוראות ההסכם ו/או הוראות כל  דין:

 הכרת האתר, תאי השטח באתר והסיכוים הקיימים בו.  .א

 חברת מי רמת הגב. \תאגיד ארגון האתר, גידור ושילוט עפ"י דרישות החוק ודרישות  .ב

 יהול פקס כללי  .ג

הכרת כלל האמצעים והציוד הקיימים באתר, כולל הבת דרישות החוק בהפעלתו הבטוחה,   .ד

 בדיקתו, רישיוות דרשים וכיוב'.

 וידוא כי המועסקים באתר הם אך ורק בעלי מקצוע מוסמכים ובקיאים  בתחום עיסוקם.  .ה

החיות גורמי הבטיחות בכל  עת, להזדהות ולעצור את החיית כלל העובדים להישמע לכל   .ו

 העבודה עפ"י דרישתם.

מתן הוראות עבודה וחלוקת העבודה תוך פיקוח על סידורי הבטיחות  והגהות ואכיפת משמעת   .ז

 בטיחות דרשת על העובדים.

 אספקת ציוד המגן האישי הדרש, אכיפת השימוש בו בכל עת והחלפתו כשאיו תקין או בלוי.  .ח

 דרת כל הדרש בושאי שירותים, רווחה, אוכל שתייה וגהות של העובדים.הס  .ט

עשיית שימוש בציוד בדוק ותקין, כולל קיום תסקירי בדיקה עדכיים ע"י בודק מוסמך במידת   .י

 הצורך. 
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קיום הדרכת בטיחות לעובדים חדשים וכן הדרכת בטיחות שוטפת לכלל העובדים אשר   .יא

 חים, בכל ושאי הבטיחות.באחריותו כולל קבלי משה ושלו

דיווח מידי על אירועים חריגים, מפגעים, מקרים מסוכים או תאוות (לרבות  "כמעט   .יב

 לחברת מי רמת הגב.\תאוות") לתאגיד

 אחריות לבטיחות המבקרים בתחום עבודתו.  .יג

 אחריות הבטיחות בתעבורה בתוך האתר  .יד

הגב לפי דרישתו, וסף חברת מי רמת \אחריות לדיווחי בטיחות למפקח מטעם תאגיד  .טו

 לדיווחים הקבועים המתחייבים מדרישות החוק.

   כל פעילות אחרת הדרשת עפ"י כל דין.  .טז

 סביבת העבודה  .4

על אתר העבודה להיות מגודר ומשולט כדרש על פי הוראות כל דין, באופן שימע כיסה בלתי  .4.1

 מבוקרת של אשים או כלי רכב לאזור העבודה.

דות העבודה, קודות האחסון והמעברים ישמרו פויים וקיים ככל היתן, כל אזורי העבודה ועמ .4.2

 ללא מהמורות ומכשולים.

ציוד יאוחסן בצורה מסודרת במתקים המיועדים לכך, האתר יוקה מפסולת אשר תסולק על ידי  .4.3

 הקבלן מדי יום.

 גידור ושילוט .5

-כים ושבים ו/או תועת כליבעת ביצוע עבודות ברשות הרבים ייקטו אמצעי בטיחות להגת הול .5.1

  רכב לרבות כמפורט להלן:

"זהירות, עובדים בדרך" יוצב בכל כווי התועה המובילים לשטח העבודה,  -11תמרור מסוג א  .א

  מ' ממו. 25 - מ' ממקום העבודה ובדרך לרכב  5במרחק  - בדרך להולכי רגל 

 1.00וצב במאוזן בגובה שי -2שטח העבודה יגודר ברציפות מסביב לכל שטח העבודה בתמרור ו  .ב

  מ' מעל פי הקרקע.

במרחקים  -4גם תמרורי ו -2רכב יוצבו בוסף לתמרור ו- בעבודה המבוצעת במסלול סיעת כלי  .ג
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  מ' האחד מהשי ובמקביל לציר התועה. 10 -של כ

  כל התמרורים יוצבו בצורה יציבה ובטוחה שתמע פילתם ו/או הסרתם במשך בצוע העבודות.  .ד

  שעות ביממה. 24צבו מסביב לשטח העבודה במשך התמרורים יו  .ה

  תמרורים יוארו בשעות החשיכה בפסים מהבהבים.  .ו

רגל יותקו במקום גשרוים ו/או מעברים חליפיים -בעת ביצוע עבודות שבהן חסם מעבר הולכי  .ז

  .-2רגל. המעברים יאובטחו בתמרורי ו-לשימוש הולכי

ייחסם ציר התועה אלא בצורה שתאפשר רכב לא - בעת ביצוע עבודות במסלול תועת כלי  .ח

  רכב ובהתאם להוראות משטרת ישראל.-המשך תועה בטוחה לכלי

מ' ובו יהיה  x 1.20מ'  1.00שלט בגודל של  - על מבצע העבודה להציב במקום בולט באתר העבודה  .5.2

  מהות העבודה, מבוצעת עבור ..., שם המבצע, כתובתו וטלפון. - כתוב 

ון יוצב במקום בו מתבצעות העבודות שלט המזהיר  מפי החלקה ו/או במקרה של עבודות יקי .5.3

  מעידה. 

 בטיחות חשמל .6

עבודה במתח חי תתבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים ועל פי כל דין. כל העבודות הדורשות  .6.1

התקה חשמלית, קבועה או זמית, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין, לרבות ללא הגבלה, חוק 

וכל התקות שהותקו ואשר יותקו מכוחו, ע"י גורמים מקצועיים  1954 - י"ד החשמל, התש

 המוסמכים לכך.

כל לוחות החשמל הזמיים באתרי ביה או בייה הדסית יהיו בהתאם לתקות החשמל (מיתקן  .6.2

  .2002 -חשמלי ארעי באתר ביה במתח שאיו עולה על מתח מוך), התשס"ב

לי תקין ובטוח לשימוש והמסומן כראוי, וזאת בהתאם לדרישות יעשה שימוש אך ורק בציוד חשמ .6.3

 התקיה הרלבטית.

 מתקים חשמליים חדשים ייבדקו ע"י בודק מוסמך טרם הפעלתם באתר. .6.4

 כבלי חשמל לא ימצאו על הקרקע אלא יוגבהו באופן בטוח או יסללו בצורה בטיחותית.  .6.5
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 על התוף.בתופי גלילה לכבלי חשמל יש לוודא המצאות ממסר פחת  .6.6

 יש לוודא שכל אביזרי החשמל הים בעלי תו תקן.  .6.7

  אין להשתמש במפצלים או רבי שקע. .6.8

 כל כבלי החשמל המאריכים יהיו מסוג בידוד מוגבר (הכבלים הכתומים). .6.9

עבודה בסמוך לתילי חשמל במתח גבוה תהיה בכפוף להיתר עבודה ובכל מקרה לא תבוצע כל עבודה  .6.10

 5 - וולט, או במרחק קטן מ 33,000מתילים של קווי חשמל במתח עד מטרים  - 3.25- במרחק קטן מ

 וולט. 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 

אין לשות פי הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגיהם או מתחת לתילי החשמל אלא  .6.11

ימצא באתר בצמוד אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור 

  לפקס הכללי.

 עבודה בלהבה גלויה .7

המוח "עבודות בלהבה גלויה" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה  .7.1

ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, 

  ם ו/או להבות.הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצי

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר מהל העבודה בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא  .7.2

מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום,  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

  כאשר חפצים דליקים שלא יתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט.

7.3. ה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן מצופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי  - הל העבודה ימ"

  מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או יצוצות אים  .7.4

דקות  20ה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות מתפתחים לכלל שריפה. על "צופ

  מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא ותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

 כלי עבודה חשמליים .8

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידיים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים בתקים והם  .8.1

 בעלי בידוד כפול. 
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ל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת), בין כל כלי עבודה המחובר לכב .8.2

 שהלוח קבוע ובין  שהלוח ייד.

 ציוד מגן אישי .9

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכוים הכרוכים  .9.1

עובד  בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן לספק לכל מבקר או

חברת מי רמת הגב, לרבות מבלי לגרוע בתקות \ציוד כדרש בהוראות כל דין ובהוראות תאגיד

 . 1997  - הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התש"ז 

  הציוד יסופק ע"י הקבלן כשהוא תקין וראוי לשימוש. .9.2

 עבודה בגובה .10

יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי מטר הקבלן  2בכל ביצוע עבודה בה יתן ליפול לעומק של למעלה מ  .10.1

 הסמכה בתוקף לעבודה בגובה.

לרבות  2007 -העבודה בגובה תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .10.2

 כמפורט להלן:

 לא תתבצע עבודה בגובה  במפלסים שוים  אחד מעל השי  .א

קרים הבאים:  עבודות עובדים המבצעים עבודה בגובה ישתמשו באמצעי הגה מפי פילה במ  .ב

מ' ומעלה. המתבצעות על גבי סולם, פיגום או משטח עבודה אחר כאשר  2המתבצעות בגובה של 

  קודות אחיזה. 3 –לא יתן להיאחז ב 

ציוד מגן אישי לעבודות גובה יכלול קסדה כולל סטריה, עלי בטיחות, רתמת בטיחות וחבל   .ג

וסף ש ה עם משכך זעזועים וכל אביזרדרש בהתאם לאופי העבודה.עגי  

כל ציוד העבודה בגובה יהיה בדוק בהתאם לחוק ולהוראות היצרן. לפי תחילת העבודה יבדק   .ד

 כל הציוד לוודא שאין בו ליקוי.

העבודה בגובה תעשה ע"י שי עובדים לפחות ושמירה על קשר עין כאשר עובד אחד ימצא   .ה

 במפלס הקרקע במקום בו לא קיים סיכון.

  חת לעבודה בגובה יגודר וישולט.האזור שמת  .ו

  .כל כלי העבודה יאובטחו כגד פילה  .ז
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קודת העגיה לציוד הגה או מיעת הפילה חייבת להיות מעל לעובד ועליה להיות בעלת יכולת   .ח

  טון. 1.5לשאת 

 עבודה על גבי סולמות .11

בעזרת בעבודה על גבי סולמות יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה בגובה  .11.1

 סולמות.

 2007 -העבודה על גבי סולמות תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .11.2

 לרבות כמפורט להלן:

 .בכל מצב שבו יתן הדבר רצוי לשקול שימוש בפיגום תיקי עם מעקה מאשר סולם  .א

  אין להזיז סולם כאשר עומדים עליו.  .ב

  שר עובדים על סולם מדרגות). על כל סולם יעמוד אדם אחד בלבד (גם כא  .ג

  .יש לוודא שהסולם מצויד באמצעי מקורי למיעת החלקה  .ד

  יש לוודא שגובלי הפתיחה הסולם ישרים לגמרי ועולים.  .ה

קודות אחיזה בסולם. במידה ואין הדבר אפשרי העובד צריך  3על העובד לאחוז בכל עת ב   .ו

  להיות מאובטח. 

 הוא מצא בין שתי הרגליים.אין לשבת על ראש הסולם או לעמוד כך ש  .ז

 הטיפוס בסולם ייעשה עד לשלב הרביעי מלמעלה.  .ח

 טיפוס או ירידה מסולם ייעשו כאשר הפים כלפי הסולם.  .ט

מ' מעבר למשטח האכי עליו הוא שען (כדי שיתן יהיה  1סולם השעה יוצב כך שיבלוט   .י

 לעלות ולרדת בקלות)

   1:4י יהיה הסולם יוצב כך שהיחס בין היצב האופקי לאכ  .יא

 עבודה על גבי פיגומים יידים .12

 בעבודה על גבי פיגומים יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על פיגומים. .12.1
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 -העבודה על גבי פיגומים תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז .12.2

 לרבות כמפורט להלן: 2007

 מהם יש מעצור. גלגלים שלכל אחד 4פיגום ייד יכיל   .א

בתוך מבה היחס בין הצלע הקטה של פיגום מלבי לבין הגובה של משטח העמידה יהיה   .ב

. חריגה 1:3). מחוץ למבה היחס בכל צורה של פיגום ייד יהיה 1:4(בפיגום ריבועי  1:3

  מהיחס הזה מחייבת שימוש במייצבים מכל צד של הפיגום.

 45-55ס"מ), מעקה אמצעי (אזן תיכון בגובה  15ובה כל פיגום יכיל מעקה תחתון (סף רגל בג  .ג

  ס"מ). 85-115ס"מ)ומעקה עליון (אזן עליון בגובה 

  אסור להזיז את הפיגום כאשר יש עליו אשים.  .ד

אין לטפס על פיגום מצדו החיצוי אלא עם ישו סולם טיפוס שבה עם הפיגום ומיועד לכך.   .ה

כאשר הכיסה היא דרך דלתית המהווה בהעדר אמצעי כזה יעשה הטיפוס מהצד הפימי 

  חלק ממשטח העמידה.

  אין לעמוד על מעקה של פיגום.  .ו

  יש לוודא את עומס העבודה המותר על הפיגום ואין לחרוג ממו.  .ז

  מ' תעשה ע"י בוה פיגומים מוסמך. 12כל הרכבה של פיגום ייד שגובהו עולה על   .ח

  סימון.יש לתחום את אזור העבודה סביב הפיגום בעזרת סרטי   .ט

הפיגום ימוקם באופן יציב ועל רצפה ישרה וללא שיפוע ו/או  מפגע אחר (מישורי, מרוצף,    .י

  .סלול ו/או מהודק)

  לפי עבודה על הפיגום יש לבדוק שלא  קיים פגם כגון מעיכה, עיוות, סדק, שבר.  .יא

 יש לוודא כל חלקי הפיגום מקוריים ואין תוספת זמית / מאולתרת לבדוק שהפיגום יציב  .יב

ולא מתדד  לבדוק האם דרושים מייצבים במידה וקיימים מייצבים יש לוודא כי הם  

  מע' ועומדים היטב על הקרקע.  45- פתוחים ב

  בפיגום עם יותר ממשטח אחד, יש לוודא  שהפתחים מוגדים.   .יג

  אם יש מעבר עובדים מתחת לפיגום יש להסיט את מעבר לתיב אחר !!  .יד
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 דותעבודה על גבי במות הרמה יי .13

 בעבודה על גבי במות הרמה יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי הסמכה בתוקף לעבודה על במות. .13.1

העבודה על גבי במות הרמה תתבצע בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),  .13.2

 לרבות כמפורט להלן: 2007 - התשס"ז

רמה הקבלן יוודא שאישור הבדיקה האחרוה של הבמה עדיין בתוקף (בדיקת מתקי ה  .א

 חודשים) 14 –אחת ל 

  יש לערוך לפי תחילת העבודה, סקירה של הסיכוים הקיימים בסביבת העבודה ומיעתם.   .ב

  סקירה כזו תכלול בין היתר התייחסות ל: 

 .מצב פי השטח (שיפועים, בורות וכו') )1

 .מכשולים פיזיים (ציוד, פסולת, חבלים, חומרי ביה וכו') )2

 כימיקלים, מכוות וכו').ארגיות מסוכות (חשמל, גז,  )3

 .מכשולי גובה (מקום צר, צרת מעל, מבים צמודים, כבלי חשמל וכו') )4

 יש לוודא שמעקות הבטיחות סגורים היטב.  .ג

אין להעמיס על הבמה משקל העולה על המשקל המותר ע"י היצרן (שי עובדים וציוד   .ד

 .עבודה אישי)

בשלב ההתמקמות הסופית של  ) מותרת רקBoom Lift –תועה אופקית של הזרוע (ב   .ה

 הבמה.

 יש להימע מלסוע עם הבמה המצב מורם על דרך משובשת.  .ו

 אזור העבודה ייחסם ויסומן בסרטי סימון כדי שלא לסכן אשים אחרים באזור.  .ז

 אין להציב סולם או כל אמצעי אחר על גבי הבמה לשם הגבהה.  .ח

 אין לעמוד, לשבת או לטפס על מעקות הבטיחות.  .ט

גון של הרתמה יש להצמיד לקודה המיועדת לכך בבמה. אין להיקשר לקודת את כבל העי  .י
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 עיגון חיצוית לבמה כגון:  מבה או ציוד אחר שמצא בסמוך למכוה.

 יש לשים לב שלא לעמוד בסמוך למכוה על מת להימע מקודות מעיכה.  .יא

 יש לוודא שאין אפשרות של הפעלת הכלי ע"י לחיצה אקראית על מתג אחד .  .יב

העבודה תבוצע כך שתמיד ימצא לפחות משגיח אחד למטה. יש לוודא שהמשגיח יודע   .יג

 לתפעל את הבמה במצב חירום מלמטה.

 יש לקרוא היטב את הוראות הבטיחות של היצרן לפי השימוש בבמה.  .יד

במקרה והעבודה אמורה להתבצע בתאי מזג אוויר קשים (רוח חזקה, גשם, חמסין וכו') יש   .טו

 ה ולהתייעץ עם ממוה הבטיחות.לשקול  את קיומ

 כלים מכים הדסים  .14

כל כלי מכי הדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מוף וכו', יהיו תקיים ובעלי  רישוי תקף  .14.1

חברת מי רמת \כדין. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כיסתם לאתר של  תאגיד

שימוש כלשהו בכלי מכי הדסי  שאיו בעל  הגב, וכן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יעשה

 רישוי תקף כדין ו/או שאיו תקין. 

מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג  לכך כי כל מפעיל כלי מכי הדסי כאמור יהיה מוסמך  .14.2

  לכך על פי כל דין ובעל רישיון תקף כדין.

 כימיקלים וחומרים מסוכים  .15

של חומרים העלולים לגרום  זק בריאותי ובכלל זה  הקבלן מתחייב לבצע בדיקה מדידה ואיתור .15.1

חומרים רעילים ו/או פיצים ו/או מקריים, בכל מקרה בו  מצאים ו/או עלולים להימצא באתר 

העבודה אדים, גזים, עשן או חומרים מסוכים אחרים כלשהם, ובכלל זה גורמים כימיים ו/או 

 כון. פיסיקליים ו/או ביולוגיים החשבים כגורמי  סי

הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה שבה יש צורך בכיסת אדם לבור או שוחה או תא או כל מקום  .15.2

מוקף, כל עוד לא קטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומרים סוכים, לא סולקו 

החומרים המסוכים בעזרת אמצעים מתאימים, לא עשה איטום או מיעה בדרך טכולוגית 

ים מסוכים, בכל עת שבו עשוי אדם להימצא במקום המוקף, וכל עוד לא אחרת של חדירת חומר

בוצעה בדיקה אותה  אשר תוצאותיה יצביעו על אי המצאות חומרים מסוכים או חוסר חמצן 

 במקום. 
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 חפירות וקידוחים .16

הקבלן מתחייב לבצע גידורים, דיפוים והגות מתאימות בהתאם לתקות הקיימות והוראות כל  .16.1

 בהתייחס לעומק החפירה ומורכבותה, למיעת פילת אדם ומיעת התמוטטות החפירה. דין ו

לפי התחלת החפירה או החיצוב יש לבדוק קיום של קווי חשמל, ביוב, טלפון, גז וכד', ומהל  .16.2

העבודה יקוט אמצעי זהירות מיוחדים כדי להבטיח שעובדים לא יפגעו מזרם חשמלי, אדים 

  ים.מזיקים, או מים פורצ

מ', ושיש בה סכת התמוטטות, יש לקוט באמצעים בכדי למוע  1.2בחפירה שעומקה עולה על  .16.3

  תאוות מפולת העלולות לקבור עובדים תחתיה.

אמצעים למיעת התמוטטות הדפות יכולים להיות על ידי חפירה בשיפוע או התקת מערכת  .16.4

 דיפוים או תאי הגה.

תקות: מותקות בה דפות עומדות יציבות, עם משעות פי ה-דיפון תעלות באדמה חולית על .16.5

ס"מ  15וחיזוקים, המכסות את כל צידי התעלה, חודרות לעומק מספיק בקרקעיתה, ובולטות 

 מעל פי הקרקע הסמוך לתעלה.

אם קיימת סכת התמוטטות בעת התקת הדיפון, העובד ישתמש בתא הגה (אין צורך בדיפון  .16.6

ה לכל עובד המצא בחפירה, או שהחפירה מתבצעת באמצעות אם משתמשים תמיד בתא הג

 מכוה בלבד).

  מ' רק לפי תכית.  4- דיפון חפירה בעומק של יותר מ .16.7

  ס"מ משפת החפירה 50-חומר או אדמה שהוצאו מהחפירה יוחזקו במרחק שלא יפחת מ .16.8

טר יהיו כל בור, חפירה, קיר חצוב או מדרון מהם עלול אדם ליפול מגובה העולה על שי מ

  תיכון.- יד ואזן-מגודרים ע"י מעקה עם אזן

 יש לקיים תאורה אותה אם מבצעים עבודת חפירה בשעות החשכה או במקום חשוך. .16.9

בעת עבודה בשעות החשכה, יוצבו פסים בצבע אדום לאורך כל חפירה או בור שקיימת סכת  .16.10

 פילה לתוכם.

למוטט את דפותיה, אלא אם קטו אין לקרב לשפת החפירה רכב או ציוד כבד אחר שעשוי  .16.11

  צעדים מיוחדים למיעת התמוטטות.
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ידי סולם או מדרגות -היא רק על 120הירידה והעליה לבור או חפירה שעומקם עולה על  .16.12

 20מתאימים. המרחק המרבי בין הימצאות עובד בחפירה לבין היציאה ממה לא עולה על 

 מטרים.

 "מקום מוקף" –עבודה בשוחות ביוב  .17

17.1. ון עבודה מוקדם על ידי לפיסה למקום מוקף כגון שוחות או תאי ביוב יבצע הקבלן תכי הכ

ממוה  הבטיחות של הקבלן, היתר העבודה ייבדק על ידי יועץ הבטיחות של התאגיד והעבודה 

 תתבצע רק לאחר אישורו ובהתאם להיתר עבודה זה . 

 ושאים המחייבים התייחסות בהיתר עבודה זה: .17.2

 אות גזים רעילים במקום המוקף.שלילת המצ  .א

 וידוא המצאות חמצן בערכים תקיים.  .ב

אוורור המקום המוקף במקרה של המצאות גזים מזיקים או חוסר בחמצן וכיסה מחודשת   .ג

 רק לאחר בדיקה מחודשת ורק על ידי שימוש בציוד שימה מתאים.

ריתמה עם חבל שימוש בציוד מגן אישי המאפשר חילוץ מהיר מתוך השוחה כגון שימוש ב  .ד

 המחובר למתקן חילוץ. 

 פסולת באתר .18

הקבלן יערוך מדי יום את כל הסידורים הדרשים לפיוי פסולת ומכשולים מהאתר וידאג לביצוע  .18.1

 סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך.

 פיוי פסולת חומרים מסוכים יהיה בהתאם להוראות ותקות המשרד להגת הסביבה. .18.2

 באתרמבקרים  .19

 מבקרים יכסו לאתר העבודה באישור מהל העבודה בלבד. .19.1

במידה ויורשו מבקרים להיכס לאתר ייעשה הדבר בליווי צמוד תוך כדי שימוש בציוד מגן אישי  .19.2

 רלווטי.

הקבלן יהא אחראי לדאוג לבטיחות האתר, בכל עת, לרבות בעת ביקורים באתר  על  ידי צדדים  .19.3

 שלישיים כלשהם. 
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 חירום .20

קבלן לוודא שהוא והעובדים מטעמו בקיאים במצבי החירום העלולים להתפתח בתחומי על ה .20.1

 ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום אלה.

הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשוה לעובדיו ע"פ תקות הבטיחות (עזרה ראשוה)  .20.2

שת עזרה ראשוה באתר העבודה. , וימה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להג1988

הקבלן יקצה רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצעת עבודה, שישמש לפיוי פגעים למתקן 

 רפואי, או בית חולים בשעת חירום.

 דיווח וטיפול בתאות עבודה .21

בהתרחש תאות עבודה עדיפות הטיפול הראשוה היא לדאוג לבריאותם ושלומם של הפגעים  .21.1

  ר ויעיל בעת הצורך.ולדאוג לפיוי מהי

 במקביל, יש לדווח מידית בטלפון על האירוע למזמין העבודה. .21.2

 על המהל הממוה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאות עבודה". .21.3

לכל תאוה יבוצע תחקיר על ידי הקבלן, על מת להבין את אופן התרחשותו ולמוע הישותו  .21.4

ים ליישום. עותק מהתחקיר יימסר באמצעות הסקת מסקות והפקת לקחים מעשיים הית

 לחברת מי רמת הגב. \לתאגיד

 תאריך  _______________________ שם ומשפחה: ___________________

 

 ת.ז.: _________________________ ח.פ: _________________________

 

 חברה: ________________________חתימת הקבלן: __________________
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  המפרט המיוחד 

  כללי .400

  מדידות וסימון 401.1

  כללי  .א

לפי שיתחיל בביצוע העבודה לבדוק את קווי הגובה, סימון המתקים השוים,  -הקבלן חייב

מכשולים, אלמטי פיתוח וכו' , המספרים והממדים  שקבעו בתוכיות ובהוראות בכתב של 

פקח. לאחר הבדיקה יסמן הקבלן את כל המתקים, קווי הגובה, הממדים המהדס או המ

ישא ישל כל מבה או כל המבה בהתאם לתכיות ולהוראות בכתב מהמהדס או מהמפקח ו

  באחריות גמורה לדיוק סימום. כל עבודות   המדידה והסימון יבוצעו ע"י מודד מוסמך.

 .ם של הוצאות המדידות והסימון יחולו  על הקבלןמצאו  שגיאה או אי דיוק בסימו

המבים יתוקו בכל חלקי  המבה שעשו כבר מתוך אי דיוק או שגיאה כאמור, על חשבוו 

  של הקבלן והוצאותיו,  כדי החת דעתו של המהדס.

הקבלן יהא אחראי להספקתם ולהחזקתם התקיה והמדויקת של כל יתדות הסימון 

ך ביצוע המכון, ובמקרים של סילוקם ממקומם, פגיעה והסימוים האחרים, שקבעו לצור

בהם או שיוי בהם, יחדשם הקבלן או יחזירם למצבם הקודם על חשבוו והוצאותיו. כן  

  שא הקבלן באחריות מלאה יי

לשגיאות ותקלות בביצוע המבים שתגרמה על ידי סילוק  הסימוים האמורים, קלקולם, 

  שיויים או פגיעה בהם.

  ימוןמדידה וס  .ב

  במפרט הכללי.  300.22עבודות המדידה והסימון יעשו בהתאם לסעיף 

התכיות מבוססות על רקע תכיות מצב קיים שמדדו. על הקבלן מוטלת החובה לבדוק 

ולאמת התאמת הרומים והפרטים בשטח לאלו שבתכית ולדווח למהל הפרויקט על כל אי 

  התאמה כאמור.

מדידה חדשה של אתרי התחות כולל חריגה מהגבולות  לפי התחלת העבודה יבצע  הקבלן

מ' של דרכי הגישה לתחות עד אל  30-מ' לפחות לכל צד ומדידה ברוחב כ 20של התחה , 

התאים באזור התחה    L .Iהתחברות לעורקי תחבורה ראשיים. כמו כן ימדוד הקבל את 

אחר רלווטי לביצוע  את תוואי המאספים ומקומן של שוחות הבקרה הקיימים וכל מידע

  התחות.
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על הקבלן יהיה לסמן את גבולות הפרצלציה  של מגרשי התחות לפי תחילת ביצוע 

  העבודה.

חישוב הכמויות יעשה עפ"י הגבהים (הקיימים והמתוכים) המופיעים בתכיות. ערעור על 

  גבהים ומידות המופיעים בתכיות ירשמו מיד ביומן העבודה.

קודות  8יתי ברזל, מחוץ לאתר העבודה במקום שלא יפגע, לפחות וזועל הקבלן לסמן ב

  לאורך המאספים כך שבכל עת יתן יהיה לאתר ולמדוד את פריטי העבודה השוים.

לידי המתכן    DXFובדיסקט  בקובץ  1:500ממצאי המדידה ימסרו ע"ג תכית בק"מ 

  לשם התאמה לתכית ועדכון במקרה הצורך.

  מדידות כמפורט לעיל לא ישולם בפרד והן כלולות במחירי היחידה.עבור סימון ו

  קרקעיים- חציית ציורות ו/או מתקים תת 401.2

בשטח קיימים מתקים ותשתיות תת קרקעיים רבים: קווי מים, קווי מים של חב' "מקורות", 

  תקשורת, חשמל וכו'.

  דועים .על גבי תכיות מסומים מיקומם המשוער של מתקים תת קרקעיים  וי

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הוגעות בדבר, לפי התחלת העבודה, אישורי מעבר 

קרקעיים (מים, חשמל, - ואת כל האיפורמציה הדרושה בקשר למיקום  ולמפלס של מתקים תת

טלפון, דלק, ביוב, תיעול וכד') ולדאוג להזמת מפקח מטעם הרשות המוסמכת, שיהיה וכח 

  קרקעי, או בחצייתו.-ך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תתבמקום במש

קרקעי, ללא וכחות מפקח כ"ל. (התשלום  עבור המפקח -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת

  ה"ל יהיה על חשבון הקבלן).

קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש בידיים -בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת

, ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שי מטר מכל צד של המתקן, ידפן את לגילוי המתקן

קרקעי בהתאם להוראות - החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח), ויתמוך את המתקן התת

  המפקח מטעם הרשות הוגעת למתקן.

וכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת איה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הזקים 

  קרקעי.- קיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תתהישירים והע

עבור כל ה"ל, כולל עבודה בידיים, טיפול בקבלת האישורים, תאומים, תשלום אגרות למייהם, 

תשלום עבור פיקוח של הרשויות וכו' לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה 

 השוים.
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  הצטלבויות בין קווי מים וביוב  401.3

תוכו כך שיתאימו לתקות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווי מים וקווי ביוב  קווי הביוב

  מקבילים  והצטלבויות.

למרות האמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים בשטח יהיו 

  סטיות מדרישות משרד הבריאות .

  ם בין קווים והצטלבויות.בספח למכרז זה מובאות דרישות משרד הבריאות לגבי מרחקי

במידה והתכיות לביצוע אין עומדות בתקות ; מרחקים קטים מידי , מעבר קו ביוב מעל קו 

מים וכו', הקבלן יביא מיד את התוים לידיעת המתכן לצורך מתן פתרון והתאמת התכון 

  לדרישות משרד הבריאות.

באחריותו הבלעדית של הקבלן.  מודגש במיוחד שאי עמידה בדרישות משרד הבריאות היא

הקבלן יפרק וישה על חשבוו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות בתקות משרד 

  הבריאות.

  "איכותהמוח "שווה  401.4

  ".איכותלכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי הקבלן להציע "שווה   .א

ם ו/או בכתבי הכמויות ו/או " כרשום לעיל ו/או אם זכר במפרטיאיכותהמוח "שווה   .ב

בתוכיות  כאלטרטיבה למוצר מסוים הקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו 

מבחית הטיב והדרישות האחרות למוצר הקוב. טיבו,  איכותשהמוצר חייב  להיות שווה 

ל " טעוים אישורו המוקדם והבלעדי שאיכותאיכותו, סווגו, צורתו ואפיו של המוצר "שווה 

  המתכן.

החליט המתכן לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המתכן איכותו או מחירו  פחותים   .ג

מהמוצר שצוין במפרט ו/או בכתב הכמויות, יהיה רשאי לקבוע את שוויו של  המוצר 

שהקבלן עשה בו שימוש כאמור  ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע 

  .יותבמפרטים ו/או בכתב הכמו

של שי המוצרים (המוזכר במפרט/  הקטלוגיםהפרש המחיר ייחשב כהפרש בין המחירים   .ד

 כתב הכמויות)  והמוצע ע"י הקבלן ללא התייחסות למחיר הקוב בכתב הכמויות.
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   להחת צרת עבודות עפר .402

  כללי 402.01

כל עבודות החפירה תבוצעה לפי הכללים של המפרט הכללי והמפרט הבימשרדי. בכל   .א

קום בו מופיע המילה "חפירה", הכווה לחפירה ו/או חציבה בסלע מכל סוג שהוא אספלט מ

 ומצעים וכו', בכלים מכיים מכל סוג או בידיים. פיצוצים לא יאושרו.

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן יסודי את תאי המקום סוג אדמה ושטח, בדק דרכי   .ב

צרת מים וקולחים, חשמל, טלפון,טל"כ,  גישה והובלה, כבישים קיימים, גדרות, מבים,

 ביוב, הפרעות קיימות לכלים מכיים וכו' ועל יסוד כל זה ביסס את הצעתו.

לא תוכר כל תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח וההפרעות שבו או טעות באבחה מצידו,   .ג

ע בגין טעות באבחה לגבי טיב הקרקע ברטיבות וכו' גם אם התבטא השוי בשכבות הקרק

 התחתוות.

כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה תהייה כלולות במחירי היחידה של החפירה ולא   .ד

 ישולם עבורן בפרד.

  בטיחות  402.02

הקבלן הוא אחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה, לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות, 

א ידפן את דפות מחפורות וכל עבודות החפירה ומילוי תעשה באופן בטוח. אם יהיה צורך הו

  החפירה. הוראות המתכן או המפקח אין פוטרות את הקבלן מאחריות זו.

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות במשך העבודה בהתאם לתקות משרד העבודה, 

ובכל הוגע לתמיכת החפירה, גירודה, שילוטה בשלטי הזהרה וכו', כדי להבטיח הן את 

  שבסביבת שטח העבודה.העובדים והן את התושבים 

  מ' יבוצע דיפון של דפות התעלות. 2.0בכל מקרה בחפירות שעומקן מעל 

  מכשולים  402.03

יזיה בכבלים, וקרקעיים כגון: כבלי טלפון, טלו- כל האחריות למיעת פגיעות במכשולים תת

חשמל, ציורות מים וקולחים, תקשורת, ביוב וכו', תחול על הקבלן לבד, גם במקרה שלא 

איפורמציה מוקדמת על מיקום המכשולים או שהאיפורמציה מסרה לקבלן היה  מסרה

  מוטעית ולא מושלמת.

במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכיים בלתי אפשרי, או שהשימוש בכלים 

מכיים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע  חפירת התעלה בעבודות ידיים 

  ות המפורטות מעלה לגבי חפירה  באדמה רגילה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.כל הדריש
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במקומות מיוחדים, בהם קווי ציורות אחרים חוצים מעל קו הציורות, יבוצע מילוי  מהודק 

  עד לגובה הציר האופקי של הציור החוצה ולמידות והשיפועים שייקבעו ע"י המפקח.

  סוגי הקרקע 402.04

רושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוג הקרקע באמצעות המוח "חפירה" פי

כל סוגי הציוד ובכל שיטה שיהא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מופיעה 

המילה "חפירה", היא כוללת גם חציבה בסלע מכל סוג שהוא, רציף או מפורר, אספלטים, 

  הוא. לא יאושרו פיצוצים.מצעים וכו', בכלים מכיים מכל סוג ש

לולים ככאמור "במפרט הכללי" ולעיל, עבודות החציבה, פתיחת אספלטים, מצעים וכו' יהיו 

  במחיר היחידה השוים ולא ישולם עבורם בפרד.

  ריפוד ועטיפת חול 402.05

ס"מ ויעטפו בעטיפת חול. ריפוד  20ציורות הביוב וקווי הסיקה יוחו על גבי מצע חול בעובי 

ס"מ מעל  20 -היה לכל רוחב התעלה עד לגובה המצוין בחתך הסטדרטי אך לא פחות מהחול י

  פי  הציור, החול יהיה חול דיוות קי, אירטי ללא חומרים אורגיים, אבים או מלחים.

  מילוי מבוקר של התעלות 402.06

יוח המילוי מעל עטיפת החול עוד לפי הקרקע בשטח פתוח יהיה חומר מקומי מוברר. המילוי 

ס"מ תוך הידוק מבוקר לפי מוד .א.א.ש.ה.ו. והרטבה בהתאם לפרטים. בחציית  20בשכבות של 

מתוכים ולאורך כביש מתוכן המצויים בתכיות,   כבישים  קיימים או כבישים 

 20במדרכות או משטחים מרוצפים מכל סוג שהוא התעלה תמולא בחול   מהודק בשכבות של 

  .א.ש.ה.ו.מוד א 98%ס"מ לצפיפות 

ואי הקווים יוחזרו לרומים ולשיפועים המצויים שהיו לפי התחלת החפירה. תופי השטח בכל 

עודפי החפירה יפוו מהשטח ויובלו לשטח פיזור מחוץ לאתר העבודה שם יפוזרו ויהודקו 

  בהידוק כלים על פי הוראות המפקח .

החפירה בחול בכבישים קיימים  עבור מילוי בחפירה בחומר מקומי מוברר בשטח פתוח ומילוי

או בכבישים מתוכים (גם אם אים מסומים בתכית ואים ידועים בשלב הכת מכרז זה ), 

  וכל המפרט בסעיף זה לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

   חפירה לתאי ביקורת ומילוי סביב תאי ביקורת 402.07

רושה לביית תאי ביקורת או לצורך התחברויות לתאים על הקבלן לחפור חפירה וספת הד

קיימים. על הקבלן למלא סביב תאים באדמה  אזורית מובררת או חול. עבור החפירה ה"ל 
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  והמילוי  לא ישולם בפרד והתשלום ייחשב ככלול בסעיפי העבודה השוים.

  עודפי חפירה 402.08

מחוץ לאתר העבודה לאתר שפיכה כל עודפי החפירה הים רכוש המזמין ועל הקבלן לסלקם אל 

ו/או מילוי מאושר ע"י המזמין. הקבלן יבצע את מילוי החומר העודף ה"ל סביב המבים, 

מעברי כלים  6 - ס"מ תוך כדי הידוק ב 20לאחר קבלת אישור המזמין לכך, בשכבות בות 

  פיאומטיים.

ולה במחירי היחידה עבור כל המפורט בסעיפים דלעיל לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככל

  השוים.

  שקיעות 402.09

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעה שתיווצר במילוי של החפירות  לציורות, לשוחות 

ולמיתקים ולתיקון כל זק שייגרם באופן  ישיר או עקיף  הן בשטחים הפתוחים והן בשטחים 

ים, סוללות עפר וכו' המרוצפים (כבישי אספלט, רחובות, משטחי   בטון, ריצוף באריחים או לב

  או משטחי מצעים) במשך שתיים  מים מתן תעודת ההשלמה.

  מים בתעלות  402.10

על הקבלן לקוט בכל האמצעים, על חשבוו, שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או 

  בחפירות; הן מים עיליים, מי ביוב, מי שטפוות וכו'.

המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון קוות מים, רשאי יאם איכות העבודה תפגע בשל ה

  הקבלן.

  

  

154

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  צרת  .403

  כללי 403.01

סביב תחות השאיבה לביוב ועד  פרק זה מתייחס לציורות מוחים בקרקע, 403.01.01

להתחברות לקווי הגרביטציה במגיעים לתחות או קווי הסיקה מחוץ לתחות  

  שכאמור מבוצעים ע"י קבלים אחרים וכן לאביזרי העזר והמפרטים.

רים כוללים אספקת הציורות, השוחות וכיו"ב וכן סימון התוואי , וכל המחי 403.01.02

  עבודות העזר הדרשות במפרט זה ובמפרטים הכלליים .

  צרת פי.וי.סי.  403.02

באורך  SN-8צרת הביוב  בקווים הגרביטציויים תהיה מציורות פי.וי.סי. לביוב  403.02.01

 .884מ' לפי ת"י  3.0

של הציורות תיעשה לפי המפורט בפרק אספקה, הובלה , שיוע, החה והתקה  403.02.02

 של המפרט הכללי. 305

ס"מ מעל לציור. החול יהודק  20ס"מ מתחת לציור וכיסוי  20ריפוד החול יהיה  403.02.03

מצפיפותו המירבית. ההידוק ייעשה במכשיר ידי בשכבות  100% –ברטוב ל 

 ס"מ. 10שעוביין עד 

מפוררת  וקיה מאבים מילוי התעלה מעל  לחול יעשה מקרקע החפירה כשהיא  403.02.04

ס"מ לפי הצפיפות  15ועצמים זרים. הקרקע תהודק בשכבות שעוביין לא יעלה על 

 הדרשת לבות מסוללות.

 לציור תיעשה בדיקת אטימות יחד עם בדיקת השוחות. 403.02.05

 של המפרט הכללי. 309צילום וידאו בפים הציור ייעשה כמפורט בפרק  403.02.06

  שוחות בקרה 403.03

  כללי 403.03.01

בכל המקומות המצויים בתכיות. אם לא צוין בתכית סוג שוחות בקרה יוצבו   .א

 השוחה היא תהיה עשויה חוליות טרומיות עגולות בהתאם למפורט להלן.

אספקת שוחות הבקרה, כל המרכיבים שלה לרבות התקרה והמכסה וכל   .ב
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לווים הדרושים לביתה ייעשו ע"י הקבלן והם כלולים במחיר יהחומרים ה

 היחידה.

ומכסים של שוחות בקרה יהיה בהתאם לחתכים, אם לא קבע גובה תקרות 

 ס"מ. 30 – 40אחרת בתכית תבלוט תקרת השוחה מעל פי קרקע הסופיים  

מחיר היחידה של שוחה יסווג לפי חומר השוחה, צורתה, גדלה (קוטר בשוחה   .ג

עגולה) ועומק  השוחה. לא תהיה התחשבות בדרג המכסה ולא במספר הכיסות 

 מהשוחה. מפל חיצוי יחשב במחיר יחידה פרדת.והיציאות 

ועד רום  LEVEL (OUTגובה (עומק) שוחה ייחשב מרום תחתית הביב היוצא (  .ד

 פי מכסה.

 קוטר השוחה  הפימי יהיה כמפורט בחתכים ומפרטים.  .ה

  בכל מקום בתכיות או במפרט בו אמר "תא בקרה" הכווה היא לשוחת בקרה.  .ו

  תשוחות בקרה טרומיות עגולו 403.03.02

הפרק מתייחס אומם לקווי הולכה גרביטציויים אבל כל הדרישות הרלווטיות   .ז

לתאי ביקורת טרומיים לביוב חלים גם על התאים הטרומיים לתחות השאיבה 

 מ'. 3.0-3.5שעשויות מחוליות טרומיות ותאי המגובים בקטרים 

ון שוחות בקרה עגולות טרומיות ייוצרו במפעל מלט מוכר העומד בהשגחת מכ  .ח

  התקים.

כל שוחה תהיה בויה מחוליות בסיס, חוליות בייים, תקרה ומכסה. החוליות   .ט

 .489והתקרות  והמכסים לפי ת"י  658יהיו לפי ת"י  

 הקרקע מתחת למשטח תיושר ותהודק לפי מוד א.א.ש.ה.ו.   .י

גובה כל מרכיב בשוחה (חולית הבסיס, חוליות בייים) יחושבו ע"י הקבלן עם   .יא

 לקבלת שוחה בגובה המתוכן בלי צורך בהתאמות בשטח.ספק השוחה 

את החורים לחיבורי ציורות כיסה ויציאה יש לקדוח במפעל במיקום ובגודל   .יב

 המתאים לכל מוצא. לא יורשה ביצוע קידוחים בשטח.

חיבור בין החוליות, בין הבסיס לחוליה ובין החוליה העליוה לתקרה ייעשה ע"י   .יג

 ם אלסטי על בסיס ביטומי. אטם "איטופלסט" שהוא אט
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 יש להוג לפי הוראות היצרן, כדי לקבל איטום מלא.

במקרה הצורך של פירוק חוליה והרכבתה מחדש יש לגרד את האטם הישן 

 ולהתקין אטם חדש. 

חיבור שוחה לכיסות וליציאות , לרבות כיסה עלית ממפל יהיה ממחבר    .יד

חלקי המתכת במחבר יהיו  פלדה "איטוביב" שהוא מתאים לכל סוגי הציורות. 

. החלל בין הציור לבין הקדח בשוחה ימולא ע"י שרוול ספוגי 304אל חלד מסוג 

אטום מסוג המשמש לבידוד  צרת. מחברי "איטוביב"  יותקו במפעל השוחות, 

 התקה בשטח לא תאושר.

ללא חצץ, ע"י אדם  -15תעלות התחתית (בצ'יק) ייעשו בעיבודים מבטון ב  .טו

ב'.  201מחה בביצוע  עבודה זו. התוחה תהיה לפי תכית סטדרטית מס' שהת

 . 90- ה של הזרימה לא תהיה חדה מיית הטיוזו

הפרש הגובה בין כיסה ליציאה יהיה בהתאם למפורט בחתך לאורך. בדרך  כלל 

סטימטרים . כיסות  40-מההפרש לא יהיה קטן משי סטימטרים ולא גדול 

 מהיציאה מהתא.  10 -ת בצד תהיה גבוהו

התעלות יהיו בעלות חתך חצי מעגלי  בגובה שווה לקוטר הציור היוצא, הגימור 

 יהיה חלק, הן בתוך התעלה והן בגדות. 

  מדופן השוחה אל תעלת הזרימה. 33%הגדות יהיו בשיפוע מזערי של 

 חוליות בסיס עם תעלות חרשתיות מוכות לא יתקבלו בעבודה זו.  .טז

 33ו יצוקות בדופן השוחה כאשר המרווח האכי בייהם לא יעלה על מדרגות יהי  .יז

ס"מ. המדרגה  12-15ס"מ והוא יבלוט מהדופן  25ס"מ. רוחב המדרך יהיה 

תהיה עשויה יציקת ברזל עם הגה של צבע ביטומי או ציפוי פלסטי. מקום 

מ"מ למיעת  1המדרך יהיה מחוספס ומשי הצדדים תהיה בליטות בגובה 

 מ' יותקן סולם עשוי פיברגלס עם כלוב בטחון. 4.25קה. בשוחה בעומק מעל החל

  מכסים לשוחות בקרה  403.03.03

בתקרה של שוחת ביקורת או בחוליה קוית עליוה תהיה יצוקה טבעת מסגרת   .א

 מעוגת בבטון. תושבת למכסה עם מגרעות לאפשור הרמת המכסה מהצד.

בע שם הרשות. בכל מכסה מכסים לשוחת ביקורת יהיה עשוי יצקת ועליהם יוט  .ב

 יהיו  לפחות  שתי מגרעות להרמת המכסה.
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 .D -400ס"מ לעומס כבד  60בכל השוחות יותקו מכסים בקוטר   .ג

לפי הצבת המכסה יש לקות את התושבת של המכסה  מכל לכלוך ולמרוח פט   .ד

 בכל שטח המגע בין התושבת לבין המכסה.

  מפלים 403.03.04

ן כיסה ליציאה גדול מהמוגדר בסעיף מפל יבוצע בכל מקרה בו הפרש הגובה בי

  ס"מ . 40, כלומר מעל הפרש של ט"וס"ק  -לעיל   403.03.02

מפל יהיה בוי מציור אכי שיקלוט את השפכים מציור הכיסה ויתב אותו ע"י 

שתי קשתות  אל תעלות הזרימה בתחתית השוחה. הציור האכי יהיה באותו קוטר 

  של ציור הכיסה.

המפל יהיה "חיצוי", כלומר הציור האכי מחוץ לשוחה ובסמוך אליה, בדרך כלל 

  " בראש הציור האכי וציור כיסה אל השוחה בגובה ציור הספקה.Tעם מסעף  "

  ציורות המפל ואביזריו יהיו מפי.וי.סי עבה לביוב.

  א'. 201שוחת בקרה מביטון עם מפל חיצוי תבוצע לפי מפרט טטדרטי מס' 

ס"מ גדול מהקוטר החיצוי  50וצב על משטח ביטון. קוטר המשטח יהיה השוחה ת

ס"מ. משטח זה  20 -מ"מ כ 8ס"מ ויהיה בו זיון רשת בקוטר  20של השוחה. עוביו 

  יהיה גם מתחת לציור האכי  כמשורטט בתכית.

מ' או יותר תותקן  1.50מסביב למפל יש לצקת ביטון עם רשת זיון. לשוחות  בגובה  

  ס"מ עם זיון. 30 × 15ת חיזוק חגור

  בדיקות לעבודות צרת  403.03.05

 הבדיקות מתחלקות לשי סוגים לפי הביצוע:  .א

יעשו בוכחות המפקח ויירשמו ביומן.  -בדיקות העשות ע"י הקבלן וצוותו  .1

המפקח יערוך פרוטוקול לכל בדיקה ויפיץ אותה לידי המזמין (מהדס הרשות 

 האזורית), מהל הפרויקט והמתכן

יקות העשות ע"י גוף בודק מיומן ומוסמך (כגון מכון התקים, מעבדה בד .2

מוכרת, שרות שדה של יצרן) יוזמו ע"י הקבלן מהגוף הבודק לאחר אישור 

  מהל הפרויקט. דו"ח הבדיקה יופץ למזמין למהל הפרויקט ולמתכן.
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בפרוטוקול ודו"ח יש לציין מיקום מדויק של מקום הבדיקה. רישום המיקום   .ב

 היה בהתייחסות למספרי  השוחות כפי שמופיע  במפת התכון.י

כל דו"ח יציין את מועד הבדיקה, את התוצאה ואת התוצאה הרצויה. יש לצרף   .ג

 לכל דו"ח  מפתח  הסימים, והמידות בהם משתמש הגוף הבודק.

במקרה של בדיקה מדגמית שלא השיגה את התוצאה הרצויה יבוצעו בדיקות   .ד

את החלקים הטעוים תיקון. הקבלן יתקן את הטעון תיקון וספות כדי  לאתר 

 ויבצע בדיקות חוזרות עד קבלת התוצאות  הרצויות.

עבור הבדיקות, הן אלה העשות ע"י הקבלן בעצמו,  והן אלה העשות ע"י גוף   .ה

 אחר, לא ישולם בפרד וההוצאות כלולות במחירי היחידה.

  בדיקת ציורות פי.וי.סי 403.03.06

  בדיקה כללית

ל ציור צריך להיות מוטבע: תו תקן, שם המפעל ותאריך ייצור. ציור בלי על כ  .א

הטבעה זו אין להכיס אלא באישור מהל הפרויקט. ציור פי.וי.סי שיוצר לפי 

  יש לפסול ולהחזיר לספק. 2001שת 

יש לבדוק את הציור אם אין בו פגמים; מכות, דהוי כתוצאה מקריה, צורת   .ב

 ה וגמישותה.יהפעמון, שלמות הגומי

מ"מ. בדיקה מדגמית תעשה  0.1בדיקת עובי הדופן תיעשה ע"י קליבר בדיוק עד   .ג

בציור אחד מתוך חמישים משי צדדיו בארבע קודות לאורך הציור. במקרה 

  של  חיתוך ציור יש למדוד את עביו כ"ל.

לפסול מ"מ או יותר בקטע כלשהו, יש  0.4  - ציור שהעובי שלו קטן מן הומילי ב

  ולהחזיר לספק.

  שטיפת מערכת הביוב 403.03.07

שטיפת מערכת הביוב תבוצע פעמיים לפחות ע"י הקבלן. פעם אחת תבוצע שטיפה 

לצורך בדיקת ווידאו. פעם שיה תבוצע בדיקה לפי מסירת המערכת למשמין. 

במידה והמערכת לא תתקבל כולה או חלקה ותבוצע מסירה חוזרת של המערכת, 

  מידת הצורך את המערכת כך שלמזמין תימסר מערכת קייה.הקבלן ישטוף שוב ב

עבור השטיפות, הן לצורך צילומי וידאו והן לפי המסירה/מסירות למזמין, לא 
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  ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  

  בדיקת ציורות גרביטציויים מוחים בקרקע 403.03.08

אה, להבטיח כי הציור ישר לכל בדיקה לישרות הקו  תיעשה ע"י קרן  אור ומר  .א

  ארכו בין כל שתי  שוחות סמוכות.

הצרת סביב התחות עד אל התחברות לקווים יזיה לכל ובדיקה בצילום טלו  .ב

  במפרט הכללי כמפורט להלן. 316בהתאם לפרק  קיימים םגרביטציויי

  בדיקת אטימות קווי ביוב 403.03.09

 כללי

  ורת.הבדיקות יהיו  אחרי שטיפת הקווים ושוחות הביק

עבור כל הבדיקות, כולל בדיקה הידראולית, בדיקת ליישור הקווים ובדיקת ווידאו 

וכל הבדיקות חוזרות במידה ויתגלו ליקויים בבדיקות הראשוות לא ישולם בפרד 

  והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  בדיקת הידראולית

ת תאי הביקורת בהתאם לפי ביצוע הבדיקה יש לשטוף את  הציורות ולקות א

מכון מוסמך ע"י  בכל הציורות והתאיםלמפרט הכללי. בדיקת אטימות תיעשה 

מודגש במיוחד שהקבלן לא יורשה לבצע את הבדיקה   .בוכחות היצרן והמפקח

  בעצמו.

  הבדיקה תבוצע בשיטה כדלקמן:

הבדיקה תבוצע בקטעים של לא יותר מארבעה תאים כאשר התא המוך ביותר 

הבדק ימולא עד גובה התקרה  .הבדיקה תבטיח שבכל תא גובה המים לא  בקטע

מ' מטרים. במידה ועקב השיפועים הגדולים בקטע הבדק יתקבל  2.0- יהיה מוך מ

מ' או במערכת קיימים תאים שעומקם הכולל  2.0-תא שגובה המים בו פחות מ

  מ', תאים אלו יבדקו בפרד. 2.0-פחות מ

שעות לפחות. אחרי  24דק במים שיעמדו בתוך הציורות יש למלא את הקטע הב

יש  זמן יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה המים בשתי שוחות לפחות.

לשים לב שאם ירידת המים אים אחידה בכל הקטע הבדק המשמעות היא 
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  שעשתה טעות במדידה ויש לבצע את המדידה מחדש.

  על המדידה ולחשב את הפסדי החלחול. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל איץ' של  

קוטר פימי. אם איבוד המים יעלה על השיעור ה"ל, יש לבדוק את הקו בדיקה 

קפדית: כל קטע ציור בפרד וכל תא בפרד ולגלות את הקטע הדולף או את התא 

  פל בדליפות  עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצוו של המהדס.הדולף, ולט

  עבוד הבדיקה לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים.

  תוי הבדיקה ירוכזו בטבלה שלהן ויעשה חישוב של ההפסדים כמפורט

קטע בין תאים 

 וקוטר התאים

קוטר 

ציור 

 (איץ)

אורך 

הקטע 

 (מ"א)

סוג 

 הציור

משך 

הבדיק

ה 

 שעות

תוצאות  ירידת מפלס (ס"מ)          

 בדיקה

תא 

מס' 

 וקוטר

תא 

מס'   

 וקוטר

תא     

מס' 

 וקוטר

תא מס'  

 וקוטר

הפסד 

מים 

מחושב 

 (ליטרים)

הפסד מים 

מותר 

 (ליטרים)

לא  עומד 

 עומד

            

            

            

            

   ** * סה"כ       

  

ה"כ ההפסד בקטע הבדק המחושב לפי הירידה בתאים: הירידה שמדדה ס-*

  הערך בטבלה להלן לפי קוטר התא  Xבתאים  בס"מ 
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סה"כ ההפסד המותר בקטע הבדק : סיכום אורך הקטעים בין התאים בקטע  -**

  ליטר X 0.03קוטר הקטעים  (איצ'ים)  Xהבדק  ק (מטרים) 

  רידת המים בתאיםתוים לחישוב הפסד במערכת לפי י

  קוטר התא

 (ס"מ) 

  שטח התא

 (מ"ר)

  הפסד לס"מ ירידה

 (ליטרים)

 ליטר/ס"מ ירידה   7.8 0.78 100

 ליטר/ס"מ ירידה 12.3 1.23 125

 ליטר/ס"מ ירידה 17.7 1.77 150

  בדיקה סופית

לפי מסירת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הציורות כולל שוחות 

הבדיקה ה"ל לא  תשביע  את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את  הבקרה. אם

  כל התיקוים  הדרושים לשביעות רצוו של המפקח.

  בדיקה בצילומי ווידאו 403.03.10

  כללי

לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות החת הצרת בהתאם לדרש למפרט הכללי 

גור, ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל ס

הבדיקה תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת בהתאם להחיות  שתוחדר לצרת לכל אורכה.

ת האחרוה. צילומי יהעדכ הגרסהלהסמכת מעבדות לצילומי צרת מים וביוב , 

מעלות של כל תא במערכת, צילומי תקריב של ליקויים  360הווידאו יכללו צילום 

ציורות בכל קטע צרת כדרש מעלות של מחברים בין  360בצרת, שי צילומים 

  בהחיות וכל הדרש בהחיות. 

הבדיקה תעשה בכל הציורות והתאים סביב תחת השאיבה וקטעי הצרת מחוץ 

  לתחה עד להתחברות למערכת ההולכה הגרביטציוית הקיימת.

ע"י צילום טלויזיוי של פים הציור במעגל סגור תיעשה ע"י  -בדיקת "וידיאו"  

יסיון לביצוע הצילום והוצאת הדו"ח. ה המיומן לכך, ובעלקבלן משציוד ו  
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מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הציור והתאים "  ולתעד את מצב הצרת ואופן 

ביצוע החתה , מצב התאים, עיבודים בתאים, איטום בין החוליות, יקיון 

  הציורות והתאים וכו'.

ומה של כל בדיקה אחרת, שמטרתה פעולות צילום הצרת איה באה למלא את מק

לוודא ולאשר את תקיות הביצוע לפי התכיות, המפרט ולפי הוראות וספות של 

  המפקח שתו במהלך הביצוע.

במידה ובמהלך פעולות הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת, 

 יתגלו מפגעים ולחוות דעת המפקח יש לתקם, הקבלן יהיה חייב לבצע את

  התיקוים הדרושים לשביעות רצוו המלאה של המפקח .

הקבלן יתקן על חשבוו את כל הזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון 

המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקים. תהליך הצילום החוזר יהיה 

בהתאם לאמר בסעיף "ביצוע העבודה" הזמת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין 

  והקבלן ועל חשבון הקבלן.

קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתאי המכרז ובוסף רק לאחר מסירת 

תיעוד הצילום, שערך לשביעות רצוו של המהדס, תיעוד הצילום יכלול קלטת 

  וידאו ודו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים .

  החיות כלליות לביצוע הצילום

מלווה ע"י ציג המעבדה  ומן ומוסמך צילום צרת יבוצע על ידי עובד מי - 

  המוסמכת שיפקח על עבודת הצילום כל מהלכה.

של המעבדה  פעוח ממצאי צילום צרת יבוצע ע"י עובד מיומן ומוסמך - 

המוסמכת ולא ע"י חברת הצילום עצמה באמצעות תכה ייעודית לביצוע 

ו לכך, . מבצע הצילום ומפעח הצילום יוכשרו ויוסמכהפיעוח לפי ההחיות

  לאחר שעברו קורס הסמכה מתאים ועמדו במבחים ובדרישות. 

הציוד שהקבלן ייעשה בו שימוש יהיה ציוד צילום מודרי משוכלל המאשר  - 

הציור, מדידת שיפוע תאים והמצלמה לצילום היקפי של מעלות של  360סיבוב 

המעבדה המוסמכת הקו בעת הצילום, רישום המרחק לאורך הציור ועוד. 

  בלן הצילום וציודו יובאו לאישור המזמין לפי תחילת הצילוםקו

  ציוד הטלוויזיה יכלול רובוט הסעה מותאם לקטרים הדרשים, מצלמה,  - 

מקור כוח עם מייצב מתח, וכל הציוד הדרוש לביצוע ביקורת טלוויזיה במעגל  - 
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  סגור.

 המצלמות יהיו מתאימות לפעילות בסביבת ביוב. - 

ה מסוגלות לווט סביב אובייקטים קטים, שורשים, כל מערכות המצלמה תהיי - 

  ופסולת.

(ימיה ושמאלה, למעלה  Pan-and-Tiltהמצלמות תהייה בעלות יכולות צידוד   - 

מעלות, ורגישות תאורה תהיה  360×270ולמטה), עם מיימום יכולת סיבוב 

lux3  ימלית  שלקווים.  460או פחות ורזולוציה מי  

  ~) עד איסוף.1מ"מ (איץ'  25 -ון בתחום ממרחק מוקד יהיה מתכו - 

  מטר. 150האורך המיימאלי של הכבל יהיה  - 

 מטר. 1000מטר לכל  2מדידת המרחק תהיה בדיוק של  - 

 מערכת הצילום תכלול מדידת שיפוע בדיוק של עשירית האחוז. - 

המערכת המשמשת להעת המצלמה, לא תחסום את שדה הראיה של המצלמה  - 

  כון של התאים בציור.       או תפריע לתיעוד 

 כבל המצלמה יהיה מקובע ולא רפוי כדי להבטיח מדידה מדויקת. - 

ביום הצילום תבוצע שטיפה של קווי הביוב להבטיח את יקיום המוחלט לצורך  - 

הצילום וגם לאפשר בדיקה חזותית של שקעים מקומיים הציורות בהם המים 

 עומדים.

בין תאי הביקורת וצילום של תאי הביקורת  הצילום יכלול צילום של הקווים - 

מעלות של דפות התא , תקרת התא , פתח הכיסה לציור  360-הכולל צילום ב

 היוצא והציור/ציורות הכסים לתא, עיבודים וכו' וכל מרכיבי התא.

במעגל סגור בקטעי אורך  הטלוויזיהצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת  - 

המצלמה תכוון בכל קטע לכל היקפו הפימי של בהתאם למגבלות הציוד. 

הציור. המצלמה תמדוד את המרחק בתוך הציור ואת שיפוע הקו, יבצע 

צילומים היקפיים כאשר יש חשש למחבר פתוח או גומייה שלופה, יבצע צילומי 

תקריב כאשר יש חשש לפגיעה חיצוית בציור וכו'. כל המידע יופיע בסרט 

וטי למצב הציור המצולם יפורט בדוח שילווה את המצולם וכל מידע רלו

כך שהצלם  הטלוויזיהצילום. התמוות יוקרו, בעת הצילום על גבי מסך 
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והמפקח יוכלו לראות את הצילום בעת הביצוע ויוכלו לעצור ולבדוק מחדש 

 מקומות חשודים כלא תקיים.

השוחה בסוף המרחק יימדד בין היציאה מבור השוחה בהתחלה, לכיסה של בור  - 

 (מדידה     של אורך קטע ציור).

 מדידת אורך תהיה במטרים . - 

 מדידת קוטר הציור תהיה באיץ' / מטר. - 

עדשות המצלמה יהיו קיות מעיבוי ולכלוך במהלך ביקורת טלוויזיה במעגל  - 

סגור. במידה     וימצאו בציור אדים שיפריעו לקבלת תמוה איכותית, יופעל 

ם. גובה המצלמה יהיה במרכז קוטר הציור, מותרת סטייה מפוח לסילוק האדי

 מקוטר הציור. 10%מהמרכז עד 

, וכן בעזרת מיקרופון יהיה קי - וןא- דיסקהצילום על כל שלביו יתועד על גבי  - 

תיעוד קולי, על  גוף הסרט, בו יספר המצלם על כל מפגע או ליקוי ויציין את 

 מקומו המדויק.

ום יש לרשום בצבע בולט  את מספרה (כמופיע בכל שוחה ממה עשה הציל - 

 בתכיות) כדי לאפשר זיהוי ברור של מקום הצילום.

 הכת דו"ח צילום

 יוכן דו"ח מפורט שיהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול :קי   - וןא- לדיסקבמצורף 

מס' תא מוצא, תא בקצה הקטע המצולם, כוון הצילום, אורך הקטע המצולם,  - 

  קוטר הקטע המצולם וכל סימן אחר לזיהוי המקום.סוג הציור המצולם, 

 כל מפגע ומצב חריג בציור בציון המרחק מתא המוצא ומקומו בהיקף הציור. - 

  גע ומצב התאים בקצות הקטעים המצולמיםפכל מ - 

לפי דרגת חומרתם  סיכום ממצאים וחוות דעת המצלם לגבי מהות המפגעים - 

  .כדרש בהחיות

והמדידות של מידת הפחיסות בצרת יוצגו באופן  עוותים בקו (פחיסות) ימדדו - 

 גרפי על הצילומים

 מחברים פתוחים ימדדו ויוצג המרחק שמדד באופן גרפי על הצילום - 
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ומידת חומרתם  מפגעים יצולמו בצילום תקריב ויצורפו לדו"ח בצילום קשיח - 

 .רשם בדוחית

 הערות רלווטיות לכל קטע שצולם - 

  כל מידע רלווטי לצילום - 

הווידאו יוזמן ע"י המזמין מחברה בעלת ציוד מתאים, כוח אדם מיומן  צילום

העומדת בכל דרישות המפרט. לקבלן המבצע לא תהיה שום זכות בבחירת חברת 

הצילום והחברה תוכתב למעשה ע"י המזמין ולא יהיה לה שום קשר עיסקי או אחר 

  לקבלן המבצע את הקווים.

קת הווידאו כולל שטיפת הקווים לפי הקבלן ייעשה את כל ההכות לצורך בדי

ביצוע הצילומים, פתיחת/ סגירת תאים לצורך ביצוע הצילום וכל עזרה שהחברה 

  המבצעת את הצילום צריכה.

עבור בדיקת הווידאו כולל כל המפורט לעיל לא ישולם בפרד לקבלן והתמורה 

  תחשב ככלולה במחירי היחידה השוים. 

לם ישירות לחברה המבצעת את הצילום ויחייב את המזמין יזמין את הבדיקה ויש

הקבלן בעלות הצילום או שיורה לקבלן לשלם ישירות לחב' הצילום לפי להחלטתו 

הבלעדית של המזמין. לקבלן לא תהיה זכות לקבוע את מבצע הצילום ולהתערב 

בקביעת מבצע הצילום וגם לא תהיה לו שום זכות להתערב בקביעת המחיר 

  הצילום.שישולם למבצע 

  שוחות בקרה

  יש לבדוק בכל שוחה :

 שם היצרן, תו תקן, תאריך ייצור, שלמות כל מרכיב ומידותיו. .1

 מרי האיטום (איטופלס, איטוביב) טריותם וגמישותם.וח .2

 מדרגות ויציבותם. .3

 התאמת תעלות הזרימה (בצ'קים). .4
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 מים וסיקה לביוב –קווי לחץ  403.04

  כללי  403.04.01

ות התחה אבל גם מחוץ לתחה במידה פרק זה מתייחס לעבודות בתחום חצר

וההתחברות לקווי סיקה קיימים ומאספי ביוב גרביטציויים מצאים מחוץ לגדר 

  התחה.

  עבודות עפר 403.04.02

עבודות עפר עבור החת צרת מים והשקייה תבוצעה בהתאם למפורט בפרק 

ה כיסוי מיימלי מעל הציורות יהי 200, חתך של התעלות יהיה לפי תכית 401.4

מ'. החת צרת המים תבוצע אחרי גמר עבודות עפר כלליות. יש להקפיד לבצע  1.0

  בדיקות לצפיפות חומר המילוי המהודק בסוללות ובאגים טרם החת צרת המים. 

  סוג הציור 403.04.03

שחורים עמידים גד קריה  10ציורות המים יהיו ציורות פוליאטילן מצולב דרג 

U.V.  

  יהיו ציורות פוליאתילן מצולב כ"ל אבל בגוון אדום.ציורות הסיקה והביוב 

  לא לשתייה". –על הציורות יהיה כיתוב "מי ביוב 

  הציורות יסופקו על גבי תוף או גלילים בהתאם לצורך בתאום עם הספק.

  ספחים 403.04.04

המחברים בצרת פוליאטילן מצולב יהיו תוצרת פלסאון בריתוך חשמלי 

)ELECTRO FUSION.(  

  ותהחת הציור 403.04.05

 57.07החת הציורות פוליאתילן מצולב תבוצע בהתאם למפרט הכללי פרק 

  .1083הוראות יצרן  הציורות ות"י 

יש לתאם את ההחה ובדיקת הציורות עם שרות השדה של יצרן הציורות. על 

הקבלן להגיש למפקח אישור של המפעל על בדיקת הלחץ שעשתה וכן כתב אחריות 

  אביזרים. (בדיקת הלחץ תהיה בהתאם להחיות היצרן).של המפעל על הצרת וה

167

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

האישורים ה"ל מאת שירות השדה אים מחייבים את המפקח וכל דרישה לתיקון 

  וכו' שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י הקבלן.

ביצוע ההחה, בדיקת הלחץ וכו' יהיו בהשגחת שירות השדה של יצרי הציורות. 

ור שאכן ביצוע המערכת עשה בהשגחת שרות עם גמר העבודה, הקבלן ימציא איש

  השדה של היצרן והמערכת עומדת בדרישות היצרן.

האישור ה"ל מאת שירות השדה איו מחייב את המפקח וכל דרישה לתיקון וכו' 

  שתידרש ע"י המפקח, תבוצע ע"י הקבלן.

עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכיות. כאשר אין חתכים כיסוי מיימלי 

 120ס"מ, כיסוי מיימלי לציורות בכבישים יהיה  100יורות בשטח פתוח יהיה לצ

  ס"מ.

  בדיקת לחץ 403.04.06

של המפרט הבימשרדי. כל  קטע של  57038בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף 

 12הקו המוכן ולפי כיסוי המחברים יש לבדוק בדיקה  הידראולית בלחץ פימי 

חברים מתוך החה כי הציורות עברו אטמ'. בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המ

בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה המתארת את בדיקת הלחץ של  

  הציורות.

אטמ' אחרי יפוח סופי של  12הלחץ של  בדיקת הלחץ תערך בוכחות המפקח.

הציור ישמר במערכת שלוש שעות  לפחות. רק לאחר אישור המפקח תכוסה 

  יפיץ תעודה המעידה על הבדיקה .החפירה. ציג המפעל 

את הקצוות הפתוחים של הקו הבדק יש לסגור באוגים אטומים ופקקים ולעגם 

  אטמ' מבלי להפתח בעת כיסת הלחץ לקו. 12בצורה שיעמדו בלחץ הבדיקה של 

יש להגיש למפקח את פרטי העיגון  לאישור. המים לבדיקות אלה יסופקו ע"י 

בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה וספת  המזמין. אם תיעשה הבדיקה

  כ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.

על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים להוצאה לפועל של איטום 

חיבורים והבדיקה ההידראולית, לרבות אוגים ואטמים לסגירת קצוות הציורות, 

הלחץ ומדידתו. עבור כל ה"ל לא ישולם משאבות ומומטרים מתאימים ליצירת 

  בפרד ומחיר בדיקת הלחץ יחשב ככלול במחירי היחידה השוים.

  שטיפת ציורות המים 403.04.07
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  שטיפת ציורות המים תעשה לפי מפרט משרד הבריאות המצורף למכרז זה.

    אופי מדידה - ציורות לחץ 403.04.08

כלול רכישת המדידה תהיה לפי מטר אורך, מסווג לפי קוטר וסוג הציור וי

הציורות במפעל היצרן, הובלתם לשטח העבודה, אחסום, אספקת מחברים, 

אטמים וכו', פיזור הציורות לאורך התוואי, חפירה ו/או חציבה, מצע ועטיפת חול, 

החת הציורות, מילוי החפירה בחומר מקומי מבורר מהודק בהרטבה בשכבות של 

ות מי ביוב", אספקת והתקת כל ס"מ, סרט סימון אדום עם כיתוב "זהיר 15

הספחים והאביזרים שלא מוזכרים בסעיפים פרדים כגון מסעפים, מסעפים עם 

יציאות מאוגות או זקפים, היצרויות, אוגים, קשתות מכל הסוגים, גושי עיגון 

  מבטון, בדיקת לחץ, שטיפה, וכו' כמפורט בסעיפים  הרלבטיים במפרט.

של המפרט הבימשרדי אך תהיה  57.00.01סעיף שיטת המדידה תהיה כמפורט ב

ברוטו כולל את כל האביזרים הן בתאים והן מחוצה להם. עומק  החפירה לא ימדד  

  לצורך תשלום, יהיה כזה שיבטיח מיימום כיסוי  כמפורט במפרט או בתכית.

  החיות להחת ציורות ביוב וקו סיקה בקרבת ציורות מים  403.04.09

שיתאימו לתקות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין קווי  קווי הביוב תוכו כך

  מים וקווי ביוב מקבילים ומצטלבים.

למרות האמר לעיל יתכן שעקב הצטלבויות עם מערכות אחרות או מצבים חריגים 

  בשטח יהיו סטיות מדרישות משרד הבריאות.

בספח למכרז זה מובאות דרישות משרד הבריאות לגבי מרחקים בין הקווים 

  הצטלבויות.ו

במידה והתכיות לביצוע אין עומדות בתקות: מרחקים קטים מדי, מעבר קו 

ביוב מעל קו מים וכו', הקבלן יביא מיד את התוים לידיעת המתכן לצורך מתן 

  פתרון והתאמת התכון לדרישות משרד הבריאות.

של  מודגש במיוחד שאי עמידה בדרישות משרד הבריאות היא באחריות הבלעדית

הקבלן. הקבלן יפרק וישה על חשבוו עבודה שלא בוצעה לפי הדרישות המפורטות 

  בתקות משרד הבריאות.

  חציית מבים, מתקים, דרכים, וכבישים ע"י תעלה לצרת 403.04.10

  כללי בטיחות 
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 חתימת המציע: ________________________

חציית מבים, גדרות, צרת עילית ות"ק, כבלי  חשמל וטלפון עיליים  ות"ק  

בוצע בזהירות תוך שמירה מרבית על המבה ומכשולים אחרים  שבתוואי, ת

  ים.יובהתאם  לאישורי החפירה  הרלווט

הקבלן יתמוך בכל מבה או תשתית על קרקעי או תת קרקעי על מת למוע 

  קריסתם בזמן ביצוע העבודות. לאחר החציה יתוקן ויוחזר הכל לקדמותו.

   סידורי תועה לחציית עורק תחבורה

  ן וסף לכל הדרישות עפ"י המפורט להלן:בחציית כביש יהג הקבל

שא בכל יהקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות הדרשים להבטחת העבודה  וי .1

  וצר מחמת זקים לצד שלישי כתוצאה מהעבודה.יוהתוצאות העלולות לה

  עבודות החפירה תבוצעה ע"י הקבלן בשלבים מתואמים מראש עם המפקח. .2

יתקין הקבלן דרך עוקפת  ן יהיה צורך,באם, לפי שיקול דעתו של ציג המזמי .3

לשביעות רצון המפקח ו/או יבצע את העבודה  בשלבים באופן כזה שבכל שלב 

לא חסם לתועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש. הקבלן יבצע את ההטיה על 

  חשבוו הוא ויסדיר אותה בצורה שלא תפריע לתועה הזורמת.

היום הוא יהיה אחראי לשמירה מקרה שהקבלן לא יסיים את העבודה במשך  .4

במקום במשך כל הלילה כדי למוע תאוה. העבודה תבוצע באופן כזה שתימע 

ככל האפשר הפרעה לתועה.  לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד ואופן 

 הביצוע עם המועצה המקומית.

  הקבלן ידאג לדברים הבאים: .5

  מהדס המועצה. החפירה תבוצע לפי הסידורים שיקבעו ע"י המפקח או  .א

מחזירי אור וכו' עפ"י  כל שטח העבודה יסומן ע"י מחסומים, שלטים,  .ב

  הוראות המפקח.

  מחסומים יושארו מוארים בלילה ע"י פסים אדומים.  .ג

  לא יושאר על פי הכביש,  מחוץ למסומן לעיל כל חומר, חפץ או כלי עבודה  .ד

  כל המתקים לעבודה יהיו בפיקוח ושמירה בלתי פוסקת  .ה

מצהיר בזה כי ידוע לו שחסימת כביש ללא אזהרה מתאימה מהווה  הקבלן  .ו
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 חתימת המציע: ________________________

  עבירה פלילית והוא אחראי עבור כל הזקים שיגרמו עקב העבודה.

לפי התחלת ביצוע העבודה על הקבלן לתאם עם ציג המועצה המקומית את   .ז

מועד תחילת העבודה ושלבי הביצוע ולקבל הוראות הוגעות לבטיחות 

 ל העבודה.ולאפשר לו פיקוח ע
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 חתימת המציע: ________________________

  חציית כבישים

בחציית כביש, מתקים ומבים, ע"י חפירת תעלה יהיה על הקבלן להשתמש בציוד 

המתאים לכך כדי להבטיח שהזק שיגרם יהיה מזערי. במסעות אספלט יבוצע 

  יסור שכבות האספלט.

רוחב התעלה יהיה מזערי בהתאם לקוטר הציור ובהתאם לפרט סטדרטי מס' 

200.  

החוזר בכביש יעשה עם חול בשכבות או מצע מהודק עד למפלס  תחתית  המילוי

ס"מ מפי הכביש הקיים. ממפלס זה  60-אך לא יותר מ מבה שכבות הכביש,

 3ס"מ מתחת לרום הסופי.  8תשוחזרה השכבות שהיו טרם פירוק ועד לרום של 

.ש.ה.ו. מוד א.א 98%שכבות מבה הכביש תכלולה מצע סוג א'  מהודק לצפיפות 

  ס"מ לפחות.  20כל שכבה בעובי של 

ק"ג למ"ר ריסוס יסוד ושכבת בטון  1בכמות של  M.C 70ריסוס תשתית ביטומן 

ביטומן, מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי  4.75%ס"מ עם  5אספלט מקשרת בעובי 

  בחומר מצעים.

  ק"ג/מ"ר (ריסוס מאחה). 0.25בכמות של  C.R 70לאחר מכן ריסוס בביטומן 

ביטומן, מיד לאחר  5.2%ס"מ, עם  3שכבה ושאת מבטון אספלט דק בעובי של 

כיסוי בשכבה המקשרת, אלא אם כן תיתן הוראה אחרת. לאחר הכיסוי בכל שלב 

  יש לכבוש את תיקון  הסלילה במכבש מתאים.

בדרך מצעים או בשולי הכביש ייעשה הכיסוי כ"ל אולם ללא כיסוי אספלט. עבור 

ה הכרוכה בהחזרת הכביש לקדמותו תשולם תוספת לפי מ"א. תוספת העבוד

  קצות המיסעה. (לא כולל מצעים או שולי כביש). 2התוספת תימדד בכביש טו בין  

      אמצעי זהירות במקרה של עבודה בביבים קיימים

הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים 

, לרבות תאוות הקשורות בעבודות חפירה, חציבה, אחסון למיעת תאוות עבודה

  וי ציורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד  וכו'.וושימוש בחומרי פץ, החת ק

הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם  באתר או בסביבתו 

רויות בעת ביצוע העבודה ויקפיד על קיום כל  החוקים, התקות וההוראות העי

ים  אלו. הקבלן יתקין אמצעי דיפון מתאימים לחפירות ,  יוהממשלתיות בעי

פיגומים, מעקות, גדרות זמיות אורות ושלטי אזהרה כדרש  כדי להזהיר את 
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מצאותם  של בורות, ערמות עפר, יגרם בשל היהציבור מתאוות העלולות לה

עם סיום העבודה בכל חלק  פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים  אחרים באתר. מיד

של האתר חייב  הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות  והעפר 

  ולסלק את כל המכשולים ששארו באתר כתוצאה מהעבודה.

הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל זק שייגרם לרכוש או לחיי  אדם ובעלי חיים עקב 

יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר  אי קיטת  אמצעי זהירות כדרש והמזמין  לא

תופיה אליו. האמור  לעיל מודגש במיוחד לאור החפירות העמוקות שיש בהן בעת  

העבודה ואשר מחיבות דיפון מתאים. בכל מקרה יבוצע דיפון  כזה בתעלות עמוקות 

  מ'. 1.20 - מ 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לעכב תשלומים לקבלן וזאת עקב  תביעות של 

  רמים אחרים בשל אי קיטת אמצעי זהירות מטעם  הקבלן.גו

את הסכומים ה"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות 

צויים יבהסכמת שי הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפ

עקב תאות עבודה לעובד של  הקבלן או לאדם אחר, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת 

  שא באחריות כלשהי בגין ושא זה.יח מתאימה והמזמין לא יבטו

תיקון ו/או  התחברות לביבים או שוחות  בקרה קיימים על  במקרה של עבודה,

הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות  להמצאות גזים מרעילים ולקוט 

  בכל אמצעי הזהירות וההגה  אשר יכללו בין היתר את אלו:

כו' יש לוודא שאין בה ו תקן, לשוחת בקרה ,בור רקב ,בור סופגלפי שכסים למ .1

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר  גזים מזיקים ויש בה כמות חמצן מספקת.

כס למתקן אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים יחמצן, אין לה

מכיים. רק לאחר שסולקו כל הגזים  ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת 

  כיסה לתא הבקרה, אבל  רק לושא מסכות גז.תותר ה

שעות לפחות לפי   24הקו לתקופה של  אוורורמכסי המתקים יוסרו, לשם  .2

 הכללים הבאים:

מכסה המתקן שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה במתקן קיים  -

  בשי המתקים הסמוכים, סה"כ שלשה מכסים.

  ת החיבור.המכסים משי צידי קוד - לחיבור אל ביב קיים  -

שאר אדם וסף מחוץ לשוחה אשר יכס למתקן אלא אם כן יילא יורשה אדם לה .3
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 חתימת המציע: ________________________

  יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הכס למתקן ילבש כפפות גומי ויעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  .4

מחליקות ויחגור חגורת  בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו חופשי יחזיק 

 חוץ לשוחה.האיש המצא מ

 שא מסכת גז מתאימה.ימ' י 3.0הכס לשוחת בקרה שעומקה מעל  .5

מ' יופעלו מאווררים מכיים לפי כיסת  5.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על  .6

 אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כיסה למתקי ביוב (שוחות ,בורות רקב 

י הבטיחות הדרשים ויאומו בשימוש באמצעי הבטיחות וכו') יודרכו בושא אמצע

  שהוזכרו, הכל כאמור במפרט הכללי.
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  תחות השאיבה לביוב  .404

  כללי  404.1

מ' או יצוקות מבטון באתר בהתאם  3.5התחות תהיה בויות מחוליות טרומיות בקוטר 

  לתכיות וכתבי הכמויות.

  העבודות בתחות השאיבה כוללות בין היתר  :

 עבודות עפר -

 תאים טרומיים לתחות השאיבה, בורות קליטת גלישות, מסים עדיים וכו'.  -

 חות , מבים ,  משטחי בטון וכו'עבודות בטון יצוק באתר לת -

ביצוע חדרי חשמל וגרטורים כולל עבודות בטוים , ביה, טיח, איטום, חיפוי אבן,  -

 מסגרות, חשמל פים וכו' הכל כמורט בתכיות וכתבי הכמויות

 עבודות איטום -

 עבודות מסגרות -

 מתקי חשמל -

 מצעים ותשתיות -

 גדרות ושערים -

באר מכרז וגרטור וסף להתקה במבה בתחה קיימת גרטורים לחרום בתחות שוא ה -

 מילכה

 סלילת כבישים -

 קווי מים וביוב תת קרקעיים -

עבודות צרת בתחום המגודר של תחות השאיבה ומחוץ לתחום התחה עד אל קווי  -

 הסיקה וקווי הגרביטציה הקיימים או המבוצעים ע"י קבלים אחרים

ות, מסים עדיים, מתקן לטיפול בריחות  אספקת והתקת ציוד אלקטרומכי: משאב -

 וכו'.

עבודות חשמל כולל לוחות חשמל, פיקוד ובקרה, גרטורים לחרום, חווט, תאורת שטח  -
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 וכו'

 מערכת העברת התראות למועצה -

 עבודות שוות -

  עבודות עפר 404.2

  מפרט כללי. 404.2.1

 כל עבודות פרק זה, אם לא צוין כאן אחרת במפורש, יעשו וימדדו עפ"י הוראות

  מפרט כללי לעבודות עפר בהוצאתו העדכית האחרוה. - 01המפרט הכללי פרק 

  הגדרת החפירה 404.2.2

המוח חפירה הזכר במכרז/ חוזה זה, מתייחס בכל מקרה לכל סוגי   .א

החפירה/ חציבה בכל סוגי הקרקע והסלע כולל חציבה בסלע רצוף, עבודת 

או עבודת ידיים ידיים באמצעות כלים שוים  וכו' אף אם לא זכרת חציבה 

 במפורט. 

הקבלן חייב להתרשם בעצמו מסוג הקרקע ע"י ביקור באתר ועריכת   .ב

  בדיקות קרקע. 

  טיפול בעודפים בפסולת. 404.2.3

כל עודפי חפירה ו/ או פסולת יסולקו אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך מותר 

עפ"י הרשות ועפ"י הוראות המפקח וזאת בלי להתחשב במרחקי הובלה הדרשים, 

  על אחריותו וחשבוו של הקבלן.הכל 

  עבודת ידיים 404.2.4

מחירי היחידה השוים כוללים עבודת ידיים לגילוי מערכות קיימות, לעבודה 

בקרבת מבים או תשתיות קיימות, לצורך התחברות למערכות קיימות או בכל 

  ידרש ע"י המפקח.ימקום ש

  יקוי, פיוי וחישוף 404.2.5

הקרקע עד לחשיפת שכבת עפר קיה  ס"מ לפחות מפי 20חישוף יבוצע לעומק של 

מכול חומר אורגי, פסולת וכו'. אין להשתמש באדמת החישוף לכל שימוש בשטח 

  התחה. אדמת החישוף תסולק אל אתר מאושר מחוץ לאתר מורשה ע"י הרשות.
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ידרש ע"י המהדס יעבודות חישוף ימדדו לתשלום לפי מ"ר  בכל עומק החישוף ש

  במקום.

  סימון ומדידות 404.2.6

ימון קווי החפירה ע"י הקבלן יעשה על חשבוו באמצעות מודד מוסמך בהתאם ס

לתוכיות, הוראות והחיות המהדס. הסימון ייבדק ויאושר ע"י המהדס במקום. 

בזמן בדיקת הסימון ועד לאישורו, רשאי המהדס לשות או להורות את הקבלן 

שות התכון ותאי לשות את הסימון והמידות השוות בהתאם לשיקוליו, דרי

  המקום והקרקע.

על הקבלן לקחת בחשבון שהמידות השוות המצויות בתוכיות עלולות להשתות 

בהתאם לאמור לעיל. הקבלן לא יתחיל בעבודה לפי בדיקת הסימון וקבלת אישור 

בתוכיות,  המצויותבמפורש בכתב מהמהדס, במקרה שתגלתה סתירה במידות 

בלן לעורר את תשומת לבו של המהדס על כך ולקבל או מידה חסרה, על הק

הוראותיו. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבוו הוא, כל שגיאה בביצוע, שלפי דעת 

  המהדס ובעת מהזחת סעיף זה. 

מטר מגבולות  100לקבלן ייתו שתי קודות קבע עם גובהיהן במרחק שלא יעלה על 

דידה שתכלול קו בסיס מחוץ לתחום שטחי העבודה. מודד הקבלן יסמן מערכת מ

העבודה. בקו הבסיס תקבעה לפחות שלוש קודות. מערכת הסימון הפימית תהיה 

קשורה לקו הבסיס. שמירת הקודות ה"ל וחידושן יהיו על חשבון הקבלן ועל 

  אחריותו. 

צירי המכון יסומו בהתאם לתוכיות ובהתאם להוראות המהדס. סימון הצירים 

מטר. תימדד רשת חתכים יצבת  20יתדות במרחקים שלא יעלו על  יעשה ע"י

לרוחב ולאורך לגבי קו הבסיס. הצפיפות של החתכים כ"ל יהיו בצפיפות יתדות 

הסימון. מדידות אלו תעשיה לפי התחלת העבודה ולאחר סיומה ותשתמשה 

  בסיס לצורך חישוב הכמויות לתשלום.

  רטיבות בקרקע 404.2.7

מצעים הדרושים להבטיח שהשטח בו יבוצעו העבודות יושאר הקבלן יקוט בכל הא

יבש. באם יהיו מים בקרקע ובחפירות השוות בעת ביצוע העבודות, יקוט הקבלן 

בכל האמצעיים להורדת מפלסם ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום 

אחר, שיאושר מראש ע"י המהדס ומבלי לגרום לזקים למיתקים קיימים, הכל 

ורט במפרט הכללי. הקבלן יבטיח על חשבוו את החפירה ואת הסוללות כמפ

הקיימות, בכל אמצעי הראה לו כמתאים ובהתאם לחוק, לעמידה בפי מפולות 
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 חתימת המציע: ________________________

  ובפי חדירת קולחים, מי תהום ומי גשמים בשעת העבודה.

לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הוצאות ישירות או עקיפות כלשהן שיגרמו לו 

צעי הגה מפי חדירת מים לחפירות, הסידורים לסילוקם ותיקון בקשר לאמ

  הזקים, במידה ולא יקוט באמצעי הגה הדרשים

  חפירה כללית 404.2.8

המוח "חפירה" בכל הסעיפים מתייחס לחפירה ולחציבה באדמת המקום גם אם 

  לא צוין כך במפרט בכל סעיף. 

צעתו בהתאם לסוגי על הקבלן לבדוק את סוג וטיב הקרקע בעצמו ויבסס את ה

  הקרקע הקיימים, הכל כאמור במפרט הכללי.

הקבלן יבצע עבודות חפירה כללית בשטח בהתאם לרומים המסומים בתוכיות 

  ובהתחשב בעובי הכיסוי הדרש בפיתוח השטח, כמצוין בתכית.

עודפי האדמה יסולקו ע"י הקבלן למקום שפיכה מאושר ע"י המהדס כמפורט 

  להלן.

וצע בשיטות שוות ובאמצעות ציוד מכי במידת דיוק המצוית בהמשך. החפירה תב

באדמה החפורה המתאימה ישתמשו בעתיד לצורכי המילויים. במסגרת מכרז זה 

  תאוחסן אדמת החפירה בערמה במקום שיאושר ע"י המהדס.

במקרה של חפירה מעל העומק הדרוש ובהתאם לסטיות המותרות, כמצוין בהמשך, 

, על חשבוו, את החסר במצע סוג א' תוך הדוק בהתאם למפורט ימלא הקבלן

  למפרט הכללי. 01.39בסעיף 

על הקבלן לקוט בכל אמצעי הזהירות על מת שלא לפגוע או לשות דרכים, 

  כבישים, מבים, חפירות ותעלות קיימים מחוץ לקו החפירה.

כה בכל מקום בו הקבלן יתקין על חשבוו ולפי אישור המהדס, אמצעי דיפון ותמי

יקבע המהדס כי קו החפירה קרוב למבים ומתקים במידה המסכת את 

  שלמותם.

הוצאות הדיפון ותיקון כל זק והחזרת המצב לקדמותו במקרה של פגיעה 

  במתקים קיימים מחוץ לקו החפירה, יחול על הקבלן בלבד.

תוה בהתאם לגבהים, לשיפועים ולמדות היות עבודות החפירה תבוצעים בתוכ
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 חתימת המציע: ________________________

  ובהתאם להוראות המהדס.

  הסטיות המותרות לגבי העבודה בחפירות הן:

  ס"מ מהרום המצוין.  + 5  -לגבי עומק החפירה בקרקעית:   .א

  מהשיפוע המצוין.  + 2% -לגבי החפירה בשיפועים:   .ב

הקבלן יעמיס את החומר החפור ויובילו לאחסה במקומות ההחה או השפיכה 

  מפקח. החומר המיועד למילוי יפוזר בשכבות אופקיות.שיקבעו בתיאום עם ה

קח בחשבון כי בזמן החפירה הוא עשוי להידרש לסווג את החומר החפור: יהקבלן י

חומר ראוי למילוי וחומר פסול למילוי. הקבלן ימסור למפקח בכל פעם שהוא תקל 

פיכת בחומר שוה מזה שתקבל מבדיקות ראשוות, ויקבל הוראות בוגע למקום ש

  כל סוג וסוג של חומר.

החפירה בעזרת כלים מכיים מתאימים או בעבודות ידיים תעשה לפי בחירת 

הקבלן ובאישורו של המהדס. לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודות ידיים, 

  דיפון, תיקוים, הרחבות וכו' הדרושים להשלמת החפירה.

ודות העפר כלולה בסכום כולל מדד והתמורה עבור ביצוע עביפח עבודות עפר לא י

  של החוזה, בהתאם לסעיפי כתב הכמויות.

החפירה תכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי כ"ל בכל סוגי הקרקע במקום, 

כולל חצוב, אשר עבורו לא ישולם בפרד, וכן את ההובלה, ההרחקה, הפזור 

  והאחסון של העפר במקומות מאושרים על ידי המהדס.

  למבים חפירה ומילוי 404.2.9

החפירות למבים תבוצעה במדויק ובהתאם לסוג הקרקע ושיפועים דרשים 

לקבלת חפירה יציבה. במידה ועל הקבלן לבצע חפירה וספת לצורך קבלת מרווח 

עבודה לביית התביות או ביצוע הציפוי החיצוי, לא תשולם לו תוספת עבור 

באם יהיו מים בקרקע  חפירה מעבר לקוי החפירה במבה המסומים בתכיות.

ובחפירות השוות בעת ביצוע העבודות, יקוט הקבלן בכל האמצעים להורדת 

המפלסים ולסילוקם מהחפירות ומשטח העבודה למקום אחר, שיאושר מראש ע"י 

המהדס ומבלי לגרום לזקים למבים ומתקים קיימים הכל כמפורט במפרטים 

  וללא תשלום וסף.

ולרי מתחת למבים יקבע בשטח ע"י יועץ הקרקע. שלב א' הצורך במילוי חומר גר
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 חתימת המציע: ________________________

של החפירה יבוצע עד לעומק תחתית המבה ורק לאחר בדיקת תחתית החפירה ע"י 

ה, ימשיך הקבלן ייועץ הקרקע ומתן החיה בכתב לגבי הצורך בשכבת מצע ועובי

  בהעמקת החפירה לעומק הדרוש.

ה"ל בכל סוגי הקרקע במקום,  החפירה תכלול את כל העבודות ושרותי הלוואי

כולל חציבה וכן את סווג החומר, ההובלה, ההרחקה, הפזור והאחסון של העפר 

במקומות מאושרים על ידי המהדס, את מילוי סביב המבים (ראה להלן)  וכו' הכל 

  כמפורט.

ס"מ ויבוצע  40המילוי מתחת לרצפת התחה יהיה ממצע סוג א' בעובי מיימאלי ל 

  כדקלמן:

לצדדים) למפלס הדרש ולהדק תחתית  1%יש לבצע חפירה כללית (בשיפוע  -

  החפירה באמצעות שישה מעברים של מכבש ויברציוי כבד.

 1%מ') יורכב מחומר ממצע סוג א'  המכיל עד   0.40המילוי החוזר (בעובי מיי  -

ס"מ. חומר המילוי יהיה קי מחרסית, מטין,  7דקים ואבן בגודל מקסימאלי של 

  מחומרים אורגיים ומכל חומר מזיק וזר אחר ויאושר מראש ע"י המהדס.

ס"מ וההידוק יבוצע באמצעות מכבש  20עובי השכבות (לאחר הידוק) יהיה  -

ממודיפייד  98%טון לפחות) לצפיפות של  8ויברציוי (בעל משקל סטטי 

  א.א.ש.ה.ו.

  ים.מ' לפחות מגבולות המתק 1ממדי החפירה להחלפת הקרקע יחרגו  -

החפירה לביצוע המילוי המהודק תעשה בשיפועים לפי המלצות דו"ח יועץ  -

  קרקע.

  תחתית החפירה תאושר ע"י מהדס הביסוס. -

במקרה של תחתית מתקים משופעת, יש לבצע מילוי מהודק בשכבות כדרש 

  וביצוע עיבוי למפלס הדרש ע"י עבודה ידית.

שב ככלולה במחירי היחידה וה תחעבור החפירה למבים לא ישולם בפרד והתמור

  השוים.

  רי קירות בהתאם להמלצות דו"ח יועץ הקרקע.ומילוי חוזר מאח

המילוי כ"ל יכלול אספקה, פיזור בשכבות, הרטבה והידוק כמפורט. עבור המילוי 
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 חתימת המציע: ________________________

בשכבות כ"ל לא ישולם בפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי התאים 

  הטרומיים.

  מילוי חוזר ליסודות  404.2.10

לוי חוזר  סביב ליסודות יבוצע בהתאם לתכיות ממצע סוג א'  מהודק בשכבות מי

ס"מ  20ס"מ העליוים  בשכבות בעובי  60מוד. אאשהו.  98%ס"מ לדרגת  20של 

  לדרגת צפיפות מלאה לפי מוד  א.א.ש.ה.ו.

  

  מדידה ותשלום לעבודות עפר 404.2.11

  יכלל  .א

ים הטרומיים של תחפרד  ת השאיבהועבור חפירה ומילוי למבלא ישולם ב

  והתמורה תחושב ככלולה במחירי היחידה השוים.

עבור עבודות עפר למבים יצוקים באתר ( תחת השאיבה בכפר הוער יצה) 

  ישולם לפי סעיפים ומחירי יחידה בהתאם לכתב הכמויות.

היא תחה יצוקה שיצה  רמודגש במיוחד שהכווה לתחת השאיבה בכפר הוע

.  המדידה תהיה מדידה תיאורית ללא עבודות העפר יימדדובלבד בה באתר 

  מ' לכל צד של המבה.  1.0חישוב שיפועי החפירה לפי גודל המבה  בתוספת 

לתחות ווים להתאים הטרומיים ה התחות הטרומיות ולכל  כלעבודות העפר ל

כגון תאים לגלישות, תאים טרומיים מיוחדים וכו', עבודות העפר כלולות 

  רי היחידה לתאים.במחי

עבודת החפירה תכלול גם את יקוי השטח, הקמת מבים זמיים במידת הצורך, 

חפירה במקומות מוגבלים בעבודת ידיים, חפירה בשלבים, יקוז וכל עבודה 

אחרת ההכרחית להחזקת החפירות ביבש, הובלת חומרים למרחק שאיו עולה 

או עד לשטחי הפיזור, או מ' ממקום החפירה עד למקום השימוש,  5000על 

לערמות זמיות, מיון וסיווג החומר המתאים לשמש כמילוי חוזר, החת החומר 

החפור כמילוי חוזר בתעלות וסביב מבים, סילוק חומר עודף ומיותר לפי 

  הוראות המפקח.

  מילוי רגיל  .ב
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 חתימת המציע: ________________________

כלל במחירי היחידה יהידוק מילוי רגיל ומילוי מבוקר לא יימדד לתשלום אלא י

ים כולל פיזור החומר בשכבות והידוק.השו  

מילוי מיוחד כגון מילוי גרולארי באם יידרש, ישולם בפרד לפי סעיפים בכתב 

  הכמויות.

  עבודות בוכחות מי תהום  .ג

לא תימדד בפרד, העבודה כוללת החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי 

ים, העבודה, בכל שיטה שהיא לרבות כל עבודות החפירה והמילוי הוספ

קידוחים, שאיבה, חפירת תעלות הטיה ויקוז וכיסויין בגמר העבודה, וכל 

ההוצאות הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה וקיה בכל שלבי הביצוע, הכל 

  כמפורט במפרט וכדרש.

  המילוי מהודק מסביב למבים  .ד

המילוי המובא מסביב למבים לא יימדד בפרד לצורך תשלום  ויהיה כלול 

 20ה השוים. מילוי סביב מבים יכלול פיזור החומר בשכבות של במחירי היחיד

ס"מ אחרי ההידוק, הרטבה והידוק מבוקר לצפיפות הדרשת, בדיקות צפיפות 

  ויישור פי החפירה עד לרומים הסופיים הדרשים.

  מצע מהודק  .ה

מצע מהודק יוח לפי המידות והעוביים המצויים בתוכיות או שדרשו ע"י 

חיר יכלול את הספקת החומר, הובלתו, ייצוב השתית ע"י הרטבה המהדס. המ

ס"מ אחרי ההידוק, הרטבה והידוק  20והידוק, פיזור החומר בשכבות של 

  לצפיפות הדרשת ובדיקות צפיפות.

  עבודות בטון 404.3

  כללי 404.3.1

דרישות המפרט הבאות כאן הן בוסף לדרישות המקובלות עבודות בטון באתר 

  .02כללי בפרק יצוק באתר על פי המפרט ה

כל פרטי הציוד המכי, הצרת והאביזרים העוברים דרך הבטון, יוצבו במקומם 

לפי היציקה, אלא אם צוין אחרת בפרטי תכיות הקוסטרוקציה ע"י השארת 

  חורים וחריצים מתאימים שיוכו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המהדס.

עים בתוכיות מודגש שלא כל המידות, סימון המעברים, והשקעים מופי

182

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  הקוסטרוקציה הים בהתאם לדרישות הציוד שיסופק .

על הקבלן לבצע את עבודות הטפסות תוך בדיקה של כל מערכות התוכיות, 

  תכיות הבייה ותוכיות הקוסטרוקציה  מפרטי הציוד והוראות יצרי הציוד.

עט לקבלן יורשה להשתמש אך ורק בבטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח למ

. דווח הקבלן למפקח על סדרי היציקה וכן ההכות ליציקה יעשו 150 - בטוים ב

  במפרט הכללי. 02.04כמפורט בסעיף 

  סוג הבטון והאגרגטים 404.3.2

  במפרט הכללי. 02כל עבודות הבטון יבוצעו מבטון בהתאם לפרק 

  , הכל כמפורט בתוכיות ובכתב הכמויות.40 - כל הבטוים יהיו מסוג ב

  ו בתערובת שתבטיח אטימות למים, עמידות בפי קורוזיה ועבידות. הבטוים יתוכ

  .20 -בטון רזה יהיה מסוג ב

  . ACI 211, ACI 318תכן תערובות הבטון יהיה לפי תקים: 

  . 5חלק  26מ"מ לפי בדיקת תקן ישראלי  35ספיגות הבטון לא תעלה על 

  . 0.42יחס מים לצמט בתערובת לא יעלה על 

בטוים יובאו לאישורו המוקדם של המהדס המתכן לאחר שיורכבו כל תערובות ה

  ע"י טכולוג חב' אספקת הבטון.

  חומרי הבטון 404.3.3

רק סוג אחד של צמט  ASTM:C150הצמט יהיה כמפורט וכדרש בתקן  צמט:

  יסופק לכלל העבודות באתר.

 25%לא יעלה על תכולה של  ASTM:C618יהיה כדרש בתקן פחם לצמט: 

  הצמט + הפחם. מתכולת

   ASTM:C260יוסף לכל הבטוים ויתאים לדרישות  מוסף כולא אוויר:

 ASTM: C494יוסף לכל הבטוים ויתאים לדרישות התקים:  מוסף מפחית מים:

type F or G .י כלורו מכיל יוכלל המוספים יהיו מסוג שאי  

  של חב' סיקה שוויץ. N: פלסטוקריט מוסף שיפור אטימות
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 חתימת המציע: ________________________

טוים כמופיע בכתב הכמויות כוללים את תוספת המוספים ה"ל כמפורט מחירי הב

  לעיל.

  יש לקבל את אישור המתכן לסוג וכמות התוספים לבטון.

  חרסית. -3%, לא יכילו יותר מASTM:C87יהיו מסוג כדרש בתקן  האגרגטים:

  המים לתערובות יהיו קיים מלכלוך וחומרים אורגיים.  מים:

לבטון סיבי יילון דגם "יקו" או ש"ע טכי מאושר  י דרישה יוספולפסיבי יילון: 

  גר'/מ"ק. 500בכמות של 

  יש לקבל אישור המתכן לסוג ולכמות המוספים בבטון.

  הכות ליציקה 404.3.4

מפעל הבטון יאושר מראש על ידי המהל. על הקבלן לזמן ישיבה במשרדי המהל 

יגי הקבלן לתיאום תערובות בהשתתפות המהל, המתכים, טכולוג הבטון וצ

  סופי.

: בימי שרב וחום יש למוע 02בפרק  02041הכות ליציקה יבוצעו בהתאם לסעיף 

סמיכות מהירה של הבטון, ועל כן יש לקוט את כל האמצעים להגת הבטון מפי 

  התאיידות מהירה של המים מיד לאחר יציקתו, כדי למוע סדיקה פלסטית.

 30היום ולא תורשה יציקה בטמפ' האוויר העולה על לא תורשה יציקה בשעות 

צלזיוס, אלא באישור מוקדם של המפקח לאחר שקטו אמצעים מתאימים 

  למיעת התייבשות הבטון והסדקותו.

  פלדת הזיון 404.3.5

במפרט  02לפרק  0207הספקת, הכת, והחת פלדת הזיון תהא כמפורט בסעיף 

  הכללי.

ו/או מוטות ברזל  893וטות עגולים לפי ת"י מוטות הזיון לאלמטי הבטון יהיו מ

  .ACI318, 315, וכן לפי 739מצולע לפי ת"י 

. כל ASTM:A185, וכן לפי 739 -ו 580רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י 

  .60בדרגה  ASTM:A60הפלדות יעמדו בדרישות 

על הקבלן להוכיח למהדס בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת, שהפלדה שהוא 

184

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  בה  עומדת בכל דרישות התקים.משתמש 

ס"מ פים וחוץ בקירות, מעל   5עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון תהיה 

ס"מ מפי  3 –ומתחת לזיון בכל מבי הבטון הבאים במגע עם קרקע או וזל , ו 

  הבטון שלא באים במגע עם מים או קרקע 

רחק פלסטיים מיוחדים שמירת מידות כיסוי הבטון על הזיון תעשה ע"י שומרי מ

  המיועדים למטרה זו או בקוביות בטון עם חוטי קשירה למוטות.

  יציקת הבטון 404.3.6

. היציקות c 20אין לצקת בימים חמים או ימי שרב, אין לצקת מעל טמפרטורה של 

תבוצעה רק בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הלילה. הקבלן יודיע למהדס על 

י  היציקה. הפסקות היציקה תהייה בהתאם מועד היציקה לפחות  שבוע לפ

לתכון הכללי של שלבי היציקה שיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח. בכל הפסקה 

ביציקה לרבות הפסקת יציקה בלתי מתוכת, יטפלו במשיק הוצר כאמור בסעיף 

  של המפרט הכללי. 02.04.5

שור המהדס שימוש בשקתות לצורך יציקת הקירות או אלמטים אחרים טעון אי

מראש. השקתות תהייה מפח חלק, או מלוחות פי.וי.סי או מפוליאסטר משוריין 

וצורתם חצי מעגלית. בדומה לשקתות של מכויות המערבל של בטון מובא. קוטר 

ס"מ לערך. בקצה הקשת יותקן משפך אכי קצר. הבטון יהיה  40הקשתות יהיה 

, משקלו 02.04.8פרט הכללי סעיף בעל צפיפות גבוהה שתושג בריטוט  כמתואר במ

ק"ג למ"ק. צפיפות ורציפות  2400יום מיציקתו יהיה לא פחות מאשר  28לאחר 

  היציקה חייבות להבטיח חסימות המבה בפי חדירת מים ורטיבות.

בעת ביצוע עבודות היציקה, יידרש מהקבלן שימוש מתמיד בויברטור מחט. על 

  ימוש לעת תקלה בויברטור הפעיל.הקבלן להכין ויברטור רזרבי מוכן לש

הבטוים חייבים להיות אטומים ויוכו בתאי בקרה טובים כמפורט במפרטים 

  הכלליים.

  משטחים משופעים ואכיים יוצקו מהחלק התחתון כלפי מעלה.

 4התביות ליציקות הבטון יהיו ממתכת או מעץ חדש והשמוש בהם לא יעלה על 

א יעשה בחוטי קשירה, אלא ע"י מחברי "פטט" פעמים. חיבור התביות בקירות ל

מאושרים. המרחק בין הקווסים יהיה קבוע בכל המבים בכל כוון. המחברים 

והקווסים יקבעו בשורות שתי וערב או אופקיים ואכיים מסודרים, הכל עפ"י 
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 חתימת המציע: ________________________

  אישור המפקח.

  גמר הבטוים חלק ברמה של בטון גלוי.

שבירת מוט המחבר לאחר פירוק התביות. עם השימוש בקווסים ועד כדי לאפשר 

פירוק התביות, יסתמו הקווסים עד קצה המוט בתערובת צמטית מוכה לא 

  .איכותמתוצרת סיקה או שווה  214מתכווצת כדוגמת גראוט 

מדד לפי יציקות הבטון והוא חייב להתאים לעובי הקיר יהמרחק בין תביות י

טת העובי המתוכן, והקבלן יחויב, במקרה כמתוכן. לא תורשה כל סטייה להק

  כזה בפירוק התביות ובהתקתן מחדש, לתיקון המרחק שבין התביות.

מ'. באם הבטון  1.50גובה הפילה החופשית של הבטון, בעת היציקה, לא יעלה על 

עלול להיעצר בברזלי הזיון, יהיה גובה הפילה קטן מזה. במקרים אלה יוצק הבטון 

  ת, או דרך משפכים, או דרך פתחים בתביות.  דרך ציורו

מסגרות, פחים לחבור קורות, סולמות וכו' וכן קטעי צרת, העוברים דרך הקירות 

או דרך תקרות, יסופקו ע"י הקבלן ויוכסו במקומם המדויק בזמן יציקות הבטון. 

אורך קטעי הצרת החוצים קירות יאפשר התחברות אליהם משי הצדדים בהתאם 

כיות. הקבלן ידאג לקבל מקבלן הצרת את קטעי הציורות הדרושים להתקה לתו

בזמן היציקה ויכיסם במקומם המדויק בתיאום עם  קבלן הצרת ובאישור 

  המהדס.

מעקות עליוים של כרכובי הגגות יעשו בטון גלוי וזאת תוך שימוש בתביות 

ושתי פיאות כאשר  פאן -ס"מ מוקצעים משלושה צדדים 10מלוחות עץ ברוחב  

ס"מ. במידה  60 - הפאן הבלתי מוקצה יפה לכוון היציקה. החת הלוחות במדורג

  והבוטים לא יאושרו ע"י המהדס יבוצעו התיקוים ע"י הקבלן ועל חשבוו.

כל הקירות הפימיים של מבים רטובים כגד תביות מתכת או עץ מצופה 

  .פורמאיקה לקבלת שטח פי בטון חשוף וחלק

  כל שטחי הבטון העליוים של הרצפות והתקרות, ייושרו בעזרת כף ברזל. 

ס"מ, גם  x 2 2כל הפיות הגלויות של העמודים, הקורות והרצפה יקטמו במידות 

  אם הדבר איו מסומן בתוכיות במפורש.

  לא תשולם לקבלן תוספת בגין ה"ל, ועליו לכלול אותם במחיר היציקות.

  זל יהיה כדלקמן אלא אם צויין בתוכיות אחרת:כיסוי הבטון על הבר
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  מ"מ. 75בכלוסאות                                                                                          

  "מ.מ 50ביסודות                                                                                               

  מ"מ. 30בעמודים                                                                                              

  מ"מ. 50בקירות בטון מזויין במגע עם מים וקרקע                                          

  מ"מ. 30                               בקירות בטון מזוין אחרים                                  

  מ"מ. 25קורות בטון מזוין                                                                                

  מ"מ. 25תקרות בטון מזוין                                                                               

את הזיון בהתחשב בעובי הכסוי הדרש ובהתחשב בחפיות הדרושות,  הקבלן יקבע

  בקוצים, בזיון עובר בכווים אחרים ובדומה.

הקבלן יקבע את מיקום הקוצים לקירות ולעמודים בדייקות במרווחים שווים 

  כמפורט בתוכיות כדי לאפשר הצבה מדויקת של זיון הקירות והעמודים.

הזיון יקבלו את אישור המפקח. אורך חפיה של ברזלי מיקום ואורך חפיה של ברזלי 

  פעם בקוטר או לפי התכיות  . 40זיון יהיה מיימום 

 אשפרת הבטון 404.3.7

אשפרת הבטון תבוצע לפי הדרישות במפרט הכללי, אך זמן האשפרה הכולל לא 

  ימים. 10 -יפחת מ

צפה האשפרה תבוצע על הקירות על ידי זילוף מים ובמשטחים אופקיים על ידי ה

במים או כיסוי בבדים מורטבים המותאמים למטרה זו. לא תותר אשפרה על ידי 

  קיוריג קומפוד מסוג כלשהו.

  ההוצאות לקיום דרישות האשפרה יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה בהצעה.

 תיקוי בטון פגום 404.3.8

כל  אם התגלו בבטון, לאחר פירוק הטפסים, פגמים או קי חצץ, חורים, סדקים או

אין לתקן אותם אלא באישור המהדס. המהדס רשאי לא לאשר תיקוים,  - פגם 

  אם לפי שיקול דעתו אלה אים עומדים בדרישות החוזק והצורה.

במקרה זה על הקבלן להרוס את חלק המבה הפגום ולצקת אותו מחדש. תיקון 
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מקרה תו לקבלן ע"י המהדס בכל יהפגמים ייעשה עפ"י הוראות מיוחדות שי

  בפרד.

  כל העבודות וההוצאות הדרשות עפ"י סעיף זה יחולו על הקבלן.
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  בדיקות לדליפה 404.3.9

מבה המשאבות והמגרסה ותא קליטת הגלישות יבדקו לדליפות. הקבלן יקה את 

התאים מפסולת ולכלוך, יחסום את פתחי הכיסה ויציאה, גלישה וכו' בפקקים 

  חתית התקרה.אטומים באופן מוחלט, וימלא אותם עד ת

הקבלן יציין, באמצעות סימון יציב ובר קיימא (כגון: מסמר, בורג וכיו"ב), את 

מפלס המים בתום פעולת המילוי (להלן "המפלס ההתחלתי"). אופן הסימון 

  ומיקומו יהיו טעוים אישור המהדס.

 המבה  ייבדק ויזואלי לגילוי דליפות וספיגת המים ע"י הבטון  במשך שלושה ימים 

ואם לא יהיה צורך בתיקוים, הקבלן ימלא את המבה  מחדש עד למפלס 

  ההתחלתי.

ימים, לא יעלו הפסדי המים על הכמות שתיקבע ע"י  4אם בתום תקופה וספת של 

המהדס כהפסדי התאיידות, ייחשב המבה  כאטום ויתקבל בתור שכזה ע"י 

  המהדס. 

ס, באופן הבא: הקבלן יציב, על שיעור ההתאדות ייקבע באתר העבודה ע"י המהד

ס"מ. הגיגית  25מ' ובעומק  1.20גבי משטח בטון באתר, גיגית מפח מגולוון בקוטר 

 20עד  15 -תוצב, כשהיא אופקית לחלוטין, על גבי משטח של אדי עץ המוגבה כ

ס"מ מעל משטח הבטון, באופן שתתאפשר תועת אויר חופשית מתחתה. מדידת 

צעות סרגל מסומן  בסטימטרים ובמילימטרים והמחובר ההתאדות, תיעשה באמ

  אכית לדופן הפימית של הגיגית.

הגיגית תכוסה ברשת מחוט ברזל, למיעת גישת בעלי חיים וכן תוגן ע"י גדר רשת 

  היקפית למיעת הפרעות בפעולתה התקיה ע"י עובדים בסביבותיה.

ל הפסדי ההתאדות כפי ימים), יעלו הפסדי המים ע 4אם בתום התקופה ה"ל (

שייקבעו ע"י המהדס, ייבדקו כל המשטחים החיצויים של המבה  ע"י המפקח  

ויסומו כל הכתמים וסימי הדליפה הראים לעין. הקבלן יתקן את כל הליקויים 

ע"י חיתוך הקטעים הפגומים וחידושם או כל דרך אחרת שתיקבע ע"י המהדס. 

ימים וספים וחוזר חלילה עד שהמבים יהיו  4לאחר מכן תתבצע הבדיקה למשך 

  אטומים.

  לאחר הבדיקה ה"ל ירוקו המים מהתאים למקום שיורה המהדס.

הקבלן לא יקבל כל תשלום עבור הבדיקות, אספקת מים, התיקוים, הסתימות, 
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ביצוע האיטום בחומרים שידרשו, טיח אוטם או כל אמצעי אחר שיידרש לקבלת 

  מוחלט והם יהיו כלולים במחירי העבודה כולה. מבים אטומים באופן

דליפת וזלים במשך תקופה של שה אחת. במשך תקופה -הקבלן יישאר אחראי לאי

זו יתקן הקבלן על חשבוו הוא, מבלי לדרוש תשלום עבור זה, כל דבר, שלפי דעת 

  המהדס, הקבלן אחראי לו.

  בדיקת מדגמים 404.3.10

אגרגטים, מים, בטוים, פלדת זיון וכו'  דמי בדיקות מדגמים בעבודות בטון כולל

יהיו על הקבלן. דמי הבדיקה כוללים לקיחתה, שליחתה למעבדה מוסמכת, תשלום 

למעבדה מוסמכת וכו' כל יתר ההוצאות הדרשות. מספר ואופן לקיחת הדוגמאות, 

יהיה כזה שיספק את דרישות ת"י ומכון התקים. תוצאות הבדיקות יועברו ישירות 

   למהדס.

  מעברים בתאים טרומיים 404.3.11

  התאים הטרומיים יוזמו עם מעברים עבור המערכות השוות. .1

המעברים יתאימו לחיבורי "איטוביב" או ש.ע. או שרוולים לכבלים וכו' כמפורט 

  בתכיות.

 מיקום המעברים השוים יבוצע בדיוק מרבי כמפורט בתוכיות. .2

  הארקות יסוד 404.3.12

תחתית יצוקה לתאים הטרומיים כמפורט בזמן ביצוע היסודות וקורות היסוד ו

בתכיות, יש לתאם ולבצע את כל עבודות הארקות היסוד בהתאם לתקות חוק 

  החשמל, לתוכיות ולמפרט יועץ החשמל. 

  קיטום פיות 404.3.13

כל האלמטים של הבטון היצוק יהיו קטומים בין אם הדבר מצוין בתוכית ובין אם 

  לא, אלא אם הורה המפקח אחרת.

 2צלעות של  2ן לבצע קיטום פיות ע"י קביעת משולש ישר זווית, בעל על הקבל

  ס"מ, בתביות לפי היציקה. 

הקיטום יבוצע על כל הפיות באלמטים השוים בין אם הן חיצויות ובין אם הן 

  מהוות פיות של פתחים מכל סוג ומכל צורה.
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מורכבים בקירות  בכל מקום בו משקופי הדלתות או חלוות או משקופים עיוורים

  בטון ייעשה הקיטום משי הצדדים של הקיר. 

לא ישולם לקבלן כל תשלום וסף עבור קיטום הפיות ומחירו יהיה כלול במחירי 

  היחידה.

  מעברים ואביזרים ביציקות 404.3.14

הקבלן יתאם את מיקום כל האביזרים הדרושים למערכות הביין אשר יהיה עליו 

טון כולל פתחים, חורים, שרוולים, מעברים, פחים להתקין בתביות לפי יציקת הב

לחיבור קורות, סולמות, קטעי ציורות וכל האביזרים איטום וכו' שיש לקבוע 

  בבטון בתוך היציקה וכד'.

אביזרים אלה יסופקו על ידי הקבלן ויוכסו במקום המדויק בזמן יציקת הבטון. 

  ובהתאם  לתוכיות. אורך קטעי הצרת יאפשר התחברות אליהם משי הצדדים

  תיאום זה יעשה על ידי הקבלן ומחויב אישור המפקח לפי היציקה.

במקרה שלא בוצעו יציקת האביזרים כדרש יהיה על הקבלן לקדוח חורים בבטון 

דרש כדי לא להחליש את חוזק הבדס ולהשלים כל הין , הכל על ירק באישור המה

  חשבוו.

הדרושים לכל המהלך לעיל, באופן שלא  הקבלן יתאם עם המפקח את הזמים

  ווצר פיגור או שיבוש בלוח הזמים.יי

עלות כל הדרוש מן הקבלן בסעיף זה תהיה לפי סעיפי כתב הכמויות ותכלול כל 

אביזרים, איטום, בטון מיוחד, דיקטים וכו' כמפורט במפרט מעבר קיר בטו ע"י 

  ציור.

  פירוק תביות והפסקות יציקה 404.3.15

תביות בלי אישור מפורש על כך מהמפקח. יש לבצע את היציקות  לא יפורקו שום

  בהתאם להפסקות היציקה המפורטות בתוכיות.

תפרי יציקות בקירות יהיו בהתאם לפרט שיאושר על ידי המפקח. בתפרי יציקה 

  אכיים בקירות יהיה הזיון האופקי של הקיר משך דרך התפר.

ים באורכים שיאושרו על ידי המהדס. תקרות משקיות מבטון מזויין יוצקו בקטע

  הפסקות יציקה יהיו במקומות שיאושרו על ידי המפקח.
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  תכולת המחירים ואופי מדידה מיוחדים לעבודות בטון יצוק באתר 404.3.16

  אלמטי הבטון השוים ימדדו לפי שטחם או פחם טו כמפורט בכתב הכמויות.

הבאות ללא שום תוספת מחירי הבטוים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות 

  למחיר היחידה:

  א.   סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטים.

  ב.   סידור שקעים, המכות בתקרות, חריצים וכו'.

  ג.    ביטון צרת מכל סוג ומכל קוטר.

ד.  ביטון פלטקות, פרופילים, ברגים מכל סוג ומכל קוטר (עבור הפלטקות,   

  בפרד). הברגים ישולםהפרופילים ו

  ה.   הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בפרד).

ו.    סידור שיפועים עליוים ו/או תחתוים בבטוים מכל סוג שהוא ובכל מקום   

  שיפוע). 5%(עד 

  ז.    החלקה והידוק של הבטוים כמפורט (לא כולל החלקת הליקופטר).

  ומי רצפה ו/או אבזרים אחרים אשר יותקו ברצפה.ח.  התאמה ועיבוד סביב מחס

  ט.   שימוש בתביות מתועשות מהירות ביצוע.

  י.    מדידות ושירותים של מודד מוסמך.

  י"א. כל התוספים והערבים הדרשים והמפורטים דלעיל.

במחירי היחידה לבטוים כללו כל התביות הדרושות וסרגלי פיה (לקטימת 

  מים. הפיות) וסרגלי אף

כל סוג זיז המופיע בתוכיות ואיו כלל בסעיף פרד של מבחן ההצעות ייכלל לצורך 

  מדידה ותשלום בסעיף המתאר את האלמט ממו יוצא או בולט הזיז.

למפרט הבימשרדי, לא ימדדו עמודים מיוחדים בפרד, אלא  0200.37ביגוד לסעיף 

  לפי החלוקה בכתב הכמויות.

  למפרט הבימשרדי, ימדדו קורות עליוות ומעקות במ"ק. 0200.44ביגוד לסעיף 
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לא ימדדו בליטות ממעקות בפרד ומחירן כלול במחיר  0200.45ביגוד לסעיף 

  המעקה או כל אלמט אחר.

  קיטום פיות, אף מים וכו' כלולים במחירי האלמטים ולא ישולמו בפרד.

  הדרושות לקביעתה. מחירי פלדת הזיון ייחשבו ככוללים את כל העבודות

  כמו כן, הכת רשימות ברזל ותוכיות לסידור רשתות.

  עבודות איטום 404.4

לעבודות איטום בהוצאת הועדה  05ביצוע עבודות האיטום יעשו בהתאם למפרט הכללי 

על החלק הפימי של שי התאים כולל הקירות מעל  הבימשרדית המיוחדת בהוצאה האחרוה.

  וצע איטום כמפורט להלן. החלקים הרטובים והתקרות יב

  כללי 404.4.1

פרק זה של מכרז/ חוזה מתייחס לביצוע עבודות איטום. עבודות איטום תבוצעה  .א

 כדי להגן על הבטוים בפי קורוסיה של הביוב.

עבודות האיטום יבוצעו בהתאם למפרט, כתב הכמויות, התוכיות המצורפות, .ב

מו כן יבוצעו העבודות התקים  הישראליים ותקים אחרים כמצוין במפרט. כ

בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים. צווים או תקות בי תוקף מטעם כל רשות 

 מוסמכת אשר הפיקוח עליהן או על כל חלק מהן בתחומי סמכותה הרשמית.

כל עבודות האיטום יבוצעו ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מעולים .ג

  החייבים באישורו המוקדם של המפקח.

  ת שכבות האיטוםרציפו 404.4.2

הקבלן ידאג לשמירה על רציפות שכבות האיטום ובכל מקרה שהדבר לא בא לידי 

ביטוי בתוכיות ו/ או במפרט ו/ או בכתב הכמויות, יביא הדבר בעוד מועד לידיעת 

ס"מ  לפחות בין  10המהדס. במסגרת רציפות שכבות האיטום תובטח חפיה של 

  רת.השכבות כל עוד לא דרש או אושר אח

  הצעות שיוי ואישור דוגמאות 404.4.3

אם תוך כדי עבודה ימצא הקבלן לכון להציע שיויים כלשהם בעבודות האיטום, 

יראו הצעותיו כמאושרות רק לאחר העברתן לעיון מוקדם של המהדס ואישורן על 

ידו בכתב. לפי תחילת הביצוע יהיה על הקבלן להגיש לאישור המהדס דוגמאות 
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  שברצוו להשתמש בהם.של חומרי איטום 

  אחריות הקבלן 404.4.4

הקבלן אחראי לטיב העבודה, החומרים ואיטום מוחלט של חלקי המבה שצופו   .א

מיום מסירת  שים 5 בשכבות אוטמות בפי חדירת רטיבות לתקופה של

במשך תקופה זו יתקן הקבלן כל זק העלול להיגרם לעבודות האיטום.  המבים.

ין קשורות בטיב עבודות האיטום וזאת לפי לזקים שגרמו מסיבות שא \פרט

 כוחה. - קביעתן הבלעדית של המועצה  או בא

הקבלן יבצע את כל התיקוים על חשבוו לשביעות רצון המלאה של המועצה   .ב

או בא  כוחה ובתאום עמו לא מאוחר משבוע ימים לאחר קבלת הודעה על כך 

ת ביצוע התיקוים ובמידת הצורך אף במועד מוקדם יותר, באם לאחר השלמ

עד תום תקופת האחריות, תוארך אחריות הקבלן  משתייםותר זמן של  פחות 

לפחות גם לגבי חלקי  המבים שלא יזוקו במידה ויכולות  לתקופה של שתיים

להיות לאופי הזק השלכות לגביהם וזאת לפי קביעתה הבלעדית של המועצה או 

  בא כוחה.

  דרישות כלליות 404.4.5

בודות האיטום על הקבלן להתקשר עם המהדס לקבלת הסברים לפי התחלת ע  .א

 והדרכה.

טיב האיטום צריך לעות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפי רטיבות, גזים   .ב

 ואדים.

בכל מקום בו מצוין בפרק זה שם מסחרי של איזה שהו חומר איטום, יש לראותו   .ג

 ".איכותאילו  רשום לידו או "שווה 

ח ייעשה בהתאם לדרישות מפרט  זה ו/ או מפרטים ביצוע האיטום והכת השט  .ד

  של היצרן.

  הכת שטחי בטון שועדו לקבלת איטום 404.4.6

שטחים אופקיים משופעים ושטחים  -כל שטחי הבטון עליהם יעשה איטום   .א

  אכיים יהיו חלקים ויציבים ללא קיי חצץ, וללא שקעים ובליטות.

  אחרים.חלקים רופפים או בולטים יסותתו במשחזות ואמצעים   .ב

כל החורים, כיסי חצץ והשקעים ימולאו ב"סיקה רפ" של חב' "סיקה" ספק   .ג
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  "גילאר בע"מ", העבודה תבוצע לפי הוראות הספק.

שטחי בטון אשר ימצאו, לפי דעת המפקח, פגומים ולא מתאימים לקבלה ישירה   .ד

  של שכבות האיטום, תבוצע עליהם שכבת טיח צמט.

  שבמפרט הכללי. 090235תאם לסעיף שכבת היישור בטיח צמט תבוצע בה

" לשם שיפור עבידותו והגדלת עמידותו כגד 2יש להוסיף לטיח ערב "בי.ג'י.בוד 

העברת מים. יישום הערב יהיה בהתאם להוראות היצרים. לא יוחל בביצוע 

שכבות איטום בטרם הושלמה הכת השטחים כדרש לעיל, ולא לפי שהשטחים 

  ידו כמתאימים.-על בדקו ע"י המפקח ואושרו

מדד בפרד ותחשב ככללת יהכת שטחי בטון בהתאם לאמור לעיל לא ת  .ה

  במחירי היחידה המתאימים.

  מעגילות (רולקות) 404.4.7

מהחול הגס יהיה סומסום  50%(חול גס: צמט), כאשר  1:1המלט יהיה ביחסי פח 

  רחוץ.

  ס"מ. 66משולש הרולקה יהיה 

  החיות כלליותאיטום ביריעות ביטומיות משופרות ו 404.4.8

  תקן ארופאי או ישראל.-היריעות יהיו תוצרת ארופאית או ישראל בעלות תן

לגבי יריעות איטום מודבקות או  3חלק  1430יריעות האיטום יבדקו עפ"י ת"י 

לפי המפמ"כ  - מרותכות, ויבדקו להתארכות בכח קריעה ולעמידות לאורך זמן 

  המחמיר יותר.

), מולחמות ”M“עות ביטומיות משוכללות (טיפוס יריעות האיטום יהיו מסוג ירי

ובעובי מיימלי של  S.B.Sפולימר אלסטומרי  18%לקיר ולרצפה, המכילות לפחות 

מ"מ יהיו עם זיון  5גר'. יריעות בעובי  180מ"מ עם זיון לבד פוליאסטר במשקל  4

  גרם. 250לבד פוליאסטר במשקל 

לשי הכיווים. בכל מקרה  80%ההתארכות היחסית הדרשת ליריעה לפחות 

החיפוי יעשה לפי הוראות היצרן ובאישור המפקח, ועל הקבלן לספק למפקח מראש 

ולפי תחילת העבודה את התוים הטכיים של יצרן היריעות, כולל פרוספקט 

  וקטלוג יצרן, וכן תוצאות בדיקות מכון התקים הישראלי.
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ראוי עם ציפוי אגרגט לבן ומודבק היריעות תהייה בעלות עובי אחיד ומעובדות כ

אורגילי ע"י היצרן ללא פגמים כלשהם כגון: קרעים, חתכים, קבובים, קמטים, 

  שקעים, גלים, בליטות, שוליים פגומים, סיבי זיון בולטים לעין וכד'.

מת לא לפגוע - גלילי היריעות יובלו ויאוחסו אך ורק במצב אכי ובשטח מוצל. על

גלילים לפחות  8יעות בהובלה או אחסה ובכדי למוע זק, יקשרו פגיעה בגלילי היר

  בחבל קשירה בהיקף קבוצת גלילים.

  כן, אין בשום פים להיח גלילי יריעות אחד על השי הן בהובלה וכן באחסה.-כמו

  גלילי היריעות יפתחו לפי החתן ויגולגלו שוב לגלילים לפי השימוש.

היות מוחלק ובכל מקרה וקיימים בו בליטות, תבוצע השטח ליישום היריעות חייב ל

או ע"י דייס פליקוט.  85/40קודם להחת היריעה שכבת החלקה ביטומית מסוג 

  הלחמת כל יריעה תבוצע מאמצע הגליל כלפי הקצוות.

כיוון החת היריעות יהיה בהתחשב בכיוון השיפועים. כאשר כיוון הלחמת היריעות 

מישור הטוי בשיפוע היו כזה שהצלע הארוכה של מעל המישור האכי או ב

החפיה, תיעשה כדוגמת גג רעפים כאשר  - היריעות יצבת לכיוון האכי או השיפוע 

  היריעה הגבוהה יותר מחפה על זו המוכה יותר.

  איטום מתחת למרצפי בטון 404.4.9

  התשתית לאיטום היה שכבת בטון רזה. .1

מ"מ ללא אגרגט (כגון:  5בעובי  S.B.S- יריעה ביטומית מושבחות ב 1הלחמת  .2

שחור") על כל השטח והלחמת היריעות אחת לשייה בחפיפות.  M5"ביטומגום 

ליריעות מסוג  1430/3ס"מ. היריעות יתאימו לדרישות ת"י  10רוחב החפיפה 

M.אותה בחפיפות יש להקפיד על הלחמה .  

                                              .                             HPDEהגת האיטום ע"י יריעות  .3

  החת ברזל הזיון ויציקת הרצפה.      .4

  איטום קירות מבים תת קרקעיים 404.4.10

קיר הבטון חייב להיות חלק, ללא בליטות וקוצי מתכת, עם משטח פים אטום 

ס"מ לפחות בתוך הקיר  2.5וצפוף וללא כיסי חצץ. קווסים יחתכו בעומק של 

בטיט צמטי. כאשר הקיר שהתקבל איו חלק, יש לטייח אותו והשקע ימולא 

בתערובות של טיט צמטי משופר בתוסף אקרילי, לדאוג לאשפרה מתאימה במים 

  ימים ולהמתין עוד כשבוע ליבוש לפי תחילת עבודות האיטום. 3במשך 

יש לדאוג ליקוי יסודי של אזור תחתית הקיר ושולי הבטון הרזה  בושילאחר הי
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  מים ביריעות ביטומיות.האטו

  אופן ביצוע איטום הקירות 404.4.11

שעות  24גר'/מ"ר על הקיר. המתה של  300" בכמות של 101מריחת "פריימקוט   .1

  ליבוש.

 1.5מריחת/התזת שלש שכבות של "ביטום פלקס מסטיגום" בכמות של   .2

  ק"ג/מ"ר לכל שכבה, הביצוע לפי החיות היצרן.

 3רות תבוצע ע"י לוחות פוליסטירן מחורץ בעובי הגת מערכת האיטום של הקי  .3

  ס"מ.

  בדיקת אטימות   404.4.12

דיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות ה"ל תעשה על ידי הצפתן בכל שטחן במים ב

שעות. המפקח יהיה רשאי  48ס"מ לפחות במקום הגבוה במשך  5בגובה של 

ת כל להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת א

הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשיפולי התקרות ואטימות 

  המרזבים.

אם יתגלו זילות וליקויים באיטום יחויב הקבלן לתקם על חשבוו ולחזור על 

ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצוו של 

  המפקח.

404.4.13 ים של קירות בטון על בסיס צמט הידראולי מוגמש בשכבות דקותאיטום פ  

  כללי

      העבודה תבוצע על פי רצפה וקירות הבטון.  א.

  להכה אותה של השטח יש חשיבות רבה לביצוע מערכת האיטום.  ב.

הכת השטח והעבודה יבוצעו בהתאם להוראות היצרן, כולל מספר תוספות   ג.

ר למפקח או וקודות להדגשה. בכל מקרה של אי הבה או סתירה, יש להתקש

  ליועץ האיטום.

ס"מ), מעל לסדקים, הפסקות היציקה,  55על פי תיקוי בטון גדולים (מעל   ד.

תתבצעה מריחות מקדימות של טיח הידראולי מוגמש עם שילוב של שריון מארג 
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  זכוכית חסין אלקלי.

  חומרים

צגת מערכת האיטום מבוססת ברובה על חומרים מתוצרת "סיקה" (שוויץ), המיו  א.

בארץ על ידי גילאר בע"מ. יתן להשתמש בחומרים שווי ערך, אם יאושרו מראש 

  ובכתב על ידי המפקח.

חומר האיטום העיקרי יהיה צמט הידראולי מוגמש, דו רכיבי, כגון: "סיקה טופ   ב.

  " (סיקה).107סיל 

  " (סיקה).H 122חומר התיקון והמילוי למגרעות יהיה כגון: סיקה טופ   ג.

" (איטרגלס 03356הזכוכית לשריון יהיה חסין אלקלי כגון: "איטרגלס  ארג  ד.

 44גרמיה, המפיץ: הרמן בורג). ארג הזכוכית יהיה בעל "עייים" בגודל של 

  מ"מ.

  הכת שטחי בטון

יקוי יסודי והסרת לכלוך, בטון רופף, מלחים, שמן, תביות וכו', עד לקבלת   א.

  תשתית בטון קיה ויציבה.

רחקת כל קרום בטון/מי בטון/חול מוקשה המצויים על הבטון. מומלץ לבצע ה  ב.

  זאת בשיטה מכית, ולאחר מכן רחיצה במים קיים.

לחפש ולסתת כיסי חצץ ו/או קוצי ברזל בשטח ה"ל, עד לקבלת בטון חזק ויציב   ג.

  ס"מ, יתן להתחבר גם לבטון עם מעט סגרגציה). 3(בעומק של לפחות 

 3ס"מ וברוחב של  3יחת סדקים בקטעים והפסקות יציקה, לעומק של חירוץ ופת  ד.

  ככל האפשר). -ס"מ, בצורה מלבית ככל האפשר (דפות אכיים לפי השטח 

  ".122H -סתימת החורים והחריצים ב"סיקה טופ   ה.

  ביצוע האיטום

 ", על פי כל השטח, המיועד107מריחה ראשוה של חומר איטום "סיקה טופ סיל   א. 

  לאטימה.

  שעות או למחרת היום. 4-6מריחה שיה כ"ל תבוצע לאחר   ב.
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  שעות או למחרת היום תבוצע שכבה שלישית כ"ל. 8כעבור   ג.

  הכת תערובות החומרים והיישום

 B- הוזל) ו A", (107התערובת של הרכיבים של חומר האיטום "סיקה טופ סיל   א.

 3סבל"ד, לפחות  200-400כה של (האבקה), יעורבבו באופן מכי במהירות מו

  דקות.

יחסי התערובת בכל שכבה תשתה בהתאם להוראות היצרן. ככלל "שכבת   ב.

  משכבות הגמר. Aההדבקה" תכיל יותר רכיב 

  דקות. 30כמות החומר המעורבב תהיה כזו היתת ליישום תוך     

וק את אין להוסיף מים לחומר אשר מתחיל להתייבש בתוך הכלי, אלא יש לזר  ג.

  החומר.

המריחות תיעשיה במברשת עם שערות פלסטיק ארוכות בעלות קשיות גבוהה   ד.

מ"מ בכל שכבה (איה מיושרת ומוחלקת כשכבת צבע). אין  1 - לייצור עובי של כ

  מ"מ. 2לבצע, ואפילו מקומית מריחה בעובי העולה על 

החלק), או יתן ליישם גם בעזרת מרית משות (השכבות האחרוות עם הצד     

  בגלילה.

ק"ג למ"ר. מספר השכבות  -1.5כמות החומר היבש הדרשת לכל שכבה היא כ  ה.

  מריחות לפחות. 5לעיל, בהן יבוצעו  3, מלבד באזורים המטופלים לפי פרק 3יהיה 

תערובת הטיט למילוי שקעים יהיה עם מת מים מוכה ככל האפשר ובלבד   ו.

  מה.שיאפשרו עבידות מספקת למילוי המשי

  אשפרה   404.4.14

  ימים לפחות. 3אשפרת האיטום תבוצע ע"י ריסוס במים במשך 

  :הערות

  בכל מקום ומקום. מ"מ -2לא יפחת מעובי כולל של שכבות האיטום היבשות   .1

באם יאושרו לשימוש חומרים, שווי ערך, (בכתב), יש להתאים את המפרט   .2

  לחומר שיאושר.
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 הגה על שכבות האיטום 404.4.15

 כללי  .א

שכבות האיטום בבטון פולימרי יוגו פי הבטון בשכבות איטום  לאחר ביצוע

אפוקסי או פוליאוריאה או שתי ההגות גם יחד באזורים  רגישים לתקיפת גזים 

  ווזלים תוצר שפכים.

 איטום פי התא באפוקסי -חלופה א'   .ב

מיקרון על פי הקירות       500- יישום שתי שכבות צבע אפוקסי בעובי כול ל

 ם של התא כולל עיבודים, מתעלים, ותקרת התא.הפימיי

התשלום בגין ביצוע האיטום באפוקסי יהיה לפי מ"ר של השטח עליו מיושם 

 הציפוי.

 איטום פי התא בפוליאוריאה - חלופה ב'  .ג

שעות מיישם האפוקסי, או ישירות על פי השטח שאטם במלט  12לאחר  .1

 ARC  אוריאה מסוגפולימרי בהתאם להחלטת המתכן ,יישום שכבת פולי

 מ"מ לפחות. 1.5כושר התארכות בעובי  400%בעלת 

מ"מ. (מוכר בעולם  2.5באזורים רגישים יעבה עובי הפליאוריאה לעובי  .2

). האזורים הרגישים הם: פיות STRIPE COAT -הציפויים במוח המקוצי כ

 בקירות, החיבורים בין ציור לקיר בטון, בתפרים בין החוליות, חיבור בין

 החוליות ותקרה.

התשלום בגין ביצוע האיטום בפוליאוריאה יהיה לפי מ"ר של השטח עליו   מיושם 

 הציפוי

  תכולת מחירים ואופי מדידה   404.4.16

מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל 

איטום באיכות הדרשת במפרט (מפרט כללי ומפרט מיוחד) ובתוכיות. כמו כן 

  טום יחשב ככולל:אי

  הכות ליישום לרבות רולקות בטון מעוגלות. - 

  שכבת יסוד ומריחת ביטומן. - 
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  איטום ביריעות משופרות. - 

  ביצוע רולקות בטון. - 

  איטום הרולקות. - 

  כל ההכות ושכבות היסוד כפי שידרש ע"י יצרן החומרים. - 

  בדיקות אטימות והצפה. - 

             חפיות, פחת וכו' לרבות כל חומרי העזר.           - 

איטום הרצפה והקירות ותקרות פים ימדד במ"ר טו לפי הפרוט בכתב  - 

  הכמויות בהתאם לחומר/חומרים שיושמו.

  יריעות בד גיאוטכי ימדדו במ"ר טו, הגבהות וחפיות לא ימדדו. - 

  עבודות גרות אומן ומסגרות  404.5

  כללי  404.5.1

 -ומן ומסגרות פלדהעבודות הגרות ומסגרות פלדה יבוצעו בהתאם לעבודות גרות א

של הועדה הבימשרדית המיוחדת בהוצאה האחרוה. כל העבודות בפרק זה  - 06פרק 

  מתייחסות לרשימת הגרות והמסגרות של האדריכל.  תוספת למפרט ה"ל.

  דוגמאות 404.5.2

הקבלן יגיש תוך חודש ימים מיום חתימת החוזה, דגמים של כל האביזרים לאישור 

שארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה. הדוגמאות יהמפקח. הדגמים המאושרים י

  יהיו על חשבון הקבלן  ויכללו במחירי היחידה.

  ריתוך 404.5.3

במקומות בהם יש צורך בריתוך יהיה הריתוך חשמלי ויבוצע אך ורק ע"י רתכים 

מומחים. הריתוך יהיה שווה במראה, ללא חורים ומקומות שרופים, ומכל הבחיות 

בריטי או האמריקאי. הריתוך יבוצע בפיות ובקודות ולא יתאים לדרישות התקן ה

יורשה חיבור פרופילים לאורך המקצועות. בליטות הריתוך יפוצרו ויושחזו עד שיתקבל 

  שטח אחיד וחלק.

  סולמות 404.5.4
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סולם בתא שאיבה יסופק בשלמות כשהוא  מפיברגלס דוגמת תוצרת "סולגון" דגם 

2000– RC  יות. ביצוע הסולמות יכלול אספקת עם כלוב ביטחון או ש.ע. כמפורט בתוכ

  כל החומרים, הרכבתם, וכל העבודה הדרושה.

  .316עיגון סולמות לבטוים יעשו פלטקות וברגי ירוסטה 

  

  מכסים 404.5.5

. המכסה וכתב הכמויות. פיברגלס לפי התוכיותאו  המכסים יהיו עשויים אלומייום,

אספקת כל החומרים, הרכבתם כולל הפימית, הפתח החופשי יוגדר לפי מידותיו 

  והתקתם, , צביעתם וכל העבודה הדרושה.

  שלבי ירידה 404.5.6

ס"מ יורכבו ויועגו היטב בקירות המבים בהתאם  30יהיו מיצקת רחבים ברוחב 

  לתוכיות. שלבי ירידה יהיו מצופים בציפוי פלסטי.

תם בהתאם לתוכיות.ביצוע שלבי הירידה  יכלול את כל העבודות הדרושות להתק  

   גלוון וצביעה 404.5.7

לגלוון באבץ  918כל האלמטים מפלדה המיועדים לגלוון יעברו תהליך גלוון לפי ת"י 

חם. כל חלקי המתכת המגולווים יסופקו לאחר יקוי מצבע, זפת, בטון ושלקות לפי 

הגלוון וטבילה באמבט אבץ. הפלדה תהיה מסוג מתאים לגלוון באבץ חם. אחרי הגלוון 

שטח המתכתב באמצעים מכיים: דסקיות ליטוש או שטיפת חול בלחץ  יבוצע חספוס

 308מוך וזווית תקופה לא חזקה. לאחר ההכה תבוצע צביעה על גלוון בצבע "אפוקסי" 

מקרון. ברגים, אומים ודסקיות  250תוצרת טמבור או ש.ע. בשתי שכבות בעובי כולל 

הגלוון והצביעה יהיה כלול  Sherardיהיו מגולווים באבץ חם או לחלופין בתהליך 

במחיר היחידה של חלקי המתכת או מחירי היחידה השוים,   כאשר חלקי המתכת אים 

  מתומחרים בפרד .

  צרת גלויה  ואביזרים בתחות השאיבה  404.6

  כללי  404.6.1

  אטמ'. 16אטמוספירות . הספחים יתאימו ללחץ עבודה  15הצרת תתאים ללחץ של 
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 חתימת המציע: ________________________

  ציורות פלסטיים 404.6.2

קווי סיקה של יחידות השאיבה וכל מערך הצרת העילית מחץ לתחה עד ציורות ב

דרג  מצולב במוטות פוליאתילןלירידה לקרקע והתחברות לציור הסיקה יהיו ציורות 

15 .  

  חיבורי צרת וספחים  404.6.3

  כל חיבורי הצרת יעשו באמצעות מופות לריתוך חשמלי.

לריתוך חשמלי דוגמת תוצרת  ןפוליאתילכל הספחים בתחת השאיבה יהיו עשויים 

  . 316.הברגים יהיו עשויים ירוסטה  16"פלסאון" דרג 

  אטמ' . 16ולחץ   .B.Sהאוגים יתאימו לתקן 

  אביזרים 404.6.4

  דרישות טכיות לאביזרי בקרה

 PN – ISOגוף יצקת לפי  -

 ציפוי פימי אמאיל או רילסן -

 EPDMאוטם  -

 מדף ירוסטה -

  מיקרון או רילסן. 400רושתי בעובי כולל ציפוי חיצוי אפוקסי קלוי בתור ח -

  מגופים  .א

אטמ' כדוגמת תוצרת  16כולל יהיה מגופים כדורים  ללחץ  2" - מגופים קטים מ

  "שגיב" או ש.ע. אספקת  המגוף כוללת גם "רקורד".

כולל יהיו מגופי טריז עם טריז מגופר דוגמת תוצרת "רפאל"  3מגופים מעל קוטר "

  ם ציפוי אמאיל  פימי וחיצוי.ע 1511או  "הכוכב" דגם 

  חוזרים-שסתומים אל  .ב

מאוגים, מיצקת ברזל  (Swing Check Valve)השסתומים יהיו שסתומי מדף 
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 חתימת המציע: ________________________

המתאימים לשופכים עירויים כ"ל. הם יהיו בעלי מיבה עם פתח עליון מאוגן, 

  המאפשר פתיחה לצורך 

שי הצדדים לצורך חלד בולט החוצה  מ-יקוי וטיפול, ועם ציר עשוי פלדת אל

  התקת זרוע עם משקולת ואמצעים פיקודיים.

כל שסתום יסופק עם זרוע  עם משקולת היתת לכיווון עם מקרוסוויץ' וכן עם 

  אביזר מיוחד להתקת המיקרוסוויץ'  לצורך מפסק גבול.

  אוויר –שסתומי   .ג

אה עם שסתומי אויר יתאימו לביוב. האוגן העליון של השסתומים יכלול פתח יצי

  הברגה, המתאימה לחיבור צרת ליקוז ההתזות.

מרותכת  2ידי מופה מגולוות עבה  " - אויר תיסתעף מקו הסיקה על- קודת

כדורי בהתאם לתוכיות  2לציור. קודת האוויר תכלול את המופה כ"ל, מגוף "

מי מ"מ ליקוז    50ולפרטים העקרויים שבתוכיות, קטעי הציורות  פלסטיים 

ההתזה.  שיוי כיוון ל"ל ייעשו ע"י הסתעפויות  "טי" או "צלב" עם פקקים לצורכי 

יקוי. קטעי הציורות יהיו  מפוליאתילן מצולב עם ספחים בהברגה דוגמת תוצרת 

  ..U.V"פלסאון" עמיד 

 מומטרים  .ד

 DS15001.18" דגם Nuova Fimaמדי לחץ במערכת קולחים יהיו מתוצרת " -

דגם  316ורז" או ש.ע. עם דיאפרגמה רחובה עשויה ירוסטה מסופקים ע"י "מ

MIB.04  אי לחץ ותת לחץ, מד הלחץ יהיה בקוטרמ"מ מכויל  150מיועדת לת

אטמ', לצורך הגה בפי לחץ גבוה המומטר יסופק עם מגע חשמלי  0- 10בין 

אשר יחובר ללוח הפיקוד ויפסיק את המשאבות  M3DS150.01כפול, דגם 

 יווצרות הלחץ הגבוה.במקרה ה

 המומטרים יותקו עם ברז מומטרי עשוי פליז בקוטר מתאים. -

מרותכת עם הברגה.  "½מדי הלחץ יותקו במפרטים עיליים באמצעות מופה  -

 .המופה תהיה מגולוות עבה
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 חתימת המציע: ________________________

  בדיקות לחץ 404.6.5

אטמ'. לאחר שטיפת המערכת,  10 -כל מערכת הצרת בתחה תבדק בדיקת לחץ ב

 6אטמ' וישמר במשך  10גופים זרים וכו' בצרת יועלה הלחץ במערכת עד יקויה והוצאת 

  שעות.

מדידת הלחץ, לרבות אספקת המים ואביזרים לחסימת פתחים וכו', תהיה כלולה 

  במחירי היחידה השוים ולא ישולם עבורה בפרד.

      אספקה והתקת ציוד אלקטרו מכי 404.7

  התחייבויות 404.7.1

ות, המפרטים, תיאורים טכיים והחישובים עם הצעתו יגיש הקבלן את כל התכי

הדרשים, כמפורט להלן. יחד עם הצעתו, יגיש הקבלן מכתב התחייבות מאת יצרן/י 

  הציוד המוצע/ים על ידו.

המכתב יכלול התחייבות ואישור היצרן/ים לגבי התאמת הציוד וביצועיו לכל הדרש 

יבות לגבוי הקבלן  למשך כל במפרטים, הן מבחיה מכית והן מבחיה תהליכית, התחי

בוי מכי, טכי, י, כולל גלוש שיםשמכי שמשכה  -תקופת האחריות  לציוד האלקטרו

תהליכי ואספקת חלפים. המזמין יהיה רשאי לא לדון בהצעה אליה לא צורף מכתב 

  התחייבות מאת היצרן/ים כאמור לעיל.

  .לגבי תקופת הבדק, הקבלן יפעל לפי החוזה והמפרט המיוחד

   טיב החומרים והייצור 404.7.2

הציוד יתאים לעבודה במתקי ביוב בתאים קשים, הן בפעולה רצופה והן בפעולה 

לסירוגין. תיתן עדיפות לציוד אשר הוכיח את עצמו במשך חמש שים לפחות בפעולה 

  משביעת רצון בתאים דומים.

צורך מיימלי כל החלקים הדרושים להחלפה או טיפול תקופתי יהיו וחים לגישה תוך 

בפירוק המתקן. כל יחידות הציוד הזהות תהייה יתות להחלפה בייהן, הן כיחידה 

  שלמה והן בחלקים המרכיבים אותן.

כל העבודה תבוצע ותושלם באורח מקצועי מעולה בהתאם למיטב הוהג החדיש 

  המקובל בייצור ציוד ממין משובח, על אף כל החסרה או המעטה בדרישות המפרט.

ל החומרים המשמשים בייצור הציוד ובהתקתו יתאימו מכל הבחיות להוצאה כ

האחרוה של התקים הישראליים, התקן הבריטי או האמריקאי. באין תקן מוזכר כ"ל 
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 חתימת המציע: ________________________

במפרט המיוחד יציין הקבלן ברשימת הספחים את התקן שלפיו הוא עומד לספק את 

  הציוד הדון.

לפי תקן  שוה מזה שמוזכר במפרט יהיה טיב כאשר הקבלן מציע לספק ציוד כלשהו 

הציוד שווה לזה שמתואר בתקן שבמפרט או עולה עליו. במקרה כזה יצורפו להצעה שי 

  עותקים של אותו תקן.

קבלת הצעה המבוססת על תקים כאלה פירושה רק הסכמתו הכללית של המזמין 

ר כל תקן שיימצא לשימוש בתקים אלה אך לא יהיה בה כדי לחייב את המזמין לאש

חות מהתקן המקורי שאותו הוא בא להחליף. המזמין יהיה רשאי לפסול כל חומר, חלק 

או עבודה אשר יפלו בטיבם מדרישות התקן המקורי המוזכר במפרט ועל הקבלן יהיה 

  לתקן כל ליקוי הובע מכך על חשבוו הוא.

וש לו הם מיועדים, כל הציוד והחומרים יהיו מהטובים ביותר שאפשר להשיגם לשימ

מבחית החוזק, הגמישות, הקיים, ההתגדות לקורוזיה וכו' בהתחשב במיטב הוהג 

ההדסי המקובל. החומרים שייבחרו יתאימו בדרך כלל לדרישות המפורטות להלן 

והתיאום המדויק טעון אישור המפקח. אחרי קבלת הצעתו יגיש הקבלן למפקח כאשר 

דות המראות את תוצאות הבדיקות שעשו בחומרים ובמידה והלה ידרוש זאת, תעו

המיועדים לשמש בייצור הציוד. כל הבדיקות האלה ייעשו על חשבון הקבלן. וסף לכך 

יהיה המפקח רשאי ליטול דוגמות של חומרים המיועדים לשימוש בציוד ולערוך בהן 

  בדיקות כפי שימצא לחוץ, וזאת על חשבון הקבלן.

ים וכן הפיים והכושים של חלקים אלה וחלקים אחרים כל החלקים הטבולים הע

הבאים במגע איתם יהיו ממתכת בלתי מחלידה, וחלקים כאלה אשר יופיעו בהם סימים 

ו בחלקים מחומר בלתי ושל שיתוך (קורוזיה) תוך תקופת הבדק יחליפם הקבלן על חשב

  מחליד מתאים. 

השיתוך הדו מתכתי תוקטן ככל בבחירת סוגי המתכות השוים יוקפד על כך שהשפעת 

  ויר.והאפשר. האמור לעיל יחול גם על חלקים החשופים למזג הא

כל היציקות יהיו בעלות מבה גרעיי צפוף, מוצקות וחלקות ללא עיוותים ויוקו ויוחלקו 

כראוי. לא תורשה סתימת חורים ופגמים אחרים ביציקה. ביציקות פלדה תעשה הרפייה 

וזה על סוגיה תהיה בעלת איכות גבוהה והסגסוגת תתאים בכל אם יידרש הדבר. הבר

  מקרה למטרת השימוש.
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 חתימת המציע: ________________________

  גימור 404.7.3

הגימור והמראה החיצוי של  כל הציוד יהיו בהתאם לאורח מקצועי מעולה ולדרישות 

  סעיף זה.

כל החלקים מיציקת ברזל או פלדה המותקים מעל למפלס הרצפה או במקום אחר בהם 

גימור חלק ומבריק ע"י מילוי כל השקעים ושפשוף יסודי של כל הם גלויים לעין יקבלו 

  ת. גימור זה יידרש במשאבות, במועים וכו'.והשטח לפי הצביעה במספר שכב

ציורות בעלי קוטר קטן, ברזים ושלטים יהיו מצופים כרום או עשויים מפלב"מ או חומר 

יקוי. השפות של אוגאה ללא צורך בותיהם אחר השומר על מראהו הורות ופיי צי

  ילוטשו והשטחים מסביב לחורי הברגים ייחרטו. גלגלי יד יהיו מלוטשים ומצוחצחים.

  חלקי מתכת בלתי צבועים או צבועים חלקית יצבעו כלהלן:

כגון "ווש פריימר"  ןמגולווייצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל  םמגולוויאלמטים  -

 מתוצרת טמבור.

וקו היטב בבית המלאכה של הקבלן במברשת פלדה י םמגולוויאלמטים לא  -

 עפ"י התקן השוודי. 2.5ובהתזת חול לדרגה 

במערך צביעה  אחרת בסעיפים הרלבטיים, צויןכל האלמטים יצבעו, אלא אם כן  -

" תוצרת טמבור 308אפוקסי שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי 

מיקרון. צביעת היסוד תעשה בבית  400סה"כ מיקרון כל שכבה,  200או ש.ע. בעובי 

  המלאכה של הקבלן. אין לספק לאתר אלמטים בלתי צבועים בצבע יסוד.

  אריזה וסימון 404.7.4

  אריזה  .א

אחרי שהציוד וסה במפעל היצרן לפי שיישלח לאתר, תיתן לו הגה  יעילה גד 

שם, שיתוך וזק מקרי לרבות זק העשוי להיגרם ע"י שרצים, אור שמש חזק, ג

חום רב, אויר לח או רסיסי מי ביוב. שטחים בלתי צבועים העלולים להעלות 

  חלודה יכוסו לפי המשלוח במשחת מגן.

במקרה של משלוח מעבר לים תתאים האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה 

בדרכים וכן להשהיית הציוד ברציפים גלויים. בכל מקרה יהיה הקבלן אחראי 

א יגיע ליעודו שלם ובמצב טוב. הקבלן ישא בכל לאריזת הציוד באופן שהו

הוצאות האריזה כגון הספקת והכת ארגזים, תיבות, פסי פלדה וחומרי אריזה 
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 חתימת המציע: ________________________

  כגון יריעות פוליאסטר, חומרים סופגי רטיבות וכיו"ב.

  סימון  .ב

  כל ארגז וכל חבילה יסומו בסימון קריא ובל יימחה של התוים הבאים:

  שם המפעל המייצר -

  יודאור הצית -

  מספר היחידות בארגז ובחבילה -

  סימון המוצר בהתאם לתכיות ההרכבה -

  הובלה לאתר 404.7.5

הובלות הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסוו באתר ייעשו ע"י הקבלן 

ועל חשבוו. הציוד יובל לאתר ויאוחסן שם במקום שיורה המפקח ובאופן שיבטיח כי 

  הציוד לא יפגע כתוצאה מאחסתו.

  צביעה 404.7.6

על הקבלן לקות ולצבוע אחרי ההרכבה את כל השטחים הגלויים בהתאם לסעיף של 

המפרט הכללי. כולל צביעת צרת מגולוות. לפי הצביעה על הקבלן להכין בקפידה את 

השטחים בכדי להבטיח הדבקה מוחלטת של שכבות הצבע. לפי ביצוע הצביעה על 

כן אישור על כל שכבה לפי ביצוע השכבה הקבלן לקבל אישור המפקח על טיב הכת ו

  הבאה.

בבית החרושת כדי לאתר כל  םהמגולוויהמפקח יבדוק את כל השטחים הצבועים או 

וכל קודת חלוקה ויחליט אם דרוש תיקון. כל סדק בצבע וכן  בגיליוןפגם בצבע או 

ופה התקלפות או חוסר קשר בין הצבע והמתכת יחשבו כפגומים. תשומת לב מיוחדת ת

לפיות שהגישה אליהם קשה. כל פגם בצבע וכל קודת חלודה תוקה ע"י הקבלן בהתזת 

חול או מברשת פלדה לפי החלטת המתכן. בשעת יקוי בהתזת חול השטחים שאין 

לפגוע בהם וכן ציוד צמוד יכוסו היטב לשם הגה ומיעת פגיעה בהם. אם בכל זאת יפגעו 

חול ולצבוע אותם. רק שטחים שהגישה אליהם בלתי יהיה צורך  לקות אותם בהתזת 

  גרם יורשה השימוש במברשות פלדה.יאשפרית בהתזת חול, או כאשר זק לציוד עלול לה

הצבע וצורת הצביעה יהיו בהתאם להחיות ציג יצרן/ספק הציוד ולפי אישור המתכן.  

כן תיקוי צבע השכבה העליוה יהיה לפי החלטת המתכן. המחיר להשלמת הצבע ו

  הצבע יכללו במחיר הסעיפים השוים ולא ישולם עבורם בפרד.
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  הובלה ושיוע ציוד 404.7.7

הקבלן יהיה אחראי לאופן הכון ולרמה המקצועית האותה של הובלת הציוד, שיועו 

  ואחסתו באתר העבודה.

הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המפקח ויפעל לפי הוראות המפקח ביחס לסידורים 

הקבלן  ים המתאימים ולכל הדרוש כדי לשמור על ציוד מכל פגיה, כמו כן, יקפידואמצע

  על קיום הוראות הספק (אם ישן)  בדבר הובלת הציוד ושיוען.

להסרת כל ספק, הובלה ושיוע פירושם: טעיה ופריקה, הובלה, העברות חוזרות, ככל 

  שדרוש לצרכי העבודה וכל זאת בציודו של הקבלן.

  ושיועכלי הרמה  404.7.8

הקבלן יספק את כל כלי ההרמה והשיוע וכל הכלים האחרים הדרושים לביצוע 

העבודות ויורשה להשתמש רק בכלים במכוות אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו 

לביצוע יעיל של העבודות. כלי ההרמה הדרושים לעבודות אחזקה של המכון יושארו 

  באתר והיו חלק ציוד המוכן.

  אחסת הציוד 404.7.9

ת הציוד שיסופק ע"י הקבלן באתר העבודה יעשה בהתאם להוראות המפקח. אחס  

שטחי מגע ופתחים בחלקים רגישים יכוסו או ייסתמו כהלכה לפי הצורך, לשביעות רצוו 

של המפקח, כל סידורי האחסה טעוים אישור המפקח בכל הוגע למקום וההתאמה 

  תן יהיה לזהותם.לצרכים. חלקים מהציוד שיפורקו יסומו באופן שי

  מיקום הציוד 404.7.10

מיקומו והתקתו של כל פריט של הציוד יהיה בדרך כלל לפי התכיות. אך מקום 

התקתו המדויק של כל פריט טעון אישורו הסופי של המפקח לפי התקתו. הקלבן 

יבדוק את מידות הציוד והמכוות לפי התחלת העבודה ותהיה זאת אחריותו שכל 

  כי ביצוע העבודה.המידות יתאימו לצר

  הוראות היצרן להרכבת הציוד 404.7.11

לפי ביצוע עבודות ההרכבה ילמד הקבלן את הוראות ההרכבה  הכלולות, במסמכי 

יצרי הציוד. במידה ולדעת הקבלן יש לסטות מההוראות עליו לפות למפקח לצורך 

ועי  קבלת תגובת יצרן הציוד ואישורו לכך. בכל מקרה הקבלן היו אחראי לביצוע מקצ
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  ומושלם של הרכבת פריטי הציוד השוים.

ירוקו פהציוד אשר יסופק להרכבה עבר בדרך כלל הרכבה מוקדמת אצל היצרן לפי 

לצורך משלוח והרכבה באתר. בעת ההרכבה יותאמו החלקים השוים של הציוד ויכווו 

בהתאם להוראות היצרן, כך שפעולת המכלול תהיה לשביעות רצון המפקח. במידה 

ימצאו פגמים בפריטי ציוד שוים, יודע הקבלן על כך למפקח ויקבל הוראותיו ו

  ולתיקום, או להחלפת הציוד באתר הכל ע"ח הקבלן.

  בסיסים, ברגי עיגון, חריצים ושקעים 404.7.12

לפי הרכבת הציוד, יבדוק הקבלן את המבים והתאמתם לפריטי הציוד השוים. 

להרכבת הציוד יודיע הקבלן על כך  במקרה של אי התאמה ושגיאות בהכת המבים

  בכתב למפקח ויבצע לפי הוראותיו את השיויים והתיקוים הדרושים.

ויר דחוס והקבלן יקה את השקעים והחורים עבור ברגי עיגון באמצעים מכיים ובא

  לפי הרכבת הציוד. בסיס הציוד יוחו ויאוזו בצורה מדויקת ויובטחו כגד תזוזה.

פקו יחד עם הציוד. ברגים אשר לא יסופקו עם הציוד יסופקו על ידי ברגי עיגון יסו

הקבלן בגודל ובמידות אשר תתאמה למפרטים ולתכיות הציוד, בכפוף לאישור 

  המפקח. הברגים יותקו אכית למשטח הבטון ובמרכז החורים בבסיסי הציוד.

קומם המדויק של יש להקפיד הקפדה  מיוחדת על כך שיובטח מי -  ביטון ועיגון בבטון

ברגי העיגון ביסודות הבטון ביחס לטבלות הבסיס וצירים. לפי העברתו של כל הציוד 

אל יסודותיו ייבדקו בדיקה קפדית מפלס היסוד והתאמתם הכוה של השקעים יפוו 

ויר דחוס לשביעות רצוו של המפקח. מיקומם, התאמתם ומכל מכשול ויוקו בא

. במצבו הסופי חייב כל חלק ציוד מרביתייעשו תוך הקפדה ואיזום של טבלות הבסיס 

להיות מובטח הבטחה מלאה גד תזוזה וויברציה. כל השקעים בהם הוכו ברגי העיגון 

  לאו היטב במלט בלתי מתכווץ.ווכל הרווחים בין לוחות הבסיס לבין פי היסודות ימ

יש חול ולשיש צמט ברגי היסוד ימולטו במלט מורכב כדלקמן: שליש אגרגט דק, של

. 3של ת"י  4מ"מ לפי טבלה מס'  5לפי משקל. אגרגט הדק יהיה בגדול מיימלי של 

הבטון למילוי המרווחים בין בסיסי הציוד יכלול שי שליש חול צמט (ביחסי משקל). 

לפי ביצוע מילוי זה יוקו משטחי הבטון באמצעות התזה חול או אמצעים מתאימים 

  שעות לפחות. 24במים ויוחזקו רטובים למשך ולאחר מגן ישטפו 

כל בורג יצויד בדסקית ויובטח הבטחה מוחלטת גד התרופפות ע"י אום ואום גדי או 

ע"י סידור מאושר אחר. כל התבריגים יימרחו במשחה מועת חלקוה, או ייעטפו בסרט 

  מתאים, לפי הברגת האומים, כדי לאפשר פתיחת האומים בעת הצורך.
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 שילוט  404.7.13

לצורך וחות באחזקה יותקן שילוט ליד כל פריט של ציוד אלקטרומכי ומכשור בקרה 

  . איכות" או שווה   MUPROופיקוד. השלטים יהיו עשויים פי. וי. סי. דוגמת תוצרת " 

:  0.5ס"מ, גודל האותיות  20*40השלטים יותקו על פרופיל מגולוון וצבוע, גודל השלט 

  ס"מ, 1.0

  , הכיתוב יהיה בעברית ובערבית.סכמהם הפריט ומספר לפי בשלט יהיה כתוב ש

  עלות השילוט כלולה במחירי יחידה השוים.   

  משאבות טבולות 404.7.14

דוגמת תוצרת (Submersible pump) המשאבות תהיה מטיפוס משאבה ומוע טבולים 

"פליגט" שוודיה בהתאם למפורט בתכיות וכתבי הכמויות המתאימות לשאיבת 

מ"מ. מהירות סיבוב מוע תהיה  100בות תהיה בעלות מעבר חופשי שפכים. המשא

סל"ד. מועי המשאבות יהיו מותאמים להתעה באמצעות מתע מתאים. הספק  1450

ויוגו  F המוע יכסה את כל תחום פעולת המשאבות. המועים יהיו בעלי בידוד מדרג

  .IP68 . לפי תקן 

טי הגוע החשמלי יכלול שלושה אלמוע המים בליפופי המה המחוברים בטור ומותק

שמתפקדים להגן על המוע מפי התחממות יתר.  המוע יכיל אלמט חימום פרד 

וולט שמתפקידו לחמם את ליפופי המוע ולוודא אי יצירת התעבות. יחד עם  - 220ל

המוע תסופק יחידה אלקטרוית המגיה מפי התחממות יתר של ליפופי המוע. יחידה 

זו תותקן ע"י קבלן החשמל בלוח החשמל. כמו כן יסופק עם המוע ססור להתראה 

מים. על מת לגלות תקלות אלו יסופק  30%בפי חדירת מים  לאגן השמן מעל לריכוז 

  עם המשאבה בקרים אלקטרוים שיותקו בלוח החשמל.

 , מתאימה למשאות לפי תקן דין316שרשרת ההרמה של המשאבה תהיה מפלב"מ 

מטרים בשרשרת ויותקו ויסופקו  3.0ובאורך מתאים. יושאר עודף  8דרגה  5684

  .FLYGT LIFTאמצעים מיוחדים להרמת משאבות מבור עמוק כדוגמת 

 5רגל סיקה של המשאבה תותקן לפי תכיות הרכבה של היצרן על מדרגת בטון בגובה 

שקועה בגובה פי  מ"מ. הפלטה תהיה 10ס"מ. הרגל תורכב על פלטת פלב"מ בעובי 

  מדרגת הבטון.

מ"מ עשויים פלב"מ . מוט  20הרגל תהיה מעוגת באמצעות ארבעה ברגים בקוטר 

  ס"מ מעל פי מדרגת הבטון. 10ההברגה יבלוט לפחות 
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ס"מ מפי מדרגת הבטון. על מת  20השקעים לשם הכסת מוטות הברגה יהיו בעומק 

ר לחריץ הבורג ברגל הסיקה יש להכיס להדק אחיזת הרגל ולמוע חדירת האום הסוג

מ"מ עם חור  10ס"מ ובעובי  X 4 4בין הרגל לאומי ההברגה פלטות פלב"ם במידות 

  מ"מ ולאחר מכן להדק את האומים. 22במרכז בקוטר 

יום של המשאבה עם  14מחיר יחידת השאיבה יכלול אספקה, הרכבה והרצה למשך 

מ' לפחות עם  3.0רצוף עד הלוח עם עודף של  המוע, כבל חשמל מקורי העומד בשפכים,

כולל  316מחזקי כבל מיוחד, כולל התקת  רגל סיקה, ציורות מובילים מפלב"ם  

גומיות למירכזו הציורות, חיבור מהיר, שרשרת פלב"ם להרמת המשאבה , מתקן 

הרמה מבורות עמוקים, וכל החלקים הדרושים להעמדת המשאבה וצביעתם בשלמות, 

וחשמליים עד  םהידראולייאספקה והתקת כל יתר קטעי ציורות ואביזרים  כולל

  להפעלת ההתקה של המערכת .

  כל חלקי המשאבות והגותיהן יהיו מקוריים של יצרן המשאבות.

המשאבות יופעלו אוטומטית באמצעות מדי מפלס אולטרה סויים שיותקן בתא 

לפי מפלסים או תכית מוגדרת  הייקה של תחת השאיבה. הפעלת המשאבות תבוצע

ומבוקרת זמן או פרמטרים אחרים על ידי הבקרים בלוחות. תורות המשאבות תוחלף 

-I .P 65בתוך מבים  IP 55רוגין. הלוח יהיה מוגן בפי מים לפחות לפי תקן יבייהן לס

  מחוץ למבים.     1

  סגרים 404.7.15

  סגרי תעלה

ימה ללא דליפת מים כאשר פי המים הקבלן יספק וירכיב סגרים מכיים שיאפשרו אט

  בגובה דלת הסגר. הסגר יכלול מסגרת, דלת, ציר וגלגל העה.

  המתאימים לחיבור לרצפה וקירות תעלות.  316SS חלד-המסגרת תהא מפרופילי אל

מ"מ לפחות. בין דלת הסגר והמסגרת  8דלת הסגר תהא עשויה מפלדה אל חלד בעובי 

, עמיד לשפכים להבטחת  אטימות איכותמר שווה יותקו אטמים מיאופרן או חו

  הסגר.

המסגרת תהיה באורך מספיק להבטחת מעבר חופשי של זרימה, בגובה המוגדר  מעל 

  רצפת התעלה או השוחה כאשר הסגר פתוח לחלוטין.

  החלק העליון של המסגרת יחובר בברגים על מת לאפשר הסרה וחה של הדלת. 
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עלת חוזק מספיק ללא צורך בחיזוקים וספים החלק הבולט של המסגרת תהא ב

  כלשהם.

החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק לקבלת הכוחות והמאמצים 

  הוצרים בעת פתיחת הסגר, סגירתו והידוקו.

) בעל אורך STEM RISINGיהיה מטיפוס "ציר מתרומם" (   )STEMציר הסגר (

מסוגל לעמוד במאמץ של כח אופקי בין וחוזק מתאים. הציר יהיה בעל קוטר מתאים ה

ק"ג המופעל על הגלגל. הציר יהיה תמוך למיעת קריסה, כך שהיחס של המרווח בין  40

  .200לא יעלה על  )R/Lהתמיכות לבין רדיוס הציר (

  ס"מ. -60הסגר יצויד בגלגל הפעלה מופעל ידית בקוטר כ 

  ס"מ. 90-80גובה הגלגל מעל פי תעלת הבטון יהיה 

גר שיוצע ויסופק יהי אך ורק סגר חרושתי מתוצרת סדרתית של מפעל המתמחה הס

בייצור כזה ושיש לו לגביו קטלוג מסחרי. לא יורשה ייצור עצמי של הסגר. הקבלן יביא 

  לאישור המתכן את סוג הסגר קודם להזמתו.

 הרכבת הסגר תבוצע בזהירות על מת למוע עיוותים במסגרת הסגר. המסגרת תבוטן

  במלט הכולל שליש אגרגט דק, שליש חול ושליש צמט וכן ערב משפר עבידות והדבקות 

יבדק יכגון: בי. ג'י. בוד. לאחר גמר ההתקה, הכיוון והשימון (עפ"י הוראות היצרן) 

  הסגר ביבש ולאחר מכן תערך בדיקת אטימות.

  סגרי קיר

דליפת מים כאשר פי הקבלן יספק וירכיב סגרי קיר  מכיים שיאפשרו אטימה ללא 

מ' מעל הסגר. הסגרים יתאים ללחץ משי צדי הסגר. הסגר יכלול  10המים בגובה עד 

  מסגרת, מדף, ציר וגלגל העה.

  .316הסגר, מסגרת, ציר העה, תמיכות לקיר הבטון וכו' יהיו עשויי פלב"מ 

החלק העליון של המסגרת יהיה בעל חוזק מספיק לקבלת הכוחות והמאמצים 

  צרים בעת פתיחת הסגר, סגירתו והידוקו.הו

) בעל אורך STEM RISINGיהיה מטיפוס "ציר מתרומם" (   )STEMציר הסגר (

וחוזק מתאים. הציר יהיה בעל קוטר מתאים המסוגל לעמוד במאמץ של כח אופקי בין 

ק"ג המופעל על הגלגל. הציר יהיה תמוך למיעת קריסה, כך שהיחס של המרווח בין  40
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  .200לא יעלה על  )R/Lכות לבין רדיוס הציר (התמי

  ס"מ. -60הסגר יצויד בגלגל הפעלה מופעל ידית בקוטר כ 

  ס"מ. 90גובה הגלגל מעל פי תקרת הבטון של התאן יהיה 

הסגר שיוצע ויסופק יהי אך ורק סגר חרושתי מתוצרת סדרתית של מפעל המתמחה 

ורשה ייצור עצמי של הסגר. הקבלן יביא בייצור כזה ושיש לו לגביו קטלוג מסחרי. לא י

  לאישור המתכן את סוג הסגר קודם להזמתו.

הרכבת הסגר תבוצע בזהירות על מת למוע עיוותים במסגרת הסגר. המסגרת תבוטן 

במלט הכולל שליש אגרגט דק, שליש חול ושליש צמט וכן ערב משפר עבידות והדבקות 

ה, הכיוון והשימון (עפ"י הוראות היצרן) ייבדק כגון: בי. ג'י. בוד. לאחר גמר ההתק

הסגר ביבש ולאחר מכן תערך בדיקת אטימות בלחץ מקסימלי משי צדי הסגר ע"י 

  מילוי התא למקסימום גובה אפשרי. 

   )  לסחרור משקעיםMIXERערבל  ( 404.7.16

כדי למוע שיקוע וריקבון בבור  הרטוב בין הפעלת המשאבות יורכב בבור שי 

או ש.ע.  FLYGTתוצרת חברת  4620) טבולים  דוגמא מיקסר דגם MIXERמערבלים (

לפי  L316 SYSTEM  2המיקסר יורכב בתא הרטוב  באמצעות התקן עשוי ירוסטה 

הגדרת היצרן. ההתקן מאפשר שיוי זוויות במישור אכי ואופקי והתקן הרמה 

  להוצאת המערבל לצורך אחזקה. 

. גוף המערבל RPM 1350ובמהירות סיבוב של  2.5KWהמערבל יהיה בהספק מוע של 

, ברגים ואומים עשויים L316יהיה עשוי יציקת פלדה, ציר המאיץ עשוי ירוסטה 

, שי אטמים מכיים הפימי והחיצוי 316, המאיץ עשוי ירוסטה L316ירוסטה 

. הפעלת המיקסר תיהיה בתקופה שבין עצירת  TUNGSTEN CARBIDEעשויים

תן המחודשת במפלס המים "הגבוה" אשר יוגדר בתכת הבקרה המשאבות והפעל

  ותופסק טרם הפעלת המשאבות .

  , הפעלה והדרכה.  מחיר המערבל יכלול אספקה, התקה, התקן להרמת המערבל

  מתקן סיון שפכים (מגוב מכי)  404.7.17

  כללי  .א

מתקן סיון (מגוב מכי), ומערכת  מתקן סיון ודחיסה היו שילוב של שתי מערכות:

  שדוחסת/סוחטת את הגבבה.
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 המכרז/חוזה כולל שי סוגי מסים: 

מגוב אכי הכולל סל סיון ומסוע בורגי אכי המרים את הגבבה וגם מבצע  .1

דחיסת הגבבה והרחק עודפי וזל מהגבבה בתחות הקטות הטרומית. המגוב 

 יהיה מותקן בתא טרומי פרד לפי הכיסה לתחת השאיבה.

)  המותקן בתחת השאיבה בכפר הוער יצה  PERFORATEDמגב אלכסוי (  .2

הכולל דחסן גבבה פרד המבצע סחיטה של הגבבה ושטיפתה אוטומטית של 

  אזור הדחיסה מחומר אורגי.

ויהיו במבה אטום למיעת פיזור   L316SSהמגובים  יהיו עשויים ירוסטה 

  פסולת במשטח התעלות ובחדר המכולות.

 ב אלכסוידרישות טכיות למגו  .ב

  1 -מס' מגובים שיותקו .1

  מק"ש. 400-ספיקת ביוב העוברת דרך המגוב  .2

ביוב עירוי גולמי ללא סיון הכולל מגבוים תחבושות וכו' ללא –סוג הוזל  .3

  שיקוע חול לפי המגוב.

  מעלות ,ע"פ אישור המתכן. 75- זווית התקת המגוב  .4

  מ"מ. 7 -מרווח סיון דרש .5

  מ"מ 750 -רוחב תעלה .6

  מ"מ 1000- מק תעלה עו .7

  מ' 10-עומק ההתקה מרצפת התפעול כ .8

  מ'. 1.5 -כ –גובה שפיכת הגבבה מרצפת התפעול  .9

  תיאור המגוב

איטליה המסופק   SAVI(רוחב התעלה במ"מ) תוצרת -VFR 750 יסופק מגוב דגם 

  )  או ש.ע מאושר.    04-8724800ע"י חברת המחדש תעשיות מת"ש בע"מ (פקס 

ת פלטות מחוררות העה על גבי שרשרת אין סופית הגורמת ללכידת המגוב כולל רש

המוצקים ע"ג הפלטות  ועקב כך לעלית המפלס במעלה הזרם. עלית מפלס הוזל 
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וגיבוי טיימר (כאשר מרווחי הפעולה קבע ע"י  bubblerמזוהה ע"י רגש מפלס מסוג 

יהן מחוברים המפעיל)שמפעילה את המוע המיע שתי שרשראות אין סופיות שאל

הפלטות העות ומפות את הגבבה הלכודה ע"ג הפלטות עד לקודת היקוי 

באמצעות מברשת מסתובבות ומערכת מתזים. המפילה את הגבבה לפח האשפה (או 

  לדחסן/מסוע).

  הגריפה היה גריפה אחורית בלבד.

הכולל מסגרת מסיבית  L316המתקן היו מתקן אוטומטי לחלוטין עשוי פלב"מ 

מידה לכוחות הוצרים תוך כדי עבודת המגוב ולאורך זמן, המתקן כולל מערכת הע

מושלמת של פיקוד ובקרה הכולל מפסק קפיצי ,בקר מתוכת וכל הדרוש להתקה 

  מושלמת והפעלה של המתקן.

המגוב יסופק עם מגון אלקטרו מכי דרוך קפיץ המשמש להגת עומס יתר על 

  ערכת הגורפים.הגורפים ומוע ע"י כך זק למ

במצב עומס יתר יתריע מגון עומס יתר לבקר ויגרום לכיוון תועה הפוכה של 

המגרפות לפרק זמן שיקבע ע"י הספק עד לשחרור המגרפה והפיכת כיוון הסיבוב 

  פעם וספת להסרת הגורם לעומס .

פעולה זו תתבצע שלוש פעמים ,במידה ופעולות אלו לא יגרמו לשחרור הגורם 

  תישלח הודעת תקלה למערכת הודעת התקלות  של המפעיל.לעומס 

  חומרי מבה ופרטים טכיים:

כולל השרשרת, גלגלי (רולרים)      316Lכל חלקי המגוב יהיו עשויים פלב"מ 

השרשרת ומסבים וגלגלי שיים(לא יאושר מגוב הכולל שרשרת מחומרי מבה 

  שוים).

שיוי כיוון תועת השרשת בעל  בתחתית המתקן יותקן פס החלקה מעובה לצורך

מדרגה למיעת החלקת השרשרת(לא יאושר מגוב עם מסב תחתון הטבול בתוך 

  המים).

למיעת פילת  316לאורך כל אורך המגוב יותקו פלטות מחומרי מבה פלב"מ 

הגבבה ובטיחות המפעיל, הפלטות יהיו יתות להסרה בקלות באמצעות אומים 

  .316מפלב"מ 

ים הדרשים לצורך תחזוקת המגוב הכולל גירוז ושימון יבוצעו בחלקו כל הטיפול

  העליון של המגוב מעל רצפת התפעול ללא צורך בירידה לבור התחה.
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וולט ,רמת  400הרץ , 50פאזות,  NORD  ,3מערכת ההעה היה ע"י מוע גיר תוצרת 

  , הספק לפי תוי יצרן לפי גובה ותפוקת המגוב.IP 55אטימות 

  ח חשמל:לו

לוח החשמל המסופק ע"י ספק המגוב יהיה מחומרי מבה פוליאסטר משוריין ברמת 

  . IP65אטימות 

  כל לוח יכלול את הרכיבים הבאים:

  מפסק ראשי. - 

  ספק מתח. - 

בקר מתוכת להפעלת המערכת כולל תצוגה בעברית ותוכת ממשק עם חיווי  - 

  תקלות.

 - Limit torque  

  ת המגוב.המותקן בתעל bubblerבקר גובה  - 

  מגעים יבשים להעברת התקלות ללוח הבקרה הראשי. - 

  תכולת העבודה:

העבודה כוללת חיווט בין כל האלמטים כולל כבלים בחתך מתאים בציורות מגן או 

  בתעלות כולל איטום כיסות ,סימון כבלים וחיווט מלוח החשמל למגוב המכאי .

ות הכיסה לתחה. המגוב יהיה המגוב יותקן בתוך תעלת בטון ויעה לדרישות ספיק

כזה שיאפשר סילוק המוצקים אל דחסן שיוצב מתחת לקודת השפיכה ואשר ישפוך 

  . 0.00את המוצקים אל מכולת איסוף אשפה שתותקן בחדר המגובים במפלס 

מהמתקן וכן תחזוקה  SMSהמאפשר קבלת התראות  GSMיותקן מודם בתקשורת 

  מרחוק.

 סן עדין משולב דחסןמ    .ג

 FILTRAN,תוצרת חברת SF/V -3-5ספקה והתקה של מסן עדין דגם  א

  או שוו"ע. 08-9259922טל' -) בע"מ2006מסופק ע"י חברת המחדש תעשיות ק.מ.ן (
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מסופק ע"י  FILTRANמפרדת מוצקים אכית המיועדת לתחות שאיבה , כדוגמת 

  ל איטגראלי.מפריד מוצקים במבה של מסן תופי, לתקה ישירות בתעלה או במיכ

. תוף הסיון קבוע ומברשת FEחילזון   316כל חלקי המתכת שבו עשויים פלב"מ 

  סובבת מפה את גבבה ממו.

) במרווחי סיון של  perforated, במבה מחורר(316תוף הסיון הגלילי עשוי פלב"מ 

  מ"מ . 7

פים תוף הסיון היו גליל חצוי שיתן לפרקו בצורה מהירה לצורך הוצעת גו

  תקועים.

מעלות  180מברשת המקובעת בהיקף כפי החילזון עשויה מסגמטים (חלקים)של 

המאפשר פרוק מהיר ללא צורך בהוצאת המתקן, המברשת משמשת ליקוי תוף 

  הסיון ולהעברת הגבבה להמשך החילזון.

)המוע הצטברות סיבים סביב shaft lessהחילזון היו חילזון ללא ציר לכל אורכו(

יר. החילזון היו בעל פסיעה משתה במגמת הדחיסה של הגבבה תוך תועתה הצ

במעלה החילזון ,עד הגעת לאזור הדחיסה שם סחטים הוזלים ומוחזרים לתוף 

הסיון אזור הדחיסה מאפשר פתיחה מהירה עם מגון אבטחה חשמלי לצורך 

  בטיחות המשתמש.

  זל.המתקן יסופק ללא מיסבים המצויים במגע עם הו

מוצקים ,באזור הסחיטה תותקן מערכת  45%-35%סחיטת הגבבה היה לרמה של 

שטיפה אוטומטית לחלוטין לצורך שטיפת החומר האורגי וע"י כך למיעת מטרדי 

  ריחות .

מ"מ ויותר  100,החילזון מסוגל להעביר חלקיקים בגודל  FEהחילזון עשוי כולו 

ו אל עגלת הפיוי.לאזור הדחיסה והחוצה ממ  

  המתקן כולל רגלי תמיכה וכן כל האביזרים העיגון והרתום למבה  .

למתקן מוע אחד לביצוע שתי הפעולות :סיון ודחיסה מבה מוע גיר מספק תועה 

  סבל"ד. 15במהירות שאיה עולה על 

  אופן פעולת המסן:

ה המתקן יופעל באופן אוטומטי לחלוטין  ע"י בקר תוצרת יויטרויקס עם תצוג
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  בעברית המאפשר הכסת פרמטרים לתוך הבקר בצורה פשוטה ומהירה.

המתקן יופעל ע"י הבקר במרווחי זמן קצובים הקבעים ע"י המפעיל או ע"י בובלר 

  (מד מפלס).

  שטיפת אזור הדחיסה יבוצע באופן אוטומטי במחזרים שיקבע ע"י המפעיל.

ע במתקן באופן אוטומטי המתקן יאפשר סיבוב הפוך ע"י הבקר במידה וגוף זר יתק

  לצורך שחירורו.

לוח החשמל יסופק ע"י ספק המסן בלבד מחומרי מבה פוליאסטר משוריין ברמת 

  להתקה חיצוית . IP65אטימות 

  הלוח יעמוד בתקים הישראלים והאירופאים.
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  עבודות חשמל ותקשורת .405

  כלליות הערות 405.1

הטכי  ותקותיו ולמפרט דבתשי"כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל  .1

משרדית בהוצאת  שערך ע"י הועדה הממשלתית הבין בייהלעבודות הכללי הסטדרטי 

המפרט מצא ברשותו וכי צרפו  . הקבלן מצהיר בזאת כיהמעודכן ביותר משרד הביטחון

 למסמכי החוזה.

יצוע ל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים הספקת כל החומרים וחומרי העזר הדרושים לבכ .2

העבודה וכן כל העבודה הדרושה עד להשלמתו המוחלטת של המתקן ותפעולו, כולל בדיקת 

 .וללא תוספת מחיר וכן אחריות שתית המתכןוחברת החשמל או בודק מוסמך 

קבלן לא יוכל לטעון לתוספות כספיות בגלל יסוח סעיף בכתב הכמויות שיאפשר לפרשו ה .3

עדיף על כל יסוח אחר המופיע  פסקה אחרוה זו כוחה .לעיל 2שוה מהאמור בסעיף  בצורה

 בכתב הכמויות.

הכמויות בשטח  ל הכמויות בכתב הכמויות יתות בהערכה בלבד. הקבלן חייב למדוד אתכ .4

כל המחירים קובים בשקלים  ולספור את מספר האביזרים ורק אחר כך להזמין חומרים.

ור, הפעלה, שמירה, ביטוח וכל אביזרי העזר ללא מע"מ וכוללים אספקה, הובלה, התקה, חיב

 הדרושים.

למדוד במדויק  ל המידות של הלוחות ושל מקומם הפיזי בשטח באחריות הקבלן אשר חייבכ .5

 בפרויקט. ולהתאים את המידות ורק אח"כ להזמין את הלוחות

זה ל הסכסוכים או חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר לעייים הידוים בחוזה כ .6

להכרעת בורר דין יחיד שיתמה  או בחלקים ממו למעט עייים הדים בתאיי תשלום יובאו

 םהאיג'ירייתמה הבורר ע"י יו"ר אגודת  ע"י  הצדדים בהסכמה. בהיעדר הסכמה כזאת

והארכיטקטים בישראל. חתימת הצדדים על מסמך זה תיחשב כחתימה על שטר בוררות 

החלטות חלקיות או להוציא צווי בייים, לפסוק בדרך של מטרה לקבל  ולבורר יתת הרשות

 לא יהיה קשור בדיים כלשהם לצדדים. והוא

כולל דגם,  ל הקבלן להגיש בהצעת המחיר רשימה של כל הציוד שעליו ביסס את הצעתו,ע .7

ללא רשימה זאת יהיה הקבלן חייב להתקין ציוד לפי דרישות המתכן  יצרן ומספר קטלוגי.

 לידו אחרי בדיקת ההצעות. שימסרו

קבלן יבצע את כל העבודות בהתאם למפרט הטכי בפועל לפיו מתבצעות העבודות מהסוג ה .8
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את הושא לפי תחילת  הזה, הקיים אצל המזמין, באם קיים. באחריות הקבלן לברר

 העבודות ולהוג על פי החיות המזמין בתוקף.

צוע הפרויקט יהיו כלולות במחיר הכללי של עבודות הזמיות ועבודות הלוואי הדרושות לבי .9

 .ההצעה ולא ישולמו בפרד

 עבודה בשעות לא מקובלות יכללו במחירי ההצעה. .10

על הקבלן להתייחס לתתי הפרקים הרשומים בסעיף בכתב הכמויות, לרבות הסעיפים  .11

 הלווים לתת הפרק הרשום במפרט הכללי לעבודות בייה.

העייים ה"ל ולכל מערכות החשמל והתקשורת מתח מפרט טכי זה מתייחס לכל תוכן  .12

 מוך, בקרה  ותקשורת ומשלים זה את זה.

  : מסמכים ישימים .13

 .תקים והחיות של מזמין העבודה  .א

 כתבי כמויות המצורפים.  .ב

 מפרטים המצורפים ושאים מצורפים.  .ג

ים המסמכים המחייב בודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות ולהחיות המופיעות ברשימתע .14

  המפרטים בהמשך ואשר אים מצורפים כאן:

  בהוצאת משרד הביטחון. 08המפרט הכללי למתקי חשמל ואופי המדידה, מס'  -

  החשמל.  תקות  -

  בהוצאת משרד הביטחון.    – לעבודות בייההמפרט הכללי  -

  בהוצאת משרד הביטחון. – 34המפרט הכללי למערכות גילוי וכיבוי אש, מס'  -

  ובקרה למתח מוך.  ציוד מיתוג עם    לוחות – 61439 -

  מערכות גילוי וכיבוי אש. – 1220ת.י.  -

  ומפורסמת. בכל המסמכים ה"ל הכווה היא למהדורה המעודכת ביותר הקיימת
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המוסמכות כגון:  עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות מיוחדות של הרשויות

משרד הארגיה, משטרה, חברות  שורת,חברת החשמל לישראל בע"מ, בזק בע"מ, משרד התק

  הכבלים וכו' תבוצעה בהתאם לאותן

כל ההוראות  דרישות או הוראות ועל המבצע/קבלן להצטייד באישור שאכן מילאה אחרי

  המיוחדות מאת הרשויות ה"ל.

כפוף  –לוחות חשמל  ייצור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן אשר תחום עיסוקו היו ייצור

  מוקדם ובכתב של המתכן.לאישורו ה

  תכיות ישימות .15

  לפי רשימה מצורפת.

  תיאור העבודה .16

ות ולוחות חשמל כולל מערכות וספות ולחבר מטרת העבודה היה שיפוץ והחלפת משאב  .א

 את המכון למערכת החשמל.

  לצורך זה יש לבצע:  .ב

   .ה של לוח חשמל ובקרה ראשיאספקה והתק  

 .סיםה של עמודי תאורה ופאספקה והתק  

 .ים בשטח האתר וחיבורם בקצוותה שוה של קווי הזאספקה והתק  

 .העברת ביקורת בודק מוסמך ואישור המתקן  
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  ירות חשמלחפ 405.2

 היקף העבודה 405.2.1

העבודה מקיפה חפירת/ חציבת תעלות והחת כבלים בשטח המוגדר לביצוע חיבור   .א

  חשמל ומשאבות ביוב באתר תחת שאיבה משמר הגב.

 המיקום המדויק של העבודות יקבע ע"י המפקח הממוה בשטח.  .ב

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל תחומי שטח הפרויקט או בחלק ממו תוך  .ג

כדי תאום מלא עם מעייות הדרום, בזק, מקורות, קו מוצרי הדלק חח"י טל"כ  

 וכדומה לצורך קבלת כל האישורים הדרושים.

 הציוד וביצוע העבודה 405.2.2

מערך הציוד של הקבלן והכלים חייבים להתאים לדרישות ביצוע העבודה, וטעוים    .א

  אישורו של המפקח הממוה והממוה על הבטיחות באתר.

 0.5ן להיות ערוך ומצויד באביזרים שידרשו לגידור תעלות, שלטים בגודל על הקבל  .ב

מ' (עם שמו, כתובתו ומס' הטלפון), תאורות אזהרה, מעברים, וכדומה באם  1×מ'

 ע"י המפקח. שיידר

 .שעל הקבלן להיות מצויד בציוד קשר, שיאפשר איתורו בכל זמן שיידר  .ג

  מדידה וסימון 405.2.3

 וצעו ע"י הקבלן על חשבוו ובאחריותו.כל עבודות המדידה והסימון יב  .א

אחריותו של הקבלן לגבי המדידה והסימון היא מוחלטת ויהא עליו לתקן על חשבוו   .ב

 , הובעת מסימון מוטעה או לקוי.הכל העבודה שבוצעה עקב שגיאה או סטיי

  שעות מראש על עבודות החפירה. 48על הקבלן להודיע למפקח באתר או בא כוחו   .ג

  חפירה בידיים 405.2.4

מחמת הסכה לפגיעה במתקים  תת קרקעיים קיימים יהיה על הקבלן לבצע את   .א

 עבודות העפר הדרושות בידיים בלבד וזאת ללא כל תמורה וספת.
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בבצוע עבודות בידיים אין להשתמש במכוית פרט למדחס אויר לצורך פתיחת   .ב

 כבישים  וחציבה בסלע.

של הקבלן, חובת התיקון קרה ופגע מתקן תת קרקעי כתוצאה מפעולת חפירה   .ג

  אפשרי, תחול על הקבלן ועל חשבוו. יוהשבת המצב לקדמותו בזמן מיימאל

  כיסוי תעלות, שיקום מדרכות וכבישים 405.2.5

מיד עם גמר כל חלק מן העבודה יהיה על הקבלן לשקם את הכבישים ו/או   .א

המדרכות בהתאם לצורך וללא שהות, וזאת עפ"י ההוראות של הרשויות 

  המקומיות.

מידה ועבודות השיקום לא תבוצע במועד יישא הקבלן בכל הוצאות השיקום, ב  .ב

  הובעים כתוצאה מכך. םהקסות וההיטלי

מ'  500יש לבצע את כיסוי התעלה ואת עבודות השיקום הדרושות בגמר כל קטע של   .ג

  חפירה.

  דורים לבטיחותיס 405.2.6

ה לרבות הקבלן מתחייב לבצע על חשבוו את כל סידורי הבטיחות, השמירה וההג  .א

 דיפון וסידורים אחרים שידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודה.

תוך כדי העבודה יש להרחיק מהמקום כל עודפי חפירה, אדמה, פסולת, וכן כל   .ב

 חומר וציוד שאיו דרוש לעבודה ושעלול להפריע או לסכן את העוברים והשבים.

על חשבוו, כל  בגמר העבודה יהיה על הקבלן להשאיר אחריו שטח קי, ויסלק,  .ג

  חומר, פסולת ועודפי חפירה למקום שיורה המפקח בשטח.

  תיאור העבדה 405.2.7

סדר העבודה: שבירת האספלט ו/או הרמת המרצפות, חפירת התעלה בעומק   .א

 מ' או יותר לפי דרישת התוכיות ו/או המפקח בשטח.  0.85מיימלי של 

ות כיסה במקרים מיוחדים בהתאם להוראת המפקח (כגון: עיקולים, מקומ  .ב

למעברים או כתוצאה מהתקלות במכשולים ובמתקים שוים) תורחב התעלה לפי 

 הצורך, אולם לצורך התשלום הרוחב הקובע יהיה הרוחב בתוכיות.
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במקומות שיש בהם סכת התמוטטות של מבים סמוכים תיחפר התעלה קטעים   .ג

  P.V.Cציוריות קטעים, כשהאורך של כל קטע לא יעלה על שי מ'. בכל קטע יוחו 

 , והתעלה תכוסה מיד עם הדוק מתאים.6בקוטר "

במקומות שבהם מוחים מתקים תת קרקעיים על הקבלן לבצע לפי התחלת   .ד

מ' לערך, לאורך תוואי החפירה במקומות  20החפירה גישושים, ז"א חפירה כל 

 שיסומו ע"י המפקח.

שבו יש צורך במעבר לבי אדם ליד כיסות לבתים, חויות, חצרות גיות ולכל מקום   .ה

 יוחו על פי התעלה מעברים.

לא תשולם כל תוספת בעד קשיים שיתגלו בעת ביצוע החפירה כגון: מפולות,   .ו

המצאות מתקים תת קרקעיים, עקירת שורשים, הריסת גושי בטון, עקיפת 

  …מתקים ועוד

  ריפוד הכבלים בחול, כיסוי והחת סרט אזהרה 405.2.8

ס"מ מתחת  10ס"מ ( 20חול קי מאבים וצדפים בעובי תחתית התעלה תרופד ב  .א

 דס"מ מעל לכבל) במידה ותהיה דרישה מהמפקח יבצע הקבלן גם ריפו 10לכבל+ 

 ס"מ ויקבל על כך תוספת מחיר כמקובל. 30בעובי 

החול יפוזר על ידי הקבלן בערמות ליד התעלות ולאחר מכן יוכס לתעלה בהתאם   .ב

 לצורך

ו הציורות וכסויים כדרש ע"י המפקח יהיה על הקבלן בגמר החת הכבלים ו/א  .ג

לכסות את כל התעלות ו/או הבורות בהתאם להוראות הרשויות המקומיות ו/או 

 אישור המפקח.

בדרך כלל תשמש למילוי וכיסוי האדמה שהוצאה מהתעלה אלא אם כן דרש   .ד

 הקבלן ע"י המפקח למלא את התעלות בחול אשר יובא מבחוץ.

כבלים בתוך התעלות יש להיח מעל לריפוד הכבלים בחול גם פלטות בזמן כיסוי ה  .ה

(במקרה של כבלים עם מתח גבוה) וכן סרט פלסטי (אזהרה) בצבע  P.V.C -הגה מ 

צהוב תקי, שיוצב בגובה מחצית התעלה אחרי ההידוק הראשון של שכבת המילוי. 

מיכה עבור . התP.V.Cבמקרה של כבלי במתח מוך אין צורך בפלטות הגה מ 

והחת סרט האזהרה כלולים במחיר מ.א החת/   P.V.Cהחת פלטות ההגה מ
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 השחלת הכבל, ולא ישולם עבורם בפרד.

 ס"מ. 30המילוי יבוצע בשכבות אופקיות בעובי שאיו עולה על   .ו

  שיטת המדידה והתמורה 405.2.9

ות תימדדטו. בהתאם להגדרה  העבודות החפירה ו/או החציבה השו בכל המקרים

(חפירה או חציבה) כפי שצוין במפרט הכמויות והמחירים תבוצע בהתאם למידות אשר 

  בתוכית או במפרט או בתרשימים אשר קבעו בכל מקרה ומקרה ע"י המפקח כדלקמן: 

חפירה ו/או חציבה של התעלות תימדדה לפי מ"ק טו ותבוצע לפי רוחב התעלה   .א

דרשו ע"י המפקח בכתב והתשלום כפי שצוין בתוכית, ובעומקים ובאורכים אשר 

  יהיה בהתאם  לספח   ב'.

הריסת משטחי וכבישי אספלט תימדדה ותימדדה ותשולמה לפי מ"ר טו ותבוצע   .ב

לפי רוחב התעלה כפי שצוין בתוכית ובאורך אשר דרש ע"י המפקח. זאת גם 

 כאשר מסיבה כלשהי רוחב ההריסה למעשה יהיה גדול יותר מהמצוין בתוכית.

פרוק מרצפות מדרכה כולל מיום וריכוזם סמוך לשטח העבודה תימדדה לפי מ.א   .ג

טו של התעלה כפי שדרש ע"י המפקח מבלי להתחשב ברוחב המדרכה שפורקה. 

  האחריות הבלעדית על אובדן או גיבת המרצפות המפורקות תחול על הקבלן.

בכל המקרים את התמורה  עבור עבודות החפירה ו/או החציבה השוות תכלולה   .ד

עבודות החפירה ו/או החציבה עצמה, עבודות הסימון ו/או הדיפון/ריפוד הדרושות, 

הריפוד והמילוי בחזרה בחומר החפירה ו/או החציבה ו/או סילוק החומר החפור 

ו/או החצוב אל מחוץ לשטח העבודה למקום אשר יבחר בו הקבלן ואשר יתקבל על 

  יה באחריות הקבלן ועל חשבוו.דעת המפקח. סילוק החומר החפור תה

לא תשולם לקבלן כל תמורה וספת בגין: חפירה ו/או חציבת גישוש שידרשו ע"י   .ה

הממוה, פיצול והפסקות העבודה; מיקום, מרחק, קשיים עקב גילוי מכשולים, 

מתקים או עצמים תת קרקעיים וכן כל שאר הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע 

  אר לעיל.מושלם של העבודה כפי שתו

עבודות המילוי בחומר המובא מן החוץ תימדדה לפי מ"ק טו בהתאם לרוחב   .ו

  התעלה כפי שצוין בתוכית, באורך ובעומק הדרשים ע"י המפקח.

התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן הדרושות לביצוע מושלם של העבודות כפי   .ז
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חציבה מיוחדת,  שתואר לעיל  ללא שם תוספת עבור מילוי וסף בגלל חפירה ו/או

  פיצול והפסקת  העבודה, מיקום, מרחק, קשיים וכדומה.
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  צרת חשמל 405.3

 בהתקה באדמה מותר להשתמש בציורות בטון, חרס, פלדה ופלסטי כבד בלבד.  .א

ועובי  8" -קשיח בקוטר החל מ  P.V.C - בדרך כלל הציורות המוטמים יהיו ציורות לחץ מ  .ב

 , ואשר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבוו.728ישראלי מ"מ לפחות בהתאם לתקן  8.3דופן של 

במקומות שיש בהם סכת התמוטטות של מבים סמוכים תיחפר התעלה קטעים קטעים,   .ג

.  8בקוטר " P.V.Cכשהאורך של כל קטע לא יעלה  על שי מ'. בכל קטע יוחו ציורות לחץ 

  והתעלה תכוסה מיד עם גמר ההחה.

כבות בהתאם לגבהים אשר ידרשו ע"י המפקח, וירופדו הציורות יוחו בשורות או בש  .ד

ס"מ מסביב לציורות. החיבורים .הערה: אין לכסות את  10במעטפת חול של לפחות 

 הציורות לפי קבלת אישור של המפקח בכתב, שאומם העבודה בוצעה בהתאם לדרישות.

החשמל מס'   בכל מקרה בעת החת הצרת יש לפעול לפי הוראת הרשת הארצית של חברת  .ה

ויש לדאוג להחת הצרת בקו ישר עד מידת האפשר, למוע כיפופו ויצירת לחץ לא  12-03-08

 רצוי ביצב לציר הציור.

בגמר החת הצרת ולפי השחלת הכבלים יש לצקת בטון רזה על קודות החיבור של   .ו

 הציורות על מת להבטיח קיבועם.

 ש להשחיל חבל משיכה מתאים.בצרת רזרבית, שלא הושחלו בה כבלים, י  .ז

 : שיטת המדידה והתמורה  .ח

הציורות ימדדו לפי מ.א טו של ציורות שהוחו למעשה כפי שדרש ע"י המפקח  .1

  והתרשימים שסופקו על ידו בכל מקרה ומקרה.

התמורה תכלול בכל המקרים החת הציורות כולל הריפוד במעטפת החול, החיבורים  .2

 ורות וביצוע העבודה בשלמות כפי שדרש לעיל.הדרושים, סתימת קצוות הצי

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור פחת, שבר, פיצול והפסקות בעבודה, מיקום, מרחק,  .3

 קשיים עקב גילוי מכשולים או מתקים תת קרקעיים וכד'.
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  חשמל החת כבלי 405.4

 הגדרת כבלים 405.4.1

 1949מספר פרסום  דהחת התקת הכבלים תעשה בהתאם לחוק החשמל התש י" .1

  28.10.66 -בקובץ התקות מ

הכבל יהיה מסוג המותאם לתאי המקום. מבה הכבל יעה על הדרישות המכיות   .2

 והכימיות של מקום ההתקה. תהפיזי קליו

 סוג הכבל ייבחר בהתאמה לתאים ולדרישות החשמליות של המתקן החשמלי.  .3

ר סידורי  על התקתו של הכבל תבטיח את קיומו של המתקן לאורך ימים, כאש  .4

 הכבל יהיו אותים ויעילים.

הכבל יותקן כך שלא ישפיע השפעה כלשהי על מערכות שירותים אחרות או יושפע   .5

 מהם.

ולתקן ישראל    056כל הכבלים שיוחו יהיו מתאימים לדרישות תקן ישראל   .6

547,735. 

 אספקת הכבלים 405.4.2

  ל חשבוו.הכבלים לסוגיהם וסרטי האזהרה יסופקו ויבלו ע"י הקבלן וע

 אספקת ציוד העזר  405.4.3

כגון: גלגלים מיוחדים להחת כבלים, הגרב והחבלים למשיכת הכבלים (מפשתן או 

ברזל), וכן מקלות מברזל להשחלת הכבלים לתוך הציורות, מעצור לתופי הכבלים, גליל 

מעבר לכבלים מותקן על משאית, דימומטר למדידת כוח המשיכה, קווסים להכסת 

תיים וחבלי המשיכה המיועדים לקריעה מעל כבלים לציי משיכה, גלגלים פיורות, עי

ק"ג יסופקו ע"י הקבלן ומחירם ייכלל במחירי יחידות העבודה השוות. במקרים  500

לפי הוראות המפקח, יעבוד הקבלן באמצעות מכוה למשיכת  שמיוחדים בהם יידר

  כבלים.

 כללים להחת כבלים  405.4.4

ל הקבלן לפזר לפי הוראות המפקח גלגילות מיוחדות בתוך התעלות החפורות ע .1

  למשיכת והחת הכבלים. המיועדות
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הקבלן ייח את הכבלים בתעלות וישחילם בציורות ובמעברים (על הקבלן לקות את  .2

הציורות שימצאו סתומים ע"י התזת מים או בשיטה אחרת שתתקבל על דעת 

לם באישורו של הממוה, יהיה הממוה) משיכת הכבל תעשה בדרך כלל בידיים, או

 לשם כך במכוות. רהקבלן רשאי להיעז

הקבלן ידאג לשמירה לפי הוראות המפקח, במקרים ובמקומות, ובמשך כל הזמן  .3

בהם יהיה צורך להשאיר כבל גלוי בתוך התעלה או על גבי גלגיליות המשיכה, וזאת 

 כדי לשמור על שלמות הכבל לבל יפגע.

רו המרצפות ו/או הלבים מעל כבל קיים, כאשר יהיה צורך לפי הוראות המפקח, יוס .4

 להיח את הכבל החדש ליד הקיים.

 לפי הוראות המפקח, יסודרו "שמייות" של כבל לאורך התוואי. .5

 אין להיח כבל על הכביש. .6

מופית בזאת תשומת הלב של הקבלן כי הוא ושא באחריות בלעדית לשלמות הכבל  .7

ות הכבל שעל ידו הוא יחפור, וכי  כל פגיעה בהם תוך כדי שאותו הוא מיח ,וכן לשלמ

העבודה או כתוצאה ממה, תחול על הקבלן ועליו יהיה לשאת בהוצאות של תיקון 

 הזק.

הקבלן חייב להיח את כל אורך הכבל המצא על התוף בשלמות במקרה ויידרש ע"י  .8

 המפקח.

 החת כבל ליד ובתוך מבים וליד עמודים 405.4.5

מ' יוטמן ליד העמוד לפי הצורך ולפי הוראות המפקח על  15-10רך של קצה הכבל באו .1

ויחושב כפי  דיד חפירה וספת, שתקלוט לתוכה את קצה הכבל. גודל החפירה יימד

 .                                                                                404.2.8 שצוין בסעיף

י עובדי החברה, שיקבע ע"י המפקח או בא כוחו, ישלח בתאריך ביצוע העבודה ע" .2

תו על אהקבלן עובד או מספר עובדים שלו לשם גילוי קצה הכבל הטמון הקרקע, והעל

 העמוד ה"ל לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח או בא כוחו.

על הקבלן להשחיל את הכבל  -החת הכבל בתוך מבה או על סולמות בתוך בייים .3

שיחצבו על ידו בתוך קירות, קורות, תקרות ורצפות, ועליו לסתום את דרך חורים 

החורים, לשקם את השטח בחומר ההחה, למרוח באמצאות חומר אטום למים 
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כל זה  -המבטיחים ו/או ארגזי הובר ו/או ארוות מדידה זולהביא את הכבל עד לריכו

 לפי הוראות המפקח או בא כוחו.

ספר עובדים שלו ביום שיקבע ע"י המפקח או בא לשם כך ישלח הקבלן עובד או מ

  כוחו בעת ביצוע העבודה ע"י עובדי חברת החשמל.

  החת תיל הארקה 405.4.6

  כל תיל הארקה יוח בציור פרד, או ישירות באדמה בהתאם להוראות.

  הוצאת כבלים 405.4.7

הוצאת כבל פירושה גילוי הכבל , הוצאתו מהתעלה והעברתו למקום שיקבע ע"י המפקח, 

  יותו וחשבוו של הקבלן.על אחר

  שיטת המדידה והתמורה 405.4.8

המדידה להחת/ השחלת/ הוצאת הכבלים תהיה בכל מקרה לפי מ.א טו של כבל כפי 

שצוין במפרט הכמויות והמחירים, ותבוצע בהתאם לאורך הכבלים, שהוחו למעשה לפי 

 ההוראות והתרשימים, שיסופקו ע"י המפקח בכל מקרה המחיר  למ.א  החת הכבל

יכלול גם את החת הכבל וסידורו על יד העמוד ועליו, לרבות פחי הגה שיורכבו על 

  העמוד. 

הערה:  עבור עבודות חפירה ו/או ריפוד/ מילוי בחול המובא מבחוץ ו/או החת הציורות 

  והחת  הלבים ישולם בפרד.

405.5 "לוחות חשמל מ  

         יצרי לוחות חשמל 405.5.1

ייצור לוחות החשמל יבוצע רק ע"י יצרן ו, 61439 ורתיצרן הלוחות חייב לעמוד בביק

כפוף לאישורו המוקדם ובכתב של  –לוחות חשמל  אשר תחום עיסוקו היו ייצור

  המתכן.

  במפעל לוחות מורשה ומאושר. 61439ייוצרו עפ"י תקן ישראל  הלוחות

ר בו קבלן שאין בחברתו מפעל העוה לתאים ה"ל, יגיש בהצעה את המפעל שהוא מייצ

  שים חתומה ע"י המפעל. 2את הלוח, כולל התחייבות המפעל  לאחריות של 

  מקרה יש לקבל אישור בכתב מהמתכן לאישור ייצרן הלוחות . בכל
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  החשמללוחות  405.5.2

  פרטי מבה הלוחות  .א

מטר  1.8משוריין בגובה עד  רפוליאסטהלוחות הראשיים ייבו בצורת ארוות 

 וי יאפשר גישה וחה לכל המכשירים, החיבורים,מבה הלוח הבבהתאם לתוכיות  

החיווט או כל חלק אחר הדורש טיפול מזמן לזמן. על היצרן להבטיח רציפות 

השילוט יהיה עם  הארקה טובה וברת קיימא לכל החלקים המתכתיים של הלוח.

  ' עם חריטת מספר המעגל ותיאורו.סדויץשלטי 

  ממדי הלוחות  .ב

ק גדולים כדי לאפשר עבודה וחה לחווט הציוד הלוחות במידותיהם יהיו מספי

(אם לא  30%בשיעור  והחיבורים. כמו כן תתאפשר תוספת מכשירים וציוד בעתיד

צוין אחרת) מהמותקן. היצרן יבדוק את מקום התקת הלוח בשטח ויוודא שגודל 

  למקום. מקום ההתקה מאפשר הכסת הלוח

  ברגים  .ג

צוידים בהתקן המוע פילתם בעת פתיחת הברגים המשמשים לסגירת פלים יהיו מ

  הפל. הברגים יהיו מפליז מצופה יקל קדמיום.

  מוליכים  .ד

דרש ה המוליכים בתוך הלוחות יהיו בעלי בידוד בצבעי ההיכר התקיים, בחתך

פס ב מעלות צלסיוס. 105וולט ויהיה מיועד לטמפרטורה של  600 - ובידודם יתאים ל

  יך יחובר לפס בבורג פרד.מוליכי האפס וההארקה, כל מול

  אופי מדידה ומחירים  .ה

  המחיר שיציג הקבלן עבור מבה הלוח יכלול את כל האביזרים הדרושים

חיזוקים  כגון: פסי צבירה, פסי הארקה ואפס, מבודדים לפסים, ברגים, מוליכים,

וקביעת  הציוד והפלים.  לכבלים ולציוד, פסי  הרכבה, שלטים וכל הדרוש לחיזוק

המותקן ומחובר. המחירים כוללים  ר שיוצג עבור ציוד הלוח יכלול את הציודהמחי

  היצרן וכל הוצאותיו בגין ייצור והספקת הלוח. את ערך הציוד, העבודה, רווח
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  ציוד בלוחות  .ו

כמו  כן   :600Vהציוד בלוחות יהיה כמצוין בהמשך ויתאים למתח עבודה עד 

תאם לבחירת הציוד שבדעתו תובטח סלקטיביות מלאה בכל תקלה. הקבלן בה

להשתמש ישלח  רשימת הציוד והתוכיות לאישור תכון מושלם הכולל פירוט זרמי 

  קצר הגה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל.

) בין יחידות ההגה ויכילן COORDINATIONהקבלן יהיה אחראי על התאימות (

או ש"ע  "מרלין ג'רין"או  A.B.B: תוצרת RCCB מפסקי פחתבהתאם לתכון 

מ"א  30הממסרים יהיו מתוצרת זהה לתוצרת המאזים ויהיו בעלי רגישות . מאושר

  בלבד. Aדגם 

עפ"י קטלוג היצרן תאימות בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם  איצרן הלוח יווד

: יהיו מתוצרת, מרלין ג'רין, MCBקצר ממוחשב המופיע בתוכיות. ממאמתים 

ABBר מיןדגם אחר אשר יאושר ע"י  לר, או, קלוקויתאימו לזרם קצר  המתכ

  בתוכיות. ק"א אם לא צוין אחרת 10של

  או מרלן ג'רין ABB, קלוקר מילר, SACE:  :  יהיו מתוצרת  MCCBמ"ז ח"א

ויהיו בעלי כשר יתוק   IEC 60947ויעמדו בדרישות התקן  המפסקים יבדקו

 מיימלי של:

  .Icu = 25KAאמפר     100עד 

  .Icu = 36KAאמפר     250עד 

  . Icu = 45KAאמפר     630עד 

  המפסקים יהיו בעלי התוים והתכוות הבאות:

  תוים חשמליים ומכיים 405.5.3

  צ"ל מסוג מגביל זרם קצר  630Aמפסק עד 

  V (440מתח ומילי (

  Hz  (50/60תדר ( 
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  Ue  (690מתח עבודה ( 

  Ui  (1000מתח בידוד ( 

  אמפר 630במפסקים עד   Icu 100% =Ics כושר יתוק

  מפסק זרם 405.5.4

  פתיחה וסגירה על ידי לחצי הפעלה בחזית המפסק

  ) יעשה ע"י ידית דריכה איטגרלית במפסק  Stored Energyמגון דריכה קפיץ ( 

  חיווי מצב מגעים ומצב דריכת קפיץ

  תאי כיבוי במפסק עם פילטר להפחתת זיהום אוויר

  קה ויזואלית לשחיקת מגעיםהמפסק יכלול אפשרות לבדי

)לצורך הגות ומדידות מדויקות ללא תופעת  Iron + Air CTsהמפסק יכלול שי מש"ז (

 רוויה בזרמי קצר

  כיסוי לחצי הפעלה + הכה מעול תליה.

  אביזרי פיקוד למפסקי זרם 405.5.5

בתוכיות  מוע  שארבעה מגעי עזר מחליפים לפחות  + מגע תקלה חשמלית באם יידר

ה עם סליל סגירה , ופתיחה ומגע מוכן לחיבור סליל הפעלה וסליל הפסקה הפעל

  קומפלט.

  מגעים ומתעים 405.5.6

.המגעים יהיו מתוצרת זהה  ABBהמגעים יהיו מתוצרת טלמכיק, קלוקר מילר או 

  לציוד המיתוג על מת להבטיח תאימות.

לאות היצרן לדרגת רכיבי מעגל ההתעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מוע בפרד לפי טב

ולזרם קצר  IEC-947-4) בהתאם לתקן   Type 1 coordinationלפחות (  1תיאום מסוג 

  מחושב המצוין בתוכיות .

  המגעים יהיו מוגים בפי לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאי .

234

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  . NO+NCמגעי עזר   2לכל מגען יהיו 

  .AC-3עבודה   בחירת המגען והתאמתו למוע תעשה לפי משטר

  ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגה תרמית היתת לכיוון והגה דיפרציאלית.

   המגעים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן –מגעים לקבלים 

IEC70,831  ולפי גודל  הקבל הממותג .  המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים

שימוש  ש,  כך שלא יידר 60In -ם את הזרם בעת סגירה ל המגבילי עם גדי החתה

  במשקי קו .

 .400V –פעולות ב  3000,000המגעים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של 

המגעים יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי  -מגעים להפעלת גופי תאורה 

  הגופים וסוג הורה. כמות

 מפסקים/מתקים בעומס 405.5.7

ויעו על דרישות יתוק / הבדדה  IEC60947-3לדרישות תקן  המפסקים יתאימו

(SWITCH /DISCONNECTOR)   זרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י אופיןAC22A 

  לכל הפחות. 

   .מגודל האבטחה הראשית 50% - יהיו לזרם גדול ב פסי צבירה:

עות מחוברים לפל באמצ ' שחורסדויץשלטים על גבי הלוחות יהיו מטיפוס ה :לטיםש

  ברגים או מסמרות מפלסטיק.

לקליטת הלוח וכן  לפי ייצור הלוחות יש לבדוק ולוודא שהמקום המיועדתכית עבודה: 

הלוחות ובהן טבלת ציוד ויצריו, כולל  להעביר למתכן תוכיות ייצור ושיוי של

  טכיים. פרוספקטים ותוים

יצר ולהתאים את הלוחות לי אך ורק לאחר אישור המתכן ע"ג התוכיות יתן יהיה

מאחריותו להתאמת  אישור המתכן ע"ג התוכיות איו פוטר את הקבלן לשיוי הדרוש.

מו כן הקבלן איו פטור מאחריותו לטיב כ הלוח למקומו או הכסתו למקום ההתקה.

  הציוד ותקיותו.
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405.5.8 "גילוי וכיבוי אש בלוחות מ  

הכללית. המערכת  מקושרת למערכת אובלוח תותקן מערכת לגילו וכיבוי אש עצמאית, 

גילוי אש בשי אזורים לפחות,  כאשר יהיה יתוק וכיבוי בגז של חלל הלוח מידיתתפעיל 

  "גילוי אש".    34הכל כמתואר בפרק  .כללית בו זמית ותוציא אותו להדממה

  .במפרט הכללי הבין משרדי 34המערכת תעמוד בכל הדרישות המפורטות בפרק 

 ובכלל זה חלוקה ותעל שילוב המערכת ה"ל בלוח הראשי ובלוחהקבלן אחראי 

   ההתאמות המכיות של המערכת בלוח.

וין  במפורש לא צהקבלן ייקח בחשבון עלות מערכת זאת בהצעת המחיר שלו אפילו אם 

  בכתב הכמויות, או בתוכיות.

  תאורה 405.6

  עמודי תאורה וזרועות לפסים 405.6.1

  ת.ובתוכיהכמויות ובכתב רט ופהמעמודי התאורה יהיו לפי 

  העמודים, הזרועות ושאר החלקים שלהם יהיו קיים, חלקים וטבולים באבץ חם.

  .918, 414, 812העמודים יתוכו, ייוצרו ויבדקו לפי תקים ישראליים 

חם  , יהיו עשויים מפלדה המתאימה לגלוון באבץשיגלווהעמודים וחלקיהם 

(GLAVANIZING QUALITY) 1.3% זרחן 0.05%פחם,  0.25% - שתכיל לא יותר מ 

  מיקרון. 75סילקון, עובי הגלוון  0.05%מגן, 

בזמן הטבילה,  על מת לקבל החלקה מרבית של הצפוי, יש להקפיד על הסרת התחמוצות

  במיוחד בסמוך להוצאה מאמבט הגלוון.

  תבריגים יוברזו לאחר הגלוון וימרחו במשחת מוליקוט.

  גלוון.אסור לבצע כל ריתוכים לאחר ה

  שים. 3שים ולצפויים למשך  5האחריות לריתוכים תהיה למשך 

  לא יראו במשך תקופה זו כל סימי חלודה.

  ס"מ, יצופו בזפת. 30פלטת היסוד של העמוד ובסיס העמוד, עד גובה 
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 1בעובי של  817בתוך העמודים, על גבי הפלטה, יש לצקת זפת ביטומן "אסקר" מספר 

  מ"מ לפחות.

  מטר יותקן בית תקע משוריין, דו פיי, עם מכסה מתברג. 9בגובה על העמוד 

  בכתב לפי ביצוע. מזמיןה יאושר ע"ייבוצע והצבע הסופי לעמודים 

  הכת השטח 405.6.2

ויזואלית של פי השטח לאיתור פגמים בשכבת אבץ ו/או איתור מוצרים  בדיקה  .א

 שאים מתאימים לצביעה.

רגי לחלופין באמצעות דטרגט חם במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס או  .ב

 בהתזה. לחילופין באמצעות אלקלי חם בהתזה.

 מ"מ. 0.5 – 1.0בגודל  GL )ANGULAR (GRIT 40התזת גרגרי פלדה מסוג   .ג

 יקוי באמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגרים ואבק.  .ד

 בחיה ויזואלית של פי השטח למציאת פגמים בשכבת האבץ.   .ה

. 36ומות הכשל של ציפוי האבץ באמצעות ייר לטש גרעין במידת הצורך ליטוש במק  .ו

  לפי החיית הלקוח המוצר יפסל ויוחזר למגלוון. 

של  ת) או לחליפין בשיטה אלקטרו סטטיTRIBO )FRICTION- איבוק בשיטת ה - צביעה 405.6.3

 OUT FREE) בעלת תכוות HB )HIGH BILDאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

GASING  ברקול מיקר 80בעוביון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת או

הגרמי לדהייה או שווה ערך. הגוון לפי דרישת  B.S.Gמאושרת לפי תקן  7000סידרה 

  המזמין.

דקות.  10למשך  140 – °155קלייה הדרגתית בתור בטמפרטורה התחלתית של  -קלייה 405.6.4

  דקות וספות.  20למשך  °220-180לאחר מכן 

הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי  קירור -קירור 405.6.5

  לפחות. C °40 – 35המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

  דקות. 15למשך  °185- הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ
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בדיקה ויזואלית של פי השטח למציאת פגמים. בבדיקת אדהזיה עם    - בקרת איכות 405.6.6

יהיה קילוף. מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי מ"מ לא  1משרט במרווחים 

  .ISO 9002האבץ אשר מדד לפי הצביעה. המפעל מאושר לפי תקן 

מ"מ לפחות שיחוזק בשי   0.05המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי   - אריזה 405.6.7

קצותיו בעזרת סרט הדבקה למיעת גלישת השרול. האביזרים יארזו בפרד בשקיות 

  וליאתלן.פ

שים גד דהיית הצבע והתקלפותו בלבד לפי כתב אחריות  3תיתן למשך  -  אחריות 405.6.8

  וסימון מזהה של העמודים.

  יש לסמן  ולמספר  את עמודי התאורה עם סימון בר קיימה.  -  סימון 405.6.9

  יסודות לעמודי פלדה 405.6.10

מסגרות  2הברגים מחוברים באמצעות  ברגי היסוד יהיו בהתאם לתוכיות.  .א

 הברגים קיים ומעובדים להתקה בבטון. ראשי הברגים מגולווים. לכל .מרותכות

האומים והדסקיות מצופים  אומים. 2 - דיסקיות, דיסקית קפיצית ו 2בורג יותקו 

 קדמיום או מגולווים.

של ברגי  ש להכין תבית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויקי  .ב

בפלטות היסוד. ברגי  ם למרחקים של החוריםהיסוד, כך שיהיו מאוכים ומותאמי

 ס"מ על היסוד. 12היסוד יבלטו לגובה של 

שגובה בסיס של היסוד יהיה מתואם עם הפיקוח ובהתאם לדרישות היסוד יותקן   .ג

 הוספות באתר.

 -הכבלים  מ"מ לשם העברת 80ציורות שרשורים בקוטר  3בתוך היסוד יוכסו   .ד

הציורות יגיעו למרכז היסוד לשם כיסתם  ביים.בכווים הדרושים וברדיוסים המר

 ס"מ מפי 15 -כל הציורות יקשרו יחד במרכז המדויק והם יובלטו כ לעמודים.

 היסוד בשלב היציקה.

 במידה והעמודים יותקו בשלב מאוחר יותקן על כל בורג, כולל האומים  .ה

 והדיסקיות, שרוולי פלסטי ממולא גריז לכל גובהו

  יצוק בתביות. 300 -היסודות מבטון ב  .ו
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  טלים, ורות ומצתים 405.6.11

 .G.Eטלים לורות מטל הלייד יהיו מטיפוס אוטרגולטור של   .א

 מצת יהיה מתוצרת "בג טורגי".  .ב

או "פיליפס"  ארה"ב - G.Eקדה או  - ורות מטל הלייד יהיו מתוצרת "סילביה"   .ג

  או "אוסרם".

  מגש אביזרים 405.6.12

באבץ חם.  מ"מ, מצופה 2ופירט בעובי בתוך עמוד התאורה מורכב מגש מפח ברזל דק

  מידות המגש לפי הצורך, המגש כולל:

  לכבלי הזה הכסים והיוצאים ולכבל לורה. WAGOמהדקי  .1

  בורג לחבור הארקה. .2

 מאמ"ת. . עבור פס יותקןV.D.Eק"א לפי  C ,6אמפר, בעל אפיין  6מאמ"ת חד פזי  .3

 רת כפי שרשם, מתוצFINGER PROOFהמאמ"ת בעל מבה מוך מטיפוס  .4

  במפרט הכללי.

  מסילה למאמ"תים ולמהדקים. .5

  שלות לחיזוק הכבלים הכסים והיוצאים. .6

החשמלי  מ"מ לכסוי, כדי שלא יפול לכלוך על הציוד 1מעל המגש יותקן גגון מפח 

  שבמגש.

  הארקה 405.6.13

 35בחתך  לאורך כבל התאורה התת קרקעי יותקן מוליך הארקה חשוף מחושת  .א

  ממ"ר.

ביחד בעל  וליכים (הכס והיוצא) בתא האבזרים של העמוד יהודקוקצוות המ שי  .ב

מהבורג  האביזרים. כבל אחת. על הכבל תחוזק לבורג הקבוע לגוף העמוד בתא

הארקה במגש  ממ"ר לבורג 2.5הקבוע בתא האבזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 
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  מוליכי הארקה לפסים יחוברו לבורג שבמגש. האביזרים.

 עמודים יוארקו לאלקטרודות הארקה, בהתאם לתוכית. הלוחות ומספר  .ג

על ראש  מטר. 3מ"מ ובאורך  19האלקטרודות של פלדה, מצופה בחושת, בקוטר 

טון. החבור  5 -ס"מ, מכסה השוחה ל 60האלקטרודה תותקן שוחה בקוטר 

 ממ"ר. 35לאלקטרודה עם מוליך חושת חשוף בחתך 

  

  מערכות בקרה  405.7

  כללי 405.7.1

  תקן מורכבת מבקר, מלוח חשמל וגראטור, ואביזר פיקוד ובקרהמערכת הבקרה במי

המותקים באתר ע"י קבלן חשמל או איסטלציה. באחריות קבלן חשמל לבצע את 

  התאום

  לצורך התחברות לאביזרי פיקוד המותקים ע"י אחרים.

  המערכת  כוללת:

   משאבות.  .1

  מגוב מכי  .2

  שוים.  המפסקי פיקוד ובקר .3

  פקודה מרחוק. הפעלת משאבות ע"י .4

  איפורמציה למפלסי הביוב ומצב מצופים. .5

  מכשירי מדידה שוים. .6

  מדי ספיקה, מצופים, ואפשרות צילום ע"י מצלמה מקומית והעברת תוי תמוה .7

  וכו'.

 תוכת בקר ומחשב . .8

לבקר תהייה קיימת אפשרות מובת של ביצוע מסכים למחשב על בסיס חלוות עלפי  

  ם לפחות .הדרש עד עשרים מסכי
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  דרישות כלליות מספק המערכת 405.7.2

    ספק המערכת חייב להיות ספק מוכר בארץ עם וותק בתחום .   -

    הספק חייב להוכיח התקת מערכות בסדר גודל זהה לפרויקט זה. -

לספק המערכת תהיה מעבדת שרות בארץ עם טכאים בעלי ידע בביצוע תיקוים  -

  במערכת.

  טים מפורטים לציוד המסופק על ידו. בעת הגשת הצעתו, יגיש הקבלן פרוספק -

ע"י  שדריבמידה וירק הקבלן שירותי אחזקה ( ןעם גמר תקופת האחריות, יית -

  המזמין).

   אחריות 405.7.3

שים לציוד המסופק על ידו. במשך תקופת האחריות, יתקן  3אחריות של  ןהקבלן יית

 6התקלה תוך  הקבלן כל תקלה ויחליף כל אביזר פגום. הקבלן יגיע לאתר לצורך תיקון

  שעות מקבלת ההודעה.

  ספרות טכית 405.7.4

בגמר העבודה ימסור הקבלן למזמין חוברת המסבירה בצורה מפורטת את אופן הפעלת 

    המערכת ותכלול את הושאים הבאים:

 כתיבת תכה בבקר 405.7.5

הקבלן יכתוב את התכה לבקר המתוכת בהתאם לפוקציות המפורטות בתכית, 

תכן האיסטלציה, וכן בהתאם להוראות והסברים במפרט טכי זה ותמפ"מ של מ

  שיקבל מהמתכים בעת ביצוע עבודה.

התכיות והמפרטים משלימים אחד את השי, על הקבלן לבצע את כל הפוקציות גם אם 

  אלו לא מוצאות ביטוי בתכיות אלא במפרט בלבד.

ם ואלוגיים מחיר הבקר יהיה קומפלט ויכלול את כרטיסי הכיסה והיציאה דיסקרטיי

  עבור כל הפוקציות הדרשות במפרט הטכי והתכיות.

  לא ישולם לקבלן כל תשלום וסף עבור כרטיסים או פריטים מיוחדים.
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במהלך  שעל הקבלן לקחת בחשבון שהמזמין יבצע שיויים והתאמות בתוכה כפי שיידר

  העבודה עד להפעלה מושלמת של המערכת.

לום עבור שיויים שיידרשו בתוכה. הקבלן יגיש התוכה לא ישולם לקבלן כל תוספת תש

  העתקות. 3-לאישור המזמין הקבלן ימסור למזמין דיסקט של התוכה ו

 הדרכה      405.7.6

ימי הדרכה במועדים בתאום עם המזמין. ההדרכה תיתן באתר והיא  3הקבלן ייתן 

  כלולה במחירי הבקרה.  

  

  :דוהמוק  תוי מערכת לטיפול בתחות השוות 405.7.7

  י עבודהי , מתוזמן ואחרים . –בקרת משאבות מלאה כולל אופאוטומט , יד  

  . לוגיות מבודדותיסות אלוגית רציפה ומדויקת  בכבקרת מפלס א  

  או מדי גובה ממגוון הסוגים הקיימים בישראל . \בקרת מצופים  ו  

  . ות אספקת החשמל באופן רציףבקרת אספקת החשמל ותקי  

 לות במיכון הקיים במכון וכן בציוד ההיקפי בסביבתו .בקרה אודות תק  

 שליחת התקלות הרצויות באופן אלחוטי ואמין ישירות למכשירים סלולאריים  

  לדמויות האחראיות במתקן לפי סוגי ההודעות ותפקיד הדמויות בלא הגבלה .

  אפשרות לשליטה מרחוק ממכשיר טלפון סלולארי  (ברשתGSM ע"י שליחת (  

כולל   פקודות ממכשיר מקודד 12למערכת הבקרה במכון , עד  ON \ OFF פקודות 

  סיסמא להגה ולזיהוי .  

 שבועי ומצטבר םהפקת דוחות יומיי ,  . 

 ל וכדומה"מסכי תצוגה לכל ה  .  

  וספות השלמות של יועץ המערכות ודרישות  .  
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       למערכת הבקרה היו התכוות הבאות : 405.7.8

כולל אישורי יצרן על עמידות והתאמה לתאי  RTUתי ציוד בקרה ותקשורת תעשיי

  סביבה מיימאליים כמפורט :

  (וסמי)  מעלות צלזיוס .   70עד (פלוס)   - 40יכולת פעולה רציפה בטמפ' סביבה של +  

  ה30 – 9יכולת פעולה במתח הזVDC  12וכן ממצבר במתחvdc  3מקומי לפחות 

  חשמל . ימים כולל תקשורת סלולארית  ללא הזת 

  ה ומבוקר בציוד הבקרהימי מובמטען פRTU  7למצבר הגיבוי המקומיAH 

  לפחות .

  מעבדCPU  32מהיר ותעשייתיBIT  400לפחותMHz .  

  ה לפחותימי בבקר המספיק לתוכ32זיכרון פMB  יםתו זיכרון מיוחד לאגירת ,

כרטיס  , אפשרות להרחבת הזיכרון בבקר ע"י הוספת 32MBלזמן ממושך לפחות 

SD CARD  ה   למקום מיועד בבקרRTU  32עדGB   .  

   : ות בבקר כוללקודות בקרה מוב16  קודות בקרהיברסאליות (כל דיגיטאליות או

כיסות  8קודה יכולה להיות כיסה או יציאה ע"י תכות והגדרה בלבד) וכן 

  אלוגיות.

  ה בבקר המודם סלולארי מוב– RTU  ישה והודעות כולל גל 4לרשת דורSMS  אל

 RTU –הבקר וממו למקבלי הודעות  מורשים ומוגדרים . (יתן לשלוח לבקר ה 

  לפעולות שוות) .  SMSסוגי הודעות  20בתחה לפחות 

  כל המחברים על יחידת בקר ה– RTU  יתוק מהיר ע"י משיכה כוללשלפים ב יהיו

חוטים למחברי החיווט יהיה החיווט ללא צורך בפירוק חיווט בפועל . החיבור של ה

  ע"י לחיצה בלבד וללא צורך בחיזוק ברגים . 

   ה ובהגדרות בקר הות בתוכי סייבר מובות בפיכולת מוכחת של הג– RTU  .  

     : ימאלייםלאומיים מיים ביעמידות בתקCE, UL/CSA, FCC, RCM, RED, 

Class I Div 2  ,IEC 60068-2/6/27/31/64        
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  ים בבקר ה  ערוציתקשורת מוב– RTU  : לפחותTCP-IP , RS-485 , RS-232 , 

USB , GSM – GPRS -4G  .  

  ים בבקר הפרוטוקולי תקשורת מוב– RTU – HTTPS , SSL  ,SMTP , SMNP  ,

MODBUS RTU-MASTER-SLAVE   פרוטוקולים מוכרים  30לפחות

  .  RTU –בבקר ה   וסטדרטיים פתוחים ומובים 

  הוחה על פס דין . התק  

  ימית לים לפחות .  3 –זיווד קשיח ממתכת וכולל סוללת גיבוי פש  

  יות , דקות , שעות , תאריכון מלא , יום בשבועשעון ותאריכון זמן אמיתי כולל ש

  עולמי .  UTCשעון   ובחודש ,

  , ותה רבות ומגווקציות תוכטבלאות , הגדרות ללא הגבלה של  מתמטיקהפו ,

TAG  , במערכת    

  ים מהירהתו יפולציות חכמות , אגירתקציות הזזה ופעולות על ביטים כולל מפו

או מקומיות ככרטיסי הרחבה \ו Remoteולפי מחסית , שליטה ביחידות  מרוחקות 

  כולל בתוכה ללא הגבלה .

   תתוכWEB  יםתו ויית לתצוגה ולשיל בגלישה ישירות לבקר ה והכומוב– RTU 

(אלא כאופציה לבחירה בלבד) . תוכת ה  HMIלא צורך בתוכת מחשב מרכזית כגון ל

– WEB  ייח לגלוש סלולארית ו תאפשר ייד או או מכל \גלישה מכל אביזר גלישה

  ישירות . RTU –ערוץ תקשורת אחר שמותקן ביחידת בקר ה 

  קלות ת 64איסוף ורישום יומן תקלות מסודר כולל תג זמן מסודר של לפחות

  ואירועים אחרוים בזיכרון הבקר . 

  ות המוצרהצהרת היצרן על אמי– MTBF  <<700,000 Hours   . לפחות           

      , לוגיים במגוון מתחים וזרמיםיסות וליציאות דיגיטליים ואכרטיסים לכ      

  יציאות ממסרים וכו' .

   יחידותRemote I\O  קודות ל יתן לחבר   לכל במגוון סוגים וכמויות . כל יחידה

  ק"מ ברשת . 5-10יזור ובפריסה של  פב  יחידות 255 –בקר מרכזי עד 
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   אפשרויות תקשורת חיבור ישיר לרשתETHERNET-TCP\IP ,   ישירות לקו טלפון

-RSמהירים ולערוץ  תקשורת לרשת    RS-232בזק , חיבור לשי ערוצי תקשורת  

  ללא הפרעה ומגבלה .. כל זאת בעת ובעוה אחת  485

 ט על מערכת הבקרה .\שליטה מלאה ממחשבים מרוחקים וטראו מרשת האי  

 י בזמן אמת ישירות מהים בדואר אלקטרותו למשתמש . הבקר - שליחת קבצי  

 . יוסף למצבר הגיבוי החיצורגיה בי לאספקת אאופציה לחיבור תא סולארי חיצו     

  ת מצב לבקר תהיה אופציה לחיבור מצלמתט ישירות לבקר ושליחת תמוטראי

או אפילו \בזמן אמת בדואר אלקטרוי למוקד מאויש או אחר לפעוח מצבי פעולה ו

  בזמן פריצה למכון .

  שלחות   לא תהייההגבלה לכמות ההודעות הSMS      ואין מגבלה על כמות מקבלי     

של הודעות או תוים או  ההודעות . יתן באופן גמיש להגדיר חתכים וסוגים שוים

  תקלות לפי סוג והכשרת מקבלי ההודעות .

 לותשלומים  לא היו"אגרות אלחוט או אחרות למערכת ה .  

התשלום בפועל ע"י המזמין ישירות למפעיל הסלולארי שיבחר יהיה אך ורק  בגין כמות 

  ההודעות ששלחה בפועל ועל פי תעריף שיקבע בייהם במישרין .

  שב ובקרה  במוקד של המועצהתוי המח   405.7.9

               גיימיג ייח מחשב תוי המחשב במוקד של המועצה מסוג,

 X299 לוח אם ,Intel Core i7-7820X 3.6GHz מעבד

 32GB DDR4זכרון  , SSD M.2 512GB דיסק ,TB  דיסק קשיח  2 

  Corsair 1000W Active PFC 80+ Gold    חכוספק 

 NVIDIA  Ge Force GTX 1080 TI 11GB    כרטיסי מסך 

  יציאה מקבלית 2יציאות טוריות  2תוספת של   

כולל אטה מתאימה וכבלים ,עכבר ומקלדת   GSMמודם קווי פימי, מודם חיצוי 

  אלחוטי .

כולל דיסקים ספרות   2018Officeו   WIN 10,מערכת הפעלה   סמסוג LED  "28מסך
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  . טוכל  הדרוש  קומפל

  כולל מיתקן תלייה קומפלט. 55דוגמת סמסוג      "  TVזה סמרט מסך טלוי

המתאים            UPS-ON LINE       KVA  7.5סעיף חומרת המחשב כולל גיבוי של אל פסק 

המחשב ,יחידות הקצה, יחידות התקשורת של המחשב ושל תקשורת            למערכתלגיבוי 

  וכדומה.  GSMה 

  Wi-Fi    הכוללת רשת שולבת מסוג סמסוג צבעוית מ רייז מדפסת ל

דוגמת "וויזקון" או ש"ע מאושר גרסה העדכית ביותר על בסיס  םמחולל יישומי

קודות לשלב א ,כולל מסכים ,דוחות,גרפים,           200חלוות וקיבולת של לא פחות מ 

תכות הבקר ,כולל ספרות טכית  ,וביצוע שיוי תוכה ברמתתסטטיסטיקו

  מתאים לפי  וכל הדרוש קומפלט. ןפלג הגה מקורי ברישיו, ה ,דיסקיםמלא

 מיגון סייבר 405.8

 מיגון הסייבר יכלול את הרכיבים הבאים : 

 2    עמדותPC  )כולל עמדת גיבוי חליפית.(  

  י בגודל2התקן גיבוי חיצו TB  )ת גיבוילרבות תוכ.( 

  טי וירוסת אים 5לרבות רישוי ל (תוכש.( 

 וג חומת אש מסFortinet/SISCO/Checkpoint  התומכת המודולים הבאים או דומיו: Next 

generation Firewall, Application Control, VPN, URL Filtering, IPS, Antivirus, 

Anti-Bot, Anti-Spam, user management.  ) ים 5לרבות רישוי לש( 

 תיק סת מדיהגד הכה מיגון והקשחת עמדות קצה כהתוכ. 

  ייד חיות )מחשבאשר ישמש להתחברות מרחוק במידת הצורך ואשר עליו אכפים ה

 (האבטחה של רשות המים להתחברות מרחוק

  ת שאיבה  -סים סולולאריכתובת   עם  -לטובת התחברות מרחוק (לכל תחIP  (וי  -קבועהמ

 .חודשי

  דרשות ע״פ יישום החוקים וההגד -שיפעול ויישום החוקים והגדרות הלכה למעשהרות ה

 .ההחיות (חומת האש, אטי וירוס, יהול המשתמשים)
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 חיות לחיבור והשתלטות מרחוקיית סט ההגדרות ויישום ההב. 

  ה בטרם הטמעתםי תוכה לעדכולא חובה)(עמדת הלב.( 

 ות ובמרכזיות אבטחת המידע בתחייעוץ ובדיקת אכיפת מדי. 

להחיות רשות המים להפעלת ההגות על הבקר  משימת תיקוף ושפעול כל החוקים בהתאם

 .(הקשחות הבקר ושפעול כל ההגות בהתאם להחיות)

  בדיקת המתקן 405.9

בכל ההוצאות  על הקבלן להזמין בודק מתקים מוסמך לבדיקת המתקן בשלמותו ולשאת

ע"י המפקח, כל התיקוים  הכרוכות בכך, וכן לבצע על חשבוו ובתוך פרק הזמן שיקבע

לא מופיע הסעיף מפורשות בכתב הכמויות של  שהבודק  ידרוש. כל זה יחול אפילו אם וההשלמות

  החוזה.

יהיה מושלם ומוכן  הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמת ציגי המזמין לביקורת ויוודא שהמתקן

 חתומות  "AS-MADEשל תכיות " סטים 3כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן  .ליום הביקורת

 לעבודות בייה כמפורט במפרט הכללי ולל כל הספרות הטכית של המיתקן כ ביצוע,הלפי 

  .DWGובוסף את הקבצים בפורמט בהוצאת משרד הביטחון. 

לתיקום של כל  תשלומים עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בוסף

קן מחובר כבר למתח במקרה והמת הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות (במידה וימצאו).

" לבדיקת המתקן. כל התאים 3"בודק סוג  ןרישיובעל  מחח"י רשאי הקבלן להזמין בודק פרטי,

  שארים בתוקף. האחרים שפורטו לעיל
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  הצהרת החשמלאי אשר ביצע את מתקן החשמל

  

______________________            ______________________  

  מס' צרכן                                           שם הצרכן   

_______________________            ______________________  

  מס' עמוד לחיבור המתקן                      ישוב                שכוה                      

_______________________             ______________________  

  רחוב            מס'         כיסה                              מספר חוזה                   

  הצהרה

הריי/ו מצהירים שהמתקן המתואר בתוכית זו בוצע על ידיו לפי כללי המקצוע והבטיחות,   .א

ן והתקות שפורסמו על פיו, תקי מכו 1954הטובים ובהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 

התקים הישראלי הוגעים למתקי צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ 

 הוגעים לאספקת החשמל לצרכים.

  הי/ו מצהירים כי המתקן ה"ל בדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.  .ב

_______________________      _______________________  

  כתובת                           המבצעשם החשמלאי                     

_______________________      ______________________  

  טלפון                                            מס' רישיון

                           _____________________  

  סוג רישיון                           

                 _____________                                ___________________  

  חתימת  החשמלאי הקבלן                           תאריך           
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 גנרטור 405.10

 כללי .405.10.1

מערכת דיזל גרטור עבור  העבודה הכלולה במכרז זה היה אספקה והתקת  .א

  שובי מ.א רמת הגב.ילתחות שאיבה  ביאספקת חרום 

  . 150KVA – Prime Power עד              הדיזל גרטור יהיה בגודל של  .ב

                                               180KVA – Stand-By Power  

  הגודל לכל תחה יהיה בהתאם לדרוש בכתבי הכמויות של כל תחה.         

 המפורט בהמשך היה אספקת ארגיה למתקן ולציוד חשמלי, רהגראטוטרת מ  .ג

  ימים רצופים לפחות.  3בהפסקות חשמל, בהספק הומילי במשך 

  הסעיפים בכתב הכמויות, כוללים הספקה, התקה והפעלה.   .ד

פים הספקה והתקה יחושבו כולל העמסה, הובלה, פריקה, הכסה למבה בסעי  .ה

  באתר. 

מחירי העבודות המצויות כוללים גם את ערך כל האביזרים וחומרי העזר שלא   .ו

ימדדו בפרד, כגון מתילים, תמיכות, מהדקים, שילות לחיזוק מכל המיים, 

  ממסרים ברגים וכדומה. 

ודות הלוואי והעזר כגון: חציבות, חריצים, כמו כן כלול בעבודות גם ערך העב  .ז

חורים, חללים, סתימות בגמר העבודה תוך תיקון זקים ופגימות במידה וגרמו 

  לשביעות רצוו המלאה של המפקח. 

  כמו כן המחירים כוללים מגופים, שסתומים, אוגים, אטמים וכדומה.   .ח

לל כל העבודות מיכלי הדלק ימדדו כשהם גמורים ומשלמים ומורכבים באתר כו  .ט

  והחומרים הדרושים להשלמתם. 

כמו כן בדיקות והפעלות והרצות של כל חלקי המיתקן  כלולות במחירים ולא   .י

  ישולם עבורם תשלום וסף.

  היקף העבודה  .יא

(יומי פיקוד, מערכת מצברים, מיכל דלק פימי לוח , אספקה של דיזל גרטור .1

  .התקה והרצהושבועי) 

צרת פליטה עם משתיק קול תקה הכוללת חופת השהתקה של ואספקה  .2

 .לאזור מגורים

a.  70רמת הרעש המרבית לא תעלה עלdBA  לחילופין ע"פ , מטר 7ממרחק של
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התקה בתוך חדר הממוקם במפלס הכיסה, כולל השתקות  –כתב הכמויות 

  מטרים. 7ממרחק של  65dB(A)לרמת רעש של 

 ש בחוק.אספקה והתקה של לוח ( פל כיבוי אש ) ע"פ הדר .3

 אספקת ,התקה וחיבור של מערכת דלק מושלמת (ע"פ הדרש בכתב הכמויות) .4

  מערכת קירור. .5

  מערכת התעה. .6

  .בקרה וחיבור למחשב והבקר המרכזימערכת  .7

  מסמכים ולוח זמים  .יב

עם הגשת ההצעה יצרף הספק את כל המסמכים והפרוספקטים המפרטים את 

  ידה זהה.הצעתו כולל רשימת התקות קודמת בארץ של יח

  . 405.10.13כמו כן ימלא הקבלן את כל התוים הדרשים בסעיף 

הקבלן יפרט את זמן האספקה ועם האספקה יספק בשלושה סטים שרטוטים 

  מלאים של החלק החשמלי והמכי וטיפולים דרושים.

  אחריות  .יג

חודש מההפעלה  24הקבלן יהיה אחראי ליחידה על כל מרכיביה למשך 

שעות ויחליף את כל החייב החלפה על  6יאה יעה תוך הראשוית.  עם הקר

שעות בתקלה שאיה משביתה  24התקלה משביתה גרטור, או כאשר  חשבוו הוא

  את הגרטור.

 תקים .405.10.2

  הכללי. םלייעודהפרסומים המפורטים מטה מהווים חלק מהמפרט והם מתייחסים 

U.S Federal Specifications (Fed. Spec.) 

F-F-351D  Filters and Filter Elements, 

Fluid Pressure : Lubricating 
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oil, bypass and Full Flow. 

L-C-530C   Coating, pipe, Thermoplastic Resin. 

GG-G-76E  Gages, Pressure and Vacuum 

& Am-1  Dial Indicating (for Air, Steam, Oil, Water, Ammonia, Chloro-

Fluoro Hydrocarbon, Gases, and Compressed Gases) 

WW-P-531G Pipe Fittings, Flange Fittings,and Flanges: 

Steel and Malleable Iron 

Threaded and Butt-Welding) Class 150. 

ZZ-H-428D   House; Non-Metallic and Hose; & Am-1Preformed: (For 

the Coolant Systems 

of Automotive and Other Liquid-Cooled Engines)     Federal standard 

(Fed. stnd.) 

No. 595A  Colors & Change Notices 2, 3, 4, 5, 7 & Errata, 8, 9 

American National Standards Institute, Inc. (ANSI)  Standards: 

               B16.6-1981                          Pipe Flanges and Flanged 

Fittings 

               B16.11-1980                        Foirged Steell Fittings, 

                                                           Socket-Welding and Threaded 

               B31.1-1986                          Power Piping 

American Society for Testing and Materials (ASTM) Publications: Zinc-

Coated Welded and Sealess 
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               A 106-87                           Seamless Carbon Stell Pipeor 

High-Temperature Service 

               A 120-84                           Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped 

Zinc-Coated (Galvanized) Welded and Seamless, for Ordinary Uses 

               A 135-86                           Electric-Resistance-Welded Steel 

Pipe 

               A 181-85a                         Forgings, Carbon Steel, for 

Beneral-Purpose Piping 

               A 517-85                           Steel Sheet, Zinc Coated 

(Galvanized) by the Hot-Dip Process, Lock-Forming Quality    

               A 975-81                           Diesel Fuel Oils 

  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standards: 

No. 43-1974  Testing Insulation Resistance of Rotating 

Machinery 

No. 115-1983    Test Procedures for Synchronous 

Machines 

No. 485-1985 Recommended Practice for Sizing Large Lead 

Strorage Batteries for Generating Statiolns and Substations 

No. 115-1965    Generators 

          No. 421-1972     Exciters 

 National Fire Protection Associations  (NFPA) Standards : 

           30-1987                      Flammanle and Combustible Liqueds 

Code Engines and Gas Turbines 
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Israeli Electrical Law 1975 (Revised 1996) 

IEC-157  : Low Voltage Switchear and Control Gear. 

IEC-95  :   Lead Acid Starter Batteries. 

IEC-335-2.29 : Battery Chargers. 

IEC-34 : Rotating Electrical Machines. 

 חומרים  .405.10.3

 בסעיף למצויןהחומרים והציוד יתאימו לפרסומים המפורטים בהמשך בוסף 

  לעיל. 405.10.2

4.0       MATERIALS 

Meterials and equipment shall conform to the respective publications 

and other requirements specified in para 3.0 and herein. 

4.1      Circuit breakers: 

4.1.1      Low-voltage sationary : IEC 157 

4.1.2      LOW VOLTAGE DRAWOUT TYPE: iec 157-1 

4.1.3      Molded case : IEC-157-1 

4.1.4      Electrical instruments : IEC-54 

4.2      Electromagnetic Compatibillity : MIL-STD-461, Radio  

interference suppression.    

4.3      Filter elements : 

4.3.1     Fuel oil filter : Mil. Spec. MIL-F-20627, size as modified to suit 

the application or manufacturer’s standard. 
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 4.3.2    Lubricating oil filter elements: Fed. Spec. F-F-351, type III of 

IV, class as required or manufactures’s standard. 

4.4      Genertator and exciter: NEMA MG 1 and MG 2. 

4.5      Instrument transformer : IEC-185/186. 

4.6     Pipe, steel : 

4.6.1       Fuel and lube-oil lines; ASTM A 106 or A 135, schedule   40 

black steel. 

4.6.2       Compressed Air- lines: ASTM A 120, schedule 40. 

4.6.3       Exhaust lines : ASTM 1 120, schedule 40 black steel. 

4.6.4       Air intake lines : ASTEM A53, black steel, schedule 10 for  

lines 14-inch diameter and larger; schedule 40 for lines smaller than 

14-inch diameter. 

4.7      Pipe flanges and fittings: 

4.7.1      Flanges and flanged fittings: ASTM 1 181, class 60, and 

ANSI/B16.5 class 150 socket welding type. 

4.7.2       Welding fittings: ANSI B16.11, 300 1b. forged steel, socket  

welding type, for oil piping. 

4.8      Pressure gages :  fed. spec  GG-G-76, Type I, Class I style, 

dial, size  and range as standard with equipment manufacturer. 

4.9      Sheet steel : ASTM A 527, G 90 coating designation. 

4.10    Thermometers: Mil spec. MILL-T-19646,  class C, 4-1/2 inch 

flush- mounted dial with range to suit the service encountered, and  

capillary tube of length required. 
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4.11     Valves. 

4.12    Check and globe : MSS SP-80, class 150. 

4.13    Gate : MSS Sp-80, class 150 

  תאי סביבה .405.10.4

  מ' 300  -  גובה מעל פי הים

  מעלות צלזיוס 50  -  טמפ' מקסימלית

  מעלות צלזיוס 0  -  טמפ' מיימלית

  95%  -  לחות יחסית מקסימלית

  .רגילה  -  ירהאוו

  :התקים הבאים הציוד יהיה בעל .405.10.5

  ISO3046 ,BS5514 ,ISO8528  עבור הדיזל  

  CEI2-3  אוVDE0530  אוBS4999  רטורעבור הג  

  של הועדה הבין משרדית. 08עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט  108תקן   

לוחות לייצור  61439וכן תעודת אסמכה ת"י  ISO9002לספק תהיה תעודת אסמכה   

  2(חשמל) א 160חשמל. כמו כן הספק יהיה קבלן רשום בעל סיווג מקצועי 

כל הציוד וחומרי העזר לבצוע העבודה האמורה יסופקו על ידי הקבלן.  רק ציוד 

 ת ימיוצר על ידי ספק אשר יש לוסיון ממושך מוכח ומוצלח בארץ באספקת והתק

קוים ואחזקה מקיף ומבוסס ימערכות דיזל גרטורים וקבלן בעל ארגון שרות ת

  יורשו להשתתף במכרז זה לפי המפרט.

  עבודות צבע .405.10.6

הקבלן יצבע את מערכת הציורות המיועדים לדלק, פקוד חשמלי וכו' בגווים 

שוים ועם שילוט מתאים לפי הוראות המפקח.  הצביעה שתעשה אחרי גמר 

מתאים לשפת  ופיההרכבה תבוצע על ידי כיסוי בצבע יסוד אטי קורוזיבי וצבע ס
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לו לו בצביעה של הציוד כתוצאה מהובלה, ג.  הקבלן יתקן את כל הזקים שיתהים

  הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצוו המוחלטת של המפקח.

או , ) ºC 600ציור הפליטה והמשתיק יצבעו בצבע העמיד לטמפרטורות גבוהות (

  יבוצע מירוסטה.

  בדיקות יצרן והקבלן .405.10.7

  שר יהיה על הקבלן לבצע יכללו את הבדיקות הבאות:הבדיקות א  .א

  עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס. .1

שעות בעומס מלא ובהמשך ללא כל הפסק עבודה בעומס יתר  1עבודה במשך  .2

  .שעהרצוף במשך  110%של 

  עלית טמפרטורת מי הקירור של הדיזל. .3

  איזון מתחים. .4

  הדממות מכיות. .5

  בדוד הלפופים. .6

  רוטור.ההסטטור ובדיקת מתח גבוה של  .7

  קוד ומדידה. יבדיקה פוקציולית של כל מעגלי פ .8

המזמין שומר לעצמו את הזכות להיות וכח בזמן בצוע הבדיקות ה"ל ו/או   .ב

  לבדוק את כל פריטי הציוד לפי העברתם לאתר המזמין.

 יסופק עם תוצאות הבדיקות שעשו במפעל היצרן, חתומים רהגראטו  .ג

 בטחת האיכות של היצרן. לפי קבלתה המערכתומאושרים ע"י מערכת א

 תיבדק לוודא העדר תקלה כלשהי ועמידה בתוים שדרשו במפרט זה.

 להשלמת הבדיקות, הספק יהיה חייב להביא לאתר, על חשבוו, עומסים

  כמפורט בהמשך על מת לאפשר בדיקת המערכת כדלהלן:

הבאים:  עומסיםשעות בכל אחד מה 2במשך  רגראטו-בדיקת פעולת הדיזל .1

מייד אחרי השלמת בדיקות אלה   מהערכים הומיליים. 110%, 100%, 50%

וימדד המתח והתדר וירשם זמן  100% -יועלה העומס בפתאומיות ל

  ע"י הקבלן. כל המכשור הדרוש לביצוע בדיקה זאת יסופק  ההתאוששות.

עשו י בדיקת פעולה תקיה של כל ההתראות והדממות חירום. בדיקות אלה .2

    ע"י קיצור המגעים 
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  צורך לבצע בדיקת מהירות יתר בפועל. של הרגשים המתאימים. בכל מקרה יש .3

  דקות את הפרמטרים הבאים: 30בזמן הרצת הבדיקות, יש למדוד כל  .4

 .טמפרטורת הסביבה  

 העומס ב- KW.  

 העומס ב- A.  

 .מתח יציאה  

 .וזל הקירור.  תדירות טמפרטורת  

 .הדלק היומי.טמפרטורת מיכל   לחץ שמן  

והבאתו  ע"י חיבור העומס הומילי רהגראטודיקת זמן ההתאוששות של ב .5

אח"כ לשחרר את  מהומילית ורק 1/2שהוא בערך  למהירות רהגראטושל 

  שיות. 5הומילי בתוך  חייב להתאושש לתדר רהגראטומוט הגוברור. 

 יש לבדוק אם קיימת ההרמויה השלישית במתח היציאה. .6

וכל  גיש דו"ח בדיקות ההפעלה ה"ל למזמין בצירוף כל התוצאותיש לה .7

 ההערות.

 שעות. 8למשך  10LBSמיכל הדלק ייבדק ע"י לחץ אויר של  .8

  שעות. 4צרת הדלק תיבדק כ"ל אך למשך  .9

 דרישותיו.  כל הבדיקות ה"ל יבוצעו ע"י הקבלן בוכחות המפקח ולפי  .ד

שיבדוק את  בודק ןרישיול בעל בוסף לבדיקות ה"ל יביא הקבלן  מהדס חשמ  .ה

. כ"ל ובוסף ועל המתקן ויאשרו. שם הבודק יועבר לאישורו של המפקח

  .חשבוו של הקבלן להזמין בודק מוסמך ממשרד הארגיה לאישור הגראטור  

  שעות למפרע. 48הקבלן יזמין את המזמין או ציגו לבדיקה עם הודעה של 

על ידי הקבלן ועל חשבוו.  הקבלן לא  כל ציוד הבדיקה ומתקן העומס יבוצעו

  .יקבל על כך כל תמורה

  ציוד .405.10.8

  התוים הבאים יפורטו עבור מערכת דיזל גרטור חירום:  .א
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  ב'. 405.10.1הספק הגרטור כאמור בסעיף  .1

  מתח (במהדקי הגרטור). .2

  תדירות. .3

  סיבובים לדקה. .4

  מתח פקוד (ז"י). .5

  ור של הדיזל.מתח, מספר פאזות והספק גוף החמום במעטה מי הקיר .6

  וויסות מתח מצב יציב. .7

  שיוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן. .8

  ישות כלליות ממוע הדיזלדר  .ב

  הצתה בדחיסה טיפוס .1

  ממצב קר התעה .2

  רטובים יתים להחלפה  צילידרים .3

  4  -  פעימות .4

עבור הפסקת הדיזל (סגירת שסתום הדלק) במקרה ברז דלק הדיזל יצויד ב .5

  של מהירות יתר.

  יצויד בהגות הבאות:מוע הדיזל  .6

  מפלס מוך של מי קירור (הגת חוסר מי קירור). - מגע התראה   -

  רטורת מי קירור גבוהה).פטרמוסטט במי קירור (בהגת טמ  -

  בקר לחץ שמן (הגה בפי לחץ שמן מוך).  -

וולט מצויד  230יצויד בגוף חמום של מי הקירור, חד פאזי המוע  .7

  בטרמוסטט.

  כבת מ:מערכת התעה המור .8

מוע מתע מתאים לעבודה קשה עם הע השתלבות כולל ממסר   -

  התעה.

מצברי התעה, המצברים יהיו עופרת וחומצה גפריתית מטיפוס   -

המותאם להתעת מוע דיזל, בתאי עבודה קשים, המצברים יהיו 

התעות חוזרות אחת לאחר השייה  5בעלי קבול מספיק לאפשר 

  ). AH 250(מיימום  שיות. 60 במשך זמן התעה כולל של
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האספקה תכלול כוית מצברים מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל הצדדים 

כולל מכסה מתאים וכן חבור המצברים למוע הדיזל בכבלים ומחברים 

  מתאימים.  

  סיםמ .9

כל המסים ימוקמו כך שיאפר גישה ואחזקה וחה, מסי אוויר יהיו   

שעות עבודה  500והה מותאם לעבודה במשך מטיפוס תרמיל בעל יצולת גב

שעות פעולת המוע ללא טיפול.   250-של המוע ללא טיפול.  מסי דלק ל

  שעות פעולה של המוע ללא צורך בטיפול בהם.  250 -מסי שמן ל

  רדיאטור -מערכת קירור  .10

מחומר בלתי מחליד מעלות , 50המותאם ל הרדיאטור יהיה רדיאטור טרופי   

לעבודה בתאים קשים.  העת המאוורר תבוצע באמצעות רצועה המתאים 

  מותאמת למוע הדיזל.

  מערכת פליטה .11

מערכת הפליטה מורכבת מחבור גמיש עם אוגים; צרת פליטה, משתיק קול   

או ח..א. לאזור מגורים, או שווה ערך עם החתה של  IMSתוצרת תעשייתי 

  ת חדירת מים.פה בסיום ציור הפליטה למיעיוכדציבל  25

הדיזל גרטור חייב להיות בעל ווסת מהירות וווסת מתח אלקטרויים בעלי  .12

) על מת  current boostתגובה דימית מהירה מאוד ובעל הגברת העירור (

  למוע ירידות מתח, או תדירות ממושכות.

  גרטור (אלטרטור)  .ג

  מוליכים. 4פאזות,  3 .1

של לפחות מחצית הזרם הפאזי חתך מוליך האפס יהיה כזה שיסבול מעבר 

  הומילי.

  ב' 405.10.1כאמור בסעיף  :       Primeהספק   -

(למשך שעה אחת כל  ב' 405.10.1כאמור בסעיף  :  Stand Byהספק   -

  שעות) 12
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  הרץ 50פאזות,  400V ,3  :    מתח  -

  0.8  :  מקדם הספק  -

  (לא יתקבל מחולל מופחת) .F  :  דרגת בדוד לפופים .2

  יה מוגן רשת עם אוורור עצמי.אופן הסגירה יה .3

ע"י ערור  מותאם לעבודה בתאי סביבה ללא מברשותערור וויסות עצמי  .4

  ע"פ הדרש בכתב הכמויות. .CURRENT BOOSTאו ע"י  PMGפרד ע"י 

  מהומילי בין עומס מלא לריקם.± 1%ווסת המתח ישמור על מתח בגבולות  .5

  תוי אלטרטור  .ד

  ב' 405.10.1 כאמור בסעיף  הספק עבודה רציף .1

  0.80  מקדם כפל הספק .2

  4/3  מספר פאזות/מוליכים .3

  וולט 400  מתח ומילי .4

  הרץ 50  תדירות .5

  סל"ד 1500  מספר סיבובים  .6

  וולט (ז"י) 24  מתח פקוד והתעה .7

  וולט   230תוי האספקה לגוף, חמום מי קירור .8

 30% - ו 0.85כפל הספק   עוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם .9

  3%  אסימטריה

  3%  ל מקסימלי בריקםעוות ג .10

  ± 1%  וויסות מתח מצב יציב .11

  מתוכן למחצית הזרם הומילי  מוליך האפס .12

  F  דרגת בדוד .13

  רשת  הגה .14

  ללא מברשות  ערור .15

  הרכבת מערכת הדיזל והגרטור .405.10.9

מוע הדיזל והגרטור יחוברו ליחידה אחת על מסגרת בסיס משותפת מפלדת 

ות.  ההרכבה תהיה בשיטת פרופיל על ידי מצמד גמיש עם טבעות חיזוק מתאימ

  "מוובלוק".

מסגרת הבסיס תהיה מסוגלת לשאת ולהעביר את כל האמצעים הגרמים על ידי 
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הפעלת הדיזל גרטור בעומס מלא ללא צורך בכל חיזוק וסף.  המסגרת תצויד 

   בחורים להרכבת בולמי הזעזועים.

  הגרטור יסופק עם מאצרה מתחת לגרטור לאיסוף הדלק והשמן.

בור וחגורת המאוורר יצוידו במגים גד מגע מקרי היתים לפרוק.  יצמד החמ

מסגרת הבסיס תצויד בבולמי זעזועים המתאימים למשקל הכולל של הדיזל גרטור 

ורעידות המצופות.  המוע יצויד בתיבת מהדקים משותפת אשר אליה יחוברו 

תי מסיסים בדלק באמצעות כבלים מיוחדים העמידים בטמפרטורות גבוהות ובל

ושמן.  הכבלים בין הגששים וציוד ההפעלה לתיבת המהדקים כללים בהיקף 

עבודות ההרכבה של הדיזל גרטור.  החבורים מהמצברים יובאו ישירות למתע 

  באמצעות ממסר ההתעה.

המערכת תותקן על בולמי זעזועים מתאימים.  הבולמים יסופקו ויותקו על ידי 

  מחיר ההתקה.הקבלן ויהיו חלק מ

מטר או רמת רעש  7ד"ב במרחק  70מערכת ההשתקה תותאם לרמת הרעש של 

  המפורטת בכתב הכמויות.

אשר תבוצע ע"י המזמין  /אספלטהתקת המערכת תבוצע על גבי רצפת בטון

  בהתאם להחיות ספק המערכת.

  לוח הפיקוד .405.10.10

   .IP54לוח הפיקוד יהיה בצורת ארון בדרגת אטימות   .א

פלדה עם  ההיה מלפים בלבד.  הלוח יהיה בוי מקוסטרוקציהגישה ללוח ת

מ"מ צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתור.  כל  2כסוי פחי פלדה דקופירט בעובי 

אביזרי הפקוד יורכבו בתוך לוח הפקוד בחלקו העליון.  בחלק התחתון של הלוח 

ים עם יותקו סרגלי המהדקים.  כל חווט הפקוד בתוך הלוח יהיה מחוטים גמיש

מיות ישרוולי לחיצה בקצוות החוטים.  כל חוט יסומן בשי הקצוות על ידי ס

  מתאימות.

  כל השלטים יהיו מבקליט סדוויץ חרוט שחור על רקע לבן.  

  ציוד בלוח הפיקוד  .ב

  הלוח יכיל כללית את המערכות הבאות:

  הפעלה והדממה אוטומטית או ידית.בורר   -
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טמפרטורה גבוהה של מי קירור, לחץ שמן מוך, הגות המוע:  מהירות יתר,   -

  חוסר מים.

  מטען מצברים.  -

  משי זרם כדרש למכשור ולהגות.  -

  מאמ"תים לפי הצורך להגת המערכות.  -

  מערכת חשמל לחמום מוקדם למוע.  -

   .יחידת הגה לדיזל גרטור  -

  מפסקי פקוד ולחצים

  ראטור)(בבקר ג מפסק בורר שיטת הפעלה של הגרטור " .1

  לחצן השתקת צופר בטול תקלה ובדיקת מורות. .2

  לחצן עצירת חרום (פטריה). .3

 בקר אוטומטי לדיזל גרטור .405.10.11

  פרוט התכוות העיקריות:   .א

  אפשרויות הפעלת הדיזל גרטור. )1

  יתוק המתע בצורה אופטימלית )2

  הגות על המוע )3

  הגות על הגרטור. )4

יאת אירועים תצוגה: מספר מסכים המפורטים בהמשך כולל מסך קר )5

  חריגים ובחירת וריות התראה מיוחדות.

  העברת מידע: )6

  RS232, RS485תקשורת   .א

 וקריאת מסך הדיזל גרטור. PC - חיבור ל  .ב

  יציאות של מגעים יבשים.  .ג
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גמישות המערכת לשיויים באמצעות תכות, אך יחד עם זאת, קוד סודי  )7

 המאפשר גישה לאשים שהוסמכו לכך. 

  מפעיל, טכאי, טיפול כללי, מהדססוגי קודים:  4קיימים 

  תצוגה בעברית )8

  אפשרויות הפעלת הדיזל גרטור:  .ב

  הפעלה ידית: הפעלת הדיזל גרטור ללא חיבור למערכת הכח  .1

  הפעלת הדיזל גרטור בהתאם למצבים הבאים: הפעלה אוטומטית: .2

גם  –עליית/ירידת מתח ,  היפוך סדר פאזות, חוסר פאזה, חוסר מתח

הפעלה יומית, שבועית או , הפעלה מרחוק,  ת/ירידת תדרעליי, סימטרית

תאים וספים להפעלה כגון: במתקי שאיבת ,  חודשית לפי תכות הבקר

  בריכה. מגע מצוף -מים

 הגות אלוגיות:  .ג

קודה  תעיקבו משדר המצא על הדיזל ומשדר שיוי התגדותע"י לחץ שמן:  )1

השמן בצורה מדויקת  לראות את לחץ יש עם הסטרזיס. PRE ALARMשל 

  על צג הבקר.

 PREקביעת קודת הדממה של הדיזל בצורה רציפה כ"ל לגבי –טמפרטורה  )2

ALARM  מוכה '21°(או התראה על טמפcותצוגה על גבי הבקר ( 

 הגות דיסקרטיות:  .ד

כרטיסי הרחבה  2להוסיף  ות כאופציהאפשרוכן כיסות דיסקרטיות,  9 יש לספק

  כיסות. 8בי 

את לתכות  הבקר יאפשר לתכת לתכות ותיתה –גע או פתיחת מגע סגירת מ

  :הכיסות

  פעיל תמיד (כגון: גובה מים)  - א 

  פעיל מיד עם ההתעה  -ב 
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  פעיל לאחר זמן מעבר יתן לתכות    - ג 

  וכן יאפשר לתכת את ההתראות

  אידיקציה בלבד  .א

  אזהרה  .ב

  פותח את מפסק הדיזל גרטור ומדומם מידית –הפסקה    .ג

  פותח את מפסק הדיזל גרטור וכס להשהיית קירור. –חשמלי  TRIP  .ד

 :מחוללהגות   .ה

  V + PRE ALARMמתח מוך כולל  .1

  V + PRE ALARMמתח גבוה כולל  .2

  Hz + PRE ALARMתדר מוך  .3

  Hz + PRE ALARMתדר גבוה  .4

  יתרת זרם .5

  זרם קצר .6

 זליגה לאדמה .7

  דות:תצוגה דיגיטלית של כל התוים המצאים בדפדפן לפי טבלאות פר  .ו

  התראות .1

שעות ,  R.P.Mמהירות מוע ,  גובה דלק,  טמפרטורה,  לחץ שמן תוי מוע: .2

  זמן שותר (או  שעות עבודה) עד לטיפול הבא.,  מספר התעות,  עבודת מוע

זרם הארקת הגרטור (במידה ומחובר ,  תדר, זרם, מתח תוי גרטור: .3

סיכום   , KVAאזהעל כל פו סיכום כללי KW  ,על כל פאזה KW,שאי)

  וכללי מקדם הספק על כל פאזה וממוצע כללי. על כל פאזה ,KVARכללי
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  KWH, KVAH ,KVARHמוה:

 תקיות סדר הפאזות .4

 אירועים אחרוים , המוגדרים כחריגים 25 –יומן אירועים  .5

  לפי דרישת הלקוח. –ורות לד לסימון אירועים מיוחדים  .6

כרטיסי יציאה בכל  2ת להוספת אפשרו עםיציאות,  5חיצויות   יציאות .7

  .לתכת כל יציאה ותאפשרומגעים,  8כרטיס 

  מפסק זרם .405.10.12

על הגרטור יותקן מפסק זרם הכולל הגות אלקטרוית, סליל הפסקה, מגעי עזר 

  כבלים ליציאה. 6ופסי צבירה לחיבור של 

  מפסק זרם בהתאם לגודל החיבור.

  הדממת חרום .405.10.13

האש ליד הכיסה הראשית למבה יקבע  מחוץ למבה הגרטור, בתאום עם מכבי

בקופסה מתכתית לחצן הפסקת חירום לגרטור.  הלחצן יהיה בקופסה מתכתית 

מכוסה בזכוכית לשבירה לצורך הפסקה, כולל פטישון לשבירת הזכוכית ושרשרת.  

  ליד הלחץ יקבע שלט בולט עם כתובת "גרטור" באותיות לבות על רקע אדום.

  .IP65ם ואבק הלחץ יהיה אטום למי

  הפעלת הלחצן (שבירת  הזכוכית) תדמים את הד"ג ולא תאפשר את הפעלתו מחדש.

אספקה והתקה הלחצן כולל אספקת הכבלים ללחצן וחיבורו במסגרת עבודת 

  הקבלן.

  שירותים למערכת דיזל גרטור .405.10.14

  :שירותים למערכת דיזל גרטור חירום אשר על הקבלן לספק במסגרת הפרויקט

  קדם מבוקר על מי הקירור של המוע.חמום מו  -

  טעיה אוטומטית של מצברים.  -
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  מערכת הדלק .405.10.15

  8בבסיס או בצד  ,בכמות הדרשת ל לדיזל גרטור יהיה מיכל דלק   –מיכל דלק  

 מ"מ לפחות מרותכים מסביב 3יבה מפחי פלדה בעובי  . המיכל שעות עבודה

 מתאים מרצפת חדר ומוחלקים ללא בליטות. קרקעית המיכל תהיה בגובה 

ללא כל  טציהביהגרטור. אספקת הדלק מהמיכל למשאבת הדיזל גרטור תהיה בגר

  אביזרי בייים.

  המיכל יצויד באביזרים הבאים:  .א

  מד גובה דלק חזותי. - 

  ור כיסת דלק מהמשאבות.יחיבור לצ - 

  חיבור לכיסת דלק חוזר מהמוע. - 

  מתחתית המיכל.ס"מ  10חיבור ליציאת דלק למוע שיהיה בגובה של  - 

  ברז יקוז בתחתית המיכל. - 

  (או לפחות בקוטר 1.5ור אוורור אל מחוץ לחדר בקוטר מיימלי של יצ - 

  ההזה של המיכל). וריצ

 של קבול  110%מתחת למיכל היומי תהיה בריכת איסוף אטומה בקיבול  - 

המיכל. בריכת האיסוף תהיה מפח והתכית שלה תוגש לאישור המפקח  לפי 

  ע.הביצו

  ורות דלקיצ  .ב

 . החיבורים למיכל 40 SCHורות למערכת הדלק יהיו שחורים יכל הצ

דחוס,  וירוורות יוקו היטב באיולמגופים יעשו ע"י אוגים או ע"י הברגה, הצ

  עם סיום העבודה ועם העברת דלק ראשוה בהם.

  השתקה אקוסטית מערכת. .405.10.16

רק לאחר קבלת אישור הקבלן יגיש תכיות התקה לאישור יועץ האקוסטיקה  

  הקבלן לגשת לעבודות ההתקה. היועץ, יוכל 
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 חתימת המציע: ________________________

  ראה להלן: –דרישות מיימום להשתקה 

  משתיקי קול:  .א

  לצורך הפחתת רעש הגרטורים יש להתקין את משתיקי הקול הבאים:

  משתיק אקוסטי בצד יציאת האוויר החם: 

ערך.  שטח פתוח) מתוצרת חברת "ח..א" או שווה H) "33%משתיק מסוג "

. שטח הפים של המשתיק יהיה בהתאם מטר 1לפחות אורך המשתק יהיה 

לדרש לעיל, בהתבסס על מפל הלחץ הסטטי המותר. בין הרדיאטור ומשתיק 

הקול יותקן חיבור גמיש. משתיק הקול יותקן אחרי כווון גובה הגרטור על גבי 

  הזעזועים. ובולמיהבסיס הצף 

  לחדר הגרטור: משתיק קול בצד כיסת האוויר 

שטח פתוח) מתוצרת חברת "ח..א" או שווה ערך. אורך  H) "33%מסוג "

  ראה לעיל. –. שטח החתך מטר 1לפחות המשתיק יהיה 

  משתיקי קול בציור הפליטה:  .ב

להתקין שי משתקים. המשתיק הראשון, שיותקן קרוב לדיזל גרטור, יהיה  יש

המשתיק השי, שיותקן . ES-B  - SILENCE REACTIVE EXHAUSTמסוג 

 ADS – SILENCERאחרי (לאורך הציור) משתק הקול יהיה מסוג 

DISCHARGE ABSORPTION .או שווה ערך  

  קוטר משתיקים ייקבע בהתאם לקוטר ציור הפליטה.

  מפל הלחץ לאחר ההתקה יהיה בתחום המאושר ע"י יצרן המוע.

  רעידות: ךשיכו  .ג

רטור יותקן ע"ג בסיס בטון אירטי מזוין הדיזל ג –בידוד רעידות של הגרטור 

דגם  MASONתוצרת  2בולמי זעזועים בעלי שקיעה סטטית של " שיוח ע"ג

110 – SLPH .או שווה ערך  

החיבורים של הציור לקירות החדר יהיו  –בידוד רעידות משתיקי הקול
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 חתימת המציע: ________________________

  מבודדים לצורך מיעת מעבר רעידות מהציור למבי הביין.

  ופה אקוסטיתבמידה ותידרש ח  .ד

(או לרמת רעש המבוקשת  מטר. 7 –מ  DBA 70לרמת רעש  תותאם ההחופ .1

מכית להצבה ועיגון על בסיס הגרטור מעל  תותאם ההחופ בכתב הכמויות)

ויר ולמיימום פגיעה בזרימות הא תותאם פההחו. בסיסב מיכל הדלק שהו

  למתן אפשרות עבודה בימי קיץ רצוף.

  מבה חיצוי כללי : .2

מבוכים  2מחלק מרכזי העוטף את הגרטור כולו וכן מ  הבוי הפהחו

  ויוצא.  כס  ירולאו (משתיקים) 

כוללת משתיקי קול לגזי הפליטה המשולבים במבוך יציאת האוויר  ההחופ

  (מול הרדיאטור) או מוצבות על גג החופה בתוך מעטפת טרמית.

  ל אורך הגרטור.הגוף המרכזי של החופה מכיל דלתות משי צדי החופה לכ

מול לוח הבקרה וההפעלה, בדלת הצד מותקן חלון לאפשר התבוות פימה 

  הדלת. ללא פתיחת

בחופה יכללו גופי תאורה ולוח שירות הכולל שי שקעים מוגים ומפסק 

  הפעלה לתאורה.

  מבה מכי : .3

  מ"מ. 2בעובי מגולווים החופה בויה מפחי פלדה  

 ם חרוטים ומעולי הידוק.צירי 2 –כל דלת מצוידת ב  

 60הפחים צבועים בצבע יסוד אפוקסי וצבע עליון אפוקסי בעובי כולל  

 מיקרון.

  1הדפות, הדלתות והתקרה מצופים פימית בספוג אקוסטי בעובי " 

מוצאי  המבוכים האקוסטיים מצופים פימית בספוג אקוסטי כ"ל.

תחתית החופה . מ"מ 2בעובי  20/20וירט  המבוכים מוגים ע"י רשת 

אטמים בפחים  מותאמת לבסיס הגרטור כאשר מרווחים קיימים 

   מ"מ עובי ומרופדים בספוגים כ"ל לפי דגם החופה. הדלתות 2מגולווים 

כל מרכיבי  אטמות ע"י רצועות ספוג מדבק לקבלת אטימה אקוסטית.
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 חתימת המציע: ________________________

  החופה אטמים בסיליקון לפי הצביעה.

  תכון אווירודימי :  .4

קרון, שטח טו למעבר במבוכים עולה על שטח הרדיאטור. מהירות כע

ה ת הזרימה המתוכ(מהירות אמיתית בפועל). משתיקי  5-7 –כ  ה 'מ'/ש

  .ומשי בליעה הקול לגזי הפליטה הים ראשוי ראקטיבי 

  לא יאושר גרטור המיוצר בסין!!! – רשימת יצרי ציוד מאושרים .405.10.17

 ,JOHN DEER, DOOSAN ,PERKINS, CUMMINS  מוע:  

MTU,MITSUBISHI, VOLVO, CATERPILLER   ותעם סוכ

  מקומית לשרות וחלפים.

 ,MARELLI, LEROY SOMER, MECCALTE   אלטרטור:  

STAMFORD,CATERPILLAR.  

  מילר, סצ'ה, מרלן ג'רן.  מפסקים חצי אוטומטיים יצוק:  

 תוים טכיים למילוי ע"י הקבלן .405.10.18

  כללי  .א

  ______  Prime .הספק היחידה

  ______  Stand Byהספק היחידה 

  מוע דיזל  .ב

  טיפוס הצתה בדחיסה

  ______ קוו"ט  הספק יציאה לאחר הפחתת הספק המאוורר

  4  מספר פעימות

  סל"ד 1500  סיבובים

  ציוד עזר  .ג
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 חתימת המציע: ________________________

  שסתום סולוואיד לדלק  -

יחידת הגה למהירות יתר עם שיויי מצב מגעים בשתי דרגות מהירות אחת   -

ות היתת להשגה על ידי המתע להפסקת המתע והשיה מעל מהיר

  למהירות יתר של הדיזל גרטור.

  מד גובה מי קירור ברדיאטורים.  -

      ווסת סיבובים אלקטרוי מתוצרת  -

  _____________  מתח                                   גוף חימום:  -

    הספק    

  _____________  מתח                                      מצברים:  -

  ________________  קיבולת  

    יצרן    

    ____________________  אלטרטור טעיה  -

  ________ db  מטר מהיחידה 7רמת רעש במרחק   .ד

  גרטור  .ה

  __________       Stand Byהספק עבודה 

  0.80  מקדם כפל הספק

  4/3  מספר פאזות/מוליכים

  וולט 400  מתח ומילי

  הרץ 50    תדירות

  סל"ד 1500  מספר סיבובים

  וולט  24  מתח פקוד והתעה

  _________  15%הספק מירבי התעת מוע למפל מתח 

  _________  10%הספק מירבי התעת מוע למפל מתח 

270

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

  עוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם 

  _________    אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק 

  _________    עיוות גל מקסימלי ברייקם

  _________    רות מצב יציבוויסות תדי

  _________    וויסות מתח מצב יציב

  מתוכן לזרם הומילי    מוליך האפס

  _________      דרגת בדוד

  _________      דרגת הגה

  _________      סוג ערור

  _________    זרם קצר מקסימלי

  _________    ועומס מלא¼, ½ , ¾  - צילות ב

  __________                         יצרן חופה מושתקת                    
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 חתימת המציע: ________________________

  סלילת כבישים .406

סלילת כבישים בהוצאתו האחרוה.  51העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי לעבודות ביה פרק 

  השלמות למפרט ה"ל.

  .עבודות עפר .406.1

  חפירה בשטח

שבמפרט הטכי  510251; ו= 51024; 51022; 51021העבודה תבוצע לפי האמור בסעיפים 

  + מ"מ.40עד  0הכללי, כאשר הסטיות המותרות בגבהים הן בין 

ה באופן תיאורטי כפי המופיעה ת לעובדה כי עבודות העפר תיחיתשומת לב הקבלן מופשב

  בתכיות בין הגובה המסומן כקיים, ובין הגובה המתוכן.

 הכמות והמחיר כולל בתוכו גם את העמסה, הובלה, ופיזור ערמות קיימות לאתרי שפיכה

  ללא כל תוספת מחיר. מאושרים

א כל יה מפסולת יש לפזר להדק במקומות המיועדים למילוי וזאת לליאת כל האדמה הק

תוספת במחיר, תוך כדי הקפדה על ביצוע במילוי בגבהים המתוכים ופיזור המילוי בשכבות. 

  המדידה והתשלום תהיה במ"ק בחושב תיאורטי.

  הידוק מילוי מבוקר בשטח תחת השאיבה .406.2

ס"מ לצפיפות הדרשת  20הידוק מבוקר של מילוי יתבצע בשטח  תחת השאיבה   בשכבות של 

  ודה כוללת גם חשוף אזור המילוי לפי פיזור השכבות.בטבלה להלן. העב

  .- מ"מ + /  40הסטיות המותרות בגבהים יהיו עפ"י המפרט דהייו 

המחיר יהיה לפי מ"ק מדוד לאחר ההידוק והוא כולל את חישוף השטח לפי המילוי. ביגוד 

  חישוף.במפרט הכללי, לא יוגדל פח המילוי כתוצאה מביצוע ה 5100.22לאמור בסעיף 
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 חתימת המציע: ________________________

חומר דק חומר גס  

אחוז  

עובר פח 

4 

 -גדול מ 4אחוז עובר פח  80% -קטן מ

80% 

אחוז  סוג החומר

עובר פה 

גדול  3/4"

60%- מ  

אחוז עובר פה 

עד  60%בין  3/4"

40% 

אחוז עובר 

 3/4פה "

-קטן מ

40% 

 

הצפיפות 

הדרושה 

מבוטאת 

באחוזים 

מהצפיפות 

המעבדתית 

המקסימלית 

שגת המו

הידוק לפי 

ארגיה 

מודיפייד 

 א.א.ש.ה.ו

)1557  - D - 

ASTM( 

 

 

 

96% 

משתה 

לייארית בין 

 93%ל  96%

בהתאם 

להשתות האחוז 

3/4העובר פה "  

 

 

 

93% 

 

 

 

92% 

  בודות מצע ואספלטע .406.3

  מצע סוג א'

על גבי שתית (צורת דרך) בכל מקום שדרש בתכית ו/או הוראות המתכן באתר, יתקין הקבלן 

  תית ממצע סוג א' בעובי כמפורט בתכיות או בכתב כמויות בשכבה אחת או במספר שכבות.תש

הדרישות לטיב המצע ואופן ביצוע העבודה הוא בהתאם לאמר במפרט הטכי הכללי סעיף  

5103.  

לפי "מודיפייד  98%דרגת הצפיפות הדרשת לכל שכבה ושכבה לא תהיה פחות מאשר 

  אמור במפרט הכללי.א.א.ש.ה.ו", זאת ביגוד ל
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 חתימת המציע: ________________________

לא יכיל כל אדמה וחומר אורגי ואבים חומר זה  החומר יהיה מצע סוג א' כמפורט להלן.

  ס"מ. 7שגודלן עולה על 

  .6% -אידקס פלסטיות קטן  מ 25% - יהיה גבול זילות קטן מ 4אחוז החומר העובר פה מס' 

  .5% -יהיה לא פחות מ 200אחוז החומר עובר פה מס' 

  חומר יעשה בכלים מכיים או בעבודת ידיים לפי בחירת הקבלן.פיזור ה

  סוג המכבשים להידוק לפי בחירת הקבלן, בתאי שתתקבל דרגת צפיפות המפורטת לעיל.

  יהיה לפי פח מחושב תיאורטי, הכל בהתאם למופיע בתכיות. - אופן התשלום 

ס"מ או  5ובי אחיד של אגרגטים שיתאימו לתחום א'. השכבה תפוזר בשטח המסעה החדשה בע
  בעובי משתה לצורך ציפוי על פי מצע סוג א.

  התכוות המעבדתיות תהייה בהתאם לאמור במפרט הטכי הכללי כגון:

  ליבריות. 1,500יציבות מיימלית  - 

  .16זילות מכסימלית  - 

  .4-6אחוז החללים התערובת  - 

  יע בתכיות.יהיה לפי פח מחושב תיאורטי, הכל בהתאם למופ - אופן התשלום 

  שכבות בטון אספלט בשטח תחת השאיבה 

ציפוי אספלט יבוצע בשתי שכבות: הבשטח  התח  

  ביטומן. 4.7%ס"מ עם  5אספלט גס, בעובי של  -שכבה מקשרת מבטון   .א

  ביטומן. 5.2%ס"מ עם  3אספלט דק בעובי של  - שכבה ושאת מבטון   .ב

  מישק התחברות

המסעה החדשה תבוצע ע"י יסור המבה הקיים  מישק ההתחברות בין המסעה הקיימת ובין

ס"מ, חימום פי החיתוך במכוות חימום  15לכל עומקו וחיתוך רצועת אספלט ברוחב של 

  מעלות צלסיוס. 120 - 130מאושרות עד לטמפרטורה של 

  ורק לאחר מכן ביצוע המבה החדש. 80/  100מריחת פי החיתוך בביטומן חם 

  מ"א מישק שיבוצעו באתר. יהיה לפי - אופן התשלום 

  ריסוסים

הריסוסים יהיו באמולסיות יסוד (על פי מצע) ואמולסיות מאחות (על פי שכבה אספלט 

, כמפורט בתכיות וסעיפי כתב 510442מקשרת) בהתאם לאמר במפרט הטכי הכללי סעיף מס' 

  הכמויות.
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 חתימת המציע: ________________________

  די של פי האספלט הקיים.התשלום הוא לפי מ"ר, כאשר המחיר כולל גם את יקוי וטאטוא יסו

  תכית עדות למערכות מים וביוב .407

  כללי .407.1

  הגדרה  .א

תכית עדות היא תכית המראה את כל פרטי הביצוע כפי שבוצעו בפועל. בלשון המקצועית 

  , או תכית לאחר ביצוע.AS MADEקראת גם תכית 

דרשת  באופן עקרוי מתייחסת תכית עדות למתחם ולושאים שהם שוא העבודה, אולם

השלמת התמוה של התייחסות המערכת  המבוצעת ביחס למערכת כולה ולמערכות שכות 

  כולל תוחה וגבהים של כבישים, מדרכות, קווי חשמל, טלפון, גדרות, יקוז מבים וכיו"ב. 

  מטרות  .ב

  עדות חשיבות רבה עבור המטרות הבאות :התכית ל

  בדיקת העבודה מההיבט המקצועי.  .א

  ביצוע לשם עריכה ואישור חשבון הקבלן.בדיקת כמויות ה  .ב

  תחזוקה ותפעול המערכות,  איתורם וזיהוים בשטח.  .ג

  מידע לתכון שיויים ותוספות בעתיד.  .ד

  ברור כי תכית העדות צריכה להיות ערוכה כך שתשרת אמה את כל המטרות.

  אחריות  .ג

הכרוכות הקבלן המבצע הוא האחראי הראשי להפקת תכית עדות והוא הושא בהוצאות 

  בהפקת התכית.

לשם כך יעסיק הקבלן מודד מוסמך אשר יאשר בחתימתו את המיקום המדויק של כל 

  פריט, הרומים, האורכים של קטעים וכיו"ב.

ם בלשון המקצועית יהקבלן אחראי לסייע בידי המודד לזהות את הפריטים השוים ולצי

  ובזיהוי התואם את התכון.

  אשר בחתימתו את פרטיה.המפקח יבדוק את התכית וי
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המתכן יבדוק את התכית, יאשר את שלמותה והתאמתה למטרות ויבדוק אם סטיות 

  מהתכון קבילות.

  צורת  ההגשה  .ד

  רקע  .א

תכית העדות תוצג בדרך כלל על רקע של מפות התכון, והיא תכלול את הרקע הקיים 

יקוז, חשמל וכיו"ב). ו/או המבוצע החדש של מערכות וספות (כבישים, מדרכות, גדרות, 

במפת תכיות העדות יושלמו כל המתקים והממצאים המצאים בקרבת הקווים 

  מ' מציר העבודה. 25שבביצוע. בשטח בוי עד גבולות החצרות, בשטח פתוח עד 

  מחשוב  .ב

, אלא DXFבקובץ  AUTOCADתכית עדות תהיה ממוחשבת ויתת להצגה בתכת 

  יועבר למתכן להשוואה עם התכית המקורית. אם כן סוכמה תכה אחרת. הקובץ

  תכית  ייר  .ג

 1Aגרם בצבעים, כל גיליון לא יהיה קטן מגודל סטדרט  90התכית תוגש ע"ג ייר 

  ס"מ. 130ס"מ והאורך המרבי  90והרוחב המרבי יהיה 

  קה המידה יהיה זהה לקה המידה של התכון, אלא אם כן דרש אחרת.

ית כוללת שלושה מומלצת חלוקה לגיליוון. אם התכות זהה או דומה לחלוקה של התכ

  גיליוות או יותר יש להגיש תכית מאחדת בק"מ מוקטן.

  בכל גיליון יש לציין:

שם המזמין, שם העבודה, מספר הגיליון, תוכן הגיליון (פירוט זיהויו מגיליוות אחרים). 

המדידה ותאריך עדכון   שם המתכן, שם הקבלן, שם המודד, מועד הביצוע תאריך

  התכית.

  מפתח גיליוות

  מקרא לזיהוי הקווים והמתקים

  חתימת המודד, הקבלן והמפקח.

  גורמים הבאים :לפרט  לשקף יוגשו העתקים חתומים כ"ל של כל גיליון 
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  אחד לליווי החשבון ואחד למחלקה הטכית -למזמין  -

  לרשות המקומית (אם איה "המזמין" ) -

  למפקח -

  למתכן -

קבלן מחויב להחזיק ברשותו העתק וסף עבור כל בירור אם יתעורר במשך תקופת 

  הבדק.

  מערכת ביוב  .ד

תכית עדות למערכת ביוב תכלול את המפורט להלן. יתן להיעזר בחתכים לאורך, 

  ליון המתאים לכל קטע.יבתאי שבתוחה יצוין הג

  תוי שוחות ביוב  .ה

  רום מפלס מכסה הביוב -

  חה (אם השוחה גבוהה מהקרקע)רום קרקע ליד השו -

  רום מפלס תחתית ציור היציאה מהשוחה -

  רום מפלס תשתית  ציור של כל כיסה וכיסה לשוחה -

  ציון מפל חיצוי או פימי -

  קוטר ומילי של שוחה טרומית או מידות של שוחה בויה. -

  חומר השוחה (לציין אם יש תחתית מתועשת). -

  של מרכזי השוחות.קואורדיטות  - לשוחות בשטח פתוח  -

: מספור השוחות יהיה זהה למספרים שבתכון. במקרה של תוספת שוחה יש לתת הערה

  לה את מספר השוחה שבמעלה הזרם עם תוספת אות (א', ב' וכיו"ב).

  תוי ציורות הביוב  .ו

  התוים יתייחסו לכל קטע בין שתי שוחות בקרה.
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  אורך הקטע בין מרכזי השוחות -

  לי (לפי מפרט היצרן).קוטר הציור הומי -

  חומר הציור, הסוג והיצרן. -

  ).0.1%שיפוע הקו (דיוק עד  -

 חיבורים לבתים/מגרשים  .ז

  החיבורים יצויו בתוחה בלבד ויכללו :

  אורך, קוטר ושיפוע החיבור אל השוחה הציבורית. -

  רום הכיסה לשוחה הציבורית. -

  רום הציור ורום הקרקע בתוך המגרש. -

  הציור במגרש ביחס לגדר, ו/או לקו פרצלציה.איתור מדויק של קצה  -

  מספר הבית/המגרש. -

  .3.1אם החיבור הוא לשוחה קיימת יש לציין את תוי השוחה כמפורט בסעיף 

  חיבור למערכת קיימת  .ח

  מיקום מדויק של מיקום ההתחברות. -

  ).3.1תוי השוחה אליה מתחברים (לפי פירוט בסעיף  -

  תוי השוחה כ"ל. -בחיבור שוחה חדשה על קו קיים  -

  תוי השוחה במעלה הזרם והשוחה במורד הזרם. -

  לעיל. 3.2תוי הציור הקיים עד השוחות ה"ל כמפורט בסעיף  -

  מערכות מים .407.2

תכית עדות למערכת מים תכלול את כל המפורט להלן וכל אביזר שהוא. התוים יירשמו על 

יש להיעזר במילואה או תכית גבי התוחה. בקטעים בהם יש תוים רבים על שטח קטן 
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  מוגדלת.

  ליון של התכית המוגדלת.ייש לציין בתוחה את מספר הג

  תוי  ציורות  .א

מ"מ. הקו ישורטט  0.8 - ציור יצוין בקו עם גופן (פוט) מוגדר במקרא בעובי לא פחות מ 

  בתוואי המדויק של הציור, עם כל פיותיו ופיתוליו.

  ת, אביזרי בקרה וכיו"ב יש לציין :בכל קטע המוגדר ע"י הצטלבו

  הקוטר הומילי של הציור. -

  חומר הציור. -

  ליון אם הוא אחיד).ידרג לחץ  הציור (יתן לרשום בהערה בכל ג -

  ד הציור.ודקועומק רגיל של ק -

  עורקים אחרים החוצים את הציור מעליו או מתחתיו. -

  הצטלבויות והסתעפויות. -

  עגון ביטון. -

  וית פיה.וומעלה) לציין ז 10י. או פלדה (קוטר "בציורות פי.וי.ס -

  אורך כל קטע בין אביזרים ו/או הסתעפויות. -

  אביזרים בקו  .ב

המאפייים המפורטים להלן. יש לציין מספר  יצויולאביזרים לפי מפרטים סטדרטיים 

  התכית הסטדרטית.

  מגופים: קוטר המגוף, סוג המגוף, מס' הדגם והיצרן. -

  השוחה עומק השוחה.שוחת מגוף; קוטר  -

ברז כיבוי אש: קוטר הברז, היצרן, מס' דגם, גובה הזקף, אורך קטע הקישור עם הקו  -

  הראשי.
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קודת אוויר: רום הציור, צורת היציאה  מהציור, קוטר ודגם הברז, קוטר דגם שסתום  -

  אוויר.

קוטר  קודת יקוז: רום הציור, צורת היציאה מהציור , קוטר היציאה, קוטר המגוף, -

  ציור המוצא, ארכו ותיאור המוצא (מבה קליטה, שוחת יקוז וכיו"ב).

  מפרטים  מיוחדים .ג

באופן עקרוי יוצג מפרט מיוחד כפי שהוצג בתכית לביצוע. יש לעדכן את כל המידות כפי 

שבוצעו למעשה, כולל אורכים של ציורות מקשרים, קירות ומשטחי ביטון, גדרות וכיו"ב. 

  המידה של כל קטע וקטע. יש לציין את

במקרה של מפרט החוזר על עצמו יותר מפעם אחת יש להגיש תכית לאחר ביצוע עם 

  המידות כ"ל לכל מפרט ומפרט.

כן יש לציין בתכית את האביזירים שהותקו, סוג האביזר, היצרן, הדגם וכל מידע הדרש 

  לזיהויו המוחלט.

זרימה חוזרת (מז"ח), וכיו"ב יש לצרף לתכית לאביזרים מיוחדים כגון: שובר לחץ, מוע 

  עדות בתפוצה ה"ל גם את מפרט היצרן, הוראות הפעלה ותעודת אחריות של היצרן.

  דרך שרות ועבודות תשתית .407.3

  דרך שרות  .א

דרך שרות ועבודות תשתית העשות במסגרת עבודות מים ו/או ביוב יוצגו גם הם בתכית 

  עדות.

מילי של הדרך, עובי המצע, סוג המצע , איתור תוואי הדרך ע"ג לדרך שרות יש לציין: רוחב ו

מ' זה מזה  50התוחה עם ציון רום פי המצע משי צידי הדרך במרחקים שלא יעלו על 

  .םאופייייובמקומות 

  להרחבות ומשטחים יש לציין את המידות.

  גשרוים  .ב

וטר ציור(ות) הגשרון, רום יצוין מיקום גשרוים ומעברים איריים ע"ג תוחת דרך עם ציון ק

  כיסה, רום יציאה, כפיים, משטחי בטון, גביוים, מילוי דבש וכיו"ב.

  ע"ג התוחה. ןהגיליולתיאור מלא של המידות יש להוסיף תכיות מוגדלות ולציין את מספר 
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  גדרות  .ג

ות ובקוד ותאופייי, סוג הגדר, גובה רום בסיס הגדר בקודות יהתוואגדרות יצויו לפי 

  מ' זה מזה. 30בייים במרחקים שלא יעלו על 

    יש לציין אורך כל קטע בין פיות, שערים וכיו"ב.

  יישור קרקע  .ד

יישורי קרקע לצורך החת ציור או משטח למתקן כלשהו הם חלק מהעבודה, בין שהם 

  מהווים סעיף פרד ובין שהם כלולים בעבודות האחרות.

קרקע לאחר הביצוע  לפיכך יש לערוך מדידה מצבית תכית עדות חייבת להראות את מצב ה

המראה את פי הקרקע לאחר הביצוע. לרבות ציון מדרון חפור או מתלול במילוי. יש להוסיף 

  .םאופייייחתכים 

  במידה ותשלום עבור חפירה ו/או מילוי עשה לפי כמות, יש להציג חתכים  וחישובי כמויות.
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  ת ביוב בקרבת ציורות מיםהחיות להחת ציורו .408

  הקדמה .408.1

ביוב  בעת תכון מערכת ביוב ומערכות להספקת מים עולה לעיתים הבעיה של החת ציורות

  בקרבת ציורות מים.

מדליפות מציורות ביוב שלא  ההשתייבעבר, קרו תקלות בריאותיות חמורות עקב זיהום מי 

הוחו בצורה תקיה. כדי למוע עד כמה שיתן תקלות מסוג זה, הוכו החיות אלה להחת 

  ציורות ביוב בקרבת ציורות מים.

  להלן ההחיות:

  ציורות מקבילים .1

  הביוב הוא גרביטציוי: כאשר ציור  .א

מ'  1המרחק האופקי בין שתי דפות הציורות הסמוכים (מרחק טו) יהיה לפחות   .1
  מטר. 3ומעלה) דרוש מרחק אופקי של  12מדוד אופקית. לגבי ציור מים ראשי ("

ציור הביוב חייב להיות תמיד מוך מציור המים. המרחק האכי בין תחתית ציור   .2
  מ' לפחות. 0.30ציור הביוב, מדוד אכית יהיה  המים לקדקוד

המרחק האופקי בין שתי דפות  כאשר ציור הביוב הוא ציור העובד בלחץ (ציור סיקה)  .ב

  מטר מדוד אופקית. 3הציורות הסמוכים (מרחק טו) יהיה לפחות 

עד במקרה שאין אפשרות למלא את הדרישות ה"ל חייב ציור הביוב להיות מוגן בשרוול   .ג

  ב'.1 - ' ו2א1', 1א1שיתמלאו התאים בסעיפים 

  ת מצטלביםוציור .2

  כאשר ציור הביוב הוא גרביטציוי:  .א

בהצטלבויות ציורות מים וביוב חייב ציור הביוב להיות תמיד מוך מציור המים  .1
  מ' מצדי ציור המים.  3וללא חיבורים עד למרחק של 

מטר.  1הביוב חייב להיות לפחות המרחק בין תחתית ציור המים לקדקוד ציור  .2
בחיבורי מגרשים למערכת הביוב הראשית יתן להסתפק במרחק בין תחתית ציור 

  מטר. 0.7הים לקדקוד ציור הביוב של 

חייב ציור הביוב להיות מוגן  2 -ו 1במקרה שאי אפשר למלא את התאים בסעיפים  .3
  ים.מטרים מצדי ציור המ 3 - בשרוול עד למרחק שלא יקטן מ

  כאשר ציור הביוב הוא ציור העובד בלחץ (ציור סיקה):  .ב
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  כי בין תחתיתור המים, כאשר המרחק האור הביוב יהיה תמיד מתחת לציצי
  מטר. 1ציור המים לקדקוד ציור הביוב יהיה 

  ור הביוב יהיה בתוך שרוול עד למרחק שלי צדי  6ציור המים, (משמטר מצי
  ההצטלבות).

  יות:החיות כלל .3

  ציור הביוב המצא בתוך השרוול יהיה ללא חיבורים (למעט ריתוכים).  .א

מומלץ לסמן את קווי המים והביוב בסרט פלסטי שיוטמן בקרקע ביחד עם הקו בגובה של   .ב
  ס"מ מעליו. 30 -כ

  לקו הביוב סרט בצבע אדום כאשר על הסרט יוטבעו המילים "קו ביוב".  .ג

  יה".ירט יוטבעו המילים "קו מים לשתלקו המים סרט בצבע כחול כאשר על הס  .ד

 סימון זה מסייע במיעת פגיעות מכיות (חפירות וכו') בקווים.  .ה

ביצוע מפה מצבית לקראת ביצוע עבודות תשתית או לצורך ביצוע מפת עדות. מיפוי לאורך   .ו
 ים וכו'.  צירי דרכים כולל המדרכות והפרטים התוחמים את המדרכות כמו גדרות, חזיתות מב

קת מיפוי אביזרי הביוב (שוחות) תכלול גם עבודה משרדית של חיבור השוחות ע"י קווים אספ  .ז
יסה ים (כמו רום כבתאגיד, כולל מתן המאפיי GISבפורמט המותאם למערכת ה  ביוב כרשת

 י.  ויציאה, סוג חומר) המתאימים לקו, עפ"י המפרט הטכ

סות כורות הקעית הצי) ורום קרT.Lדיוק הגובה של מדידת רום מכסה השוחה(  .ח
- מהמקרים ומקסימום  %90 - ) ב90LEס"מ (  5)  של שוחות הביוב לא יעלה על I.Lוהיוצאת(

 ס"מ.    10

יות ביותר של המרכז למיפוי ישראל ות המדידה העדכה בהתאם לתקכל  המדידות תעש  .ט
 .  2017, מפרט מיפוי לאומי 2018מרץ 

   כל המדידות יקשרו לרשת ישראל החדשה.  .י

יעשה שימוש במכשירי מדידה  גיאודטיים בלבד (  1:500- ו 1:250"מ עבור המדידות בק  .יא
GPS  ,גיאודטי .( total stations 

 יות.  ות המודדים העדכתהליך ודיוק המדידה יתבצע על פי תק  .יב

ית תאושר ותחתם על ידי מודד מוסמך, שיופיע במקרא המפה כולל תאריך התוכ  .יג
 המדידה  

ות/קיימות יש למדוד את חות לבין מערכות ישור בין מערכות חדשות/מוקודות חיבב  .יד
במקרה זה יש להזין  –טים רצויים) ים (יש להגדיר רדיוס חובה ואלמטים הישהאלמ
 ים שלו לפי מפרט זה. ט הקיים את המאפיילאלמ

   חיות כלליותה – שרטוט ומחשוב .408.2
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"מ   של והעתק קשה בק PDFובפורמט  PLTו   DWGכל הפרטים ימסרו בקבצי מחשב בפורמט 

 .  POLYLINE -המיפוי  כל הפרטים הקוויים יוגדרו כ

 (אביזרים על ותת קרקעיים, תאים, מדי מים).   BLOCKS -קודתיים יוגדרו ככל הפרטים ה

). כל הקווים BYLAYERות השכבה ( טים בשכבה, ירשו את תכוות הגרפיות של האלמכל התכו 

קיים, כל המספרים והאותיות יהיו קריאים. לא יהיו קטעי קו ם, אחידים ויהיו רצופי

), קווים  UNDERSHOOTות פתוחות ( ות, מפגש קוים וכו', לא פי) בפיOVERSHOOT(עודפים

 קודה בה צריכים להיפגש בישויות שהן פוליגון.  ם מגיעים עד השאי

של פוליגון סגור הכיתוב יופיע בתוכו (לא כטקסט). במקרה  ATTRIBUTE - כל הכיתוב יוצג כ

קלטו או במידת האפשר. בכל מקרה לא יעלה כיתוב על כיתוב ולא על פרטים גרפים אחרים ש

 מסרו בפרטי הרקע.  ש

ים וכיתוב כיוון הכתיבה הכללי יהיה לקריאה מדרום וזאת להוציא כיתוב הקשור לישות קווית. סימ

 לקו שאליו הם מתייחסים לקריאה מדרום או ממזרח.   הקשורים לישות קווית יכתבו במקביל

 י מרכזי המכסים של תאים אלו. י תאים ישורטט בין ששרטוט רשת הביוב יעשה כך שקטע בין ש 

ה ומרכז מכסה תא הבקרה יקוז קליטה קטע ישורטט בין מרכז הרשת התחתובמקרה של תאי 

 שפכים.  יקוז שאליו מי ה

 יהיה לפי כיוון אמיתי בשטח.  ים במפה כיוון הסימ

י ביצוע העבודה ה" )רשת קיימת ממוחשבת לפכל הקווים והאביזרים שהם חלק מה"רשת היש

. שכבה זו תוצג כרקע  GIS -החדשה( יקלטו בשכבה אחת "קיים") מתוך שכבת רשת קיימת שב

 ית לאחר ביצוע.  לתוכ

וקים מוגדרים מראש. רשימת השכבות ושאיות ובבלו בשכבות כל ישויות המים והביוב ייב

 יתן להשתמש מוגדרים בהמשך מסמך זה .  והבלוקים בהם 

בין כל ישויות הרשת חייבת להיות קישוריות גיאומטרית. יש לוודא מגע גיאומטרי בין הישויות על 

 .  תק יהן חיבור של מקטע קווי, יחשבו כקודות שאין ביבזמן העריכה. שתי  Snap - ידי שימוש ב

קודת קצה של כל מקטעי הקווים חייבת להיות  )Tפגשים קווי מים או ביוב (גם צמתי קודה בה כל 

 פגשים בה.  ה

קודת קצה של כל ט, שוחה וכו'), חייבת להיות קודה בה מוקם אביזר כלשהו (מגוף, הידרבכל 
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 חתימת המציע: ________________________

 פגשים בה .  מקטעי הקווים ה

 קודה .  קודת חיבור לצרכן) באותה , שוחה, טי אביזרים (מגוף, הידרלא ימוקמו ש 

 י מקטעי קוים חופפים מאותה רשת .  אין ליצור מצב בו יש ש 

 י מקטעים קוויים חייב להיות אביזר כלשהו (מגוף, מתאם וכו')  בין כל ש 

ומרי המתאר אחת מישויות המים והביוב ובכלל זה מידע על מקטעי הקווים כל המידע האלפא  

 \השוחה \ים של הקותוות ותאי המגופים ואביזרי התשתית, יועבר בבלוק המכיל את ה,השוח

 וטציות) .  האביזר .אין להעביר מידע בשכבות טקסט (א

 האביזר. \ים של המקטע תולכל אביזר (שוחה/קו/אביזר תשתית וכו') יהיה בלוק אחד המכיל את ה

). יש להצמיד mid-pointי בדיוק במרכז הקו ( ות של מקטע קוויש למקם את הבלוק להעברת תכו

. אם מדובר בשכבה קווית , ימוקם הבלוק באותה שכבה בה Snapאת הבלוק לקו באמצעות 

 -או ב windowsטים של יש לעשות שימוש בפו –ממוקמת הישות אותה הוא מתאר   עברית 

hebText   אלמטים שאירקע, קווי עזר הערות וכו'  ם שייכים לרשתות המים והביוב כגון ישויות

 ים מאלו של המים והביוב .  יס לשכבות אחרות ולעשות שימוש בצבעים שויש להכ

ן, "מ וכד') תאריך הביצוע, שם קבלן מבצע, שם מתכית קוסף למס' תכית יצוין (בבמקרא התוכ

 ית תאושר ותחתם על ידי מודד מוסמך  ית לאחר ביצוע"  התוכ"תכ

   דת שוחות ביובמפרט למדי  .408.3

ות המדידה של המרכז למיפוי חיות המופיעות במפרט ותקלה וסףבן חיות שלהלן היכל הה .1

 חיות פעולה.  ות למזמין לקבלת הישראל והמחייבות את המודד. במקרה של אי התאמה, יש לפ

 חיות למדידות בשטח:  ה .2

ישת המזמין בתיאום פתיחת השוחות לצורך מדידת פרטי תת הקרקע, תעשה על פי דר .2.1

טיים. יודגש בזאת, כי האחריות והתיאום מול הגורמים ובאישור הגורמים הרלוו

 ה של מזמין העבודה.  טיים היהרלוו

ע משאיפת גזים בעת פתיחת שוחות, בדגש על תאי ביוב, יש לפעול באופן בטיחותי כדי להימ .2.2

 ימה.  פילה פרעילים ו

 הבאים:   יש לבצע מדידה של פרטי השוחות .2.3

 ורות היציאה).  יסה וציורות הכ(או הקולטן ורומי תחתיות צי
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 חתימת המציע: ________________________

 רום תחתית השוחה    .2.3.1

 ). L.Iרום מכסה השוחה ( .2.3.2

יסות והיציאה ) ואזימוט של כל אחת מהכ.I.Lרום  ( .2.3.3
 בשוחה  

 במקרה של מפל, רום החלק העליון והתחתון שלו   .2.3.4

 שרדית  עבודה מ –וספות ליצירת מפת )רשת( הביוב חיות ה .3

מדדו לכל שוחה כך שיציאת שוחה אחת תתחבר יש לחבר את שוחות הביוב על פי האזימוטים ש

ייה חייב יסה של השוחה השייה. רום הכת אזימוט ורום של השוחה השיסה התואמת מבחילכ

ה. מחייב שיפוע המאפשר זרימה. רום מוך יותר מרום היציאה של השוחה הראשולהיות 

 ה.  יסה של השוחה הראשומוך יותר מכל רומי הכה חייב להיות השוחה הראשוהיציאה של 

מוך מערך שיקבע ו שלילי )שיפוע עולה( או במידה והשיפוע המחושב בין שתי השוחות הי

את רומי שתי השוחות כדי לוודא שאין שגיאת מדידה. במידה  יתעל המודד למדוד בשבהמשך ,

 י המזמין.  עה על ערכים לא מקובלים יש לסמן ולהתריע על כך בפייה עדיין מצביוהמדידה הש

תן על בסיס ה השם יי GISתן שם זיהוי חד ערכי. אם השוחה קיימת במערכת ה לכל שוחה יי

GIS . 

 חיות התאגיד.  תן על פי האם השוחה חדשה, השם יי

קודות מרכז השוחה ברשת הביוב הקו שיחבר שתי שוחות יהיה מקטע ישר שימתח בין שתי  

קודת התחלת הקו .ימתח מקטע ישר בין שתי שוחות (ללא כיפופים). יש לשרטט את הקווים (

 ם חייבים לעמוד בכלל זה .  יקה איבמעלה וסיומו במורד) ברשת הביוב בכיוון הזרימה. קווי ס

 ).  יקהלא יהיה מפגש בין קווי ביוב שלא דרך שוחת ביוב (למעט בחיבור בין קווי ס

יסה של השוחה במורד ים רום היציאה של השוחה במעלה הקו ורום הכו כמאפיילכל קו יוז 

 הקו. 

 יסה והיציאה)  השוחות (שוחה הכ 2וסף גם שמות וב

 סידור גרפי (של תשתית ביוב):   .4

 ים באופן הבא (בקווים ראשיים ובחיבורים לצרכן):  תויש לסדר את ה  .א

ה הקו מתייחס לשוחה ממ -יציאה  ILס הקו שדה כשוחה אליו מתייחס ל - יסהכ ILשדה 
 יוצא.   
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 (.   snapהתחלת קו וסיום קו ביוב יהיו תמיד במרכז השוחה )ב  

, וקווים בשכבה 0.3יש להם עובי של  4803 - ו 4801קווים בשכבה  –עובי של הקווים   .ב
 .  0.2הם בעובי קו  4802

ל קו הביוב בתוך השוחה, מפל חופשי לשים על ימי יש לשים עמיקום המפלים: מפל פ  .ג
י על קו הביוב, בצמוד ומחוץ ההצטלבות של קו הביוב והעיגול של השוחה, ומפל חיצו

 לעיגול השוחה.   

ים המופיעים על המסך לאביזר (שוחה או מפל) יש למתוח קו אל תוכדי לקשר בין ה  .ד
 ים.  תוה

ה מצורפת. לשכבה זו לא קיים ראה תמו –( " )ללא רווחיםhelplineהקו יהיה בשכבה "
 בלוק.  

 

 

 .   kivunה(, לשים אותו בשכבה יש לסמן את כוון הזרימה בעזרת חץ )כמו בתמו  .ה
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   מדידת אביזרי מים .409

 תשתית עילית:   .1

מדידת התשתית העילית תכלול עמודי חשמל  ,תאורה או טלפון  ,קווי חשמל או טלפון והרום  .1.1

רת ים  ,צות מסוגים שואים עיליים על עמודי חשמל  ,ארותון שלהם בתחום המדידה  ,שהתח

 קבועה ,ברזים, עמודי שילוט ,תמרורים ,רמזורים וכו.'  

 וספים על פי המפרט.  ים המדידה תכלול את מיקום הפרטים ,קוטרם של פרטים עגולים ומאפיי .1.2

 תשתית תת קרקעית:   .2

 הקרקע:   ימצאים מעל פפרטים ש .2.1

ים, ברזי מים ,מגופים מסוגים שו(ים ות ותיבות מסוגים שומדידת שוחות ,תאי בקרה ,ארו .2.2
 כיבוי אש ,גמלי מים ,עמודי סימון לתשתיות וכל אביזרי המים על פי הפירוט בהמשך). 

 וספים על פי המפרט.  ים המדידה תכלול את מיקום הפרטים ,קוטרם של פרטים עגולים ומאפיי .2.3

 טים למדידה  פר .3

תת  6"מגוף" , סוג מגוף, קוטר, מיקום: עילי, תת קרקעי. לדוגמא: מגוף טריז  " –אביזר מגוף  .3.1
 קרקעי.  

 רב זרמי, ארד דליה.   2"מד מים" סוג מד, קוטר, יצרן.  לדוגמא: מד מים " –אביזר מד מים  .3.2

 "שסתום אל חוזר" , קוטר, יצרן, כיוון    -חוזר  –שסתום אל  .3.3

 "ב.ש." , סוג, קוטר, יצרן, לציין אם קיים מתקן שבירה.   –וי אש ברז כיב .3.4

 "מערכת מדידה" , לציין את כל האביזרים במערכת    –מערכת מדידה  .3.5

 "שסתום אוויר" , סוג, קוטר, יצרן     - שסתום אוויר   .3.6

 בריכה   .3.7

 ת שאיבה  תח .3.8
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 וספות למדידות ברשת מים  חיות ה .4

חיבורים לצרכן ברשת המים )מדי מים ראשיים( יופיעו תמיד בקצה מקטע קווי אחד (ולא יצא מן  .4.1
 וסף).  החיבור מקטע קווי 

ט מקטע קווי קצה מקטע קווי אחד ולא יצא מן ההידרטים) יופיעו תמיד בברזי כיבוי אש (הידר .4.2
  .וסף 

 ים על המפה  תוהצגת  .5

 " עילי  6קרקעי / עילי לדוגמא: מגוף טריז  - ציון שם האביזר, סוג וקוטר והאם הוא תת .5.1

 מצא בתוך שוחה (תא), יש לציין את קוטר התא ועומק ראש האביזר.  אביזר ה .5.2

מ"מ" ולהציג בחץ את מיקום  160"חיבור לקו קיים  חיבור לתשתית קימת לפרט לדוגמא: .5.3
 ההתחברות  

"ל לציין את סוג החיבור וקוטר (קוטר הרגל) ואביזרים בחיבור בפירוט לפי ה –חיבורי צרכן  .5.4
 "  3ה ", חיבור הכ2לדוגמא: חיבור כפול 

  2    מגוף 

  1    קטע ראשי 

  3    ברז שירות 

  4    דידה (מד מים) מערכת מ

  5    חיבור לצרכן 

  6    חיבור לאביזר 

  7    ט הידר

  20    שסתום אויר 

  23    אוגן ואוגן עיוור 

  24    ים /מלכודת אבמסן

  25     ליקוזיציאה 

  26    ת שאיבה תח

  27    שסתום אל חזור / מז"ח 

  28    באר 

  10    אביזר פיקטיבי 

  12    טר מעביר קו

  11    מקטין לחץ 

  13    שומר לחץ 

  30     הגהשרוול 
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5.5.  יש לציין מילולית עם חץ את מיקום ה –יתוקי קווים  .יתוק על התשתית הקיימת 

על הקו  X Xוסף, לסמן יש לציין מילולית את ביטול הקווים עם חץ וב –וים מבוטלים קו .5.6
 המבוטל.  

 שיקום תשתיות   .6

פרדת( את עבודות שיקום התשתית שבוצעו כולל תאור העבודה יש לשרטט על המפה )או במפה 

 והשטח שלה. ראה דוגמה למטה  

  
 

 

   

 רקע המפה צריך להכיל:   .7

 רת קיימים.  רת/אביזרי צרת חדשה לצבציון חיבור צ GISתוך ה תשתיות קיימות מ .7.1

י שפה, בתים, גדרות, פתחים בגדרות, עמודי חשמל ותאורה וכל מיפוי טופוגרפי (אב –תכסיות  .7.2
 פרט שיכול לעזור בהזדהות)  

    .שמות רחובות ומספרי בתים  .7.3
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 חתימת המציע: ________________________

  מתקן ספר .410

 .אחת מתחות השאיבה יוכן ספר מתקן פרד לכל .409.1

"ספר מתקן"  לכל תחת שאיבה  בהתאם למפורט  5הקבלן ימסור למזמין , עם גמר העבודה,  .409.2

         :את המסמכים שלהלן  להלן. הספרים יכללו בין היתר

תכית שטח לאחר ביצוע כולל ציור  הכיסה, היציאה והגלישה והרומים שלהם עמודי  -

 חשמל, כבלים, תאורה הארקות וכן הגדר ההיקפית. 

  :תכיות של הציוד  -

 .קודת העבודהמשאבות, יכלול עקומות כיול ו 

 לוח פיקוד 

 יות לביצועכלל בתככל ציוד אחר ה  

  אחריות של ספקי הציוד וסדרי השרות היתים על ידם או ע"י בא כחם.תעודות  -

הוראות הפעלה ואחזקה כולל פעולות אחזקה מועת תקופתית ופעולות במקרים של  -

 תקלות.

  תעודת בדיקה ממהדס חשמל בודק מוסמך. -

 ספר הפעלה ותחזוקה .409.3

  ביקורת סופית   .א

מין והקבלן "ביקורת סופית" של כל עם סיום העבודות יבצע המתכן, ביחד עם המפקח, המז

  העבודות. המתכן יכין רשימת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקה.

  בדיקה סופית   .ב

קון כל הפגמים , תתבצע ע"י הקבלן ובוכחות המתכן והמפקח "בדיקה סופית יעם סיום ת

  של כל המערכת" הבדיקה תתבצע בהתאם למתואר בספח א' למפרט.

  העבודות  סיום  .ג

עם סיומה המוצלח של "הבדיקה הסופית של המערכת" תבוצע ע"י המזמין, בוכחות המזמין 
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 חתימת המציע: ________________________

  ובמועד שיקבע ע"י המזמין, "בדיקה של סיום עבודות".

  הדרכת עובדים .409.4

הקבלן ידריך את עובדי המזמין על מת שיוכלו לקבל על עצמם את תפעול תחת השאיבה. 

  , שמים וכיו"ב. בתקופת ההדרכה יספק הקבלן, דלק

הקבלן ימציא טכאי מוסמך הבקיא היטב בתפעול הציוד ובהחזקתו על מת שיאמן וידריך 

באתר את עובדי המזמין המיועדים להפעלת הציוד, כך שבסוף תקופת ההרצאה אפשר למסור 

  לעובדים אלה את תפעולו העצמאי של הציוד.

  שים ותפקידיהם.הקבלן יגיש תכית הדרכה מפורטת תוך ציון מספר הא

  הדרכת העובדים תעשה בשי שלבים:

  תדריך במהלך הכסת המתקן לפעולה לפי מסירתו למזמין : –שלב א' 

לפי מסירת תחת השאיבה למזמין, במהלך הכסתה לפעולה וויסותה וכו', הקבלן יודיע למזמין 

מתקן) והמזמין יזמין שהיו מוכן להתחיל בתדריך עובדי (ו/או באי כוח המזמין שיפעילו את ה

  עובד או עובדים שישתתפו באופן פעיל בהכסת המתקן לפעולה, טיפול בבעיות תפעול וכו'.

  לאחר מסירת התחה למזמין  –שלב ב' 

לאחר השלמת התחה ומסירתה למזמין ו/או בא כוחו מושלם ומתפקד, הקבלן ישאיר במקום 

ם מיום מסירת התחה. (מתן "תעודת סיום צוות אשר ילווה את מפעילי המזמין במשך שבעה ימי

ודא שהצוות המקומי מפעיל את המתקן בהתאם להוראות, ושאר במקום וייהעבודות". הצוות י

  מתגבר על תקלות , מווסת וכו' את המתקן לפי הוראות התפעול.

  ספר המתקן והוראות תפעול .409.5

  כללי   .א

וטית למאספי ספק המתקן מתייחס בעיקר לתחת השאיבה אך כל דרישה רלו

הביוב וקו הסיקה כולל אביזרים בקו, תכיות לאחר ביצוע וכו' תהיה תקפה לגבי 

  כלל בספר המתקן.יהמאספים וקו סיקה ות

  תכולת ספר  המתקן   .ב

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה, חמישה עותקים מושלמים של 

כל מרכיבי המערכות; ספר המתקן בפורמט כמפורט להלן. ספר המתקן יכלול את 
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 חתימת המציע: ________________________

  המתקים והאביזרים, הוראות תפעול ואחזקה וכו' כמפורט להלן.

ספר המתקן יימסר לעיון המזמין ככל היתן, בחלקים, מייד עם השלמת כל חלק 

מהמערכות על מת שיוכל לבדוק, לחוות דעת  ולהקל על הכת העותק הסופי של 

  הספר.

ה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו, החיות שלהלן הין בעדיפות על כל החי

  בפרקיו ובספחיו השוים.

  ספר המתקן יכלול את כל המפורט להלן:

  פורמט הגשה   .א

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תכיות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול 

  : ואחזקה בשי פורמטים

של היצרים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים  םואוריגיליפורמט מודפס  )1

    כריכה קשה כמפורט להלן.בעלי 

רסיה ופורמט במדיה מגטית כאשר השרטוטים הים בתכת שרטוט בו )2

אחידה שתבחר ע"פ הלי המזמין, צרובים על סי.די. רום והקטלוגים וכל 

 החומר המודפס במדיה סרוקה , אף  הם ע"ג סידי רום.

ההוראות צריכות להיות ערוכות במיוחד למתקן בו מורכב הציוד ולא 

קבל אוסף סתמי של פרוספקטים או חוברות פרסומת, מידע המסופק ית

 ע"י קבלי משה חייב להיות משולב ומותאם עם כלל  מערכת ההוראות.

החומר המודפס, הקטלוגים ותכיות מודפסות, יוגשו כשהם מתויקים 

 בקלסרים בעלי כריכת פלסטית קשה, הקלסרים יערכו באופן הבא .

שוה משאר המערכות, הגוון המדויק יוגש ע"י  הקלסר יהיה קשיח בגוון )3

 הקבלן לאישור המזמין.

 ע"ג הקלסר יודפס שם המזמין, שם העבודה, שם המתכן. )4

על כריכת הקלסר בצידה הפימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת . הדף  )5

 יהיה בגוון ורוד.

 בתחילת הדף ימצא דף ובו תוכן הקלסר. רמת פרוט תוכן העייים תאפשר )6

למשתמש למצוא תכית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר מתויק 
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 חתימת המציע: ________________________

 בקלסר ללא חיפוש וסף.

ת שקופות יוכל חומר הדפים שיתויק בקלסר יוכס לתוך שקיות יילו )7

עבות, בכל שקית פריט אחד, תכיות, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת 

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

מס' פריט המצוי בתוכה ותאור הושא. המדבקות יתאמו את תוכן 

 העייים.

  כל הקלסרים יהיו בעלי ארבע שייים למיעת קריעת השקיות.  )8

  כל החומרים במדיה המגטית יאוכסו במכלים קשיחים מתאימים .

   פרוט התכולה בספר המתקן  .ב

על הכריכה הפימית בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי  -

דפים מקדימים הכוללים החיות בטיחות כדרש לפעולה באותו מתקן. 

החיות הבטיחות יכללו אזהרות והחיות לשימוש בכלים וחומרים 

מתאימים, לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע 

אות המורשים לפעול במתקן, כלי עבודה בטיחותיים דרשים וכדומה. ההור

ידגישו בין היתר את הרגישות להפעלת מערכות משולבות, חשמל, עבודה 

  בדלק וכו'.

 תכיות עדות מתאימות למצא בפועל לאחר סיום עבודות.  -

התכיות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. התכיות יכללו את  -

 מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור של המזמין.

כת ישמשו להבת תפקוד המערכת, יהיו חד קוויים, תרשימי זרימה של המער -

צבעויים ויכללו את סימן המכלולים והאביזרים הדרשים להבה מלאה של 

פעולת מערכות ההפעלה, הכיול והאחזקה, צים לסימון כווי הזרימה וסימון 

אזורים וגבולות המשורתים ע"י כל תת מערכת. תרשימי הזרימה יכללו מידע 

 יקות בכל קטע.על הספקים וספ

קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט  -

ציוד ומרכיב. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך הקטלוג, 

הוראות ההתקה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, החיות לשיפוץ 

רים כל שלב המכלולים השוים, תכיות הרכבה ופירוק כולל איורים המתא

בתהליך הביצוע, רשימת חלפים וחומרים מומלצים, רשימת כלי עבודה 

מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים , לרבות הוראות בדיקות תקיות הכלים 
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 הבטיחותיים.

רשימת חלקי חילוף מומלצים, לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפיה  -

פקה ותאי מפורטת לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמי אס

 אספקה.

אור מפורט של פעולת המערכת במצבים שוים והחיות הפעלה מפורטות ית -

 ומותאמות למצבים שוים של המערכת.

הוראות אחזקה מועת מותאמות למערכת לרבות ציון מספרי ושמות  -

האביזרים המטופלים. ההוראה תפורט לפעולות יומיות, שבועיות, חודשיות, 

יות, שתיות ורב שתיות. כל הוראה תכלול החיות תלת חודשיות, חצי שת

למדידות הדרשות לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של התון או 

 הטווח הרצוי.

הוראות והחיות לאיתור תקלות ופתרון. ההחיות יהיו מפורטות ברמת  -

 המערכת, המתקן והציוד.

תובים בעברית. הקבלן כל החומר ה"ל , הוראות  החיות חלקי חילוף יהיו כ -

יגיש את תיקי המתקן ותכיות העדות (להלן "החומר הטכי") לאישור 

המתכן ולאישור המזמין כשהם מעודכים ומתאימים למצב ולציוד הקיים 

 בפועל במבה . 

המזמין והמתכים מטעמו יבצעו בדיקה ראשוית של החומר הטכי המוגש 

ת לגבי מידת התאמתו של החומר לאישורם ויעבירו הערותיהם העקרויו

  הטכי למצב בפועל .

על בסיס ההערות העקרויות את כל החומר הטכי שהגיש, הקבלן יבדוק 

של המתכן, ויתקן כל הדרש. בתום ביצוע התיקוים יחזיר הקבלן את 

  החומר למתכים לבדיקה חוזרת .

ן מגיש את המזמין יהיה רשאי, במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבל

החומר הטכי כדרש, להטיל את הכת החומר הטכי על גורם אחר וכל 

העלויות שידרשו לביצוע העבודה, לרבות איסוף, בדיקת והתאמת החומר 

  לקיים, יוטלו על הקבלן כאמור לעיל .
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  מבחי המערכות ובדיקת הציוד והאביזרים .409.6

ים של היצרים ובמפרט הטכי של כל המערכות ייבחו על ידי הקבלן כמפורט במפרטים הטכי

דרש על ידי המתכן. הקבלן יספק וירכיב את הכלים והמכשירים הדרושים יהעבודה או כפי שי

  לצורך המבחים והבדיקות.

  את המבחים יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקים מהן כשהציורות גלויים לעין.

קות הפרטיות תבוצע בדיקה סופית וספת אם הבדיקה מתבצעת בחלקי מערכת, עם גמר הבדי

  על כל המערכת.

   בדיקות פוקציוליות של הציוד

הבדיקות ה"ל ייעשו על ידי הקבלן לאחר הרכבת הציוד והשלמת המערכות על ידי הפעלות 

והרצת הציוד, כולל סימולציה של מערכת הפיקוד  והבקרה  והעברת התראות  תיסיויו

  למועצה.

  ד שלא יעמדו במבחים ובבדיקות מערכות או ציו

  מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחים  יתוקו או יוחלפו וייבדקו שית.

המבחים והבדיקות יבוצעו בוכחות המפקח ויירשמו ביומן. התמורה עבור ביצוע המבחים 

  והבדיקות כלולה במחירי היחידה אותם קב הקבלן בכתבי הכמויות ולא ישולם עבורם בפרד .

 פיתוח האתר וסלילה

בהוצאת האחרוה. השלמות  40העבודות יבוצעו בהתאם למפרט כללי לעבודות ביה פרק 

  למפרט ה"ל.

  ריצופים ואבי שפה

 פרק זה דן בריצוף של שבילים, מדרכות, מדרגות וכיוצא בהם, שהם שטחים מיועדים -כללי

  להלכי רגל או לרכב פרטי הע במהירות מתוה.

  זה:כלולים בפרק 

חל עליהן.  8אריחי ריצוף ואבי ריצוף שהתקן הישראלי  -ריצוף המצורים טרומיים מבטון   .א

אריחי ריצוף (שקראו בעבר מרצפות מדרכה) יהיו ממין הדרש לפי התקן  - אריחי הריצוף 

8 .  
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 חתימת המציע: ________________________

 , ויהיה מופה ורחוץ.3החצץ הגרוס ייגרס מאבן קשה, סוג א' לפי ת"י 

  בצורה אחידה, ויהיו אחוז היטב בשכבת הבטון. האגרגטים יכסו את פי השטח

לא יהיו גרגרים רופפים. פסולים האריחים אשר בפיהם קרחות חסרות אגרגט, או 

  שהאגרגט  רופף ווטה להשתחרר מהם.

צורת אבי הריצוף תהיה מהצורות הקובות בתקן  -אבי ריצוף ואבים משתלבות 

  .8הישראלי ת"י  

ה מדגם מלבים תהיס"מ,  6ס"מ כאשר העובי שלהם יהיה  10*  20י במידות האב

מחוספס. כמות האבים הצבעויות ואופן החתם תהיה בהתאם לדרישות המתכן ו/או 

  המפקח באתר.

ס"מ  4מיחים את האריחים בלא מלט על מצע חול קי, שעוביו  - החת אריחי הריצוף 

  לפחות, לפי המפלסים והשיפועים הדרושים.

עי ריצוף מותר להשתמש באריחים משלימים באריחים מוסרים לצורה להשלמת קט

  הדרושה. אין מתירים השלמה באמצעות יציקת בטון, אלא באישור מראש של המפקח.

  הבטון להשלמה יהיה זהה בטיבו ובגימורו למוצר הטרום.

לפי התחלת ההחה של אבי הריצוף מכל   -   החת אבי הריצוף והאבים המשתלבות

סיוי, אם המפקח ידרוש זאת, יוגים, לרבות אבים משתלבות, ייח הקבלן קטע הס

  מ"ר במקום ובמידות שיורה המפקח. 30 -ששטחו כ 

י, יהקטע יכלול שפה לאורך קצהו האחד. רק לאחר שהמפקח אישר את הקטע הסיו

  מתחילים  בריצוף השטח עצמו.

ס"מ. הגודל המקסימאלי של גרגיר  4ה מיחים את האבים על שכבת חול שעוב -שכבת חול 

לת הרטיבות  וותכ 15% -לא יגדל מ  200מ"מ, ואחוז החומר עובר פה  3החול יהיה 

  .4%המקסימאלית  

מפזרים את החול על מצע מוכן ומהודק. המפקח יאשר את המפלס, המישוריות וההידוק 

אלא רק מפזרים  של המצע לפי שמתחילים בהחת החול. אין מהדקים את שכבת החול,

  ה.יאותה בשכבה מישורית ואחידה בעובי

לא תורשה כל תועה שהיא גם לא של הולכי רגל, על שכבת החול לפי שרוצפה באבים 

  משתלבות.
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מתחילים את החת האבים מאלמט קצה (אבן שפה יצוקה באתר או אבן  -החת אבים 

מ. אם לא יתן להשלים את הריצוף מ" 4 - 2שפה  טרומית) . המרווחים בין האבים יהיו 

באבים שלמות, מסרים אבים במכשיר מכי ומקפידים, שהאבן שוסרה תהיה בלא 

פגמים, ובעלת מקצוע יצב לפיה וחלק. אין מתירים השלמת השטח ביציקת בטון, ברוחב 

  ס"מ,  אלא אם המפקח אישר זאת מראש ובכתב. 3 -גדול מ 

קת הבטון וגימורו לאחר הידוק האבים ובאופן שישתלב השטח ההשלמות מבצעים את יצי

  יפה עם פי השטח מבחית מפלס, גוון, מישקים וכיוצא בהם.

לאחר גמר ההחה מהדקים את השטח באמצעות פלטה  - הידוק ריצוף האבים 

-0.50הרץ. שטח הפלטה  100-75ק"ג ותדר  2000 -  1500יברציולית בעלת כוח צטריפוגלי וו

. מהדקים בשלושה מעברים לפחות, עד שתכוותיו כתלוות החול, שעליו הוחו מ"ר 0.35

  האבים, מחדירים את החול באמצעות מטאטא אל תוך מרווחי המשקים שבין האבים.

ממלאים את המישקים בחול סמוך למועד החת האבים, ובכל מקרה מהדקים את השטח 

  לאחר מילוי המישקים בסיומו של יום עבודה.

יברציוי הע ור מילוי המישקים בחול מהדקים הידוק שי בשי מעברים של מכבש ולאח

  שיות. 20יברציה שלו וקמ"ש ומשך הו 3-4במהירות 

הוא לפי שטח ריצוף מדוד שיבוצע בשטח, וכאשר המחיר יכלול את כל  -אופן התשלום 

  האמר לעיל.

  "מ.ס 20*10ס"מ. ואבי צד גיות  17*25אבי שפה למדרכות 

. 19אבי השפה הטרומיות יתאימו לכל דרישות התקן הישראלי ת"י  -אבי שפה טרומיות 

  כל אבי השפה יהיו מהסוג העמיד בשחיקה, המסומות באות "ש", ומאחד המיים הבאים:

  למדרכות ושוליים. )1(

  לשבילים ומסלולים. )2(

  למדרכות. -אבי שפה מומכות  )3(

שפה  שבועות ממועד ייצורן. אורך כל אבן  4 מספקים את האבים לאתר רק לאחר שחלפו

ס"מ, פרט לאבי שפה מומכות, או לאבי שפה מהמיים האחרים, המיועדים   100יהיה  

ס"מ. לא יותר השימוש בשברי  50ס"מ או  25להחה בעקומות ומצולעים, שאורכו יהיה 

  אבים אלא באבים באורך שלם.
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  ן יצוק באתר.מיחים את כל אבי השפה על יסוד בטו

לפחות. מערבלים את הבטון  15-יוצרים את היסוד באתר מבטון ב -היסוד לאבי שפה 

במערבל מכי ואין מרשים להכיו בעבודת ידיים. יוצקים את היציקה עם טפסות צד. 

ימים. עובי יסוד  2מקפידים על התקדמות רצופה של יציקה והחה. מאפשרים את הבטון 

ס"מ  5ורוחבו יותאם לרוחב אבן השפה למייה, כך שהיסוד יבלוט ס"מ  10הבטון יהיה  

 27ס"מ יהיה  17גמא: רוחב היסוד לאבן שפה של מדרכות שרוחבה ומכל צד של האבן.  לד

  ס"מ. מבצעים יסוד עם  תושבת לפי המפורט במסמכי החוזה.
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 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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  כתב כמויות 

    כללי

רט טכי מיוחד רואים את התיאורים את רשימת הכמויות יש לקרא יחד עם תיאור העבודה ומפ )1(

המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרט מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים 

התמציתיים הכלולים ברשימת הכמויות. הדגשת פרט מסוים הכלול בתיאורים תמציתיים אלה, בסעיף 

לגבי יתר הסעיפים בהם  הכמויות, אין בכוחו לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט- כלשהו, ברשימת

 הדגשה זו או אחרת חסרה.

בכל מקום בכתב הכמויות בו מצוין "התקה", "החלפה", "אספקה והתקה", שם המוצר  )2(

"מגוף","אל חוזר", "ציור", "תא",  וכו' הכווה היא לאספקה של מוצר, הובלתו לשטח, התקתו, 

כל כדרש לקבלת מוצר מושלם ומתפקד. רק שימוש בציוד וכלים כדרש, חומרי עזר ועבודות לוות ה

במקרה שבכתב הכמויות מצוין "אספקה בלבד" הכווה היא שהמוצר יסופק ע"י הקבלן ללא הרכבתו 

ובמקרה שכתב "התקה בלבד" או "הרכבה בלבד" הכווה היא שהקבלן ירכיב מוצר/ אביזר 

  שמסופק לו ע"י המזמין או ע"י גורם אחר באישור המזמין

צעה ימלא את כל הפרטים בדפים המצורפים למכרז ויצרף את כל התוים שתבקש להגיש עם בעל הה )3(

 ההצעה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לפסילת  ההצעה. אין להוסיף כל הערה או 

  בעל ההצעה יחתום את שמו על כל דף של רשימת הכמויות, ועל גיליון הסיכום. )4(

ימים  5יה ברורה די צרכה, יש לברר עם המהדס לפחות סעיפים שלפי דעת מגיש ההצעה כוותם א )5(

לפי מועד הגשת ההצעה. תשובות לקבלים ייתו בכתב בלבד לפי הגשת ההצעה. לאחר הגשת 

  ההצעה וחתימת החוזה תחייב דעתו  של  המהדס.

רואים את הקבלן כאילו התחשב, עם הצגת המחירים, בכל התאים המפורטים בחוזה זה על  )6(

יו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות מלוי התאים כמסמכ

הבת תאי כלשהו או אי התחשבות בו לא שמש כעילה  -הזכרים באותם מסמכים, על כל פרטיהם, אי

  לתשלום וסף מכל סוג שהוא.

שהו, לפי רשימת אם לא צוין במפורש ברשימת הכמויות, יראו את המחיר המוצע בעד סעיף  כל

  הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך:

כל החומרים הדרושים כולל הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכים, חומרי עזר כגון ברגים, אטמים,   .א

חומרי צבע, אטימה, שרוולים, תמיכות  וכיו"ב,  בין אם כללו  במסמכי המכרז/חוזה או לא אך 

  .דרשים לביצוע המושלם של העבודה
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כל העבודות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כולל ריתוכים, חפירות, חציבות בטוים,   .ב

תמיכת הציוד הספחים והאביזרים לצורך ביצוע העבודה, לרבות יהול העבודה בפיקוח מקצועי, 

וכל הדרש לשם ביצוע מושלם של כל סעיף בהתאם לתאי החוזה ובכלל זה עבודות לוואי ועזר 

  רט ו/או המשתמעות ממו.הזכרות בפ

רכב, פיגומים, מבים ארעיים וכל ציוד אחר, - עבודה, מכשירים, מכוות, כלי -השימוש בכלי  .ג

לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום העבודה ופירוקם בגמר העבודה, הוצאות לתיקוים, 

  דלק, שמים, סיכה ושכר הגים, מכואים וכו'.

דה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל העמסתם ופריקתם וכן  הובלת חומרים וציוד למקום העבו  .ד

  הסעת העובדים למקום העבודה וממו.

  אחסת החומרים והציוד ושכר המחסאים והרשמים.  .ה

עזר, יקוז זמי, הקמת פגומים, עבודות - כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבייה, כגון: מבי  .ו

אחזקתם במצב תקין ומתוקן, צרת וחיבורי אחזקה ויקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, 

מים, ביוב ודלוחין זמיים, ציורות זמיים למיכלי מים, גידור זמי ואמצעי בטיחות אחרים, 

הגה וכיסוי חלקי מבים, סילוק מי גשם והגה משיטפוות, סילוק עודפי חומרים ופסולת 

 מאתרי הבייה.

 שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות.  .ז

 בעד מים וחשמל לבייה. תשלומים  .ח

 אספקת דגמים לבדיקות ואישורים.  .ט

 הוצאות תיקוים בתקופת הבדק.  .י

 תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח.  .יא

החלים על הקבלן,  םמויציפליידמי ביטוח למייהם, ערבויות, מיסים מממשלתיים ומיסים   .יב

ין לסוגיהם, כמפורט מיסים לקרות והטבות סוציאליות, הקצבות לזיקין ופיצויים של זיק

 בתאי החוזה, מס קייה, מכס, בלו, וכל ההיטלים  האחרים המתחייבים לפי החוק.

כל יתר ההוצאות באתר הבייה שתאי החוזה מחייבים אותו ו/או הקשורות איתם ו/או   .יג

 הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות.-הובעות מהן

 הוצאות כלליות של הקבלן.  .יד

  וח.הוצאות מימון ורו  .טו
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הכמויות יראה ככלול  במחירים שיוצעו ע"י הקבלן,  -כל פרט המסומן בתוכיות ואיו כלול ברשימת )7(

הכמויות ואיו מסומן בתוכיות,  יראה ככלול -כן, כל סעיף הכלול במפרט הטכי וברשימת-כמו

  ידי הקבלן.- במחירים שיוצעו על

של כמויות העבודה, ואין לראותן ככמויות הכמויות הקובות ברשימת הכמויות הין אלא אומדן בלבד  )8(

  סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

סמך מדידות. הקבלן חייב להודיע ולאפשר מדידת הכמויות -הכמויות שבוצעו למעשה תקבעה על )9(

ט באמצעים באתר טרם שכיסה חלק מסוים מהעבודה. לא עשה כך, עליו יהיה להסיר את הכיסוי ולקו

  הכמויות.-הדרושים כדי לאפשר מדידה תקיה של כל הפריטים הרשומים בכתב

-ידי בא כוח המזמין והקבלן. על הקבלן לספק על-המדידות תרשמה בדפי מדידות ותחתמה על

  האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות.-חשבוו את כוח

הכמויות וכן לבטל סעיפים קיימים וזאת המזמין רשאי לשות את הכמות המופיעה בכל סעיף בכתב  )10(

  מבלי שלקבלן תהיה דרישה לשיוי במחיר.
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018 תויומכ בתכ
דף מס':     001 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
חטש יוקינו היחמצ תרסה ,חטש ףושיח     01.1.020

  7,350.00     3.00 2,450.00 .השיגה ךרד יאוותו הנחתה ר"מ   
      
המדאה בטימ יולימו הביצח וא/ו הריפח     01.1.030
ךרדו הנחתה חטשב תוקדוהמ תובכשב      

 14,000.00    20.00   700.00 .השיגה ק"מ   
      
ךרדו הנחתה חטשב יולימל ררבומ אבומ רמוח     01.1.040
לש תובכשב חנומ רקובמ קודיה תוברל השיגה      

 14,000.00    40.00   350.00 מ"ס 02 ק"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל אבומ 'א גוס עצמב יולימ     01.1.050
ךרדב קודיה רחאל מ"ס 02 לש יבועב תובכשב      
ללוכ ריחמה .הביאשה תנחת חטשו השיגה      

 50,400.00   120.00   420.00 .ו.ה.א.א דומ %89 לש תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
      
,מ''ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     01.1.060

  4,680.00    78.00    60.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
053 לש ללוכ הבוגב ימורט ןוטבמ ןבא רדג     01.1.071
,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 םכותמ רשאכ מ"ס      
תפפוכמ תכתורמ רדג ןקתות ןוטבה רדג לעמ      
ינה טרפמל םאתהב לכה מ"ס 051 לש הבוגב      

120,000.00 1,500.00    80.00 דחוימה רטמ   
      

 70,000.00   350.00   200.00 דחוימה טרפמה יפל ןבא יופיח ר"מ  01.1.072
      
לגרס רושי ללוכ תובכש יתש -2-ט םינפ חיט     01.1.073
הנותחת הצברה תבכש תוברל םינוויכ ינשב      

 12,000.00    60.00   200.00 הדלפ תוניפ ללוכ טכילשו תרשיימ הבכש ר"מ   
      
ללוכ טרפמ יפ לע רדגהףקיה לכב גניפוק     01.1.074

  5,600.00    70.00    80.00 הנקתהו הלבוה רטמ   
      
ללוכה ,מ"ס 2 -כ קמוע ןוטב ריקב עוקש וגול     01.1.075
תויתוא םיטס 2 -ו הקיציל לדומ 'חי 2 רוציי      
תועצמאב ונקתויש מ"מ 5 יבוע םוינמולא וגולו      
ללוכ ריחמה .ןוט עקשה ךותב םירתסנ םיצקוע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
      
יושע 'מ 0.6 ללוכ בחורב יפנכ וד רעש     01.1.080
, תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ םיליפורפ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .לוענמו רגס תוברל 'חי   
      
      
      

337,030.00 1.10.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../002 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     002 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
337,030.00 מהעברה      

      
      
םיליפורפ יושע מ"ס 09 בחורב שפשפ     01.1.090
םאתהב תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .חירב בר לוענמו רגס תוברל 'א 803 טרפל 'חי   
      
גרד מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     01.1.100

  7,700.00    55.00   140.00 'א גוס תבורעתב םיטנרגאה ר"מ   
      

    280.00     2.00   140.00 ג"ק 1 רועישב 07 .ב.ה גוסמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  01.1.110
346,510.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

346,510.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../003 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     003 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ ו  ה נ ב מ  20 ק ר פ       
      
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ ו  ה נ ב מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תוימורט תוילוח היושע הביאש תנחת     02.1.007
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 5.9 קמועב'מ 5.3      
ןייוזמ ןוטב חטשמ ,הזר ןוטב,רכרוכ עצמ      
תקלחה ,דוסי תקראהל ןויזןויז ,אתל תחתמ      
ןוטב היושע הרקת ,טנמצ חיטבםינפ םינוטב      
ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תינכתה יפלתודימב ןיוזמ      
תועוצר יתשב תוילוחה ןיב םוטיא,םיפוגמל      
םיחוורמה םוטיא ,.ע.ש וא "ביבוטיא" םוטיא      
AKIS  תרצות  םוטיא רמוחב תוילוחה ןיב      
םלוס ,הנחתה תיתחתב םידוביע,      
תונוש תודימב םיסכמ ,ןיירושמ סלגרביפ יושע      
תרצות םוינימולא םייושע       
     STCUDORP  YADILLOH ,  םילתימ  
םע חתפ ,םיפוצמל 613SS הטסורינ םייושע      
ןקתמה ששגל  הרקתב ןקתה      
רמוחב יולימ,למשחל םילוורש ,ינוסארטלואה      
האלמ הרקבב תובכשב קדוהמו ררבומ ימוקמ      
טרופמכ טלפמוק לכה 'וכו הנחתה ביבס      

240,000.00 240,000.00     1.00 'פמוק םיטרפמו תוינכתב  
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .0.1-ב הנחתה תקמעה רובע תפסות רטמ  02.1.010
      
יושע)ןסחד בלושמ יגרוב ןנסמ( ןידע בוגמל את     02.1.012
קמועב 'מ 4.2 רטוקב תוימורט תוילוח      
,רכרוכ עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 5.7-כ      
,ןויז ,אתל תחתמ ןייוזמ ןוטב חטשמ,הזר ןוטב      
ןוטב היושע הרקת ,דוסי תקראהל ןויז      
ןוטב חטשמ ,תינכתה יפל תודימב ןיוזמ      
תוילוחה ןיב םוטיא ,הבבג תלוכמל ןיוזמ      
,.ע.ש וא "ביבוטיא" םוטיא תועוצר יתשב      
םוטיא רמוחב תוילוחה ןיב םיחוורמ הםוטיא      
תיתחתב םידוביע , AKIS  תרצות      
,ןיירושמ סלגרביפ יושע םלוס, הנחתה      
םוינימולא  יושע הסכמ      
םילתימ ,STCUDORP  YADILLOH תרצות      
םילוורש ,םיפוצמל 613SS הטסורינ םייושע      
אתה ביבס הריפחה יולימ ,למשחל      
תקדוהמ תובכשב חנומ ררבומ ימוקמ רמוחב      
,תוינכתב טרופמכ לכה 'וכו ,האלמ הרקבב      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק דויצה ןרצי תויחנה ,םיטרפמ  
      
      
      
      
      
      

410,000.00 1.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../004 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     004 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
410,000.00 מהעברה      

      
      
מ"מ 002 רטוקב ןליטאילופ יושע רורווא רוניצ     02.1.015
תרקת לעמ 'מ 0.3 הבוגב םייתסמ 01 גרד      
,הנבמה ריק ךרד רבעמ ללוכ הביאשה תנחת      
תתל ןגועמ 'מ 0.3 ךרואב הדלפ ליפורפ      
הרקתב רוניצה ןוגיע ,רוניצה קוזיחל הנחתה      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .'וכו ודנפסקא תשר ,ןגוא תועצמאב  
      
,TGYLF תרצות בויבל הלובט הבאשמ     02.1.020
52 לש הקיפסל AMOH וא ,SBA ,"רבאיניס"      
למשח ילבכ ללוכ םירטמ 55 הבוגל העש/ק"מ      

 90,000.00 45,000.00     2.00 'פמוק 'וכו ,למשחה חול דע  
      
הטסורינ יושע 2" רטוקב הבאשמ ליבומ רוניצ     02.1.025
תרשרש ,הבאשמה תיתחתב לגר רבחמ ללוכ      
םישורדה םיוולנה םירזיבאה לכו ,הטסורינ      
ךרעתלבקל 'וכו דויצה ןרצי תויחנהל םאתהב      

  4,000.00 2,000.00     2.00 'פמוק .דקפתמו םלשומ הבאשמה תכלוה  
      
613SS ם"בלפ יושע ןסחדב בלושמ ןידע ןנסמ     02.1.035
.ע.ש וא "NARTLIF" 'בח תרצות תמגוד      
'מ 5.9-כ ךרואב ש"קמ 001 דע לש הקיפסל      
ןוזח ,מ"מ 6 ןוניס חוורמ םע ןוניס ףות ללוכ      
הנופמה הבבגה תא טחוסו הלעמה ןסחד      
חתפ ,ל"נכ הטסורינמ הכימת לגר ,ףותהמ      
הלעתל םיכפשה תיינפהל ךיראמ םע השילג      
חפנב הבבג לכימ ,המיתס לש הרקמב תפקוע      
אצומ תסינכ רשפאמה שימג יוסיכ םע רטיל51      
תלבקל טלפמוק לכה ,הבבגה לכימל ןסחדה      
םיטרפב טרופמכ דקפתמו םלשומ ןנסמ      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמבו  
      
תנחת לע 01 גרד ,EP-001 יושע תרנצ ךרעמ     02.1.045
דע תובאשמהמו תובאשמה ןיב הביאשה      
לכ ללוכ עקרקה ךותב הקינסה רוניצל רבעמה      
ךותבו הביאשה את הנבמ לע תרנצה ךרעמ      
זוקינ תרנצ ,)םירזיבא ללוכ אל( הביאשתנחת      
לכב תרנצ יעטק ללוכ ,ריווא ימותסשמ      
,םיפעסמ :ןוגכ םיחפס ,םינגוא ,םירטקה      
,םילפינ ,םיפקז ,ןגואל םירבחמ ,םיכרב      
ןפודו תרקת ךרד םירבעמ ,םינוגיע ,ןוטתוכימת      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה 'וכו אתה      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .םיטרפבו  
      
המירזה דמל ל"נכ תרנצ ךרעמ     02.1.047
חטשמ ללוכ תינכתל םאתהב יטנגמ-ורטקלאה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תכרעמל תחתמ ןיוזמ ןוטב  
      
      

712,000.00 1.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../005 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     005 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
712,000.00 מהעברה      

      
      
ב תבבותסמ עורז ןרוגע ,ינדי המרה ןקתמ     02.1.050
הבוגב ,סיסב תטלפ ללוכ ג"ק 005 סמועל 063      
תנגועמ ,'מ 0.4 ךרואב עורז םע 'מ 52.4      
שרשו תינדי תינכמ תננכ ,ןוטב חטשמב      
תרצות תמגוד ,'מ 01 ךרואב 613 הטסורינ      

 22,000.00 22,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ "םרלומ"  
      
ץוחו םינפ ליאמא יופיצ םע 4" זירט ףוגמ     02.1.060

  9,000.00 1,800.00     5.00 ע.ש וא רצק "לאפר" תרצות 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .3" רטוקב לבא ל"נכ זירט ףוגמ 'חי  02.1.065
      
תמגוד םימה סלפמ תדידמל ינוסרטלוא רישכמ     02.1.069
חולו הגוצת םע XOB KALB -031 םגד      
ןורטגמ ןכוס( RASLUP תרצות ,םישקמ      
האיצי, 032V הנזה )הרקבו הקינורטקלא      
    02-4AM ששג תוברל ,תדדובמ רקבל האיצםע  
ששגה ,הרטלוא ראסלופ תרדיסמ ,Bd 01 םגד      
ינוציח לנפב הקינורטקלאהו רובה לעמ ןקתוי      
חולל ששגה ןיב ילרגטניא לבכ ,למשחה חולב      
טרופמכ הטסורינ יושע ןקתה ללוכ םיאתמואב      
יפל לכה ,למשחה תכרעמל רוביח ,תינכתב      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .ןרציה תושירד וא/ו טרפמה  
      
םיאתמ 4" רטוקב ןגואמ יטנגמ המירז דמ     02.1.070
םגד ENHORK תמגוד 'מטא 01 ץחלל      
REGDAB תרצות וא D/0804 "סקולפווקא"      
תרצות וא WOLFOTENGAM םגד      
    YNAMREG NOITAMOTUA BBAתרדס  
    EX-APOC לדומ F34 ED םיגצ ינש ללוכ  
למשחה חולב ינוציח לנפב םינקתומ םיילטגיד      
,תרבטצמ הקיפסו תיעגר הקיפס תגוצת םע      
הנומםיסלופ תאיציו תדדובמ 02-4AM האיצי      
,למשחה חולל דע םילבכ ,למשחה חולב םכסמ      
רישכמה לע הנגה תספוק ,םיגצלו רקבל רוביח      
תקראה ,ןוולוגמ חפמ לוענמו הסכמ םע      
לכהםינגואה ןיב ילמשח דודיבו רישכמה      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .קפסה תוארוה יפל שרדנכ  
      
תנחתב סלפמ תרקבל םיפוצמ 5 לש ךרעמ     02.1.071
תרצות תמגוד סלפמ דמל יוביגכ הביאשה      
    TGYLF 01 םגד-MNE, תולוקשמ תוברל,  
ןגמ ילוורש 613 הטסורינ יושע הכימת רוניצ      
,הנחתה ריקל םינגועמ מ"ס 03 רטוקביפוצמל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .שרדנכ 'וכו םינוגיע ,'מ 02 ךרואב םילבכ 'חי   
      
      
      

766,800.00 1.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../006 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     006 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
766,800.00 מהעברה      

      
      
D-320 םגד בויבל יטמוטוא ריווא םותסש     02.1.073
2" רטוקב ףוגמ ללוכ .ע.ש וא "ירא" תרצות      
זוקינ תורוניצ , .ע.ש וא "ביגש" תרצות ירודכ      
    001-EP תוכת ,םיחפס ,תוטומב 01 גרד  
םיפדוע זוקינל 'וכו ךרוצה יפל תכתמ      

 12,000.00 4,000.00     3.00 'פמוק )הרקתה ךרד הנחתל רזוח( םותסשהמ  
      
םע RN-04 םגד 4" רטוקב רזוח-לא םותסש     02.1.075
תרצות ץיווס-ורקימ תנקתהל ריצו ןוילע חתפ      
תקספהל "ץיווס-ורקימ" ללוכ .ע.ש וא "ירא"      
העורזו המירז רסוחב הבאשמה תלועפ      

 19,500.00 6,500.00     3.00 תלוקשמ 'חי   
      
דרוקר תרנצ יעטק ללוכ ירודכ 2" רטוקב ףוגמ     02.1.080

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק . הקינסה רוניצ תקרהל 'וכו  
      
םאתומ 6" רטוקב בויבל םיאתמ ץחל דמ     02.1.085
תמגרפאיד םע 'מטא 0-0.6 ל םיינוריע םיכפשל      
ףוגמ ,תרנצ יעטק ללוכ ןירצילג יולימו הטסורינ      

    600.00   600.00     1.00 'פמוק .'וכו ריווא רורחשל טחמ זרב ,ירודכ  
      
אתב 613 הטסורינ יושע 8" רטוקב ריק רגס     02.1.105
,אתה ריקל הדומצ הליסמ תוברל השילגו רגס      
םאתהב 'מ 5.8 -כ ךרואב רגסה תלעפהל ריצ      
-כ הבו הלגלגל תקצי יושע דמעמ ,אתה קמועל      
לכה .ע.ש וא "טאז" תרצות הלגלגו מ"ס 09      

     12.00    12.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוגג םע ןיוזמ ןוטב היושע החמוג      02.1.135
לעמ הרואת יסנפ ,חולה תיזח לעמ טלוב      
חול תא ליכהל קמועו בחור תודימב ,תוחולה      
סמה תלעפה חולו הביאשה תנחת לש למשחה      
תומוטא תותלד ללוכ ,'מ 0.2-כ הבוגב , ןידעה      
יחתפ ,ריוואה גזממ למשחה תוחול לע הנגהל      
לדוגל םאתהב ךרוצה תדימב רורווא      
ראלופ גוסמ החמוגב ויהי תוחולה.תוחולה      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .דבלב םיימ ןגומ ןירושמ  
      
יפל ל"נכ ןיוזמ ןוטב היושע החמוג      02.1.150
תרבח חול תנקתהל למשחה תרבח תויחנה      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק למשחה  
      
      
      
      
      
      
      

814,962.00 1.20.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../007 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     007 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
814,962.00 מהעברה      

      
      
תרבחמ למשח רוביח תנמזה ןיגב בצקה     02.1.160
'בחל םולשתו הנמזהב לופיט ללוכ למשחה      
לעופב םולשת יפל היהי םולשתה( למשחה      
שי -ועוציבו רוביחה תנמזה ןיגב למשחה 'בחל      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק )ח"ש 000,04 -הז ףיעסב שרל  
854,962.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

854,962.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../008 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     008 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  30 ק ר פ       
      
,הריפח :ללוכ םימ תורוניצ תחנהו תקפסא      
םירמוח יביכרמ לכו תילוח הרמח תפיטע      
.תודובעו      
      
מ"מ 011 רטוקב םייק םימ רוניצל תורבחתה     03.040

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 57 רטוקב רוניצ םע  
      
57 רטוקב 61 גרד EP-001  ןליטאילופ רוניצ     03.042

 55,000.00   110.00   500.00 .םיחפס תוברל ,'מ 00.1 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
יעטק תוברל ,2" רטוקב תיליע הדידמ תכרעמ     03.901
תרצות תמגוד 2" רטוקב םימ הנומ ,תרנצ      
,ןוטב ישוג ,םידרוקר ,TZW םגד ,"הילד דרא"      
ירודכ ןונ זרב ,רטוק ירבעמ ,םינגוא , םיחפס      
1" רטוקב ריווא םותסש ,קקפ םע 1" רטוקב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .טרפ יפל 'וכו ירודכ ףוגמ םע 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ינקת 2" רטוקב ח"זמ רובע ל"נל תפסות 'חי  03.902
      
גרד מ"מ 23 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.903
תוברל ,'מ 08.0 דע קמועב V.U דימע 61      

    200.00    10.00    20.00 .םיינכמ ןואסלפ םיחפס רטמ   
      

    150.00   150.00     1.00 "תמח" תרצות 1140-4 םגד הגרבה םע ןג זרב 'חי  03.904
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .2" טנרדיה 'חי  03.905
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ ינקת זגרא ךותב 2" ןולגלג 03.906
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 64,050.00 םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../009 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     009 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40 ק ר פ       
      
יפל יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     04.090
ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב רצק בויבל ,8NS 488 י.ת      

 30,000.00   250.00   120.00 .'מ 52.2 דע קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה רטמ   
      
יפל יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     04.100
ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב רצק בויבל ,8NS 488 י.ת      
דעו 67.2 לעמ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  6,000.00   300.00    20.00 .'מ 52.3 קמוע רטמ   
      
יפל יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     04.110
ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב רצק בויבל ,8NS 488 י.ת      
דעו 0.6 לעמ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  6,750.00   450.00    15.00 .'מ 0.7 קמוע רטמ   
      
52.2 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     04.901
יושע הסכמ םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ      
סמועל םיאתמ בגנ תמר ימ  למס םע תקצי      

 15,600.00 3,900.00     4.00 .ןוט 0.04 'חי   
      
'מ 67.4-מ קמועבו מ"ס 051 רטוקב הרקב את     04.902
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 52.5 דעו      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .D-004 דבכ סמועל םיאתמ תקצי יושע הסכמ 'חי   
      
0.6 לעמ קמועבו מ"ס 081 רטוקב הרקב את     04.903
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.7 דעו 'מ      
םיאתמ הצעומה למס םע תקצי יושע הסכמ      

 18,000.00 18,000.00     1.00 .D-004 סמועל 'חי   
      
10.7 לעמ קמועבו מ"ס 081 רטוקב הרקב את     04.904
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.8 דעו 'מ      
םיאתמ הצעומה למס םע תקצי יושע הסכמ      

 24,000.00 24,000.00     1.00 .D-004 סמועל 'חי   
      
ללוכ הלקת לש הרקמב תושילג תטילקל את     04.910
ינש ללוכ 'מ 0.01-כ קמועב 'מ 0.3 רטוקב      
הקעמ םע סלגרביפ יושע הדירי םלוס ,םיסכמ      
,למשחולל רוביח תוברל ,סגא יפוצמ השולש ,      
לכה ,תוארתהה תרבעהל רקבה תונכת      

140,000.00 140,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ טלפמוק  
      
טרפל םאתהב השילגה רוניצ לע אצומ ןקתמ     04.920
חטשמ ,םיעצמ ,הביצח וא/ו הריפח תוברל      
הפלק ,רזוח יולימ ,ר"מ 01-כ חטשב פר-פיר      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ טלפמוק לכה אצומה רוניצ לע  
      
      
      
      

255,350.00 בויב ינקתמ 40 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../010 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     010 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.001
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
001 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  6,000.00    40.00   150.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
'מ 6 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.002
,רובה תביצח/תריפח  ללוכ B  03 ןוטבמ קוצי      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעהראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
הנקתהו הקפסאל םישורדה םירמוחהו      

  3,400.00   850.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"ס08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב      

  1,600.00   800.00     2.00 .תרוקיבה 'חי   
 11,000.00 רפע תודובע 1.80 כ"הס  

      
.ת ר נ צ ו  ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינושה םיליבומה לש הנקתה ,הקפסא הלבוה      
םינושה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ראותמל םאתהב      
.טלפמוק םישורדה      
      
מ"מ 08 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.002
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  5,600.00    28.00   200.00 .ינקת רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.003
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  3,300.00    33.00   100.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.004
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 3.5 ןפוד      

  3,680.00    46.00    80.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.2.005
וא הנבמ לע  תועובק ,עובצ  וא ןוולוגמ חפמ      

  3,552.00    59.20    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.2.006
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןוולוגמ חפמ      

  5,640.00    94.00    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
 21,772.00 .תרנצו םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
קובץ: 2289-1   .../011 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     011 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה רובע םה הז קרפב םילבכהו םיטוחה      
.תודוקנה תרגסמב ןניאש      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     08.3.002
םירבוחמו תורוניצל םיסנכומה  הקראהו ספאה      
םירזיבאה  לא  וא  תוחולה  לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה  ירמוח תוברל ,םירחאה      
)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע(      

    500.00     5.00   100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.003
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  2,600.00    26.00   100.00 .ר"ממ 53ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.004
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  7,740.00    43.00   180.00 .ר"ממ 07 ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוברל YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.3.005
לע החנה וא תורוניצ ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      
ךתחב תודוקנ תרגסמב םניאש תודובעה רובע      

  1,600.00     8.00   200.00 .טלפמוק ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      

  5,500.00    11.00   500.00 .ר"ממ 5.2X3 ךא ל"נכ רטמ  08.3.006
      

  7,500.00    25.00   300.00 .ר"ממ 5.1X21 ךא ל"נכ רטמ  08.3.007
      

  1,800.00    18.00   100.00 .ר"ממ 5.2X5 ךא ל"נכ רטמ  08.3.008
      

  6,600.00    55.00   120.00 .ר"ממ 01X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.009
      

  7,200.00    60.00   120.00 .ר"ממ 52X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.010
      

 14,400.00    72.00   200.00 .ר"ממ05X4 +53 ךא ל"נכ רטמ  08.3.011
      

  2,500.00    25.00   100.00 .WG22 גוז  4 ךכוסמ  לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.3.012
 57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.4.001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
הכירב ץצח תפצר םע תעבט קדהמ ,השקה      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .טלפמוק טוליש  העובצהסכמ  
      

  3,800.00 4.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../012 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     012 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,800.00 מהעברה      

      
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.4.002
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ .'מ 5.1      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
יפל טלפמוק דויצו ןקתימ תקראה עוציב     08.4.003

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .רוטרנגל ללוכ םינקתהו ןנכתמה תושירד  
  8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוגמ הדלפמ ,'מ 8 הבוגב לוגע הרואת דומע     08.5.001
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע      
םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג      
דוד  תמגוד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"ש וא תורוא שעג      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה 'חי   
      
"עלס" תמגוד םיסנפל המיאתמ הדלפמ עורז     08.5.002
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תוינכותל םאתהב לופכ      

  2,400.00   600.00     4.00 .טלפמוק דומעל 'חי   
 16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ :תורעה      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח  ,טוויח ,םיקדהמ      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח ץיודנס      
.דויצה יריחמב      
      
םינומ חולל רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.002
ןנכתמהו י"חח םע םואתב יפוס םוקימ י"חח      
המודכו החמוג תקפסא ללוכ עוציב ינפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הז קיורפב שרדיי םאב .טלפמוק  
      
הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.003
רדח ךותב ןקתומ למשח תוחולל הנבמ לש      
ללוכ  תכרעמה תלעפהל דויצה לכ ללוכ למשח      
תושירדו תינכות יפלו שא יוביכו יוליגל תכרעמ      
ללוכ אל ךא[ ,טלפמוק ןקתהו קוחה  שא יוביכ      

 80,000.00 80,000.00     1.00 . ]דבלב O I יסטרכו תנכותמה רקבה תא 'חי   
      
      
      

 84,500.00 6.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../013 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     013 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,500.00 מהעברה      

      
      
רקבוהנכות לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא     08.6.004
דע הטילשלתכרעמה לכ לש הקספהו הלעפהל      
ו תוחפל821 , תוחפל הרקב תודוקנ 6904      
תריגאל םירמשנלש ןורכיזוk  םירטסיגר 0006      
תלוכיו , ךורא ןמזלםירוטסיה תולקתו םינותנ      
תדיחי ללוכ, תוחפלתוקחורמ ח"י לע הטילש      
םיסיטרכ 8 ל תובשות ללוכתיזכרמ ,הרקב      
רבצמ ימינפ חוכ קפס ללוכו,UPC םיסיטרכו      
םייתעש לש ןמזל תכרעמהללכל יוביגל ינוציח      
תרושקית יצורע ינשללוכו ןעטמו תוחפל      
ללוכו ןמז ןועשןומיס תוירונ ללוכ ,תוחפל      
תריגאו םינותנתסנכה הרקבו הלעפה הנכות      
בשחמ גצ לע הרקבהגוצת יכסמ ללוכו םינותנ      
האלמ םדומלMSG תורבחתה תכרע ללוכו      
ינוציחMSG-  ללוכתטישב טוחלאב הדובעל      

 62,000.00 62,000.00     1.00 'פמוק וק לבכ ללוכ רשקמ לבכםדומATAD  ל יעוצקמ  
      
לש הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הקפסא     08.6.005
תשרב תובותכ תועדוה תחילשל תכרעמ      
חוקלה תשירדל םאתהב לארשיב תיראלולסה      
גנרוא וא סרימ וא ןופאלפ וא םוקלס תועצמאב      
סיטרכ ללוכ דיתעה םישדח םילעפמ וא      
ירודיש רובע ינקת DRCA-MIS תרושקת      
    MSG, ןוישר ללוכ יעוצקמ ינוציח םדומ  
ללוכ, לארשיב לבוקמכ תרושקיתה דרשממ      
היהי םדומה םהיניב רוביח ילבכו תונטנא      
תטישב לארשיב תותשרה לכב לועפל לגוסמ      
    MSG -SRPG יסיטרכ םע הרושכ לועפל עדיו  
קפוסי DRAC MIS ה סיטרכ. לבוקמכ MIS ה      
ךרוצל ןוכמה לש תורישה ןתונו ןימזמה י"ע      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק . קפסה לא עובק בויח  
      
ותלעפהו ןקתמה תצרהו ןוכמל הנכותה תביתכ     08.6.006
ינכטה טרפמל םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה      
טקייורפה לש תוינכותהו תויומכה בתכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוכמלו הנחתל יזכרמה בשחמל הנכותה תביתכ     08.6.007
דועת תוארתה םיכסמ ללוכ וז הנחתל קר      
ןקתמה תצרהו המודכו תולקת תולעפה      
םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה ותלעפהו      
לש תוינכותהו תויומכה בתכ ינכטה טרפמל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . בשחמה תקפסא אל ךא טלפמוק טקייורפה  
206,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../014 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     014 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.7.001
,חפ ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOCתרצות IXEGOS האיצי יקדהמ םע  
הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל      

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו 'חי   
      
לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל תפסות     08.7.002

    280.00    70.00     4.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכות יפל םייק חולל תורבחתה 08.7.003
      
,מ"מ  61 רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ     08.7.004
םע םורח ןצחלו ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ      
,תרגסמ םע  אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש      
טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ      
ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח ץיודנס      

  1,200.00   400.00     3.00 522E-SAZ( םגד "עינמלט" 'קנ   
      
ןקתומ םימ ןגומ הירטפ ןצחל םע ךא ל"נכ     08.7.005

    855.00   285.00     3.00 .ןקתימב 'חי   
      
תרנצ ללוכ שורדה לכ ללוכ רוביח תדוקנ     08.7.006
לש הלעפהו רוביחל המודכו תולעת תוביצח      
קספמ ,טטסוסרפ ,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא      
,סחדמ ,דיאונילוס, םינוש םיגצ, תומלצמ, לובג      

  6,400.00   160.00    40.00 'פמוק .המודכו הקיפס ידמ ,םיפוצמ  
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק . ס"כ 05  דע תובאשמו םיעונמ ךא ל"נכ 08.7.007
      
סגא גוסמ ףוצמ לש רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.008
הנקתה רטמ 51 דע ךרואב ילנגרוא לבכ ללוכ      
םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו םזיה תשירד יפל      

  2,400.00   600.00     4.00 םייפוס 'חי   
      
לכ ןקתימה לש יתכתמה הנבמה לכ תקראה     08.7.009
ללוכ ,למשחה קוחל םאתהב המודכו תרנצ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .רוביחה יכילומ ,תולעת  
      
םילאיצנטופ תאוושהל ינבלמ הקראה ספ     08.7.010
1 -כ ךרואב תשוחנ יושע למשח חול ב בכרומ      
רטוקב םיגרב 51 תוברל ,מ"מ 5/05 ךתחבו 'מ      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע ,8/3"      

    350.00   350.00     1.00 .הנקתהו םיגרבל םימאתומ םירוח ,םימואו 'חי   
      
      
      
      

 15,035.00 7.80.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../015 4434889-40318 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     015 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,035.00 מהעברה      

      
      
הבוג דמ לש הלעפהו  רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.011
וא  ragnarinim ןורטגמ תמגוד  קינוסרטלוא      
שגר ללוכ  spx  01 ששג ללוכ  רשואמ ע"ש      
ךרואב ילנגרוא לבכו הרוטרפמט זוזיקל ימינפ      
םזיה תשירד יפל הנקתת םיאתמ רטמ 01      
ירחא םייפוס םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו      

 11,200.00 11,200.00     1.00 הלעפהה 'חי   
      
הצירפ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     08.7.012
תיטוחלא תזכר תללוכה הביאשה ןוכמל      
םיאלגו הנבמל םיאלג ,יטוחלא ןגייח ,תרשואמ      
לדוגל םאתהב תומכה ,תורצחל םידחוימ      
םיאלג 4 -מ תחפית אלו רצחהו הנבמה      
תונריס תללוכו םיימינפ םיאלג 4 -ו םיינוציח      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוימינפו תוינוציח  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.013
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ללוכ למשחה תרבח י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.014
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ןמויב םושיר יפל , הרקב יאנכט לש י'גר תעש     08.7.015

  2,375.00    95.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ע"ש   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.7.016

  1,625.00    65.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  1,375.00    55.00    25.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.7.017
 57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
W 06  יגח םגד DEL "עלס" בוחר תרואת ףוג     08.8.001

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא  
 15,200.00 הרואת יפוג 8.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../016 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     016 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט ר נ ג  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא הלבוה     08.9.001
םאתהב ד"לס AVK 011 0051  םוריח רוטרנג      
42 רלוס לכימ ללוכ  ףרוצמה ינכתה טרפמל      
ןעטמו רבצמ ,םיאתמ זוזגא,הבאשמ תועש      
ינועש ,חכו דוקיפ ילבכ רוביח ,םיעוזעז ימלוב,      
םוחו ןמש ץחל תנגה, הניעט ץחל םוח      
חתמ םרז ידמ ,דוקיפו חכ למשח חול,עונמ      
יצח ישאר ז.מ הדובע תועש הנומו רדת      
תקראה  תוינכותו תינכט תורפס,יטמוטוא      
ללוכו רתאב הכרדהו הצרה הלעפה רוטרניגה      
היגרנאה דרשמו ךמסומ קדוב הקידב ירושיא      
םישדוח  42  ל"נהל תוירחא ,ל"נה רוטרניגל      
טלפמוק םוריח תעשב הדובעל רוטרנגה      

 85,000.00 85,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא גילרמש תמגוד  
      
למשח תוחולו רוטרנגל הנבמל ךא ל"נכ     08.9.020
לש הקתשה ללוכ 'מ 0.6X5.2-כ םינפ תודימב      
    BD56 רפע תודובע ללוכ רטמ 5.1 לש קחרממ  
םיעצמ , עקרק תפלחה ,סוסיבל      
,תותלד ללוכ תורגסמ תודובע,םיקדוהמ      
עבצב העיבצ  ,ריווא תסנכהל הפפר , תונולח      
למשח תונכהו תולעת,רוטרנגל סיסב  ,יטטניס      
למשחו הרואת תכרעמ ,תוחוללו רוטרנגל      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה ,הנבמב      

 56,000.00 56,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק.'וכו למשח ,היצקורטסנוק ,תולכירדא  
141,000.00 רוטרנג 9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

535,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
2,056,594.00 הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת כ"הס

קובץ: 2289-1   .../017 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     017 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
י ו ל י מ ו  ה ר י פ ח  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
    A16-2287  
      
6102/10/62 ןוכדע      
      
יולימו  'מ 5.31 דע קמועל הביצח וא/ו הריפח     01.1.025
.הנחתה תקיצי רחאל תוריקה ידיצל רזוח      
קדוהמ 'ב גוס ימוקמ רמוח היהי רזוחה יולימה      
ץעוי תויהל םאתהב ו.ה.ש.א.א דומ %69-ל      
.מ"ס 02 לש תובכשב רוזיפ תוברל עקרקה      
ןוטבה הנבמ לש ץוח תודימ יפל הדידמה      
ביבס הדובע חוורמ 'מ0.1 לש תפסותב      
תוקדוהמ תובכשב רמוח רוזיפ .הנחתה      
רמוחה תרתי קוליסו השיגה ךרדו הנחתהשב      

144,000.00    80.00 1,800.00 .רשואמ ךפש םוקמל ק"מ   
      
,ןוטב יחטשמ רובע חטשב תיללכ הריפח     01.1.040

  1,500.00    30.00    50.00 .'וכו דוסי תורוק ,עקרק תפלחה ק"מ   
      
ןוויכל םיעופישב הריפחה תיתחת קודיהו רושיי     01.1.050

    550.00     5.00   110.00 .םייכנאה םיזקנה ר"מ   
      
02 לש תובכשב קדוהמו רזופמ 'א גוס עצמ     01.1.060

  4,800.00   120.00    40.00 .ו.א.ש.א.דומ %89 תופיפצל מ"ס ק"מ   
150,850.00 יולימו הריפח 1.10 כ"הס  

      
ז ו ק י נ  2.10 ק ר פ  ת ת       
      
6" רטוקב ינכטואיג דב יוסיכ םע ירושרש רוניצ     01.2.005
ורדחש םימ זוקינל הנחתה ינבמ ביבס ןקתומ      
קמועב הלעת תריפח תוברל יולימה ךרד      
םיפב טרופמל םאתהב ץצח תפיטעו הנתשמ      
לוחב שומיש רובע ל"נל תפסות ,תוינכתב      
לש תובכשב קדוהמ A-3 ןוימ ,אבומ יקנ תונויד      
יוניפ תוברל ו.ה.ש.א.א דומ %001-ל מ"ס 02      
תושרה י"ע רשואמ רתאל הריפחה רמוח לכ      

  7,500.00   150.00    50.00 תימוקמה רטמ   
      
מ"ס 02-51 יבועב סג ץצחמ זוקינ תבכש     01.2.020

  6,600.00    60.00   110.00 .הריפחה תיתחתב ר"מ   
 14,100.00 זוקינ 2.10 כ"הס  

      
      
      
      
      

164,950.00 רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../018 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     018 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ת א ב  ק ו צ י  ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  20 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  ת ו ד ו ב ע  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
יפל קמועב מ"ס 09 רטוקב 03-ב ןוטב יסנולכ     02.1.010
הנבמ תכימתל עקרקה ץעוי תויחנהו תוינכתה      

130,000.00   500.00   260.00 הנחתה ילושב םייק רטמ   
      
09 רטוקב ןוטב יסנולכ תקיצי רובע תפסות     02.1.020

 20,800.00    80.00   260.00 .טיינוטנב םע מ"ס רטמ   
      

  4,950.00    55.00    90.00 .מ"ס 5 יבועב ,02-ב הזר ןוטב עצמ ר"מ  02.1.030
      

  7,000.00 1,400.00     5.00 .תונוש תודימב תוקעמו דסמ/דוסי תורוק ק"מ  02.1.070
      
יבג לע לע תחנומ מ"ס 02 יבועב ןוטב תפצר     02.1.075

 12,000.00   300.00    40.00 עקרק תפלחה ר"מ   
      
לע הקוצי ,מ"ס 04 יבועב הנותחת ןוטב תפצר     02.1.080

 52,200.00   580.00    90.00 .הזר ןוטב עצמ ר"מ   
      
,ןוטב יפצרמו הפצרה תיתחתמ ןוטב ייוביע     02.1.110

 75,000.00 1,500.00    50.00 .םיעופישב הריפח תוברל ק"מ   
      

  5,250.00 3,500.00     1.50 .תוריקל הפצרה ןיב תושלושמ ןוטב תוקלור ק"מ  02.1.120
      

 45,000.00 1,500.00    30.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.130
      

 14,500.00 1,450.00    10.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.170
      

 49,000.00 1,400.00    35.00 .מ"ס 53 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.180
      

297,000.00 1,350.00   220.00 .מ"ס 04 יבועב ןוטב תוריק ק"מ  02.1.190
      

 34,200.00   380.00    90.00 .מ"ס 52 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.1.200
      

 49,000.00   350.00   140.00 .מ"ס 03 יבועב ןוטב תרקת ר"מ  02.1.220
      
רובע םיגוסה לכמ ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     02.1.250

  3,300.00    30.00   110.00 .רטפוקילהב הקלחה ר"מ   
      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .תונוש תודימב ןוטב ידומע ק"מ  02.1.260
      

  7,200.00 1,800.00     4.00 .תונוש תודימב תוינוציח תוגרדמו ןוטב תופמר ק"מ  02.1.270
      

  4,800.00 1,600.00     3.00 .ןוטב תופצרל לעמ םיקוצי ןוטב יסיסב ק"מ  02.1.280
      

  1,120.00 1,600.00     0.70 .תונוש תודימב ןוטב תוריקמ טלוב זיז/ןש ק"מ  02.1.290
      
      

816,320.00 1.20.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../019 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     019 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
816,320.00 מהעברה      

      
      
עקש תוברל ,םיחתפו גגה ביבס ןוטב תוקעמ     02.1.300

  7,200.00 1,800.00     4.00 .עפושמ ןוילע זיזו ןותחת ק"מ   
      

 45,000.00   300.00   150.00 M.S.L.C. ןוטב תקיצי ק"מ  02.1.310
      
הביאשה תנחת ךותב תוקלורו םיעופיש דוביע     02.1.320

 12,250.00 1,750.00     7.00 .קלחומ ןוטב הדמ י"ע ק"מ   
      
02 יבועב ןוטב תוגרדמל םיעפושמ םיחטשמ     02.1.330

  9,000.00   500.00    18.00 .מ"ס ר"מ   
      

  2,250.00   450.00     5.00 .מ"ס 02 יבועב ןוטב תוגרדמב ירושימ חטשמ ר"מ  02.1.340
      
םלוס תודימב קלחומ ןוטבמ תוגרדמ ישלושמ     02.1.360

 30,600.00   600.00    51.00 .מ"ס 5.71/72 רטמ   
      
ןולינ יביס רובע ןוטב יחטשמל ריחמ תפסות     02.1.380

  8,400.00    30.00   280.00 ק"מל םרג 006 לש תומכב ק"מ   
      
םימ ינבמל דחוימ 04-ב ןוטב רובע תפסות     02.1.390

 27,500.00    55.00   500.00 טרפמל םאתהב ק"מ   
      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .למשחה ץעוי תוארוה יפל דוסי תקראה 02.1.400
963,520.00 ןוטב תודובע 1.20 כ"הס  

      
ן ו י ז  ת ד ל פ  6.20 ק ר פ  ת ת       
      
ןויזל הדלפ תותשרו םיעלוצמ הדלפ תוטומ     02.6.020

477,000.00 5,300.00    90.00 .ןוטב ןוט   
477,000.00 ןויז תדלפ 6.20 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,440,520.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../020 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     020 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50 ק ר פ       
      
ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  1.50 ק ר פ  ת ת       
      
תוינמוטיב תועיריב ינוציח הפצר םוטיא     05.1.010
ירמוטסלא רמילופ תפסות םע תוללכושמ      
    R/5.S.B.S. םע מ"מ 5 ילנימונה העיריה יבוע  
דומעל העיריה לע .רטסאילופ דבל ןויז      

  8,100.00    90.00    90.00 ."M" הגרד ,3 קלח 0341 י"ת תושירדכב ר"מ   
      
אלל ,מ"ס <4יבועב ,02-ב הנגה ןוטב תבכש     05.1.020

  5,400.00    60.00    90.00 .םוטיאה תועירי ג"ע הקלחה אללו ןויז ר"מ   
      
םיחפות םיימיכ םימ ירצע עוביקו הקפסא     05.1.030
קפס "P 7052 ליפורפ לווס הקיס" תמגודכ      

  4,500.00    90.00    50.00 .מ"עב ראליג תרבח רטמ   
      

 38,500.00    70.00   550.00 םוגיטסמ לש תובכש שולשב ץוח תוריק םוטיא ר"מ  05.1.040
      
ןריטסילופ תוחול תקבדה י"ע םוטיאה תנגה     05.1.060

 16,500.00    30.00   550.00 .מ"ס 5 יבועב ץרוחמ ר"מ   
      
P-03 ןריטסילופ תוחול - ללוכ גגה םוטיא     05.1.070
תשר + מ"ס 5 יבועב ןוטב + הנתשמ יבועב      
העירי יתש + 02/02#@5 תכתורמ הדלפ      
5 יבועב 4S.B.S רמילופב תרפושמ תינמוטיב      
052 לקשמב רטסאילופ דבל ןוירש םע מ      
+ העיריה ינפ לע עבטומ ןוילע טגרגאו ר"מ/'רג      

 11,700.00   130.00    90.00 .תוקלורב קוזיח תועיריו תולגועמ ןוטב תוקלור ר"מ   
      
'וכו תוריק םיחטשמ ,תולעת ,הפצר םוטיא     05.1.080
ילוארדיה טנמצ י"ע )םילזונ םע עגמב םיאבה(      
תוברל ,"701 ליס פוט הקיס" גוסמ שמגומ      
םוא ,םיצירחו םיקדס תמיתס ,עקרה תנכה      
לכ מ"מ 1 יבועב תובכש שלש ,'וכו תוקלורה      

 59,500.00    85.00   700.00 .הבכש ר"מ   
      
,תוריק ללוכ בוטרה רובב םוטיאה תנגה     05.1.090
םאתהב הארואילופב 'וכו תורקת ,תופצר      

350,000.00   500.00   700.00 ינכטה טרפמל ר"מ   
      

  1,000.00    20.00    50.00 מ"ס 44X תודימב תויטנמצ תוקלור רטמ  05.1.110
495,200.00 םוטיא תודובע 1.50 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

495,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../021 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     021 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
,ה ד ל פ  ת ו ר ג ס מ ו  ן מ ו א  ת ו ר ג נ  60 ק ר פ       
ס ל ג ר ב י פ ו  ם ו י נ י מ ו ל א       
      
ת ו נ ו ל ח ו  ת ו ת ל ד  1.60 ק ר פ  ת ת       
      
022/09 תודימב 1-ד 'סמ תיטסוקא הדלפ תלד     06.1.020

  3,000.00 3,000.00     1.00 .מ"ס 'חי   
      
2-ד 'סמ תיפנכ ודו יתבכש וד חפ היושע תלד     06.1.040

  8,500.00 8,500.00     1.00 .מ"ס 072/081 תודימב 'חי   
      
תודימב 3-ד 'סמ תיפנכ ודו יתבכש וד חפ תלד     06.1.050

 10,000.00 10,000.00     1.00 .מ"ס 893/041 'חי   
      
תונולח תמישרב 1ח 'סמ םוינימולא ןולח     06.1.090

  5,000.00 2,500.00     2.00 .מ"ס 002/001 תודימב 'חי   
      
תונולח תמישרב 2ח 'סמ םוינימולא ןולח     06.1.100

  2,500.00 2,500.00     1.00 .מ"ס 081/001 תודימב 'חי   
      
תונולח תמישרב 5ח 'סמ םוינימולא ןולח     06.1.130

    700.00   700.00     1.00 .מ"ס 06/65 תודימב 'חי   
      
2ת 'סמ הדלפ חפמ תועובק תופפר ןולח     06.1.160

  2,800.00 2,800.00     1.00 .העיבצו ןובליג תוברל ,מ"ס 37/081 תודימב 'חי   
 32,500.00 תונולחו תותלד 1.60 כ"הס  

      
ת כ ת מ מ  ם י נ ו ש  ם י ט י ר פ  2.60 ק ר פ  ת ת       
ס ל ג ר ב י פ ו       
      
ןוטבב חתפה תודימ , םוינימולא יושע הסכמ     06.2.010
    02109X תובאשמ תאצוהל םיחתפ לעמ מ"ס,  
םנוגיע ,םוינימולאמ תרגסמ םיליפורפ תוברל      
תרצות תמגוד , החיתפ תידי,ןוטבב      
    STCUDORPYADI AH םגד ב"הרא S1S  
תוחיר דגנ הסכמה ףקיהב ןרפואינ ספ םע      
רטסאילופמ היושע הליפנ דגנ הנגה תשרו      
םילתמ תועצמאב הסכמה תרגסמל תנגועמ      
תרצות תמגוד החיתפל הל,613L הטסורינמ      
    NOITACIRBAF F.S.U םתור ןור י"ע קפוסמ  
תינכת יפל לכה 'וכו 1616789-40 'לט 'סמ      

 21,000.00 7,000.00     3.00 2004/1682/917. 'חי   
      
X 021 021 תודימב הטסורינ יושע  הסכמ     06.2.030
תולעמ 081 תוחתפנ םייפנכ יתשמ יונב מ"ס      
בוגמ תדרוהל חתפ לעמ הנבמה גג לע ןקתומ      
םיריצ,הטסורינ תרגסמ תוברל ,ינכמ      
טרופמכ לכה חירב בר  לענמו רגס,עוקש      

  8,000.00 8,000.00     1.00 תינכת יפל שרדנכו 'חי   
      

 29,000.00 2.60.20 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     022 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 29,000.00 מהעברה      

      
      
תריגסל 613 הטסורינ היושע תרשרש     06.2.040

    740.00   370.00     2.00 .םירבעמ רטמ   
      
היושע ינדי בוגמ תלעת לעמ הכילה תוכבס     06.2.050
5X05X05 L הטסורינ תרגסמ ללוכ סלגרביפ      

  2,100.00   700.00     3.00 609  טרפ יפל ר"מ   
      
'מ 5.1 ךרואב טומ םע מ"ס 04 בחורב הפרגמ     06.2.060
טרופמכ ינדי בוגמ תשר יוקינל הטסורינ היושע      

    500.00   500.00     1.00 תינתכתב 'חי   
      
בחורב קיטסלפ םיפוצמ תקצימ הדירי יבלש     06.2.070

  1,920.00   320.00     6.00 .םייתשורח מ"ס 03 'חי   
      
הטסורינ יליפורפמ עפושמ וא/ו יקפוא הקעמ     06.2.080
    613SS תוברל ,מ"ס 011 הבוגב םוינימולא וא  
טרפמב טרופמכ 009 'סמ  תינכת יפל לגר ןגמ      

 16,500.00   550.00    30.00 .דחוימה רטמ   
      
תנבלוגמ הדלפ םייושע תונולחל םיגרוס     06.2.090

  6,000.00   600.00    10.00 .העיבצ ןובלג תוברל ,תונוש תודימב ר"מ   
      
די יזחאמ תוברל סלגרביפ יושע םלוס     06.2.100

 10,400.00   650.00    16.00 .תינכת יפל הטסורינמ רטמ   
      
מ"ס 05 בחורב הלעתב ינדי בוגמל ןוניס תשר     06.2.110

  4,250.00 4,250.00     1.00 019  טרפל םאתהב 613 הטסורינ היושע 'חי   
      
ק"מ 5.1 חפנב קיטסלפ הייושע הבבג תלוכמ     06.2.120
תוביתנ תייריע לש האישנ טרדנטסל םאתהב      
הבבג תכיפשל םאתומ ןוילע יוסיכ םע      

  3,000.00 1,500.00     2.00 'פמוק .הלבוהל הריגס תורשפאו  
      
םע מ"ס 05 בחורב 613 הטסורינ תומלוס     06.2.130
י"ע קוושמ KCOLBPETS םגד תגוד םיכרדמ      
טרפ יפל 'וכו די יזחאמ ,ןוחטיב בולכ ,"פוקס"      

  3,600.00   900.00     4.00 709 תתינכתב רטמ   
      
הדלפ יליפורפ,תוקטלפ,םינוש תורגסמ יטנמלא     06.2.140
תוריקל םנוגיע ללוכ םינבלוגמ 'וכו דויצ ןוגיעל      

  7,500.00    30.00   250.00 ךרוצה יפל םינוטבב םבולישו ג"ק   
      
יטנגמורטקלא המירז דמ לע הנגה תספוק     06.2.160
תוברל,מ"מ 3 יבועב ןוולוגמ חפמ היושע      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .טרפה יפל 'וכו היילת לוענמ,הסכמ 'חי   
 87,010.00 סלגרביפו תכתממ םינוש םיטירפ 2.60 כ"הס  

      
119,510.00 סלגרביפו םוינימולא ,הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס  

קובץ: 2289-1   .../023 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     023 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.001
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
001 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  6,000.00    40.00   150.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
'מ 6 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.002
,רובה תביצח/תריפח  ללוכ B  03 ןוטבמ קוצי      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעהראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
הנקתהו הקפסאל םישורדה םירמוחהו      

  3,400.00   850.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"ס08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב      

  1,600.00   800.00     2.00 .תרוקיבה 'חי   
 11,000.00 רפע תודובע 1.80 כ"הס  

      
ת ר נ צ ו  ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינושה םיליבומה לש הנקתה ,הקפסא הלבוה      
םינושה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ראותמל םאתהב      
.טלפמוק םישורדה      
      
מ"מ 08 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.002
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  5,600.00    28.00   200.00 .ינקת רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.003
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  3,300.00    33.00   100.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.004
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 3.5 ןפוד      

  3,680.00    46.00    80.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.2.005
וא הנבמ לע  תועובק ,עובצ  וא ןוולוגמ חפמ      

  3,552.00    59.20    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.2.006
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןוולוגמ חפמ      

  5,640.00    94.00    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
 21,772.00 תרנצו םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
קובץ: 2289-1   .../024 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     024 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה רובע םה הז קרפב םילבכהו םיטוחה      
.תודוקנה תרגסמב ןניאש      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     08.3.002
םירבוחמו תורוניצל םיסנכומה  הקראהו ספאה      
םירזיבאה  לא  וא  תוחולה  לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה  ירמוח תוברל ,םירחאה      
)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע(      

    500.00     5.00   100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.003
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  2,600.00    26.00   100.00 .ר"ממ 53ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.004
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  7,740.00    43.00   180.00 .ר"ממ 07 ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוברל YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.3.005
לע החנה וא תורוניצ ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      
ךתחב תודוקנ תרגסמב םניאש תודובעה רובע      

  1,600.00     8.00   200.00 .טלפמוק ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      

  5,500.00    11.00   500.00 .ר"ממ 5.2X3 ךא ל"נכ רטמ  08.3.006
      

  7,500.00    25.00   300.00 .ר"ממ 5.1X21 ךא ל"נכ רטמ  08.3.007
      

  1,800.00    18.00   100.00 .ר"ממ 5.2X5 ךא ל"נכ רטמ  08.3.008
      

  6,600.00    55.00   120.00 .ר"ממ 01X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.009
      

  7,200.00    60.00   120.00 .ר"ממ 52X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.010
      

 14,400.00    72.00   200.00 .ר"ממ05X4 +53 ךא ל"נכ רטמ  08.3.011
      

  2,500.00    25.00   100.00 .WG22 גוז  4 ךכוסמ  לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.3.012
 57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.4.001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
הכירב ץצח תפצר םע תעבט קדהמ ,השקה      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .טלפמוק טוליש  העובצהסכמ  
      

  3,800.00 4.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../025 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     025 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,800.00 מהעברה      

      
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.4.002
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ .'מ 5.1      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
יפל טלפמוק דויצו ןקתימ תקראה עוציב     08.4.003

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .רוטרנגל ללוכ םינקתהו ןנכתמה תושירד  
  8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוגמ הדלפמ ,'מ 8 הבוגב לוגע הרואת דומע     08.5.001
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע      
םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג      
דוד  תמגוד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"ש וא תורוא שעג      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה 'חי   
      
"עלס" תמגוד םיסנפל המיאתמ הדלפמ עורז     08.5.002
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תוינכותל םאתהב לופכ      

  2,400.00   600.00     4.00 .טלפמוק דומעל 'חי   
 16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ :תורעה      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח  ,טוויח ,םיקדהמ      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח ץיודנס      
.דויצה יריחמב      
      
םינומ חולל רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.002
ןנכתמהו י"חח םע םואתב יפוס םוקימ י"חח      
המודכו החמוג תקפסא ללוכ עוציב ינפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הז קיורפב שרדיי םאב .טלפמוק  
      
הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.003
רדח ךותב ןקתומ למשח תוחולל הנבמ לש      
ללוכ  תכרעמה תלעפהל דויצה לכ ללוכ למשח      
תושירדו תינכות יפלו שא יוביכו יוליגל תכרעמ      
ללוכ אל ךא[ ,טלפמוק ןקתהו קוחה  שא יוביכ      

 85,000.00 85,000.00     1.00 . ]דבלב O I יסטרכו תנכותמה רקבה תא 'חי   
      
      
      

 89,500.00 6.80.20 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     026 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 89,500.00 מהעברה      

      
      
הנכות לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא     08.6.004
תכרעמה לכ לש הקספהו הלעפהל רקבו      
, תוחפל הרקב תודוקנ 6904 דע הטילשל      
ןורכיזוk  םירטסיגר 0006 ו תוחפל821      
תולקתו םינותנ תריגאל םירמשנלש      
ח"י לע הטילש תלוכיו , ךורא ןמזלםירוטסיה      
,הרקב תדיחי ללוכ, תוחפלתוקחורמ      
םיסיטרכו םיסיטרכ 8 ל תובשות ללוכתיזכרמ      
    UPC,ינוציח רבצמ ימינפ חוכ קפס ללוכו  
תוחפל םייתעש לש ןמזל תכרעמהללכל יוביגל      
ללוכ ,תוחפל תרושקית יצורע ינשללוכו ןעטמו      
הלעפה הנכות ללוכו ןמז ןועשןומיס תוירונ      
ללוכו םינותנ תריגאו םינותנתסנכה הרקבו      
תכרע ללוכו בשחמ גצ לע הרקבהגוצת יכסמ      
הדובעל האלמ םדומלMSG תורבחתה      
ל יעוצקמ ינוציחMSG-  ללוכתטישב טוחלאב      

 68,000.00 68,000.00     1.00 'פמוק ATADוק לבכ ללוכ רשקמ לבכםדומ  
      
לש הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הקפסא     08.6.005
תשרב תובותכ תועדוה תחילשל תכרעמ      
חוקלה תשירדל םאתהב לארשיב תיראלולסה      
גנרוא וא סרימ וא ןופאלפ וא םוקלס תועצמאב      
סיטרכ ללוכ דיתעה םישדח םילעפמ וא      
ירודיש רובע ינקת DRCA-MIS תרושקת      
    MSG, ןוישר ללוכ יעוצקמ ינוציח םדומ  
ללוכ, לארשיב לבוקמכ תרושקיתה דרשממ      
היהי םדומה םהיניב רוביח ילבכו תונטנא      
תטישב לארשיב תותשרה לכב לועפל לגוסמ      
    MSG -SRPG יסיטרכ םע הרושכ לועפל עדיו  
קפוסי DRAC MIS ה סיטרכ. לבוקמכ MIS ה      
ךרוצל ןוכמה לש תורישה ןתונו ןימזמה י"ע      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק . קפסה לא עובק בויח  
      
ותלעפהו ןקתמה תצרהו ןוכמל הנכותה תביתכ     08.6.006
ינכטה טרפמל םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה      
טקייורפה לש תוינכותהו תויומכה בתכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוכמלו הנחתל יזכרמה בשחמל הנכותה תביתכ     08.6.007
דועת תוארתה םיכסמ ללוכ וז הנחתל קר      
ןקתמה תצרהו המודכו תולקת תולעפה      
םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה ותלעפהו      
לש תוינכותהו תויומכה בתכ ינכטה טרפמל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . בשחמה תקפסא אל ךא טלפמוק טקייורפה  
217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 כ"הס  

      
      
      

קובץ: 2289-1   .../027 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     027 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.7.001
,חפ ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOCתרצות IXEGOS האיצי יקדהמ םע  
הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל      

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו 'חי   
      
לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל תפסות     08.7.002

    280.00    70.00     4.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ 'חי   
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכות יפל םייק חולל תורבחתה 08.7.003
      
,מ"מ  61 רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ     08.7.004
םע םורח ןצחלו ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ      
,תרגסמ םע  אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש      
טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ      
ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח ץיודנס      

  1,200.00   400.00     3.00 522E-SAZ( םגד "עינמלט" 'קנ   
      
ןקתומ םימ ןגומ הירטפ ןצחל םע ךא ל"נכ     08.7.005

    855.00   285.00     3.00 .ןקתימב 'חי   
      
תרנצ ללוכ שורדה לכ ללוכ רוביח תדוקנ     08.7.006
לש הלעפהו רוביחל המודכו תולעת תוביצח      
קספמ ,טטסוסרפ ,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא      
,סחדמ ,דיאונילוס, םינוש םיגצ, תומלצמ, לובג      

  6,400.00   160.00    40.00 'פמוק .המודכו הקיפס ידמ ,םיפוצמ  
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק . ס"כ 05  דע תובאשמו םיעונמ ךא ל"נכ 08.7.007
      
סגא גוסמ ףוצמ לש רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.008
הנקתה רטמ 51 דע ךרואב ילנגרוא לבכ ללוכ      
םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו םזיה תשירד יפל      

  2,400.00   600.00     4.00 םייפוס 'חי   
      
לכ ןקתימה לש יתכתמה הנבמה לכ תקראה     08.7.009
ללוכ ,למשחה קוחל םאתהב המודכו תרנצ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .רוביחה יכילומ ,תולעת  
      
םילאיצנטופ תאוושהל ינבלמ הקראה ספ     08.7.010
1 -כ ךרואב תשוחנ יושע למשח חול ב בכרומ      
רטוקב םיגרב 51 תוברל ,מ"מ 5/05 ךתחבו 'מ      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע ,8/3"      

    350.00   350.00     1.00 .הנקתהו םיגרבל םימאתומ םירוח ,םימואו 'חי   
      
      
      
      

 15,035.00 7.80.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../028 4434889-40331 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     028 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 15,035.00 מהעברה      

      
      
הבוג דמ לש הלעפהו  רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.011
וא  ragnarinim ןורטגמ תמגוד  קינוסרטלוא      
שגר ללוכ  spx  01 ששג ללוכ  רשואמ ע"ש      
ךרואב ילנגרוא לבכו הרוטרפמט זוזיקל ימינפ      
םזיה תשירד יפל הנקתת םיאתמ רטמ 01      
ירחא םייפוס םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו      

 11,200.00 11,200.00     1.00 הלעפהה 'חי   
      
הצירפ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     08.7.012
תיטוחלא תזכר תללוכה הביאשה ןוכמל      
םיאלגו הנבמל םיאלג ,יטוחלא ןגייח ,תרשואמ      
לדוגל םאתהב תומכה ,תורצחל םידחוימ      
םיאלג 4 -מ תחפית אלו רצחהו הנבמה      
תונריס תללוכו םיימינפ םיאלג 4 -ו םיינוציח      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוימינפו תוינוציח  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.013
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ללוכ למשחה תרבח י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.014
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ןמויב םושיר יפל , הרקב יאנכט לש י'גר תעש     08.7.015

  2,375.00    95.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ע"ש   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.7.016

  1,625.00    65.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  1,375.00    55.00    25.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.7.017
 57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
W 06  יגח םגד DEL "עלס" בוחר תרואת ףוג     08.8.001

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא  
 15,200.00 הרואת יפוג 8.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../029 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     029 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט א ר נ ג  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא הלבוה     08.9.001
םאתהב ד"לס AVK 011 0051  םוריח רוטרנג      
42 רלוס לכימ ללוכ  ףרוצמה ינכתה טרפמל      
ןעטמו רבצמ ,םיאתמ זוזגא,הבאשמ תועש      
ינועש ,חכו דוקיפ ילבכ רוביח ,םיעוזעז ימלוב,      
םוחו ןמש ץחל תנגה, הניעט ץחל םוח      
חתמ םרז ידמ ,דוקיפו חכ למשח חול,עונמ      
יצח ישאר ז.מ הדובע תועש הנומו רדת      
תקראה  תוינכותו תינכט תורפס,יטמוטוא      
ללוכו רתאב הכרדהו הצרה הלעפה רוטרניגה      
היגרנאה דרשמו ךמסומ קדוב הקידב ירושיא      
םישדוח  42  ל"נהל תוירחא ,ל"נה רוטרניגל      
טלפמוק םוריח תעשב הדובעל רוטרנגה      

 85,000.00 85,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא גילרמש תמגוד  
      
למשח תוחולו רוטרנגל הנבמל ךא ל"נכ     08.9.020
לש הקתשה ללוכ 'מ 0.6X5.2-כ םינפ תודימב      
    BD56 רפע תודובע ללוכ רטמ 5.1 לש קחרממ  
םיעצמ , עקרק תפלחה ,סוסיבל      
,תותלד ללוכ תורגסמ תודובע,םיקדוהמ      
עבצב העיבצ  ,ריווא תסנכהל הפפר , תונולח      
למשח תונכהו תולעת,רוטרנגל סיסב  ,יטטניס      
למשחו הרואת תכרעמ ,תוחוללו רוטרנגל      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה ,הנבמב      

 56,000.00 56,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק.'וכו למשח ,היצקורטסנוק ,תולכירדא  
141,000.00 רוטארנג 9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../030 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     030 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90 ק ר פ       
      
ח י ט  1.90 ק ר פ  ת ת       
      
םינווכ ינשב לגרס תובכש יתשב םינפ חיט     09.1.010

 40,000.00    80.00   500.00 .)טכילש( דבל רמג םיבשוימ םיחטש לעמ ר"מ   
      
לכל תנבלוגמ תשר ינתיוזב תועוצקמ קוזיח     09.1.020

  1,000.00    50.00    20.00 .ריקה הבוג 'חי   
 41,000.00 חיט 1.90 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 41,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../031 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     031 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  01 ק ר פ       
      
י ו פ י ח ו  ף ו צ י ר  ת ו ד ו ב ע  1.01 ק ר פ  ת ת       
      
דוסי ריחמ( הקימרק יחיראב םינפ תוריק יופיח     10.1.040

 16,500.00   150.00   110.00 )ר"מל ח"ש 04 ר"מ   
 16,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 16,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../032 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     032 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11 ק ר פ       
      
ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  1.11 ק ר פ  ת ת       
      
.ע.ש וא ןיזלומא גוסמ יטסלפ עבצב העיבצ     11.1.020
תובכש יתשו "ליפרובמט" דוסי תבכש ללוכ      

  7,000.00    20.00   350.00 .לכירדאה תריחב יפל םינווגב יטסלפ עבצ ר"מ   
      
וא "ק'ציגנופ" תוירטפ דגנ ןגמ עבצב העיבצ     11.1.030

  2,100.00    30.00    70.00 תורקת וא תוריק,םינפ חיט לע "טנייפ רפוס" ר"מ   
      

    925.00   185.00     5.00 ןוטב תופצר יבג לע יסקופא עבצב העיבצ ר"מ  11.1.040
 10,025.00 העיבצ תודובע 1.11 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,025.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../033 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     033 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  41 ק ר פ       
      
ן ב א  ת ו ד ו ב ע  1.41 ק ר פ  ת ת       
      
וא םייכנא ןוטב הקעמ וא םיקולב תוריק יופיח     14.1.010
"שיטלת" גוסמ תתתוסמ ןבאב םיעפושמ      
ריק לא ןוטב תקיצי ללוכ ,שאר יכבדנ תוברל      
לזרב תוטב רוביח ,ןבא לכב םיחודיק 2 ,ןוטבה      
תשר ,ןבאה ירוחאמ תשרה לא םינבלוגמ      
,ןבלוגמ תיוז לזרבב םיינותחת םיקוזיח ,הדלפ      
םאתהב 'וכו ןבאה יוקינ רחאל "הלחוכ"      

 60,800.00   380.00   160.00 .םיטרפמהו 1-א תינכתב םיטרפל ר"מ   
      
03 דע בחורב )"םי'זטרוב"( תונולח ינדא יופיח     14.1.030
5 יבועב "שיטלת" דוביעב ןבא תוחולב מ"ס      
עופישו מ"ס 22X ךתחב הנוילע ןש םע מ"ס      

  3,800.00   380.00    10.00 .םימ זוקינל רטמ   
      
וא )"תופקש"( תוזוזמ/םיחתפ יפשח יופיח     14.1.040
מ"ס 52 דע בחורב )"תובטע"( םיפוקשמ      
תוברל מ"ס 5 יבועב "שיטלת" דוביעב תוחולב      

 15,300.00   255.00    60.00 .הטסורינ יגרב םע קוזיח רטמ   
 79,900.00 ןבא תודובע 1.41 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 79,900.00 ןבא תודובע 41 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../034 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה

337

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     034 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר י ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  51 ק ר פ       
      
ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת ו ד ו ב ע  1.51 ק ר פ  ת ת       
      
תרצותמ ס"כ 5.2 לש קפסהב לצופמ ריוא ןגזמ     15.1.010
טלש :ללוכ "הרטקלא" וא ןארידת וא וקלא      
רובע סחדמה תדיחיל ןוטב סיסבו קוחר      
זוקי למשח ,זג : תרנצ ,גרוס ,גגה לע ותנקתה      
טלפמוק לכה ,ילמשח עקשו למשח ירוביח      

  7,000.00 7,000.00     1.00 .הנקתהו הקפסא 'חי   
  7,000.00 ריווא גוזימ תודובע 1.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  7,000.00 ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../035 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     035 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ח ת ב  ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  04 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.04 ק ר פ  ת ת       
ה ש י ג ה  ך ר ד ו  ה ב י א ש ה  ת נ ח ת ב       
      
תלוספ רתאל רמוחה קוליסו תמייק רדג קוריפ     40.1.006

  4,350.00    30.00   145.00 רשואמ רטמ   
      
רתאל רמוחה קוליסו  יפנכ וד רעש קוריפ     40.1.007

    300.00   300.00     1.00 'פמוק רשואמ תלוספ  
      
חטש יוקינו היחמצ תרסה ,חטש ףושיח     40.1.010

  2,100.00     3.00   700.00 .השיגה ךרד יאוותו הנחתה ר"מ   
      
המדאה בטימ יולימו הביצח וא/ו הריפח     40.1.020

  2,000.00    20.00   100.00 השיגה ךרדו הנחתה חטשב תוקדוהמ תובכשב ק"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל אבומ 'א גוס עצמב יולימ     40.1.050
ךרדב קודיה רחאל מ"ס 02 לש יבועב תובכשב      
ללוכ ריחמה .הביאשה תנחת חטשו השיגה      

 16,800.00   120.00   140.00 .ו.ה.א.א דומ %89 לש תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
      
,מ''ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     40.1.060

  5,460.00    78.00    70.00 רופא ןווג ,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
דוסי תוברל מ''ס001/02/01 תודימב ןג ןבא     40.1.061

  1,120.00    70.00    16.00 רופא ןווג,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,מ''ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     40.1.062
02/02 תויעובר וא מ''ס 02/01  תוינבלמ      
ןווג,)עצמ ללוכ אל( מ''ס 5 לוח תוברל,מ''ס      

  5,000.00   100.00    50.00 רופא ר"מ   
      
053 לש ללוכ הבוגב ימורט ןוטבמ ןבא רדג     40.1.071
,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 םכותמ רשאכ מ"ס      
תפפוכמ תכתורמ רדג ןקתות ןוטבה רדג לעמ      
ינה טרפמל םאתהב לכה מ"ס 051 לש הבוגב      

135,000.00 1,500.00    90.00 דחוימה רטמ   
      

 78,750.00   350.00   225.00 דחוימה טרפמה יפל ןבא יופיח ר"מ  40.1.072
      
לגרס רושי ללוכ תובכש יתש -2-ט םינפ חיט     40.1.073
הנותחת הצברה תבכש תוברל םינוויכ ינשב      

 13,500.00    60.00   225.00 הדלפ תוניפ ללוכ טכילשו תרשיימ הבכש ר"מ   
      
ללוכ טרפמ יפ לע רדגהףקיה לכב גניפוק     40.1.074

  6,300.00    70.00    90.00 הנקתהו הלבוה רטמ   
      
      
      

270,680.00 1.04.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../036 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     036 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
270,680.00 מהעברה      

      
      
ללוכה ,מ"ס 2 -כ קמוע ןוטב ריקב עוקש וגול     40.1.075
תויתוא םיטס 2 -ו הקיציל לדומ 'חי 2 רוציי      
תועצמאב ונקתויש מ"מ 5 יבוע םוינמולא וגולו      
ללוכ ריחמה .ןוט עקשה ךותב םירתסנ םיצקוע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
      
רגס תוברל ,'מ 0.6 ללוכ בחורב יפנכ וד רעש     40.1.080

  9,000.00 9,000.00     1.00 .לוענמו 'חי   
      
'א 803 טרפל םאתהב מ"ס 09 בחורב שפשפ     40.1.090

  1,500.00 1,500.00     1.00 .חירב בר לוענמו רגס תוברל 'חי   
      
מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     40.1.100

  8,250.00    55.00   150.00 .'א גוס תבורעתב םיטנרגאה גורד ר"מ   
      

    300.00     2.00   150.00 .ג"ק 1 רועישב 07 .ב .ה גוסמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  40.1.110
      
דצמ יולג 03-ב ןייוזמ ןוטבמ ךמות ריק     40.1.120
ריחמ .'מ 2 דע הבוגבו מ''ס 02 יבעעב,דחא      

 45,000.00 1,800.00    25.00 ןייזו ריקה שאר דוביע ללוכ ק"מ   
      

  1,288.00   560.00     2.30 םיינבמ םיטנמלאל תחתמ קוצי הזר ןוטב ק"מ  40.1.130
      
טרפל םאתהב השילגה רוניצ לע אצומ ןקתמ     40.1.210
חטשמ ,םיעצמ,הביצח וא/ו הריפח תוברל      
לע הפלק ,רזוח יולימ,ר"מ 01-כ חטשב פר-פיר      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ טלפמוק לכה אצומה רוניצ  
372,018.00 השיגה ךרדו הביאשה תנחתב חותיפו רפע תודובע 1.04 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

372,018.00 הנחתב חותיפו רפע תודובע 04 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../037 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     037 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15 ק ר פ       
      
ז ו ק י נ ו  ל ו ע ת  ,ם י מ  י ר י ב ע מ  1.15 ק ר פ  ת ת       
      
זוקינל יעקרק תת 6" רטוקב ירושרש רוניצ     51.1.050
002 - כ לקשמב ליטסקטואג דב הריזשב ףוטע      
, ןורקימ 002-001 םירוח לדוג םע ר"מ/ג      
ץו הילופ ץצח תלעתב חנומ ,םיחפס תוברל      
דב תעירי לע מ"מ 02-01 םיריגרג לדוגב      
ץצח תוברל ר"מ/ג 002 לקשמב ינכטואיג      

  5,400.00   120.00    45.00 .טרפמב טרופמכו רטמ   
  5,400.00 זוקינו לועת ,םימ יריבעמ 1.15 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  5,400.00 םישיבכ תלילס 15 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../038 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     038 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ח ת ה  ם ו ח ת ב  ב ו י ב ו  ם י מ  י ו ו ק  75 ק ר פ       
      
ם י מ  ת ק פ ס ה ל  ם י ו ו ק  1.75 ק ר פ  ת ת       
      
בלוצמ ןליטאילופ יושע וק לש תורבחתה     57.1.010
מ"מ 011 רטוקב םייק םימ וקל מ"מ 57 רטוקב      
תפישח ,הריפח תוברל  בלוצמ ןליטאילופ יושע      
תרזחה ,וח יולימ ,שרדנכ םיחפס ,םייקה וקה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה 'וכו ותומדקל חטשה בצמ  
      
יוק תחנה רחאל ונוקיתו טלפסא שיבכ תחיתפ     57.1.020

  2,600.00   130.00    20.00 .ינכטה טרפמב טרופמכ םימ רטמ   
      
דימע( רוחש 01 גרד בלוצמ ןליטאילופ רוניצ     57.1.030
    V.U( מ 2.1 דע קמועבו מ"מ 57 רטוקב'  
,לוח דופיר ,הביצח וא/ו הריפח ,םיחפס תוברל      
שה בצמ תרזחה ,לוחב הריפחה יולימ      

 14,400.00   120.00   120.00 .'וכו שרדנכ תוקידב ,ותומדקל רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב לבא ל"נכ ןליטאילופ רוניצ     57.1.040

  1,500.00    50.00    30.00 מ"ס 08 דע קמועב רטמ   
      

    150.00   150.00     1.00 "תמח" תרצות 1140-4 םגד הגרבה םע ןג זרב 'חי  57.1.045
      
,םיפוגמ ,םימ דמ תוברל 2" הדידמ תכרעמ     57.1.050

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק טרפב טרופמכ םיחפס ,תרנצ יעטק ,ח"זמ  
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .2" טנרדיה 'חי  57.1.060
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ ינקת זגרא ךותב 2" ןולגלג 57.1.070
      
םיאתמ הסכמ םע מ"ס 08 רטוקב הרקב את     57.1.080
למס םע תקצי יושע הסכמה ,ןוט 0.8 סמועל      
דע קמועב את ,"םימ" בותכו בגנה תמר ימ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 .003A 'סמ טרפל םאתהב לכה 'מ 05.1 'חי   
      
ץוחו םינפ ליאמא יופיצ םע 3" זירט ףוגמ     57.1.090
תופעתסה תוברל .ע.ש וא "לאפר" תרצות      
לכה ,'וכו שרדנכ םיחפס ,ןגואל םירבחמו      
ףוגמל את( ,003A 'סמ טרפב טרופמכ      

  2,500.00 2,500.00     1.00 .)דרפנב םולשתל 'חי   
      
ףוגמ( תורוקמ לש תמייק הנכהל תורבחתה     57.1.100
,ןוטב חטשמ ,עקרקל הדירי ללוכ )3" רטוקב      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק .טרפל םאתהב שפשפו הרדג  
 71,350.00 םימ תקפסהל םיווק 1.75 כ"הס  

      
      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../039 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     039 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י ו ו ק  2.75 ק ר פ  ת ת       
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב רוניצ     57.2.010
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 67.1-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  1,650.00   165.00    10.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב רוניצ     57.2.020
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 62.2-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  3,600.00   180.00    20.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב רוניצ     57.2.030
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 67.2-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  4,000.00   200.00    20.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
,ץחלל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב רוניצ     57.2.035
טרופמכ לכה ללוכ ,235 יפל .י.ת, 01 גרד      

 14,000.00   700.00    20.00 .'מ  0.9 דע 0.8-מ קמועב םיטרפמב רטמ   
      
,ץחלל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 553 רטוקב רוניצ     57.2.049
טרופמכ לכה ללוכ ,235 יפל .י.ת, 01 גרד      

 14,000.00   700.00    20.00 .'מ  52.8 דע 62.7-מ קמועב םיטרפמב רטמ   
      
,ץחלל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 553 רטוקב רוניצ     57.2.050
טרופמכ לכה ללוכ ,235 יפל .י.ת ,01 גרד      

  9,000.00   900.00    10.00 .'מ 52.9 דע 62.8-מ קמועב םיטרפמב רטמ   
      
,ץחלל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 553 רטוקב רוניצ     57.2.051
טרופמכ לכה ללוכ ,235 יפל .י.ת, 01 גרד      

 11,000.00 1,100.00    10.00 .'מ 62.9 לעמ קמועב םיטרפמב רטמ   
      
קמועו רטוק לכב םייק בויב אתל תורבחתה     57.2.120
תנקתה ,אתה ןפודב הביצח תוברל אוהש      
עוציעב ,םלשומ םוטיא תלבקל אתל םירבחמ      
םיעצמאב שומיש ,שרדנה יפל םידוביע      
,תילכימ ,שביב הדובעל בויבה תמי תקספהל      
חטשה בצמ תרזחהו 'וכו בויב תבאשמ      

  1,800.00   900.00     2.00 'פמוק תומלשב ותומדקל  
      
םייק וק לע השדח החוש תנקתה רובע תפסות     57.2.130
יולג ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ אוהש קמוע לכב      
ללוכ טרפמ יפל החוש תנקתה ,רוניצה      
םיאצהו םיסנכנה תורוניצה לע החושל םירבחמ      
תלבקל תושורדה תודובע לעו םיימינפ םילפמ      
השדחה החושה רובע( .תמלשומ השדח החוש      
בתכב םיאתמ ףיעס יפל דרפנב םלושי      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .)תויומכה  
      
      

 59,950.00 2.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../040 4434889-40343 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     040 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 59,950.00 מהעברה      

      
      
קמוע לכב תמייק תרוקיב תחוש םוקישו יוקינ     57.2.140
רחא רמוח לכ וא לוח ,תלוספ יוניפ ללוכ אוהש      
,תוילוחה ןיב טיט ,החושה תפיטש ,החושב      
היקהחוש תלבקל 'וכו תוגרדמה תעיבצ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .דחוימה טרפמה יפל תדקפתמ  
 60,950.00 בויב יווק 2.75 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  3.75 ק ר פ  ת ת       
      
52.2 דע קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.3.030
יושע הסכמ םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ      
סמועל םיאתמ בגנ תמר ימ למס םע תקצי      

  3,900.00 3,900.00     1.00 .ןוט 0.04 'חי   
      
62.2 לעמ קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     57.3.040
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 57.2 דעו 'מ      
םיאתמ בגנ תמר ימ למס םע תקצי יושע הסכמ      

  8,600.00 4,300.00     2.00 .ןוט 0.04 סמועל 'חי   
      
'מ 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.3.050
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 52.3 דעו      
בגנ תמר .א.מ למס םע תקצי יושע הסכמ      

  4,900.00 4,900.00     1.00 .ןוט 0.04 סמועל םיאתמ 'חי   
      
62.3 לעמ קמועבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את     57.3.070
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 57.3 דעו 'מ      
םיאתמ בגנ תמר ימ למס םע תקצי יושע הסכמ      

  5,400.00 5,400.00     1.00 .ןוט 0.04 סמועל 'חי   
      
דעו 'מ 10.7 לעמ קמועמ מ"ס 081 רטוקב את     57.3.100
הסכמ םע תוימורט ןוטב תוילוח יושע 'מ 0.8      
,הצעומה למס םע מ"ס 06 רטוקב תקצי יושע      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק .סלגיפ יושע םלוס ,ןוט 04 סמועל הרקת  
      
דעו 'מ 10.8 לעמ קמועמ מ"ס 081 רטוקב את     57.3.101
הסכמ םע תוימורט ןוטב תוילוח יושע 'מ 0.9      
,הצעומה למס םע מ"ס 06 רטוקב תקצי יושע      

 32,000.00 32,000.00     1.00 'פמוק .סלגיפ יושע םלוס ,ןוט 04 סמועל הרקת  
      

  1,600.00   800.00     2.00 .'מ 0.1 דע קמועב 8" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  57.3.120
      
      
      
      
      
      
      

 84,400.00 3.75.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../041 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     041 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 84,400.00 מהעברה      

      
      
קמועב תושילג תטילקל 5.3 רטוקב את     57.3.130
06 רטוקב םידבכ םיסכמ ינש ללוכ 'מ 0.31-כ      
הקעמ םע סלגרביפ יושע הדירי םלוס ,מ"ס      
םתמ רוביח תוברל ,סגא יפוצמ השולש ,ןוחטב      
לכה ,תוארתהה חולל תורבחתהה ,למשח חולל      

180,000.00 180,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ טלפמוק  
264,400.00 בויב ינקתמ 3.75 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

396,700.00 הנחתה םוחתב בויבו םימ יווק 75 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../042 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     042 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ ו  ת ר נ צ  07 ק ר פ       
      
ם י ר ז י ב א ו  ת ר נ צ  1.07 ק ר פ  ת ת       
      
רוניצל רבעמה דע תובאשמהמ תרנצ ךרעמ     70.1.010
ןליתאילופ תורוניצ יושע עקרקה ךותב הקינסה      
םיחפס  לכ ללוכ 01  גרד EP-001 וא בלוצמ      
, םיב , םיפעסמ , םינגוא ,: םיגוסה לכמ      
םיפקז ,)םירסרד יצח( ןגואל םירבחמ ,םירסרד      
ןפודו תורקת ךרד םירבעמ ,םינוגיע , םילפינ ,      
יעטק ,ילמשח ךותירל תופומ ,םוטיא ללוכ אתה      
הביאשה את הנבמ לענצה ךרעמ לכ , תרנצ      
'וכו, ,)םירזיבא ללוכ אל( הביאשה תנחת ךותבו      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק . םיטרפבו תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
.ע.ש וא "בכוכה" תרצות 1151 םגד זירט ףוגמ     70.1.300
יופיצ 4" רטוקב,רפוגמ זירט,הטסורינ ריצ םע      

  2,600.00 1,300.00     2.00 .ןסליר 'חי   
      

  4,500.00 1,500.00     3.00 6" רטוקב  לבא ל"נכ זירט ףוגמ 'חי  70.1.310
      

 10,000.00 5,000.00     2.00 .01" רטוקב ךא ל"נכ  זירט ףוגמ 'חי  70.1.320
      

    400.00   200.00     2.00 .2" רטוקב ירודכ זרב 'חי  70.1.340
      

    450.00   150.00     3.00 .1" רטוקב ירודכ זרב 'חי  70.1.350
      
םע 01" רטוקב תקצימ ןגואמ רזוח-לא םותסש     70.1.360
דימע םינפ יופיצ םע בויבל םיאתמ ,ךורא ריצ      
רישכמ ללוכ םייביזורוק םירמוחו הקיחשל      
    HCTIWS WOLF ON תמגוד תולוקשימו  

 16,000.00 16,000.00     1.00 .ע.ש וא .י.ר.א תרצות "RN-040"ם 'חי   
      

 14,000.00 7,000.00     2.00 .6" רטוקב ךא ל"נכ רזוח-לא םותסש 'חי  70.1.370
      
.י.ר.א תרצות 3" בויבל בלושמ ריווא םותסש     70.1.380
זוקינ תכרעמ םע .ע.ש וא D-020 "רעס" םגד      
םאתהב 'וכו תוכימת ,תרנצ ,םיחפס ללוכ      

 15,000.00 5,000.00     3.00 'פמוק .תומלשבו תוינכתל  
      

  3,000.00   500.00     6.00 .'א טרפ 509 תינכות יפל םירזיבאל  הכימת 'חי  70.1.580
      

  2,000.00   500.00     4.00 .'ב טרפ 509 תינכות יפל םירזיבאל  הכימת 'חי  70.1.590
107,950.00 םירזיבאו תרנצ 1.07 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../043 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     043 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ד ו ק י פ  ד ו י צ  2.07 ק ר פ  ת ת       
      
הקידב ללוכ םירישכמ תנקתהו תקפסא :הרעה      
יפל רתאב רושכמה קפס לש םירוקיב ,לויכו      
תוברל ,שרדנכ 'וכו ץויח ,הקראה ,ךרוצה      
יטרפמב טרופמכ לכה ,רזע ירמוחו הדובע      
      
רובב םימה סלפמ תידידמל ינוסרטלוא רישכמ     70.2.020
םגד סקינורטלימ תרצות רישכמ תמגוד בוטרה      
    REGNARORDYH )ןורטגמ ןכוס  
האיצי 032V הנזה )הרקבו הקינורטקלא      
    02-4AM תוברל ,תדדובמ רקבל האי םע  
,GEM-OSI םגד "ןורטגמ" תרצות דדובמ      
הקינורטקלאהו בוטרה רובה לעמ ןקתוי ששגה      
ןיב ילרגטניא לבכ ,למשחה חולב ינוציח לנפב      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק רואב חולל ששגה  
      
םיאתמ 8" רטוקב ןגואמ יטנגמ  המירז דמ     70.2.040
םגד ENHORK תרצות תמגוד 'מטא 01 ץחלל      
REGDAB תרצות וא K\0804D "סקולפווקא"      
תרצות וא WOLFOTENGAM םגד      
    ynamreGitam otuA BBA הרדיסמ  
    ex-apoC לדומ F34 ED ,םיגצ ינש ללוכ  
למשחה חולב ינוציח לנפב םינקתומ םיילטיגיד      
,תרבטצמ הקיפסו תיעגר הקיפס תגוצת םע      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק תדדובמ 02-4AM תאיצי  
      
הטסורינ יושע 2" רטוקב הבאשמ ליבומ רוניצ     70.2.055
תיתחב לגר רבחמ ללוכ  613SS   ללוכ      
םירזיבאה לכו  ,הטסורינ תרשרש , הבאשמה      
דוה ןרצי תויחנהל םאתהב םישורדה םיוולנה      
םלשומ הבאשמה תכלוה ךרעמ תלבקל 'וכו      

 18,000.00 3,000.00     6.00 'פמוק . דקפתמו  
      
המגוד יטירפוג ןמימ תדידמל דיינ רישכמ     70.2.060
    1XDT SMETSYS EAR הדידמ ךוותל  

  3,000.00 3,000.00     1.00 H2S 0 -100PPM. 'חי   
      
סלפמ תרקבל םיפוצמ השימח לש תכרעמ     70.2.070
תרצות תמגוד סלפמ דמל יוביגכ בוטר רובב      
    tgylF 01 םגד-MNE, הכימת רוניצ תוברל  
םילבכ ,'מ 0.4 ךרואב 613 הטסורינ יושע      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .שרדנכ 'וכו םינוגיע ,'מ 02רואב 'חי   
      
תילמשח  תננכ רובע  המרהה ןקתמל   תפסות     70.2.110
תוברל קוריפל תנתינש תינדיה תננכה םוקמב      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ע.ש וא  "םרלומ" תרצות תמגוד , למשח תנזה  
      
      
      
      

 58,500.00 2.07.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../044 4434889-40347 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     044 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 58,500.00 מהעברה      

      
      
613 הטסורינ יושע 61" רטוקב ריק  רגס     70.2.125
תלעפהל ריצ , ריקל הדומצ הליסמ תוברל      
,אתה קמועל םאתהב 'מ 0.01 - כ ךרואב רגסה      
ס 09 - כ הבוגב הלגלגל תקצי יושע דמעמ      

 48,000.00 24,000.00     2.00 'פמוק .טלפמוק לכה .ע.ש וא "טאז" תרצות הלגלגו  
106,500.00 הרקבו דוקיפ דויצ 2.07 כ"הס  

      
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ  3.07 ק ר פ  ת ת       
      
הטסורינ יושע מ"ס 06 בחורב הלעת רגס     70.3.010
    613L אולמב תלד םע ינדי לעפומ ינוויכ וד  

 60,000.00 20,000.00     3.00 .טרפמב טרופמכ 'מ 8.0 קמועב הלעתה הבוג 'חי   
      
בחורב )DETAROFREP(ינוסכלא ינכמ בוגמ     70.3.020
הצק דע הלעת תיתחתמ( ללוכ הבוגב מ"ס 57      
ש"קמ 005-כ לש הקיפסל 'מ 31-כ לש ןוילע      
7 םוח רטוק ,ררוחמ טרס תטישב ןידע ןוניסל      
,613SS הטסורינ  יושע בוגמ הנמב , מ"מ      
,ילרגטניא הרקבו דוקיפ למשח חול,עונמ  ללוכ      
הנחתה לש ישארה למשחה חולל רוביח ,טווח      

280,000.00 280,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
'מ 0.2-כ ךרואב ןוזליח ללוכ הבבגל ןסחד     70.3.040
613SS הטסורינ יושע הנבמ,מ"מ 052 רטוקב      
ךפשמ,הטסורינ יושע דמעמ,הפיטש ךרעמ,       
הגה רוליסל רונינצ ,613SS הטסורינ יושע      
הרקבו למשח חול, ב613SS הטסורינ יושע      
חולה לש הרקבה ךרעמל םיאתמ רקב םע      
םימ זוקינ רוניצ,דיאונלוס ףוגמ,ןוכמהו ישארה      

160,000.00 160,000.00     1.00 'פמוק תוכימת,םיחפס תוברל ,4" הטסורינ יושע  
      
שימג יוסיכ ללוכ הבבג ףוסיאל בלוד לכימ     70.3.050

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק תינכתל םאתהב  
      
סמועל גגב ןגועמ לירונומ ,ילמשח המרה ןקתמ     70.3.060
דוקיפ ,תילמשח תלגלגו תינורק תוברל ןוט 0.2      
הליסמ ,םינצחל םע דוקיפ תידי ,טלוו 84 חתמ      
תנזה לבכו תסוממ תוינורק םע תנוולוגמ      
ךרואב 02PNI האישנ תרוק , לפקתמ למשח      
הקידב ,שרדנכ העיבצ ,ןוגיע תוקטלפ ,'מ 5.6      
טרפמב טרופמכו תומלשב לכה 'וכו תיתלשממ      

 50,000.00 50,000.00     1.00 L TNAFE." תרצות תמגוד 'חי   
      
      
      
      
      

552,000.00 3.07.20 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../045 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     045 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
552,000.00 מהעברה      

      
      
רובב םיקצומ עוקיש תעינמל רורחסל לברעמ     70.3.090
םגד TGYLF תרצות רסקמ תמגוד  בוטר      
    0264-RS 0041-כ עונמ תוריהמ םע .ע.ש וא  
הטסורינמ הבכרה ןקתה ללוכ הקדב םיבוביס      

 24,000.00 12,000.00     2.00 .תומלשב METSYS-2 םגדמ 16 'חי   
      
ש"קמ 011 לש הקיפסל הלובט בויב תבאשמ     70.3.100
לעופה 1 'סמ הדובע תדוקנב 'מ 53 דמוע לומ      
םע הדובעל תדעוימ ד"לס 054,1-כ תוריהמב      
הטסינ היושע המרה תרשרש ללוכ ,רדת הנשמ      
    613SS םיליבומ תורוניצ ,מ"מ 21 יבועב,  
,סופנורג תרצותמ הבאשמה .'וכו תונגה      

130,000.00 65,000.00     2.00 AMOH וא .TGYLF, S.B.A 'חי   
      
007 לש ריווא תקיפסל למשחה רדחב גג חופמ     70.3.110
עבוכ ,לוורש ללוכ ,מ"מ 02 דמוע לומ ש"קמ      
םוטא לוורשה ביבס ןוטב תיבוק ,תוכימת ,יניס      

  3,000.00 1,500.00     2.00 תומלשב 'וכו היבוקה ביבס םלשומ 'חי   
      
דמועלו ש"קמ 52 הקיפסל תדיינ זוקינ תבאשמ     70.3.140
תרצותמ 252 ץיאמ םע 7503FC םגד ,'מ 11      
    TGYLF 7.1 עונמ םע ,ע.ש ואWK יזאפ תלת,  
שימג רוצו 'מ 02 ךרואב ילרגטניא לבכ תוברל      
קוזיח תלריפס םע רטמ 52 ךרואב 2" רטוקב      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק .ןליפורפילופמ הבקנ רכז ריהמ רוביח ,יטסלפ  
      
הנחתב תוחירב לופיטל תרנצל תכרעמ     70.3.150
ןונכת ללוכ ש"קמ 000,01-כ לש הקיפסל      
חופמ   ,תכרעמה קפס י"ע תרנצה לש טרופמ      
,ש"קמ ,000,01 -כ לש הקיפסל ריווא תקיניל      
,ןליפורפילןפ תויושע ריווא תרזחהו הקיני לעת      
לכה תולעתל סלגרביפ םייושע םייוסיכ      

 60,000.00 60,000.00     1.00 'פמוק תוינכתבו טרפמב טרופמכ טלפמוק  
      
שוטילו היצזינויה תטישב ריוואב לופיטל הדיחי     70.3.160
ללוכ ש"קמ 000,01-כ לש הקיפסל ליעפ םחפב      

100,000.00 100,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמה לכ  
      
הדלפ יושע ק"מ 0.4 חפנב הבבג ףוסיאל לכימ     70.3.170

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ע.ש וא "ןולא" תרצות  
907,000.00 ילמשח ינכמ דויצ 3.07 כ"הס  

      
      
      
      
      

1,121,450.00 דויצו תרנצ 07 כ"הס  
4,816,895.00 הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת כ"הס

קובץ: 2289-1   .../046 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     046 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      

  3,000.00    30.00   100.00 תמייק רדג קוריפ רטמ  01.1.001
      
חטש יוקינו היחמצ תרסה ,חטש ףושיח     01.1.010

  5,700.00     3.00 1,900.00 .השיגה ךרד יאוותו הנחתה ר"מ   
      
המדאה בטימ יולימו הביצח וא/ו הריפח     01.1.030
ךרדו הנחתה חטשב תוקדוהמ תובכשב      

  9,000.00    20.00   450.00 .השיגה ק"מ   
      
ךרדו הנחתה חטשב יולימל ררבומ אבומ רמוח     01.1.040
לש תובכשב חנומ רקובמ קודיה תוברל השיגה      

 32,400.00    60.00   540.00 .מ"ס 02 ק"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל אבומ 'א גוס עצמב יולימ     01.1.050
ךרדב קודיה רחאל מ"ס 02 לש יבועב תובכשב      
ללוכ ריחמה .הביאשה תנחת חטשו השיגה      

 44,400.00   120.00   370.00 .ו.ה.א.א דומ %89 לש תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
      
,מ''ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     01.1.060

  5,850.00    78.00    75.00 רופא ןווג,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
דוסי תוברל מ''ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     01.1.065

  2,100.00    70.00    30.00 רופא ןווג,ןוטב תנעשמו ר"מ   
      
053 לש ללוכ הבוגב ימורט ןוטבמ ןבא רדג     01.1.071
,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 םכותמ רשאכ מ"ס      
תפפוכמ תכתורמ רדג ןקתות ןוטבה רדג לעמ      
ינה טרפמל םאתהב לכה מ"ס 051 לש הבוגב      

142,500.00 1,500.00    95.00 דחוימה רטמ   
      

 83,300.00   350.00   238.00 דחוימה טרפמה יפל ןבא יופיח ר"מ  01.1.072
      
לגרס רושי ללוכ תובכש יתש -2-ט םינפ חיט     01.1.073
הנותחת הצברה תבכש תוברל םינוויכ ינשב      

 14,280.00    60.00   238.00 הדלפ תוניפ ללוכ טכילשו תרשיימ הבכש ר"מ   
      
ללוכ טרפמ יפ לע רדגה ףקיה לכב גניפוק     01.1.074

  6,650.00    70.00    95.00 הנקתהו הלבוה רטמ   
      
ללוכה ,מ"ס 2 -כ קמוע ןוטב ריקב עוקש וגול     01.1.075
תויתוא םיטס 2 -ו הקיציל לדומ 'חי 2 רוציי      
תועצמאב ונקתויש מ"מ 5 יבוע םוינמולא וגולו      
ללוכ ריחמה .ןוט עקשה ךותב םירתסנ םיצקוע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
      
      

379,180.00 1.10.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../047 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     047 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
379,180.00 מהעברה      

      
      
,מ''ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.1.085
תויעובר וא מ''ס 02/01 תוינבלמ      
ללוכ אל( מ''ס 5 לוח תוברל,מ''ס02/02      

  4,000.00   100.00    40.00 רופא ןווג,)עצמ ר"מ   
      
יושע 'מ 0.6 ללוכ בחורב יפנכ וד רעש     01.1.090
,תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ םיליפורפ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .לוענמו רגס תוברל ןוט   
      
םיליפורפ יושע מ"ס 09 בחורב שפשפ     01.1.100
םאתהב תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .חירב בר לוענמו רגס תוברל 'א 803 טרפל 'חי   
      
גרד מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     01.1.110

 11,000.00    55.00   200.00 'א גוס תבורעתב םיטנרגאה ר"מ   
      

    400.00     2.00   200.00 ג"ק1 רועישב 07 .ב.ה גוסמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  01.1.120
405,080.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

405,080.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../048 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     048 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ ו  ה נ ב מ  20 ק ר פ       
      
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ ו  ה נ ב מ  1.20 ק ר פ  ת ת       
      
רטוקב תוימורט תוילוח היושע הביאש תנחת     02.1.007
,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.6  קמועב'מ 5.3      
ןייוזמ ןוטב חטשמ ,הזר ןוטב,רכרוכ עצמ      
תקלחה ,דוסי תקראהל ןויזןויז ,אתל תחתמ      
ןוטב היושע הרקת ,טנמצ חיטב םינפ םינוטב      
ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תינכתה יפלתודימב ןיוזמ      
תועוצר יתשב תוילוחה ןיב םוטיא,םיפוגמל      
םיחוורמה םוטיא ,.ע.ש וא "ביבוטיא" םוטיא      
AKIS  תרצות  םוטיא רמוחב תוילוחה ןיב      
יושע םלוס ,הנחתה תיתחתב םידוביע,      
תונוש תודימב םיסכמ ,ןיירושמ סלגרביפ      
STCUDORP  תרצות םוינימולא םייושע      
    YADILLOH ,  הטסורינ םייושע םילתימ  
    613SS ןקתה םע חתפ   םע חתפ ,םיפוצמל  
םילוורש ,ינוסארטלואה ןקתמה ששגל  הרקתב      
קדוהמו ררבומ ימוקמ רמוחב יולימ,למשחל      
לכה 'וכו הנחתה ביבס האלמ הרקבב  תובכשב      
ןרצי תויחנה , םיטרפמ , תוינכתב טרורפמכ      
דקפתמו םלשומ הנבמ תלבקל 'וכו דויצה      

200,000.00 200,000.00     1.00 'פמוק םיטרפמו תינכתב טרופמכ טלפמוק לכה   
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .0.1-ב הנחתה תקמעה רובע תפסות רטמ  02.1.010
      
יושע)ןסחד בלושמ יגרוב ןנסמ( ןידע בוגמל את     02.1.012
0.4-כ קמועב 'מ 4.2 רטוקב תוימורט תוילוח      
ןוטב ,רכרוכ עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ      
ןויז ,ןויז ,אתל תחתמ ןייוזמ ןוטב חטשמ,הזר      
ןיוזמ ןוטב היושע הרקת ,דוסי תקראהל      
ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תינכתה יפל תודימב      
יתשב תוילוחה ןיב םוטיא ,הבבג תלוכמל      
ה םוטיא ,.ע.ש וא "ביבוטיא" םוטיא תועוצר      
תרצות םוטיא רמוחב תוילוחה ןיב םיחוורמ      
    AKIS , יושע םלוס, אתהתיתחתב םידוביע  
םוינימולא  יושע הסכמ ,ןיירושמ סלגרביפ      
םילתימ ,STCUDORP  YADILLOH תרצות      
לכה  'וכו ,םיפוצמל 613SS הטסורינ םייושע      
דקפתמו םלשומ הנבמ תלבקל טלפמוק      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק םיטרפמו תינכתב טרופמכ  
      
מ"מ 002 רטוקב  ןליטאילופ יושע רורווא רוניצ     02.1.015
תרקת לעמ 'מ 0.3 הבוגב םייתסמ 01 גרד      
,הנבמה ריק ךרד רבעמ ללוכ הביאשה תנחת      
תרל ןגועמ 'מ 0.3 ךרואב הדלפ ליפורפ      
הרקתב רונצה ןוגיע,רוניצה קוזיחל הנחתב      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק . 'וכו ודנפסקא תשר , ןגוא תועצמאב  
      

376,000.00 1.20.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../049 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     049 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
376,000.00 מהעברה      

      
      
TGYLF ,SBA   תרצות בויבל הלובט הבאשמ     02.1.020
03 לש הקיפסל AMOH וא  סופנורג      
למשח   ילבכ ללוכ םירטמ 05 הבוגל העש/ק"מ      

100,000.00 50,000.00     2.00 'פמוק 'וכו , למשחה חול דע  
      
הטסורינ יושע 2" רטוקב הבאשמ ליבומ רוניצ     02.1.025
תרשרש , הבאשמה תיתחתב לגר רבחמ ללוכ      
םישורדה םיוולנה םירזיבאה לכו  ,הטסורינ      
ךרעמ בקל 'וכו דויצה ןרצי תויחנהל םאתהב      

  8,000.00 2,000.00     4.00 'פמוק . דקפתמו םלשומ הבאשמה תכלוה  
      
613SS ם"בלפ יושע ןסחדב בלושמ ןידע ןנסמ     02.1.035
.ע.ש וא "NARTLIF" 'בח תרצות תמגוד       
'מ 5.5-כ ךרואב ש"קמ 001 דע לש הקיפסל      
ןוזל ,מ"מ 6 ןוניס חוורמ םע ןוניס ףות ללוכ      
הנופמה הבבגה תא טחוסו הלעמה ןסחד      
חתפ ,ל"נכ הטסורינמ הכימת לגר,ףותהמ      
הלעתל םיכפשה תיינפהל ךיראמ םע השילג      
חפנב הבבג לכימ ,המיתס לש הרקמב תפקוע      
אצומ תסינכ רשפאמה שימג יוסיכ םע רטיל51      
לבקל טלפמוק לכה , הבבגה לכימל ןסחדה      
םיטרפב טרופמכ דקפתמו םלשומ ןנסמ      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמבו  
      
תנחת לע 01 גרד,  EP-001 יושע תרנצ ךרעמ     02.1.045
דע תובאשמהמו תובאשמה ןיב הביאשה      
לכ ללוכ עקרקה ךותב הקינסה רוניצל רבעמה      
ךותבו הביאשה את הנבמ לע תרנצה ךרעמ      
זוקינ תרנצ ,)םירזיבא ללוכ אל( הביאשהנחת      
לכב תרנצ יעטק ללוכ ,ריווא ימותסשמ      
, םיפעסמ : ןוגכ םיחפס , םינגוא , םירטקה      
, םיפקז , ןגואל םירבחמ, םיכרב      
ךרד םירבעמ ,םינוגיע , ןוטב תוכימתםילפינ      
טרופמכ טלפמוק לכה 'וכו אתה ןפודו תרקת      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . םיטרפבו תוינכתב  
      
המירזה דמל ל"נכ תרנצ ךרעמ     02.1.047
חטשמ ללוכ  תינכתל םאתהב יטנגמ-ורטקלאה      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק תכרעמל תחתמ ןיוזמ ןוטב  
      
ב תבבותסמ עורז ןרוגע , ינדי המרה ןקתמ     02.1.050
, סיסב תטפל ללוכ ג"ק 005 סמועל 063      
, 'מ 0.4 ךרואב עורז םע 'מ 52.4 הבוגב      
תינדי תינכמ תננכ , ןוטב חטשמב תנגועמ      
תמגוד , 'מ 01 ךרואב 613 הטסורינ תרשר      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ "םרלומ" תרצות  
      
      

683,000.00 1.20.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../050 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     050 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
683,000.00 מהעברה      

      
      
ץוחו םינפ ליאמא יופיצ םע 4" זירט ףוגמ     02.1.060

  9,000.00 1,800.00     5.00 ע.ש א רצק "לאפר" תרצות 'חי   
      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .3" רטוקב לבא ל"נכ זירט ףוגמ 'חי  02.1.065
      
תמגוד םימה סלפמ תדידמל ינוסרטלוא רישכמ     02.1.069
חולו הגוצת םע XOB KALB -031  םגד      
ןורטגמ ןכוס( RASLUP תרצות ,םישקמ      
האיצי, 032V הנזה )הרקבו הקינורטקלא      
    02-4Mששג תוברל ,תדדובמ רקבל האיצי םע  
,הרטלוא ראסלופ תרדיסמ  ,Bd 01 םגד      
לנפב הקינורטקלאהו רובה לעמ ןקתוי ששגה      
ששגה ןיב ילרגטניא לבכ ,למשחה חולב ינוציח      
הטסורינ יושע ןקתה ללוכ םיאתמ ךרואבולל      
,למשחה תכרעמל רוביח ,תינכתב טרופמכ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .ןרציה צושירד וא/ו טרפמה יפל לכה  
      
םיאתמ 4" רטוקב ןגואמ  יטנגמ המירז דמ     02.1.070
םגד ENHORK תמגוד 'מטא 01 ץחלל      
REGDAB תרצות וא D/0804 "סקולפווקא"      
תרצות וא WOLFOTENGAM םגד      
    NAMREG NOITAMOTUA BBAתרדסמ  
    EX-APOC לדומ F34 ED םיגצ ינש ללוכ  
למשחה חולב ינוציח לנפב םינקתומ םיילטגיד      
,תרבטצמ הקיפסו תיעגר הקיפס תגוצת םע      
הנומיסלופ תאיציו תדדובמ 02-4AM האיצי      
,למשחה חולל דע םילבכ ,למשחה חולב םכסמ      
רישכמה לע הנגה תספוק ,םיגצלו שקבל רוביח      
תקראה ,ןוולוגמ חפמ לוענמו הסכמ םע      
לכהםינגואה ןיב ילמשח דודיבו רישכמה      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .קפסה תוארוה יפל שרדנכ  
      
תנחתב סלפמ תרקבל םיפוצמ 5 לש ךרעמ     02.1.071
תרצות תמגוד סלפמ דמל יוביגכ הביאשה      
    TGYLF 01 םגד-MNE, תוברל  
613 הטסורינ יושע הכימת רוניצ,תולוקשמ      
םינגועמ מ"ס 03 רטוקםיפוצמל ןגמ ילוורש      
'וכו םינוגיע ,'מ 02 ךרואב םילבכ ,הנחתה ריקל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 .שרדנכ 'חי   
      
D-320 םגד בויבל יטמוטוא ריווא םותסש     02.1.073
2" רטוקב ףוגמ ללוכ .ע.ש וא "ירא" תרצות      
זוקינ תורוניצ , .ע.ש וא "ביגש" תרצות ירודכ      
    001-EP   תוכימתםיחפס ,תוטומב  01 גרד  
םותסשהמ םיפדוע זוקינל'וכו ךרוצה יפל תכתמ      

 22,500.00 4,500.00     5.00 'פמוק )הרקתה ךרד הנחתל רזוח(  
      
      

737,300.00 1.20.30 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../051 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     051 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
737,300.00 מהעברה      

      
      
םע RN-04 םגד 4" רטוקב רזוח - לא םותסש     02.1.075
תרצות ץיווס-ורקימ תנקתהל ריצו ןוילע חתפ      
תקספהל "ץיווס-ורקימ" ללוכ .ע.ש וא "ירא"      
םעעורזו המירז רסוחב הבאשמה תלועפ      

 19,500.00 6,500.00     3.00 תלוקשמ 'חי   
      
דרוקר תרנצ יעטק ללוכ ירודכ 2" רטוקב ףוגמ     02.1.080

  1,750.00   350.00     5.00 'פמוק . הקינסה רוניצ תקרהל 'וכו  
      
הדלפ יושע ק"מ 0.4 חפנב הבבג ףוסיאל לכימ     02.1.083

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ע.ש וא "ןולא" תרצות  
      
םאתומ 4" רטוקב בויבל םיאתמ ץחל דמ     02.1.085
םע  'מטא 0-0.6 - ל םיינוריע םיכפשל      
יעטק ללוכ ןירצילג יולימו הטסורינ תמגרפאיד      
רוא רורחשל טחמ זרב , ירודכ ףוגמ , תרנצ      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק . 'וכו  
      
אתב 613 הטסורינ יושע 8" רטוקב ריק רגס     02.1.105
,אתה ריקל הדומצ הליסמ תוברל השילגו רגס      
םאתהב 'מ 7 - כ ךרואב רגסה תלעפהל ריצ      
כ הבב הלגלגל תקצי יושע דמעמ ,אתה קמועל      
לכה .ע.ש וא "טאז" תרצות הלגלגו מ"ס 09 -      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
תיזח לעמ טלוב ןוגג םע ןיוזמ ןוטב יושע  ןורא     02.1.135
תודימב ,תוחולה לעמ הרואת יסנפ ,חולה      
תנחת לש למשחה חול תא ליכהל קמועו בחור      
הבוג ןידעה ןנסמה תלעפה חולו הביאשה      
לע הנגהל תומוטא תותלד ללוכ,'מ 0.2-כ      
רורווא יחתפ,ריוואה גזממ למשחה תוחול      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק , ךרוצה תדימב  
      
תרבח תויחנה יפל ל"נכ ןיוזמ ןוטב יושע  ןורא     02.1.140

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק למשחה תרבח חול תנקתהל למשחה  
      
תרבחמ למשח רוביח תנמזה ןיגב בצקה     02.1.150
'בחל םולשתו הנמזהב לופיט ללוכ למשחה      
לעופב םולשת יפל היהי םולשתה ( למשחה      
שי -ועוציבו רוביחה תנמזה ןיגב למשחה 'בחל      

 40,000.00 40,000.00     1.00 'פמוק )ח"ש 000,04 -הז ףיעסב םרל  
834,750.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 1.20 כ"הס  

      
      
      
      
      

834,750.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../052 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     052 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  30 ק ר פ       
      
,הריפח :ללוכ םימ תורוניצ תחנהו תקפסא      
םירמוח יביכרמ לכו תילוח הרמח תפיטע      
.תודובעו      
      
מ"מ 011 רטוקב םייק םימ רוניצל תורבחתה     03.040

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק מ"מ 57 רטוקב רוניצ םע  
      
57 רטוקב 61 גרד EP-001  ןליטאילופ רוניצ     03.042

 22,000.00   110.00   200.00 .םיחפס תוברל ,'מ 00.1 דע קמועב מ"מ רטמ   
      
יעטק תוברל ,2" רטוקב תיליע הדידמ תכרעמ     03.901
תרצות תמגוד 2" רטוקב םימ הנומ ,תרנצ      
,ןוטב ישוג ,םידרוקר ,TZW םגד ,"הילד דרא"      
ירודכ ןונ זרב ,רטוק ירבעמ ,םינגוא , םיחפס      
1" רטוקב ריווא םותסש ,קקפ םע 1" רטוקב      

  3,000.00 3,000.00     1.00 .טרפ יפל 'וכו ירודכ ףוגמ םע 'חי   
      

  2,000.00 2,000.00     1.00 .ינקת 2" רטוקב ח"זמ רובע ל"נל תפסות 'חי  03.902
      
גרד מ"מ 23 רטוקב EP-001 ןליטאילופ רוניצ     03.903
תוברל ,'מ 08.0 דע קמועב V.U דימע 61      

    200.00    10.00    20.00 .םיינכמ ןואסלפ םיחפס רטמ   
      

    150.00   150.00     1.00 "תמח" תרצות 1140-4 םגד הגרבה םע ןג זרב 'חי  03.904
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .2" טנרדיה 'חי  03.905
      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ ינקת זגרא ךותב 2" ןולגלג 03.906
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 31,050.00 םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../053 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     053 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40 ק ר פ       
      
יפל יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     04.090
ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב רצק בויבל ,8NS 488 י.ת      

 24,200.00   220.00   110.00 .'מ 52.2 דע קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה רטמ   
      
יפל יס.יו.יפ יושע מ"מ 002 רטוקב בויב רוניצ     04.100
ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב רצק בויבל ,8NS 488 י.ת      
דעו 62.2 לעמ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  2,500.00   250.00    10.00 .'מ 57.2 קמוע רטמ   
      
'מ 62.2-מ קמועבו מ"ס 001 רטוקב הרקב את     04.901
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 57.2 דעו      
םיאתמ  הצעומה למס םע תקצי יושע הסכמ      

 17,600.00 4,400.00     4.00 .D-004 דבכ סמועל 'חי   
      
'מ 62.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את     04.902
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 57.2 דעו      

  5,000.00 5,000.00     1.00 .D-004 דבכ סמועל םיאתמ  תקצי יוש הסכמ 'חי   
      
ללוכ  הלקת לש הרקמב תושילג תטילקל את     04.910
ינש ללוכ 'מ 0.9-כ קמועב  'מ 5.3 רטוקב      
הקעמ םע סלגרביפ יושע הדירי םלוס ,םיסכמ      
,למשח לל  רוביח תוברל ,סגא יפוצמ השולש ,      
לכה ,תוארתהה  תרבעהל רקבה תונכת      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ טלפמוק  
      
טרפל םאתהב השילגה רוניצ לע אצומ ןקתמ     04.920
חטשמ ,םיעצמ,הביצח וא/ו הריפח תוברל      
לע הפלק ,רזוח יולימ,ר"מ 01-כ חטשב פר-פיר      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ טלפמוק לכה אצומה רוניצ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

205,300.00 בויב ינקתמ 40 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../054 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     054 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.001
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
001 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  6,000.00    40.00   150.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
'מ 6 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.002
,רובה תביצח/תריפח  ללוכ B  03 ןוטבמ קוצי      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעהראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
הנקתהו הקפסאל םישורדה םירמוחהו      

  3,400.00   850.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"ס08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב      

  1,600.00   800.00     2.00 .תרוקיבה 'חי   
 11,000.00 רפע תודובע 1.80 כ"הס  

      
ת ר נ צ ו  ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינושה םיליבומה לש הנקתה ,הקפסא הלבוה      
םינושה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ראותמל םאתהב      
.טלפמוק םישורדה      
      
מ"מ 08 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.002
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  5,600.00    28.00   200.00 .ינקת רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.003
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  3,300.00    33.00   100.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.004
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 3.5 ןפוד      

  3,680.00    46.00    80.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.2.005
וא הנבמ לע  תועובק ,עובצ  וא ןוולוגמ חפמ      

  3,552.00    59.20    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.2.006
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןוולוגמ חפמ      

  5,640.00    94.00    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
 21,772.00 תרנצו םיליבומ 2.80 כ"הס  
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     055 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה רובע םה הז קרפב םילבכהו םיטוחה      
.תודוקנה תרגסמב ןניאש      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     08.3.002
םירבוחמו תורוניצל םיסנכומה  הקראהו ספאה      
םירזיבאה  לא  וא  תוחולה  לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה  ירמוח תוברל ,םירחאה      
)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע(      

    500.00     5.00   100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.003
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  2,600.00    26.00   100.00 .ר"ממ 53ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.004
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  7,740.00    43.00   180.00 .ר"ממ 07 ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוברל YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.3.005
לע החנה וא תורוניצ ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      
ךתחב תודוקנ תרגסמב םניאש תודובעה רובע      

  1,600.00     8.00   200.00 .טלפמוק ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      

  5,500.00    11.00   500.00 .ר"ממ 5.2X3 ךא ל"נכ רטמ  08.3.006
      

  7,500.00    25.00   300.00 .ר"ממ 5.1X21 ךא ל"נכ רטמ  08.3.007
      

  1,800.00    18.00   100.00 .ר"ממ 5.2X5 ךא ל"נכ רטמ  08.3.008
      

  6,600.00    55.00   120.00 .ר"ממ 01X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.009
      

  7,200.00    60.00   120.00 .ר"ממ 52X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.010
      

 14,400.00    72.00   200.00 .ר"ממ05X4 +53 ךא ל"נכ רטמ  08.3.011
      

  2,500.00    25.00   100.00 .WG22 גוז  4 ךכוסמ  לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.3.012
 57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.4.001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
הכירב ץצח תפצר םע תעבט קדהמ ,השקה      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .טלפמוק טוליש  העובצהסכמ  
      

  3,800.00 4.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     056 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,800.00 מהעברה      

      
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.4.002
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ .'מ 5.1      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
יפל טלפמוק דויצו ןקתימ תקראה עוציב     08.4.003

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .רוטרנגל ללוכ םינקתהו ןנכתמה תושירד  
  8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוגמ הדלפמ ,'מ 8 הבוגב לוגע הרואת דומע     08.5.001
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע      
םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג      
דוד  תמגוד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"ש וא תורוא שעג      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה 'חי   
      
"עלס" תמגוד םיסנפל המיאתמ הדלפמ עורז     08.5.002
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תוינכותל םאתהב לופכ      

  2,400.00   600.00     4.00 .טלפמוק דומעל 'חי   
 16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ :תורעה      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח  ,טוויח ,םיקדהמ      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח ץיודנס      
.דויצה יריחמב      
      
םינומ חולל רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.002
ןנכתמהו י"חח םע םואתב יפוס םוקימ י"חח      
המודכו החמוג תקפסא ללוכ עוציב ינפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הז קיורפב שרדיי םאב .טלפמוק  
      
הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.003
רדח ךותב ןקתומ למשח תוחולל הנבמ לש      
ללוכ  תכרעמה תלעפהל דויצה לכ ללוכ למשח      
תושירדו תינכות יפלו שא יוביכו יוליגל תכרעמ      
ללוכ אל ךא[ ,טלפמוק ןקתהו קוחה  שא יוביכ      

 85,000.00 85,000.00     1.00 . ]דבלב O I יסטרכו תנכותמה רקבה תא 'חי   
      
      
      

 89,500.00 6.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     057 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 89,500.00 מהעברה      

      
      
,םיאתמ ךרואב סקאוק לבכ ללוכ רשקמ לב     08.6.004
הנטנא ,הנטנאל רוביחל םירבחמ ללוכ      
תטישל BD3רבגה ללוכ ZHM009-ל תיעוצקמ      
    MSG )ד ע W001(, לכ םע הטסורינ גלפ ללוכ  
דויצ לכ .טלפמוק הנקתהל םישורדה םירזיבאה      

 68,000.00 68,000.00     1.00 'פמוק . ןימזמה רושיאב הרקבה  
      
לש הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הקפסא     08.6.005
תשרב תובותכ תועדוה תחילשל תכרעמ      
חוקלה תשירדל םאתהב לארשיב תיראלולסה      
גנרוא וא סרימ וא ןופאלפ וא םוקלס תועצמאב      
סיטרכ ללוכ דיתעה םישדח םילעפמ וא      
ירודיש רובע ינקת DRCA-MIS תרושקת      
    MSG, ןוישר ללוכ יעוצקמ ינוציח םדומ  
ללוכ, לארשיב לבוקמכ תרושקיתה דרשממ      
היהי םדומה םהיניב רוביח ילבכו תונטנא      
תטישב לארשיב תותשרה לכב לועפל לגוסמ      
    MSG -SRPG יסיטרכ םע הרושכ לועפל עדיו  
קפוסי DRAC MIS ה סיטרכ. לבוקמכ MIS ה      
ךרוצל ןוכמה לש תורישה ןתונו ןימזמה י"ע      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק . קפסה לא עובק בויח  
      
ותלעפהו ןקתמה תצרהו ןוכמל הנכותה תביתכ     08.6.006
ינכטה טרפמל םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה      
טקייורפה לש תוינכותהו תויומכה בתכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוכמלו הנחתל יזכרמה בשחמל הנכותה תביתכ     08.6.007
דועת תוארתה םיכסמ ללוכ וז הנחתל קר      
ןקתמה תצרהו המודכו תולקת תולעפה      
םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה ותלעפהו      
לש תוינכותהו תויומכה בתכ ינכטה טרפמל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . בשחמה תקפסא אל ךא טלפמוק טקייורפה  
217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.7.001
,חפ ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOCתרצות IXEGOS האיצי יקדהמ םע  
הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל      

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו 'חי   
      
לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל תפסות     08.7.002

    280.00    70.00     4.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ 'חי   
  1,280.00 7.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     058 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,280.00 מהעברה      

      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכות יפל םייק חולל תורבחתה 08.7.003
      
,מ"מ  61 רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ     08.7.004
םע םורח ןצחלו ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ      
,תרגסמ םע  אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש      
טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ      
ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח ץיודנס      

  1,200.00   400.00     3.00 522E-SAZ( םגד "עינמלט" 'קנ   
      
ןקתומ םימ ןגומ הירטפ ןצחל םע ךא ל"נכ     08.7.005

    855.00   285.00     3.00 .ןקתימב 'חי   
      
תרנצ ללוכ שורדה לכ ללוכ רוביח תדוקנ     08.7.006
לש הלעפהו רוביחל המודכו תולעת תוביצח      
קספמ ,טטסוסרפ ,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא      
,סחדמ ,דיאונילוס, םינוש םיגצ, תומלצמ, לובג      

  6,400.00   160.00    40.00 'פמוק .המודכו הקיפס ידמ ,םיפוצמ  
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק . ס"כ 05  דע תובאשמו םיעונמ ךא ל"נכ 08.7.007
      
סגא גוסמ ףוצמ לש רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.008
הנקתה רטמ 51 דע ךרואב ילנגרוא לבכ ללוכ      
םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו םזיה תשירד יפל      

  2,400.00   600.00     4.00 םייפוס 'חי   
      
לכ ןקתימה לש יתכתמה הנבמה לכ תקראה     08.7.009
ללוכ ,למשחה קוחל םאתהב המודכו תרנצ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .רוביחה יכילומ ,תולעת  
      
םילאיצנטופ תאוושהל ינבלמ הקראה ספ     08.7.010
1 -כ ךרואב תשוחנ יושע למשח חול ב בכרומ      
רטוקב םיגרב 51 תוברל ,מ"מ 5/05 ךתחבו 'מ      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע ,8/3"      

    350.00   350.00     1.00 .הנקתהו םיגרבל םימאתומ םירוח ,םימואו 'חי   
      
הבוג דמ לש הלעפהו  רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.011
וא  ragnarinim ןורטגמ תמגוד  קינוסרטלוא      
שגר ללוכ  spx  01 ששג ללוכ  רשואמ ע"ש      
ךרואב ילנגרוא לבכו הרוטרפמט זוזיקל ימינפ      
םזיה תשירד יפל הנקתת םיאתמ רטמ 01      
ירחא םייפוס םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו      

 11,200.00 11,200.00     1.00 הלעפהה 'חי   
      
      
      
      
      
      

 26,235.00 7.80.30 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     059 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,235.00 מהעברה      

      
      
הצירפ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     08.7.012
תיטוחלא תזכר תללוכה הביאשה ןוכמל      
םיאלגו הנבמל םיאלג ,יטוחלא ןגייח ,תרשואמ      
לדוגל םאתהב תומכה ,תורצחל םידחוימ      
םיאלג 4 -מ תחפית אלו רצחהו הנבמה      
תונריס תללוכו םיימינפ םיאלג 4 -ו םיינוציח      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוימינפו תוינוציח  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.013
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ללוכ למשחה תרבח י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.014
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ןמויב םושיר יפל , הרקב יאנכט לש י'גר תעש     08.7.015

  2,375.00    95.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ע"ש   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.7.016

  1,625.00    65.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  1,375.00    55.00    25.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.7.017
 57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
W 06  יגח םגד DEL "עלס" בוחר תרואת ףוג     08.8.001

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא  
 15,200.00 הרואת יפוג 8.80 כ"הס  
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     060 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט א ר נ ג  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא הלבוה     08.9.001
םאתהב ד"לס AVK 011 0051  םוריח רוטרנג      
42 רלוס לכימ ללוכ  ףרוצמה ינכתה טרפמל      
ןעטמו רבצמ ,םיאתמ זוזגא,הבאשמ תועש      
ינועש ,חכו דוקיפ ילבכ רוביח ,םיעוזעז ימלוב,      
םוחו ןמש ץחל תנגה, הניעט ץחל םוח      
חתמ םרז ידמ ,דוקיפו חכ למשח חול,עונמ      
יצח ישאר ז.מ הדובע תועש הנומו רדת      
תקראה  תוינכותו תינכט תורפס,יטמוטוא      
ללוכו רתאב הכרדהו הצרה הלעפה רוטרניגה      
היגרנאה דרשמו ךמסומ קדוב הקידב ירושיא      
םישדוח  42  ל"נהל תוירחא ,ל"נה רוטרניגל      
טלפמוק םוריח תעשב הדובעל רוטרנגה      

 85,000.00 85,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא גילרמש תמגוד  
      
למשח תוחולו רוטרנגל הנבמל ךא ל"נכ     08.9.020
לש הקתשה ללוכ 'מ 0.6X5.2-כ םינפ תודימב      
    BD56 רפע תודובע ללוכ רטמ 5.1 לש קחרממ  
םיעצמ , עקרק תפלחה ,סוסיבל      
,תותלד ללוכ תורגסמ תודובע,םיקדוהמ      
עבצב העיבצ  ,ריווא תסנכהל הפפר , תונולח      
למשח תונכהו תולעת,רוטרנגל סיסב  ,יטטניס      
למשחו הרואת תכרעמ ,תוחוללו רוטרנגל      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה ,הנבמב      

 56,000.00 56,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק.'וכו למשח ,היצקורטסנוק ,תולכירדא  
141,000.00 רוטארנג 9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
2,022,902.00 ענרב שדק הביאש תנחת כ"הס
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     061 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10 ק ר פ       
      
ח ו ת י פ ו  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
      

  1,650.00    30.00    55.00 תמייק רדג קוריפ רטמ  01.1.010
      

    500.00   500.00     1.00 םייק רעש קוריפ 'חי  01.1.015
      
חטש יוקינו היחמצ תרסה ,חטש ףושיח     01.1.020

  5,250.00     3.00 1,750.00 .השיגה ךרד יאוותו הנחתה ר"מ   
      
ללוכ היביכרמ לכ לע תמייקה הנחתה קוריפ     01.1.030
,הנחתב דיוצ ,הנחתה ביבס םינקתמו םיאת      
תרקת קוריפ  'וכו ,למשח חול      
קוריפ ,הנחתהמ בויבה תהביאש,הנחתה      
חטשהמ קוליס ,הנחתה לש הנוילעה הילוחה      
,השרומ רתאל תלוספהו הינבה ירמוח לכ לש      
,החטשה ינפ הבוג דע עצמב הנחתה יולימ      
הדובעה .  יקנ חטש תלבקל טלפמוק לכה      
השדחה הנחתה תמלשה רחאל קר עצובת      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק תוחפל םימי שדוח ךשמ החלצהב התלעפהו  
      
המדאה בטימ יולימו הביצח וא/ו הריפח     01.1.031
ךרדו הנחתה חטשב תוקדוהמ תובכשב      

  2,100.00    30.00    70.00 .השיגה ק"מ   
      
ךרדו הנחתה חטשב יולימל ררבומ אבומ רמוח     01.1.041
לש תובכשב חנומ רקובמ קודיה תוברל השיגה      

 14,400.00    60.00   240.00 מ"ס 02 ק"מ   
      
דחוימה טרפמה יפל אבומ 'א גוס עצמב יולימ     01.1.051
ךרדב קודיה רחאל מ"ס 02 לש יבועב תובכשב      
ללוכ ריחמה .הביאשה תנחת חטשו השיגה      

 36,000.00   120.00   300.00 .ו.ה.א.א דומ %89 לש תופיפצ תגרדל קודיה ק"מ   
      
,מ''ס 001/52/71 תודימב שיבכל הפש ןבא     01.1.061

  6,006.00    78.00    77.00 רופא ןווג,ןוטב תנעשמו דוסי תוברל רטמ   
      
דוסי תוברל מ''ס 001/02/01 תודימב ןג ןבא     01.1.063

  3,150.00    70.00    45.00 רופא ןווג,ןוטב תנעשמו רטמ   
      
,מ''ס 6 יבועב תובלתשמ םינבאב ףוציר     01.1.066
,מ''ס 02/02 תויעובר וא מ''ס02/01 תוינבלמ      

  4,000.00   100.00    40.00 רופא ןווג,)עצמ ללוכ אל( מ''ס 5 לוח תוברל ר"מ   
      
053 לש ללוכ הבוגב ימורט ןוטבמ ןבא רדג     01.1.072
,עקרקה ינפ לעמ מ"ס 052 םכותמ רשאכ מ"ס      
תפפוכמ תכתורמ רדג ןקתות ןוטבה רדג לעמ      
טרפמל םאתהב לכה מ"ס 051 לש הבוגב      

135,000.00 1,500.00    90.00 דחוימה רטמ   
238,056.00 1.10.40 קרפ תתב הרבעהל
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     062 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
238,056.00 מהעברה      

      
      

 78,750.00   350.00   225.00 דחוימה טרפמה יפל ןבא יופיח ר"מ  01.1.073
      
לגרס רושי ללוכ תובכש יתש -2-ט םינפ חיט     01.1.074
הנותחת הצברה תבכש תוברל םינוויכ ינשב      

 13,500.00    60.00   225.00 הדלפ תוניפ ללוכ טכילשו תרשיימ הבכש ר"מ   
      
ללוכ טרפמ יפ לע רדגהףקיה לכב גניפוק     01.1.075

  6,300.00    70.00    90.00 הנקתהו הלבוה רטמ   
      
ללוכה ,מ"ס 2 -כ קמוע ןוטב ריקב עוקש וגול     01.1.076
תויתוא םיטס 2 -ו הקיציל לדומ 'חי 2 רוציי      
תועצמאב ונקתויש מ"מ 5 יבוע םוינמולא וגולו      
ללוכ ריחמה .ןוט עקשה ךותב םירתסנ םיצקוע      

 30,000.00 15,000.00     2.00 'פמוק הנקתהו הקפסא  
      
יושע 'מ 0.6 ללוכ בחורב יפנכ וד רעש     01.1.081
, תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ םיליפורפ      

  9,000.00 9,000.00     1.00 .לוענמו רגס תוברל 'חי   
      
םיליפורפ יושע מ"ס 09 בחורב שפשפ     01.1.091
םאתהב תנבלוגמ תכתורמ תשרו םינבלוגמ      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .חירב בר לוענמו רגס תוברל 'א 803 טרפל 'חי   
      
גרד מ"ס 5 יבועב תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     01.1.101

 12,100.00    55.00   220.00 'א גוס תבורעתב םיטנרגאה ר"מ   
      

    440.00     2.00   220.00 ג"ק1 רועישב 07 .ב.ה גוסמ ןמוטיב סוסיר ר"מ  01.1.111
389,646.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

389,646.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס  
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     063 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ב י א ש ה  ת נ ח ת  ה נ ב מ  20 ק ר פ       
      
ללוכ 03-ב  מ"ס 06 רטוקב ןופיד תואסנולכ     02.003
תמייקה הנחתה רוזאב עקרקה תכימתל ןויז      

 90,000.00   500.00   180.00 הקומע הריפח עוציב ךרוצל רטמ   
      
רטוקב תוימורט תוילוח היושע הביאש תנחת     02.007
ינפל תחתמ 'מ 0.11 דע קמועב  'מ 05.3      
אתל  הביצח וא/ו הריפח ללוכ, עקרקה      
יוקנ  ימוקמ יולימ רמוח תרזחה ,הביאשה      
תחתמ ןיוזמ ןוטב חטשמ , הזר ןוטב ,רומו      
חיטב םינוטבה תקלחה , דוסי תקראהל  , אתל      
תיתחתב םידוביע ,ץוחו םינפ םוטיא , טנמצ      
םילתימןיירושמ סלגרביפ יושע םלוס , הנחתה      
, למשחל םילוורש ,םיפוצמל הטסורינ םייושע      
ןקתמ,םיליבומהו תובאשמה ןוגיעל תונכה      
טרופמכ לכה 'וכו ,הטסורינ יושע הטקשה      
'וכו דויצהרצי תויחנה , םיטרפמ , תוינכתב      

250,000.00 250,000.00     1.00 'פמוק דקפתמו םלשומ הנבמ תלבקל  
      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ףסונ 'מ 0.1-ב אתה תקמעה רובע תפסות 02.010
      
יושע)ןסחד בלושמ יגרוב ןנסמ( ןידע בוגמל את     02.011
0.9-כ קמועב 'מ 4.2 רטוקב תוימורט תוילוח      
ןוטב ,רכרוכ עצמ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ' 'מ      
ןויז ,ןויז ,אתל תחתמ ןייוזמ ןוטב חטשמ,הזר      
ןיוזמ ןוטב היושע הרקת ,דוסי תקראהל      
ןיוזמ ןוטב חטשמ ,תינכתה יפל תודימב      
יתשב תוילוחה ןיב םוטיא ,הבבג תלוכמל      
םוטיא ,.ע.ש וא "ביבוטיא" םוטיא תועוצר      
תרצות םוטיא רמוחב תוילוחה ןיב םיחוורמה      
    AKIS , יושע םלוס, אתה תיתחתב םידוביע  
םוינימולא  יושע הסכמ ,ןיירושמ סלגרביפ      
םילתימ ,STCUDORP  YADILLOH תרצות      
םילוורש ,םיפוצמל 613SS הטסורינ םייושע      
רמוחב אתה ביבס הריפחה יולימ ,למשחל       
הרקבב תקדוהמ תובכשב חנומ ררבומ ימוקמ      
,םיטרפמ ,תוינכתב טרופמכ לכה 'וכו ,האלמ      

160,000.00 160,000.00     1.00 'פמוק דויצה ןרצי תויחנה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

520,000.00 0.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../064 4434889-40367 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     064 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
520,000.00 מהעברה      

      
      
613SS ם"בלפ יושע ןסחדב בלושמ ןידע ןנסמ     02.012
.ע.ש וא "NARTLIF" 'בח תרצות תמגוד       
'מ 0.01-כ ךרואב ש"קמ 002 דע לש הקיפסל      
ןוזל ,מ"מ 6 ןוניס חוורמ םע ןוניס ףות ללוכ      
הנופמה הבבגה תא טחוסו הלעמה ןסחד      
חתפ ,ל"נכ הטסורינמ הכימת לגר,ףותהמ      
הלעתל םיכפשה תיינפהל ךיראמ םע השילג      
חפנב הבבג לכימ ,המיתס לש הרקמב תפקוע      
אצומ תסינכ רשפאמה שימג יוסיכ םע רטיל51      
לבקל טלפמוק לכה , הבבגה לכימל ןסחדה      
םיטרפב טרופמכ דקפתמו םלשומ ןנסמ      

230,000.00 230,000.00     1.00 'פמוק .ינכטה טרפמבו  
      
קמועב תושילג תטילקל 5.3 רטוקב  את     02.023
רזוח יולימ ,הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.21-כ      
םלוס,  מ"ס 06 רטוקב םידבכ םיסכמ ינש       
השול,ןוחטב הקעמ םע סלגרביפ יושע הדירי      
,למשח חולל םיאתמ רוביח תוברל ,סגא יפוצמ      
טלפמוק לכה ,תוארתהה חולל תורבחתהה      

360,000.00 180,000.00     2.00 'פמוק .תוינכתב טרופמכ  
      
הביאשה תנחת לעמ 03-ב  ןיוזמ ןוטבב חטשמ     02.025
היצקורטסנוקה תוינכתל םאתהב  בוגמה אתו      
גוסמ דיבילופ יזגרא,סוליפו עקרק ירושיי ללוכ      
י ןויז,הסירקל םיננכותמ םיניכס      
םיחתפ,חטשמה ילושב תודרוי תורוק,תוינכתה      
ירפת,םיאתה לעמ תרנצ ירבעמו םיסכמל      
הסרגמהו הביאשה יאת ןיב םוטיא,תוטשפתה      
'וכו,רטפוקילהה חטשמה תקלחה,חטשמהו      

 24,000.00 2,000.00    12.00 .םיטרפמו תוינכתב שנכ ק"מ   
      
חטשמ לע תרנצ תכימתל תויבוקב 03-ב  ןוטב     02.030
תוברל ןרוגעל דוסי,עקרקב םינוגיע,םירזיבאה      

  7,000.00 2,000.00     3.50 'וכו תוינבת,שרדנכ ןויז,הביצח וא/ו הריפח ק"מ   
      
STCUDORP" תרצות םוינימולא יושע הסכמ     02.031
    YADILOH" םינפ תודימב    תינכתל םאתהב  
קיודמה לדוגה(,מ"ס 0808X-כ  )יקנ חתפ(      
תורצוימה תויטרדנטסה תודימל םאתהב עבקי      
לוענמ,תימינפ הנכוב ללוכ)ןרציה י      
טרופמכ טלפמוק לכה לוענמל חתפמ,"ןלה"      

 14,000.00 7,000.00     2.00 'פמוק תינכתב  
      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק מ"ס 0707X תודימב לבא ל"נכ הסכמ 02.032
      

  6,500.00 6,500.00     1.00 'פמוק מ"ס 0807X תודימב לבא ל"נכ הסכמ 02.033
      
      

1,167,500.00 0.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../065 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     065 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,167,500.00 מהעברה      

      
      
D -004  דבכ סמועל םיאתמ תקצי יושע הסכמ     02.034

  1,600.00   800.00     2.00 'פמוק קקפו תרגסמ ללוכ מ"ס 06 רטוקב  
      
םייתסמ 8" רטוקב EP יושע רורווא רוניצ     02.035
ללוכ הביאשה תנחת תרקת לעמ 'מ 5.3 הבוגב      
הבוגב SHR ליפורפ ,הנבמה ריק ךרד רבעמ      
ריצ ןוגיעל  הנחתה תרקתל ןגועמ 'מ 0.3      
, ,ליפורפל רוניצה ןוגיעל םיקבח ללוכ רורוואה      

  6,000.00 3,000.00     2.00 'פמוק . 'וכו ודנפסקא תשר  
      
וא TGYLF,  AMOH תרצות בויבל הבאשמ     02.040
    SBA מ"מ 001 לדוגב ישפוח רבעמ תלעב  
םירטמ 03 הבוגל העש/ק"מ 09 לש הקיפסל      
למשח ילבכ ,.ע.ש וא ד"לבס 0541 עונמ םע      
תמרהל תרשרש , למשחה חול דרוביחל      

120,000.00 60,000.00     2.00 'פמוק . 'וכו 6" רטוקב ריהמ רוביחל רבחמ ,הבאשמה  
      
ללוכ  הנחתה תיתחתב ןקתומ ינכמ לברעמ     02.046
לש העובק הנקתהל ליבומו סיסב      
רטוקב הטסורינ יושע ליבומ רוניצ,לברעמה      
תאצוהל הטסורינ היושע תרשרש,2"      
ללוכ למשחה חולל לעמה רוביח,לברעמה      
תלועפ ינפל לברעמה תלעפהל הנכות תמאתה      
לובריע ןקתמ תלבקל טלפמוק לכה, הבאשמה      
הבאשמב ילרגטניא הפיטש ןקתהל ףילחתכ      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק הלובט  
      
ש"קמ 52 לש הקיפסל  בויבל הלובט הבאשמ     02.047
ךרואב שימג רוניצ םע תקפוסמ 'מ 02 הבוגל      
תרצות תמגודכרל 4" רטוקבו 'מ 02 דע      
05-כ ךרואב לבכ,םירבחמ תוב .ע.ש וא טגילפ      
ל הבאשמה, דימה טרפמב טרופמכ לכה ,'מ      
ימ ףוסיא אתל שלגש בויב תביאשל שמשת      

 40,000.00 40,000.00     1.00 תושילג 'חי   
      
הטסורינ יושע 2" רטוקב הבאשמ ליבומ רוניצ     02.050
תיתחב לגר רבחמ ללוכ  613SS   ללוכ      
םירזיבאה לכו  ,הטסורינ תרשרש , הבאשמה      
דוה ןרצי תויחנהל םאתהב םישורדה םיוולנה      
םלשומ הבאשמה תכלוה ךרעמ תלבקל 'וכו      

 15,000.00 2,500.00     6.00 'פמוק . דקפתמו  
      
      
      
      
      
      
      

1,365,100.00 0.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../066 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     066 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,365,100.00 מהעברה      

      
      
רוניצל רבעמה דע תובאשמהמ תרנצ ךרעמ     02.055
ןליתאילופ תורוניצ יושע עקרקה ךותב הקינסה      
םיחפס  לכ ללוכ 01  גרד EP-001 וא בלוצמ      
, םיב , םיפעסמ , םינגוא ,: םיגוסה לכמ      
םיפקז ,)םירסרד יצח( ןגואל םירבחמ ,םירסרד      
ןפודו תורקת ךרד םירבעמ ,םינוגיע , םילפינ ,      
יעטק ,ילמשח ךותירל תופומ ,םוטיא ללוכ אתה      
הביאשה את הנבמ לענצה ךרעמ לכ , תרנצ      
'וכו, ,)םירזיבא ללוכ אל( הביאשה תנחת ךותבו      

 30,000.00 30,000.00     1.00 'פמוק . םיטרפבו תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה  
      
ץוחו םינפ ליאמא יופיצ םע 6" זירט ףוגמ     02.060

 11,000.00 2,200.00     5.00 ץע.ש א רצק "לאפר" תרצות 'חי   
      
תמגוד םימה סלפמ תדידמל ינוסרטלוא רישכמ     02.069
םגד סקינורטלימ תרצות רישכמ      
    REGNARORDYH )ןורטגמ ןכוס  
האיצי 032V הנזה )הרקבו הקינורטקלא      
    02-4AM תוברל ,תדבמ רקבל האיצי םע  
,GEM-OSI םגד "ןורטגמ" תרצות דדובמ      
לנפב הקינורטקלאהו רובה לעמ ןקתוי ששגה      
ןיב ילרגטניא לבכ ,למשחה חולב ינוציח הגוצת      
לוענ הנגה ןקתהוכ םיאתמ ךרואב חולל ששגה      
רוביח ,תינכתב טרופמכ הטסורינ יושע      
וא/ו טרפמה יפל לכה ,למשחה תכרעמל      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק .ןרציה תושירד  
      
םיאתמ 6" רטוקב ןגואמ  יטנגמ המירז דמ     02.070
םגד ENHORK תמגוד 'מטא 01 ץחלל      
םגד REGDAB תרצות וא "סקולפווקא"      
    WOLFOTENGAM תרצות וא YNAMREG  
    NOITAMOTUA BBA תרדסמ-APOCE  
םיילטגיד םיגצ ינש ,6" - 8" םירבעמ ללוכ      
תגוצת םע למשחה חולב ינוציח לנפב םינקתומ      
האיצי ,תרבטצמ הקיפסו תיעגר הקיפס      
    02-4AM םכסמ הנ,םיסלופ תאיציו תדדובמ  
רוביח ,למשחה חולל דע םילבכ ,למשחה חולב      
םע רישכמה לע הנגה תספוק ,םיגצלו שקבל      
רישכמה תקראה ,ןוולוגמ חפמ לוענמו הסכמ      
יפל שרדנכ ל ,םינגואה ןיב ילמשח דודיבו      

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .קפסה תוארוה  
      
      
      
      
      
      
      

1,426,100.00 0.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../067 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     067 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,426,100.00 מהעברה      

      
      
תקספה .2 ,הממדה .1(  םיפוצמ 5 לש ךרעמ     02.071
תלעפה .4 ,1 'סמ הבאשמ תלעפה .3 ,הבאשמ      
סלפמ תרקבל )השילג .5 ,2 'סמ הבאשמ      
צות תמגוד סלפמ דמל יוביגכ הביאשה תנחתב      
    TGYLF 01 םגד-MNE, הכימת רוניצ תוברל  
םילבכ ,'מ 0.4 ךרואב 613 הטסורינ יושע      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .שרדנכ 'וכו םינוגיע ,'מ 02 ךרואב  
      
D-320 םגד בויבל יטמוטוא ריווא םותסש     02.073
2" רטוקב ףוגמ ללוכ .ע.ש וא "ירא" תרצות      
זוקינ רוניצ , .ע.ש וא "ביגש" תרצות ירודכ      
םיפדועוקינל םירזיבא ללוכ  מ"מ 05 רטוקב      

 13,500.00 4,500.00     3.00 'פמוק .'וכו )הרקתה ךרד הנחתל רזוח( םותסשהמ  
      
E 04-RN םגד 6" רטוקב רזוח - לא םותסש     02.075
ריצו ןוילע חתפ םע םינפ ליאמא יופיצ םע      
דלח לא םיימינפ םיקלח,  ץיווס-ורקימ תנקתהל      
"ץיווורקימ" ללוכ .ע.ש וא "ירא" תרצות      
,המירז רסוחב הבאשמה תלועפ תקספהל      

 16,000.00 8,000.00     2.00 'פמוק .למשחה  חולל תרנצו הנזה לבכ תוברל  
      
דרוקר תרנצ יעטק ללוכ ירודכ 2" רטוקב ףוגמ     02.080

  1,050.00   350.00     3.00 'פמוק . הקינסה רוניצ תקרהל 'וכו  
      
רטוקב בויבל םיאתמ הטסורינ יושע ץחל דמ     02.085
םאתומ, ןירצילג יולימ,הבחר המגרפאיד םע 4"      
יעטק  ללוכ 'מטא 0-0.3 - ל םיינוריע םיכפשל      
'וכו ריווא רורחשטחמ זרב , ירודכ ףוגמ , תרנצ      

  1,200.00   600.00     2.00 'פמוק .  
      
ב תבבותסמ עורז ןרוגע , ינדי המרה ןקתמ     02.095
, סיסב תטפל ללוכ ג"ק 005 סמועל 063      
, 'מ 0.4 ךרואב עורז םע 'מ 52.4 הבוגב      
תינדי תינכמ תננכ , ןוטב חטשמב תנגועמ      
תמגוד , 'מ 01 ךרואב 613 הטסורינ תרשר      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .תינכתב טרופמכ "םרלומ" תרצות  
      
תילמשח  תננכ רובע  המרהה ןקתמל   תפסות     02.100
תוברל קוריפל תנתינש תינדיה תננכה םוקמב      

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .ע.ש וא  "םרלומ" תרצות תמגוד , למשח תנזה  
      
אתב 613 הטסורינ יושע 01" רטוקב ריק  רגס     02.115
תוברל הביאשה תנחתל השילגו הסינכה      
רגסה תלעפהל ריצ ,אתה ריקל הדומצ הליסמ      
,אתה קמועל םאתהב 'מ 0.6 - כ ךרואב      
מ"ס 09 - כ הבוגב הלגלגל תקצי יושעמעמ      

 14,000.00 14,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה .ע.ש וא "טאז" תרצות הלגלגו  
      

1,503,850.00 0.20.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../068 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     068 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
1,503,850.00 מהעברה      

      
      
טרפל םאתהב השילגה רוניצ לע אצומ ןקתמ     02.200
חטשמ ,םיעצמ,הביצח וא/ו הריפח תוברל      
לע הפלק ,רזוח יולימ,ר"מ 01-כ חטשב פר-פיר      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק ינכתב טרופמכ טלפמוק לכה אצומה רוניצ  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,509,850.00 הביאשה תנחת הנבמ 20 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../069 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     069 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם ו ח ת ב  ם י מ  ת ק פ ס א ל  ם י ו ו ק  30 ק ר פ       
ה נ ח ת ה       
      
בלוצמ ןליטאילופ יושע וק לש תורבחתה     03.010
מ"מ 011 רטוקב םייק םימ וקל מ"מ 57 רטוקב      
תפישח ,הריפח תוברל  בלוצמ ןליטאילופ יושע      
תרזחה ,וח יולימ ,שרדנכ םיחפס ,םייקה וקה      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק לכה 'וכו ותומדקל חטשה בצמ  
      
ןיגב תורוקמ תרבחל םולשת רובע בצקה     03.020
1 2/1"  רטוקב הביאשה תנחתל רוביח תנמזה      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק ח"זמו ץחל ןיטקמ תוברל  
      
דימע( רוחש 01 גרד בלוצמ ןליטאילופ רוניצ     03.030
    V.U( מ 2.1 דע קמועבו מ"מ 57 רטוקב'  
,לוח דופיר ,הביצח וא/ו הריפח ,םיחפס תוברל      
שה בצמ תרזחה ,לוחב הריפחה יולימ      

 19,200.00   120.00   160.00 .'וכו שרדנכ תוקידב ,ותומדקל רטמ   
      
מ"מ 02 רטוקב לבא ל"נכ ןליטאילופ רוניצ     03.040

  1,000.00    50.00    20.00 מ"ס 08 דע קמועב רטמ   
      

    150.00   150.00     1.00 "תמח" תרצות 1140-4 םגד הגרבה םע ןג זרב 'חי  03.045
      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .2" טנרדיה 'חי  03.060
      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תינכתב טרופמכ ינקת זגרא ךותב 2" ןולגלג 03.070
      
ללוכ יקפוא חודיק י"ע שיבכל תחתמ רבעמ     03.080
עובצ 8/3" .ד.ע הדלפ יושע ןגמ רוניצ תקפסא      
ילעבו .צ.ע.מ םע םואת ללוכ ,יסקופא      
לשביצח וא/ו הריפח ,שיבכה ידיצמ תויתשתה      
ךרוצל שיבכה ידיצ ינשמ קמוע לכב רובה      
,םורב ,םוקמב יקפוא חודיק ,הלחשהו חודיק      
וא/ו הליגר עקרקב ,שרדנה יפל קמועב עופישב      
ךותיר ,"רודלוב" לע תורבגתה ללוכ תיעלס      
בצמה תרזחהו ,ןגמה רוניצה יקלח לש םלשומ      
לכ ללוכ ,)חודיקה ךרוא יפל הדידמה( ותומדקל      
רוניצה ,תומלשב וז הדובע תמלשהל שורדה      

125,000.00 2,500.00    50.00 .01" רטוקב רטמ   
      
לוגסקפ וא ןליתאילופ רוניצ תנקתהו הקפסא     03.090
חודיקב ןגמ רוניצב וא ןגמ לוורשב 01 גרד      
,םירוביח עוציב ,רוניצה תלחשה ללוכ יקפוא      
שרדנכצק ימטאו ךמס ילענ תנקתהו תקפסא      

  3,500.00    70.00    50.00 .מ"מ 57 רטוקב רוניצה ,טלפמוק לכה טרפמב רטמ   
      
      
      
      

197,750.00 הנחתה םוחתב םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../070 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     070 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה נ ח ת ה  ם ו ח ת ב  ב ו י ב  י ו ו ק  40 ק ר פ       
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 052 רטוקב רוניצ     04.010
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 67.1-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  1,825.00   365.00     5.00 .'מ 52.2 רטמ   
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 052 רטוקב רוניצ     04.020
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 62.2-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  2,000.00   400.00     5.00 .'מ 57.2 רטמ   
      
.י.ת יפל .יס.יו.יפ יושע מ"מ 052 רטוקב רוניצ     04.030
    488 8-NS, ללוכ ,'מ 0.3 ךרואב ,רצק בויבל  
דעו 67.2-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה      

  2,100.00   420.00     5.00 .'מ 52.3 רטמ   
      
    488 8-NS, מ 0.3 ךרואב,01 גרד רצק בויבל', 04.035
דעו 0.6-מ קמועב םיטרפמב טרופמכ לכה ללוכ      

 16,250.00   650.00    25.00 .'מ 0.7 רטמ   
      
קמועו רטוק לכב םייק בויב אתל תורבחתה     04.120
תנקתה,אתה ןפודב הביצח תוברל אוהש      
עוציעב,םלשומ םוטיא תלבקל אתל םירבחמ      
םיעצמאב שומיש,שרדנה יפל םידוביע      
הדובעל בויבה ירז תקספהל      
בצמ תרזחהו  'וכו בויב תבאשמ,תילכימ,שביב      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק תומלשב ותומדקל חטשה  
      
םייק וק לע השדח החוש תנקתה רובע תפסות     04.130
יולג , הביצח וא/ו הריפח ללוכ אוהש קמוע לכב      
ללוכ  טרפמ יפל החוש תנקתה , רוניצה      
םיאצויהויסנכנה  תורוניצה לע החושל םירבחמ      
תלבקל תושורדה תודובע לעו םיימינפ םילפמ      
החושה רובע( . תמלשומ השדח החוש      
םיאתמ  ףיעס יפל דרפנב םלושי השדחה      

    900.00   900.00     1.00 'פמוק . )תויומכה בתכב  
      
קמוע לכב תמייק תרוקיב תחוש םוקישו יוקינ     04.140
רחא רמוח לכ וא לוח ,תלוספ יוניפ ללוכ אוהש      
,תוילוחה ןיב טיט ,החושה תפיטש ,החושב      
היקהחוש תלבקל 'וכו תוגרדמה תעיבצ      

  1,000.00   500.00     2.00 'פמוק .דחוימ טרפמב יפל תדקפתמ  
      
      
      
      
      
      
      

 24,975.00 הנחתה םוחתב בויב יווק 40 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../071 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     071 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ב ו י ב  י נ ק ת מ  50 ק ר פ       
      
521 רטוקב היצטיברגל הקינסמ רבעמ את     05.040
ללוכ 'מ 57.2 דעו 'מ 62.2 לעמ קמועבו מ"ס      
םע תקצי יושע הסכמ םע הביצח וא/ו הריפח      

  5,000.00 5,000.00     1.00 ןוט 0.04 סמועל םיאתמ בגנ תמר ימ למס 'חי   
      
'מ 67.2-מ קמועבו מ"ס 521 רטוקב הרקב את     05.050
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 52.3 דעו      
בגנ תמר .א.מ למס םע תקצי יושע הסכמ      

  5,500.00 5,500.00     1.00 .ןוט 0.04 סמועל םיאתמ 'חי   
      
0.6 לעמ קמועבו מ"ס 051 רטוקב הרקב את     05.070
םע הביצח וא/ו הריפח ללוכ 'מ 0.7 דעו 'מ      
םיאתמ בגנ תמר ימ למס םע תקצי יושע הסכמ      

 36,000.00 18,000.00     2.00 .ןוט 04 .0 סמועל 'חי   
      
דעו 'מ 10.7 לעמ קמועמ מ"ס081 רטוקב את     05.100
הסכמ םע תוימורט ןוטב תוילוח יושע 'מ 0.8      
הצעומה למס םע מ"ס 06 רטוקב תקצי יושע      
םע סלגיפ יושע םלוס ,ןוט 04 סמועל הרקות,      

 28,000.00 28,000.00     1.00 'פמוק ."ןוגלוס" תרצות CR-0003 םגד ןוחטב בולכ  
      

    800.00   800.00     1.00 .'מ 0.3 דע קמועב 01" רטוקב ינוציח לפמ 'חי  05.120
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 75,300.00 בויב ינקתמ 50 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../072 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     072 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל ו  ר ו ט ר נ ג  ה נ ב מ  70 ק ר פ       
      
םינפ תודימב למשחה תוחולו רוטרנגל הנבמ     07.010
תוחול ,למשחה תרבח לש חולל 'מ 0.40.7X -כ      
תודובע ,ןידעה בוגמהו ,הנחתה לש למשח      
לכ עקרקה ץעוי יפל סוסיב תודובע ,רפע      
יפל תורגסמ תודובע , ךרוצה תדימב תואסנולכ      
דודיב, לקטב היושע הדמ,גג םוטיא , תינכת      
ןריטסילופ יושע 03-פ מ"ס 5 יבועב ימרט      
חיט,ג ימ תרנצו ינטלוק,םוטיא,ףצקומ      
תולעת,רטפוקילהב הפצרה תקלחה,םינפ      
למשחו הרואת ,רוטרנגלו למשחל תונכהו      
ץוח יופיח,הנבמל תחתמו גגב םירבעמ,רדחב      
ה ,םיטרפו תוינכת יפלע הרוסנ הפצמ ןבאב      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק      
למשחו היצקורטסנוק,תולכירדא      
םיטרפמהו םיטרפ,היצקורטסנוק,הנבמה      

150,000.00 150,000.00     1.00 'פמוק םיינכטה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

150,000.00 למשח תוחולו רוטרנג הנבמ 70 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../073 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     073 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ל מ ש ח  ת ו ד ו ב ע  80 ק ר פ       
      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.80 ק ר פ  ת ת       
      
תורוניצל וא/ו םילבכל תולעת תביצחו הריפח     08.1.001
יוסיכו דופיר ללוכ םיידיב וא םילכב תרושקית      
ותומדקל חטשה תרזחה ,הריפח יולימ ,לוח      
001 דעקמועב הלעתה .המדא יפדוע קוליסו      

  6,000.00    40.00   150.00 .מ"ס 06-04 בחורו מ"ס רטמ   
      
'מ 6 הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     08.1.002
,רובה תביצח/תריפח  ללוכ B  03 ןוטבמ קוצי      
יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ ילוורש תנכה      
תודובעהראש לכו םינגומו םירבוחמ דוסי      
הנקתהו הקפסאל םישורדה םירמוחהו      

  3,400.00   850.00     4.00 .טלפמוק 'חי   
      
מ"ס08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     08.1.003
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 001 קמועב      
גוסמ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      
את דועי טוליש ללוכ ןוט 8 סמועל ינוניב      

  1,600.00   800.00     2.00 .תרוקיבה 'חי   
 11,000.00 רפע תודובע 1.80 כ"הס  

      
.ת ר נ צ ו  ם י ל י ב ו מ  2.80 ק ר פ  ת ת       
      
םינושה םיליבומה לש הנקתה ,הקפסא הלבוה      
םינושה רזעה ירמוח לכ ללוכ ,ראותמל םאתהב      
.טלפמוק םישורדה      
      
מ"מ 08 רטוק יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     08.2.002
ןומיס טרסו הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב      

  5,600.00    28.00   200.00 .ינקת רטמ   
      
יבועב מ"מ 011 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.003
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 6.3 ןפוד      

  3,300.00    33.00   100.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     08.2.004
טוח ללוכ הנכומ הריפחב ,מ"מ 3.5 ןפוד      

  3,680.00    46.00    80.00 ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 001 בחורב תולעת     08.2.005
וא הנבמ לע  תועובק ,עובצ  וא ןוולוגמ חפמ      

  3,552.00    59.20    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
      
,מ"מ 001 קמועבו מ"מ 003 בחורב תולעת     08.2.006
וא הנבמ לע תועובק ,עובצ וא ןוולוגמ חפמ      

  5,640.00    94.00    60.00 לזרב יקוזיחו הסכמ ללוכ ,הרקתהמ תויולת רטמ   
 21,772.00 .תרנצו םיליבומ 2.80 כ"הס  

      
קובץ: 2289-1   .../074 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     074 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ם י ל ב כ ו  ם י כ י ל ו מ  3.80 ק ר פ  ת ת       
      
תודובעה רובע םה הז קרפב םילבכהו םיטוחה      
.תודוקנה תרגסמב ןניאש      
      
,תונושה תוזפה רובע םינוש םיעבצב םיטוח     08.3.002
םירבוחמו תורוניצל םיסנכומה  הקראהו ספאה      
םירזיבאה  לא  וא  תוחולה  לא םהיתוצק ינשב      
רזעה 'בעו רזעה  ירמוח תוברל ,םירחאה      
)תודוקנה תרגסמב ןניאש תודובע רובע(      

    500.00     5.00   100.00 .ר"ממ 5.2 ךתחב םיטוח רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.003
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  2,600.00    26.00   100.00 .ר"ממ 53ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוקראה רובע םייולג  תשוחנ  יטוח ךא ל"נכ     08.3.004
,שומישל םינכומו םירבוחמ ,םיבכרומ ,'וכו      

  7,740.00    43.00   180.00 .ר"ממ 07 ךתחב רוזש סופיטמ רטמ   
      
תוברל YX2N סופיטמ תשוחנמ םילבכ     08.3.005
לע החנה וא תורוניצ ךותב הלחשה      
,רזעה ירמוח ,תולעת ךותב וא תויצקורטסנוק      
ויתווצק ינשב לבכה רוביחו תופומ ,דודב ירמוח      
ךתחב תודוקנ תרגסמב םניאש תודובעה רובע      

  1,600.00     8.00   200.00 .טלפמוק ר"ממ 5.1X3 רטמ   
      

  5,500.00    11.00   500.00 .ר"ממ 5.2X3 ךא ל"נכ רטמ  08.3.006
      

  7,500.00    25.00   300.00 .ר"ממ 5.1X21 ךא ל"נכ רטמ  08.3.007
      

  1,800.00    18.00   100.00 .ר"ממ 5.2X5 ךא ל"נכ רטמ  08.3.008
      

  6,600.00    55.00   120.00 .ר"ממ 01X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.009
      

  7,200.00    60.00   120.00 .ר"ממ 52X4 ךא ל"נכ רטמ  08.3.010
      

 14,400.00    72.00   200.00 .ר"ממ05X4 +53 ךא ל"נכ רטמ  08.3.011
      

  2,500.00    25.00   100.00 .WG22 גוז  4 ךכוסמ  לבכ ךא ל"נכ רטמ  08.3.012
 57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 כ"הס  

      
ת ו נ ג ה ו  ת ו ק ר א ה  4.80 ק ר פ  ת ת       
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     08.4.001
'מ 5.1 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
הכירב ץצח תפצר םע תעבט קדהמ ,השקה      

  3,800.00   950.00     4.00 'פמוק .טלפמוק טוליש  העובצהסכמ  
      

  3,800.00 4.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../075 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     075 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  3,800.00 מהעברה      

      
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     08.4.002
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ .'מ 5.1      

  1,000.00   250.00     4.00 'פמוק .טלפמוק .השורדה  
      
יפל טלפמוק דויצו ןקתימ תקראה עוציב     08.4.003

  3,500.00 3,500.00     1.00 'פמוק .רוטרנגל ללוכ םינקתהו ןנכתמה תושירד  
  8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 כ"הס  

      
ת ו ע ו ר ז ו  ה ר ו א ת ל  ם י ד ו מ ע  5.80 ק ר פ  ת ת       
      
ןלוגמ הדלפמ ,'מ 8 הבוגב לוגע הרואת דומע     08.5.001
םייביטרוקד השבלה ירזיבא ,ללוכה םח ץבאב      
דוסיה תטלפ יוסיכל םוינמולא תקיצי םייושע      
םע םירזיבא אתו דוסי תטלפ ,דומעה ףוג      
דוד  תמגוד הטסורינ יושע הריגס גרובו הסכמ      
לעפמב עובצ .רשואמ ע"ש וא תורוא שעג      

 14,000.00 3,500.00     4.00 .סקלפוד טרפמ י"פע ןרציה 'חי   
      
"עלס" תמגוד םיסנפל המיאתמ הדלפמ עורז     08.5.002
רוביחה ירזיבא לכ ללוכ תוינכותל םאתהב לופכ      

  2,400.00   600.00     4.00 .טלפמוק דומעל 'חי   
 16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 כ"הס  

      
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  6.80 ק ר פ  ת ת       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ :תורעה      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח  ,טוויח ,םיקדהמ      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח ץיודנס      
.דויצה יריחמב      
      
םינומ חולל רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.002
ןנכתמהו י"חח םע םואתב יפוס םוקימ י"חח      
המודכו החמוג תקפסא ללוכ עוציב ינפל      

  4,500.00 4,500.00     1.00 'פמוק .הז קיורפב שרדיי םאב .טלפמוק  
      
הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הלבוה הקפסא     08.6.003
רדח ךותב ןקתומ למשח תוחולל הנבמ לש      
ללוכ  תכרעמה תלעפהל דויצה לכ ללוכ למשח      
תושירדו תינכות יפלו שא יוביכו יוליגל תכרעמ      
ללוכ אל ךא[ ,טלפמוק ןקתהו קוחה  שא יוביכ      

 85,000.00 85,000.00     1.00 . ]דבלב O I יסטרכו תנכותמה רקבה תא 'חי   
      
      
      

 89,500.00 6.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../076 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     076 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 89,500.00 מהעברה      

      
      
,םיאתמ ךרואב סקאוק לבכ ללוכ רשקמ לב     08.6.004
הנטנא ,הנטנאל רוביחל םירבחמ ללוכ      
תטישל BD3רבגה ללוכ ZHM009-ל תיעוצקמ      
    MSG )ד ע W001(, לכ םע הטסורינ גלפ ללוכ  
דויצ לכ .טלפמוק הנקתהל םישורדה םירזיבאה      

 68,000.00 68,000.00     1.00 'פמוק . ןימזמה רושיאב הרקבה  
      
לש הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הקפסא     08.6.005
תשרב תובותכ תועדוה תחילשל תכרעמ      
חוקלה תשירדל םאתהב לארשיב תיראלולסה      
גנרוא וא סרימ וא ןופאלפ וא םוקלס תועצמאב      
סיטרכ ללוכ דיתעה םישדח םילעפמ וא      
ירודיש רובע ינקת DRCA-MIS תרושקת      
    MSG, ןוישר ללוכ יעוצקמ ינוציח םדומ  
ללוכ, לארשיב לבוקמכ תרושקיתה דרשממ      
היהי םדומה םהיניב רוביח ילבכו תונטנא      
תטישב לארשיב תותשרה לכב לועפל לגוסמ      
    MSG -SRPG יסיטרכ םע הרושכ לועפל עדיו  
קפוסי DRAC MIS ה סיטרכ. לבוקמכ MIS ה      
ךרוצל ןוכמה לש תורישה ןתונו ןימזמה י"ע      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק . קפסה לא עובק בויח  
      
ותלעפהו ןקתמה תצרהו ןוכמל הנכותה תביתכ     08.6.006
ינכטה טרפמל םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה      
טקייורפה לש תוינכותהו תויומכה בתכ      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
ןוכמלו הנחתל יזכרמה בשחמל הנכותה תביתכ     08.6.007
דועת תוארתה םיכסמ ללוכ וז הנחתל קר      
ןקתמה תצרהו המודכו תולקת תולעפה      
םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה ותלעפהו      
לש תוינכותהו תויומכה בתכ ינכטה טרפמל      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק . בשחמה תקפסא אל ךא טלפמוק טקייורפה  
217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 כ"הס  

      
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ק נ ו  ם י ר ז י ב א  7.80 ק ר פ  ת ת       
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     08.7.001
,חפ ןוגג םע יבוע מ"מ 5.1 ןבלוגמ חפמ דומעה      
םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח ז"אמ םע      
וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה יקדהמ      
    3KAPOCתרצות IXEGOS האיצי יקדהמ םע  
הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות םיסנפל      

  1,000.00   250.00     4.00 .טלפמוק סנפל דע לבכו 'חי   
      
לבכו ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל תפסות     08.7.002

    280.00    70.00     4.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ 'חי   
  1,280.00 7.80.40 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2289-1   .../077 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     077 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
  1,280.00 מהעברה      

      
      

    800.00   800.00     1.00 'פמוק .טלפמוק תינכות יפל םייק חולל תורבחתה 08.7.003
      
,מ"מ  61 רטוקב רונצ תוברל ,םורח ןצחל 'קנ     08.7.004
םע םורח ןצחלו ר"ממ  5.1X3 ךתחב  םיכילומ      
,תרגסמ םע  אספוקב ןקתומה ,םיעגמ ינש      
טילקב טולישו ,הריבשל ףוקש  יטסלפ יוסכ      
ומכ אספוק( ,תינכת יפל ,טורח ץיודנס      

  1,200.00   400.00     3.00 522E-SAZ( םגד "עינמלט" 'קנ   
      
ןקתומ םימ ןגומ הירטפ ןצחל םע ךא ל"נכ     08.7.005

    855.00   285.00     3.00 .ןקתימב 'חי   
      
תרנצ ללוכ שורדה לכ ללוכ רוביח תדוקנ     08.7.006
לש הלעפהו רוביחל המודכו תולעת תוביצח      
קספמ ,טטסוסרפ ,טטסומרט ומכ דוקיפ רזיבא      
,סחדמ ,דיאונילוס, םינוש םיגצ, תומלצמ, לובג      

  6,400.00   160.00    40.00 'פמוק .המודכו הקיפס ידמ ,םיפוצמ  
      

    750.00   250.00     3.00 'פמוק . ס"כ 05  דע תובאשמו םיעונמ ךא ל"נכ 08.7.007
      
סגא גוסמ ףוצמ לש רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.008
הנקתה רטמ 51 דע ךרואב ילנגרוא לבכ ללוכ      
םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו םזיה תשירד יפל      

  2,400.00   600.00     4.00 םייפוס 'חי   
      
לכ ןקתימה לש יתכתמה הנבמה לכ תקראה     08.7.009
ללוכ ,למשחה קוחל םאתהב המודכו תרנצ      

  1,000.00 1,000.00     1.00 'פמוק .רוביחה יכילומ ,תולעת  
      
םילאיצנטופ תאוושהל ינבלמ הקראה ספ     08.7.010
1 -כ ךרואב תשוחנ יושע למשח חול ב בכרומ      
רטוקב םיגרב 51 תוברל ,מ"מ 5/05 ךתחבו 'מ      
תויציפק תויקסיד םע זילפמ םייושע ,8/3"      

    350.00   350.00     1.00 .הנקתהו םיגרבל םימאתומ םירוח ,םימואו 'חי   
      
הבוג דמ לש הלעפהו  רוביחו הנקתהו הקפסא     08.7.011
וא  ragnarinim ןורטגמ תמגוד  קינוסרטלוא      
שגר ללוכ  spx  01 ששג ללוכ  רשואמ ע"ש      
ךרואב ילנגרוא לבכו הרוטרפמט זוזיקל ימינפ      
םזיה תשירד יפל הנקתת םיאתמ רטמ 01      
ירחא םייפוס םינווכ ללוכ טלפמוק ןנכתמהו      

 11,200.00 11,200.00     1.00 הלעפהה 'חי   
      
      
      
      
      
      

 26,235.00 7.80.40 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../078 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     078 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 26,235.00 מהעברה      

      
      
הצירפ תכרעמ לש הבכרהו הנקתה ,הקפסא     08.7.012
תיטוחלא תזכר תללוכה הביאשה ןוכמל      
םיאלגו הנבמל םיאלג ,יטוחלא ןגייח ,תרשואמ      
לדוגל םאתהב תומכה ,תורצחל םידחוימ      
םיאלג 4 -מ תחפית אלו רצחהו הנבמה      
תונריס תללוכו םיימינפ םיאלג 4 -ו םיינוציח      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק תוימינפו תוינוציח  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.013
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ללוכ למשחה תרבח י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     08.7.014
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ןמויב םושיר יפל , הרקב יאנכט לש י'גר תעש     08.7.015

  2,375.00    95.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ע"ש   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     08.7.016

  1,625.00    65.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  1,375.00    55.00    25.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  08.7.017
 57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  8.80 ק ר פ  ת ת       
      
W 06  יגח םגד DEL "עלס" בוחר תרואת ףוג     08.8.001

 15,200.00 3,800.00     4.00 'פמוק .ע"ש וא  
 15,200.00 הרואת יפוג 8.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

קובץ: 2289-1   .../079 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     079 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ו ט א ר נ ג  9.80 ק ר פ  ת ת       
      
לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא הלבוה     08.9.001
םאתהב ד"לס AVK 011 0051  םוריח רוטרנג      
42 רלוס לכימ ללוכ  ףרוצמה ינכתה טרפמל      
ןעטמו רבצמ ,םיאתמ זוזגא,הבאשמ תועש      
ינועש ,חכו דוקיפ ילבכ רוביח ,םיעוזעז ימלוב,      
םוחו ןמש ץחל תנגה, הניעט ץחל םוח      
חתמ םרז ידמ ,דוקיפו חכ למשח חול,עונמ      
יצח ישאר ז.מ הדובע תועש הנומו רדת      
תקראה  תוינכותו תינכט תורפס,יטמוטוא      
ללוכו רתאב הכרדהו הצרה הלעפה רוטרניגה      
היגרנאה דרשמו ךמסומ קדוב הקידב ירושיא      
םישדוח  42  ל"נהל תוירחא ,ל"נה רוטרניגל      
טלפמוק םוריח תעשב הדובעל רוטרנגה      

 85,000.00 85,000.00     1.00 'פמוק .רשואמ ע"ש וא גילרמש תמגוד  
      
למשח תוחולו רוטרנגל הנבמל ךא ל"נכ     08.9.020
לש הקתשה ללוכ 'מ 0.6X5.2-כ םינפ תודימב      
    BD56 רפע תודובע ללוכ רטמ 5.1 לש קחרממ  
םיעצמ , עקרק תפלחה ,סוסיבל      
,תותלד ללוכ תורגסמ תודובע,םיקדוהמ      
עבצב העיבצ  ,ריווא תסנכהל הפפר , תונולח      
למשח תונכהו תולעת,רוטרנגל סיסב  ,יטטניס      
למשחו הרואת תכרעמ ,תוחוללו רוטרנגל      
תוינכתב טרופמכ טלפמוק לכה ,הנבמב      

 56,000.00 56,000.00     1.00 'פמוק טלפמוק.'וכו למשח ,היצקורטסנוק ,תולכירדא  
141,000.00 רוטארנג 9.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../080 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     080 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ד ו י צ ו  ת ר נ צ  07 ק ר פ       
      
י ל מ ש ח  י נ כ מ  ד ו י צ  1.07 ק ר פ  ת ת       
      
הדלפ יושע ק"מ 0.4 חפנב הבבג ףוסיאל לכימ     70.1.001

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק ע.ש וא "ןולא" תרצות  
  8,000.00 ילמשח ינכמ דויצ 1.07 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  8,000.00 דויצו תרנצ 07 כ"הס  
2,902,243.00 ןיהמכ הביאש תנחת כ"הס

קובץ: 2289-1   .../081 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     081 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ה ר ק ב ו  ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  60 ק ר פ       
      
רוביחו הבכרה ,הקפסא רובע םיריחמ :תורעה      
לכ תוברל הז לכ .םינוש םירזיבא לש תוחולל      
,הריבצ יספ ומכ ,רזעה ירמוחו תודובעה      
יטלש ,תובכרה ,םיקוזיח  ,טוויח ,םיקדהמ      
םילולכ תשר לא רוביח ,המודכו םיטורח ץיודנס      
.דויצה יריחמב      
      
הנכות לש הלעפהו רוביח הנקתה הקפסא     06.002
תימיק הנחתב  םישורדה םירזיבאהו רקבו      
לכ ללוכ השדחה תכרעמל הרוביח ךרוצל      
םא קר הז ףיעס .טלפמוק  ךרצינהו שורדה      
רושיאבו המיאתמ הניא תימיקה תכרעמה      
לש תוינכותה יפלו . דבלב ןנכתמהו חקפמה      

 52,000.00 52,000.00     1.00 'פמוק הז זרכמב תושדחה תונחתה  
      
לש הצרהו הלעפה רוביח הנקתה הקפסא     06.003
תשרב תובותכ תועדוה תחילשל תכרעמ      
חוקלה תשירדל םאתהב לארשיב תיראלולסה      
תכרעמל הרוביח ךרוצל תימיק הנחתב      
תכרעמה םא קר הז ףיעס.טלפמוק השדחה      
חקפמה רושיאבו המיאתמ הניא תימיקה      
תונחתה לש תוינכותה יפלו. דבלב ןנכתמהו      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .הז זרכמב תושדחה  
      
ותלעפהו ןקתמה תצרהו ןוכמל הנכותה תביתכ     06.004
ינכטה טרפמל םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה      
טקייורפה לש תוינכותהו תויומכה בתכ      
תימיקה תכרעמה םא קר הז ףיעס.טלפמוק      
דבלב ןנכתמהו חקפמה רושיאבו המיאתמהניא      
רשאכ דקומה ךרוצל תימיק תכרעמל המלשה[.      

 68,000.00 17,000.00     4.00 'פמוק ].רקב םינשמ אל  
      
רקבלו דקומב יזכרמה בשחמל הנכותה תביתכ     06.005
תונחתל םינוש םיכסמ ללוכ דקומב יזכרמה      
אלמ דועת הנחת לכמ תוארתה ,דקומהו      
םינוש תוחוד , תולקת ,תולעפה ,תונחתהמ      
ןקתמה תצרהו המודכו םינותנ תריגא,      
םאתהבו פ"מתה יפל תמלשומה ותלעפהו      
לש תוינכותהו תויומכה בתכ ינכטה טרפמל      
םיכסמ 52 דע   IMH . טלפמוק טקייורפה      
תוחפל םיכסמ עברא כ .טלפמוק םינוש םיגוסמ      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק .הנחתל  
      
      
      
      
      
      
      

165,000.00 0.60.50 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../082 4434889-40385 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     082 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
165,000.00 מהעברה      

      
      
:גוסמ הצעומה לש דקומב בשחמה ינותנ     06.006
zHG6.3 X0287-7i דבעמ גנימייג חיינ בשחמ      
    eroC letnI, 992 2 םא חולX חישק קסיד BT,  
4RDD ןורכז , BG215 2.M DSS קסיד      
    BG23חוכ קפס    dloG +08 CFP evitcA  
    W0001 riasroC  ךסמ יסיטרכ BG11 IT  
    0801 XTG ecroF eG AIDIVN לש תפסות  

 14,500.00 14,500.00     1.00 'פמוק תילבקמ האיצי 2 תוירוט תואיצי 2  
      
הנטנא ללוכ MSG יירלולס ,ימינפ  םדומ     06.007

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .טלפמוק םילבכו המיאתמ  
      

    350.00   350.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ל"נה בשחמל יטוחלא תדלקמו רבכע 06.008
      
הלעפה תכרעמ .  גוסמס  DEL   82 " ךסמ     06.009
    NIW 01.                       eciffO 8102. ללוכ  

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ל"נהל שורדה לכו תורפס םיקסיד  
      
תנקתומו ןוישירב סוריו יטנא הנגה תנכות     06.010
םינש שולשל ןוישר םע  23TESE תמגודכ      

    650.00   650.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      
AVK ENIL NO-SPU 5.7 קספ לא     06.011

  3,000.00 3,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק ל"נה תוכרעמלםיאתמה  
      
גוסמס גוסמ תבלושמ תינועבצ רזייל תספדמ     06.012

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק iF-iW    תשר תללוכה  
      
רשואמ ע"ש וא "ןוקזיוו" תמגוד םימושיי ללוחמ     06.013
תונולח סיסב לע רתויב תינכדעה הסרג      
א בלשל תודוקנ 003 מ תוחפ אל לש תלוביקו      
תוקיטסיטטס,םיפרג,תוחוד, םיכסמ ללוכ      
ללוכ, רקבה תונכת תמרב הנכות יוניש עוציבו      
ירוקמ הנגה גלפ ,םיקסיד האלמ תינכט תורפס      

 25,000.00 25,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק שורדה לכו יפל םיאתמ ןוישירב  
      
תוארתה אוהש  גוס לכמ  IMH  ךסמל הנכות     06.014
רקבב המודכו  תוחוד היצמרופניא תולקת      
שורדה לכ ללוכ יזכרמה בשחמהו יזכרמה      

 48,000.00 1,200.00    40.00 'פמוק .טלפמוק  
      
55" גוסמס תמגוד  VT טרמס הזיולט ךסמ     06.015

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק היילת ןקתימ ללוכ 0008 םגד  
      
      
      
      

271,200.00 הרקבו למשח תוחול 60 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../083 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     083 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו נ ו ש  ה ד ו ב ע  ת ו ע ש  70 ק ר פ       
      
תונקתההו תונושה תודובעה לכ עוציב     07.012
,הקפסאל ךרצינהו שורדה לכו םיטוויחהו      
הלעפהו הצרה, רושיא ,רוביח ,הנקתה      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .הצעומב יזכרמ דקומ רדחל טלפמוק  
      
ללוכ ,ךמסומ קדוב י"ע ילמשח ןקתמ תקידב     07.013
הקידבו םייוקיל ןוקית ,הקידבה רובע םולשת      
,טלפמוק ןקתמה לש יפוס רושיאל דע תרזוח      
תרבח םע םישורדה םימואיתה לכ ללוכ      
תוינכת תשגהו למשח רוביח תלבקל למשחה      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק .תודע  
      
ןמויב םושיר יפל , הרקב יאנכט לש י'גר תעש     07.015

  7,500.00   300.00    25.00 .רתאב חקפמה רושיאבו הדובע ע"ש   
      
םושיר יפל ,ךמסומ יאלמשח לש י'גר תעש     07.016

  1,625.00    65.00    25.00 .חקפמה רושיאבו הדובע ןמויב ע"ש   
      

  1,375.00    55.00    25.00 רזוע יאלמשח לש י'גר תועש ךא ,ל"נכ ע"ש  07.017
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 18,000.00 תונוש הדובע תועש 70 כ"הס  
קובץ: 2289-1   .../084 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     084 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ב י י ס  ד ג נ  ה נ ג ה  80 ק ר פ       
      
ת מ ח ו ל  ד ג נ  י ע צ מ א ו  ץ ו ע י י  1.80 ק ר פ  ת ת       
ר ב י י ס       
      
,ןימזמה ץעויל רבייס תחטבאל ץועייל בצקה     08.1.001
םולשתה ,החנה אלל ח"ש 000,02 כ"הס      
תפסותב ץעויל תורישי ןלבקה י"ע םלושי      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק הז םוכס לע החנה תתל ןיא -מ"עמ  
      
רבייסה תחטבה יביכרמ לכ תבכרהו תקפסא     08.1.002
הרקבה תכרעמב  ץעויה תויחנהל םאתהב      
יושיר ,הנכות ,דויצ ללוכ תונחתבו  תיזכרמה      
הנחת לכבו הרקבה זכרמב ,םינש 5-ל תונכתל      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק ינכטה טרפמב טרופמל םאתהב  
 70,000.00 רבייס תמחול דגנ יעצמאו ץועיי 1.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 70,000.00 רבייס דגנ הנגה 80 כ"הס  
359,200.00 תיזכרמ הרקב תכרעמ כ"הס

קובץ: 2289-1   .../085 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     085 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הביאש תנחתב רוטרנג 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
0 ק ר פ  00 ק ר פ       
      
לש קפסהב רוטרנגלזיד לש דבלב הקפסא     00.010
    05AVK ראותמכ 'פמוק ,רתאל הלבוה תוברל  
תויומכה יבתכב ךשמהב תורעהו טרפממ      

 45,000.00 45,000.00     1.00 'פמוק .טלפמוק  
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 'פמוק 05AVK רוטרנגל תקתשומ הפוח 00.020
      
לש הלעפה ,ילמשח רוביח ,תינכמ הנקתה     00.030
תופתתשה ןכו רוטרנגה יושיר ללוכ ,רוטרנגה      
י"ע תוכרעמ תקידב יכרצל רוטרנגה תלעפהב      

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ -. םירחא  
      
'פמוק - 'וכו םיקיתשמ תרנצ , הטילפ תכרעמ     00.040

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק .טרפמב ראותמכ  
      
םיזרב,םייפדוע/הקפסא תרנצ , קלד תכרעמ     00.050
,קלד תמירז הנומ, קלד יננסמ ,םיירובכ      
תנגה , הריפח , ינדי/ילמשח קלד תובאשמ      

  4,000.00 4,000.00     1.00 'פמוק 'פמוק - 'וכו תרנצ  
      
רוטרנגה רדחב ןקתומ יליע יעובש קלד לכימ     00.070
ראותמכ רטיל 0002 חפנב  הרצאמ ללוכ      
ןוטבמ סיסב ללוכ טלפמוק טרפמב      
לכיממ תוליזנ ינפב הארתה תכרעמ,,ןיוזמ      
,קלד יולימ חתפ ,ןוכמה רקבל יוויחוברל ישאר      

 20,000.00 20,000.00     1.00 .ינכטה טרפמב ןיוצמה לכו ק"מ   
      
םויסב יעובשה קלדה לכימ לש ינושאר יולימ     00.080

 12,000.00 12,000.00     1.00 'פמוק .אלמ לכימה רשאכ תכרעמה תריסמו הצרהה  
      
חתפל רוטאידרה ןיב תינושמש דב תרגסמ     00.090
03/03L ליפורפ תורגסמ יתנש ללוכ ריקה      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .לזרב תכבסב הסוכמ חתפ ללוכ ןבלוגמ  
      
ישאר קספמ רובע רוטרנגה לע ןקתומ חול     00.100
רדתו םרז חתמל םינווחמו ןומיס תוירונ ללוכ      
08/001 רוטרנגל ישאר קספמ תוברל ,שרדנכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 .רפמא 00022 רצק םרז רפמא 'חי   
      

  3,000.00 1,000.00     3.00 תיפסכ עגמ O.C 1. קלדל רפוגמ ףוצמ 'חי  00.110
      
זגרא ללוכ ןרפואינ מ"מ 53 הקראה לבכ     00.120

  1,300.00 1,300.00     1.00 'פמוק 'מ 02 ךרואב הבולכ תנקתהו  
      
חתמ .רוטרנגל יטמוטוא םירבצמ ןעטמ     00.130
םרז .03-42CDV :האיצי .032CAV :הקפסא      
םרז דמ .האיצי חתמ דמ .02A דע האיצי      

  1,500.00 1,500.00     1.00 .םירבצמ תללוס תוברל,האיצי 'חי   
      

114,200.00 0.00.60 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: 2289-1   .../086 4434889-40389 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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13/12/2018
דף מס':     086 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

הכלימ ראב הביאש תנחתב רוטרנג 60 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
114,200.00 מהעברה      

      
      
ג"ע דוקיפו הענתהל למשח תכרעמ טוויח     00.140
הלעפהל דוקיפ תספוק ללוכ רוטרנגלזידה      

    200.00   200.00     1.00 'פמוק .ףרוצמ םישרת יפל תימוקמ  
      
רדח זכרמב הרקתל יולת .ג"ק 3 טמוקבא לכימ     00.150

    900.00   900.00     1.00 'פמוק .רוטרנג  
      
טלפמוק הנחתה יושירו רושיא ,הצרה ,הלעפה     00.160
לכ לש תיטמוטוא הלעפה תוברל טרפמ יפל      
רואתמכ דוקיפ תוחולל רבוחיש רחאל דויצה      

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק יללכהו דחוימה טרפמב  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

117,300.00 0 קרפ 00 כ"הס  
117,300.00 הכלימ ראב הביאש תנחתב רוטרנג כ"הס
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13/12/2018
דף מס':     087 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןוצמיח ינגא לוטיב 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ן ו צ מ י ח  י נ ג א  ל ו ט י ב  10 ק ר פ       
      
ה צ ו ב  ק ו ל י ס ו  ,ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  1.10 ק ר פ  ת ת       
ח ט ש ה  י נ פ  ם ו ק י ש ו       
      
8102/21/2 ןוכדע      
      
ןקתמ לוטיבל תוסחייתמ הז קרפב תודובעה      
רפכב לופיטה ןקתמו ענרב שדקב לופיטה      
.הנצינ רעונה      
      
תכרעמש ירחא קר עצובת םינגאה לוטיב      
הקינסה יווקו הביאשה תונחת ללוכ הביאשה      
בתכב רושיא ןתינו החלצהב םילעופו ולעפה      
תודובעהקוריפה ץודובעב ליחתהל ןלבקל      
לופיטה ןקתמ לוטיבל תוסחייתמ הז קרפב      
רעונה רפכב לופיטה ןקתמו ענרב שדקב      
.הנצינ      
      
חטשב רייסל ןלבקה לע ,העצהה ןתמ ינפל      
יולימ בצמ תא תוארלו םינקתמה ינשב      
קלסל ישיש הצובה תומכ תא ךירעהל,תוכירבה      
תא איבהל תנמ לע קרפל שיש םינקתמה תאו      
חטש ועצובש ינפל היהש בצמל םינקתמחטש      
יעבטו קלח      
      
שדח ןקתמ ללוכ ענרב שדקב לופיטה ןקתמ      
ינגא ינשמ בכרומה ןליתאילופ תועירי הפוחמ      
ןוצמח ינגא ודילו דחא ןוצמיח ןגאו עוקיש      
ינגא שו עוקיש ינגא ינש םיללוכה םינינשי      
.רפע םייושע ןוצמח      
      
השולש ללוכ  הנצינ רעונה רפכב לופיטה ןקתמ      
.רפע םייושע  ןוצמיח  ינגא ינשו עוקיש ינגא       
      
ינגאמו עוקיש ינגאמ הצובו םילזונה לכ קוליס     01.1.009
רחאל  ענרב שדקב םינשיהו םישדחה ןוצמיח      
הבוטר הצוב תביאש ללוכ םינגאה שוביי      
תחתמ הצוב ףוסיא ,ךרוצה תדימב הצחמל      
םימיק העירי תיתחת/עקרק ינפל דע םינגאה      
םילכב שומיש , תוללוס ינפו םינגאה תיתחתב      
ןהו יוניפל ןה ךרוצה יפל םידחוימ      
ךפש ירתאל הצובה קוליס,הלבוהל      
תודועת תגצה ללוכ הצובה תטילקםירשואמ      
לופיט  ןקתמ יפל הדידמה ,ךרוצה יפל יוניפ      
ינגא רפסמו עוקיש ינגא רפסמ ללוכה םלש      

300,000.00 300,000.00     1.00 'פמוק ןוצמח  
      
רפכב ןוצמיח ינגאמו עוקיש ינגאמ הצוב קוליס     01.1.010

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק ל"נכ לכה ללוכ הנצינ רעונה  
350,000.00 1.10.70 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 2289-1   .../088 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     088 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

ןוצמיח ינגא לוטיב 70 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
350,000.00 מהעברה      

      
      
םינגאה ביבס  םימייקה םינקתמה לכ קוריפ     01.1.011
ינקתמ ללוכ ענרב שדק ןקתמב  םינגאבו      
,םינגאה ביבס תרנצו םיאת ,האיציו הסינכ      
םינוש םיגוסמ םינקתמ ,םירעש ,תורדג      
'וכו ןליתאילופ תועירי קוריפ ,םינקתמהיבס      
לכמ םינקתממ םייקנ םינגא יחטש תלבקל      
תרבעהוללוכ רפע תודובעל םתנכלו םיגוסה      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק רשואמ תלוספ רתא לא תלוספה  
      
םינגאה ביבס  םימייקה םינקתמה לכ קוריפ     01.1.015
לכה ללוכ הנצינ רעונה רפכ ןקתמב  םינגאבו      

 20,000.00 20,000.00     1.00 'פמוק ל"נכ  
      
רפעה תרבעהו  םינגאה ביבס תוללוס קוריפ     01.1.031
עקרקה ינפל דע ןוצמיחהו עוקישה ינגא לא      
רמוח תרבעה ,םינקתמה ביבס םייפוסה      
)מ"ק 0.2 דע ( םינגאל הבורקה הביבסהמ      
רמוח רוזיפ וא ךרוצה תדימב יולימל םינגאלא      
תדימב מ"ק 0.2 קחרמ דע חטשה ינפ לע ףדוע      
ירושיי, תובכשב עקרקה קודיה ללוכ ,ךרוצה      
ףיעסהרשוימו םלשומ חטש תלבקל 'וכו חטש      
ינש ןיב הנחבה אלל םינקתמה ינשל סחייתמ      

120,000.00 60,000.00     2.00 'פמוק )םינקתמה  
      
הדימב םינגאה יולימ ךרוצל אבומ רמוח     01.1.041
םינגאה יולימל קיפסמ וניא ימוקמה רמוחהו      

480,000.00    60.00 8,000.00 תובכשב וקודיהו ורוציפ ללוכ ק"מ   
1,020,000.00 חטשה ינפ םוקישו הצוב קוליסו ,רפע תודובע 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,020,000.00 ןוצמיח ינגא לוטיב 10 כ"הס  
1,020,000.00 ןוצמיח ינגא לוטיב כ"הס
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13/12/2018 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     089 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 הנבמ     
    
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             346,510.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                346,510.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 קרפ      
    

                             854,962.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 1.20 קרפ תת    
    

                854,962.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 כ"הס                
    
םימ תקפסאל םיווק 30 קרפ      
    

                 64,050.00 םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס                
    
בויב ינקתמ 40 קרפ      
    

                255,350.00 בויב ינקתמ 40 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              11,000.00 רפע תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              21,772.00 .תרנצו םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 קרפ תת    
    

                               8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 קרפ תת    
    

                              16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 קרפ תת    
    

                             206,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 קרפ תת    
    

                              57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              15,200.00 הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
    

                             141,000.00 רוטרנג 9.80 קרפ תת    
    

                535,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
 2,056,594.00 הנצינ לובגה ףוסמ הביאש תנחת 10 כ"הס                            
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     090 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 הנבמ     
    
רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             150,850.00 יולימו הריפח 1.10 קרפ תת    
    

                              14,100.00 זוקינ 2.10 קרפ תת    
    

                164,950.00 רפע תודובע 10 כ"הס                
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             963,520.00 ןוטב תודובע 1.20 קרפ תת    
    

                             477,000.00 ןויז תדלפ 6.20 קרפ תת    
    

              1,440,520.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                             495,200.00 םוטיא תודובע 1.50 קרפ תת    
    

                495,200.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
םוינימולא ,הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
סלגרביפו         
    

                              32,500.00 תונולחו תותלד 1.60 קרפ תת    
    

                              87,010.00 סלגרביפו תכתממ םינוש םיטירפ 2.60 קרפ תת    
    

                119,510.00 םוינימולא ,הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
סלגרביפו         
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              11,000.00 רפע תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              21,772.00 תרנצו םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 קרפ תת    
    

                               8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 קרפ תת    
    

                              16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 קרפ תת    
    

                             217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 קרפ תת    
    

                              57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              15,200.00 הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
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13/12/2018
דף מס':     091 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                             141,000.00 רוטארנג 9.80 קרפ תת    
    

                546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                              41,000.00 חיט 1.90 קרפ תת    
    

                 41,000.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              16,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 1.01 קרפ תת    
    

                 16,500.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                              10,025.00 העיבצ תודובע 1.11 קרפ תת    
    

                 10,025.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
ןבא תודובע 41 קרפ      
    

                              79,900.00 ןבא תודובע 1.41 קרפ תת    
    

                 79,900.00 ןבא תודובע 41 כ"הס                
    
ריוא גוזימ תודובע 51 קרפ      
    

                               7,000.00 ריווא גוזימ תודובע 1.51 קרפ תת    
    

                  7,000.00 ריוא גוזימ תודובע 51 כ"הס                
    
הנחתב חותיפו רפע תודובע 04 קרפ      
    

                             372,018.00 תנחתב חותיפו רפע תודובע 1.04 קרפ תת    
השיגה ךרדו הביאשה            
    

                372,018.00 הנחתב חותיפו רפע תודובע 04 כ"הס                
    
םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                               5,400.00 זוקינו לועת ,םימ יריבעמ 1.15 קרפ תת    
    

                  5,400.00 םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
 
 
 
 
 

קובץ: 2289-1   .../092 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     092 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

הנחתה םוחתב בויבו םימ יווק 75 קרפ      
    

                              71,350.00 םימ תקפסהל םיווק 1.75 קרפ תת    
    

                              60,950.00 בויב יווק 2.75 קרפ תת    
    

                             264,400.00 בויב ינקתמ 3.75 קרפ תת    
    

                396,700.00 הנחתה םוחתב בויבו םימ יווק 75 כ"הס                
    
דויצו תרנצ 07 קרפ      
    

                             107,950.00 םירזיבאו תרנצ 1.07 קרפ תת    
    

                             106,500.00 הרקבו דוקיפ דויצ 2.07 קרפ תת    
    

                             907,000.00 ילמשח ינכמ דויצ 3.07 קרפ תת    
    

              1,121,450.00 דויצו תרנצ 07 כ"הס                
 4,816,895.00 הנצינ רעונה רפכ-תינצינ הביאש תנחת 20 כ"הס                            

    
ענרב שדק הביאש תנחת 30 הנבמ     
    
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             405,080.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                405,080.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 קרפ      
    

                             834,750.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 1.20 קרפ תת    
    

                834,750.00 ילמשח ינכמ דויצו הנבמ 20 כ"הס                
    
םימ תקפסאל םיווק 30 קרפ      
    

                 31,050.00 םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס                
    
בויב ינקתמ 40 קרפ      
    

                205,300.00 בויב ינקתמ 40 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              11,000.00 רפע תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              21,772.00 תרנצו םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 קרפ תת    
    

                               8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 קרפ תת    
קובץ: 2289-1   .../093 4434889-40396 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     093 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 קרפ תת    
    

                             217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 קרפ תת    
    

                              57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              15,200.00 הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
    

                             141,000.00 רוטארנג 9.80 קרפ תת    
    

                546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
 2,022,902.00 ענרב שדק הביאש תנחת 30 כ"הס                            

    
ןיהמכ הביאש תנחת 40 הנבמ     
    
חותיפו רפע תודובע 10 קרפ      
    

                             389,646.00 חותיפו רפע תודובע 1.10 קרפ תת    
    

                389,646.00 חותיפו רפע תודובע 10 כ"הס                
    
הביאשה תנחת הנבמ 20 קרפ      
    

              1,509,850.00 הביאשה תנחת הנבמ 20 כ"הס                
    
הנחתה םוחתב םימ תקפסאל םיווק 30 קרפ      
    

                197,750.00 הנחתה םוחתב םימ תקפסאל םיווק 30 כ"הס                
    
הנחתה םוחתב בויב יווק 40 קרפ      
    

                 24,975.00 הנחתה םוחתב בויב יווק 40 כ"הס                
    
בויב ינקתמ 50 קרפ      
    

                 75,300.00 בויב ינקתמ 50 כ"הס                
    
למשח תוחולו רוטרנג הנבמ 70 קרפ      
    

                150,000.00 למשח תוחולו רוטרנג הנבמ 70 כ"הס                
    
למשח תודובע 80 קרפ      
    

                              11,000.00 רפע תודובע 1.80 קרפ תת    
    

                              21,772.00 .תרנצו םיליבומ 2.80 קרפ תת    
    

                              57,940.00 םילבכו םיכילומ 3.80 קרפ תת    
    

                               8,300.00 תונגהו תוקראה 4.80 קרפ תת    
 

קובץ: 2289-1   .../094 4434889-40 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     094 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

                              16,400.00 תועורזו הרואתל םידומע 5.80 קרפ תת    
    

                             217,500.00 הרקבו למשח תוחול 6.80 קרפ תת    
    

                              57,610.00 תונוש תודוקנו םירזיבא 7.80 קרפ תת    
    

                              15,200.00 הרואת יפוג 8.80 קרפ תת    
    

                             141,000.00 רוטארנג 9.80 קרפ תת    
    

                546,722.00 למשח תודובע 80 כ"הס                
    
דויצו תרנצ 07 קרפ      
    

                               8,000.00 ילמשח ינכמ דויצ 1.07 קרפ תת    
    

                  8,000.00 דויצו תרנצ 07 כ"הס                
 2,902,243.00 ןיהמכ הביאש תנחת 40 כ"הס                            

    
תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 הנבמ     
    
הרקבו למשח תוחול 60 קרפ      
    

                271,200.00 הרקבו למשח תוחול 60 כ"הס                
    
תונוש הדובע תועש 70 קרפ      
    

                 18,000.00 תונוש הדובע תועש 70 כ"הס                
    
רבייס דגנ הנגה 80 קרפ      
    

                              70,000.00 רבייס תמחול דגנ יעצמאו ץועיי 1.80 קרפ תת    
    

                 70,000.00 רבייס דגנ הנגה 80 כ"הס                
   359,200.00 תיזכרמ הרקב תכרעמ 50 כ"הס                            

    
הכלימ ראב הביאש תנחתב רוטרנג 60 הנבמ     
    
0 קרפ 00 קרפ      
    

                117,300.00 0 קרפ 00 כ"הס                
   117,300.00 הכלימ ראב הביאש תנחתב רוטרנג 60 כ"הס                            
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4 םותחנה הדוהי  מ"עב םיצעוי םיסדנהמ הירא ץרווש
0295826-80:סקפ 2921826-80:לט 03148 עבש ראב
 

13/12/2018
דף מס':     095 בויבל הביאש תונחת עברא-תועיצק הנצינ תחתפ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

ןוצמיח ינגא לוטיב 70 הנבמ     
    
ןוצמיח ינגא לוטיב 10 קרפ      
    

                           1,020,000.00 םוקישו הצוב קוליסו ,רפע תודובע 1.10 קרפ תת    
חטשה ינפ            
    

              1,020,000.00 ןוצמיח ינגא לוטיב 10 כ"הס                
 1,020,000.00 ןוצמיח ינגא לוטיב 70 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
13,295,134.00  יללכ כ"הס  

  2,260,172.78 מ"עמ %71  
 15,555,306.78 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 2289-1 4434889-40399 )1.61.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

אור תכניתית מספר תכנית תחנה  
תחנת שאיבה כפר הנוער 

ניצנה
תנוחה ופיתוח שטח13/2287/22

 9.20-,  12.80- תכנית מפלס 13/2287/42-1
0.00תכנית מפלס 13/2287/42-2
תכנית גג תנוחה13/2287/42-3
ה- ב ה- א ב-חתכים א13/2287/42-4
ד- ג ד-חתכים ג13/2287/42-5
תכנית אדריכלית13/2287/42-6
חזיתות13/2287/42-7
פרטי נגרות ומסגרות13/2287/42-8
13/2287/42-

9Kתכנית רצפה גג חתכים פרטים וחזיתות
13/2287/42-

10Kחתכים ופרטים
13/2287/62Kחדר חשמל וגנרטור תכנית קונסטרוקציה

1368-1Bדר חשמל וגנרטור פרטים ולוחות חשמלח 
תנוחה ופיתוח שטח13/2287-2/23תחנת שאיבה מסוף ניצנה

תא מגוב עם דחסן אינטגרלי תנוחה, חתכים13/2287-2/33
מבט על חתכים13/2287-2/43
חתך לאורך דרך גישה13/2287-2/53
חתכים לאורך13/2287-2/63

1368-1Aדר חשמל וגנרטור פרטים ולוחות חשמלח
תכנית פיתוח שטח13/2287/20Pתחנת שאיבה קדש ברנע

13/2287/20Tתנוחה ופיתוח שטח
תא מגוב עם דחסן אינטגרלי תנוחה, חתכים13/2287/30
ל חתכיםמבט ע13/2287/40

13/2287/50Eמבנה חדר חשמל וגנרטור
13/2287/60Kחדר חשמל וגנרטור תכנית רצפה וגג חתכים, פרטים

חתך לאורך דרך גישה13/2287/80
חתכים לרוחב13/2287/90

1368-1Dדר חשמל וגנרטור פרטים ולוחות חשמלח
תנוחה ופיתוח שטח13/2287-3/21תחנת שאיבה כמהין

תא מגוב עם דחסן אינטגרלי תנוחה, חתכים13/2287-3/30
מבט על חתכים13/2287-3/41

13/2287-
3/61Kחדר חשמל וגנרטור תכנית רצפה וגג חתכים, פרטים

13/2287-
3/51Eמבנה חדר חשמל וגנרטור

1368-1Cדר חשמל וגנרטור פרטים ולוחות חשמלח
עטיפת בטון200פרטים לכל התחנות

200Aקווי ביוב מילוי חול חתך אופייני
200Bקווי מים מילוי חול  אופייני

תא ביקורת201
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 חתימת המציע: ________________________

אור תכניתית מספר תכנית תחנה  
201Aתא ביקורת עם מפל חיצוני
201Bעיבוד תחתית תא ביקורת
201Gתקרות ומכסים בתאי ביוב

201K
התחברות לשוחה קיימת , איטום פתח למעבר צינור 

בקיר בטון
201Wגלססולם פיבר
202Bשרוול למעבר צינור ביוב
300Cמגוף בתא ביקורת

, ארון כיבוי אש עם גלגלון  2הידרנט בקוטר "302
גדר רשת דגם מרותכת308

308D(חשמלי) פרט שער נגרר
308-1Dפרט גדר חשמלי

תמיכות לאביזרים702
משטח בטון713
עמוד סימון לקווי סניקה820
א ביוב חדש על קו קיים פעילת840
מעקה עשוי פיברגלס900
מכסה עשוי פיברגלס או פח902
מכסה עשוי אלומיניום917
חוזר במוצא קו גלישה- קלפה אל923
מתקן מוצא לצינור גלישה924
חיפוי אבן בקירות חזית925

 

לצורך שיויים אשר ידרשו במהלך הביצוע וכן כל התכיות אשר תתווספה לצורך השלמה ו/או הסברה ו/או 

 ו/או שיויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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נספחים
מכרז פומבי מס' 03/2018
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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______

  

ימת המציע: _____________________

 

 

 

 חתי

הייתרי בייה
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______

  

ימת המציע: _____________________

 

 

 חתי

  

  

  

  

  

  

  

408

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



הוראות התב"ע
מכרז פומבי מס' 03/2018
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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הוראות התב"ע כפר הנוער ניצנה
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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הוראות התב"ע מסוף ניצנה
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]
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 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]

   

436

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



הוראות התב"ע כמהין

437

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]

   

438

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



439

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



440

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



441

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



442

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



443

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



444

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



445

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



446

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



447

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



448

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



449

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



450

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



הוראות התב"ע קדש ברנע

451

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



 

 

 חתימת המציע: ________________________

 [ דף זה הושאר ריק בכווה ]

   

452

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



453

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



454

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



455

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



456

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



457

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



458

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



459

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



460

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



461

רנט
ינט
הא

תר 
מא

בד-
בל

יון 
לע



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




