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 08/2020מכרז מס' 
 8/2020רשימת מסמכים למכרז  ו/או חוזה מס' 

 
 דשא טבעי כדור רגלמגרש הרחבה ושידרוג 

 קיים    מלתחות  והתאמת ותוספת למבנה הטריבונ  הקמת כולל 
 בישוב רומת הייב  

 ףטואלב-אזוריתמועצה 
                                          

 : מסמכי המכרז
 עמוד רפים מסמכים מצו המסמך 

 2 הודעת פרסום המכרז   
 3 כללי   -   הוראות המכרז והחוזה מסמך א' 
 4 תנאים כלליים  +  הצהרת הקבלן  מסמך ב' 

 8 הצהרת המתכנן  
 11 08/2020חוזה מס'   מסמך ג' 

 26 תנאי החוזה   ' דמסמך 
 50 תעודת סיום  +  נוסח ערבות בנקאית  ' ה מסמך 
 52   רשימת מתכננים ' ו מסמך 
 53 מפרטים כלליים  ' זמסמך 

 148 לן בהצעת הק מסמך ח' 
 149 רשימת תוכניות   מסמך ט' 

 151 כתב כמויות ומחירים  
 

 :מסמכים שאינם מצורפים
 

 בנין בהוצאת משרד הביטחון ו/או הבינוי והשיכון.    המפרט הכללי לעבודות .1
 כבישים.המחלקה לפיתוח   לכבישם מהדורה אחרונה.  המפרט הטכני הכללי .2
 ולפרטים השונים .   כל התקנים המתייחסים לחומרים לעבודות .3
 למסמכים הנ"ל.  אופני המדידה המצורפים  .4
 .  2005משנת  3210חוזה ממשלתי מדף  .5

 
משרד הביטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת  הועדה  שבהוצאת  אלה  הם  הכללים   המפרטים 

כ לסלילת  פרט  השיכון,  ומשרד  מע"ץ  ת"א העבודה/  קב"ח/  משה"ב  שבהוצאת  ורחבות  בישים 
ובין שאינם  בין שהם מצורפים  מהחוזה  את  מסמכי  יחד  מהווים  דלעיל  כל המסמכים  ומקהנ"ר, 

 מצורפים.  
 

 :הצהרת הקבלן
הנזכרים המפרטים  נמצאים  ברשותו  כי  בזה  מצהיר  את    הקבלן  והבין  קראם  זה,  במכרז/חוזה 

מחייב לבצע את עבודתו כפיפות לדרישות בו. הצהרה  תוכנם, קיבל את הסברים אשר ביקש לדעת ו
 זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו.  

 
 
 
 
 
                    ______________________  חתימת הקבלן                                      _____     תאריך   
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 אזורית אלבטוף מועצה 
 08/2020   מכרז

 
 ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעיהרחבה 

 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   
 בישוב רומת הייב  

 
 ףטואלב-מועצה אזורית
 
 

מכריזה בזאת על קבלת הצעות מקבלנים רשומים מעטפה סגורה,   אזורית אלבטוףמועצה  .1
 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי לביצוע

 טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים  כולל הקמת  
 בישוב רומת הייב  

 מועצה אזורית אלבטוף 
.  

ניתן לרכוש ממשרדי מועצה   .2 בשעות העבודה הרגילות   אזורית אלבטוףאת מסמכי המכרז 

 באף מקרה.אשר  לא יוחזרו    ₪, 2,500תמורת  04-6518855 טל  

בסכום   ,11/2020  צמודה למדד הבניה חודשק  בדההצעות תוגשנה בצירוף ערבות בנקאית   .3

עד  ₪    300,000של   לדיון   28.02.2020בתוקף  תובא  לא  בנקאית  ערבות  צירוף  ללא  הצעה 

 בכלל.

במכרז  .4 כמפורט  הכישורים  על  העונים  ניסיון,  בעלי  קבלנים  במכרז  להשתתף  רשאים 

  2-סיווג ג 260 -ו   200, 100 ענפים )ורשומים בפנקס הקבלנים לענף ראשי במקצועות הבניה 

 . יש לצרף את כל האישורים המתאימים .  ומעלה (

בתאריך   .5 ביום   קבלנים   סיור   המועצה  18.11.2020    רביעייתקיים   בבנין  בשעה   המפגש 

12:00  

ביום   .6 להגשת ההצעות  במסירה   12:30בשעה      26/11/2020בתאריך    חמישי  היום האחרון 

 המועצה. אצל מנהלת לשכת ראשאישית לתיבת המכרזים 

ההצעה,   .7 מגיש  של  הכספית  היכולת  את  בחשבון  לקחת  רשאית  המכרזים  וועדת  המועצה 

בלוח  עמידתו  כולל  דומות.  בעבודות  המקצועית  ומומחיותו  קודמות  בעבודות  ניסיונו 

 הזמנים.

כ  .8 כמו  אחרת,  הצעה  כל  ו/או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  לא  ן  המועצה 

המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן  

 הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 

 
 

 עאהד רחאל

 ראש המועצה האזורית אלבטוף

       



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

3 | P a g e 

 

 מסמך א'
 

 כללי   -הוראות המכרז והחוזה   
 
 

               08/2020חוזה קבלני למכרז מס'  
  

 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי כולל הקמת טריבונה   ביצוע  :העבודה 
 והתאמת  ותוספת למבנה מלתחות קיים בישוב רומת הייב                  

 אלבטוף .-בתחום מועצה אזורית                  
 

 _______________________  שם הקבלן   : 

 
 _______________________  שכר החוזה : 

 
 
 

)שהם                                  :ריך התחלת העבודה תא העבודה  התחלת  צו  מתן  מיום  יום  עשרה  ארבע  תוך 
 כלולים בתקופת הביצוע(.

 
הנחיות   :                       מדד בסיסי עפ"י  כלשהוא  ומסוג  כלשהיא  יוקר  תוספת  תשולם  לא 

 .והמזמין  המשרד המממן
 

                         
   מיום מתן צו התחלת עבודה .ודשים  ח חמישה  :  ך סיום העבודהתארי

 
 אשר ימונה ע"י המזמין.     :  המפקח
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 מסמך ב' 

 
 תנאים כלליים 

 
 : עבור ביצוע עבודה   מכרזהזמנה להגשת 

 
 08/2020   ספר המכרז:מ
 

 מת טריבונה  הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי כולל הק ביצועתאור העבודה : 
 והתאמת  ותוספת למבנה מלתחות קיים בישוב רומת הייב                         
 אלבטוף .-בתחום מועצה אזורית                         

           
 העבודה הנ"ל. מזמינה בזה הצעות עבור המזמיןיקרא תאשר להלן   -  מוא"ז אלבטוף .1
 
ו .2 התכניות  לפי  תבוצע  הטכניים  העבודה  המכרז,המפרטים  ממסמכי  חלק  את    שהם  ישלים  המציע 

העבודה בהתאם לתכניות ולמפרטים הטכניים בכפוף לזכותו של המזמין להפחית את היקף העבודות  
  .ו , כמתחייב מהיקף מקורות המימון שיעמדו לרשותו שתבוצענה לפי ראות עיני

 

   ודות הפתוחחודשים עבור כל העבודה כולל עב חמישה  תקופת הביצוע
    

 ה( לכתב הצעתו של הקבלן שלהן.  -3תקופת הבדק כמפורט בסעיף )       
 
 לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן :על המציע  .3
 

 . ומעלה 2-ג סיווג,  260 -ו 200 , 100 פיםענלהיות קבלן בנין רשום ב .א

. לצורך 2017-2019מליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים    6על המציע להיות בעל מחזור כספי של   .ב
 הוכחת עמידה בתנאי סף זה יצרף המציע אישור מרואה החשבון שלו.

ב .ג לפחות  אחד  דשא  מגרש  בהקמת  ספציפי  ניסיון  בעל  להיות  המציע  שקדמו   עשרעל  השנים 
 להגשת ההצעה.

        
יכיר את המפרטים הטכניים  ,יקרא את המפרטהמציע  .  4 ה  יבדוק את התכניות,  יבקר ביצועושיטות   ,

מהות    בשטח המקום,  תנאי  את  לחקור  כדי  כנחוצים  לו  הנראים  אחרים  באמצעים  וינקוט  העבודה 
   בהצעה הפאושלית.וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודה ויכלול אותן ב

 
לפנות  יוכל המציע  לביצוע העבודה  הנוגע  בכל  נוספים  והסברים  מר  ל  בכתב   לקבלת הבהרות 

 . mustafa.a@batouf.org.il:מייל 0535235733:  טל נדס המועצהמה  מוסטפא עוראבי
 
 : אופן הגשת המכרז .5

שנטלו   והיועצים  המתכנן  ע"י  שנערך  כמויות  חישוב  בסיס  על  הוא  זה  למכרז  המצוף  הכמויות  כתב 
 חלק בתכנון הפרויקט. 

מ סוג  לכל  הרלוונטיים  הביצוע  סעיפי  מהות  את  מראים  הביצוע  ותוכניות  הכמויות  העבודות  כתב 
 שאמור הקבלן לבצע. 

אינדיקצי לצורך  הוא  הביצוע,  תוכניות  בסיס  על  נעשה  הכמויות  בפועל.    החישוב  הביצוע  כמות  על 
בכתב הכמויות מופיעים סעיפים שמתארים את כמות הביצוע ואת מחירי היחידה לכל סעיף וסך אותו 

 סעיף.
מס'   בדף  לרשום  המשתתף  הה  ח' מסמך    172על  את  הריכוז  ידו   נחהובדף  על  למחירי  שניתנת 

 עיפים.הס
 באחריות הקבלן המשתתף לוודא את הכמות בפועל לפי חישוב כמויות שיעשה על ידו.

לכל היקף  הסופי, המלא והמוחלט  מחיר  שייתן המציע יהיה ההמחיר הסופי שיתקבל לאחר ההנחה  
 פתוח. יהעבודות הביצוע של המבנה ו
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יקף הפרויקט כמופיע בתוכניות הביצוע והמפרטים הטכניים  ביצוע כל ההספק ללכן מובהר, שהצעת  

ל בכפוף  לפי החוזה,  זכאי הספק  יהיה  לו  בסיס   בפועלהעבודות  ביצוע  תהיה המחיר המקסימלי  ועל 
 . חישובי כמויות לכל חשבון אשר יוגש לבדיקה על בסיס הביצוע בפועל

 
ל והאופציה  הזכות  ללמועצה  או  עד  הגדיל  הביצוע  בהיקף  הפרויקט   50%צמצם  של  הכללי    . מהיקף 

כי   שהיקף  יובהר  בתנאי  הביצוע  מהיקף  ועבודות  פרקים  לבטל  והאופציה  הזכות  עומדת  למועצה 
את   יעבור  לא  הקבלן    50%ההפחתה  מצד  לתביעה  עילה  שום  תהיה  ולא  ואין  הפרויקט,  עלות  מסך 

לפיצוי עבור    שיפוי/החזר /הזוכה  לצמצום  הכלשהוא  תוספת  מהעבודות  ו/או  שלמים  חלק  פרקים  או 
  אשר מוגדרים בכתב הכמויות.

 

עלויות   קביעת  ביטוללצורך  או  תוספת   צמצום  חישוב    או  ייעשה  מהעבודות  למחירי  חלק  בהתאם 
 הסעיפים והפרקים המופיעים בכתב הכמויות לאחר ההנחה שניתנה ע"י הקבלן.

 
 

 

המועצה   באפשרות  שאין  זה  במכרז  המשתתפים  הקבלנים  לכל  וידוע  התקציב  מוצהר  מגובה  לחרוג 
 שעומד לרשותה כמפורט להלן : 

 
לאור מוגבלות התקציב המוטלת על המועצה וחוסר היכולת מצידה לחרוג ממנו, על המציע לתת  -

)להלן: "תקרת התמורה"(   יעלה על הסכום האמור בסיכום בכתב הכמויות  הצעה בסכום שלא 
( ביחס לתקרת הנחה ולא תוספתידו )  ובהתאם עליו לציין בהצעתו את שיעור ההנחה שניתן על

 התמורה.
 

ידוע ומוצהר ומוסכם שכל תוספת או חריגה מכתב הכמויות אינה מהווה עילה בשום פנים ואופן   - 
 נגד המועצה או המתכנן לדרישות כלשהן או תביעות כלשהן מכל מין וסוג כלשהוא.

 

 ה לעיל תפסל.כל הצעה שתחרוג באופן כזה או אחר מתקרת התמורה כמשמעות - 
 

סעיף זה לאור חשיבתו גובר על כל הוראה אחרת, אם ישנה כזאת, במסמכי המכרז, החוזה ו/או   - 
 הנספחים.

 
הכלליים   ולמפרטים  הביצוע  לתוכניות  משלים  כמסמך  הכמויות  בכתב  שרואים  למשתתפים  ידוע 

 והמיוחדים וחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. 
 

בתו שמופיעה  דרישה  או  סעיף  ובהוצאה  כל  והכללים  המיוחדים  במפרטים  או  הביצוע  כניות 
או  בפרטים  או  הביצוע  בתוכניות  או  הכמויות  בכתבי  הופיעה  ולא  הכחול"  "הספר  הבינמשרדית 

  -ברשימות, רואים בה דרישה לכל דבר ועניין, וכל הוראה שתינתן ע"י המתכננים היועצים, המועצה  
 וספת מחיר לקבלן הזוכה עקב דרישות כאלה. רואים בה כדרישה מהותית ולא תשולם שום ת

 

עילה   תהיה  ולא  ואין  לעיל  שמוזכרות  ההנחיות  משמעות  את  והבין  שקרא  ומאשר  מצהיר  הקבלן 
לתביעה כלשהיא כלפי המזמין, דהיינו המועצה ולמתכננים אשר הם וכלפי כל שינוי או דרישה בעת  

 ביצוע הפרויקט. 
 

זכות   תשומרהמועצה   לפסו  העל  את  הבלעדית  כל ה ל  ועל  ודף  דף  כל  על  לחתום  המציע  על    הצעה. 
דפי לרבות  או    התכניות הכלולים במכרז,  יוסיף  ישנה,  לא  כנ"ל,  וחתימה  למילוי  פרט  הוראות אלה. 

 מסמכים. ב ימחק המציע דבר מהכתוב 
 
 . המזמין אינו חייב לבחור בהצעה הכי זולה   *

 
 :ערבות, אישורים ומסמכים .6

להצעתו   .א יצרף  לטובת המציע  ישראלי,  בנק  ע"י  שהוצאה  אוטונומית  בנקאית  ערבות 
. 28.2.2021  לתקופה עדשקלים חדשים(    שלוש מאות אלף)    ₪    3000,000המזמין ע"ס  

)המחאות פרטיות לבנק או שטרות או כל ערבות אחרת לא תתקבל(. אם הצעת המציע  
ההודעה   עם  מיד  של המציע  הערבות  שטר  את  המזמין  ישחרר  תתקבל,  דחית לא  על 

אם הצעת המציע תתקבל,   יום לאחר פתיחת ההצעות.    60ההצעה ולא יאוחר מאשר  
ימים מיום חתימת החוזה עם חתימת החוזה ימציא הזוכה   7תשוחרר הערבות להצעה  



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

6 | P a g e 

 

המציע שהצעתו נתקבלה לא יחתום    ערבות לקיום החוזה בהתאם למפורט מטה. אם 
כנדרש. לחוזה  ערבות  ימציא  ולא  החוזה  לחליה  על  רשאי  המזמין  הערבות   טיה  את 

ייגרמו לו בגין אי קבלת העבודה ע"י ש  כולה או חלקה לפי בחירותו לכיסוי ההפסדים
המציע ומסירתה למציע אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, 

הממשיים שיהיו יותר וגבוהים   םהנזקי   מבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע את 
 הערבות הנ"ל.  מגובה 

  
ו   200,  100בענפים  אישור תקף על רישום הקבלן בפנקס רשם הקבלנים  המציע צירף          .ב

 בתוקף.  260
 

גופים   .ג עסקאות  חוק  עפ"י  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף  אישור  המצאת 
 . 1976ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 

תצורף   .ד תאגיד,  ע"י  מוגשת  וההצעה  ורשם    היה  החברות  מרשם  רישום  תמצית 
לחייב את   וסמכותם  ביחס לשמות מורשי החתימה  עו"ד/רו"ח  וכן אישור  השותפיות 

 התאגיד בחתימתם. 
 

  -ו    2018,  2017אישור רו"ח כי למציע מחזור כספי של שישה מליון ₪ בכל אחת מהשנים   .ה
2019 . 

 
עו"ד         .ו בפני  חתומה  המציע,  בשם  חתימה  מורשה  של  ניסיון  הצהרה  יש  למציע  לפיה   ,

כולל  ההצעה,  להגשת  שקדמו  השנים  בעשר  אחד  טבעי  דשא  מגרש  לפחות  בהקמת 
 פרטט המגרש.

 

  : הגשת ההצעה .7
 

 וחתומה שעל גביה רשומה רה ברשימת המסמכים סגו 2כל הצעה תוגש במעטפה כמפורט בדף  א.     
 כולל   וג מגרש כדור רגל דשא טבעיהרחבה ושידר "מזמין בצרוף המילים הכתובת                
 ". הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים  בישוב רומת הייב               
 מכרז בהמסמכים החתומים על ידו אשר קבל לצורכי ההשתתפות התכניות וכל  את כל               
 לרבות כל התוכניות של היועצים,כולם ללא יוצא מן הכלל חתומות במלואן,  יוחזרו               
 על חוברת המכרז וכתבי הכמויות והמפרטים על כל דפיהם. כולל חתימות               

 
המועצה          בבנין  הממוקמת  המכרזים,  לתיבת  להגיש  יש  ההצעות  עוזייר  את  יאוחר  בכפר  לא    ,

 . 2020עד השעה   26.11.2020  מתאריך
 

 לנ"ל לא תובא לדיון ותהיה פסולה. ההצעה אשר לא תגיע בהתאם  
 

שהיא ב.  כל  הסתייגות  המכילה  הצעה  או  המכרז,  תנאי  לפי  שאינה  הצעה  לדיון  תובא  לגבי    לא 
המחירים או כלפי כל פרט שהוא של מסמכי החוזה. לא תובא לדיון הצעה שלא תהיה חתומה על  

 ידי המציע. וכוללת את כל החומר הדרוש. 
 

תוגש ג.  וההצעה  וכתובתו  במקרה  המלא  שמו  ציון  תוך  המציע  יחתום  יחיד,  ידי  את   על          ויצרף 
 חותמתו. 

 

ייפוי כוח או    ל ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם השותפים בצרוףעבמקרה וההצעה תוגש  
בגוף וירשום  השותפים  בשם  לחתום  זכותו  על  המעידה  אחרת  שמותיהם   הוכחה  את  ההצעה 

 וכתובת יתר השותפים.  
 

החברה           חותמת  בצרוף  ממנהליה  אחד  יחתום  רשומה,  חברה  ע"י  תוגש  וההצעה  במקרה 
ו"ח על רשותו לחתום בשם החברה וכן תצורף הוכחה של רשום החברה  רויצורף אישור עו"ד או  

 מה מאושרת של מנהליה. יורש
 

צוע  יחד לשם בבמקרה וההצעה תוגש ע"י שותפות של חברות או קבלנים יחידים אשר נוצרה במיו
קיום  על  מתאימות  הוכחות  בצרוף  מהשותפים  אחד  כל  של  אחד  נציג  יחתום  הנדונה,  העבודה 
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זכות   אשור  ועל  המוגשת,  ההצעה  לגבי  שותף  כל  של  האחריות  מידת  על  כחוק  הנ"ל  השותפות 
 החתימה של נציג השותפים. תקבע ע"י היועץ המשפטי של המזמין.  

 

מנהל ספרים   רשה שלו לעניין מס ערך מוסף, וכן אישור שהינועל המציע לצרף מספר העוסק המו
 כחוק. אישור על הנ"ל ייחתם ע"י עורך דינו ו/או רואה חשבון. 

 

זולות ביותר, ייקבע  ד.  במידה ולאחר פתיחת המכרז יתברר שישנן  שתי הצעות זהות או יותר שהן 
 הקבלן הזוכה כמפורט להלן:

 

הז   תהיה  הזהה  שהצעתם  מהצעתם  הקבלנים  הפחתה  לרשום  המזמין  ע"י  יתבקשו  ביותר  ולה 
בהודעה   נקוב  שיהיה  מסוים  לתאריך  עד  המכרזים  לתיבת  סגורה  במעטפה  ולהכניסה  המקורית, 

 נפרדת. במידה ושוב תהיינה שתי הצעות דומות או יותר, ייקבע הזוכה ע"י הגרלה.
 

 בעל ההצעה הזולה ביותר מביניהם יהיה הזוכה במכרז.  
 

 אים הנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והחוזה. התנ  
 

    בוילת על סכום מ  המציע אשר הצעתו תתקבל ע"י המזמין ימציא ערבות בנקאית לא מותנת צמודה ה. 
הספקמערך    %__7_ של  בסעיף       ההצעה  שם    8כמפורט  על  בנק,  מכל  דלהלן  הכללים  לתנאים 

ימים מקבלת ההודעה מאת המזמין שהצעתו   7וך   "ערבות לקיום החוזה" וזה תהמזמין שיהווה  
  .נתקבלה

 
צמוד    יום  איחור  לכל₪    5,000תשומת לב המציע מופנית לכך, כי הפיצוי הקובע והמוסכם מראש   ו. 

לגבי   העבודה  בסיום  פיגור  של  ממנו  חלק  כל  או  יום,  כל  תמורת  למזמין  שישולם  החוזה  למדד 
 , או לכל שלב ממנה.שר ע"י המזמין(התקופה שנקבעה בחוזה )פרט לפיגור שאו

 
במבנה במקום    אין מסירת עבודה זו מקנה למציע זכות יתר ביחס לשלבים נוספים ועבודות נוספות ז. 

אין    הנ"ל. כל המסמכים הרשומים בסעיף ב' לעיל, הם רכושו של המזמין, הם מושאלים למציע,  
  המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת.

 
לדחות   ח.  רשאית  המכרזים  עםהמועצה/ועדת  אחרים  של  או  שלה  הניסיון  סמך  על  הצעה  בעל   כל 

   .ההצעה אשר תדחה
 

הבדיקות   ט.  עריכת   דמי  והמפקח.  המתכנן  ע"י  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  לערוך  מתחייב  הקבלן 
   י החוזה .וכלולים במחיר הנ"ל יחולו על הקבלן

 
ל י.  או  להקטין  המזמין  אשר  זכות  שהיא,  עבודה  כל  או  הכמויות  מסעיפי  סעיף  כל  לבטל  או  הגדיל 

במכרז או בחוזה והן לפני חתימת החוזה או לאחר חתימת החוזה, בהתאם לאפשריות התקציביות  
של המזמין. אין זכות לקבלן לדרוש או לבקש כל נזק, או רווח או כל תביעה אחרת כתוצאה מכך,  

 הגדלה או הקטנה כאמור.  
 

פיצויי י"א  לו כל  ישולם  ידוע לקבלן ומוסכם שלא  ימי   תכנו הפסקות עבודה במהלך הביצוע,  עבור 
כללי ותקורת  מתמשך  ניהול  דמי  לקבלן  ישולם  לא  כ"כ  שהיא  סיבה  מכל  למיניהם  והבטלה  ת 

מתמש וכו'"  שמירה  ביטוחים  תתארך  כת"כגון  הביצוע  ותקופת  שהיא   במידה  כל  מסיבה 
 הקשורה במזמין. 

 
זההקבל י"ב  לשלב  בנוסף  לבנין,  תוספת  כל  לבצע  מתחייב  לשלבים  ן  תנאים, או  אותם  לפי  וזאת   ,

 לפי המחירים המוצעים ברשימת הכמויות שהקבלן מגיש. ו
 

חתימת חוזה והתקשרות עם הקבלן תבוצע אך ורק לאחר קבלת ההתחייבות ואישור המשרדים    י"ג 
ו לקבל כל נזק עקב ביטול המכרז ו/או אי ם את הפרוייקט, אין לקבלן כל זכות לדרוש אממניהמ

 . חתימת חוזה למכרז זה
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 הצהרת הקבלן 
 
 

 לכבוד
   אזורית אלבטוףמועצה 

 ===============  
 

 א.נ.,  

 
1.   : לפי חוק  קבלן/ים רשום"  "  ___________________________אני/אנו החותם/ים מטה 

בנאיות תשכ"ט   הנדסה  לעבודות  קבלנים  ומעלה    2  -גווג  יס    260  -ו  020  ,    100ענף  רישום 
לתקנות בדבר סיווג של קבלנים רשומים, לאחר שקראתי    2לפי פסקה  המתאים לערך המכרז  

ותנאיו, כתבי הכמויות   נספחיו  על  בעיתון ההוראות לקבלן טופס החוזה  בעיון את הפרסום 
הנ"  למכרז  והשרטוטים   התכניות  בכל  שעיינתי  ולאחר  הטכניים,  המפרטים  ל  והמחירים, 

וכן לאחר שהבנתי את   ומצבו,  ובדקתי את תנאיו  נשוא העבודה  וביקרתי בשטח  שפרסמתם 
לבצע העבודה ולקבל    ךהשיטה לפיה הוכן כתב הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהם אצטר

מתחייב/ים בזה להוציא לפועל את    את שכרי ובהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני
בתכנ המופיעות  והתנאים הכלולים במחירים  שאני/שאנו  העבודות  במפרט  והמתוארות  יות 

עבודות   את  ולגמור  היחידות  מחירי  לפי  הכמויות  בכתב   השונים  הסעיפים  עבור  הצעתי/נו 
רצונ לשביעת  דעתכהנ"ל  ולהנחת  המתכנן  של    הם  שלהמפקח,  המועצה,  תקופה   5  תוך 

העבודה  ודשיםח להתחלת  צו  נתינת  בהצעתימתאריך  המחירים  העבודה  לכל    .  מרכיבי 
הנחה  -"מבנה אחרי  כולל  בסכום  מע"מ  פיתוח"    ₪,   ____________________של  כולל 

ו מ אני/אנו   יהיו מבוססים על מדידה    וחישוב כמויות סכים/ים שהתשלומים בהתאם לחוזה, 
שלמה על ידי/נו כפי שתימדד ע"י המהנדס  המפקח ותאושר על  הוהעבודה שנעשתה למעשה ו

הפר  מנהל  כולל.  וויקט  ידי  סכום  החוזהלפי  סעיפי  וכל  ובמידה    במידה  בשלמות  יבוצעו 
בוצע   שלא  פרק  או  סעיף  כל  הפחתת  לאחר  היא  שתתקבל  התמורה  אז  יופחת,  והביצוע 

 והמתכנן והפיקוח.   מהנדס המועצה המזמיןובהתאם להחלטת 
 

לחרוג   המועצה  באפשרות  שאין  זה  במכרז  המשתתפים  הקבלנים  לכל  וידוע  מגובה  מוצהר 
 התקציב שעומד לרשותה.

 
היכול - וחוסר  המועצה  על  המוטלת  התקציב  מוגבלות  על    תלאור  ממנו,  לחרוג  מצידה 

)להלן:   על הסכום האמור בסיכום בכתב הכמויות  יעלה  המציע לתת הצעה בסכום שלא 
 ( הנחה  "תקרת התמורה"( ובהתאם עליו לציין בהצעתו את שיעור ההנחה שניתן על ידו 

 . ביחס לתקרת התמורה( תוספתולא 
 

 כל הצעה שתחרוג באופן כזה או אחר מתקרת התמורה כמשמעותה לעיל תפסל.  - 
 

המכרז,   -  במסמכי  כזאת,  ישנה  אם  אחרת,  הוראה  כל  על  גובר  חשיבתו  לאור  זה  סעיף 
 החוזה ו/או הנספחים. 

 

ח  .2 שהמזמין  מסכים/ים  ההצעהואני/אנו  באם  זו,  הצעה  לקבל  לסרב  או  לקבל        קבל תת  פשי 
       תתקבל    המכרז ובאם  מהתאריך שנקבע לפתיחת ישה חודשים  ה תקפה במשך תקופה של שי תה

ניתן לא  העבודה  להתחלת  הצו  אם  אלא  תבוטל,  לא  היא  חודשים   ההצעה,  שישה          לאחר 
ידכם  על  ונדרשתי  הצעתי  נתקבלה  המכרז.  פתיחת  שבהצעתי   מתאריך  התחייבויותיי          לקיים 

 זאת בלי השהיה.  ו אעשה ז
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 אני/אנו מסכים/ים שבאם תתקבל ההצעה ע"י המזמין יהיה עלי/נו:   .3
המזמין          א.  מאת  בכתב  כך  על  ההודעה  מיום  ימים  שבעה  של  מועד  תוך  החוזה  על  לחתום 

הערבות         את  לחלט  רשאי  המזמין  יהיה  לעיל,  הנקוב  במועד  אחתום/נחתום  לא  ואם 
יהיה ולא  בוררות    לטובתו  בפני  או  משפט  בית  שום  בפני  זו  פעולה  על  לערער  הזכות  לנו 

בזכו  יפגע  המזמין  לטובת  הערבות  שחלט  ולדרוש  יו ומבלי  לקבל  לתבוע,  המזמין  ת 
ש  נוספים  נזקים  על  סכומים  כל  על  נ ממני/מאתנו  החוזה  חתימת  אי  עקב  למזמין  גרמו 

 ידי/ידינו בזמן הנקוב לעיל.  
 

תוך   ב.  בעבודה  הביצוע(יום    14להתחיל  בתקופת  כלולים  מכל           )שהם  שאקבל  מהתאריך 
חוזה   תנאי  לפי  עבודות המבנה  כל  ולסיים  בעבודה  להתחיל  בכתב      5  בתקופה שלהוראה 

ללוח ההתקדמות של שלבי    קלנדרים מיום צו בצוע העבודה מהמזמין וזאת בכפוף  חודשים
נפרד בלתי  חלק  ויהיה  בינינו  להסכם  שיצורף  "   יית יומהתחייבו   העבודה  לסיים  כלפיכם. 

לתנאים    יםת, למפרט ו פירושו להוציאה לפועל עד תומה בהתאמה גמורה לתכני  העבודה"
כללים לכתבי הכמויות ומחירי היחידות וכן בהתאם להוראות המפקח, המתכנן ואישורם  

   .של המתכנן ושאר היועצים בכתב
 

סעי ג.  הקבוע  לתאריך  עד  בעבודה  אתחיל  ולא  כי         במקרה  מסכים  הריני  דלעיל,  ב'  ף 
 תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם הערבות שאפקיד בידיכם עם חתימת החוזה בינינו.  

 

בסעיף ד.  הקבועה  התקופה  עד  החוזה  תנאי  כל  לפי  העבודה  בצוע  אשלים  ולא  ב'           במקרה 
ומוסכמים   מוערכים  פיצויים  כדמי  לכם  לשלם  מתחייב  הריני  כפי  דלעיל          שנזכר מראש 

 בסעיף יא' בעד כל יום איחור או חלק ממנו בסיום ביצוע עבודות המבנה. 
 

  ע"י מנהל הפרויקט ומהנדס המועצה   והפיתוח  מבנההאחריות העבודה לשנה מיום קבלת   ה. 
ל אחריות  )  מבנהוהמזמין.  של  לתקופה  איטום  מתאריך   10ועבודות  שנים  עשר    שנים( 

הפר מנהל  ידי  על  המבנה  המועצהקבלת  ומהנדס  ולבניינים   ויקט  לבניין  ואחריות   ,
 בהתאם למפרט.

 
בידיכם ו.  שייקבע          -להפקיד  נוסח  לפי  כחוק  מבוילת  בנקאית  ערבות  החוזה,  חתימת  עם 

על ידכם, ערבות לקיום כל תנאי החוזה בהתאם למצורף אל המכרז. על ערבות זו יחולו כל  
 ים.  לתנאים הכלל  8התנאים הנקובים בסעיף  

 
להמציא   ז.  מתחייב  הקבלן  הזכייה,  על  והמועצה  המכרזים  ועדת  הודעת  עם  לקבלן,  ידוע 

צוו   להוצאת  וכתנאי  לפני  ג'  צד  וביטוח  מעבידים  חבות  ביטוח  מקצועית,  אחריות  ביטוח 
 התחלת עבודה. 

  7הקבלן מתחייב עם דרישת המועצה להוצאת הביטוח הנ"ל, עומדת לרשותו תקופה של    
מיו הרלוונטיים  ימים  הביטוחים  את  ימציא  לא  המציע  אם  הזכייה,  על  ההודעה  מתן  ם 

המזמין רשאי לחלוט את העברות כולה או חלקה לפי  בתקופה הנ"ל מכל סיבה שהיא יהיה  
למציע   ומסירתה  המציע  ע"י  העבודה  קבלת  בגין  לו  שייגרמו  ההפסדים  לכיסוי  בחירתה 

והפסד נזקים  להוכיח  צורך  כל  מבלי  וזאת  של  אחר,  בזכויותיו  לפגוע  מבלי  כלשהם,  ים 
 המזמין לתבוע את הנזקים.  

 
בנק   ח.  של  בנקאית  ערבות  בזה  מצרף  הריני  זו,  שבהצעתי  התחייבויותיי  לקיום  ערבות 

לפקודתכם, במקרה ולא  מגובה הצעתנו(    7%)  ₪  ______ _______________ על סך של  
הרי   זו,  שהצעתי  מקצתן  את  כולן  התחייבויותיי  ערבות  אקיים  את  להציג  בידכם  הזכות 

צעד   לכל  להתנגד  זכות  כל  על  מראש  ומוותר  נוספת.  התראה  או  הודעה  כל  בלי  לגוביינא 
חודשים לאחר התאריך שנקבע    3 שתנקטו כדי לגבות הערבות הנ"ל. תוקף הערבות הנה עד  

   .או לפי סיכום בין המזמין לקבלן  לפתיחת המכרז
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המלא של כל הבניין צמודה למדד תשומת    מערך הביצוע  %   5ערבות לתקופת הבדק ע"ס   ט. 
 . הבדק צמודה למדד האחרון הידוע   לתקופה של שנה ועפ"י תנאי תקופת  הבניה,

 
ידוע לי שלא תשולם שום תוספת יוקר או מדד כלשהיא ולא תהיה הזכות לדרוש שום תוספת   .4

 אם ביצוע העבודה יתארך מעבר למה שנקבע בחוזה.
 
לי   .5 כידוע  למועצה לצמצם את היקף הביצוע  ללא שום תוספת למחיר    50%  -שעומדת הזכות 

היקף   את  לצמצם  תחליט  והמועצה  במקרה  כספית  תביעה  שום  תהיה  ולא  ואין  המכרז 
 העבודות.   

 
 י. הצעתי זו ניתנה ביום ______________ תוך הבנה ורצוני החופש  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ,בכבוד רב 
 
 

__ ________________________ 
                       ק ב ל ן ה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

11 | P a g e 

 

 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי כולל הקמת טריבונה   ביצוע            
 והתאמת  ותוספת למבנה מלתחות קיים בישוב רומת הייב                      

 אלבטוף .-בתחום מועצה אזורית                                          

 
 מסמך ג' 

 
 08/2020:  מס'חוזה 

 
 

                                                
                                                

 ____ _____ ___ שנת __ _____ ___ לחודש ________ביום _   עוזירכפר ב שנערך ונחתם 
 
 

 אלבטוף  האזוריתהמועצה   : בין
 

 מצד אחד  -  "(המועצה" :)להלן  
 
 

 ____________________________ ______ ____________   לבין :
 

 מצד שני  -  "(הקבלן)להלן: "                                               
 
 
 

בביצוע :הואיל מעוניינת  טר  והמועצה  הקמת  כולל  טבעי  דשא  רגל  כדור  מגרש  ושידרוג                יבונה הרחבה 
הייב רומת  בישוב  קיים  מלתחות  למבנה  ותוספת  כמתואר  והתאמת  בתוכניות   הכל  זה,  בחוזה 

 "(.העבודות" " או העבודהובמסמכים הנלווים, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: "
 

ב והואיל: לביצוע  מתוכננות  שהעבודות  לו  ידוע  כי  מצהיר  הייבכפר  והקבלן  ן: להל)  רומת 
 "העבודה"/"הפרויקט"(. 

 
בחוזה   והואיל: קבלן  עם  להתקשר  מעוניינת  העבודה,  והמועצה  אופן לביצוע  את  יגדיר  זה  שחוזה  כך 

המתוכננת לביצוע, אך לא יחייב את המועצה לבצע את מלוא העבודות   העבודהההתקשרות לגבי  
קשר לכתב הכמויות  רשאית לקבוע את היקף העבודות בלי כל    המפורטות במכרז, המועצה תהיה

 . ובהתאם לחוזה על פי שיקול דעתה הבלעדי
 

פי :והואיל על  תבוצע  ההתקשרות  כי  מעוניינת  ח  והמועצה  מטעם ידי    על    םתוחוזה   החתימה  מורשי 
 המועצה. 

 
הליכי מכרז מס'   :והואיל הגיש למועצה במסגרת  לעבודות, הצעה    08/2020והקבלן  לבחירת קבלן מבצע 

 , שהעתק ממנה רצ"ב כחלק מהמסמכים הנלווים._______ יוםלביצוע העבודות מ
 

פי התנאים  :והואיל על  והמועצה קיבלה את הצעת הקבלן ומסכימה למסור לקבלן את ביצוע  העבודה, 
 המפורטים בחוזה זה להלן, על נספחיו.

 
 
 
 
 

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן :          
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 :המבוא .1

 א לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המבו 1.1 
 

ובין שלא 1.2  ויקראו כולם   המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה בין, שהם מצורפים 
" הוראות  החוזהלהלן:  ויחייבו  יחולו  סתירה  של  במקרה  כאשר  לו  ח",  שצורפו  ונספחיו  זה  וזה 

 בפועל.
 

 הצעת הקבלן. 1.2.1 
 

ודכן לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבין משרדית, לרבות כל המפרטים המפרט הכללי המע 1.2.2 
והתקנים הנזכרים במפרט הכללי, כאשר בכל מקום במפרט הכללי שבו מופיעות המילים 

 "ממשלה" או  "משרד" יש לקרוא "מועצה". 
  
 המפרט הטכני וכתב הכמויות המיוחד לעבודה הנדונה.  1.2.3 

 
 רבות תוכניות וחלקי תוכניות שיצורפו בעתיד. , לביצועתוכניות  סט 1.2.4 
   
 : תוכניות ביצוע שכלולים  

 היתר בניה כחוק.  .1
 תוכניות אדריכלות.  .2

 אדריכלות נוף ופיתוח.  .3

 תוכניות קונסטרוקציה.  .4

 תוכניות מים וביוב.  .5

 תוכניות מיזוג אוויר.  .6

 תוכניות חשמל, תקשורת.  .7

 תוכניות נגישות ערוכות ע"י מורשה נגישות.  .8

 ץ קרקע. דו"ח יוע .9
 טוטו.-. תיק מוצר דשא טבעי 10
 

 לרבות תוכניות ופרטי ביצוע אשר יצורפו ויסופקו העתיד.
 

 לצרכי חוזה זה:  1.3 
 

ו/או כל אדם אחר שהמועצה מינתה   ה הממונה מטעמראש המועצה או  הכוונה היא ל  :"המנהל" 
 כמורשה לצורכי חוזה זה. 

 
המועצה, לתאם ולפקח על ביצוע העבודות או ראש  מי שיקבע מעת לעת בכתב ע"י   :"המפקח" 

 כל חלק מהן.
 

 כל מהנדס אדריכל או יועץ הפועל מטעם המתכנן ו/או המועצה. :"המתכנן" 
 

הפועל   :"הקבלן"  משנה  קבלן  כל  ולרבות  מורשיו  שליחיו,  עובדיו,  הקבלן,  של  נציגיו  לרבות 
 ודות.בשמו או עבורו בביצוע העבודות או בתכנון וביצוע חלק מהעב

 
על סעיפי המשנה שלו  1.2כל עבודה שיש לבצע על פי חוזה זה על נספחיו, כאמור בס'  :"העבודות" 

ולרבות כל עבודה נוספת שתוטל על הקבלן ע"י המועצה ו/או המנהל ו/או המפקח, 
 כולל עבודות ארעיות הנדרשות לדעת המפקח או המנהל.

 
 המכרז. /האין התייקרות על מחירי ההצע : "עליית המדד" 
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 : מסירת העבודה .2
  .  במסמכי החוזה במפרטים ובתוכניות המועצה תמסור לקבלן את ביצוע העבודה המפורטת 2.1 
הנספחים,     החוזה,  לתנאי  בהתאם  העבודה  את  לבצע  בזה  מתחייב                  תוכניות ההקבלן 

  ."(חוזהמסמכי הכאמור המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה )להלן: " והמפרטים 
 

התמורה   2.2  למימון  הקשור  בכל  תלויה  והמועצה  מאחר  כי  ומודגש  ברור  באופן  ומוסכם  מוצהר 
שהוא  שלב  בכל  רשאית  המועצה  תהיה  חוץ,  מגורמי  מימון  בהשגת  ובביצוען,  בעבודות  הכרוכה 
לקבל החלטה על ביצוע חלקי ו/או על בסיס לוחות זמנים שונים כל זאת מבלי שלקבלן תהיה כל 

תהא ת שלקבלן  ומבלי  זה  חוזה  פי  על  זכויותיה  של  המועצה  מצד  לניצול  בקשר  טענה  או  ביעה 
זה.     בסעיף  כאמור  הזכות  ניצול  בגין  מהמועצה,  כלשהו  פיצוי  לקבלת  לאור  זכות  זה  סעיף 

 חשיבותו הינו מעיקרי החוזה.
 
 
 : הצהרות הקבלן .3

כי הוא עוסק מורשה כמשמעותו בחו 3.1  ומנהל 1976  -ק מס ערך מוסף תשל"והקבלן מצהיר בזה   ,
 ספרים כחוק.

 
פנקסי  3.2  ניהול  בדבר  אישור  העבודה,  ביצוע  התחלת  לפני  למועצה  להמציא  מתחייב  הקבלן 

  -החשבונות והרשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת וניהול חשבונות תשל"ו  
 ואישור על ניכוי מס במקור. 1976

 
לביצוע מכלול העבודות כמפורט במסמכי  הקבלן מצה 3.3  וידע  ניסיון  מיומנות,  בעל  הוא  כי  בזה  יר 

  , בענף 1969  -החוזה וכי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים ועבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  
 .המתאים 

 
העבודה   3.4  אתר  את  הצעתו  הגשת  לפני  ובדק,  בחן  כי  מצהיר  הגישה והסביבה,  הקבלן  דרכי  את 

הנתונים לאת לגבי  הידיעות  כל  בידיו במועד הגשת הצעתו  היו  וכי  וכיוצ"ב  רי העבודה השונים  
 שהיה בהם להשפיע על הצעתו.

   
לכל    הוגנת  תמורה  מהווה  הצעתו  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כי  מצהיר  הקבלן 

בא שמקורה  תביעה  כל  מלהעלות  מנוע  יהיה  והוא  החוזה  פי  על  או  התחייבויותיו  תנאי  ידיעת  י 
 נתון כלשהו, הנוגעים לביצוע העבודות ו/או הכרוך בהן, במישרין ובעקיפין.  

 
 

בס"ק   3.5  בסיס האמור  על  מצהיר  והמספיקים  3.3הקבלן  הנאותים  האמצעים  בעל  הינו  כי  לעיל,   .
ללוחות   בהתאם  העבודות  כל  את  להשלים  מנת  על  ומימון  חומרים  ציוד,  אדם,  כח  מבחינת 

המפורטים במסמכי החוזה, וכי אין מניעה מבחינתו להתחיל בביצוע העבודות מיד לאחר  הזמנים  
קבלת צו התחלת עבודה או הזמנת עבודה ספציפית, בהיקף שיקבע בו ובהתאם ללוחות הזמנים  

 שיקבעו.
 
 
 : הצהרות הקבלן .4

במס  שפורטו  העבודות  כל  את  לבצע  מחויבת  אינה  שהמועצה  לו  ידוע  כי  מצהיר  החוזה/ הקבלן  מכי 
 המכרז.

 
 : יבויות הקבלן באשר לביצוע העבודההתחי .5

,  יודיע הקבלן למנהל, שהוא מוכן ומאורגן לביצוע   חלקים ממנהלפני התחלת ביצוע העבודה ו/או   5.1
התחלת   מועד  על  מהמנהל  בכתב  אישור  קבלת  לפני  העבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן  העבודה. 

בודה, אישור קבלני המשנה, כל פרט אחר שהמנהל חייב לאשרו, ביצוע העבודה, מקום ביצוע הע
היתרי   הציוד,  ותקינות  כשירות  החומרים,  וטיב  סוג  לגבי  המתאימים  האישורים  קבלת  ולפני 

 העבודה והביצוע וכן כל אישור הנדרש בחוק. 
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על חשב 5.2 וישלם  מנוסים במספר מספיק  ובעלי מקצוע  יעסיק הקבלן מומחים  ונו  בביצוע העבודה 
ההוצאות   ויתר  הסוציאליים  התנאים  ההטבות,  את  כולל  ידו,  על  שיועסקו  העובדים  שכר  את 

 בקשר לשכרם.
 

ויש 5.3 לביצוע  הדרושים  והציוד  החומרים  את  חשבונו  על  יספק  בכל  הקבלן  ההובלה  א  הוצאות 
לכך, אלא לו בקשר  וכפוף לאמור,    והוצאות אחרות שתהיינה  נאמר אחרת במסמכי החוזה  אם 

 היר ומתחייב הקבלן כי:מצ
 

 העבודה.  נמצאים ברשותו או בהישג ידו כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע 5.3.1 
 

ואשר   5.3.2  החוזה  במסמכי  כמפורט  ומאיכות  מסוג  ובחומרים  בציוד  ורק  אך  ישתמש  הוא 
 המפקח בכתב. המנהל, המתכנן, היועצים והשימוש בהם אושר על ידי 

 

ל  אישור 5.3.3  לא    5.3.2סעיף  בהתאם  הקבלן,  ידי  על  המסופקים  והחומרים  הציוד  לגבי 
 ישחררוהו מאחריותו לטיב החומרים והציוד. 

 
הטכניות   5.4 הדרישות  מיטב  לפי  ובקפדנות,  בדייקנות  העבודה  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

החוזה במסמכי  לנדרש  בהתאם  הכל  הטכנים   ותוכניות  והמקצועיות,  והמפרטים  הביצוע 
 והוראות המנהל ו/או המפקח ולשביעות רצונו.  הכללים לפי הוראות המתכנן/יםהמיוחדים ו

 
שבוצעה 5.5 העבודה  על  ולשמור  להשגיח  הקבלן  מתחייב  העבודה,  ביצוע  שלבי  חלק    בכל  כל  ועל 

העבודה  והשלמת  לסיום  עד  וזאת  העבודה,  לביצוע  המיועדים  והציוד  החומרים  על  ממנה, 
המנהל ימסור לקבלן את תעודת גמר העבודה ו/או השלב, חתומה ומסירתה למועצה, דהיינו  עד ש

 על ידו והמהווה אישרו להשלמת העבודה. 
 

קבלן יתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעבודה ו/או לחומרים ו/או לציוד לפני קבלת תעודת גמר   5.6
מבלי וזאת  כזה  נזק  כל  של  התיקון  בהוצאות  וישא  בתקו  העבודה  הקבלן  מאחריות  פת  לגרוע 

 האחריות והבדק. 
 

לביצוע 5.7 דרושים,  זמניים, אם הם  ומעברים  עזר  דרכי  על חשבונו  יכשיר  ויפרקם   הקבלן  העבודה 
 בגמר העבודה, הכל בתיאום עם המפקח ובאישורו. 

 
ע"י המנהל ו/או    הקבלן יעסיק על חשבונו ועל אחריותו מהנדס ומנהל עבודה מוסמכים, שיאושרו 5.8

נוכחים ושיהיו  והודעה  המפקח  העבודה  ביצוע  זמן  כל  למנהל    באתר  ו/או  למהנדס  שנמסרה 
 העבודה יראוה כאילו נמסרה לקבלן.

 
שיכלול בין השאר    הקבלן ינהל יומן עבודה מסודר שיחתם מידי שבוע ע"י המפקח  והקבלן, יומן  5.9

לאחר המובאים  חומרים  כמויות  עובדים,  למספרי  ת  התייחסות  מכני,  ציוד  ממנו,  נאי ומוצאים 
הוראות המפקח, הערות המפקח וכן כל דבר שיש    מזוג אויר, תקלות והפרעות, התקדמות בביצוע,

 לשקף ולתת תמונת מצב מלאה על ביצוע העבודה. לדעת הקבלן ו/או המפקח כדי
 

מפורשות  הסתייגויות  אליה  ביחס  הובאה  שלא  של המפקח  הוראה  או  הערה  העבודה    כל  ביומן 
כ  אותה  יראו  הקבלן  כל מצד  ללא  הקבלן  ע"י  שהתקבלה  בהסתייגות    כזו  אין  כאשר  הסתייגות, 

 דחית ביצוע העבודות.  ככל שזו תרשם משום עילה לעיכוב, הפסקה או
 

הקבלן ידאג לקיום כל אמצעי הבטיחות באתר העבודות ללא יוצא מן הכלל ובהתאם לנדרש על   5.10
 ה הנדרש, ללא יוצא מן הכללפי הוראות כל דין וכן ידאג לצייד את עובדיו בציוד ההגנ

 
 
 :סמכויות המנהל .6

רשאי לבקר בכל    מבלי לגרוע מסמכויות המפקח ו/או המתכנן על פי מסמכי החוזה, המנהל יהיה  6.1 
אופן ביצועה והתקדמותה והקבלן    עת באתר העבודה, לצורך בדיקת טיב החומרים, טיב העבודה,

 ל הבדיקות.ש יושיט למנהל את העזרה הדרושה לביצוע יעיל
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 ידי , לפי דרישתו, דגימות של החומרים שיסופקו על או מי מטעמו הקבלן ימסור לאישור המנהל  
 הקבלן, או ימציא לו תעודות בדיקת איכות של היצרן או של מעבדה מוכרת. 

 
מתאים 6.1.1   שאינו  או  למפרט  בהתאם  שאינו  חומר  כל  לפסול  רשאי  ללא    המנהל  אף  לעבודה 

 . בדיקת החומר
 

במוסד 6.1.2   או  התקנים  במכון  או  בטכניון  החומר  בדיקת  לבצע  חייב  ומאושר   הקבלן  מוסמך 
 הצדדים.  אחר לפי אישור המנהל ותוצאת הבדיקה תחייב את

 
למיניהם בכל שלב משלבי הביצוע. היקף הבדיקות שמחויב  תובדיקההקבלן ישא בהוצאות  6.1.3  

 הביסוס עד גמר המבנה ועבודות הפיתוח.בו הקבלן הוא לכל מרכיבי הבנין משלב 
 

היועצים      או המתכנן,  ע"י המנהל  דרישתם  בעת  ולזמינותם  לריכוז הבדיקות  ידאג  הקבלן 
 למיניהם והמפקח. 

 
בדיקות אלו לכל מערכות המבנה הן תנאי יסודי לשחרור כספים שמגיעים לקבלן בכל שלב     

 משלבי הביצוע. 
 

לגופ    יוצגו  והבדיקות  תנאי הבקרה  ויהוה  הבקרה,  ולחברות  הפרויקט  את  המממנים  ים 
והכל   יסודי שעל הקבלן או קבלני המשנה מטעמו לעמוד בהם עד קבלת תוצאות תקינות 

 בהתאם לתקנה הרלוונטית לסוג העבודות אשר להן נדרשות בדיקות מעבדה מוסמכת.  
 

של      הבלעדי  דעתו  שיקול  לפי  הן  הבדיקות  ותדירות  הבדיקות  ולפי  היקף  הצמוד  המפקח 
דרישות האדריכל הראשי או היועצים מטעמו. ולא תהיה שום הסתייגות או עילה לדרישה 

 כספית כלשהיא מהיקף הבדיקות אשר יידרש לבצע. 
 

ויהיה רשאי להזמין ישירות את  6.1.4   הבדיקות ולחייב    המפקח יקבע תדירות וכמות הבדיקות 
 את הקבלן בהתאם. 

 
לת 6.2  רשאי  לביצועהמנהל  הנוגע  בכל  פה,  ובעל  בכתב  שונות  הוראות  לקבלן  לרבות  ה  ת  עבודה, 

המנהל   הוראות  המנהל.  הוראות  פי  על  ינהג  והקבלן  שנפסלו,  וחומרים  ציוד  וסילוק  החלפה 
 כאמור יירשמו ביומן העבודה של הקבלן כאשר העתקו יימסר למנהל. 

 
ויחליפו   המנהל   כפי שיורה ממנו,   הקבלן יסלק מאתר העבודה כל ציוד וחומר או חלק 6.2.1  

 או חומר אחר שהמנהל יאשר השימוש בו. בציוד 
 

שסולק  הקבלן לא יקבל פיצוי בעד הוצאות שתהיינה קשורות בהחלפת חומר   6.2.2   ציוד  ו/או 
 לפי הוראות המנהל. 

 
בודה, המנהל רשאי להודיע לקבלן בכל עת על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהע 6.3 

 בהודעה של שבועיים מראש, והקבלן יבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המנהל. 
 

 המנהל רשאי להורות לקבלן לבצע את העבודה תוך שינוי המפרטים.  6.4 
 

מקום בנספחים בו   למנהל שמורות מלוא הסמכויות שהוענקו לו בחוזה זה על נספחיו, כאשר בכל 6.5 
 הסמכות שמורה גם ל"מנהל". נכתב "המהנדס", תהא

 
 

 : מועד התחלת העבודה .7
צו  חתימת החוזה ומתן  ום  יום מי  14  -לא יאוחר מפרויקט באופן מיידי וקבלן יתחיל בביצוע הה 7.1 

 )שהם כלולים בתקופת הביצוע(.  התחלת העבודה
 

 . חודשים מיום מתן צן התחלת העבודה 9 תקופת הביצוע 7.2 
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 : מדידת כמויות .8

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא בסיס להכנת המכרז ובסיס להגשת חשבונות ביניים   8.1 
בסעיף   דיווח  9כמתואר  לצורך  בלבד  חלקיים  חשבונות  להכנת  בסיס  מהווה  הכמויות  ומדידת   ,

 לגוף המממן והמזמין לצורך שחרור כספים ותשלומי ביניים.
   

הכמויות 8.2  בכתב  הנקובות  בסיס  אי  הכמויות  אלא  לכמות נן  אינדקציה  ומהוות  המכרז  להכנת 
בפועל שעל הקבלן לבצע במסגרת מילוי התחייבויותיו לפי החוז בהתאם לשלושת מרכיבי החוזה  

העיקריים: תוכניות הביצוע, המפרטים המיוחדים והכלליים, לכל מרכיבי העבודה, מבנה ופיתוח   
 טייה או חריגה ממנה. כי מסגרת החוזה היא פאושאלית ולא תתאפשר כל ס

   
המדידה  8.3  את  ויאשר  יבדוק  לחילופין  או  מטעמו  מודד  ע"י  קיים  מצב  מדידת  לבצע  הקבלן  על 

 .שהיא חלק ממסמכי המכרז שביצעה המועצה לפני הביצוע דהיינו "מדידת מצב קיים"
 

בפועל    הכמויות  8.4  תישבוצעו  החוזה  ידי    ערכנהלפי  העל  מטעם  מוסמך  ביצוע  אשר מהנדס  קבלן 
יוגש בפורמטים אחידים לאישורו של המפקח, לאחר בדיקתן ניהול מדידות וחישובי כמויות הן  

 בסיס לתשלומי ביניים אשר מגיעים לקבלן. 
 

על  8.5  ייתן המפקח לקבלן הודעה מראש  על מנת לבצע או לבדוק כמויות או מדידות כאמור לעיל, 
הקבלן מתחייב כי הוא או נציג מוסמך מטעמו יהיו  כוונתו לבצע מדידות במועד שייקבע על ידו ו

 נוכחים בעת עריכתן לעניין זה.
   
המפקח לבצע    לא נוכח הקבלן או נציג מוסמך מטעמו בזמן הנקוב לצורך ביצוע המדידה, רשאי 8.6 

הכמויות, שהקבלן לא יהיה רשאי    את המדידות בהעדרם ויראו את המדידות כמדידות נכונות של
 .לערער עליהן

 
 
 : התמורה ותנאי התשלום .9

תשלם  9.1  החוזה,  לפי  הקבלן  של  התחייבויותיו  שאר  ומילוי  השלמתה  העבודה,  ביצוע   תמורת 
 בכתב הכמויות  בסעיפים המועצה לקבלן תמורה כמפורט

 
התמורה שתשולם למעשה תקבע על בסיס מכפלת הכמויות שבוצעו בפועל מדודות ומאושרות ע"י   

ד  המפקח המועצהוהמזמין  מהנדס  מרכיבי היינו  וכולל  כמויות  שבכתב  למחירים  בהתאם   ,  
התמורה תשולם לקבלן על פי הצעתו, כפי תנאי התשלום    לשאר תנאי החוזה, לפי  ההנחה ובכפוף  

 שבאה לידי ביטוי במסמכי המכרז. 
 

 :תנאי תשלום  
 הקבלן יגיש חשבונית ביניים לפי הנוהלים והסדר שיקבע הגוף המממן.   

 
יום מיום קבלת הכספים מהגוף המממן ולא תשולם כל ריבית או תוספת    60תוך  התשלום יבוצע   

 יוקר עבור כל עיכוב שיגרם עקב אי שחרור הכספים מהגוף המממן שלא באחריות המזמין.
 

המגיע  הסופי  התשלום  קבלת  ולאחר  המממן  הגוף  ידי  על  המקום  וחנוכת  שילוט  הצבת  לאחר 
כל  והצגת  המממן  המבנה   מהגוף  ולאכלוס  המבנה  ולאישור  הרלוונטיים  והבדיקות  האישורים 

ישולם   המממנים,  הגורמים  ע"י  תשולם וקבלתו  ולא  המממנים  מהגופים  המימון  קבלת  לאחר 
לביצוע   בתמורה  לקבלן  המגיעים  הכספים  כל  הכספים.  בהעברת  איחור  עבור  יוקר  תוספת  שום 

 ד הקבלן.    בחתימה על טופס העדר תביעות מצהעבודה מותנה 
   
ייחשב 9.1.2   כנ"ל  ביניים  חשבון  סמך  על  לקבלן  ששולם  ביניים  תשלום  חשבון   כל  על  כמפרעה 

 והשלמתה לפי החוזה.  התמורה שתגיע לקבלן בעד ביצוע כל העבודה
 

 , הגוף/ים המממן/ניםהמפקח ופירעונו ע"י המועצההמנהל ו  ביניים על ידי  נותאישור חשבו 9.1.3  
אחר    הוכחה בדבר טיב העבודה, איכות החומרים נכונות התמורה או לכל פרט  אינו מהווה
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אותו קבלת  על  הודאה  להוות  כדי  בו  ואין  הביניים  בחשבון  ע"י   הנכלל  מהעבודה  חלק 
 המועצה.

 
למועצה מן הקבלן,    המועצה רשאית לנכות מכל תשלום של חשבון ביניים  כל סכום שיגיע  9.1.4  

למועצה לפי חוזה זה ו/או לפי הוראות    ף וכל זכות אחרת העומדתבגין טעות בתשלום, עוד
 כל דין.

  
לאחר גמר ביצוע העבודה בכלל או בגין כל פרויקט  והשלמתה בהתאם לתנאי  החוזה ולשביעות   9.2 

יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי      –רצונו של המפקח, ולאחר שהמנהל יוציא תעודת גמר העבודה  
המנהל, יעביר  ובדיקת החשבון ואישורו ע"י המפקח    וצעו לפי החוזה. לאחרבעד כל העבודות שב

התשלום ביצוע  לצורך  החשבון  את  הדרישות    המנהל  כל  כולל  כשהוא  המממן  הממשלתי  לגוף 
כל   כולל  הבדיקות,  כל  כולל  ביצוע  מול  תכנון  המבנה,  איכות  לבקרת  המממן  הגוף  שמציב 

והמועצה, כו כגון:  האישורים מהמתכנן, היועצים  לל כל האישורים הנדרשים מגופים סטטורים 
   מכבי אש ואחרים, על מנת להביא לשחרור הכספים המגיעים לקבלן. 

 
לאחר קבלת המימון מהגופים המממנים ולא תשולם שום  החשבון הסופי המאושר ישולם לקבלן 

 תוספת יוקר עבור איחור בהעברת הכספים. 
 

חש 9.3  כל  לפי  לקבלן  המגיעה  חשבונותהתמורה  סכומי  כל  בניכוי  ויאושר  שיוגש  הביניים    בון 
כלשהם שהמועצה שילמה   שהמועצה שילמה לקבלן עד לאותו חשבון ו/או בניכוי סכומים אחרים

הקבלן,  מאת  למועצה  המגיע  אחר  סכום  כל  בניכוי  ו/או  במקומו  או  הקבלן  עבור  החוזה  לפי 
 :תשולם ע"י המועצה לקבלן, כדלקמן

 
יגיש א.   ה  הקבלן  עד  למועצה  החשבון   5  -חשבון  הקודם  בחודש  שבוצעה  העבודה  עבור  לחודש 

 .ויועבר לגוף/ים המממן/נים יום מיום הגשתו 15ייבדק ע"י המפקח והמנהל ויאושר עד 
 

תשולם  ה    החשבון  עפ"י  המגיעה  מיום    60בתוך  תמורה  מהגוף יום  הכספים  קבלת 
ום חודש מיום קבלתו בגלל ליקויים או  אישור החשבון. לא אושר חשבון לתשלום בתהמממן

החלק  אותו  סכום  רק  ישולם  אחרות,  מוצדקות  סיבות  בגלל  או  בו,  שנתגלו  דיוקים  אי 
לקבלן בקשר לחלק החשבון שלא מהחשבון שאינו לקוי ולא תהיה טענה ו/או תביעה כלשהי   

ממאושר בגופים  תלויים  החשבונות  שחרור  נוהלי  שכל  ומוסכם  ומוצהר  ידוע  כי  שלתיים , 
 שאין לרשות שליטה עליהם.

   
 מהחשבון הסופי.  90%סך כל חשבונות הביניים לכל עבודה ועבודה לא יעלה על  ב.  

 
בגין העבודות שבוצעו    יתרת התמורה לפי החשבון הסופי תשולם רק לאחר עריכת המדידות ג.  

יקת החשבון  למעשה, קבלת העבודה המושלמת ע"י המועצה, הוצאת תעודת גמר העבודה, בד
והמ המנהל  ע"י  ואישורו  לתנאי  ,  פקחהסופי  בהתאם  תשולם  התשלום  עפ"י  והתמורה 

 .  9.1התשלום לפי סעיף 
   
ידו, לאחר שהמנהל אישר ד.   על  כי עם הגשת החשבון הסופי  כי העבודה   הקבלן מצהיר  בכתב 

י ומוחלט  הושלמה ובוצעה באופן מלא לשביעות רצון המועצה, יחשב חשבון זה כסילוק סופ
כל טענה או דרישה שלא מצאה ביטוי בחשבון ושל כל התמורה המגיעה לקבלן בגין העבודה,  
 הסופי או בחשבונות הביניים, תידחה על הסף. 

 
 

 : שנת הבדק ואחריות 9.4 
ידוע ומוצהר ומוסכם, שאחריות העבודה לשנה מיום קבלת המבנה והפיתוח ע"י מנהל הפרויקט,   

 ין, המתכנן והיועצים. מהנדס המועצה, המזמ
 

של     לתקופה  איטום  ועבודות  למבנה  מנהל    10אחריות  ידי  על  המבנה  קבלת  מתאריך  שנים 
 הפרויקט ומהנדס המועצה.
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מהיקף הביצוע עבור שנת הבדק לכל    10%  -עם גמר ביצוע המבנה והפיתוח, יעוכב סכום השווה ל  
 היקף העבודות לפני תום החוזה.

 
מהיקף הביצוע לשנה או עד    10%עיכוב סכום עד גובה    -אפשרית בשתי שיטות  ערבות שנת בדק    

תום תקופת שנת הבדק,  או ערבות בנקאית אוטונומית ע"ש המזמין לתקופת שנה, עד תום שנת 
הבדק ותקופת תיקון הרג'קטים עפ"י החלטת מנהל הפרויקט או המפקח או המוסמך ע"י הרשות  

 עתו הבלעדי של המזמין.לניהול שוטף. הכל לפי שיקול ד
 

 מובהר ומוסכם וידוע ששחרור הערבות או העיכבון מותנה בהשלמת הרג'קטים בשלמות וקבלת   
 הסכמה בכתב מהמזין. 

 
 :"מתשלומים מע 9.5 

 
אינם כוללים    הנקובה בחוזה ומחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות המצורף לחוזה  התמורה  

מגיעה לו בגין העבודה על  פי  המס ערך מוסף על התמורה    מס ערך מוסף, המועצה תשלם לקבלן
ליום  לפירעון  ישולם  המע"מ  עבור  התשלום  בחוק,  כנדרש  להגיש  הקבלן  שעל  מס  חשבוניות 

 הקיזוז בפועל.
 

 :שינויים, תוספות והפחתות .10
, או  אם במהלך ביצוע העבודה יהיה צורך בשינויים בעבודה או בכל חלק ממנה, לעומת המוגדר בחוזה

שהוא   סוג  מכל  שינויים  להכניס  רשאית  המועצה  תהיה  העבודה   התחלת  בצו  או  המכרז,  במסמכי 
או הקטנה   הגדלה  או הפחתות,  וכן תוספות  במידות  בסוג, באיכות,  בצורה, באופי,  לרבות:  בעבודה, 

המפק ידי  על  בכתב  כזאת  הוראה  וכל  כאמור,  שינויים  ביצוע  על  לקבלן  ולהורות  הכמויות  ח בהיקף 
 ו/או המנהל תחייב את הקבלן.

 
התמורה   10.1 תחושב  הכמויות,  בכתב  המשוערכות  הכמויות  לעומת  הכמויות  הוקטנו  או  הוגדלו 

שינוי   וללא  כפוף לשאר תנאי החוזה  על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות,  המגיעה לקבלן 
התמכלשהו תחושב  היחידה  מחיר  קביעת  לצורך  הכמויות  בכתב  נתון  בהעדר  בס,  על  יס ורה 

 של קבלן ראשי.  ,  תוספת, ללא25%בהפחתה של  9/2020 מחירון דקל לחודש
 

 כניסה לאתר העבודה  .11
לצורך ביצוע העבודה תאפשר המועצה לקבלן, לעובדיו ולכל הבאים בשמו ומטעמו להיכנס לאתר  

 העבודה.
 

 העסקת עובדים על ידי הקבלן .12
אחר ללא  עובד    שנה ו/או כל    18  -ובדים בגיל מתחת להקבלן לא יעסיק בביצוע העבודה ע 12.1

 הסכמת המועצה בכתב ומראש.
 

 הקבלן מצהיר כי הוא מעבידם של כל העובדים שיועסקו על ידו. 12.2 
 

 העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן טעונה אישור המועצה מראש ובכתב.   12.3 
 

הבלעדי  העסקת מאחריותו  הקבלן  את  משחררת  אינה  משנה  לביצוע קבלני  נוגע  לכל    ת 
 העבודה ולכל שאר התחייבויותיו בהתאם לתנאי חוזה זה.

 
הקבלן ידאג לביטוח עובדיו בביטוח אחריות מעבידים וכן לפי חוק הביטוח הלאומי )נוסח   12.4

הביטוח במועד וישא בכל    מידעל תיקוניו מזמן לזמן וידאג לתשלום    1968משולב( תשכ"ח  
המעב של  החלות  חוק,ההתחייבויות  לכל  בהתאם  לעובדים    יד  ביחס  גם  יחול  האמור 

 שיועסקו ע"י קבלני המשנה.
 

הקבלן ימלא מיד כל דרישה מצד המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודות של כל   12.5 
קבלן המשנה, אשר לדעת   עובדיו שלמאדם המועסק ע"י הקבלן ו/או קבלן משנה ו/או מי  

 או המפקח לנמק את דרישתו. בלא שיצטרך המנהלהמנהל  או המפקח נוהג ברשלנות 
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 שמירת חוק .13

דין   13.1  כל  הוראות  וכן  והצווים  התקנות  החוקים,  הוראות  אחר  ימלא  בתוקף   יהיוש הקבלן 
הדרושים בקשר    במשך תקופת ביצוע החוזה ובין היתר ישיג את כל הרשיונות וההיתרים

 לביצוע העבודה. 
 

בז 13.2  מודגש  ספק  הסר  הציוד,למען  כל  כי  לכך  לדאוג  החובה  חלה  הקבלן  על  כי  הרכב   את 
פי חוזה זה, יהיו    הכלים הטעונים רישוי מטעם הרשות המוסמכת, לצורך ביצוע העבודה על 

 ברי תקף בכל תקופת ביצוע החוזה.
 

בידי המועצה הזכות לא להתיר כניסת ציוד, רכב וכלים כנ"ל ו/או לסלקם משטחי האתר   13.3 
ימצאו ללא רשיונות והיתרים כנ"ל ולקבלן לא תהיה בשל כך כל עילה לטענה    בכל עת, אם

 או לתביעה בגין עיכוב בעבודה ו/או הפרעה שיחולו במהלך ביצוע העבודה, עקב כך.
 

 בטיחות .14
הקבועות בחוק   הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את ההוראות לשמירת הוראות הבטיחות 14.1 

לביצוע  הנוגעות  לפיהן   ובתקנות  ינהגו  מטעמו  או  שמו  הבא  וכל  עובדיו  הקבלן  העבודה, 
המחויבים,   הזהירות  אמצעי  בכל  וינקטו  משרד   קבלןהבקפדנות  הוראות  אחר  ימלא 

בהתאם להוראות ולחוקי העזר ויפעיל   העבודה בכל הנוגע לענייני הבטיחות בעבודה ויפעל
והמקובלים הנהוגים  הזהירות  אמצעי  מהסו  את  עבודה  משחרר בביצוע  הקבלן  הנ"ל,  ג 

קבלני    בזאת את המועצה וכל הבא מטעמה, על  ו/או  עובדיו  ועל  עליו  ולפקח  הצורך  מן 
 התחייבויותיו על פי סעיף זה. המשנה, בקשר לביצוע  

 
בכל עת על   רשותםלעל הקבלן לספק לעובדיו ו/או לכל עובד אחר באתר ולהעמיד   14.1.1  

וביגוד מגן אחר,   חשבונו נעלי בטיחות, כפפות וקסדות מגן, ולפי הצורך גם ציוד 
ביצוע  בעת  כראוי  זה  בציוד  משתמשים  באתר  שהעובדים  לוודא  חייב  הקבלן 

 העבודה.
 

יכירו 14.1.2   וכל הבא מכוחם  ועובדיהם  לפי   יוודא שעובדיו, קבלני המשנה שלו  ויפעלו 
 הצווים וחוקי העזר הנוגעים לבטיחות ולגהות בעבודה.

 
 

למניעת  מבלי   14.2  ולפעול  לדאוג  הקבלן  על  בחוזה  האמור  בכלליות  אסונות   אונות,תלפגוע 
גדרות, מחסומים,   ונזקים בעבודה, במידת הצורך יתקין הקבלן על חשבונו סימני אזהרה,

הבטיחות נוהלי  מבחינת  שיידרש  כפי  הכל  למכונות,  לדרישות   גדרות  ובהתאם  בעבודה 
 החוק.

 
חופשית   ות הדרושות לביצוע העבודה כך שלא תפרענה לתנועההקבלן יעשה את כל הפעול 14.3 

 של הולכי רגל וכלי רכב באתר העבודה ובסמוך לו. 
 

 אחריות לנזקים .15
המועצה לביצוע    הקבלן מצהיר כי הוא קבלן עצמאי בביצוע העבודה לפי החוזה והוא אחראי כלפי

הנוב ולכל  העבודה  בביצוע  הקשור  ולכל  ביצועה  לאופן  לבין העבודה,  בינו  היחסים  וכי  ממנו  ע 
 .  1974המועצה הינם יחסים בין מזמין עבודה לבין קבלן, כמשמעותו בחוק חוזה קבלנות תשל"ד 

 
 ביטוח .16

כל הסיכונים   16.1  בפני  פי החוזה  על  לכסוי חובתו  עצמו  יבטח את  ובין מנובעים  ההקבלן  מנו 
 : השאר יבצע את הביטוחים המפורטים להלן

 
 ליסה לביטוח אחריות מעבידים לכיסוי אחריותו כלפי כל אדם המועסק על ידו.פו 16.1.1  
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עבודות   16.1.2 לביטוח  "פוליסה  או  קבלניות  עבודות  לביטוח  בה   קמה"הפוליסה  אשר 
כלול בין היתר כיסוי לכל נזק העלול להיגרם ע"י הקבלן למועצה לרכוש המועצה 

 יצוע העבודה.או לכל אדם אחר במישרין ובעקיפין כתוצאה מב
 

 פוליסות הביטוח האמורות תהיינה בסכומים כמפורט להלן: 16.2 
 $. $3,000,000 לכל אירוע, ובסך הכל ע"ס של  1,000,000יעמדו ע"ס  כומי הביטוחס 
הביטוח  עוד  פוליסות  כל  ובתוקף  המועצה  לטובת  משועבדות  תהיינה  נמשכת   האמורות 

 העבודה. 
 התחלת העבודה.  הפוליסות במעמד וכנגד צוהעתקים מ הקבלן ימסור למועצה

 
 הביטוח. מידלפי דרישת המועצה יציג הקבלן את פוליסות הביטוח ואישור על תשלום  16.3 

 
נוספת בפוליסות הנ"ל, מבלי 16.4   יוסיף את המועצה כמבוטחת  זכות   שתשמר  הקבלן  למבטח 

או מהתחייבויות כלשהן   אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מאחריות  שיבוב כלפי המועצה.  
 ח החוזה. ומכ הקבלן של  

 
כלשהם ע"י   למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח 16.5 

חוזה פי  על  עליו  המוטלת  האחריות  מן  הקבלן  את  ישחרר  לא  דין,   המבטח  כל  פי  על  או 
שתגמולי הביטוח או    במקרה   לרבות במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או

או הפגיעה  לכיסוי  מספיקים  אינם  הביטוחי  בכל    הכיסוי  או  נפסק  או   / וגם  שנגרם  הנזק 
 מקרה אחר.

 
 אחריות הקבלן לעבודה  .17

לעבודות, לציוד,   הקבלן יהיה אחראי בגין כל פגיעה, אובדן או נזק, על ידי כל גורם שהוא,  17.1 
הע באתר  המצוי  ולכל  לחומרים  סיבה לאביזרים,  מכל  נזק  של  מקרה  בכל  כאשר  בודות, 

רצון המנהל, על חשבונו של הקבלן, מיד עם   שהיא יהיה על הקבלן לתקן את הנזק שביעות
 דרישתה הראשונה של המועצה.

 
וכן    הקבלן אחראי באחריות שלמה ומוחלטת לטיב העבודה במשך תקופת ביצוע  17.2  העבודה 

מ תפחת  שלא  תקופה  מת  15  -במשך  גמרחודשים  תעודת  "תקופת    אריך  )להלן:  העבודה 
 האחריות"(.

 
הקבלן 17.3  ידי  על  שסופקו  החומרים  ו/או  העבודה  בטיב  והפגמים  הליקויים  ע"י    כל  יתוקנו 

והקבלן יפצה את המועצה בגין    הקבלן ועל חשבונו לפי הוראות המנהל ובזמן שיקבע על ידו
 ופגמים אלה.מליקויים  שיגרמו לה, כתוצאהכל ההפסדים והנזקים 

 
רשאית 17.4  שקבע,  הזמן  תוך  המנהל  הוראות  לפי  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  המועצה   לא 

למועצה מיד ולפי    לבצעם, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, על חשבון הקבלן, והקבלן יחזיר 
 דרישה ראשונה את כל סכומי ההוצאות שנשאה בהם בקשר לכך.

 
למועצ 17.5  להמציא  מתחייב  ועבודה הקבלן  עבודה  כל  בגין  הסופי  החשבון  הגשת  במועד  ה 

חודשים ממועד הגשת החשבון הסופי,    15ערבות בנקאית בלתי מותנת בתוקף לתקופה של  
מהתמורה המשוערת המגיעה לו עבור העבודה   5%שעניינה טיב העבודות וזאת בשיעור של  

המוע ע"י  יקבעו  ונסוחה  הערבות  סוג  זה,  סעיף  תנאי  קיום  ההוצאות  להבטחת  ואילו  צה 
כמפורט   למדד,  צמודה  תהיה  הטיב  ערבות  הקבלן.  על  תחולנה  ערבות  בקבלת  הכרוכות 

 בחוזה זה.
 

תהיה    המועצה  שבידי  ובלבד  יותר  או  אחת  עבודה  בגין  ערבות  למסור  זכאי  יהיה  הקבלן 
 מכלל העבודות שבוצעו והסתיימו, בכל נקודת זמן. 5%בשיעור של  בדק/ערבות טיב

 
תוך   17.6  כן  עשה  ולא  כנ"ל  ערבות  להמציא  הקבלן  הראשונה  10נדרש  מדרישתה  של    ימים 

המגיעה לקבלן    צמוד מהתמורה  5%המועצה תהיה המועצה זכאית לנכות סכום בשעור עד  
 האחריות. לפי החוזה וסכום זה יופקד בידי המועצה למשך תקופת
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ע"ס   17.7  החוזה  החוזה  7%ערבות  סעיף    מהיקף  ת  24לפי  עומד לא  שהחוזה  הזמן  כל  שוחרר 

 ןלענייבתוקף או שהקבלן ממשיך לעבוד או שלא מלא את כל חובותיו כלפי המועצה כולל  
 או כל סעיף אחר.  17סעיף 

 
 

 ניהול אתר העבודה  .18
 

משרד שיעמוד    הקבלן יתקין ויחזיק במקום שיקבע על ידי המפקח מחסן חומרים וציוד וכן 18.1 
 למפקח לבצע את עבודתו. ושיהיה בו כדי לאפשר באופן סבירבין השאר לרשות המפקח  

 
בהתאם 18.2  העבודות,  ביצוע  זמן  כל  במשך  העבודות  אתר  לניקיון  ידאג  להוראות   הקבלן 

למקום והחומרים  הציוד  ועודפי  הפסולת  את  ויעביר  שיקבע    מיועדה  המפקח  לריכוזם, 
 ויאושר על ידי המפקח. 

 
העבודות והשטח    הקבלן את אתר העבודות וימסור למועצה אתבתום ביצוע העבודה ינקה   18.3 
 במצב של ניקיון מוחלט ובטוח מפני סכנה כלשהי.   

 
ניקה הקבלן את אתר העבודה, רשאית המועצה לעשות זאת על חשבון   18.4  ולנכות   קבלןהלא 

 את ההוצאות הכרוכות בכך מהתמורה המגיעה לקבלן לפי החוזה.
 

ל 18.5  כדי  באמור  בו אין  במקרה  מפגעים  ולסלק  העבודה  אתר  את  לנקות  הקבלן  מחובת  גרוע 
מדובר באתר שלא ניתן לפי שיקול דעתו של המפקח או המנהל לבודד אותו ולמנוע מעבר או 

 כניסה אליו )להלן: "אתר פתוח"(.
ולבטיחות    קיוןיבמקרה של אתר פתוח כאמור, יהיה על הקבלן לדאוג לפעול בכל הקשור לנ  

 וראות המנהל. על פי ה
 

 הפסקת העבודה על ידי הקבלן בלי הסכמת המועצה .19
הזניח את ביצוע    הפסיק הקבלן בלי הסכמת המועצה את ביצוע העבודה מסיבה כלשהי ו/או 19.1 

הוראות  אחר  ימלא  לא  ו/או  ביצועה  קצב  את  האט  ו/או  המפקח,    העבודה  ו/או  המנהל  
בעבודה  להמשיך  מהקבלן  לדרוש  המועצה  מספר   או  רשאית  הגדלת  ע"י  ביצועה  להחיש 

ע"י שיצוין  אחר  אופן  בכל  ו/או  במועד   העובדים  העבודה  ביצוע  את  ולסיים  המועצה 
 יענות לדרישה כזו, ומיד. ההמוסכם ועל הקבלן ל

מוצהר ומודגש כי אי תשלום כזה או אחר ע"ח התמורה ע"י המועצה, לא יזכה את הקבלן 
 ת ביצוע העבודה.באפשרות להפסיק, להזניח או להאט א

 
הקבלן לא ש  אם ינקטו הליכי פרוק או פשיטת רגל נגד הקבלן או שיוטל עיקול על נכסיו או  19.2 

הקבלן,  את  לפנות  העבודה,  לאתר  להיכנס  המועצה  רשאית  המועצה  דרישות  אחד  ימלא 
כל  עובדיו, כליו מהמקום ולבצע בעצמה ו/או באמצעות קבלנים או  העבודה  את  אחרים 

ה על חשבון הקבלן, וזאת מבלי לגרום לביטול החוזה ומבלי לשחרר את הקבלן  חלק ממנ
 מהתחייבויות או לפגוע בזכויות המועצה לפי החוזה. 

 
לצורך ביצוע   לעיל, רשאית המועצה להשתמש,  19.2בכל אחד מהמקרים האמורים לס"ק   19.3 

ם או הזיכוי בגין העבודה, בחומרים ובציוד שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה. על התשלו
 צדדים ביניהם בנפרד. ההשימוש בחומרים ובציוד של הקבלן כנ"ל, ידונו 

 
המועצה לאחר    במקרה שהמועצה תשלים את ביצוע העבודה שלא באמצעות הקבלן, תקבע  19.4 

ביצוע העבודה, כאמור, וייערך    השלמת העבודה, את הסכום שהוצא על ידה לצורך השלמת
וכל יתרה על ידי אחד הצדדים    החוזה,  ע העבודה בהתחשב בתנאיחשבון מסכם לגבי ביצו

 למשנהו, לפי העניין, תשולם בהתאם.
 

מהקבלן עקב    אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכותה של המועצה לתבוע ולקבל פיצויים  19.5 
 הפרת החוזה על ידו ועקב כל נזק נוסף שנגרם למועצה ו/או לכל אחר מטעמה או במקומה.
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 פרת חוזה/ ביטול החוזה ה .20
 

ביצוע  20.1  את  להפסיק  המועצה  רשאית  לעיל,  האמור  עפ"י  המועצה  מזכויות  לגרוע   מבלי 
  העבודות לפי החוזה כולו ו/או מקצתו, באופן זמני, או מוחלט, הכל לפי החלטת המועצה 

 ושיקול דעתה.
 

 הפרת אחד מהתנאים הבאים תחשב בהפרת החוזה כולו מצד הקבלן:   
 

העבודות   אי 20.1.1   לביצוע  הודעות  קבלת  לשם  כוחו  בא  או  הקבלן  בהתאם   התייצבות 
 לאמור בנוהל לביצוע העבודות ע"י הקבלן. 

 
במכשיר 20.1.2   או  הטלפון/פלאפון,  במספרי  ההודעות  את  שיקבל  מי  נמצא  הקשר   לא 

לא אותר הקבלן במספר המנוי של ו/או  האיתורית שנמסר   שמסר הקבלן למנהל 
 . ע"י הקבלןלמנהל 

   
סביר, 20.1.3   זמן  פרק  תוך  העבודה  את  השלים  לא  ו/או  רצופה,  עבודה  ביצע  תאו   לא 

 הפסיק ולא השלים את העבודה לרבות העבודות הנוספות.
 

 מוסמך. הוכרז הקבלן כפושט רגל, ו/או ניתן נגדו צו לכונס נכסים ע"י בית משפט 20.1.4  
 

 
חלק   המועצה לעצמה זכות לבצע את הדברים הבאים, או  שומרת  -הפר הקבלן את החוזה   20.2 

 מהם לפי קביעתה הבלעדית:
 

 הפסיק את בל התשלומים לקבלן.ל 20.2.1  
 

 לבצע את העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים. 20.2.2  
 

על   לנכות מהסכומים המגיעים לקבלן את הוצאותיה, ונזקיה הישירים והעקיפים  20.2.3  
 יה.ביפי תחש

 

 לט את הערבות הבנקאית לכיסוי הוצאותיה ונזקיה כנ"ל,לח 20.2.4  
 

 להפסיק את שירותיו של הקבלן לאלתר, ולבטל את החוזה. 20.2.5  
 

 לתבוע את הקבלן לתשלום נזקים והוצאות שנגרמו לה. 20.2.6  
 

רשאית    תהיה החליטה המועצה לנקוט באחד, ו/או בחלק, ו/או בכל הצעדים האמורים לעל 20.3 
 לעשות כן מיד עם קבלת החלטתה מבלי צורך להודיע מראש לקבלן.

 
היה ת  החליטה המועצה להמשיך בביצוע העבודות בעצמה, ו/או באמצעות קבלנים אחרים, 20.4 

הקבלן, של  האביזרים  ו/או  רכשו  את  העבודה  מקום  מתחומי  לסלק  רשאית  ולגשת    היא 
העבו לבצע  כאמור  החלטה  קבלת  עם  אחרים.מיד  ע"י  ו/או  בעצמה  של     דות  זו  החלטה 

 המועצה תהי סופית ולא ניתנת לערעור ע"י הקבלן. 
 

לקבלן בציון   החליטה המועצה על הפסקת העבודה, כאמור, תשלח המועצה הודעה על כך 20.5 
יפעל והקבלן  ההפסקה,  ותקופת  מועד  העבודה,  הפסקת  כל   תנאי  על  להודעה  בהתאם 

ולא יחדש את אלא בהתאם להוראות המועצה   ביצוע העבודות או חלק מהן  המפורט בה 
 מראש ובכתב.

 
הופסק ביצוע העבודה באופן זמני, תשלם המועצה לקבלן את התמורה המגיעה לו בהתאם   20.6 

 לתאריך ההפסקה. לתנאי החוזה בעד אותו חלק של העבודה שבוצעה על ידו בפועל עד
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מקצת 20.7  או  כולה  העבודה  ביצוע  אשור הופסק  המנהל  ידי  על  שניתן  אחרי  לחלוטין,  ה 
יום    45תעשינה תוך    להתחלת ביצוע העבודה ולאחר שהקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, 

מתאריך מתן הודעה בכתב לקבלן, מדידות סופיות לגבי אותו חלק של העבודה שבוצע עד 
וה למדידות,  בהתאם  לו  המגיע  סכום  לקבלן  וישולם  העבודה  הפסקת  מחירים לתאריך 

 העבודה. ל שבכתב הכמויות ולשלב הביצוע ש
 

הוא   הופסקה עבודתו של הקבלן על פי הוראות הסכם זה יעזוב הקבלן את   20.8  הבניה  אתר 
 ועובדיו וכליו לאלתר. 

 
הקבלן מסכים כי היקף העבודה שנעשית על ידו עד להפסקתה יקבע באופן בלעדי ומוחלט   20.9 

 יום. 60ישולם לו תוך  אם יהיה כזה(ע"י המנהל והסכום לזכותו )ב
 

ע"י 20.10  שניתן  לפני  אך  החוזה,  חתימת  אחרי  לחלוטין  כולה  העבודה  ביצוע  המהנדס   הופסק 
הקבלן אך  העבודה,  להתחלת  אישור  שניתן  או  העבודה,  להתחלת  התחיל    אישור  טרם 

זכאי יהא  לא  והקבלן  העבודה  חוזה  מבוטל  למעשה,  העבודה  פיצו  בביצוע  יים לתשלום 
 כלשהם בשל הפסקת העבודה וביטול החוזה, כאמור. 

 
 

 הסבת החוזה .21
ממנה   21.1  חלק  כל  או  החוזה  לפי  העבודה  ביצוע  את  להסב  רשאי  הקבלן  הסכמה   לאלאין 

 של המועצה. מראש ובכתב 
 

מאחריותו  נתנה המועצה את הסכמתה כאמור לעיל, אין בהסכמה זו כדי לפטור את הקבלן 21.2 
אווהתחייבוי מעשה  לכל  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  החוזה  לפי  מי    ותיו  כל  של  מחדל 

 שביצוע העבודה שהוסבה לו ע"י הקבלן.
 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין איחורים  .22
מבלי לגרוע מזכותה של המועצה עפ"י כל דין, לכל תרופה או סעד אחרים, מוסכם בזאת כי   22.1 

העב את  ישלים  לא  הקבלן  לכך  אם  שנקבע  במועד  עם יודה  מיד  למועצה  הקבלן  שלם 
 יום.לכל  ₪ 5,000דרישתה הראשונה  כפיצויים סך של 

ועבודה   עבודה  כל  על  יחול  זה  סעיף  בחוזה.  כמצוין  למדד  יהיה צמוד  לעיל  האמור  סכום 
 . , פרט לפיגור בלוח הזמנים שאושר ע"י המזמיןשתבוצע במסגרת חוזה זה 

 
תהיה המועצה רשאית לנכות כל סכום שיגיע לה מכל הסכומים שיגיעו   במקרה של איחור, 22.2 

 . פקחע"י המ ממנה לקבלן, ולעכב או לדחות את תשלום החשבונות אושרו
 ערבות לקיום החוזה  .23

חתימת חוזה    מועדבלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למועצה,   23.1 
 לאורך כל התקופה. מההצעה של הקבלן  %  7, ערבות בנקאית בגובה  זה

 
לפחות  23.2  יהיה  ותוקפה  המנהל  ע"י  שיאושר  בנוסח  למדד  צמודה  תהיה  שנה   -ל  הערבות 

סעיף   עפ"י  בדק  שנת  פי  לעיל,    9.5ולתקופת  על  ההתקשרות  לסיום  הקבוע  המועד  לאחר 
 חוזה זה.

 

הח 23.3  הוראות  כל  של  מדויק  ולמילוי  לקיום  כבטחון  תשמש  מבלי                          הערבות  וזה. 
  לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: 

אי מילוי תנאי או כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל פרה  א. 
 כלשהו מתנאי חוזה זה. 

 

בהם בקשר   ל ההוצאות והתשלומים שהמועצה עלולה להוציא או לשלם או להתחייבכ ב. 
 עם חוזה זה.

 

שהמועצה ג.  העבודה  ובדק  שיפוצים  השלמות,  התיקונים,  הוצאות  לעמוד ע    כל  לולה 
 בהם.
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אוב ד.  כולו  לגבות את סכום הערבות,  מקצתו,   כל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית 
ההפסדים, הנזקים,  לגבי  מתוכו  ולהיפרע  פעמים  במספר  או  אחת  ההוצאות   בפעם 

 ור. והתשלומים כאמ
 

והשינויים   הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות ולהתאימו לשכר החוזה 23.4 
עד לצורך,  בהתאם  הערבות,  את  לפעם  מפעם  להאריך  וכן  החשבון   שהצטברו  לאישור 

כן  עשה  לא  המנהל.  הוראות  לפי  והכל  התביעות,  בסילוק  כך  על  הקבלן  וחתימת  הסופי 
 מקצתה. הערבות כולה או  הקבלן רשאית המועצה לממש את

 
 ההוצאות הכרוכות בהוצאת וקיום הערבות יחולו על הקבלן. 23.5 

 

 "AS MADEהכנת תוכניות " .24
העבודה גמר  העבודות  לאחר  בגי  או  הסופי  החשבון  להגשת  הקבלן     ןוכתנאי  יצרף  פרויקט   כל 

מדידה מאושרת.    מאושרות על ידי המתכננים השונים וזאת על גבי תוכנית  AS MADEתוכניות  
 התוכניות תכלולנה מהלכי צנרת מפלסים סימון אביזרים וכל כיוצ"ב. 

 
 כל התוכניות תהיינה ממוחשבות ולא ישולם תמורתן. 

 
 הודעות .25

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לכתובת כמתואר במבוא לחוזה וכל הודעה שתשלח לפי  
וזאת מבלי לגרוע מדרכי מסירה  שעות מהמשלוח  72הכתובת הנ"ל בדואר רשום תחשב כמתקבלת תוך 

 אחרות.
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :   
 
 

 __________________  שם הקבלן  __________________  ראש המועצה
 
 

 __________________  חתימה  __________________  גזבר המועצה
 
 
 
 

    ___________________                                          ___________________ 
 

 חותמת הקבלן                            חותמת המועצה            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' דמסמך 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

25 | P a g e 

 

 נאי החוזה  ת
 

                                                          כללי -פרק א' 
 עמוד  

 26 הגדרות 1סעיף 
 27 ניהול יומן  -ל המפקח תפקידיו וסמכויותו ש 2סעיף 
 27 הסבת החוזה 3סעיף 
 28 היקף החוזה 4סעיף 
 28 ספקות במסמכים והוראות מילואים 5סעיף 
 28 אספקת תכניות                                                                                            6סעיף 
 29 מנהל       ביצוע המבנה לשביעת רצון ה  7סעיף

 29 ערבות לקיום החוזה ולדמי העכבון 8סעיף 
 29 מסירת הודעות  9סעיף 

                                                                                                                                          
 הכנה לביצוע   -פרק ב' 

 29 מוקדמות                                                                                      בדיקות   10סעיף 
 29    דרכי ביצוע ולוח זמנים                                                                             11סעיף 
 30                                                              דרכי ביצוע ולוח זמנים                   12סעיף 

 
 השגחה, נזקין וביטוח  -פרק ג' 

 30   השגחה מטעם הקבלן                                                                                  13סעיף 
 30                                                    רשיונות כניסה והרחקת עובדים               14סעיף 
 31 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות                                                             15סעיף 
 31                  נזקין למבנה                                                                                 16סעיף 
 31    נזקין לגוף או לרכוש                                                                                  17סעיף 
 32 נזקין לעובדים                                                                                              18סעיף 

 32 ביטוח על ידי הקבלן                                                                                     19יף סע
 32 ביטוח ע"י המנהל ע"ח הקבלן במקרים                                                       20סעיף 
 32                                                                   פיקוח ע"י המנהל                        21סעיף 

 
 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 

 33 גישת המפקח למקום המבנה וגישה לעבודה                                                22סעיף 
 33                                   פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות                        23סעיף 
 33 מתן הוראות קבלת רשיונות ותשלום אגרות                                                24סעיף 
 33 מציאת עתיקות וכו'                                                                                      25סעיף 
 33 כויות פטנטים וכיו"ב  ז 26סעיף 
 33 תשלום תמורת זכויות הנאה                                                                        27סעיף 
 33 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם                                                            28סעיף 
 34                                                            ביש למובלים אחריםתיקון נזקים לכ 29סעיף 
 34 מניעת הפרעות לתנועה  30סעיף 
 34 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים                                                        31סעיף 
 34                                                    מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים       32סעיף 
 34 ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה                                                        33סעיף 

    
 
 
 
 
 

 עובדים  -סעיף ה' 
 35 אספקת כוח אדם על ידי הקבלן 34סעיף 
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 35 אספקת כוח אדם ותנאי עבודה 35סעיף 
 35 פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם 36סעיף 
 35 רווחת העובדים  37סעיף 

 
 ציוד חומרים ומלאכה -פרק ו' 

 36 אספקת ציוד מתקנים וחומרים 38סעיף 
 36 חומרים וציוד במקום המבנה     39סעיף 
 36                             טיב החומרים והמלאכה                                                      40סעיף 
 37 העדפת מוצרים מתוצרת הארץ                                                                      א'40סעיף 
 37 בדיקת חלקי המבנה שנועדו להיותוסים                                                          41סעיף 
 38 ומרים פסולים ומלאכה                                                                     סילוק ח 42סעיף 

 
 מהלך ביצוע המבנה -פרק ז' 

 38 התחלת ביצוע המבנה                                                                                       43סעיף 
 38    נה לרשות הקבלן                                                            העמדת מקום המב 44סעיף 
 38     מועד השלמת המבנה                                                                                    45סעיף 
 39                                           ארכה או קיצור להשלמת המבנה                           46סעיף 
 39      עבודה בשעות היום ובימי חול                                                                     47סעיף 
 39          החשת קצב ביצוע המבנה                                                                        48סעיף 
 39       פיצויים מוסמכים וקבועים מראש על                                                        49סעיף 
 40        הפסקת העבודה                                                                                         50סעיף 
 40        שימוש בזכויות ע"י המזמין                                                שימוש או אי  51סעיף 

 
 השלמה בדק ותיקונים -פרק ח' 

 40 תעודת השלמת המבנה                                                                                     52סעיף 
 41                                                                                        בדק ותיקונים            53סעיף 
 41   פגמים וחקירת סיבותיהם                                                                              54סעיף 
 41        אי מילוי התחייבויות הקבלן  55סעיף 

 
 שינויים תוספת והפחתות - פרק ט'

 42    שינויים                                                                                                          56סעיף 
 42                                                                                          תעודת סיום החוזה 57סעיף 
 42                                                                       סילוק יד הקבלן ממקום המבנה 58סעיף 
 43                                                                                                 קיזוז                 59סעיף 

 
 מדידות  -' פרק י
 43                                                                              אי אפשרות המשך ביצוע 60סעיף 
 44                                                              מס ערך מוסף                                      61סעיף 
 44 מנהל סמכות ה 62סעיף 
 44 בוררות 63סעיף 
 44 מקום שיפוט 64סעיף 

 
 
 
 

 בנה ע"י קבלן  המ תנאי החוזה לביצוע 
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 כללי   -פרק א' 
 
 
 

 הגדרות:   -   1סעיף 

 
 .   בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן )פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(.  1 

 
על ידו לצורך החוזה או כל  תב  לרבות כל אדם המורשה בכ  ראש המועצהפירושו    -  "המנהל"

 חלק ממנו.  
 

משנה    -  "הקבלן" קבלן  כל  לרבות  המוסמכים  ומורשיו  יורשיו  הקבלן,  של  נציגיו   : לרבות 
 הפועל בשמו או בשבילו בביצוע המבנה או כל חלק ממנו.  

 
המנהל            -  "המפקח" ובהסכמת  המזמין  ע"י  לזמן  מזמן  בכתב  שמתמנה  האדם  פירושו 
 ביצוע המבנה או כל חלק ממנו.  למפקח על 

 
או    -"המבנה"   כל מבנה ארעי  לרבות  לחוזה,  לבצע בהתאם  או העבודה שיש  פירושו המבנה 

 עבודה ארעית.  
 

המבנה"   בהתאם    -"ביצוע  ארעית  עבודה  או  ארעי  מבנה  כל  של  וביצועו  השלמתו    : לרבות 
 להוראות החוזה.  

 
שיידרש באורח ארעי לביצועו או בקשר לביצועו    פירושו כל מבנה או כל עבודה   -"מבנה ארעי"  

 של המבנה.  
 

של              -  "החוזה"   הצעתו  המצורף(  הנוסח  לפי  )ערוך  המבנה  לביצוע  החוזה  טופס  פירושו 
הקבלן, תנאי החוזה לביצוע המבנה ע"י הקבלן המפרט, כתב הכמויות והתכניות, וכן כל מסמך  

 לתי נפרד מהחוזה.  אחר שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק ב
 

המבנה"   יבוצע   -"מיקום  מעליה  או  מתחתם  דרכם  בהם  אשר  המקרקעים  המבנה    פירושו 
 לרבות כל מקרקעים אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.  

 
הערבויות" ע"י            -    "סכומי  ואם  כמפורש  אם  זה  חוזה  במסמכי  שנקבע  סכום  כל  פירושו 

לצורך מסוים  אחוז  הקבלן  קביעת  ע"י  מקצתן  או  כולן  החוזה  הוראות  לקיום  סכום    עירבון 
 הערבות כולל מע"מ.  

 
פירושו הרבית בשיעור שיפורסם מידי פעם ע"י החשב הכללי במשרד    -"ריבית החשב הכללי "  

הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שיעשה  הריבית  חישובי  לרבות  מעת    האוצר,  שיתפרסמו  כפי 
 לעת. 

 
 
 
 
 

פירושו הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה לרבות כל    -  "שכר החוזה"  
שיופחת מהסכום    תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה ולהוציא כל פחת

 הנקוב בהתאם להוראות החוזה. 
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התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית זו  פירושו     -"תכניות"  
וכן  שאושרה   זה,  חוזה  לעניין  המפקח  ע"י  האדריכל  או  המנהל  ע"י  אחרת    כלבכתב  תכנית 

 שתאושר בכתב ע"י  המנהל או ע"י האדריכל המפקח לעניין זה מזמן לזמן.  
 
כמשמעותו   .2 כחקוק  החוזה  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה  על  תחול  הפרשנות  פקודות 

 בפקודה האמורה. 
 
החשבונות .3 תשלום  בהם  שלבי    בחוזים  ביצוע  כנגד  התשלומים  טבלת  פי  על  נקבע  החלקיים 

בשלמותם או בחלקם, אלא    62,60א'     38,  38עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים   
 בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה.  

 
 :תפקידו וסמכויותיו של המפקח ניהול יומן  -   2סעיף 

 
ולהש .1 המבנה  את  לבדוק  רשאי  החומרים      המפקח  טיב  את  לבדוק  וכן  ביצועו  על  גיח 

שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע המבנה. כן רשאי הוא לבדוק אם  
 הקבלן מבצע כהלכה את החוזה את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא. 

 
יום ביומו    מנהל העבודה ינהל יומן העבודה ויגישו לאישור המפקח וירשום מנהל העבודה מדי .2

 : את הפרטים
רוטם המקצועי  ימספר של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה. ופ א. 

 שהובאו.  
 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המובאים.   ב. 
 כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה.   ג. 

 המוצא ממנו.  הציוד המכני המובא למקום המבנה ו  .ד
 השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.   ה. 
 תנאי מזג האוויר שהשוררים במקום המבנה.   ו. 
 תקלות והפרעות בביצוע המבנה.   ז. 
 התקדמות ביצוע המבנה במשך היום.   ח. 
 הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או על ידי המפקח.   ט. 
 ע המבנה.  הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצו י. 
 כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.   יא.  
 הוראות המפקח שירשמו ביומן העבודה מחייבות את הקבלן.   יב.  

 
על ידי המפקח והעתק חתום ממנו יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך    היומן ייחתם כל יום .3

ימים ממסירת ההעתק כאמור,    7פרטים הרשומים בו, תוך   אשר רשאי להסתייג מכל פרט מה
 על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.  

 
הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את   .4

 המזמין.  
 
ה  .5 על  המוסמכים  כוחם  באי  או  הצדדים  הודיעו  כאילו     לא  אותם  רואים  כאמור,  סתייגות 

 אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.  
 
    ישמשו כראיה בין   4רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות  לסעיף קטן   .6

הצדדים על העבודות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על  
 פי החוזה.  

 הסבת החוזה:  -   3סעיף 
להעביר   .1 רשאי  הוא  אין  וכן  ממנו  חלק  כל  או  החוזה  את  לאחר  להסב  רשאי  הקבלן  ו  א אין 
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   למסור לאחר כל זכות לפי החוזה אלא בהסכמת המזמין בכתב.
 
בהסכמת        .2 אלא  מקצתו,  או  כולו  המבנה  של  ביצועו  את  לאחר  למסור  רשאי  הקבלן  אין 

העסקת   ואולם  בכתב,  ששכרם  המזמין  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים 
משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה או של חלק  
ממנו, לאחר הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כל שהוא מהמבנה  

ימים מתאריך קבלת    10כתב, תוך   לקבלן משנה, שיצוין בהודעה והמנהל לא הודיע לקבלן ב
למסירת   לא  מכל  המזמין  כהסכמת  הדבר  יחשב  לכך,  התנגדותו  על  האמורה  הקבלן  הודעת 

 ביצוע אותו חלק של המבנה שצוין בהודעה לקבלן המשנה שצוין בהודעה. 
 
האמורה   .3 בהסכמה  אין  זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  המפורטת  הסכמתו  את  המזמין  נתן 

ה  את  לכל  לפטור  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן  החוזה  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו  קבלן 
 מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה ובאי כוחם ועובדיהם.  

 
בנאיות,   .4 הנדסה  לעבודת  קבלנים  רישום  חוק  לפי  רשום  קבלן  הוא  כי  בזה  מצהיר  הקבלן 

כלשהי   1969תשכ"ט, עבודה  ביצוע  משנה  לקבלני  למסור  לא  חלק  ומתחייב  או  למבנה  בקשר 
המזמין   והסכמת  האמור  החוק  להוראות  בהתאם  רשום  משנה  קבלן  אותו  אם  אלא  ממנו 

 בכתב.  

 
 : היקף החוזה -   4סעיף  

,  הפיתוח /הוראות החוזה חלות על ביצוע המבנה .1 , לרבות המצאת כוח אדם החומרים הכלים 
 ם כך.  ציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשה

 
 :סתירות במסמכים והוראות מילואים  -   5 סעיף

ומפורשת        .1 ברורה  הוראה  לבין  אלה  תנאים  מהוראות  הוראה  בין  סתירה  של  מקרה  בכל 
של   כוחה  על  עדיף  האחרונה  זו  של  כוחה  החוזה  את  המהווים  מהמסמכים  אחר  במסמך 

 ההוראה האמורה בתנאים אלה.  
 
הו .2 בין  סתירה  הקבלן  מסופק      גילה  הקבלן  שהיה  או  לאחרת  החוזה  מהוראות  אחת  ראה 

בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין  
הקבלן מפרש כהלכה את החוזה יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות  

 תכניות לפי הצורך בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. 
 
וכן המפקח להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות לרבות   .3 רשאי המנהל 

 לביצוע המבנה.    -תכניות לפי הצורך 
 
קטן    .4 לסעיף  שניתנו בהתאם  המנהל  לסעיף  3או   2הוראות  בהתאם  המפקח שניתנו  והוראות 

 ע בפרק ט'.  מחייבות את הקבלן אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרו3קטן   
 
 

 :אספקת תכניות   -   6סעיף 
המועצה .1 ידי  על  לקבלן  ימסרו  מהתכניות  אחת  מכל  העתקים  העתק         שני  כל  תשלום  ללא 

לקבלן   דרוש  שיהיה  השלמת    -נוסף  עם  הקבלן.  חשבון  על  הקבלן       המגרש/יוכן  יחזיר  המבנה 
נהל ובין שהכין אותן בעצמו או  למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המ

שהוכנו על ידי אדם אחר. במידה ויחסר כל תכנית או פרט הדרוש לבצע פרט מסוים על הקבלן  
לו.   דרושים  לפני הזמן שהתכנית או הפרט  ימים  חודש  ולמתכנן  להודיע בכתב רשום למפקח 

 התכניות יסופקו בתקופת חודש ימים לכל היותר. 
 
המהו  .2 מסמך  מכל  המבנה.העתקים  במקום  הקבלן  ידי  על  יוחזקו  מהחוזה  חלק  המנהל    וה 
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ולהשתמש בהם בכל    והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיו רשאים לבדוק
 שעה מתקבלת על הדעת. 

 
את   .3 למדו  מטעמו  ורשוי  רשום  ומהנדס  שהקבלן  החוזה  עריכת  בעת  כי  בזה  הקבלן  מצהיר 

ת כל התכניות והתאמתם אחת ושניה כמו כן התאמתם עם  התכניות ושהם חייבים לבדוק א 
מיד   להודיע  מהם  אחד  כל  על  טעות  או  התאמה  אי  כל  ויגלו  במידה  היועצים,  תכניות  שאר 

 למפקח באתר שזה מצדו מודיע למתכנן בכדי לעדכן את הדרוש עדכון.  
 
העב .4 ביצוע  תקופת  להארכת  לקבלן  עילה  להיות  יכולה  אינה  תכניות  אספקת  או  אי  ודה 

לו לבצוע  דרושה  הפסקתה או אי עמידה בלוח הזמנים. אלא אם ביקש תכנית מסוימת שהייתה  
שלב מסוים בהתאם ללוח הזמנים שהגיע ואושר ע"י המנהל, והמפקח והמתכנן והתכנית הזו  
המפות   את  הגיש  הקבלן  באם  וזאת  דרישתה  מיום  הימים  חודש  בתקופה  לו  סופקה  לא 

   יש בזמן כפי שהוזכר לעיל.המצביות שהוא חייב להג

 
מיידי   .5 באופן  תכנון  לספק  הקבלן  על  הקבלן  חל  התכנון  בו  רשום  אשר  לדוגמא          -בסעיף 

מערכת ההשקיה שבועיים מיום מתן צו העבודה או למשל פרטי אלומיניום לקירות מסך אשר  
 יספק הקבלן מטעם החברה המייצרת לאישור האדריכל או מהנדס העירייה. 

 
 : ביצוע המבנה לשביעות רצון המנהל המפקח או האדריכל  -  7ף  סעי

המנהל .1 של  המוחלטת  רצונם  לשביעות  לחוזה,  בהתאם  המבנה  את  יבצע  האדריכל  הקבלן   ,
ת בחוזה  ומפורט  והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן

 ובין שאינן מפורטות בחוזה.  

 
 : שנת הבדקות לקיום החוזה וערב  -  8סעיף  

חתימת חוזה  במעמד    ועצהלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן למ  .1
 לאורך כל תקופת הביצוע.  מגובה ההצעה  %   7ערבות בגובה של  זה 

הבניה בנוסח שיאושר ע"י המנהל ותוקפה יהיה לפחות לשנה    הערבות תהיה צמודה למדד
פי חוזה זה מיום קבלת    לאחרולתקופת שנת הבדק   המועד הקבוע לסיום ההתקשרות על 

   המבנה על ידי המזמין.
 

 :מסירת הודעות -  9סעיף  
הצד   .1 של  הכתובת  לפי  בכתב  תינתן  זה,  חוזה  לפי  השני  לצד  צריך לתת  אחד  הודענה שצד  כל 

נה  השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה בדואר רשום די
   שעות מזמן מסירתה בדואר. 48כדין הודעה שנמסרה ביד כעבור  

 
 

 הכנה לביצוע   -פרק ב' 
 

 :תבדיקות מוקדמו   -  10סעיף 
מקום   .1 את  הצעתו  הגשת  לפני  בדק  כאילו  הקבלן  את  טיב       שטח  רואים  את  וסביבתו  המבנה 

לביצוע   הדרושים  והחומרים  העבודות  של  וטיבם  כמויותיהם  את  דרכי  הקרקע,  את  המבנה, 
ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק להם וכן כאילו השיג את כל    הפרויקט הגישה למקום  

 הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.  
 
המזמין רשאי, אם רצונו בכך, להמציא לקבלן דוחות שנעשו מטעמו לצורך העבודה אולם אלו   .2

לאינפור בדיקות  יהיו  בעצמו  לבצע  עליו  המוטלת  הקבלן מהחובה  את  יפטרו  ולא  בלבד  מציה 
קטן   נכ בסעיף  הדוחות    1דרש  לשלמות  אחריות  או  חבות  מכל  משוחרר  יהיה  והמזמין 

 והסקרים שהמציא לקבלן כאמור לעיל.  
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החוזה   .3 שכר  כי  המוקדמות  בדיקותיו  יסוד  על  שוכנע  כאילו  הקבלן  את  הפאושאלי  רואים 
התחי  שהוצע לכל  הוגנת  תמורה  ומהווה  דעתו  את  מניח  הכמויות  שבכתב  ידו,  לפי  יעל  בותיו 
 , להקמת המבנה והפיתוח. החוזה.

 
 

 : דרכי ביצוע ולוח זמנים  -  11סעיף  
תוך    א. .1 לפיקוח  או  הפרויקט,  מנהל  לאישור  ימציא  ביצוע   15הקבלן  התחלת  מיום    יום 

   תב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות המבנה כמצוין בצו התחלת העבודה הצעת בכ  
לפי    ימציא הקבלן למנהל  כן  והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה.  הסדרים 
ולוח הזמנים האמורים   דרישתו מזמן לזמן מילואים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע 
המ  בהם.  להשתמש  הקבלן  בדעת  שיש  העזר  ומבני  העבודה  מתקני  רשימת  צאת  לרבות 
אישר    שלא  ובין  במפורש  המנהל  אותו  שאישר  בין  למנהל  הקבלן  ידי  על  האמור  החומר 
 אותו אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת עליו.   

 
הסכמתי         ב.  הזמנים  שבלוח  הציון  בנקודות  להתחשב  הקבלן  חייב  הזמנים  לוח  בהצעת 

ר או בנקודות הציון שנמסרו לו על ידי  שנמסר לו על ידי המפקח ובאישור המנהל אם נמס
בקשר   שינויים  להציע  רשאי  הקבלן  יהיה  זאת  עם  נמסרו.  אם  אחרת  דרך  בכל  המפקח 

לשינויים  ל לאמור   בהתאם  הזמנים  לוח  ייערך  המפקח  ידי  על  יאושרו  אלא  ואם  עיל 
 שאושרו.  

 
קטן    .2 בסעיף  כאמור  זמנים  לוח  הקבלן  המציא  על-1לא  הזמנים  לוח  ייקבע  המפקח         א  ידי 

 ובאישור המנהל ויחייב את הקבלן.  
 
 

 :סימון  -   12סעיף  
מודד        .1 יד  על  לתכנון  בהתאם  הגבהים  ואת  הבניין  קו  את  יסמן  הגבולות  את  יחדש  הקבלן 

מוסמך מטעמו ועל חשבוניו. המודד  המוסמך יאשר לאחר הבצוע בכתב, כי המיקום והגבהים  
 סים המתוכננים.  בוצעו לפי המיקום והמפל

 
הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי המנהל חייב   .2

של נקודות אלה. נעלמו או טושטשו נקודות הקבע שנקבעו    ןהקבלן לשמור על קיומן ושלמות
 על ידי המנהל כאמור על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.  

 
 

 : הקבלןהשגחה מטעם  -  13סעיף   
ביצוע   .1 לצורך  ברציפות  עליו  וישגיח  המבנה  במקום  מצוי  יהיה  המוסמך  כוחו  בא  או  הקבלן 

של   המוקדם  אישורו  טעון  יהא  זה  סעיף  לצורך  הקבלן  מטעם  מוסמך  כוח  בא  מינוי  המבנה. 
קבלת   לצורך  שהוא  זמן  בכל  לבטלו  או  אישורו  את  לתת  לסרב  רשאי  יהא  והמנהל  המנהל, 

 סמך של הקבלן כדין הקבלן. ון בא כוח מהוראות מהמנהל די 
 
אשר   .2 כחוק  ורשוי  האדריכלים  המהנדסים  בפנקס  ורשום  מוסמך  מהנדס  להעסיק  הקבלן  על 

ויית  באתר  העבודה  לו ינהל את  ואת התאמתם  הכל    ן  יבדוק את התכניות  הוראות הטכניות. 
 למתכנן.   לפני הביצוע ובמידה ויהיו אי התאמות עליו להודיע בכתב למפקח עם העתק

 
ודפי .3 עבודה  יומני  כולל  מפורטים  חודשים  חלקיים  חשבונות  יגיש  כפי    חישוב  הקבלן  כמויות 

החפירות על  מוסמך  מודד  חתימת  עם  מפורטים  ע"י    שמקובל  לבדיקה  הפיתוח  ועבודות 
 .  המפקח
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העתקים       .4 בארבע  הקבלן  מהנדס  ע"י  מאושר  העבודה  להתקדמות  זמנים  לוח  יגיש   הקבלן 
   .המפקחהמנהל ו  לוח הזמנים ייבדק, יעודכן ויאושר ע"י

 
ו .5 סעיף  בכל  היחידות  כמות  את  להגדיל  או  להקטין  רשאי  עיניו  פרק המזמין  ראות  בלי    לפי 

לו הזכות לבטל או להוסיף עבודות  והמחיר    הגבלת אחוז ההקטנה או ההגדלה כמו כן תהיה 
 הגדלה כל שהיא. יהיה לפי המחירים המופעים בחוזה ללא תוספת או  

 
בנין .6 לעבודות  הכללי  למפרט  בהתאם  יהיו  והמדידות  העבודות  משרד ה ב  ופיתוח    כל        וצאת 

עבודות         ןהביטחו  כבישים  לעבודות  להוראות המפרט הכללי  ובהתאם  והשיכון  הבינוי  ומשרד 
החוזה    במסמכי  אחרת  צוין  אם  אלא  בדבר.  הנוגעים  הממשלה  משרדי  בהוצאת      פיתוח 

 רשימת הכמויות והתכניות.  
 
התקנים   .7 לדרישות  בהתאם  יהיו  הבניין  בשימוש  יוכנסו  אשר  החומרים        תו   ועם  השוניםכל 

מפעל אשר יספק חומרים, חייב להיות תו תקן שתעודה ממנו תימסר למפקח שבוע  כל  תקן. על  
 ימים לפני הכנסת המוצר לאתר הבניין.  

 
 : והרחקת עובדים כניסה  תרישיונו   -  14סעיף 

כל       .1 של  המבנה  ממקום  הרחקתו  בדבר  המפקח  או  המנהל  מטעם  דרישה  כל  ימלא  הקבלן 
ידו במקום המבנה, אם לדעת המנהל ו/או המפקח התנהג אותו אדם שלא   אדם המועסק על 
אדם   תפקידו  בביצוע  רשלנות  מעשה  נוהג  שהוא  או  תפקידיו  למלא  מוכשר  אינו  או  כשורה 

ד לפי  ובין  שהורחק  במישרין  בין  להעסיקו  הקבלן  יחזור  לא  כאמור  במקום    ן בעקיפירישה 
 המבנה. 

או    כולו  המבנה  למקום  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  המנהל  רשאי 
רשימות       את  לזמן  מזמן  ויתקן  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משניתנה  מקצתו 

המבנה במקום  להם  זקוק  שיהיה  ופרטים       העובדים  תצלומיהם  את  וכן  המבנה  לביצוע 
לפי   המבנה  למקום  הכניסה  עניני  את  יסדיר  והמפקח  המפקח  שידרוש  כפי  אודותם  אחרים 

 כניסה כפי שימצא לנכון.   תרישיונו
 
יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למנהל את  2כניסה לפי סעיף קטן     ןרישיוכל   .3

, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע  ןהרישיו בד שבשמו ניתן  הכניסה של כל עו  ן רישיו
שהשימוש   הקבלן  מתחייב  כן  החזרתו.  את  המפקח  שידרוש  עת  בכל  וכן    ת ברישיונו המבנה 

 הכניסה למקום המבנה לביצוע המבנה.  
 
לו   .4 ניתן  שלא  קטן     ןרישיואדם  סעיף  לפי  רשיון  2כניסה  החזרת  את  דרש  עובד שהמפקח  או 

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום המבנה.   -יסה שלו  הכנ 
 
 של סעיף זה יחייבו רק כשפורט הדבר במסמכי החוזה.   4,3,2הסעיפים הקטנים   .5
 

 :תשמירה גידור ושאר אמצעי זהירו   -   15סעיף  
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של  

 כל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח שיהיה דרוש  הציבור ב
 על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כל שהיא.  

 
 . הקבלן מתחייב להתקין ולהחזיק על חשבונו במקום העבודה לפי דרישות והוראות  1 

 המנהל :       
 א.   מבנה לשימוש משרדי הקבלן והמפקח.  

 ם ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי ב.   מחסן מתאים לאחסנת חומרי כלי
 החוזה.          

 .  המבנים האמור יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם לאחר העבודה עם תום  2 
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 העבודות לפי החוזה.        

 
 נזקין למבנה:   16סעיף  

המבנה  .1 מקום  העמדת  תעודת   המגרש/מיום  מתן  ועד  הקבלן  של  לרשותו  מקצתו  או    כולו 
למבנה    שלמת המבנה יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק ה

את    תקן ל  יהא על הקבלן  4הנובע מסיבה כל שהיא פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן   
במצב תקין    מבנהה  הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא  

 אות החוזה. ומתאים בכל פרטיו להור
 
קטן   .2 סעיף  ובדק    1הוראות  תיקון  עבודות  כדי  תוך  הקבלן  ידי  על  שנגרם  נזק  על  גם  תחולנה 

 . 53שבוצעו על ידו  בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת המבנה בהתאם לסעיף  
 
בהקדם   .3 הנזק  את  לתקן  הקבלן  על  מוסכם  סיכון  ידי  על  שנגרם  למבנה  נזק  של  מקרה  בכל 

 ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן והוצאות התיקון יחולו על המזמין.    האפשרי אם
 
מסוכם"   .4 בלתי    -"סיכון  או  סדירים  כוחות  ידי  על  המבוצעת  איבה  פעולת  מלחמה  פירושו 

או  דס בתכניות  סטטי  בחישוב  טעות  או  קרבות  אויבת,  מדינה  פעולות  אויב,  פלישת  ירים 
 במפרטים.  

 
כ  .5 ורק  אך  שנגרם  בחלק נזק  בשמה  משתמש  או  שפועל  ומי  המזמין  של  משימוש          תוצאה 

 מהמבנה לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על ידי "סיכון מסוכם".  
 
 

 : נזקין לגוף או לרכוש  -   17סעיף  
אדם  י לכל נזק אובדן שיגרמו תוך כדי ביצוע המבנה לגופו או לרכושו של  אהקבלן יהיה אחר  .1

   כלפי צד ג'. כל שהוא וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם
 
קטן   .2 בסעיף  האמור  דבר  כדי    1שום  או  דלהלן  לנזקים  הקבלן אחראי  לעשות את  כדי  בו  אין 

  לחייב את הקבלן לפצות את המזמין עבורם:
ובהתא א.  החוזה  ביצוע  לצורך  והחזקתו  בו  השימוש   , המבנה  מקום  מתפיסת  הנובע        ם נזק 

 לתנאיו.  
 נזק הנובע מתוך כך כשאין למזמין זכות לבנות את המבנה או חלק ממנו בהתאם לחוזה.   ב. 
נזק הנובע מהפרעה בין קבועה ובין זמנית לזכות דרך , זכות אויר, זכות מים או כל זכות   ג. 

 שהו שהם תוצאה בלתי נמנעת מביצוע המבנה בהתאם לחוזה.  ישימוש אחרת של מ 
המנהל        נז ד.  מצד  מעשה  אי  או  מעשה  ע"י  שנגרם  לרכושו  או  לגופו  שהוא  כל  לאדם  ק 

 המפקח או באי כוחם.  
 

  :נזקין לעובדים -   18סעיף  
אחר  אדם  כל  או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  מתחייב  הנמצא   הקבלן 

 ביצוע המבנה.   בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם תוך כדי 
 

 : ביטוח על ידי הקבלן - 19סעיף 
   :קבלן יבטח על חשבונו הוא לטובתו ולטובת המזמין יחידיוה .1

המבנה         א.  למקום  שהובא  אחר  דבר  וכל  המתקנים  הציוד,  החומרים,   : לרבות  המבנה  את 
בי תקופת  כל  למשך  אבדן  ו/או  נזק  כל  נגד  לזמן  מזמן  ערכו  במלוא  המבנה,  צוע  לצורך 

 המבנה. 
מפני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו   ב. 

ו/או לרכושו של כל אדם, לרבות עובדי הקבלן קבלני המשנה ועובדיהם עובדי המזמין וכל  
 אדם אחר הנמצא בשרות המנהל.  
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 ם:  ה  1הביטוחים הנדרשים לפי סעיף קטן   .2

האחריות          ביטוח א.  וביטוח  הרכוש  לגבי  הסיכונים  כל  נגד  ביטוח  הכולל  קבלנים  אחריות 
 כלפי הצד שלישי.  

 ביטוח אחריות מעבידים.  ב. 
 
החוזה       .3 במסמכי  כמפורט  המזמין  הוראת  פי  על  הביטוחים  את  לערוך  מתחייב  הקבלן 

או   ידו  על  החוזה  חתימת  עם  הביטוח  פוליסות  את  למזמין  ביצוע  ולהמציא  תחילת  עם  מיד 
 המבנה הכל לפי התאריך המוקדם יותר.  

 
 . 18,17,16הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפים  .4
 
הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה אם יידרש   .5

 ך.  לעשותה על ידי המזמין, כדי לממש את פוליסת הביטוח בעת הצור
 
תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו לשביעות רצון המנהל יהא הוא בלבד זכאי לתבוע את   .6

 כספי הביטוח.  
 

 : ביטוח על ידי המנהל על חשבון הקבלן במקרים מסוימים  -  20סעיף  

 
לבצע המזמין  רשאי  יהיה  החוזה  לפי  לבצעם  עליו  אשר  הביטוחים  את  הקבלן  יבצע  לא  את    אם 

תיו ולשלם את דמי הביטוח והמזמין יהיה רשאי לנכות סכומים אלה כל סכום שיגיע  הביטוחים תח
 דרך אחרת . לממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכ 

 
 : פיקוח על ידי האדריכל  -   21סעיף 

הפיקוח   .1 בזכות  לראות  לאדריכלהעליון  אין  מטעמו  שניתנה  אל   וליועצים  המבנה  ביצוע  א  על 
אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלב במלואו ואין היא יוצרת יחס בין קונה  

 ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא באחריות המזמין לגבי כל צד שלישי אחר.  
 הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה.   .2
 
 
 

 ת כלליות  התחייבויו -פרק ד' 
 
 

 : גישת המפקח למקום המבנה  -   22סעיף 
המועצה .1 מחלקות  עם  הסדורים  את  לעשות  הקבלן  עם    על  וכן  בדבר  הנוגעות  המזמין        או 

או   להיעשות  העבודה  צריכה  שבהן  קרקעות  או  פרטיות  דרכים  של  המחזיקים  או  הבעלים 
בהן להשתמש  שיוכל  כדי  העבודה  למקום  לגשת  צריך  פועלים  לג  שדרכן  ולהעברת        ישה 

קבלני או  כוח  בא  ידו  על  מיוחד  חומר  להרחקת  או  את    וחומרים  להחזיר  הקבלן  על        הובלה. 
הנוגעים   המחזיקים  או  והבעלים  המנהל  רצון  לשביעות  הקודם  למצבם  והקרקעות        הדרכים 

     ב השימוש  תביעה הוצאות או נזק שנגרם עק  בכל   בדבר. הקבלן יפצה ו/או ישפה את המועצה
 הנ"ל.  

 
הקבלן יאפשר ויעזור למפקח לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת למקום המבנה ולכל   .2

מקום אחר שבו נעשית עבודה כל שהיא לביצוע החוזה וכן כל מקום שממנו מובאים חומרים  
 מכונות וחפצים כל שהם לבצוע החוזה.  
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 : ם התחייבות על ידי הקבלןפיצוי המזמין עקב אי קיו  -   23סעיף 
הנזקים נוסח    הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת כל אדם לפי פקודת 

חדש או לפי כל חוק אחר לנזקים שייגרמו תוך ביצוע המבנה ובקשר לכך אם המזמין יידרש לשלם 
כל שהם מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שיש  פיצויים  ואותו  לצד שלישי  ידה  על  ולם 

 סכום יראוהו המגיע למזמין מהקבלן לפי חוזה זה.  
 
 

 : ותשלום אגרות תרישיונומתן הודעות קבלת  -  24סעיף 
 ת רישיונו בכל הכרוך בביצוע המבנה ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות קבלת  

מור ושתשלומם חל כדין על  ותשלום מסים ואגרות אולם מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כא
 המזמין יוחזרו לקבלן על ידי המזמין.  

 
 :מציאת עתיקות וכיו"ב  -  25סעיף  

תשל"ח   ע .1 עתיקות  בחוק  כמשמעותן  שיהיה  1978תיקות  עתיקות  בדבר  חוק  בכל  בתוקף    או 
אשר יתגלו במקום    יארכיאולוגמזמן לזמן וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או  

הם הקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או  ב נה נכסי המדינה  המב
   הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

 
מתחייב   .2 כן  התגלית  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומו  הזזתו  ולפני  החפץ  גילוי  לאחר  מיד 

  הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.
 

 :ת פטנטים וכיו"בזכויו  -   26סעיף 
הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה על כל תביעה דרישה הליך נזק הוצאה היטל וכיו"ב שיתעוררו  
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים מדגמים סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי  

 ביצוע המבנה במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.  
 
 : תשלום תמורת זכויות הנאה  -  27עיף  ס

אם יהא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות הנאה או שימוש כל שהוא כגון : חציבה או נטילת עפר  
או חול או זכות מעבר או שימוש או זכות דומה יהא הקבלן אחראי לקבל תמורתה כפי שיוסכם בין  

 הבעלים לבין הקבלן.  

 
 : בור ובזכויות של אנשיםפגיעה בנוחיות הצי -  28סעיף  

ולא תהיה כל   הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור
בזכות השימוש  או  וכיו"ב  בכביש שביל  כל אדם  והמעבר של  בזכות השימוש  לצורך  הפרעה שלא 

זמניו דרכים  חשבנו  על  הקבלן  יבצע  כך  לצורך  שהוא.  כל  ציבורי  ברכוש  שלטי  וחזקה  ויתקין  ת 
בנוחיות   לפגוע  שלא  מנת  על  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  בפנסים  מצוידים  והכוונה  אזהרה 

 הציבור.  

 
 :תיקון נזקים לכביש למובילים אחרים וכיו"ב  -   29סעיף  

לביוב  המים  ,לרשת  לשביל  למדרכה,  לדרך,  לכביש,  שייגרם  קלקול  או  נזק  שכל  אחראי  הקבלן 
ל לחשמל,  ביצוע  לתיעול,  כדי  תוך  ולכיו"ב  אחרים  למובילים  או  דלק  להעברת  לצינורות  טלפון 

המבנה בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה  
רשות   או  אדם  כל  ושל  המנהל  של  רצונו  ולשביעות  ביותר  היעיל  באופן  הוא  חשבנו  על  יתוקן 

ביש, בדרך, במדרכה, בשביל, ברשת המים בביוב, בתיעול, בחשמל, המוסמכים לפקח על הטיפול בכ
כאמור,   ובכיו"ב  אחרים  במובילים  או  דלק  להעברת  ובצינורות  מוטלת  ,בטלפון,  הקבלן  על  לכן 

האחריות לתיאום ולקבל אישורים רלוונטיים מכל הגורמים לפני ביצוע חפירות, קידוחים, חציבה  
  כבלים, רשות העתיקות, תאגיד מים וביוב וכל רשות אחרת. כגון: חברת החשמל, בזק, חברות  -
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 : מניעת הפרעות לתנועה   -  30סעיף 
המובילות   הדרכים  תהיינה  לא  ארעי  מבנה  כל  לרבות  המבנה  ביצוע  כדי  שתוך  אחראי  הקבלן 
למקום המבנה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ולצרוך  

הדרוש לכך מהרשות המוסמכת ויינקטו כל    ן הרישיו של משאות מיוחדים יתקבל תחילה  הובלתם  
האמצעים לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה כך שתמעט ככל האפשר 

 ההפרעה לתנועה רגילה בדרכים האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. 

 
 :יוחדיםאמצעי הגנה להעברת משאות מ  -  31סעיף  

נזק        א .1 לגרום  עלולה  שהעברה  במקום  שהוא  כל  חפץ  להעביר  צורך  יהא  החוזה  לביצוע  ם 
באמצעי הגנה    לכביש , לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור לכבל ולכיו"ב אם לא ישתמשו

להעבירו ועל תכניתו    מיוחדים יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש 
  טחת אמצעי הגנה מתאימים.להב

 
את אמצעי ההגנה בהתאם אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח,  ינקוט ויבצע  הקבלן   .2

כל אמצעי ההגנה יחולו על חשבון    מתאים מהרשויות המוסמכות.    ןרישיוולאחר שיהיה בידו  
 הקבלן. 

 
ז .3 ובכל  נמוכה  הכי  בנקודה  ממים  חפשי  העבודה  שטח  את  יחזיק  ואם        הקבלן  שיידרש  מן 

המפקח מוצא לנכון. יומם ולילה ללא הפסקה ירחיק את המים על ידי משאבה מבנית או ביד  
פכין או מים דלוחים אחרים לתוך  ואו באמצעי אחר כפי שיידרש. הקבלן ימנע מלהזרים מי ש

 תעלות מתוחות  אלה ינקזם דרך צינורות לברך הביוב הקרוב הכל לפי הוראות המפקח.  
 
באספקתם       ה .4 הכרוכות  ההוצאות  וכל  העבודה  לבצוע  הדרושים  המים  את  לספק  חייב  קבלן 

 הסדירה והתקינה ובצריכתו ובכלל זה הוצאות אגרת המים ושאיבתם יחולו על הקבלן.  
לברר    הקבלן  חייב  מקרה  או         עםבכל  מים  לצבירת  נאותים  סדורים  ולעשות  המים  הספק 

 שאבת מים במידה הדרושה בכל עת.  להתקנת אמצעים אחרים 
 
בחבור         .5 הכרוכות  ההוצאות  כל  העבודה  לביצוע  לו  הדרוש  החשמל  את  לספק  חייב  הקבלן 

 החשמל, בהתקנות השונות, בהתקנת רשת בטחון ובאספקתו הסדירה יחולו עליו בלבד.  
 
 

 :מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים  -  32סעיף  
פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המועסק על ידי המזמין    הקבלן ייתן אפשרויות

וכן לעובדיהם הן במקום המבנה והן בסמוך   ידי המפקח  גוף שיאושר לצורך זה על  ולכל אדם או 
ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים  וכן ישתף ויתאם פעולה אתם  אליו 

וא ידיו.  על  שהותקנו  בתמורה  ובמתקנים  הדעת  על  מתקבל  תשלום  לדרוש  הקבלן  רשאי  ולם 
 לשימוש האמור מאת הנזקים לו והמנהל יהיה מוסמך לקבוע את שיעורו של התשלום.  

 
 :ניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה  -   33סעיף 

הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום המבנה את עודפי החומרים והאשפה מיד עם גמר העבודה ינקה  
מקום המבנה ויסלק ממנו את כל מתקני המבנה החומרים הנותרים האשפה והמבנים    הקבלן את 

של   רצונו  לשביעות  למטרתו  ומתאים  נקי  כשהוא  המבנה  את  וימסור  שהוא  סוג  מכל  הארעיים 
 המפקח.  

 
 עובדים   -פרק ה' 
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 : אספקת כוח אדם על ידי הקבלן  -  34סעיף  

האדם הדרוש לביצוע המבנה את ההשגחה עליהם  הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח  
 ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 
 : אספקת כוח אדם ותנאי עבודה  -  35סעיף 

המבנה .1 ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים  מקצועיים  עובדים  להעסיק  מתחייב  תוך    הקבלן 
ברישום   צורך  יש  ביצועה  של  ובעבודה  בחוזה  לכך  חייב    ןו רישיהמועד  דין,  כל  לפי  היתר  או 

או היתר כאמור לפי העניין כן מתחייב הקבלן    ן רישיוהקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל  
ביצוע המבנה בשעות העבודה   יהיה במקום  כוחו המוסמך  לכך שבא  לדאוג  או  להיות בעצמו 

וא רשאי  הרגילות על מנת שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שה 
לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראו אותה כאילו  

 נמסרה לקבלן.  
 
העבודה אם    פי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהליל .2

 לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. 
 
בא .3 רק  עובדים  הקבלן  יקבל  המבנה  וב לביצוע  העבודה  לשכת  חוק     המצעות  להוראות  תאם 

תשי"ט    התעסוקה  בביצוע  1959שירות  ידו  על  שיועסקו  לעובדים  עבודה  שכר  ישלם  והקבלן 
המבנה  ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול  

 ור. ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו אז 
 
ביטוח        .4 לקרנות  מסים  המבנה  בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן 

הגדול   המספר  את  העובדים המייצג  ידי ארגון  על  העובד  אותו  לגבי  בשיעור שיקבע  סוציאלי 
 ביותר של עובדים במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה.  

 
ותנא .8 בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  ורווחיםהקבלן  העובדים  בריאות  לשמירת  כדרוש    ים 

ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון הפיקוח על   על  בחוק ובאין דרישה חוקית כפי שיידרש 
 . 1954העבודה תשי"ד 

 
 :נקסי כוח אדם ומצבות כוח אדםפ -  36סעיף 

ם בהם  הקבלן מתחייב שבביצוע המבנה ינוהל לשביעות רצנו של המפקח פנקסי כוח אדם שירש .1
 שמו מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבדותו.  

 
ביקורת  וכן    הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כוח האדם לשם  .2

להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כוח אדם חודשית שבועית ויומית,  
 והעסקתם.   יהם סוגיהםשתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועות 

 
 :רווחת העובדים -  37סעיף 

ומקומות     ה .1 נוחיות  סידורי  המבנה  בביצוע  המועסקים  לעובדים  שיסודרו  מתחייב  קבלן 
 אכילה נאותים במקום המבנה לשביעות רצונו של המפקח.  

 
   . על חשבונו הואוהקבלן יהיה אחראי להסעתם של העובדים  .2
 
 
 
 
 

 ים ומלאכה  ציוד חומר  -פרק ו' 
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 : אספקת ציוד מתקנים וחומרים  -  38סעיף 

הציוד .1 כל  הוא את  חשבונו  על  לספק  מתחייב  והדברים  הקבלן  החומרים  האחרים    המתקנים 
 הדרושים לביצועו היעל של המבנה בקצב הדרוש. 

 
לביצועו  .2 והמתקנים הדרושים  כל הציוד  נמצאים ברשותו  היעיל של    רואים את הקבלן כאילו 

 נה בקצב הדרוש. המב
 
המבנה         .3 בביצוע  הקבלן  שישתמש  להורות  המנהל  רשאי  לספקם  חייב  שהקבלן  חומרים 

 בחומרים שיסופקו על ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.  
 

 : חומרים וציוד במקום המבנה  -  39סעיף  
י הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע  לעניין חוזה זה חומרים פירושו : חומרים שהובאו על יד .1

מתקנים   וכן  מוגמרים  בלתי  ובין  מוגמרים  בין  מוצרים  אביזרים  לרבות  והשלמתו  המבנה 
 העתידים להיות חלק מן המבנה.  

 
המבנה   .2 ביצוע  למטרת  המבנה  במקום  הקבלן  ידי  על  שהוקמו  ארעיים  מבנים  וכן  חומרים 

 בעלות המזמין.  השלמתו יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לו
 
אין   .3 והשלמתו  המבנה  ביצוע  למטרת  המבנה  למקום  הקבלן  ידי  על  שהובאו  וציוד  חומרים 

השלמה   תעודת  ניתנה  בכתב.  המפקח  הסכמת  ללא  המבנה  ממקום  להוציאם  רשאי  הקבלן 
רשאי הקבלן להוציא ממקום המבנה את הציוד והמבנים הארעיים    52-1למבנה על פי סעיף   

 ת עודפי חומרי הבניה.  השייכים לו וא
 
לסעיף זה או הורה המפקח בכתב    -6-  כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן  .4

אינם נחוצים עוד לביצוע המבנה רשאי הקבלן    -3-,    -1-שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים  
כאמור  הוראה  מתן  או  פסילתם  ועם  המבנה  ממקום  מ  להוציאם  החומרים  להיות  חדלים 

 בבעלות המזמין. 
האפשרי       בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים  או  הציוד  לסילוק  מועד  בהוראה    נקבע 

ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן רשאי המזמין לאחר מתן הודעה  
של    בכתב  הכרוכות  7מוקדמת  ההוצאות  כל  את  ממחירים  שתנכה  ולאחר  למכרם  ימים 

 יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל עודף שיוותר.  במכירתם  
 
לצורך  ה .5 בהם  להשתמש  רשאי  והוא  החומרים  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  קבלן 

בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף   להשתמש    רשאי המזמין  -67-ביצוע החוזה אולם 
ל ובזכ המוקנות  לפי    ויות  הקבלן  של  השימוש  וזכות  סעיף  אותו  פי  כפופה  על  זה  קטן  סעיף 

 כאמור.   -67-לזכויות המזמין על פי סעיף 
 
אין להסיק מהוראות הסעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כל שהם   .6

 והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.  
 

 :טיב החומרים והמלאכה  -   40סעיף 
ובהתאם  .1 ביותר  המשובח  מהמין  בחומרים  ישתמש  בכתב    הקבלן  בתכניות  במפרטים  לאמור 

 הכמויות ובשאר מסמכי החוזה.  
 
תקן  א. .2 תו  בעלי  בחומרים  להשתמש  חייב  והתקנים    הקבלן  התקנה  בדרישות  עומדים  או 

  הרלוונטיים לאותו מוצר.
  

 ההוכחה על ההתאמה כאמור חלה על הקבלן.    חובת ב. 
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בחומר  .3 אלא  המבנה  בביצוע  להשתמש  שלא  מתחייב  כשרים     הקבלן  ונמצאו  שנבדקו  ים 

 לתפקידים על ידי המפקח.  
 
גורעת מאחריותו של הקבלן   .4 זו כשלעצמה  ידי מזמין אין עובדה  על  סופקו חומרים מסוימים 

 לגבי טיב העבודה.  
 
והמלאכה   .5 מהחומרים  דגימות  המפקח  הוראות  ולפי  הוא  חשבונו  על  לספק  מתחייב  הקבלן 

הבדיקות במקום המבנה  ם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע  שנעשתה וכן כל הכלים כוח אד
 המפקח.  או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה הכל כפי שיורה

 
הקבלן מתחייב לערוך את כל הבדיקות הנדרשות ע"י המתכנן והמפקח דמי עריכת הבדיקות   .6

 הנ"ל יחולו על הקבלן.  
 
הבדיק .7 את  לקבוע  הזכות  את  לעצמו  שומר  ולשלם  המנהל  ביצוען  את  בעצמו  המזמין  וכן  ות 

טיב   לגבי  הקבלן  של  מאחריותו  יגרע  זו  בזכות  שהשימוש  בלי  הבדיקות  דמי  את  למעבדה 
 החומרים המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה.  

הבדיקות עבור  ההוצאות  כל  האמורה  בזכות  המנהל  אשר    השתמש  הקבלן  חשבון  על  יחולו 
   מין. ינוכו מהחשבונות המגיעים לקבלן מהמז

 
 : העדפת מוצרים מתוצרת הארץ - א' 40סעיף  

י .1 מוצרים מתוצרת הארץ וכן ישתמש לצורך ביצוע העבודות  שתמש לביצוע מבנה זה בהקבלן 
 על פי חוזה זה במוצרים מתוצרת הארץ בלבד בכפוף לאמור להלן.  

 
הוא   .2 שלו  המוסף  שהערך  מוצר  משמעו:  זה  חוזה  לעניין  הארץ"          לה ומע   35%"תוצרת 

 בהתאם לאישור היצרן.  
 
מוצרים מתוצרת חוץ אולם אך ורק  השתמש ביהיה הקבלן רשאי ל  1על אף האמור בסעיף קטן   .3

 באחד מהמקרים דלהלן: 
לדרישות        א.  והעונה  הישראלים  התקנים  בדרישות  העומד  הארץ  מתוצרת  מוצר  אין 

 המפורטות במסמכי החוזה.  
הא ב.  מתוצרת  המוצר  ממחיר  ביותר  עולה  שווה    50%  -רץ  ובאיכות  מוצר  אותו  מחיר  על 

 מתוצרת חוץ.  
 
"מחיר המוצר" לעניין חוזה זה משמעו : מחיר המוצר במקום המבנה כאשר המחיר כולל בין   .4

הדרושות   ההוצאות  שאר  וכל  מימון  הקבלן,  רווח  פריקה,  הובלה,  העמסה,  הוצאות  היתר 
 ולמקום המבנה.    לתפקודו של המוצר והקשורות באספקתו

 
ו/או   .5 חוץ  מתוצרת  במוצרים  זה  החוזה  פי  על  העבודות  בביצוע  להשתמש  לקבלן  האישור 

 או המפקח או מי שהוסמך ע"י המנהל.  מתוצרת הארץ יינתן על ידי המנהל
 
   הוראות סעיף זה יחולו אם נאמר אחרת בשאר מסמכי החוזה. .6
 
 
 
 

 :היות מכוסיםבדיקת חלקי המבנה שנועדו ל    -  41סעיף 
הקבלן מתחייב למנוע את כיסוי או הסתרתו של חלק כל שהוא מהמבנה שנועד להיות מכוסה   .1

 או מוסתר ללא הסכמתו של הצד מפקח.  
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שהחלק   .2 בכתב  למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהמבנה  חלק  הושלם 

ויעזור למפקח לבדוק ל יאפשר  והקבלן  לבדיקה  ולמדוד את החלק האמור האמור מוכן  בחון 
 מהמבנה לפני כיסוי או הסתרתו.  

 
המפקח   .3 הוראת  לפי  מהמבנה  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף  צורך  להקבלן 

מילא   לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו  בחינתו  בדיקתו 
המנהל לחשוף לקדוח קידוחים ולעשות  הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה רשאי  
 חורים בכל חלק מהמבנה ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.  

 
קטן    .4 בסעיף  האמורה  בעבודה  הכרוכות  קיים          3ההוצאות  אם  פרט  הקבלן  על  תחולנה 

קטן    סעיף  לפי  התחייבותו  את  לשביעות        1הקבלן  בוצעה  שהמלאכה  הוכיחו  והבדיקות 
 רצונו של המפקח.  

 
הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן   .5

 שהוא וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 
 :סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה -  42סעיף 

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן מזמן לזמן תוך כדי מהלך העבודה:   .1
סיל א.  בכל  על  בהוראה  תצוין  אשר  זמן  תקופת  בתוך  המבנה  ממקום  שהם  כל  חומרים  וק 

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.  
 קה א'. יבפסעל הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים  ב. 
ש  ג.  ידי  על  שהוקם  מהמבנה  שהוא  כל  חלק  של  מחדש  והקמתו  הריסתו  סילוקו  ימוש       על 

 בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.  
 
יפה לכל דבר על אף בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף  1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן    .2

 כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.  
 
סעי .3 לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא  קטן   לא  חשבון  1ף  על  לבצע  המזמין רשאי  יהא 

יהא רשאי לגבותו או   והמזמין  והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה  הקבלן 
  לנכותו מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 
 

   הפיתוח /המבנההמגרש//מהלך ביצוע  -פרק ז' 

 
 :הפיתוח/המבנההמגרש//ביצוע התחלת   -  43סעיף  

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת  
עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח  

 וד לכך.  ניגבפרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת 11הזמנים הנזכר בסעיף  
 

 :לרשות הקבלן הפיתוח/המבנההמגרש//ביצוע העמדת מקום   -  44סעיף  
לרשות  המנהל  יעמיד  הוראה  אותה  מתן  בשעת  או  המבנה  בביצוע  להתחיל  ההוראה  מתן  לפני 
הקבלן את מקום המבנה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם 

לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים   11ללוח הזמנים הנזכר בסעיף .  
 ממקום המבנה. הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור.  

 
 : הפיתוח/המבנההמגרש//ביצוע מועד השלמת  -  45סעיף 

 .קבלן מתחייב להשלים את המבנה תוך התקופה שנקבעה במסמכי החוזהה .1
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לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל    1  הוראות סעיף קטן   .2
 חלק מסוים מהמבנה.  

 
 
 
 
לסעיף   .3 בהתאם  המועד  קוצר  או  המבנה  להשלמת  ארכה  המועד          46ניתנה  ישתנה  להלן 

 להשלמת המבנה בהתאם לכך.  
 
היא   .4 הפרוייקט  עבור  הביצוע  צו   קלנדרים  חודשים  5תקופת  קבלת  עבודה   מיום  ביצוע 

עבור חגים ימי גשם ושרב וכו'   . תקופה זו כוללת ימי התארגנות ללא כל תוספת זמן  מהמועצה
ימים שעל הקבלן לקחת אותם בחשבון כאשר לוח התקדמות העבודה שיוגש ע"י הקבלן ייקח  

   בחשבון את תקופות הביצוע בתאריך צו ביצוע העבודה כמחייבות. 
 
ו .5 להקטין  הזכות  מרשימת  /למזמין  סעיף  מכל  ו/או  מהעבודה  להוסיף  או  לבטל  להגדיל,  או 

 הכמויות ואין לקבלן הזכות לבקש כל תוספת או נזק.  
 
הביצוע   .6 תקופת  תוארך  המקורית  שבהצעה  הקרן  מסכום  תגדל  המבוצעת  והעבודה  במידה 

 באופן יחסי להגדלה בסכום הקרן ביחס לתקופה המקורית. 
 
 

 : להשלמת המבנה ארכה או קיצור  -  46סעיף 
קביעת   .1 לצורך  בחשבון  שהובאה  לזו  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  פקודת 

הפסקת  או  מהעבודה  חלק  של  ביטולה  את  המחייבת  או  המבנה  להשלמת  סעיף     המועד  לפי 
 במועד השלמת המבנה.   לחוזה רשאי המנהל לאחר שמיעת טיעוני הקבלן לקבוע את השינוי50

 
עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת המנהל לא הייתה   נגרם .2

העיכוב את  למנוע  אפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהם  שליטה  ארכה  א רש  לקבלן  לבקש  הקבלן  י 
הארכה שיעור  את  יקבע  והמנהל  המבנה  השלמת  לתנאים    במועד  בכפוף  שינויים  בפקודת 

 : כדלהלן
 
 

ר א.  יהא  לא  לאחר   הקבלן  כאמור  מיוחדים  תנאים  עקב  ארכה  לבקש  מתום          60שאי  יום 
שא  במתן        יהתנאים  לדון  רשאי  יהיה  המנהל  אולם  המבנה  בביצוע  לעיכוב  וגרמו  רעו 

תום    לאחר  הוגשה  הבקשה  אם  גם  הארכה  שיעור  את  לקבוע  כאמור  הימים         60ארכה 
את וינמק  סביר  טעם  ייתן  שהקבלן  בתנאי  בבקשתו    האמורים  לאיחור         לשביעות הסיבות 

 רצונו של המנהל.  
העבודה        ב.  יומן  לרבות  המנהל  של  רצונו  לשביעות  ראיות  להביא  חייב  יהא  הקבלן 

 שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.  
 
 

 : עבודה בשעות היום בימי חול -  47סעיף 
שבת    ותיעשה עבודה בביצוע המבנה בשעות הלילה א פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת לא   .1

   , אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ע"י המנהל. ומועדי ישראל ללא הסכמת המפקח בכתב
 
קטן    .2 סעיף  הוראות  או  1אין  הפסק  ללא  הדברים  מטבע  להיעשות  שצריכה  עבודה  על  חלות 

ו רכוש או לביטחון  במשמרות רצופות או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש א
המבנה ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה  

 במפורש.  
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 :החשת קצב ביצוע המבנה  -  48סעיף  
 , קבעשנאם יהיה צורך לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא להחיש את קצב ביצוע המבנה מכפי  

בלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע  תחילה יפנה המנהל בדרישה מתאימה לק
ימי   לעניין שעות העבודה  הנוגעות  הוראות המנהל  יתר  כל  ולמלא אחרי  לדרישה  המבנה בהתאם 

 העבודה ושיטות העבודה. 
 
 

 : פיצויים מוסמכים וקבועים מראש על איחורים -  49סעיף  
נקובה בחוזה בהתחשב בהארכתה או  ם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה ה א .1

סעיף   לפי  במסמכי  -46-בקיצורה  שצוין  הסכום  את  למזמין  הקבלן  כפיצויים    ישלם  החוזה 
כל   על  מראש  וקבועים  איחור  יום מוסמכים  ממנו    של  חלק  הסופיאו  המועד  שנקבע    שבין 

למדד   צמוד  יהיה  המוסמכים  הפיצויים  סכום  למעשה.  השלמתו  מועד  ועד  המבנה  להשלמת 
בין החודש הבסיסי  -64-כמוגדר בסעיף   ויוגדל בשיעור עליית המדד  לבין החודש שבו    לחוזה 

 הסתיימה העבודה למעשה.
 
מכל סכום שיגיע לקבלן    1המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן   .2

ם או ניכויים  הפיצויי  בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום
להשלים מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום  כשלעצמו  בו  התחיבות    אין  מכל  או  המבנה  את 

 אחרת לפי החוזה.  
 
שהוא   .3 כל  חלק  לגבי  השלמה  תעודת  לקבלן  המפקח  נתן  המבנה  השלמת  לפני         מהמבנה אם 

ן תעודת  והמזמין החזיק או השתמש בחלק האמור יופחת לגבי כל יום לאחר מת   52לפי סעיף  
    האמורים בסעיף קטן   ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסמכים והקבועים מראש 

 לפי הערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.  1
 
ה, לא תשולם שום תוספת יוקר  במידה והקבלן לא יסיים את העבודה בתקופה שנקבעה בחוז .4

 . המזמיןמסוג כלשהוא עפ"י הוראות הגוף המממן ו
 
 
המזמין   .5 הקבלן  באשמת  לא  בקבלן  תלויה  שאיננה  שהיא  סיבה  בכל  תופסק  והעבודה  במידה 

 ישלם ערך העבודה המבוצעת אשר הושלמה במלואה עד לתאריך הפסקת העבודה.  
תמורת עבודות שהוחל בהכנתם ולא נסתיימו ישולם לקבלן לפי מספר ימי העבודה שהושקעה  

ונרשמו ואושרו ע"י המפקח ביומן. מחיר כל יום עבודה לפי סוג  באותה עבודה שלא הושלמה  
 העבודה ובהתאם למחירים המקובלים בהסתדרות הכללית.  

 
 

 :הפסקת עבודה -  50סעיף 
הקבלן   , כל סיבה הנראית לו יודיע זאת לקבלן בכתבמבמידה והמזמין מחליט על הפסקת העבודה 

 יפסיק את העבודה מיד וללא דחוי. 
כזה  החומרים    במקרה  ערך  ותוספת  והמאושרות  המבוצעות  לכמויות  בהתאם  לקבלן  ישולם 

 הנמצאים באתר המבנה שהובאו באישור המזמין. 

 
 : שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי המזמין  -  51סעיף 

הסכמה מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .1
 למקרה אחר.  ילמדו ממנה גזירה

 
אין   .2 מסוים  במקרה  חוזה  לפי  להם  הנותנות  בזכויות  המפקח  או  המזמין  השתמש  לא 
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ר כל שהוא  ו לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו וית
 על זכויות וחובות לפי חוזה זה.  

 
 

 
 השלמה בדק ותיקונים   -פרק ח' 

 
 : תעודת השלמה למבנה  -  52סעיף  

או מנהל הפרויקט יזמנו סיור מסירה    יודיע למפקח בכתב והמפקח  ע"י הקבלן,  הושלם המבנה .1
 .  למתן הערות והנחיות לקבלת העבודה ע"י המתכנן והיועצים

 
 מסירת המבנה מותנת במסירת כל המערכות ובדיקת היועצים למיניהם כל אחד בתחומו. 

 
 כולם ביחד וכל אחד לחוד לקבלת המבנה. על הקבלן והמפקח להתלוות לכל צוות היועצים   

 
ובהתאם    רצונו  לשביעת  בוצעה  שהעבודה  מטעמו  מסירה  אישור  יוציא  מתכנן  או  יועץ  כל 

 לתכנון ולתוכניות הביצוע.
 

לידי    המבנה  קבלת  לפני  המערכות  לכל  והאישורים  הבדיקות  כל  את  להמציא  הקבלן  על 
 המנהל, המפקח, המתכנן והיועצים. 

 
ומוצה  מהגופים  ידוע  התקציבים  לשחרור  תנאי  הוא  מסירה  שתהליך  הקבלן  על  ומוסכם  ר 

המממנים ותנאי זה כולל המצאת כל האישורים הרלוונטיים לחברות הבקרה מטעם הגוף/ים  
 המממן/נים. 

 
 לאחר השלמת כל התנאים לעיל רשאי המזמין והמפקח לחתום על תעודת השלמה למבנה.  

     
גורע מזכותו של המזמין להחזיק במבנה ולהשתמש בו גם טרם בוצעו  1אין האמור בסעיף קטן   .2

את   לבצע  חייב  והקבלן  השלמה  תעודת  ניתנה  ולא  ההשלמה  ו/או  התיקונים  עבודות  במבנה 
 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.  

 
 
 
 
ההשלמ  .3 עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  יד       לא  על  שנקבעה  התקופה  תוך  ה 

בכל דרך    המפקח יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או
על  יהיו  עבודות ההשלמה  ו/או  ביצוע התיקונים  לנכון. הוצאות  חשבון הקבלן    אחרת שימצא 

בתוספת   אלו  הוצאות  ינכה  להוצאות    15%והמזמין  כתמורה  המשרדיות  מהן  חוזה  משכר 
 המגיע לקבלן או תיגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת.  

 
להשלמת   .4 שנקבע  הסופי  התאריך  לפני  מסוים  חלק  להשלים  הקבלן  על  החוזה  תנאי  לפי  אם 

המבנה או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמזמין החזיקה בו השתמשה בו או עומדת להחזיק  
והוראות  בו או להשתמש בו רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לג בי חלק מהמבנה האמור 

 לו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק מהמבנה שלגבי המבנה כולו.  והסעיפים הקטנים דלעיל יח 

 
 :םבדק ותיקוני   -  53סעיף  

לפני הקבלה הסופית של המבנה ולפני התחלת תקופת הבדק הקבלן חייב להמציא למזמין את   .1
הבצוע   התוכניות  החשמ  Asmadeסט  עבודות  חייב  של  כן  כמו  וכו'  אויר  מזוג  האינסטלציה  ל 

 להגיש תכנית מפה מצבית כוללת לאחר ביצוע ערוכה על ידי מודד מוסמך ועל חשבון הקבלן.  
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של   .2 תקופה   : פירושו  הבדק  תקופת  החוזה  שנקבעה       12לצורך  אחרת  תקופה  או  חודשים 

מי יתחיל  הבדק  תקופת  של  מנינה  המיוחדים  בתנאים  או  העבודה       במפרטים  השלמת  ום 
לסעיף   בהתאם  למבנה  ההשלמה  בתעודת  לגבי    -52-כמצוין  השלמה  תעודות  של  במקרה  או 

 חלקים שונים של המבנה מיום השלמתם של אותם חלקים כמצוין בתעודות ההשלמה.  
 
נגרם כתוצאה מעבודה   .3 לדעת המפקח  או קלקול אשר  נזק  נתהווה במבנה תוך תקופת הבדק 

שי או  קלקול  לקויה  או  נזק  כל  מחדש  לבנות  או  לתקן  הקבלן  חייב  פגומים  בחומרים  מוש 
תימסר   כאמור  ובלבד שדרישה  המפקח  של  רצונו  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  הכל  כאמור 

לכביש דרך,  29חודשים מתום תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף   3לקבלן לא יאוחר מ   
מפקח כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים  מדרכה, שביל וכיו"ב ואשר נגרם לדעת ה

 פגומים. 
 
 . 54-2דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף    -2-אין בסעיף קטן   .4
 
 יחולו על הקבלן.  3  -ו  2ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים   .5
  

 
 : פגמים וחקירת סיבותיהם -  54סעיף  

ב .1 בזמן  במבנה  פגם  הפגם  נתגלה  סיבות  אחר  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  המפקח  רשאי  יצועו 
ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה  
החוזה   לפי  לו  אחראי  שהקבלן  כזה  הפגם  היה  המזמין  על  והתיקון  החקירה  הוצאות  יחולו 

יב לתקן על חשבונו הוא הפגם וכל הכרוך  יחולו הוצאות החקירה  על הקבלן וכן יהא הקבלן חי 
 בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.  

 
תוך    .2 במבנה  פגם  נתגלה  זה  בחוזה  האמור  לכל  הנובע  5בנוסף  הבדק  תקופת  גמר  אחר  שנים 

כרוך בו על  מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל ה
 חשבונו הוא ואם הפגם אינו ניתן לתיקון חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 
 
 

 : 3,54,  50, 2, 53אי מלוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים    -   55סעיף  

 
רשאי המזמין לבצע את   54,   3,    50,    53,  2אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים   

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ובמידה שההוצאות האמורות בתוספת של העבודות האמורות על 
שייחשבו כהוצאת משרדיות. מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא המזמין רשאי    %15  

 לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.  
 

 
 : שינויים  -  56סעיף  

סגנונו איכותו סוגו גודלו כמותו,  המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות צורתן אופי   .1
גובהו, מתארו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא  

 אחר הוראותיו.  
 
תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן    1  הוראת המזמין על שינוי המבנה לפי סעיף קטן .2

 בכתב.  
 
כי   .3 בזאת  מודגש  ספק  הסר  במין  מזל "למען  להפחית  הזכות  העבודות      עומדת  היקף 

 שתבוצענה כמתחייב מהיקף מקורות המימון העומדות לרשותו".  
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פיצויים         .4 מהמזמין  לתבוע  או  לדרוש  הקבלן  יוכל  לא  העבודה  בהיקף  הפחתה  של  במקרה 

 בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה.  
 
להקטין או להגדיל את הכמות בכל סעיף וסעיף לפי    בנוסף לאמור לעיל תהיה למזמין הזכות .5

המחירים   לפי  יהיה  והמחיר  עבודות  להוסיף  או  לבטל  הזכות  לו  יהיה  כן  כמו  עיניו,  ראות 
 המופעים בחוזה ללא תוספת או הגדלה כל שהיא. 

 
 : תעודת סיום החוזה -  57סעיף 

תעודה   לקבלן  המנהל  ימסור  סיום    -בתום תקופת הבדק  כילהלן תעודת  בוצע   המפרשת  המבנה 
והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות 

 רצונו המלאה של המנהל. 
 
מהחוזה אשר    ירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעתמס .1

 אמורה. מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה ה
 
 . 17.7, 17.6, 17.5וסעיפים  9.4מסירת תעודת סיום לקבלן מותנת בקיום התחייבותו לפי סעיף  .2
 

 : סילוק יד הקבלן ממקום המבנה -  58סעיף 
את   .1 ולהשלים  ממנו  הקבלן  של  ידו  את  ולסלק  המבנה  מקום  את  לתפוס  רשאי  יהיה  המזמין 

אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים  המבנה בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך  
מהם   חלק  כל  או  אותם  למכור  או  המבנה  שבמקום  מהם  חלק  בכל  או  והמתקנים  הציוד 
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה בכל אחד מהמקרים  

 המנויים להלן:  
ציי א.  ולא  ביצועו  את  שהפסיק  או  המבנה  בביצוע  התחיל  לא  תוך  כשהקבלן  יום         14ת 

המבנה    להוראה בכתב המפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה או כשהסתלק מביצוע
 . בכל דרך אחרת

 
 
 
 
 

ל ב.  כדי  מדי  איטי  המבנה  ביצוע  סבור שקצב  במועד הקבוע       י בטה כשהמפקח  השלמתו  ח את 
תוך    ציית  לא  והקבלן  להשלמתו  שהוארך  במועד  או  בכת14בחוזה  להוראה  ב       יום 

בהורא  הנזכרים  באמצעים  לנקוט  המבנה  ות מהמפקח  השלמת  את  להבטיח        שמטרתם 
 שלמות. הבמועד הקבוע בחוזה או במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך ל 

 
בביצוע החוזה לאחר שהתראה       ג.  להנחת דעתו שהקבלן מתרשל  הוכחות  בידי המנהל  כשיש 

   בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.
 

המבנה        ד.  בביצוע  משנה  קבלן  העסיק  או  לאחר  מקצתו  או  כולו  החוזה  את  הסב  שהקבלן 
 בלי הסכמת המזמין בכתב. 

 
כשהקבלן פשט את הרגל או שכניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או לטובת   ה. 

 נושיו ובגוף מאוגד כשהגוף בפירוק .  
 

להנחת ו.  הוכחות  המנהל  בידי  או        כשיש  נתן  הקבלן  של  בשמו  אחר  אדם  או  שהקבלן  דעתו 
לכל       או  לחוזה  בקשר  שהיא  כל  הנאה  טובת  או  דורון  מענק  שוחד  כשלהוא  לאדם  הציע 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה.  
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קטן  .2 לסעיף  ברישא  כאמור  המבנה  השלמת  ישא         1  הוצאות  והוא  הקבלן  חשבון  על  יהיו 

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.   15וספת של %  בנוסף להוצאות האמורות בת
 
קטן    .3 סעיף  לפי  ממנו  הקבלן  של  ידו  וסילוק  המבנה  מקום  ביטול    1תפיסת  משום  בהם  אין 

 החוזה על ידי המזמין.  
 
יום על כך    60יודיע המפקח בכתב תוך   1תפס המזמין את מקום המבנה בהתאם לסעיף קטן    .4

ה הערך  את  בהודעה  ויציין  למועד לקבלן  עד  שבוצע  המבנה  חלק  של  מקום    משוער  תפיסת 
 אותה שעה.    המבנה ואת פירוט החומרים הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה

 
קטן   .5 בסעיף  כאמור  המבנה  מקום  את  המזמין  מתקנים          1תפס  או  ציוד  חומרים  בו  והיו 

את המבנה  ממקום  לסלק  בכתב  מהקבלן  לדרוש  שהיא  עת  בכל  המפקח  החומרים          ראשי 
המזמין    יום רשאי    14הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  

על חשבון הקבלן לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניה ולא תהיה אחראית לכל  
נזק או אבדן שיגרם להם. הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של המזמין להשתמש  

   .1ם בציוד ובמתקנים או למכרם כאמור בסעיף קטן  בחומרי
 
בכפוף   .6 אלא  לחוזה  בקשר  שהוא  כל  סכום  לשלם  חייב  המזמין  יהיה  לא  המבנה  מקום  נתפס 

   .1  לאמור בסעיף קטן
 
עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלומות על הסכום   .7

וה החלקיים  התשלומים  של  של  הכולל  המבנה  מקום  תפיסת  לפני  לקבלן  ששולמו  אחרים 
המפקח   ידי  על  שיאושרו  סופיים  חשבונות  יסוד  על  שיקבעו  ובדקו  המבנה  השלמת  הוצאות 

ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מחמת כל דחייה    2לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן  
ההפרש שבין אומדן שכר  בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים יהיה המזמין חייב בתשלום  

החוזה לבין הסכום הכולל כאמור ובלבד שהפרש זה לא יעלה על הסכום הכולל של ערך אותו  
חלק המבנה שהקבלן בצע עד למועד תפיסת מקום המבנה על ידי המזמין ושל ערך החומרים  
ידו הכל כפי   על  והמזמין השתמש בהם או שנמכרו  וציוד והמתקנים שנתפסו במקום המבנה 

 קבע על ידי המפקח.  שי
 
תפיסת .8 לפני  לקבלן  ששולמו  והאחרים  החלקיים  התשלומים  של  הכולל  הסכום  מקום    עלה 

שיאשרו על ידי    המבנה של הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים
שנגרמו למזמין מחמת    ושל פיצויים על נזקים2המפקח לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן   

 החוזה.   דחייה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכרכל 
 
 ולא לגרוע מהן.   39הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף   .9
 

 : קיזוז   -  59סעיף 
המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה על פי חוזה זה   .1

חו כל  פי  על  לקבלן  או  המזמין  מן  המגיע  אחר  קצוב  חוב  כל  וכן  הקבלן  לבין  שבינו  אחר  זה 
 הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.  

 
 : הפיתוח/המבנההמגרש/ /ביצוע אי אפשרות המשכת   -  60סעיף 

ה כולו או מקצתו מפאת או  אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין באפשרות להמשיך בביצוע המבנ  .1
אישור   לקבלן  ייתן  והמזמין  למזמין  הקבלן  יפנה  עליה  שליטה  לקבלן  שאין  אחרת  סיבה  כל 
אחר   ימלא  והקבלן  מקצתו  או  כולו  המבנה  בביצוע  להמשיך  אפשרות  אין  אמנם  כי  בכתב 

 ההוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע המבנה כאמור.  
 
יהיה    1רה של אי אפשרות המשכת ביצוע המבנה לפי סעיף קטן  הסכום שישולם לקבלן במק .2
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והשיעורים הנקובים    ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים
סכום לקבלן  ישולם  לזה  נוסף  השינויים  ובפקודות  הכמויות  לאמור    בכתב  בהתאם  שיקבע 

 של חוזה זה. 50בסעיף  
 
סיל .3 הוא  כאמור  הסכום  פיצויים      תשלום  תביעות  כולל  הקבלן  תביעות  כל  של  סופי  וק 

 ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.  
 
ביצע   .4 שלא  או  המבנה  ממקום  מקצתם  או  כולם  המבנה  ומתקני  הציוד  את  הקבלן  סילק  לא 

קטן    סעיף  לפי  המנהל  להוראות  בהתאם  אחרת  הפעולות  1פעולה  את  לבצע  המזמין  רשאי 
ע בכך  האמורות  הכרוכות  בהוצאות  ישא  והקבלן  אחרת  דרך  בכל  או  בעצמו  הקבלן  חשבון  ל 

  % לכיסוי  15בתוספת  המפקח  ידי  על  שיאושר  סכום  ובהפחתת  משרדיות  כהוצאות  שיחשבו 
 המזמין.    חלק מתקבל על הדעת מההוצאות האמורות שיש לזקוף על חשבון

 
 : ביול החוזה -  16סעיף 

 הקבלן.  הוצאות ביול חוזה זה חלות על  

 
 :מס ערך מוסף   -  62סעיף 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה אינם כוללים מס' ערך נוסף.  
 

 :סמכות המנהל -  63סעיף  
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי למנהל הממונה מטעם המזמין ו/או המפקח הצמוד באם המזמין  

ול להחליט  הבלעדית  הסמכות  תהיה  לכך.  אותו  להחלטתם הסמיך  שנמסרו  עניין  בכל  הכריע 
ביצוע   בשאלות  והכרעה  החלטה  לרבות  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  נספחיו  על  זה  בהסכם 

עבודה שיטת המדידה   והחלפתם סכום מדידות  אישור חשבונות העבודה טיב החומרים בדיקתם 
בחוזהחלקיים   שנכללו  אף  על  עבודה  חלקי  בטול  מ  ,וסופיים  העבודה  מקום  אפשרות ניקוי  תן 

רווחת  שונים  נזקים  תיקון  כללי  פיקוח  גידור  שמירה  בעבודה  בטיחות  נוספים  לקבלנים  פעולה 
כל סמכות אחרת וכיו"ב והעובדים קצב ביצוע העבודה והאמצעים לזירוזה לוח הזמנים לביצועה  

לכך.   אותו  הסמיך  המזמין  באם  הצמוד  למפקח  ו/או  המנהל  של  הנ"ל    והחלטתם  הפרטים  בכל 
 ל העניינים המסורים להכרעתם תהיה סופית וללא ערעור.  ובכ
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 מסמך ה'
 א'   נספח 

 
 

 תעודת סיום  

 
   57   )על פי סעיף(

 
 

 אל  : ____________________________  

 
 מאת : ___________________________  

 
 

בוצע והושלם בהתאם   הפיתוח/ המבנההמגרש/ /ביצוע  של החוזה אני מאשר בזה כי    57על פי סעיף  
 לחוזה וכי על עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוני המלאה.  

 
 
 
 

 השם : ______________________                                                                 

 
 

 ________________  תאריך : ________________________  התפקיד : _______

 
 
 
 
 

-------------------------      
        חתימה                                                                                                                           

 
 
 

_________                           ___________________________ ________________ 
 חתימת                                                                            חתימת                     

 המזמין/מהנדס המועצה                                                  מנהל הפרויק/המפקח       
 
 
 
 
 
 
 

 
 נספח ב'  
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 ת  נוסח הערבות הבנקאי

 
 לכבוד  

 
 ____________ _____________ 

 
 
 

 א.נ.,  

 
 

   ............ערבות בנקאית  מס' .........הנדון : 

 
 
 
 לפי בקשת ______________________)להלן המבקש(   .1

 
 אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של __________________         

  
 שנדרש מאת " המבקש " עפ"י מכרז מס' _________________  להלן "סכום הערבות"       
 
אנו   .2 ידינו  על  דרישתכם  התקבל  מתאריך  ימים  מעשרה  יאוחר  לא  הראשונה  דרישתכם  לפי 

"לסכום הערבות" מבלי להטיל עליכם    שלם  נ עד  כל סכום  זה  כנגד החזרת כתב ערבות  לכם 
 את התשלום תחילה מאת המבקש.  חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 
_______שנה .3 לחודש   _______ ליום  עד  בתוקפה  תישאר  זו        בלבד כולל    ________   ערבות 

 ולאחר התאריך הזה תהיה בטלה ומבוטלת.  
 

יאוחר        לא  הבנק  של  אחר  סניף  בכל  או  אצלנו  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  עפ"י  דרישה  כל 
 .  מהתאריך הנ"ל ברישא לסעיף זה

 
 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.  

 
                 ,בכבוד רב

 
 

---------------------------     
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 מסמך ו' 
 
 

 רשימת מתכננים 
 

   מ'  108/70הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי בגודל 
 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   

 יב בישוב רומת הי 
 

 אלבטוף-מועצה אזורית
  
  

 
 טלפונים תחום היועץ 

 ז.ר.ם אדריכלים בע"מ   1
 אדר' זועבי ראג'ב 

 04-6081599טל':  תכנון אדריכלי 
 04-6084694 פקס: 

E-mail:ragev_z@017.net.il 
 052-8591649טל':   קונסטרוקציה  אינג' האני ח'ליליה  2

 04-6460515 פקס:   
 

 050-2139062טל':   שמל ותקשורת ח אינג' נסים מג'אדלה  3
 04-6382917פקס: 

 
 052-2660625טל':   ציה טלאינס  אינג' אוסאמה פרח  4

 04-6021943 טל':   
 04-6000149 פקס:   

 052-2660625טל':   ביוב  אניג' אוסאמה פרח  5
 04-6021943 טל':   

 04-6000149 פקס:   
 052-2660625טל':   מיזוג אוויר  אניג' אוסאמה פרח  6

 04-6021943 טל':   
 04-6000149 פקס:   

 052-2660625טל':   יועץ בטיחות  אניג' אוסאמה פרח  7
 04-6021943 טל':   

 04-6000149 פקס:   
 04-6081599טל':  נגישות מתו"ס  אדר' ראג'ב זועבי  8

 04-6084694פקס:
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 מסמך ז'
 

 מפרטים כלליים
 

 תוכן העיניים  
 . מוקדמות  1 

 
 פרט מיוחד )משלים( . מ2 

 
 . כתב כמויות  3 

 
 סעיפים של המפרט הכללי בהוצאת משרד החינוך ומשרד השיכון הספר הכחול.  

 
 . עבודות עפר - 01פרק 
 .בודות בטון יצוק באתרע - 02פרק 
 . מוצרי בטון טרום - 03פרק 
 . עבודות בניה - 04פרק 
 . עבודות איטום - 05פרק 
 . ומסגרות פלדהבודות נגרות אומן ע - 06פרק 
 .בודות מתקני תברואהע - 07פרק 
 . עבודות חשמל - 08פרק 
 . עבודות טיח - 09פרק 
 . עבודות ריצוף וחיפוי - 10פרק 
 . עבודות צביעה - 11פרק 
 . עבודות מסגרות אומן ואלומיניום - 12פרק 
 . עבודות בטון דרוך - 13פרק 
 . עבודות אבן - 14פרק 
 . מתקני מזוג אויר - 15פרק 

 . מתקני הסקה - 16ק פר
 .מעליות - 17פרק 
 . עבודות מסגרות חרש וסיכוך - 19 פרק

 . עבודות נגרות חרש וסיכוך - 20פרק 
 . בנייני בטון טרומיים - 21פרק 
 . אלמנטים מתועשים בבניין - 22פרק 
 . עבודות פיתוח - 40פרק 
 . גינון והשקיה - 41פרק 
 . תאורת חוץ - 43פרק 
 . משטחי ביטון - 50פרק 
 .סלילת כבישים ורחבות - 51פרק 
 . קוי מים ביוב ותיעול - 57פרק 
 . מקלטים - 58פרק 
 . עבודות אבן בביצורים - 62פרק 
 . עבודות מסגרות מגן - 66פרק 
 . מתקני נושאי אנטנות - 67פרק 

 
 דף ריכוז  

 . רשימת תוכניות.  4 
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 הספר הכחול   -המפרט המיוחד המשלים למפרט הכללי  

 
 : מוקדמות  00.00 -פרק  

 
 : תאור כללי של העבודה 00.01

 
 לעבודות  כרז ו/או חוזה זה מתייחס  מהאובייקט מורכב כדלהלן:  

 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי
 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   

 בישוב רומת הייב  
 אלבטוף-מועצה אזורית

 
 :שיטות בניה וסוג חומרים

מ  א. בהתאם      השלד  באתר  יציקות  מזוין  מבטון  וגגות  תקרות  קשר  קורות  מזוין  בטון  עמודי 
תקרת צלעות עם מלוי ארגזי פוליביד או בלוקי בטון או איטונג   בשיטת הספינקרט או    לתכנית

 או כל חומר אחר לפי התכנית.  
שר יבנו לפני  אמעטפת חיצונית מבלוקי איטונג  הקירות והמחיצות מבטון או בלוקים רגילים   ב.

 יציקת העמודים והתקרות עם חגורות ועמודי חיזוק.  
 גגות מקונסטרוקציה פלדה סיכוך בפנלים לפי תוכנית הקונסטרוקציה  ג.
טבעית מסותת לפי פרטי התכנית מאבן הצפון  מפג'ר או צורות אחרות  בנית קירות אבן טובזי   ד.

 רישה בפרט ובתכנית.  או כל עיבוד נוסף של האבן "מופגר" או מסומסם לפי הד
בהתאם       ה. מעיכת  או  השלכה  שלשית  ושכבה  שכבות  בשתי  חוץ  טיח  שכבות  שלוש  פנים  טיח 

טמבורטקס או  בתוכנית    לדרישות  למפורט  בהתאם  הכל  הצבעונית,  שליכט  או  נירלט  או 
 .  וברשימת הגמר

נה מפלסטיק לכל  בטון גלוי במקומות הדרושים יעשה לפי ההוראות של המפקח כולל כיסוי והג ו.
 תקופת הביצוע תוך שימוש בעץ חדש מוקצע צד אחד.  

 .  ודרישות התקן המרצפות לפי דרישת האדריכל  ז.
  1:1ניום ומסגרות אומן בהתאם לתוכנית מאושרת על ידי האדריכל בקנה מידה   ינגרות אלומ  ח.

 . ולפי פרטי היצרנים למיניהם ואישורה ואחר כך הגשת דוגמה מכל עבודה 
 ערכת מיזוג אוויר מ ט.
 אינסטלציה וחשמל בהתאם למפרט הטכני עד השלמת המבנה לשימוש.   י.

 . תאם לדרישותהעבודות הפתוח יעשו בהתאם לתכנית וב  יא. 
להחלטת יב.  בהתאם  הפרוייקט  הקטנת  או  להגדלת  האפשרות  בחשבון  לקחת  הקבלן         על 

פת הבצוע לתוספת תקבע באופן  ושהקבלן יהיה חייב לבצע כל תוספת בבניה או תקו  המועצה
 יחסי לסכום הקרן הנוספת.  

 
 הגדרות   00.02

 
הבין משרדית   פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה   -  המפרט הכללי  

המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון משרד העבודה ומשרד השיכון המפרט הכללי מהווה חלק מן  
 ה ואחרונה.  המכרז הזה כל המפרטים בהוצא 

 
 

 - המפרט המיוחד 00.03
לכתוב    המנוגדים  השונים  המשלימים  זו  לעבודה  ומתייחסים  המיוחדים  התנאים  פירושו 

 במפרט הכללי.  
 
 
 
 

 - המפרט 00.04
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תוספת    לא מהווה  או  הוא מצורף  בין אם  והמפרט המיוחד   צירוף המפרט הכללי  פירושו 
 לחוזה וחלק בלתי נפרד ממנו.  

 
 
 

   - יקף המפרט ה 00.05
עבודה המתוארת בתכניות    יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות וכתב הכמויות ועל כל  

 אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט.  
 

 -   עדיפות בין המסמכים 00.06
על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו   א.

פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים עליו להודיע על כך מיד  משמעות ו/או  
העבודה החלטת המהנדס בנדון    למהנדס ולמנהל הפרוייקט אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע

מיד למהנדס ולא יקבל את החלטתו ישא    "מנהל הפרוייקט" תהיה סופית אם הקבלן אל יפנה
ריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות בין אם נראו       בכל אחריות הכספית וכל אח  הקבלן

 מראש ובין אם לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.  
 

 בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות והתיאורים:   ב.
 . תוכניות .1 
 . במפרט המיוחד .2 
 . תכתב כמויו .3 
 . אופני מדידה מיוחדים .4 
 . מפרט כללי "אופני מדידה" .5 
 . תנאי חוזה .6 
 . תקנים ישראליים .7 
   

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

   - הצהרת הקבלן 00.07
כי     מצהיר  חוזהבהקבלן  במכרז  הנזכרים  המפרטים  נמצאים  א  רשותו  והבין  קרא  ת  זה 

ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות   תוכנם קבל כל ההסברים אשר בקש לדעת 
 בהם.  

 

 - אתר הבניין ותנאיו 00.08
באופן יסודי את צורתו את סוג    כשהגיש את הצעתו מאשר הקבלן כי בקר את האתר ובדק  

ת  ולאחסנת החומרים את מקום צינורו   הקרקע את הגישה אליו את השטח הפנוי לעבודה
הכבישים וכו'. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את    המים הראשים וקווי החשמל והטלפון את 

הנ"ל וכל יתר העבודות המשפיעות על העבודה המחיר    כל הדרוש  לידיעתו בקשר לתנאים 
יחשב ככולל את כל ההוצאות הכלליות והמקריות שתידרשנה    שיציע הקבלן בכתב הכמויות

 בניין וסיבתו.  בגלל התנאים הנ"ל של אתר ה
 

   - חומרים באתר הבניין 00.9
הבניין     באתר  שהיו  ועצם  חומר  כל  יישארו  הכמויות  ובכתב  במפרט  אחרת  צוין  אם  פרט 

ובסביבתו לפני התחלת העבודות או שהוצאו מתוך הקרקע בעת חפירות והחציבות רכושה  
לצו כזה  חומר  בכל  ישתמש  שהקבלן  המהנדס  ברצון  אם  הבניין.  הנהלת  עבודתו  של  רכי 

 יוסכם מראש בכתב על ערך החומר וערך זה ינוכה מהסכומים שיגיעו לקבלן.  
 

   - טיב החומרים 00.10
לדר   הבחינות  מכל  ויתאימו  ביותר  ומשובחים  חדשים  יהיו  והמוצרים  שות  יהחומרים 

המפרט והתקנים הישראלים העדכניים. הם יתאימו כמו כן לדגימות אותם חומרים אשר  
ונמ ישראלי  נבדקו  תקן  בהעדר  התקנים.  מכון  או  המהנדס  ע"י  לתפקידם  כשרים  צאו 
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ארץ הייצור.    לתקני  המתאימים או יתאימו המוצרים והחומרים לדרישות התקנים הפרטים  
כלל הוא שעל הקבלן לספק חומרים ומוצרים מהסוג המועלה מתוך המבחר שמתיר התקן  

 אלא אם כן נקבע סוג אחר במסמכי החוזה.  
 

   - בדיקת חומרים ומוצרים  00.11
הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המהנדס הן ביחס למקורות החומרים בהם יש להשתמש    

והן ביחס לטיב אותם חומרים אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור  
המהנדס   בידי  הרשות  מקור.  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משמש  החומרים 

מתאימים לצורכי העבודה    חומריםוחי חומרים ממקור המאושר אם אין אותם  לפסול משל 
בחומר מסוים על הקבלן לקבל    עם התחלת העבודה ולא יאוחר מאשר שבוע לפני השימוש

להגיש   זאת  עם  ויחד  בהם  להשתמש  בדעתו  על מקור החומרים אשר  אישור  המהנדס  את 
א יקבעו  ותוצאותיהם  המהנדס  להוראות  מאותם  לשימוש  דגימות  התאמתם  מידת  ת 

מן הדגימה   החומר  בטיב  כל סטייה  העבודה.  העבודה  המבביצוע  אושרת תגרום להפסקת 
וסילוקה המיידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן גם לאחר השימוש בו. הקבלן  

שעות מעת דרישת המהנדס כל חומר שנפסל    48יהיה חייב להרחיק ממקום העבודה תוך   
קת העבודה תהיה על אחריות הקבלן ותימשך עד שהוא יביא למקום חומרים  על ידו והפס

תבוצענה   הבדיקות  המהנדס.  דעת  על  המתקבלת  ובכמות  מאושר  מטיב  מוצרים  ו/או 
במעבדה מוסכמת שתקבע ע"י המהנדס ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים  

תוצאות הבדיקות יש להעביר    התשלום עבור הבדיקות חלות על הקבלן העתקי תעודות של 
 בדחיפות אל המהנדס. 

 

   - מחירי יסוד 00.12
מוצרים אשר מחיריהם היסודיים נזכרים בכתב הכמויות לא ירכשו אלא לאחר התייעצות   

של דעתו  מקרה.  בכל  המוצר  ואת  הסוג  את  בכתב  שיקבע  המהנדס  בנדון    עם  המהנדס 
 בניגוד להוראות הנ"ל.   אשר יירכש תיחשב כסופית ומוכרחת והוא רשאי לפסול כל מוצר

 

   -  דיוק וטיב העבודה 00.13
נכון בכפיפות לדרישות    והפירוטים ובאופן מקצועי  כל העבודה תבוצענה בהתאם לתכניות 

בקשר   היחידי  הקבוע  יהיה  המהנדס  של  רצונו  ולשביעות  האחרונים  הישראלים  התקנים 
העבודה טיב  החומרים  לטיב  ביחס  שתתעורר  שאלה  הוראותיו    לכל  ואשר  ביצועה  ואופן 

 במשך תקופת העבודה תשלמנה כל תאור אשר לא פורט במפרטים.  
של   וכו'  תקנות  דרישות  קימות  לגביהן  של  עבודות  סיומה  לאחר  או  העבודה  התקדמות 
טלפונים   לגבי  הדואר  משרד  חשמל  עבודות  לגבי  לא"ר  חשמל  חב'  כגון  מוסמכת  רשות 

לאותן   בהתאם  תבוצענה  שהקבלן  השלטנות  לדרוש  רשאי  המהנדס  וכו'  תקנות  דרישות 
ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות תקנות וכו' של אותה רשות והקבלן  

 מתחייב להמציא למהנדס אישור זה.  
 

   - הציוד 00.14
לפני התחלת    כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לבצוע העבודה טעון אישור המהנדס  

אם כן ויתר המהנדס בכתב על בדיקתו ואישרו.  ציוד אשר לא יאושר על ידו    הביצוע אלא
 יסולק מן המקום ע"י הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג מאושר.

 

   - חומרים אשר יסופקו ע"י המזמין 00.15
המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר שירצה לנכון ולנכות מחשבון הקבלן בעד   

 חומר זה את הסכום שצוין במחיר החומר בכתב הכמויות.  הספקת 
כל חומר ו/או מוצר שיסופק על ידי הקבלן והוא יקבלו במקום יצורו בארץ או בנמל ישראל  
ויקבעו במקום   ולשלמותו  יהיה אחראי לשמירתו  יובילו למקום העבודה  יבוא  במקרה של 

להכנדרש.   הגיעו  עם  מיד  חומר  כל  על  למהנדס  יודיע  ו/או  קבלן  חומרים  העבודה  מקום 
כתחליף לאלה שיפגעו או ישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י הקבלן מחדש על חשבונו    מוצרים

ההכרח   בגלל  שייגרם  אחור  לכל  אחראי  יישאר  הקבלן  המהנדס.  של  רצונו  לשביעות  הוא 
מוצרים תום    להחליף  עם  למזמין  יוחזרו  בהם  השתמש  לא  שהקבלן  החומרים  כל  אלה 
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ולדרוש  העבודה. הרש  נכונים  בו היו  יחתוך החומר והטיפול  ות בידי המהנדס לבדוק באם 
יתגלה הנתון להחלטתו הבלעדית    פינוי מהקבלן באם  בגובה  דעתו  על  בזבוז בלתי מתקבל 

 של המהנדס.  
 

    -   בקורת העבודות 00.16
והמכשירים  א.             הקבלן חייב להעמיד על חשבונו לרשות המהנדס את כל הפועלים הכלים 

           הנחוצים בשביל בחינת העבודות למהנדס תהיה תמיד הרשות להיכנס לבנין או למקום 
 העבודה של הקבלן או למקומות עבודה אחרים בהם נעשית עבודה בשביל הבניין.  

          המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן תיקון שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם  ב. 
א  התקופה  לתכניות  תוך  המהנדס  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  והקבלן  להוראותיו  ו 

 שתקבע ע"י המהנדס.  
מתאימים   ג.  כבלתי  לו  הנראים  עבודה  כלי  או  חומר  כל  לפסול  רשאי  יהיה  המהנדס 

לעבודה בבניין וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר בנוסף לבדיקות  
וכל הישראלים  בתקנים  בחומר    הקבועות  ישתמש  לא  הקבלן  הקבלן.  חשבון  על  זה 

 אישור המהנדס.    שנמסר לבדיקה בלי
במקצוע   ד.  עבודה  או  ממנה  חלק  או  בכללה  העבודה  את  להפסיק  רשאי  יהיה  המהנדס 

מסוים אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות המפרט הטכני או הוראות  
 המהנדס. הכל בתיאום עם מנהל הפרוייקט.  

ה .ה  הקובעים  והמהנדס  לטיב  יחי המנהל  החומרים  לטיב  ביחס  שתעורר  שאלה  בכל  דים 
 העבודה ולאופן ביצועה.  

הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למהנדס לפני שהוא עומד לכסות איזה עובדה שהיא   ו. 
הנדונה.   העבודה  של  הנכון  הבצוע  אופן  כיסוי  לפני  ולקבוע  לבקר  לו  לאפשר  בכדי 

תתק שלא  מעל  במקרה  הכיסוי  את  להסיר  להורות  המהנדס  רשאי  כזאת  הודעה  בל 
 העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.  

 
 -  עבודות כלליות 00.17

 העבודות דלהלן:    באם לא יצוין אחרת יכללו מחירי העבודות השונות גם את ביצוע 
המגרש א.  הת  -  ניקוי  לפני  העבודה  השטח  כל  את  לנקות  הקבלן  וגם      על  העבודה  חלת 

ועבודות        המילוי  החפירה  הבניין  שטחי  לרבות  המהנדס  להוראות  בהתאם  לזמן  מזמן 
צמח  מכל  במגרש  וכן  המצטברת  הבניין  פסולת  מכל  בבניין  יעשה  הניקוי  ה       יהפיתוח. 

לאסוף       בשטח  הנמצאת  אחרת  ואשפה  בנין  פסולת  מכל  וכן  העליונה  והאדמה  העצים 
ולה זה  המשפחומר  מקום  למציאת  האחריות  לשטח.  מחוץ  והובילו  על         ךעמיסו  חלה 

יתר        של  היחידה  במחירי  כלולה  תהיה  והיא  בנפרד  ישולם  לא  זו  עבודה  עבור  הקבלן 
 העבודות.  

 
גישה ב.  לכל    -  דרכי  משאית  או  במכונית  גישה  שתבטיח  דרכים  רשת  לסדר  הקבלן  על 

יכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לבנין מכל סיבה  חלקי האתר הקבלן יהיה אחראי לכל ע 
לקבל   עליו  העבודות  גמר  לפני  המהנדס.  עם  בהתייעצות  תקבע  הדרכים  רשת  שהיא. 

להשאירם    הוראות או  בחלקם  או  בכללם  הללו  הדרכים  את  להרוס  או  מהמהנדס 
 במקומם.  

 
העבודה ג.  מקום  ה  -  גידור  זמן  במשך  תקין  במצב  יחזיקו  גדרות  יתקין  עבודה       הקבלן 

וכל      אזהרה  שלט  תאורה  אמצעי  מעקות  יסוד  כן  כמו  העבודה.  השלמת  עם  ויסלקו 
 אמצעי אחר  שיהיה דרוש להגנת הפועלים והצבור לפי דרישות הבטיחות העדכניות. 

 
הקבלן יקבל חבור מים ליד המגרש וממקום         -  רשת הפסקת מים חשמל וביוב זמניים  ד. 

ולהתקין   לספק  עליו  ולהתקין       זה  לספק  עליו  כ"כ  בזה  הכרוך  וכל  זמנית  מים  רשת 
 תאורה זמנית הצריכה להגיע לכל נקודה במקום העבודה בה תידרש לשם הוצאה לפועל  
נכונה של העבודות. עליו לסדר תיעול או ביוב זמנים להגנת העבודות והחומרים בפני מי  

לסתום את כל הבורות התעלות  גשמים בגמר העבודות עליו לפרק את הצינורות ולמלא ו 
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 וכו'. התשלום עבור המים והחשמל חלים על הקבלן.  
   - משרד שלט ה. 
על הקבלן להתקין במקום העבודה מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר אשר ישמש        .1  

כמשרד במשרד יצאו שולחן וכסאות. כן ישמרו בו בקביעות כל המסמכים הנזכרים  
שהמשרד יהיה תמיד נקי ומסודר כ"כ לדאוג לסילוקו אחרי גמר         בחוזה. עליו לדאוג

 העבודה.  
בגודל    .2   כללי  שלט  המהנדס  להוראות  בהתאם  להתקין  הקבלן  ס"מ    214/273על 

מ' מעל פני הקרקע על שם הבניין ופרטים נוספים לפי הדוגמא שתינתן לו    1.5מגובה  
 ע"י המזמין.  

 
   -  ים במגרשמחסנים ושירותים שיש להק ו. 
 . בותימוגן בהחלט בפני רט  -מחסן לצמנט  .1  
 .מחסן לחומרי אינסטלציה .2  
  
 בגמר העבודות על הקבלן לפרק ולהרחיק את כל המבנים הזמנים ולסתום את כל הבורות.   

 
כל        -  סימון ז.  על  ע"י מודד מוסמך  גבולות המגרש  הבניין לחדש  לבצע סימון  על הקבלן 

שיבטי לפני שהמהנדס      חלקיו  בעבודה  להתחיל  ומדויקת. אסור  נכונה  לפועל  הוצאה  ח 
הסימון       של  התאמה  אי  לכל  יחידי  אחראי  נשאר  הקבלן  אולם  הסימון.  את  אישר 

הסימון   לפי  שיבנה  חלק  כל  חשבונו  על  לתקן  או  מחדש  ולבנות  להרוס  עליו  בתכניות 
 הבלתי נכון. 

 
מס  -  שמירה ח.  מספר  להציב  הקבלן  השמירה  על  את  להבטיח  כדי  שומרים  של  פיק 

המלאה והיעילה של מקום העבודה ועל המחסנים בין היום לבין הלילה. עליו להתאים  
 את עצמו לסדרי השמירה של המזמין. 

 
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את השטח אם אין קווי מים ביוב         -  מתקנים קיימים ט. 

י  הקבלן  וכד'.  טלפון  חשמליים  זמן  כבלים  אבוד  יהיה  ואם  לשלמותם  אחראי  היה 
העבודה כתוצאה מן הצורך להעתקתם לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי עבור הפסד    במהלך

 זמן מה הוא יקבל תשלום עבור החפירה ועבור העתקת קווים במקרה הצורך.  
 
ומסמכים  י. והתכניות       -  תכניות  המסמכים  כל  את  העבודה  במקום  להחזיק  הקבלן  על 

ם תמיד לשימוש המהנדס. המסמכים צרכים להיות נקים וניתנים לקריאה    במידה  מוכני
העתקות של    2והתכניות ו/או המסמכים יזדהמו על הקבלן להחליפם המזמין יספק לקבלן  

 תכניות ללא תשלום. התכניות הנוספות על החשבון הקבלן.  
העבודה    -  מכשירים  יא.  במקום  בקביעות  ולהחזיק  לספק  הקבלן  מדידה        על  מכשירי 

 לסידור סימון הבניה על כל חלקיו ולבדיקת העבודות שנעשו. 
 

  , בכל מקרה שנזכר בתיאור הטכני או בכתב הכמויות כי יש לאשר דגמים -  דגמים ובדיקות  יב. 
על הקבלן להכין דגמים בצורה ובמס' כפי שיידרש ע"י המהנדס ושם עבודה בעלת טיב ירוד  

כלפי   שהוא  מובן  כל  בכל  לעשות  לדרוש  רשאי  המהנדס  תתקבל.  לא  המאושר  הדגמים 
 בדיקה שהן בכדי להוכיח כי החומרים ו/או העבודה מתאימים לתנאי חוזה.  

 
 

לחברת         -  חשמל יג.  ולשלם  לטפל  על הקבלן  לחשמל  חיבור  מקור  או  חשמל  יקבל  לא  הקבלן 
 עבודותיו באתר.   החשמל את כל האגרות והתשלומים עבור ביצוע חיבור זמני לצורך 
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   - לוח זמנים 00.18
בדיקתו    לאחר  זמנים  לוח  למהנדס  למנהל  יוגש  החוזה  חתימת  מיום  ימים  עשרה  תוך 

ואישורו עם או בל שינוי ייהפך לוח זמנים זה למסמך בחוזה וכל איחור לגביו ישמש הוכחה  
יהיה הקבלן  ועל  בזמן  השלמתה  מבטיח את  אינו  התקדמות העבודה  לנקות    כי קצב  מיד 

 לקבלן.   בכל האמצעים להבטחת זירוז תקופה זו בחישוב הפרשי התייקרות
 

   -אחריות בפני נזקים   00.19
טיפול    להשגחה  היחידי  האחראי  הקבלן  הופך  לקבלן  העבודה  התחלת  צו  מסירת  עם 

בתחומים   ו/או  עבודתו  בתחומי  בשטח  שיעשו  העבודות  כל  לגבי  נזקים  בפני  ואחריות 
טח תחומי  שם ישתמש לצרכיו. אחריות זו תכלול את אחזקתו והטיפול של כל  ובדרכים בה

 העבודה לרבות כל הדברים בהן ישתמש הקבלן.  
 

   - תקנות עבודה ממשלתית ועירוניות 00.20
הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתית והעירונית שנקבעו ע"י   

חות הפועלים. לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן  השלטונות בקשר לבצוע העבודות ובטי 
על סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור  

 ההוראות והתקנות הנ"ל.    שנגרם על ידו מפאת אי מילוין של
 

 - מידות בתכניות 00.21
מקרה שתימצא טעות    על הקבלן לבדוק כל התכניות והמדידות הנתונות בתכניות ובכל  א. 

הכמויות בכתב  או  המפרט  בשרטוטים  בתכניות  סתירה  כ ,  או  על  להודיע  מיד    ךעליו 
תהא   זה  בנדון  המהנדס  החלטת  העבודה.  תבוצע  מהן  איזה  לפי  יחליט  אשר  למהנדס 

ל תביעה מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות  כסופית ומכרעת לא תתקבל 
 הנ"ל.  

 
לא   ב.  הקבלן  בכל       אם  ישא  הוא  הנ"ל  החלטה  אחר  ימלא  ולא  למהנדס  מיד  יפנה 

נראו   אם  בין  האפשריות  ההוצאות  כל  עבור  אחרת  אחריות  ובכל  הכספית  האחריות 
 מראש ובין אם לא.  

 
    -  מנהל העבודה 00.22

המפקח        ה א.  למהנדס  בנוסף  ראשי  עבודה  מנהל  הוא  חשבונו  על  להעסיק  מחויב  קבלן 
מטעם את    יומית  ינהל  הבניין  באתר  קבוע  באופן  יימצא  אשר  ומנסה  מומחה  הקבלן. 

כאילו ניתנו לקבלן. כן מחויב הקבלן להעסיק    העבודה ויקבל את הוראות אלה ייחשבו
 על חשבוננו מנהלי עבודה מיוחדים מומחים לעבודות חשמל אינסטלציה סניטרית וכד'.  

 
העבודה אינם מתאימים לתפקידם או  יים ימצא המהנדס שמנהלי  ו י מינר מקרא ואחב ב. 

אישור  בשאינם מתנהגים כראוי, הקבלן ירחיקם מאתר הבניין וימנה אחרים  במקומם  
 המהנדס.  

 
הראשי       ה ג.  העבודה  למנהל  עוזרים  של  הדרוש  המספר  את  הוא  חשבונו  על  יעסיק  קבלן 

    ו במקומות ופקידים אחרים למילוי תפקידים אדמינסטרטיבים השונים באתר הבניין א
ניהול הנ"ל מכל תפקיד אחר מאשר  כדי לשחרר את מנהלי העבודה  עבודות  ה   אחרים 

 ופיקוח על הפועלים ועל ביטחונם.  
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   - קבלני משנה  00.23
 קבלני משנה יהיו בעלי ניסיון ומתאימים לעבודות שתימסרנה להם לביצוע.  א. 
 א לידי קבלן המשנה או בעל מקצוע הרשות בידי המהנדס לסרב למסור איזו עבודה שהי ב. 
 אחר אשר אינו מתאים מנקודות ראות מקצועית.         
מלאכה      ג.  ולבעלי  משנה  לקבלני  שונים  עבודה  סוגי  רשימת  לדרוש  רשאי  המהנדס 

הנ"ל   העבודות  של  לפועל  והוצאה  הטיב  עבור  האחריות  אבל  בחירתו  לפי  מסוימים 
 תהיה מוטלת על הקבלן. 

ר ד.  של  המהנדס  פועל  כל  של  או  משנה  קבלן  כל  של  הבניה  מאתר  הרחקה  לדרוש  שאי 
 אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו או שאינו מתנהג כראוי.   , משנה  קבלן

 

   - קביעת אביזרים או השארת חללים  00.24
עוגנים    נוסף ברגים,          מרישים על הקבלן לקבוע בבניין אם התקדמות העבודה ללא תשלום 

גומחות, פתחים חריצים או שקעים  וכד וכן להשאיר חורים         צינורות,   למעבר' כפי שיידרש 
אויר,       מזוג  עבודות  עבור  גם  וכד',  שכבות  חלונות,  דלתות,  לקביעת  או  תעלות  כבלים, 

 קביעת מסגרות עץ למפזרים או שכבות שתסופקנה ע"י הקבלן למזוג אויר. 
 

   - יומן עבודה 00.25
 ה ברור ינוהל ע"י הקבלן ובו ירשום כל יום:  יומן עבוד 
 מספר הפועלים העסוקים יחד עם סוגם ומקצועם.  א. 
 כל החומרים וסחורות שנתקבלו.   ב. 
 רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקום בבניין.   ג. 
 מיזוג האוויר.   ד. 
הקבל ה.  ותביעות  בקשות  הערות  בולט  ובאופן  למנהל  או  מיוחד  המיועדות    ןבמדוד 

 למהנדס אם הוא בוחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.  
במדור מיוחד ובאופן בולט : הוראות ודרישות המהנדס אם הוא בוחר בדרך זו במקום   ו. 

 שליחת מכתב מיוחד.  
 פרטי העבודה היומית שאושרה מראש בכתב ע"י המנהל או המהנדס.   ז. 

 

  , העתקים  3-רק לפי הרשום ביומן. יומן העבודה ינוהל ב שבונות בעד עבודות יומיות ייעשו  ח 
רת אם מדור א' או ו'  והדף המקורי העתק עבור המנהל יימסר ע"י הקבלן למפקח למח 

 הנזכרים לעיל מכיל רשום ואם לא בסוף כל שבוע. 
היומן יועמד לרשות המנהל המהנדס או ב"כ זמן הגיוני. בגמר העבודה יומן הברור יימסר  

ו/או הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה  למנהל לשמ  ויעמוד לשם עיון לרשות המהנדס  ירה 
 מגמר העבודה. במקרה של ספק יקבע ההעתק הנמצא בידי העירייה.  

 
   - הבעלות על מסמכי החוזה 00.26

התכניות השרטוטים ופירוטים אחרים של הבניין כתב הכמויות והמפרט הזה ימסרו לקבלן  
הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודות יופקדו בידי    כושה של המועצהלעבודה יהיו ויישארו ר 

לידי   להחזירם  עליו  רשאי    המועצההקבלן  אינו  הקבלן  העבודה  לגמר  האישור  מתן  עם 
לביצוע   פרט  אחרת  מטרה  לאיזו  בהם  להשתמש  או  הנ"ל  מהמסמכים  העתקים  לעשות 

 העבודות בבניין זה.  
 

   - תכניות לאחר ביצוע 00.27
בלן להכין על חשבונו תוכניות חתומות ע"י מודד מוסמך המראות את העבודות  על הק א. 

הנסתרות כגון: ביוב מערכת צינורות הספקת מים מערכת צינורות למי דלוחין מערכת  
 קווי חשמל ומתקנים אחרים כפי שבוצעו.  

ומדויקת את העבודות שבוצעו ותימסרנה למועצה או   ב.  התכניות תסמנה בצורה ברורה 
 נהלת הבניין לשימוש עתיד. לה

השינויים   ג.  על  הקבלן   של  כספיות  לתביעות  כבסיס  לשמש  תוכלנה  לא  הנ"ל  התכניות 
 בעבודות אשר לא אושרו ע"י המנהל בעת בצוע השיניים הנ"ל.  
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   - הפועלים 00.28
          הבניין   הקבלן מחויב להעסיק באתר הבניין ובכל מפעל אשר בו נעשית העבודה בשביל  א. 

בלוח ע הקבוע  בקצב  העבודה  קידום  לשם  הדרוש  ובמספר  ומנוסים  מקצועיים            ובדים 
 התקדמות העבודות.  

 :אתר הבניין ובכל מקום אחר בו מועסקים עובדים לבצוע עבודות בשביל הבנייןב ב. 
 יתקבלו עובדים באמצעות לשכת העבודה הכללית.  .1  
 הקבוע במחירון של הסתדרות פועלי הבניין.    ישולם שכר העבודה המינימלי .2  
ביטוח   .3   קרן  מס  חולים  לקופת  מקביל  מס   : כגון  סוציאלי  לביטוח  המסים  ישלמו 

 לפועלי בנין ביטוח לאומי וכו'.  
 יובטחו העבודות נגד תביעות צד שלישי של פעולים וכו'.   .4  
אשר   ג.  אדם  כל  המנהל,  דרישת  לפי  מהעבודה  לפטר  הקבלן  אינו  על  המנהל  של  לדעתו 

 מומחה או שאינה מתנהג כראוי. 
אחרים   ד.  ואנשים  שפועלים  שונות  תביעות  לגבי  הבניין  הנהלת  של  אחריות  שום  אין 

 יכולים לעורר בקשר לעבודתם. 
 

 -  פיגומים, גדר ובטיחות 00.29
והתקנות   .א דרישות  לפי  )בנויים  יציבים  פיגומים  חשבונו  על  ולקבוע  לספק  הקבלן  על 

לתיות( הדרושים לביצוע העבודות השונות רוחב המעברים של הפיגומים יהיה  הממש
 ס"מ לפחות, וגם יהיו מוגנים היטב ע"י מעקות, לוחות רגליים וכו'.  100

העבודות   .ב התחלת  לפני  וכו'  סולמות  שלבי  הפיגומים  את  היטב  לבדוק  מחויב  הקבלן 
בפיגומי השימוש  המוחלטת.  יציבותם  את  להבטיח  כדי  אסור  ובהמשך  תלויים  ם 

משקופים,   מלבנים,  )כגון:  יציבים  בלתי  הבניין  בחלקי  פיגומים  לחבר  אין  בהחלט, 
לבצע   אין  בהחלט  אסורה  הרמה  במכונות  עובדים  הורדת  או  הרמת  וכד'(.  כרכובים 

 עבודות מתחת למכונות הרמה. 
הקבלן יתקין גדר מסביב לבניין, יחזיקה במצב תקין במשך זמן העבודה ויסלקה עם   .ג

השלמת העבודה. כמו כן יסדר מעקה, אמצעי תאורה שלטי אזהרה וכל אמצעי אחר  
 שיהיה דרוש להגנת הפועלים והציבור לפי דרישות הבטיחות העדכנית. 

כנדרש   .ד הפועלים  היגיינית  על  לשמור  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  יאחז  הקבלן 
 בתקנות הממשלתיות.

 

 - אישורים מהרשויות המוסמכות 00.30
הקב הגישה  על  דרכי  לבצוע  המוסמכות  מהרשויות  האישורים  לקבלת  בעצמו  לדאוג  לן 

 הזמניות, חיבורים לרשת המים והחשמל וכו', וכריתת עצים אם תידרש.
 

 - תיאום בין עבודות שונות 00.31
נדרש   שהוא  כפי  זה  במכרז  הכלולות  העבודות  שבין  לתאום  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

השונ  המתקנים  בצוע  עם  מיועדים  בקשר  שונים  שצינורות  בעובדה  בהתחשב  וזאת  ים, 
להתקנה בתוך אלמנטי הבטון אי לכך חייב הקבלן לעיין בכל התוכניות הנוגעות למתקנים  
עבודות   של  הריסה  או  בפירוק  הצורך  את  למנוע  מנת  על  היטב  אותן  ולבדוק  הנדונים 

דו ובמידה ותיגרמנה  שבוצעו, רואים את הקבלן כאילו עיון ובדיקה אלה אמנם נעשו על י
וכו'    התכניות  מפרטי  התעלמות  שכיחה,  תיאום,  חוסר  בגלל  כלשהן  נוספות     -הוצאות 

 ישא הקבלן לבדו באותן ההוצאות. 
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 - עבודות נוספות )סעיפים חריגים( 00.32
לא   .א אבל  המבנה,  בבצוע  קשורה  המנהל  לדעת  אשר  נוספת  עבודה  כל  יבצע  הקבלן 

 מויות. הוגדרה בסעיף מסעיפי כתב הכ
דומה   .ב סעיף  על  בהסתמך  מחירה  את  לקבוע  ו/או  למדדה  אפשר  אשר  נוספת  עבודה 

 ברשימת הכמויות, ייקבע מחירה מראש ע"י הסכם בין הקבלן והמנהל. 

דומה   .ג סעיף  על  בהסתמך  מחירה  את  לקבוע  ו/או  למדדה  אפשר  אי  אשר  עבודה 
בבצו שהושקעו  אפקטיבית  עבודה  שעות  לפי  תשולם  הכמויות,  העבודה  ברשימת  ע 

הנ"ל   והחומרים  העבודה  שעות  בה.  יכללו  שלמעשה  החומרים  כמויות  ולפי  הנדונה 
בעד   התשלום  כנ"ל.  נוספת  עבודה  לכל  בנפרד  ינוהל  והרישום  הכללי  ביומן  יירשמו 
פועלים   לעבודת  הכמויות  בכתב  הקבלן  שינקוב  היחידות  מחירי  לפי  יבוצע  העבודה 

י  השונים  החומרים  בעד  התשלום  ספקים  שונים,  אצל  רכישתם  מחירי  לפי  בוצע 
לא   באם  הכמויות,  כתב  של  המתאים  בסעיף  שנקבעו  האחוזים  בתוספת  סיטונאים 

. כל התחייבות כספית נוספת חייבת באישור מוקדם  12%  -צוין האחוז, הוא נקבע ל
 של המזמין. 

 
 - מדידת הכמויות 00.33

כל   בסוף  המופיעים  המדידה  לאופני  בהתאם  ימדדו  בהתאם  הכמויות  ובהעדרם  מפרט, 
אם לא צוין אחרת. הכמויות הן מקורבות בלבד. הזכות בידי המנהל לשנות את    42לת"י  

העבודה   בכללם.  סעיפים  של  ביטול  ע"י  וכן  הקטנה  הגדלה,  ע"י  סעיף  בכל  הכמויות 
כמויות   לחישובי  ובהתאם  למעשה,  שנעשו  עבודות  של  הסופיות  המדידות  לפי  תשולם 

ו/או קביעת    שיוגשו ע"י הקבלן, לא תהיה לקבלן זכות לדרוש שינויים במחירי היחידות 
מחירים חדשים על סמך השינויים בכמויות הנ"ל, הן באם יוחלט עליהם במשך העבודה  

 והן באם יתברר בחשבון  הכמויות הסופי בגמר העבודה. 
 

 - חשבונות חלקיים  00.34
שת כמויות מלאות ומדויקות  המנהל רשאי להתנות את אישור של כל חשבון ביניים בהג

וסופיות עבור החלק המבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום עוד לפני הגשת החשבון החלקי,  
 כמו כן זכות המנהל לבקש את תכנית המדידה לאותו סעיף אם ימצא לנכון. 

 
 -  יומן מדידה 00.35

בשל  ייכתב  היומן  למדידה.  העבודות  כל  תירשמנה  ובו  הבניה  זמן  כל  במשך  ושה  ינוהל 
נותן העבודה, לפני התחלת המילוי   העתקים והעבודה תימדד אך ורק בנוכחות בא כוחו 

 או הכיסוי. כל דף של היומן ייחתם ע"י שני הצדדים. 
 

 - יקוי אתר הבנייןנ 00.36
הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי הבניין מזמן לזמן, ובגמר כל העבודות מכל פסולת,  

מיותרי וחומרים  אדמה  סביבתו  אשפה,  ואת  הבניין  אתר  את  למנהל  וימסור  אחרים  ם 
הרצפות   כל  את  וינקה  ישפשף  הקבלן  המנהל.  של  רצונו  לשביעת  נקיים  הסמוכה 
והמרצפות, ינקה את הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים  

מושלמות    ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים. עליו להשאיר את כל העבודות
ואת הבניין מוכן לשימוש מידי, הקבלן יוציא את כל המחסנים והריפים הארעיים בגמר  
וציפוי בשכבת   ליטוש במכונה  יעברו  כל הרצפות  וכו'.  בורות הסיד  ויסתום את  העבודה 

 פוליש. 
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 - קבלת העבודה 00.37
לפי דעתו את העבודה הנ"ל עליו להודיע על כך בכת  גמר  ב למהנדס והם  אחרי שהקבלן 

לפי   לפועל  הוצאו  העבודות  שכל  יקבע  המהנדס  אם  העבודה.  קבלת  סיום  את  יקבעו 
תיקונים   בהחלט,  גמורות  ושהן  ההוראות  ושאר  העבודה  תיאור  הפירוטים,  התכניות, 
קבלת   על  מודיע  הוא  בה  בכתב  גמר  תעודת  לקבלן  למסור  עליו  המהנדס  דעת  שלפי 

המה  דעת  שלפי  תיקונים  הנ"ל  ירשמו  העבודה  העבודה,  קבלת  את  מעכבים  אינם  נדס 
 בפרטי כל הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך זמן קצר. 

 
 - נספחים לקבלת העבודה  00.38

ולווסת את כל המתקנים   יהיה הקבלן חייב להפעיל, להריץ  ובחוזה,  בנוסף לאמור לעיל 
 ל המהנדס. המכניים בנוכחות המהנדס עד להבאתם למצב פעולה תקין ולשביעות רצונו ש

 
 - בדיקה ותיקונים 00.39

 בחוזה זה תהיה תקופת הבדיקה והתיקונים )אחריות( כדלקמן: 
 

 שנה.  20 -אחריות לעבודות השלד לפי דרישת החוק, ולא פחות מ א.
וביתר מסמכי   ב. להלן  עבורן  נאמר אחרת  לא  ולעבודות אחרות אשר  לעבודות הבניה 

 שלמה.מתאריך מתן תעודת הה שנתיים  -החוזה   
 מהתאריך הנ"ל.   שנתיים  -לעבודות אינסטלציה וחשמל   ג.
 מהתאריך הנ"ל.  שנים  10  -לעבודות בידוד ואיטום    ד.
 מהתאריך הנ"ל. שנתיים  -לעבודות אספלטים בכבישים, פיתוח ומדרכות   ה.
 

 - המשך עבודה במבנה  00.40
או אפשרות לתביעה    קבלת מכרז/חוזה זה ע"י הקבלן אינה מזכה את הקבלן בכל זכות

לגבי המשך עבודות הבניה ועבודות אחרות כל שהן שיתבצעו ע"י המזמין בשטח, לרבות  
 עבודות הריהוט ומיוד הבניין שאינם כלולים במכרז/חוזה זה. 

 
 -  "האדריכל" -הגדרות למונחים "המהנדס" ו 00.41

ובכתב הכמויות מוזכר המהנדס, הכוונה היא למהנדס   ע"י  בכל מקום שבמפרט  מאושר 
הנהלת הבניין, המזמין או מנהל מחלקת הנדסה במועצה, המפקח על ביצוע העבודה )או  

 בא כוחו(.  
ובכתב הכמויות מוזכר האדריכל הכוונה היא לאדריכל שתכנן את   בכל מקום שבמפרט 
הבניין )או יועציו(. הוראות האדריכל תועבר לקבלן באמצעות מהנדס המועצה, המהנדס  

 המפקח. 
 
 - כ ל ל י 200.4

חישובו   בזמן  בחשבון  הקבלן  ייקח  לעיל  התנאים  במילוי  הכרוכות  ההוצאות  כל  את 
של   היחידה  במחיר  כלולות  תהיינה  והן  עבורם  מחיר  או  תוספת  כל  תשולם  ולא  הצעתו 

 עבודות הבניין. 
 
 

 חותמת וחתימת הקבלן:  _______________________ 
 
 

 _______ כתובת הקבלן:  ______________________ 
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 תאריך הגשה:  ______________________________ 
 

 
 מפרט מיוחד )משלים(                                               

 
 

 עבודות עפר    -  01פרק 
 

 
משרדית        01.01 הבין  הועדה  שבהוצאת  עפר  לעבודות  כללי  מפרט  ראה  האלה,  העבודות  לגבי 

 המיוחדת בהוצאה האחרונה.    
 חישוב הכמויות של החפירה או החציבה ייערך ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.  

 
 חפירה )כללי(  

לא     אף אם  בסלע  לחציבה  גם  בכל מקרה  זה מתייחס  במכרז/חוזה  הנזכר  חפירה,  המונח 
 נזכרת החציבה כמפורש. ולכל גובה שהוא עפ"י תוכניות החפירה והמפלסים המתוכננים.  
יחיד  ת החפירה או החציבה כולל גריסת אבנים גדולים, בכדי שימוש החומר למלא  מחיר 

קירות   מאחורי  הקורות  בין  למילוי  החפירה  חומר  החזרת  כולל  המחיר  המפקח.  באישור 
תומכים. או למשטחים, עודף החפירה יורחק אל מחוץ המגרש לכל מקום אשר יורה עליו  

 המזמין והמפקח ללא תוספת מחיר.  
 
 

 - חת לעומק הנדרשחפירה מת 01.02
בוצעה החפירה בשטח על ידי הקבלן לעומק גדול מהנדרש, ימלאנה הקבלן על חשבונו עד  
למפלסים הנכונים וזה בהתאם להוראות המפקח. חלל שנוצר עקב חפירת יתר מתחת או  
מסביב ליסודות העוברים והיסודות הבודדים ימולא בבטון בעת יציקת היסודות בהתאם  

 להוראות המפקח. 
 

   - מילוי מובא  01.03
עובר נפה    20%ס"מ    10המילוי המובא יהיה מחלוטה פסולת מחצבה עם גודל אבן מקס'  

 ס"מ לפי המפרט הבין משרדי.   20לא יותר או כורכר או חול, מהודק בשכבות של   200
 

   - ג ב ה י ם  01.04
על הקבלן לבדוק באתר את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות וכל ערעור על הגבהים  

מנים ייעשה לא יאוחר משבוע מיום הוצאת צו התחלת העבודה, טענות שתובאנה  המסו 
 לאחר מכן לא תילקחנה בחשבון. 

ו  חשבונו  על  הקבלן  ע"י  תעשה  העבודה  ביצוע  אחרי  והמדידה  מודד    -הבדיקות  ע"י 
מוסמך, אין להתחיל בעבודות העפר לפני אישור המדידות ע"י המנהל, וזאת לאחר הגשת  

חתומה ע"י מודד מוסמך, ולאחר חידוש    10/10ם טופוגרפיה ורשת איזון  תכנית מדידה ע
של   בתקופה  וזאת  בתכנית  המבנה  וסימון  בשטח,  העצמים  כל  סימון  המגרש  גבולות 

 ארבע עשר יום מיום חתימת החוזה. 
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 עבודות בטון יצוק באתר   -  02פרק 
 – מוקדמות 02.01

 

בטון   .א עבודות  ביצוע  להלן,  למפורט  כללי  בנוסף,  מפרט  לדרישות  כפוף  בכללותן  באתר  יצוק 
 . 02 -ו  00פרקים   

לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט על הקבלן לוודא עם המפקח שהתוכניות שבידי הקבלן הן   .ב
מהמהדורה האחרונה של המתכנן הקונסטרוקטור  והתוכניות שבידיו מאושרות לביצוע על ידי     
 המהנדס.  

 ם המבוטנים השייכים למערכות שונות או לקשר עם פריטים  לפני יציקת הבטון, כל האלמנטי .ג
ושל   המפקח  של  אישורו  המפקח,  של  אישורו  את  ויקבלו  לתבניות  מחוזקים  יהיו  אחרים, 
הקונסטרוקטור בנדון לא פותר את הקבלן מאחריותו על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או  

ש או  היציקה  פעולת  בגלל  קלקול  או  טעות  עקב  על  החלפה  יהיה  נכונים  לא  בחומרים  ימוש 
 חשבונו של הקבלן. 

 יציקות  הבטון  בכל  הרכיבים תעשה  בנוכחות  צמודה  לרכיב  הנוצק  של  מהנדס  הביצוע של   .ד
הקבלן, נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה, דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה, כל עוד לא  

הקבל ב"כ אחר של  לנוכחות  בכתב  ביומן  הסכים המפקח  יאשר  הקבלן  ביצוע של  ן.  מהנדס 
 העבודה כי אישר כל יציקה לפני ביצוע ובדק את ביצועה. 

ש.   ה. באסם  ד"ר  ע"י  שערוך  ב'  שלב   + א'  שלב  נין  מקיף  בי"ס  עבור  ביסוס  דו"ח  מצ"ב  בנוסף 
 מהנדס יועץ,  הדו"ח הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.   -חזאן  

 

   - סוגי הבטון 02.02
, תנאי הבקרה הנדרשים לגבי כל סוגי הבטונים בכל חלקי המבנה  30  -היו בסוגי הבטון י 

 יהיו תנאי בקרה טובים. 
כל   את  למפקח  הקבלן  יעביר  באתר  היציקות  התחלת  ולפני  ההתארגנות  תקופת  במשך 

 הפרטים של התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבים למיניהם. 
 

 רו נתונים מכל ספק בנפרד. במקרה של ספקים שונים יועב 
 

   - סיבולות 02.03
 סיבולות לעבודות בטון יצוק באתר יהיו בהתאם לטבלה להלן: 

התחום שבו תיבדק   תאור העבודה והגדרת הסטייה  מס'
 הסטייה

 גודל הסטייה המקסימלי 

של   1 ומשטחים  בקווים  מהאנך  סטייה 
 קירות ועמודים בפנים המבנה

 מ"מ 5 מ' 5

מהאנך 2 של    סטייה  ומשטחים  בקווים 
 קירות ועמודים בחזיתות 

 מ"מ 5 מ' 10

מהניצב  3 בתבנית  אופקית  סטייה 
 בקווים של קירות וכיו"ב 

 מ"מ 10 מ' 5

מסומן   4 משיפוע  או  מהמפלס  סטייה 
 בתוכניות, רצפות, תקרות וקירות

 מ"מ 5 מ' 5

פתחים  5 של  ובמקומות  בגודל  סטייה 
 ברצפות, תקרות וקירות 

 מ"מ 5 

תקרות,  ס 6 רצפות,  של  בעובים  טייה 
 קורות ועמודים 

 מ"מ חתכי 5 פלוס מינוס
 מ"מ 5         

ממידתו הצרה של יסוד ובכל  5% סטייה בין מרכז העמוד ומרכז הייסוד 7
 ס"מ  -מקרה לא יותר מ
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על  לעיל,  שהוגדרו  מאלה  גדולות  סטיות  שיתגלו  מקום  בכל  הכללי.  במפרט  המוגדר  עפ"י  הסטיות  כללי 
 קבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, כולל הריסת חלק המבנה שנוצק יציקתו מחדש. ה
 

 - טפסים לבטונים רגילים ולבטונים שיישארו גלויים 02.04
 

 : בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה, הכוונה היא לטפסות, כמוגדר במפרט הכללי. הערה
 

, כל התבניות לרבות צידם החיצוני  904ראלי מס' הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן היש א.
ונקיים. יש לקטום   של קירות המבנה, מדרגות וחדרי מדרגות יהיו עשויים מלבידים חלקיים 

 את הפינות. עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי. 
הקבלן והמהנדס מטעמו יהיו אחראים לתכנון מערכות הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון   ב.

 ורה ובממדים הנתונים בתוכניות. בצ
הקבלן    את  משחרר  התכנון  אישור  אין  אך  המפקח,  של  המוקדם  אישורו  טעון  זה  תכנון 

מאחריותו הבלעדית לחוזק המערכת הטפסים לעמוד בפני לחץ הבטון הנוזל, הריטוט ויציבותו  
 הכללית. 

וכן את הוצאותיו בגין   מחירי הבטון יכללו את הוצאות הקבלן עבור כל הסידורים של הטפסים ג.
 שלבי פירוקם. 

בהתאם   ד. הנ"ל  לשיפועים  מעובדות  תהיינה  רוחבי  ו/או  אורכי  בשיפוע  לתקרות  תבניות 
 לתוכניות, כל זאת יהיה כלול במחיר הבטונים המתוארים בכתב הכמויות.

 
 -  תנאי בקרה 02.05

יהיו תנאי בקרה ט בכל חלקי המבנה  לגבי בטונים  הנדרשים  לפחות  תנאי הבקרה  ובים 
 ותכולת הצמנט תהיה: 

 גלוי. 30 -ק"ג לפחות למ"ק בבטון מוכן לבטון ב 360
 . 30 -ק"ג לפחות למ"ק בבטון מוכן לבטון ב 320
 . 20 -ק"ג לפחות למ"ק בבטון מוכן לבטון ב 300
 ק"ג לפחות למ"ק בבטון מוכן לבטון רזה.  180

 
 - שימוש בבטון מוכן 02.06

יהי לאתר  המובא  המוכן  לת"י  הבטון  כפוף  הוועדה    601ה  של  הכללי  הטכני  ולמפרט 
 הבינמשרדית. 

 
 - ונסטרוקצית בטון הבאים במגע עם קרקעק 02.07

תפחת מ צמנט שלא  כמות  תערובת עם  חייב להציע  מוכן    320  -הקבלן  בטון  למ"ק  ק"ג 
 בתוספת ערב להבטחת אטימות הבטונים.  

 ישות היצרן.לשימוש בערב )מוסף( יש לקבל אישור המהנדס ולבצעו לפי דר 
 

 -  החלקת הרצפה )מדות( 02.08
פעולת   את  להשהות  יש  )הליקופטר(  מסתובבת  החלקה  במכונת  תעשה  החלקה  פעולת 
דקים   חומרים  או  צמנט  מי  שיצטברו  מבלי  לבצעה  יהיה  אפשר  בו  למועד  עד  ההחלקה 

הוא   הנדרש  העיצוב  דיוק  הצמנט.  של  התקשרותו  לפני  ולסימה  הבטון  מ"מ    3.0עפ"י 
מ' בתנאי שבשום מקום לא יעלה ההבדל בין    3.0לאורך סרגל ישר שאורכו  מינוס  -פלוס 

על   עבורה  המתוכננים  המפלסים  לבין  המוגדרים  הרצפה  נוסף    3.0פני  ובתנאי  מ"מ 
שבשום מקום לא יהיה עובי הרצפה קטן מהעובי המפורט לגביה. על מנת לאפשר הידוק  

ה לכיוון  המקבילים  המבנה  קירות  ליד  הרצפה  של  להתקין  יעיל  יש  היציקה,  תקדמות 
 ס"מ ממנו.  60מתקן קונסטרוקטיבי במקביל לכל קיר למרחק עד 
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 - הפסקות יציקה  02.09

המבנה הבא   א. התת קרקעי של  חלק  לקירות של  רצפות  בין  יציקה  הפסקת  תותר  לא 
 במגע עם הקרקע. 

 בכל מקרה אין לבצע הפסקת יציקה ללא תיאום מוקדם עם המפקח וללא אישור. .ב
עד  ש .ג ינוקה  הזיון  פנאומטי.  בפטיש  או  ידיים  בעבודת  יסותת  היציקה  הפסקת  טח 

לקבלת מוטות פלדה נקיים מכל שיירי בטון או מי מלט. על שטוח המגע בין הבטון  
 ס"מ.  2.5חול ובעובי  2.5מלט,  1הנוצק לבטון הטרי תינתן שכבת טיט מלט בתערובת 

 
 -  עיבוד פני הבטון לאחר היציקה 02.10
 מתייחס לגבי כל אותם האלמנטים בהם אין דרישה ספציפית לגבי החומר. סעיף זה   

פני הבטון ייושרו למשטחים ללא בליטות, שקעים וסדקים כל עוד הבטון פלסטי בפרט  
 יש להקפיד על דרישה זו בשטחים המיועדים לקבלת מערכת איטום ו/או ציפוי כלשהו. 

על   עונים  של המפקח אינם  דעתו  חוות  ועל  בטונים שלפי  הקבלן  ע"י  יתוקנו  זו,  דרישה 
 חשבונו לשביעת רצונו המלאה של המפקח.

 
 - כיסוי בטון על ברזל 02.11

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון. העוביים  
 המינימליים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן: 

 מבנה. ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בחזיתות ה 3 .א
 ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים.  2.5 .ב

כלשהו.    2.5 .ג נוסף  כיסוי  פניהם  ומעל  המבנה  בתוך  הנמצאים  בטון  ברכיבי  ס"מ 
 )לדוגמא: ריצוף על תקרות(. 

 ס"מ לכל אלמנט הבא במגע עם הקרקע.  5 .ד
 
 - אשפרה  202.1

האשפרה את  לבצע  הקבלן  על  הכללי  במפרט  לאמור  הבטון    בנוסף  לתנאי  המתאימה 
 והאקלים כמפורט להלן:

יותז מיד לאחר התייבשות הבטון, חומר החוסם התאדות המים מתוך   פני האלמנטים  על 
ליטר למ"ר.    0.25תוצרת "כרמית" או ש"ע בכמות    CURING-COMPOUNDהבטון, הנקרא  

 כמו כן יש לפרוס יריעות פוליאתילן )ניילון( מעל שטחי בטון הנ"ל. 
  CURING-COMPOUNDחי הפסקת יציקה וע"ג קירות המיועדים לטיח אין להתיז  כל משט 

למשך   הרטוב  הבטון  משטח  את  להחזיק  שכבות  בשתי  יוטה  יריעות  לפרוס  יש    7עליהם 
 ימים. 

 
 למרות המסומן בתוכניות תבוצע העבודה רק לאחר קבלת הוראה מפורשת מאת המפקח.       

 
 - בטונים 02.13

 צפיפות הבטון  .א
הא כל  ואטימתו  לגבי  הבטון  צפיפות  על  להקפיד  יש  מים  עם  במגע  הבאים  למנטים 

יצירת   או  קירות  על  התזה  באמצעות  תיבדק  הבטון  אטימות  רטיבות.  חדירת  כנגד 
 שעות, לפני ביצוע עבודות הבידוד.  48בריכה על גגות במים במשך 

הטעון   המקום  את  חשבונו  על  לתקן  הקבלן  על  יהיה  מים,  חדירת  של  מקרה  בכל 
 קון ו/או לטייח את המקום בטיט צמנט להבטחת אטימתו. תי

 הקבלן רשאי להוסיף על חשבונו ערבים מתאימים להבטחת אטימות הבטון. 
עם זאת אין תוספת ערב כמפורט לעיל פותרת את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית  

 לאטימות המבנה לפני ביצוע עבודות הבידוד. 
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 עיבוד פני הבטון  .ב
 גגות ומעקות  .1

קומות הנדרשים )כגון: פני גגות ורצפות( יעובדו פני הבטון בשיפועים בהתאם  במ
המעקות   פני  נוסף.  תשלום  ללא  מרבית  ובדייקנות  ונקי  חלק  ובגמר  לתוכניות 

 יעובדו ויחולקו עם כף פלדה בתוספת צמנט ללא תשלום נוסף.
 פני בטון לקבלת איטום  .2   

לקב שיידרש המיועדים  מקום  בכל  ונקי  פני הבטון  לגמר חלק  יעובדו  איטום  לת 
זיון   מוטות  לקשור  יש  כן  כמו  ולמפלסים,  לגבהים  בהתאם  מרבית  ובדייקנות 

ב  חורים  ולסתום  "ספייסרים"  או  מגלוונים  קשירה  חוטי  ע"י  "סיקה    -שבהם 
 פלקס", הכל כלול במחיר היחידה. 

 בטון רזה  .3   
קויה. פני רובד הבטון  יציקת רובד בטון הפלטה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וני

 יעוצבו ישר ונקי למפלסים ובשיפועים הדרושים. 
 
 - פלדת הזיון 402.1

ת"י   .א לפי  רגילים  עגולים  פלדה  מוטות  יהיו  הזיון  לפי  893מוטות  פלדה מצולעת  או   ,
, כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ללא כל  793ת"י  

 סופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרים בהחלט.    סטיות שהן, מוטות הפלדה שי
 
על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמרים "קוצים" העולים מכל   .ב

 מפלס התקרות. 
 

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן. על הקבלן לקחת בחשבון   .ג
הכנ של  הנושא  וכל  בנפרד  ברזל  רשימות  יספק  לא  החברה/המתכנן  הרשימות  כי  ת 

 הוא באחריותו ועל חשבונו.

 

המצוינים   .ד מאלה  שונים  במקומות  לזיון  פלדה  מוטות  בחיבור  צורך  ויהיה  במידה 
יעשו   כללי  ובאופן  המתכנן  אישור  טעון  חיבורים  שני  בין  המרחק  יהיה  בתוכניות, 
תמיד חיבורים לסירוגין. לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים  

גם  ובתנא יעמוד  והריתוך  המוט,  מחוזק  קטן  יהיה  לא  למתיחה  הריתוך  שחוזק  ים 
 בבדיקות כפיפה קרה. 

 
כלולות   המהנדס  ידי  על  שיאושרו  מיוחדים  אביזרים  ע"י  הזיון  הארכת  עבודות  כל 

 במחיר הזיון.
 

 - זיון ברשתות פלדה 502.1
ת"י   לדרישות  יתאימו  והרשת  מברזל  580המוטות  משוכים  יהיו  המוטות  או  ,  מצולע 

 מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחוללו הדרישות דלהלן: 
 

 מינימום.  -ק"ג/סמ"ר 5900חוזק למשיכה 
 מינימום.   -ק"ג/סמ"ר  5000גבול נזילות 

 
הקבלן   על  מוטל  הקבלן,  של  התבניות  ופרטי  בשיטת  מותנה  הרשתות  וסידורי  מאחר 

ובקירות. ברצפות  הרשתות  ופרטי  הרכבת  תכנית  את  והנתונים    להכין  ההוראות  לפי 
 שיתקבלו מאת המהנדס .

שבועיים   עד  התוכניות  יאשר  המהנדס  הביצוע.  לפני  המהנדס  לאישור  יוגשו  התוכניות 
 ממועד ההגשה של כל התכניות. 
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 עבודות בניה   -  04רק פ
 

 -  כללי 04.01
 

פרק   הכללי  המפרט  הוראות  לפי  כולה  תבוצע  אחר    04העבודה  רלוונטי  חלק  כל  או 
 בהוראות הנוספות דלהלן: בהתחשב 

ס"מ, בעל עמידת טרמית    22בנית קירות החוץ של כל המבנים מבלוק איטונג ברוחב   .א
המיוחד   במפרט  המשך  )ראה  החגורות,  והשטרבות  העמודים  על  קיר  גשרי  כולל 

 המשלים(.   
חיבור   .ב להבטיח  יש  מבטון  לאלמנטים  או  עצמם  לבין  ביניהם  הקירות  חיבורי  בכל 

 של קוצים עבור שטרבות בטון )שנני קשר(.  הבטון ע"י הוצאה

יהיו   .ג הבלוקים  כל  חלולים,  בטון  מבלוקי  ייבנו  הפנימיים  הבניה  ומחיצות  קירות 
 מתוצרת מפעל בעל תו תקן. 

 הבניה תבוצע תוך הקפדה מירבית על שורות ישרות ואופקיות.  .ד

מוספים   .ה  + צמנט   + חול  בתערובת  טיט  יהיה  הבלוקים  קירות  לבניית  הטיט 
 ים. אין להשתמש בסיד או חול מחצבה. מתאימ 

  U)חגורות מתוך בלוקי תעלה    Uחגורות בקירות החיצוניים יוצקו בתוך בלוק תעלה   .ו
בטפסנות   חגורות  או  שטח הקיר/מחיצה(,  עם  ביחד  נמדדים  אך  בנפרד,  נמדדים  לא 

 עפ"י הנדרש בתוכניות הקונסטרוקציה. 

 ם(. לא יותר השימוש בשברי בלוקים. )בכל סוגי הבלוקי .ז

 לא יותר השימוש בבלוקי בטון מונחים על צידם.  .ח

 הטיט במישקים יהיה מלא )על כל שטח בלוק(.  .ט
 

 - סיבולת 04.02
 עבודות בטון יצוק באתר.  -  02ראה פרק   -סיבולת לעבודות בניה   

 
 - הצבה וביטון משקופים בקירות בנויים או יצוקים 04.03

"י הכנסת קצה הקיר לתוך  בפתיחים בתוך קירות בנויים או יצוקים, יוצב המשקוף ע .א
 שקע המשקוף ומילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטון. 

ואנך,   .ב מוט  על  מיושרים  כשהם  גובה,  על  הקפדה  כדי  תוך  תעשה  המשקפים  הצבת 
תומכים בפני סטייה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני המשקוף לפני הטיח  

 מ"מ אם לא צוין אחרת בתכנית.  15יישאר רווח לפחות  

 משני צידיה. -בצידי דלתות יוצקו חגורות אנכיות מבטון לכל גובה הדלת .ג

משקפים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד ולא תורשה כל בליטה    2הצבת   .ד
 או סטייה מהקו. 

 
 - בידוד לקירות בניה )נדבך חוצץ רטיבות( 04.04

קירות עם  תחת כל קירות הבניה המונחים על מרצפי הבטון וכן בכל מקומות של מגע ה
ליצור פס של   נייר טול, כל העבודה הנ"ל תיכלל במחיר הבניה    2קירות חוץ יש  שכבות 

 ולא תשולם בנפרד. 
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 עבודות בינה  - 04  קמפרט משלים לפר 
 
 :קירות חוץ .1
 

 : כללי 1.1 
 : -בנית קירות חוץ בהתאם ל  
 תקנות התכנון והבניה.  א.  
 מי. ( תקן תר 2) 1045(,   0) 1045ת"י   ב.  
 (.6חלק   921)באולם לשימוש בית הספר והקהילה יחול ת"י  4חלק   921ת"י   ג.  

 
 :חוזק 1.2 

לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות"י  
 המעודכנים. 

 
 : התנגדות תרמית 1.3 
 (.2)  1045תרמי לפי ת"י  1.3.1  
 . 1.20להנחיות לעבודות תכנון משהב"ש   בנית קירות חוץ בהתאם  1.3.2  
 יש לבצע חישוב תרמי לאלמנטי המעטפת לפני ביצוע.  1.3.3  
קלקר   1.3.4   לוחות  ע"י  החיצוני  בצידם  מחופים  יהיו  מבטון  אלמנטים  הבניין  בהיקף 

 ס"מ. 2כולל שכבת אדקס חיצונים בעובי כולל של  

 
 :עמודים קירות חוץ )אולם( 1.4 
גובה  בביצוע   1.4.1   עד  האולם  עמודי  יציקות  יבוצעו  מבלוקים  חיצוניים    8.00קירות 

 ס"מ.  30/50מטר, בחתך מינימאלי של 
 . 30-חובה להשתמש בבטון ב  1.4.2  

 
 :חומרים קירות חוץ כללי  1.5 
 ((.2חלק )   1045)יעמדו בדרישות ת"י   -קירות חוץ     

 
 

 : חומרים קירות חוץ בניה קונבנציונאלית 1.6 
ס"מ    22ס"מ או בלוקי פומיס בעובי מינימאלי    22קי איטונג או ש"ע בעובי מינימאלי  בלו   

 או ש"ע.
 

 : חומרים קירות חוץ בניה טרומית / מתועשת 1.7 
 קירות טרומיים.  1.7.1   
 גימור חוץ לפי פרק גימור חוץ.  1.7.2   
 חובה לצרף לחומר המכרז את המפורט בזאת: 1.7.3   
ק 1.7.3.1      של הקיר חתך  התרמיים  הערכים  המראים את  חישובים תרמיים  יר, 

תקן   לדרישות  בתקן   4בכל    2חלק    1045ביחס  המוגדרים  הארץ  אזורי 
   .10חלק  1045

אישור מהנדס מוסמך או יועץ תרמי לאחר שבדק את החישובים ומאשר  1.7.3.2     
 . 1045כי המבנה עומד בדרישות תקן 

 
 ימוש בפולסטרן מוקצף או פוליאוריטן במוסדות חינוך. אין לעשות ש:   הערה כללית *
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 :מעקות 1.8 
 ס"מ.   130כל המעקות באולם הספורט )כולל מעקה הגג( יהיו בגובה מזערי של  1.8.1   

 

במרפסות גג ובגגות אליהם אפשרות יציאת תלמידים וכן בכל מקום בו הפרש בין   1.8.2   
 ס"מ לפחות.   130קן מעקה בגובה ס"מ, יות 300מפלסים סמוכים עולה על 

 

 . 1142כל המעקות יעמדו בת"י   1.8.3   
 

 כל חלקי הברזל של מעקות )פנימיים ו/או חיצוניים( יהיו מגולוונים. 2.8.4
 

 :קירות ומחיצות פנים  .2
 :חוזק 2.1 

לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות"י  
 המעודכנים. 

 

 : קירות פנים 2.2 
התקרה   לגובה  עד  הצדדים  משני  ויוטיחו  הבטון  תקרת  עד  יוקמו  והמחיצות  הקירות 

 העליונה. 
 

 : מחיצות אש 2.3 
, דרישות חוזר  2008מחיצות אש יבנו כפוף לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש   2.3.1  

והתקנים הרלוונטי  התקנות  הכבאות,  שירותי  דרישות  ים  מנכ"ל משרד החינוך, 
המעודכנים עמידות אש של מחיצות אש תהיה כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת  

 דקות.  90 -מ
 

ותקן ישראלי   2.3.2   על דרישות התקנות  יענו  כגון מחסנים  931מחיצות אש  . בחדרים 
 דקות.   120 -משך הפרדת אש ל

 

המחמירה   2.3.3   החלופה  תיבחר  ההנחיות,  בין  סתירה  קיימת  בהם  במקומות 
 . מבניהם

 
 

 : קירות פנים חומרי בניין בניה קונבנציונאלית 2.3 
 ס"מ.   20בלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של   

 
 :קירות פנים חומרי בניין בניה טרומית/מתועשת  42. 
  20ס"מ או בלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של    15בטון טרום בעובי מזערי של   2.4.1  

כולל בידוד אקוסטי. )על פי החלטת הרשות  ס"מ או קיר גבס דו שיכבתי מכל צד,  
 המזמינה(. 

 
 . 1004קיר הגבס יעמוד בת"י  2.4.2  

 

 
 :תפרים בבניה טרומית מתועשת  .3
 

 : תפרי חוץ 3.1 
 

 אטומים לחלוטין לרוח, מים ורטיבות.  3.1  

 בעלי מראה אסטטי ובעלי רוחב אחיד.  3.2  
 ת סדק בלתי מתוכנן בבניין.מתוכננים ומבוצעים בצורה שלא תגרום להופע 3.3  

 
 :תפרי פנים .4

 

 בבניה טרומית ביצוע "פזה" במקצועות הקיר )לפי פרט מאושר(.  
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 מפרט מיוחד עבודות איטום  -    05פרק  

 
 05המפרט הכללי לעבודות איטום הוא פרק  

 לעבודות בניה  במפרט הכללי
 

 - הוראות כלליות לעבודות איטום 05.01
יבוצע בחודשי הק  .א גג הבטון, והמצע  איטום הגג  יץ כדי לאפשר התייבשות מלאה של 

החורף,   עבודות האיטום בתקופת  לבצע את  ונוצר הכרח  במידה  ליצירת השיפועים. 
 לא יוחל בהן לפני ייבוש מניח את הדעת של הגג והמצע. 

השטחים העומדים לטיפול חייבים להיות ללא בליטות ושקעים, ונקיים לגמרי מאבק   .ב
 א. ולכלוך מכל סוג שהו

קל" מטיפוס איזוקריט במשקל מרחבי לפי  -"בט  -המצע ליצירת שיפועי הגג יבוצע ב .ג
מפרט טכני ובהתאם להנחיות מהנדס הקונסטרוקציה של המבנה, השיפועים בהתאם  
למפלסים המסומנים בתוכנית הגג, תוך שימוש בשבלונות כדי לקבל שטחים ישרים  

"הבט של  העובי  למסומ -וחלקים.  בהתאם  יהיה  הפינות  קל"  עבורי  בתכנית.  ן 
בעבודות   יוחל  בטרם  המצע,  ביצוע  בזמן  או  לפני  לאיטום  ויוכנו  יבוצעו  )רולקות( 

 האיטום. 
לפחות  -"בט  -ה ללחיצה של  )חוזק  לצריכה  טוב  חוזק  בעל  יציב,  להיות  חייב    8קל" 

 ק"ג לסמ"ר(. 
שר ע"י  אספלט תהיה ארג זכוכית רווי ביטומן מאו  -שכבת החציבה מתחת למסטיק   ד.  

של   חפיפה  ועם  בביטומן    10המפקח  יידבקו  החפיפות  שתי  ביטומן    35/35ס"מ,  או 
20/35 . 

 . 68מ"מ בהתאם לת"י  18מסטיק האספלט יהיה בעובי  ה.  
בדיקת הגג גמר האיטום, יש לבדוק את שיפועי הגג ויעילות הבידוד ע"י שפיכת מים   ו.  

מינימלי   לזמן  בדיקה  הגג, אטימת המרזבים,  יתוקנו    24של  על  המגרעות  כל  שעות, 
ע"י הקבלן ועל חשבונו, הקבלן יהיה אחראי לאיטום ובידוד הגג במשך לפחות עשר  

 שנים רצופות מיום הקבלה הסופית של המבנה. 
 

 - מ"מ עם הלבנה 5בידוד הגג ע"י יריעות ביטומניות פלסטמיריות בעובי  05.02
 אחר. ניקוי השטח מכל פסולת, סיד וגוש טיח או כל גוף  .1
יש לעצב צורת רולקה קטנה ליד קירות, מעקים ועצמים בולטים אחרים תוך שימוש   .2

, אין לאשר קטע של יריעה בשיפולי  G.S.474בבטון רזה לפני מריחת שכבת פריימר  
 . על גיבוי של רולקה  הקיר שאינו מונח

 של היצרן אסקרפז, ויבוש פריימר.  G.S.474מריחת פריימר  .3
יריעות .4 השיפועים    פריסת  ליצירת  המוקצף  הביטון  לשכבת  מתחת  אך  מחסום 

 מ"מ.  5היריעות בעובי 
גג   .5 שיפועי  ליצירת  המצע  "איזוקריט".  מוקצף  ביטון  ע"י  תעשה  השיפועים  יצירת 

מרחבי   במשקל  "איזוקריט"  מטיפוס  מוקצף  בבטון  וחוזק    800יבוצע  ק"ג/מ"ק 
בגיל   להב   15יום,     28ללחיצה  הקבלן  על  הצמנט,  ק"ג/סמ"ר  כמות  את  בחשבון  יא 

הרכב התערובת הייצור והרשימה הדרושים לקבלת בטון מוקצף בעל התוכנות הנ"ל  
של   מינימלי  עובי  וחול  מלט  עם  החלקה  בהתאם    4כולל  יהיו  שיפועים  לפחות  ס"מ 

ישרים   לקבל שטחים  כדי  בשבלונות  תוך שימוש  הגג,  בתכנית  המסוימים  למפלסים 
"הבט של  העובי  הפינות  -וחלקים.  עיבודי  בתכנית.  למסומן  בהתאם  יהיה  קל" 

בעבודות   יוחל  בטרם  המצע,  ביצוע  בזמן  או  לפני  לאיטום  ויוכנו  יבוצעו  )רולקות( 
 האיטום.     
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 מ"מ כחסימה עליונה.  4מעל שכבת איזוקריט, פריסת מחסום אדים מיריעות  .6
 
ק"ג/מ"ר, יש     1¼  בשיעור של    85/40:  שכבה כללית של ביטומן חם  שכבת ביטומן .7

 לתת לביטומן להתקרר לפני המשך העבודה. 
 
 :תכונות היריעות לאיטום  .8

 מ"מ של ביטומן יחד עם פלסטרומר/פולימר.  5עובי של  א.
פנימית מלבד פוליאסטר בכמות של לא פחות מ  ב. גרם למ"ר,    170  -ריקמת חיזוק 

ים הבאים או  לפחות, יש להשתמש ביריעות מהסוג  40%אשר מסוגל להתארך עד  
 שווה ערך להם: 

 ", מיובא ע"י חברת מגניזול. L  4"פוליבט  (.1) 
 ", מיובא ע"י חברת איזולית מונופורים )א.א.ב.(.P  4"ווילס  (.2) 

 
זאת כדי לשפר הידבקות    (SANDED) על היריעות צריך להיות מודבק רובד של חול  

 שכבת ההלבנה שתבוא. 
 תאם להוראות היצרן. הטיפול וההדבקה של היריעות יהיה בה

 
 : הדבקה ע"י ריתוך .9  

גלילי   פריסת  כדי  תוך  גז,  במבצע  ריתוך  ע"י  תיעשה  היריעות  של  מלאה  הדבקה 
 היריעות. 

השיטה בהדבקה היא לחמם את היריעות והן את הביטומן שקדם לו, הביטומן הנמס  
 משמש כדבק העיקרי.   

מס, אם לא ניתן במבצע  " של חברת הע D"מסטיאולס    -ניתן לעשות את ההדבקה ב 
 גז, עקב הוראות היצרן. 

 
 : חפיפה . 10  

מ  פחות  לא  יהיו  היריעות  בין  יש    10  -החפיפה  והמרזב,  המורד  בכוון  ויובילו  ס"מ 
 "לגהץ" אותן בכף טייחים.   -לחמם שנית את החפיפות ו

 
 : גמירות, פלשינג  . 11  

הקיר, ההדבקה תהיה    ס"מ לפחות בשיפולי  10  -בכל מקרה היריעות יעלו לא פחות מ  
 אך ורק על פני שטחים מוחלקים, ביטון חלק, טיח.

   
  : הלבנה   -שכבה דפלקטיבית צבועה   . 12  

סופר",   "המלבין  "סופרקריל",  כגון  מים  אקרילי  צבע  ע"י  לבצע  יש  הגג  הלבנת 
 "לבנול" או שווה ערך.    

 
 

 : פרטי בצוע והוראות כלליות . 13  
"  Dם הנוספים ייעשו, לפי הצורך במסטיק סמיך "מסטיאול  : העיבודיהשלמות 13.1   

  של חברת העמס באזור, או שווה ערך. 
 

א' מראה  1מראה את העיבוד אל תוך המרזב, ציור    1: ציור  עיבוד במרזב בצנור 13.2   
 את העיבוד סביב צנור קר או עצם בולט עגול אחר.

 
 ודים בפינות פנימיות וחיצוניות.מראים את העיב   -  3,2: ציור עיבוד פינות 13.3   

 
 מראה את העיבוד לאורך מעקה הגג במפגש בין גג וקיר.    -  4: ציור  עיבוד מעקה 13.4   
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מעל   13.5    חמה  ארובה  חם  חומרי  צ'  70צינור  מרחיקים  גבוהה,  קיימת  בארובה   :
 א'.51, 5החסימה מחום בשיטה המתוארת בציור  

מלבישי     נמוכה,  קיימת  לחתוך  בארובה  מבלי  מלמעלה  האספסט  שרוול  את  ם 
יש לעצב שרוול מראש,   אותו לשניים, כאשר מעבירים ארובה חדשה דרך הגג, 

 .5בבטון הגג. הפרט בציור  
 

מראים עיבוד בתפר בין חלקי בנין בשני בשיטות,     -א'  6,  6: ציור  כסוי תפרים 13.6   
 . פתרון זה בא במקום כיסוי בפח אבץ שהיה מקובל בשימוש

 
האחריות 13.7    של  כתב  לתקופה  ולאיטום  לחסימה  אחראי  הקבלן  כתב    10:  שנים, 

 התחייבות זה יימסר למזמין לפני אישור החשבון הסופי. 
 

בעובי   05.03 פלסטימריות  ביטומניות  ביריעות  שימוש  ע"י  פלוסטרין    4בידוד  ולוחות  מ"מ 
 מוקשה ושכבת אבני נחל )אבני כנרת(. 

יבוצע .1 הגג  והמצע    איטום  הבטון  גג  של  מלאה  התיבשות  לאפשר  כדי  הקיץ  בחודשי 
לא   החורף  בתקופת  עבודות האיטום  את  לבצע  כך  ונוצר  במידה  השיפועים,  ליצירת 

 יוחל בהן לפני ייבוש מניח את הדעת של הגג והמצע.
 
השטחים העומדים לטיפול חייבים להיות ללא בליטות ושקעים ונקיים לגמרי מאבק   .2

 סוג שהוא.  ולכלוך מכל
 
בשטחי גגות יבדק עיצוב השיפועים ושיעורם וכן יעובדו מוציאי המרזבים ומקצועות   .3

מיוחדת   לב  תשומת  וקירות.  גגות  שטחי  לבין  וכד'  כרכובים  המעקות  בין  החיבור 
 תינתן למקומות בהם יכולות להתהוות שוליות מים ויש לתקנם. 

 
מוקצ .4 בבטון  יבוצע  גג  שיפועי  ליצירת  מרחבי  המצע  במשקל  "איזוקריט"  מטיפוס  ף 

בגיל    800 ק"ג/סמ"ר. על הקבלן להביא בחשבון    15יום    28ק"ג/מ"ק וחוזק ללחיצה 
מוקצף   בטון  לקבלת  הדרושים  והשימה  הייצור  התערובת  הרכב  הצמנט,  כמות  את 

 ס"מ לפחות.  4בעל התכונות הנ"ל כולל החלקה עם מלט וחול עובי מינימלי של  
ב   יהיו  בשבלונות  השיפועים  שימוש  תוך  הגג,  בתוכנית  המסומנים  למפלסים  התאם 

"הבט של  העובי  וחלקים.  ישרים  שטחים  לקבל  למסומן  -כדי  בהתאם  יהיה  קל" 
לפני או בזמן ביצוע המצע   לאיטום  ויובנו  יבוצעו  )רולקות(  הפינות  עיבודי  בתוכנית. 

 בטרם יוחל בעבודות האיטום. 
 
בפריימר   .5 יסוד  היצרן,  מדו  G.S.474מריחת  בהוראות  המצויין  בשעור  במים  ללת 

 המריחה תעשה על משטח יבש לחלוטין.  
לפני ביצוע    המריחה תמשיך עד לכיסויו המושלם של שטח המצע והספקתו בחומר. 

יתגלו   איטום כל שהוא על מריחת היסוד יש לוודא כי השטח נקי וחסר פגמים, אם 
וזאת לאחר שהשטח נוקה ועודפי    פגמים במריחת היסוד יש לחזור ולבצע מריחה זו,

 החומר סולקו. 
 
ק"ג/מ"ר לכל שכבה, ובניהם שתי שכבות    1שלוש שכבות בשיעור    75/25ביטומן חם   .6

בתוכה   ויושקעו  עליה  ייפרשו  לחה  השכבה  ניצבים(  )כוונים  וערב  שתי  מונחות  ארג 
חפיפה   תוך  ארג  את   6רצועות  יבצעו  בטרם  היטב  תתייבש  שכבה  כל  לפחות.    ס"מ 

השכבה הבאה, מרווח הזמן בין השכבות תלוי בתנאי מזג האוויר אך בשום מקרה לא  
 שעות מחשש הידבקות אבק ולכלוך.  24יעלה על 
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מוקצף   .7 מפולסטירן  מחורצים  )לוחות  פוליביד  לוחות  יונחו  האיטום  שכבות    30על 
תון,  ק"ג/מ"ק לפחות(. הלוחות האלה יצוקים כלוחות בודדים עם חריצים בצד התח 

 ס"מ.  3העובי 
 
 ס"מ לפחות.   5את כל הגג יש לכסות בשכבת אבני נחל )או אבני כנרת( נקיים בעובי  .8
 
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הנזילה של חומרי האיטום על שטחים   .9

 שאינם מיועדים לאיטום ולמניעת לכלוכים של חלקי מבנה כל שהם. 
 

ה . 10 בעבודות  יחל  לא  המיועדים  הקבלן  השטחים  כל  כי  אישור  קיבל  בטרם  איטום 
לאחר   אלה  בעבודות  להתחיל  אין  המפקח,  ידי  על  כנדרש  והתייבשו  הוכנו  לאיטום 

 שחלפו שבועיים מגמר יציקת המשטח המיועד לאיטום. 
 

א מראים עיבוד בתפר בין חלקי  6,  6, ציור  5540כיסוי תפרי בניין ביריעות לפי מפרט   . 11
 ות, פתרון זה בא במקום כיסוי בפח אבץ שהיה מקובל בשימוש. בנין.בשני השיט 

 
 חול לתוך הביטומן החם בשיפולים כתשתית להלבנה )בשיפולים(. . 12
 

אטימת   . 13 הגג.  על  מים  שפיכת  ע"י  האיטום  ויעילות  הגג  שיפועי  את  לבדוק  יש 
של   מינימלי  לזמן  בדיקה  וע   24המרזבים,  הקבלן  ע"י  יתוקנו  הנזקים  כל  ל  שעות, 

שנים   שבע  במשך  הגג  ולבידוד  לאיטום  אחראי  יהיה  הקבלן  חשבונו.  חשבונו.ועל 
 רצופות מיום הקבלה הסופית של המבנה. 

 
 : כללי 05.04

 יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. 
 

ה לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  המיוחד  שהמפרט  במפורש  חוזה  יצוין 
בתוכניות   ביטוין  את  ימצאו  זה  מכרז/חוזה  נשוא  השונות  המתחייבות  ו/או  המיוחדים 

 ו/או בפרטים. 
 

והתשלום   המדידה  אופני  כולל  הבינמשרדי  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
עבודה   דוגמת  לקבלן  המזמין  בין  בחוזה  או  המיוחד  במפרט  אחרת  צוין  אם  אלא 

 . פאושאלית
 

התי לראות  במפרט  יש  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  אורים 
הכלולים    םהכללי ובפרק המיוחד וביתר המסמכים כמשלימים את התיאורים התמציתיי

 בכתבי הכמויות או בתוכניות. 
 

שום   תשולם  ולא  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  המחירים  כן  על 
במ ככלול  יראה  והכל  מחיר  ובהתאם  תוספת  היחידה  או  המבנה  של  הפאושאלי  חיר 

 לחוזה החתום בין המזמין לקבלן. 
 

כל   על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  הדרישות 
 דרישה מופחתת כלשהיא.

 
 
 

   ____________________                  _____________________ 
 ת המזמין                                       חתימת הקבלןחתימ                          
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 לעבודות נגרות ומסגרות אומן מפרט מיוחד   -    06פרק  

 
   06המפרט הכללי לעבודות נגרות ומסגרות אומן הוא פרק 

 לעבודות בניה  במפרט הכללי
 

 -  נ ג ר ו ת 06.01
דות בנין )האוגדן הכחול(.  "מפרט כללי לעבו  -כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב -

 כולל אופני המדידה, אלה אם צוין אחרת. 
 
 מחיר עבודות הנגרות כוללים:  -

במידה ונדרש ברשימות הנגרות או בתוכניות או בתוכנית הפרטים, עבודות     -צביעה   
הצביעה כוללות מריחה בשמן פשתן, פעמיים שפכטל, שתי שכבות צבע יסוד ושכבה  

"סופר עליון  צבע  פוליאור  אחת  או  חלקה    -זיגוג     -לק"  חלבית,  או  שקופה  זכוכית 
 בעובי הנדרש וכמצוין ברשימת הנגרות או תוכניות הפרטים. 

הכל בכפוף למפרטים הכלליים לעבודות נגרות אומן שבהוצאת הוועדה הבינמשרדית   
 המיוחדת בהוצאה האחרונה. 

 

 -ד ו ג מ א ו ת  06.02
החוזה דגמים של כל האביזרים לפרזול לאשור  הקבלן יגיש תוך חודש ימים מיום חתימת 

בידי המפקח עד    והדגמים והתכניות המאושרים יישאר   1:1המפקח, כולל תכנית פרטים  
 לאחר קבלת העבודה. 

 

 -  תוספת למפרטים הנ"ל 06.03
מ"מ,    3.5, אשר רוחבם יהיה  100%נגרות ומלואם לדלתות יעשו מעץ לבן סרגלי מילוי   -

הכ  של  השטח  בכל  יסודרו  הכנף  אשר  מילוי  השניה  יד  על  האחד  והמילוי  100%נף   ,
 בחתיכה אחת ללא חיבורים. 

בו   - שיהיה  מתאם  לחץ  תחת  הפנימי  לשלד  ויידבקו  אחת  מחתיכה  יהיו  הדיקטאות 
 הבטחת אחיזה טובה וקבלת שטחים מקבילים וישרים. 

מחצים   - פרפר  ציר  יהיו  הדלתות  שו"ע     HEAVY DUTYצירי  מיסיבים  או  עם 
 לכל כנף שלושה צירים. כדוריים 

 הצירים במידות מסוימות בחלק ממבנה הכנף תהיה בהתאם לתוכניות ולפרטים. -
ציפוי הפורמיקה משני הצדדים לפי בחירת האדריכל, שילוב של יותר מסוג אחד של   -

 פורמיקה אינו עילה לתוספת מחיר כלשהיא. 
ה - בחירת  לפי  הכל  שו"ע,  או  בוק  עץ  במסגרת  תוקף  הדלת  תצבע  כנף  אשר  אדריכל 

 בצבע או בלקה לפי בחירת האדריכל. 
והכנף,   - המשקוף  לגובה  פנים  חוץ  הצדדים  מגיני אצבעות משני  יותקנו  לכל הדלתות 

 מחיר מגיני האצבעות כלול במחיר הדלתות. 
מ"מ אשר יעוגנו לקירות הפתח בעוגנים מתאימים ויעשה דיפון    2משקוף יהיה בעובי   -

 באתר תוך שמירה על כיוונים ישרים ללא פיתולים.מתאים עבה בטון יצוק  
הכל   - הטייח  או  החיפוי  לסוג  הרוחב  מבחינת  יתאים  המשקוף  ורוחב  המשקוף  סוג 

 בהתאם לתוכניות הפרטים.
וכבד   - משובח  מסוג  ויהיו  והתוכניות  הרשימות  לפי  התקני  בגובה  יותקנו  ידיות 

 ומאושרות ע"י מכון התקנים. 
 בהתאם למפרט הטכני.  םחזירי שמן הידראוליילכל הדלתות יותקנו מ -
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 -  כללי 06.04

המחירים יכללו את כל החומרים ועבודות הפרזול, צביעת כל  חלקי המתכת והברזל, וכל  
מאולגן   אלומיניום  ספי  ערך,  שווה  או  אנקום"  "לפיז  הידיות  הצירים  הנגרות,  חלקי 

מק בכל  דלתות  ומגיפי  מגנטי  כבד  מסוג  לדלתות  שום  ומעצורים  תשולם  ולא  נדרש  ום 
תוספת מחיר והכל יראה ככלול במחיר הוואושאלי או היחידה אם לא צוין אחרת בכתב  

 הכמויות.
 

מס'   ממפרט  גריעה  שום  המיוחד  במפרט    הדרישות   41-2011מג/ למכרז    3.11/210אין 
המחמירות מבין המפרטים הכלליים והמיוחדים והתוכניות יגברו על כל דרישה מופחתת  

 יא. כלשה
 

 עבודות מסגרות אומן )פלדה( 
 מחיר עבודות המסגרות כוללים:  - 

לפי התקן השבדי, צביעה בשתי שכבות צבע מגן נגד חלודה      SA  2.5בדרגה     -ניקוי חול   
 באתר.   -במפעל ושתי שכבות "סופרלק"     -

 כולל ידיות ממתכת מצופה כרום ניקל.   -פרזול  
 

 . ST -  37מעולה ולא תפול בטיבה מפלדת הפלדה ליצור המסגרות תהיה מטיב  06.05
 

 ריתוך  06.06
הריתוך   מומחה.  רתך  ע"י  ויבוצע  חשמלי  הריתוך  יהיה  בריתוכים,  צורך  ויהיה  במידה 
שטח   קבלת  עד  ויושחזו  ישויפו  הריתוך  בליטות  כל  הבריטי.  לתקן  ויתאים  אחיד  יהיה 

   אחיד וחלק. 
 

 משקופי פח  06.07
 האפשר.  כל משקופי הפלדה יבוצעו יחד עם הבניה במידת 

 

 צביעת מסגרות  06.08
 שבמפרט הכללי לעבודות הצביעה.  11.061מוצרי המסגרות יצבעו לפי התיאור בסעיף ב/

 

 : כללי 06.09
 יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. 

 

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
בתוכניות  המיו ביטוין  את  ימצאו  זה  מכרז/חוזה  נשוא  השונות  המתחייבות  ו/או  חדים 

 ו/או בפרטים. 
 

והתשלום   המדידה  אופני  כולל  הבינמשרדי  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
עבודה   דוגמת  לקבלן  המזמין  בין  בחוזה  או  המיוחד  במפרט  אחרת  צוין  אם  אלא 

 . פאושאלית
 

המל התיאורים  לראות  במפרט  יש  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  אים 
הכלולים    םהכללי ובפרק המיוחד וביתר המסמכים כמשלימים את התיאורים התמציתיי

 בכתבי הכמויות או בתוכניות. 
 

שום   תשולם  ולא  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  המחירים  כן  על 
הפאוש במחיר  ככלול  יראה  והכל  מחיר  ובהתאם  תוספת  היחידה  או  המבנה  של  אלי 

 לחוזה החתום בין המזמין לקבלן. 
 

כל   על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  הדרישות 
 דרישה מופחתת כלשהיא.

 
   ____________________                  _____________________ 

 חתימת הקבלן                                     חתימת המזמין                              
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 לעבודות למתקני תברואה מפרט מיוחד   -    07פרק  
 

   07המפרט הכללי למתקני תברואה הוא פרק  
 לעבודות בניה  במפרט הכללי

 
 הנחיות תכנון וביצוע מתקני תברואה 

 
 

 מתקני תברואה  - 07רק פ
 

 
 הוראות כלליות:  - 7.00 

 
 : העבודה אור  ת 7.001

מערכת  ה אש,  וכבוי  מים  אספקת  מערכת  להתקנת  מתייחסות  זה  במכרז/חוזה  עבודות 
 נקזים ואוורור, קבועות תברואיות ואבזריהן, מערכת נקזים למי גשם ומערכת ביוב.  

 
 : המפרט  יקףה   7.002

הפרקים   מ את  לשנות  או  להוסיף  להשלים,  בא  זה  מיוחד  הכללי    57,07,01פרט  במפרט 
מס'  )במהדורה   מפרט  לרבות  מת"י  של  תקנים  הל"ת,  מיא"ם    ,1250האחרונה(,  מפרטי 

ולכתב   הכללי,  למפרט  כהשלמה  דלקמן  המיוחד  המפרט  את  לראות  יש  הרלוונטיים. 
ההכ מן  אין  כן  ועל  ובכתבי הכמויות תמצא  ר הכמויות  בתוכניות  המתוארת  עבודה  ח שכל 

 את ביטויה במפרט זה.  
 
 :וכניותת 37.00

צורה, מיקום  פני הבצוע על כגון שנוי מידות,  לחול שנויים מסוימים בתוכניות אלה  שויים 
ציוד, עומק, רום מפלסים גמורים וכו' וכן תוספת חריצים וחורים שונים או שנויים אחרים  

דרישה או לקבל שום פיצוי או שנוי במחירי היחידה עקב    מסיבות כלשהן, לקבלן לא תהיה
 עדכונים אלה.  

 יות בלעדית עבור דיוק במידות ביחס למפלסים גמורים. הקבלן ישא באחר 
 
 : (AS MADE)וכניות עדות ת 47.00

סיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמהנדס תוכניות מעודכנות לאחר בצוע. עבור אספקת  ב
חר ביצוע כולל כל העבודות הנדרשות להכנתן לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב  א תוכניות ל

 השונים של העבודות.    ככלול במחירי היחידה
מסירת תוכניות לאחר ביצוע מאושרות ע"י המפקח יהיה תנאי לאישור חשבון סופי וקבלת   

 תעודת השלמה.  
 
 

 :אספקת מים קרים וחמים - 7.10
 

 : לליכ 7.1001
 אין לעשות כיפוף בצנרת פלדה ומגולוונת.   .1 
 המהנדס.  דוגמאות לאישור  ן לתמיכות, תליות וקונזולות יכין הקבל .2 
 אין להשתמש בבושינגים לשינוי קוטרים.   .3 
 יש למנוע מגע בין צינורות ע"י שרוול מצינור פלסטיק במקום המגע.   .4 
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 : ווים מחוץ לבנין בגבולות המגרשק 7.1002
 ינורות הפלדה יהיו בהתאם לקוטר ועובי דופן המסומן בתוכניות ו/או בכתב הכמויות .צ 

 פקו ע"י הקבלן , ויהיו כדלקמן: הצינורות יסו לכ     
"צ -  בקטרים  פלדה  חיצוני    2"   -  4ינורת  וציפוי  פנימי  מלט  ציפוי  עם  מרותכים  יהיו 

" "פלסטי   פוליאתילן  או  " "  APCטריו"  דופן  בעובי  יהיו  הצינורות   .   5/32חרושתי 
 ס"מ מסביב לצינור.  15בעובי  יס"מ עם ריפוד חול נק  70ויונחו בקרקע בעומק עד 

 
      ",  APC, עם עטיפה חיצונית "103צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' מיוצרים לפי ת"י        - 

 ס"מ.   15ס"מ לפחות ועטופים בחול    40ורכבים  בהברגה ומונחים בקרקע בעומק  מ
הצנרת תהיה עם עטיפת סרט פוליאתילן חרושתית, הקבלן יבצע את העטיפה באתר    

או בהסתעפויות בשיטה אחידה בהתאם להוראות  /צוע, לדוגמה בחיבורי צנרת ו יהב
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        היצרן .                                                                                  

אבזרים,     במעברים,  שרוולים  חול,  עטיפת  חציבה,  חפירה,  כוללת  העבודה 
 בדיקת לחץ וצביעה סופית.  

                
 :ווים בתוך הבנייןק   7.1003
 "  APCהיו מצינורות מגולבנים עם עטיפה פלסטית חיצונית "טריו" או פוליאתילן " י  
 .  103וצרים לפי ת"י י הצינורות יהיו דרג ב' מ  

 ורות גלויים ייצבעו בצבע יסוד עליון תואם את הרקע . צינ 
שרוולים,   העבודה כוללת : כל האבזרים הנדרשים, חציבה, עטיפת בטון, צביעת פתחים   

  חבקים, קונזולים ובדיקת לחץ.
ישראלי   לתקן  מתאימים  חשילה  יצקת   , מגולבנים  יהיו  לצנרת               מצופים ,   255אביזרים 

 .   FBEבציפוי אפוקסי מבפנים ומבחוץ 
 
 ידוד תרמי:  ב 7.1004 

בלתי  צ מפוליאטילן  חתוכים  לא  שרוולים  ע"י  יבודדו  הבניין  בתוך  חמים  למים  ינורות 
 דליק, תוצ' "רונדופלס" או שו"ע מאושר, עם עטיפת סרט פלסטי.  

 
 ביזרים: א 7.1005 

וכדוסתש רקורדים  מעבירים,  אלחוזרים,  מגופים,  ברזים,  למיניהם,  מאיכות  מים  יהיו   '
הברגה, יוון   מעולה ויתאימו ללחץ העבודה הנדרש לטמפרטורה הצפויה. אחרי כל שסתום  

בדסקיות.   להשתמש  יש  ברגים  בחיבורי  רקורד.  להרכיב  יש  לציוד  וחיבור  הזרימה, 
 רחו בשכבת גרפית.  מ ההברגות של רקורדים וברגים יי

לת"י  מתאימים  והם  חשילה  יצקת  עשויים  צנרת  ומבחוץ 255  אביזרי  מבפנים                , מצופים 
 . FBEבאפוקסי   

 
 דיקת קווים:  ב   7.1006 

 דקות.  30אטמ', משך  10  -מלחץ העבודה, ולא פחות מ   1קווים יבדקו בלחץ פי ½ ה 
 
 

 צינורות דלוחין, שופכים, אוורור   - 7.20
 

 : לליכ 7.2001 
 

 רים.  הקבלן אחראי לשלמות וטיב כל הצינורות והאביז א.  
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מראש   ב.   שיוכנו  בשרוולים  יבוצעו  וכד'  תקרות  יסודות,  קורות,  דרך  צינורות  מעברי 
 ע"י המפקח.   שבקוטר מתאים. המרווחים ימולאו במסטיק מתאים שיאושר מרא

 
"  ג.   קוטר  עד  ואוורורים  ת"י    4נקזים  לפי  מפוליפרופילן  צינורות   958יהיו                או 

גב  בצפיפות  )  פוליאתילן  או      .H.D.P.Eוהה  בהברגה  מחוברים   ,) גברית   (  )
ו/או    חפירה  בטון  עטיפת  המתלים,  החיזוקים,  האבזרים,  כל  את  ויכללו  בריתוך 

בצינורות   שימוש  וכיסוי.  אישור    C.V.P חציבה  טעון  יהיה  ואוורורים  לנקזים 
 המפקח.  

   
 ת מחסומים וקופסאות  "וולקטן"  לרבו -ניקוזים מ  במעבדות בבתי ספר תותקן צנרת ד.  

 ביקורת אלא אם צוין במפורש אחרת.    
 

יציקה לפי ת"י    ה.  ונקזים מברזל  וצבע מגן חיצוני    124קולטנים  פנימי  עם ציפוי זפת 
ת"י   לפי  אבזרים  חציבה,     125רבות  ו/או  חפירה  כולל  פנימי  אספלט  צפוי  עם 

 ד'.  כמעברים, צביעה, מתלים, תליות ו
 
 
 צפה:  חסומי רמ  7.2002 

 
   .עם רשת פליז  958יהיו מפוליפרופילן לפי ת"י     4" - 4מחסומים בגודל " 
   
   .עם רשת פליז  958יהיו מפוליפרופילן לפי ת"י     2" - 4מחסומים בגודל " 
   

 ופסת ביקורת: ק  7.2003 
 

 עם מכסה פליז.   958מפוליפרופילן לפי ת"י    4קופסאות ביקורת יהיו קוטר " 
 
 

 תברואיות ואביזריהן   קבועות  - 7.30
 
 :  לליכ 7.3001 

 קבועות מחרס יהיו סוג א' ללא פגם ומתוצרת משובחת בצבע לבן ויורכבו עפ"י התוכניות.   
 אביזרים יהיו תקניים מאיכות מעולה ויורכבו, כמסומן בתוכניות.   
 מויות.  כ ה הידיות של סוללות וברזים יהיו "סטאר" אלא אם פורט אחרת בכתב  

 
 :  יורי רחצהכ  27.300 

או     82יורכבו בתוך החרסינה בגובה    קונזולות מצינור    87ס"מ  ויכללו  ס"מ מעל הריצוף 
מפוצלות בקצה הננעץ וסתומות בקצה בגלוי, צבועות במיניום ופעמיים    1/2מגולבן קוטר " 

או "כתר"  תוצרת  האדר', סיפון מפלסטיק  בחירת  לפי  בגוון  "    צבע שמן  בקוטר  ¼   1שו"ע 
ס"מ מפני הרצוף, עם    104.5ופך מדגם כמצוין בכתב הכמויות. הברז יורכב בגובה   וברז ש 

 ס"מ.  72או    ס"מ 68רוזטה לכסוי היציאה מהקיר. כיור רחצה לילדים יותקן בגובה 
 

 :  יור מטבחכ 7.3003
ס"מ מעל הריצוף ויכללו קונזולות מזוויתן    87  ס"מ או  82יורכבו בתוך משטח שיש בגובה  

או סוללה מים קרים וחמים    וברז שופך  2ולבן , כולל סיפון מפלסטיק בקוטר "מג  50/50/5
 כמצוין בכתב הכמויות להרכבה מהקיר או ממשטח השיש. 

 
 כמצוין בכתב הכמויות.  ההכיורים יהיו מחרס לבן סוג א' או מנירוסט             
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 :  ית כסא ארופאיב  47.300 

ו"ע מותקנת לרצפה בבורגי פליז  שאו    303,  302  קומפלט כולל אסלה מחרס תוצ' חרס דגם  
 מצופים כרום.  

מעבר   ע"י  יעשה  לנקזים  האסלה  שו"ע    1612דגם      C.V .P חבור  או  "חוליות",  מתוצ' 
 מאושר, עם טבעת גומי לאיטום, חבל פשתן וסגירה בטיט מלט לבן.  

דגם   נמוך  הדחה  מיכל  מפליז,  וברגים  נסתרים  צירים  עם  כבד  פלסטי  '  צתו  500מושב 
"פלסאון" או שו"ע כולל צינור הדחה, מנג'ט גומי, ברז קיר עם ידיות ורוזטה, וצינור גמיש  

 ס"מ מהריצוף.    100מניילון נשוריין. הברז יורכב בגובה  
 
 : בועות מיוחדותק  57.300  

הוראות ההרכבה של  לקבועות מיוחדות שיסופקו ע"י הקבלן או ע"י המזמין יורכבו בהתאם  
 י ההוראות המתאימות המפורטות לעיל. היצרן ולפ

 
 : קודת כיבוי אש פנימיתנ  067.30 

( מורכב על תליה, בגובה    ) תוף מסתובב  נקודת כיבוי אש פנימית הכוללת: גלגלון מתקפל 
סילון    ת מ' עם מסלנ  25אטמ' באורך     8ס"מ, צינור גומי משוריין קוטר "¾ ללחץ עבודה    135

לפתיחה     1"להבות" או שו"ע מאושר, ברז כדורי קוטר "   ריסוס רב שימושית הכל מתוצרת
 מהירה.  

עם חצי מצמד תוצרת "פומס"    2, ברז שריפה קוטר " 463ק"ג לפי ת"י  6מטפה אבקה יבשה   
שו"ע,    "  2או  קוטר  אש  כיבוי  מתוצרת    15באורך     2צינורות  שמושי  רב  מזנק  כ"א,  מ' 

שילוט בהתאם לדרישות מכבי אש עבור  בות" או שו"ע וארון לפי בחירת האדריכל, עם  ה"ל
 ראה פרק נגרות ומסגרות(.  -ארון זה ישולם בנפרד 

 
 :קודת כיבוי אש חיצוניתנ 077.30

 " כנדרש  בקוטר  והידרנט  זקף  כוללת  חיצונית  אש  כיבוי  "   2נקודת  הידרנטים 3או   .              
 יהיו מתוצרת משובחת  עם תו תקן ישראלי. 

 
 

 :קווי ביוב  - 7.40
 
 : ינורות ביובצ 40017. 

 
 הצינורות יונחו בהתאם למסומן בתוכניות.   

 
 ( גבוהה  בצפיפות  פוליאתילן  יהיו  לבנין  מחוץ  או H.D.P.Eצינורות    P.V.C   צינורות  ( 

 בהתאם לכתב הכמויות.   6, או צינורות לחץ דרג  884לפי ת"י "   SN8  -שיח ביוב "עבהק
ת"י    לפי  פלדה  "  530צינורות  דופן  מלט  5/32בעובי  פנימי  ציפוי  ועטיפה  א  עם  לומינה 

 חיצונית חרושתית.  
 

 ב'.    1083 -  884שיח לביוב לפי ת"י   קP.V.C צינורות   
 

בעובי   חול  עטיפת  עם  התכנית  לפי  הנדרשים  בעומקים  בתעלה  יונחו  ס"מ    15הצינורות 
של    בשכבות  זהיר  הידוק  עם  מלא  ריבוד  להבטיח  יש  לצינור.  כאשר    20מסביב  ס"מ. 

ס"מ    10-15ס"מ יש לעטוף את הצינור בשכבת בטון בעובי     30   -בת הכיסוי קטנה משכ
 מסביב לצינור וכן במקומות המסומנים בתכנית. 
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 :נחת הצינורותה 7.4002 

 
   2%יותקן בשיפוע   4תהיה בקו ישר המבוקר ע"י חוט בכיוון אל הבניין. צינור ביוב קוטר "

לפחות או בהתאם לתכנית. אחרי    1.5%תקן בשיפוע  יו   6או לפי התכניות. צינור קוטר "
באחת   במים  ומילואו  צינור  קטע  סתימת  ע"י  לחץ  בדיקת  לבצע  יש  הצינורות  הנחת 

 השוחות, או לפי הנחיות המהנדס.  
 

 שעות. אין לכסות צינורות בלי אישור המהנדס.   2זמן הבדיקה לפחות   
 
 
 : אי ביקורתת 7.4003 

 
בהתאם    300  -, או יצוקים מבטון מזוין ב658לפי ת"י     ןמזוי   יהיו בנויים מחוליות בטון 

לפרטים סטנדרטיים, עבוד הקרקעית, חבור הביבים אל קירות השוחה יהיה ע"י שימוש  
בקוטר     489במחברי קיר שוחה תקניים. תקרה טרומית מבטון מזוין עם מכסה לפי ת"י   

או     50 המכ   60ס"מ  יהיה  ומדרכות  גינון  בשטחי  (  טון    8)  ינוני  ב.ב  במדגם  ה  סס"מ. 
המכסה יהיה    ריכל ולפי פרט סטנדרטי. בשטחי אספלט  אדפי פרט  לותאם לפני השטח  מ
 (.  טון 25) .ב. כבדב

 
 : פליםמ 7.4004 

 ייבנה לפי הל"ת ע"י עיבוד הקרקעית בשיפוע מתאים.    : פל פנימימ  
 י.  , ולפי פרט סטנדרט1205ייבנה לפי המפרט במפמ"כ  : פל חיצוני מ  
 ט סטנדרטי.  ר ייבנה לפי פ : פל גלוימ  
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 לביצוע מתקני חשמל ותקשורת  מפרט טכני  -  08פרק 

 
 

   08המפרט הכללי למתקני חשמל ותקשורת הוא פרק 
 במפרט הכללי לעבודות בניה 

 
 

 תנאים מוקדמים  .1
 

כנהוג הקבלן  ע"י  מבנה  לביצוע  החוזה  פי   על  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הפרשנות   א.הקבלן  חוק  לפי 
 . 3210( והמוכר כמדף 1996וההתקשרויות של מדינת ישראל )נוסח תשנ"ו 

 
ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות,למפרט הכללי הבין משרדי ,ראשי פרקים, מפרטים טכניים 

ו מיוחדים ,תקנים ישראלים,תקנים מקצועניים אחרים ותנאים אחרים.על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונ
 את המוקדמות והמפרט הכללי הבין משרדי. 

 
עבודות .רומת הייבמגרש ספורט  להתקנת עמודי תאורה   ג. במסגרת הפרויקט  הזה הקבלן יבצע עבודות

בהתאם  תבוצע  העבודה  מתייחס  זה  מפרט   , משרדית  הבין  הממשלתית  הוועדה  בהוצאת  שיצא  חשמל 
 ני התחלת העבודה והתיאום יעשה מראש. ( ,יש לקבל אישור מהמפקח לפ1954לחוק החשמל משנת )

 
ד.יש לראות את המוקדמות ,התנאים הכלליים,המפרט הטכני הבין המשרדי , והמפרטים המיוחדים ראשי 

 פרקים נוספים,תקנים ישראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים זה את זה.
 

אינו קבלן  בהתא  ה.  לבצע  צורך  שיש  עבודות  עבור  תוספות  לדרוש  בתוכניות רשאי  למתואר  ם 
 ,במוקדמות,במפרטים הטכניים,בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות. 

 
סתירה  או  טעות  שתמצא  מקרה  בהן,בכל  הנתונות  המידות  ואת  התוכניות  כל  את  לבדוק  הקבלן  על  ו. 

ע על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן בתוכניות ,במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודי
תבוצע העבודה. החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך 

 טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות.
 

ז.אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות עבור 
 אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.  הוצאות

 
וכל המפרטים שיש להם חשיבות בביצוע  יחד עם המפרט הטכני  והפרטים  ילמד את התוכניות  ח.הקבלן 
העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את 

 כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.
 

המונ למוצר ט.  כאלטרנטיבה   , בתוכניות  ו/או  הכמויות  בכתבי  ו/או  במפרטים  נזכר  אם  ערך"  "שווה  ח 
הטיב  מבחינת  ערך  שווה  להיות  חייב  שהמוצר  פירושו  היצרן  שם  ו/או  המסחרי  בשמו  הנקוב  מסוים 
 והדרישות האחרות למוצר הנקוב.טיב,סוגו,צורתו ואופיו של המוצר ,"שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי

 של המהנדס.
 

והתוכניות  המוקדמות  תנאי  את  וכוללים  שלמים  מחירים  הם  הכמויות  ברשימת  הסעיפים  מחירי  י. 
בקירות,  הצינורות  להעברת  בביטונים  חציבה  כיתורים,  חיבורים,  ,עיגונים,  ,הרכבה  ועבודה  ,חומרים 

לביצוע העבודה ואשר   תיקוני טיח וצבע מושלמים ,בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים
נראות  הוצאות  ,בלי  ובטיחות  ביטוח  המיסים  סוגי  ,כל  והובלה  אספקה  במפרט,  רשומים  אינם 

 מראש,הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בשלמת העבודות לשביעת רצונו המלאה של המפקח. 
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בה שיש  התנאים  וכל  המסמכים  את  למד  שהוא  מאשרת  ההצעה  בסוף  הקבלן  חשיבות יא.חתימת  ם 
וי הוא  ולפי שרשם בכתב הכמויות  ויפעל בהם לתנאים המוכתבים  בעבודה ומסמכים לתנאים הרשומים 

 מתחייב להוציא לפועל,לסיים ולמסור את העבודות לשביעת רצונו של המפקח. 
 

ו/או במפרט  ו/או התוכניות  ביטויה ברשימת הכמויות  כולה תמצא את  מן ההכרח שהעבודה  זה  אין  יב. 
 .על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים המצ"ב.הטכני

 
יג. המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר  ו/או למסור לקבלן רק חלק מהעבודות 

 המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.
 

 .ייד. הקבלן יהיה בעל רישיון חשמלאי ראש
 
 . כללי 2

חשמל   עבודות  לביצוע  מתייחס  להלן  תאורה א.המפרט  עמודי  רכבים   והתקנת  וחניית  ספורט  במגרש 
 .בתחום עיריית באקה אלגרבייה

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: 
 

 לפי עדכונו האחרון. 1954-. חוק החשמל תשי"ד1
ות חשמל,הארקות, ומערכות  הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל ,לוח .התקנים2

 מתח נמוך מאוד ותקשורת.
 .תקנות והוראות חברת חשמל לישראל.3
 .תקנות והוראות חברת בזק.4
 .התוכניות , המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.5
  - 43מתקני חשמל ופרק  –  08.המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרקים6

 תאורת חוץ.
 
 שעות עבודה  .3
 

תנאי המכרז ועיריית בית שאן א.מחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל השעות כפי שנדרש ע"י  
לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות,  במידה ויידרש ,

וחג ,ימי שישי, שבתות  לילה  כגון  וזאת בהתאם לדרישת המעוצה יעבוד הקבלן בשעות עבודה חריגות  ים 
 ללא כל תוספת מחיר. 

 
 ב. הקבלן יהיה זמין ומוכן לענות לקריאת המזמין בפרק זמן שלא יעלה על שעתיים.

 
 ג. הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת עבור קריאה לביצוע של עבודה קטנה כגדולה.

 
מול   העבודה  את  שירכז  אחד  עבודה  מנהל  ימנה  הקבלן  אלבטוף  מועצה  נציגי  ד.  בשני אזורית  ויצויד 

 שעות ביממה. 24טלפוניים סלולאריים שיהיו זמינים במשך 
 

 ה. הקבלן ימנה מנהל עבודה מחליף שיחליף את מנהל הראשי במקרה של היעדרות.
 

שעות מהקריאה יהיה המזמין רשאי להזמין קבלן אחר   2ו. במידה והקבלן לא יענה לקריאת המזמין תוך  
הנ העבודה  המצוין לביצוע  בסכום  לכך  בנוסף  אותו  ולקנוס  התיקון  בהוצאת  הקבלן  את  לחייב  דרשת, 

 בתנאים הכלליים המקדימים.
 

 . גופי תאורה 4
 

א. מחירי גופי התאורה המפורטים בכתב הכמויות כולל אספקה והתקנה מושלמים ויכלול ציוד הדלקה , 
מרי העזר כגון מתלים , נטלים ,חיזוקים, קבל תיקון כופל הספק , מצתים , נורות וכל הנדרש כולל כל חו

 מצתים וכו'.
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ב. על הקבלן לוודא כל גופי התאורה חייבים להיות בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי. ולא יאושרו  

גופי תאורה ,שיבואן גופי התאורה ייבא חלקים של גופי תאורה )רפלקטור , מבנה גוף תאורה , ציוד  
 ח אסיה ו/או מאירופה ו/או מכל מקום אחר , ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.הדלקה ( מסין ו/או ממזר 

 
 שנים.  5 -. גופי התאורה יהיו עם אחריות לג
 

הזעירות  הפלורוצנט  המנורות  לסוג  ההצתה  ציוד  התאמת  נושא  בדיקת  האחריות  נופלת  הקבלן  על  ד. 
 המוצעות על ידו עם יצרן גופי התאורה והמצאת אחריות להתאמה זו. 

 
ה. מחיר גופי התאורה כולל ביצוע פירוק גופים קיימים והתקנת גופי תאורה במקומם חדשים  ,כולל פינוי 

 כל הפסולת והשאריות  מאתר בתיאום עם המפקח. 
 

 .טיב החומרים והציוד  5
 

א. כל החומרים והאביזרים המותקנים בתוך המתקנים השונים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים  
 "י מכון התקנים וחברת חשמל.                        ומאושרים ע

                           
על כל פריט או יחידה של החומר והציוד  ב. המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן  אישור מכון התקנים הישראלי

ולא להסתפק באישור של הטיפוס.על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר 
חלקי המתקן לשם אישורם לפי ביצוע העבודה. כל ציוד אשר נושא תו תקן ויתגלה אחר ביצוע העבודה  

 יפורק  ויוחלף באופן מיידי על חשבון הקבלן.  
 

כולל אישור    , ובאישור  בפיקוח של מכון התקנים מת"י  יהיה מפעל הנמצא  לוחון חשמל  יצרן   –  9000ג. 
ISO  המפקח אישור  חייב  הלוחות  יצרן  תקן  .  לפי  הלוחות  הביצוע,ייצור  הזמנת  לפני  על 1419והמתכנן 

 חלקיו.
 

ד. על הקבלן להבטיח שכל הציוד החשמלי אשר יותקן בלוחון העמוד יהיה בעל  תקן ישראלי או בינלאומי 
 אחר המתאים לייעדו. 

 
נת ציוד  ה. ציוד לוחון חשמל יהיו מתוצרת "קלוקנר מילר " מטיפוס הקיים במתקני המועצה .עבור התק

 אחר יש לקבל אישור מוקדם בכתב מנציג המועצה המאמתים יהיו    
.10KVA בעלי כושר ניתוק    

 

 .תאומים ,בדיקות ואישור6
 

 א. הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני חיבורם וניתוקם. 
 

כולה או בחלק ממנה כפי שהמצב  ב. הקבלן יזמין מהנדס בודק לבדיקת המתקן בסיום העבודה 
 מחייב במתקנים חדשים , הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו.  

 
ג. כל התיקונים והליקויים שידרשו ע"י מהנדס בודק יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לא יאוחר משבוע ימים 

חברת חשמל   ממועד מתן ההוראה .הדברים הנ"ל מתייחסים מעת הבדיקה ועד מסרתו באופן סופי ע"י
 ו/או מהנדס בודק. 

 
ד. בנוסף לבדיקה המתבצעת ע"י המהנדס הבודק, מתקן חדש, חייב לעבור בדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח 

 ו/או נציג המזמין. והקבלן חייב לבצע את כל התיקונים שיידרשו על ידי כל הגורמים הנ"ל.
 

 עבורם בנפרד.   ה. התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם
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( לחלק המתקן שביצע או שונה על ידו MADE – ASו. הקבלן ימסור למפקח תוכניות חשמל מעודכנות )
 AUTOCAD. תוכניות אלו יהיו ממוחשבות בתוכנת  מועצהעותקים על חשבונו למחלקת החשמל ב  3  -ב

 . DWGוהקבלן ימסור למפקח דיסקט הכולל את כל התוכניות הממוחשבות בפורמט   
 

 .השגחה ,אמצעי בטיחות,ביטוח7
 

הביצוע  ואפשרויות  העבודה  בביצוע  הקשורים  התנאים  כל  את  הצעתו  הגשת  לפני  לבדוק  הקבלן  על  א. 
וקשיים  למכשולים  בנוגע  התנאים  כל  את  מכיר  שהקבלן  לכך  אישור  תשמש  הקבלן  של  הצעתו  במקום. 

 ורר בקשר לכך. בהתקנה וכו' ,ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתע
 

ב. על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה . כל נזק ו/או פגיעה בבני אדם 
 ו/או לרכוש תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.        

 
מחדליו,  מפעולותיו,  לפיצויים  תביעה  שתוגש  ההוצאות במקרה  ובכל  בכל האחריות  לשאת  הקבלן  על  ג. 

תו וציודו בין אם יבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם עבוד
 יימסר חלק כלשהו מהעבודה.

 
ד. הקבלן מתחייב להסיק באתר מנהל בעל רישיון מתאים לביצוע  העבודות , וכן עובדים בעלי מקצוע  

 ,בעלי רישיונות וידע לביצוע העבודה.
לעצמו את הזכות לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד באם אינו עונה לדרישות הטכניות או  המזמין  שומר

 שאינו שומר על נוהלי העבודה והבטיחות באתר. 
 

ה.הקבלן יבטח, על חשבונו,לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: את המבנה לרבות, החומרים ,הציוד,המתקנים 
העבודה נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע וכל דבר אחר  שהובא למקום המבנה לצורך ביצוע  

 המבנה.
 

 .אופן מדידה וכמויות 8
  

א. העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת, שאריות או חומרים שנפסלו. מחירי העבודה 
כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל גם את כל חומרי העזר   המפורטים ברשימת הכמויות כוללים 

 וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.
 

ב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא כל שינוי במחירי היחידה של 
 יתר הסעיפים.

 
לכל  מפורט  מחירים  ניתוח  להגיש  הקבלן  על  חוזה.  מחיר  בסיס  על  יחושבו  חריגות  העבודות  מחירי  ג. 

. העירייה רשאית במקרה זה לדרוש הצעת מחיר בכתב מהקבלן דרישת תשלום חריגה לפני ביצוע העבודה
 ומקבלנים אחרים ולמסור את ביצוע העבודה לקבלן בעל ההצעה הזולה ביותר. 

 
ד. במידה ולתמחור עבודה מסוימת יחפפו מספר סעיפים בכתב הכמויות רשאי המזמין או המפקח לאשר 

ביו הזול  לסיכום  שיביאו  סעיפים  הרכב  לפי  החשבון  חד את  בצורה  ומחייב  עיקרי  הוא  זה  סעיף  תר. 
 משמעית.

 
)לא   20%ה. עבודות חריגות שלא ניתן לתמחר אותם לפי סעיפי החוזה יקבעו לפי מחירון דקל כללי פחות  

דקל עבודות קטנות( וללא כל תוספת שהיא של רווח קבלני. לעבודה מסוג זה יש להכין מראש ניתוח מחיר 
 . עבודה שבוצעה ללא אישור מוקדם בכתב לא תשולם.והמפקח ייהשיאושר קודם ע"י נציג העיר

 
ו. כאמור ביצוע כל החציבות והמעברים וכן תיקוני טיח וצבע כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם 

 בנפרד.
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 .אחריות 9
 

המהנדס ויתקן כל תקלה  יחודשים( לאחר קבלת העבודה ע"-12הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך שנה)א. 
 וליקוי שתתגלה אחרי בדיקת הקבלה הסופיות. 

 
ל חשבונו , פרט  עוציוד פגום  ב. על הקבלן במשך תקופה זו לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר

 למקרה אשר בו יאשר המהנדס שהליקוי בא כתוצאה משמוש בלתי נכון או מרשלנות בשימוש המתקן. 
 

     אביזר או תיקון שבוצע.ג. תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל 
 

 שהיא. ד. הבדיקות השגרתיות של כל מהנדס באתר איננו פותרים את הקבלן מכל אחריות 
 

אישור מראש ע"י   ה. כל שינוי אשר יבקש הקבלן לבצע ואשר אינו תואם את המסומן בתוכנית יקבל 
 המהנדס.
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 08. מתקן חשמלי כללי:
 

 1.חפירות:
 

ס"מ )אם לא נרשם אחרת ( ,לצורך עבודה זו אין הבדל בין   130א. החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק 
חציבה בכל סוגי העפר  חפירה לחציבה.בכל מקום במפרט וכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה , פירושה ו/או

 והסלע.
 

ובשכבה נוספת לאחר הנחתה ולאחר מכן  ס"מ חול ים לפני הנחת הצנרת  10ב. החפירה תרופד בשכבה של 
להדק את החול . מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סמן "כבלי חשמל " כנדרש 

, לכסות את החפירה ולהדק עד להשגת צפיפות מצוינת לפחות פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני  
. לפי שיקול המפקח ותיקוני אספלט עפ"י הצורךהתשתית החפירה כוללת גם תיקוני כביש /מדרכות   

 
על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפני בצוע החפירה , על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת . ג

תת קרקעית קיימת . האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו  
 בלבד.

מות שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד ,על ידו ועל חשבונו.כל תקלה במערכת תת קרקעיות קיי  
 

ס"מ לפחות,   5ד. לפני הביצוע יש לסמן את הקטע והחיתוך באספלט בחציית הכביש לעומק של 
 פירוק וביצוע תיקון חוזר בתום העבודה והתאמתו לכביש הקיים.

 
בשעות הלילה יצבו תאורה  ה. על הקבלן לגדר את החפירות ולכסות במכסה מתאים ולדאוג ש

 מתאימה מתריעה על החפירה לפי הוראות הבטיחות השונות.
 

ו. בסיום העבודה יסלק הקבלן את עודף העפר החפור למקום שפך שיאושר על ידי המפקח ויפזרו בהתאם 
להנחיות המפקח,בנקודות הצטלבות בין צנרת חשמל /טלפון לבין שירותים אחרים יש לשמור על מרווחים 

צוין בתקנות ובחוק החשמל.כמ  
 

צנרת  –ה. בהצטלבות בין חשמל לטלפון יש להתקין לוחות בטון טרומי . בהצטלבות בין חשמל לביוב 
צנרת החשמל מתחת לצנרת המים. –החשמל מעל הביוב .בהצטלבות בין חשמל ומים   

צד שטח ההצטלבות.ס"מ לפחות מכל  50בכל מקום הצטלבות , יותקנו לוחות בטון טרומי באופן שיבלוט   
 

 2.צינורות:
 

תהיה במידות מילימטריות מטיפוס "פד" , נושאת את סימני התקן   הפרויקט כל צנרת הסמויה בתחום  
 בחריטה .

כל הצנרת )לרבות הסמויה ( בתחום הציבורי תהיה במידות מילימטריות מטיפוס "פנ" , נושאת את סימני  
 התקן בחריטה . 

 מהמפורט יפחת העומק לא מקרה בכל ,החוזה במסמכי כנדרש ובעומקים םישרי בקווים יונחו צינורות
 נדרש אם אלא אחיד יהיה איםוושני ת בין הצינורות שיפוע מובלים, התקנת בדבר החשמל בתקנות

 .אחרת
חרושתי  באמצעות או שקע -תקע בשיטת  יחוברו קשיחים פלסטיים צינורות מופה   .מתאים אבזר 

 של החריץ  בתוך תורכב אשר ,1 חלק   1124י"ת בדרישות העומדת ,גומי תטבע באמצעות  תושג האטימות

 .הצינורות קצות ושני המופה  בין יורכבו אשר גומי טבעות או באמצעות הצינור קצה על ותלחץ השקע
 

 5283 י"ת יעמוד בדרישות מצמד,המצמד באמצעות יחוברו 1531 י"ת לפי המיוצרים גמישים צינורות
 לצירם. בניצב היהי הצינורות חיתוך

 ויציאה במספר כניסה ופתחי ,מתאימים ומכסה תקרה עם ,בטון עשוי יהיה בקרה )שוחה( תא בקרה   תא

 .החוזה במסמכי  כמפורט ובמידות
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 .טרום מבטון יהיה התא אחרת נאמר לא אם טרום מבטון יהיה או בטון מחוליות ייבנה תא עגול

 לדופן מעוגנים ירידה יותקנו שלבי – המכסה תחתית ני פ ועד החצץ משכבת  – מ"ס 125 מעל בעומק בתא

 , 658 י"ת לדרישות יתאימו החוליות ,בטון מחוליות בנוי ,בתא  631י"ת לדרישות יתאימו התא,השלבים
 חצץ בעובי  שכבת על ויוצב ריצפה  ללא יהיה התא החוזה, במסמכי לדרישות ומכסה מתאימים תקרה עם

 – בקרה תא של מזערי הנדרש מהמכסה,עומק בעומס לפחות יעמדו  והתקרה התא המקרים בכל מ,"ס 15

 .מ"ס100 יהיה  – המכסה תחתית פני ועד החצץ משכבת

 

 : . כבלים ומוליכים לחשמל3
 

מ"מ ומעלה יחוזקו    50לכבלים בקוטר  ,N2XY פרט אם נדרש אחרת במפורש יהיו כל הכבלים מטיפוס
 ליכים : עגול לעגול , סקטורלי  לסקטוראלי ללא אלתורים. בחיזוק נפרד לכל כבל . נעלי הכבל יתאמו למו

 
מ"מ יצוין מס,' המעגל , תדירות ומתח , חתך הכבל  4כל כבל יזוהה ע"י שלט סנדוויץ'' חרוט גובה אותיות  

ממ"ר יהיו מוליכים מסוג "שזור " ולא  6תך מ' בערך,מעל ח 10וייעוד . התגים יותקנו בקצות הכבלים וכל 
 מגיד יחיד.

 
לא תותר התקנת מופות חיבורים בכבלים וכולם צריכים להיות מחתיכה שלמה אחת,בכבלי אלומיניום יש 

  46329השתמש בנעלי אלומיניום מובדל מיוצרת לפי תקן 
המיועדות לכך.  DIN 

 
ק"ו , הגידים יזוהו ע"י מספרים עוקבים במילים .   1כבלי פיקוד יהיו לבידוד   

יותקנו מפלגות פלסטיות מתכווצות בחום בכל קצותיהן.ממ"ר ,  10לכבלי הספק בחתך   
 

בכל חיזוק של נעלי כבל יש להשתמש בבורג המתאים לחור שבנעל הכבל , ובחיזוק של מספר כבלי נחושת  
 לאביזר יחיד יש להשתמש בלשונית פסי הצבירה מתאימות.

 
ילות ומיוחדות ) למוליכי  כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם : חיבורם בקצותיהם , נעלי כבל רג

אלומיניום ( , שלטי סנדוויץ' סימון לכבלי ם ולמוליכים , חבק ,חיזוקים ,סגירות מגן , קופסאות הסתעפות 
ממ"ר , השחלה , הנחה , חיזוק וכד'.  16משוריינת אטומות , מהדקי הסתעפות עם חתך   

ונחים או מושחלים.  אורך הכבלים והמוכלים יקבע על פי אורך התעלות והמובילים בהם מ  

 
 חוץ: . חיבורי כבלים לתאורת3.1

 
 חיבורי כל לא יבוצעו במרכזייה, ו/או חשמל בלוח העמוד ו/או בתוך יהיו וההסתעפויות הכבלים חיבורי

 להוראות ובהתאם התוכניות תהיה לפי השונים הפאזות מוליכי בין החלוקה .מופות באמצעות כבלים

 המופעים.) )הפאזות בין מאוזנת בצורה תבוצע החלוקה ,בתוכניות החלוקה סימון בהיעדר המפקח,
 

 .זה מעל זה ולא זה ליד זה כשהחוטים ישרים בקווים ייעשו הכבלים חיבורי ביצוע החיבורים כל
 .למהדקים עלה חיבורים משקלו את יעמיס לא עצמו שהכבל כך ,חבקים באמצעות  יוחזקו הכבלים

 ויציאות לקצר חוטים יהיה שאפשר כדי עודף יושאר כבל סיום כלב למהדקים, יחוברו הכבלים קצות

 מסביב לנקותו ,המתכת שריון את יש להשאיר משוריינים כבלים בהתקנת הזמן, במשך להיפגע העלולות

 .הארקה לבורג ולחברו
 

 אפשר-אי אם הכבל, חיתוך לאחר מיד ייעשו ובמרכזייה החשמל בלוח ,בעמוד איטום קצוות החיבורים
 בסופית החיתוך מיד לאחר הכבלים קצות את לאטום יש הכבלים הנחת בזמן החיבורים את עלבצ

 .הסופי עד לחיבור כך ולכלוך להשאיר  רטיבות חדירת למנוע כדי ,מתכווצת
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 בקוטר דרך שרוולים תיעשה ,מאור למרכזיית אוו/ ,וחיצוני ללוח אוו/ ,התאורה עמוד אל הכבלים כניסת

 של החיצוני לקוטר ובהתאמה מ "מ 80לפחות   הקוטר יהיה ציון בהיעדר .החוזה ממסמכי באחד המצוין

 .המפקח ידי-על שיאושר אחר בחומר או ,בפוליאוריתן מוקצף יאטמו הצינורות קצות הכבל,
 במקום"כפפות"מתכווצות   מפצלות בסופיות יסתיימו ,ומעלה ר"ממ 10 של בחתך ,הכבלים קצוות כל

 ההגנה אמצעי מגולוונת, בתעלת פח או ,מגולוון פלדה בצינור הכבל יוגן ,חשמל עמוד  על גלוי מועלה שכבל

 .הריצוף או הקרקע לפני מעל  מ"ס 180 לפחות יגיע
 

בתרמילים,הכבלים הצינור קצות מגולוונים, בחיזוקים העמוד אל יוצמדו התעלה או הצינור  יצוידו 

 .החשמליים על החיבורים משקלם את יעמיסו שלא באופן ,הארגז למבנה או ,העמוד לגוף יחוזקו
 

 4. הארקת יסוד והארקת הציוד: 

               
.1981הארקת היסוד  4271הארקת היסוד תתבצע בהתאם לחוק החשמל ולפי קובץ התקנות   

מערכת הארקות מבוססת על הנחיות הארקות יסוד כמפורט בתקנות . מכלול ההארקות יכלול את כל  
ת בדבר הארקת יסוד , מהדורה עדכנית , תוך הקפדה על כל הפרטים,אין  האלמנטים המפורטים בתקנו

 הכרח שכל האלמנטים ימצאו ביטויים המפורש גם בתוכניות.
 

 על יהיה זה סחף ולצורך  ובפני בשוגג  מכאניות פגיעות בפני מוגנת  תהיה שהיא כך  תמוקם האלקטרודה

 לדרוש רשאי המפקח יהיה האלקטרודה תתקינו את לוודא  מנת על.מתאים בעומק אותה להטמין הקבלן

 .העבודה גמר אחרי אחת משנה יאוחר לא ,הקיץ עונת בתום חוזרת בדיקת הארקה עריכת
 

 במטרה ,חשמלי או,פניאומאטי פטיש באמצעות המוחדרות מדולריות אלקטרודות הם הארקה מוטות

 בהתאם  שייקבע לעומק חדרויו המוטות.יחסית יותר קטנה סגולית התנגדות בעלות עומק לשכבות להגיע

 הכולל המזערי האורך .פרקי בחיבור לזה זה המחוברים מורכבים מקטעים יהיו המוטות .הקרקע לטיב

 .החוזה במסמכי אחרת מידה צוינה אלא אם ,מטר 6 יהיה
 

 העזר אבזרי .חרושתי מוצר יהיו המוטות.מ"מ 19 של מזערי בקוטר נחושת מצופה מפלדה יהיו המוטות

 מטר  1.5 אורכו  מהם אחד כשכל קטע  אחר קטע יוחדרו הארקה מוטות.המוטות כשל תוצרת ותהמא יהיו

 המגן הקשה מיוחד בכובע מצויד להיות צריך המוט .מיוחד מקדח חוד עם יוחדר הראשון הפרק.לפחות

 .ההחדרה בזמן צורתו את ישנה פן ,הפרק על

 

 בצורת אם תקע/ידי שקע-על אם ,מושלם ומכאני חשמלי מגע להבטיח חייבים הפרקים בין החיבורים

 .חיבור מקורי התקן ובעזרת בקרה תא בתוך תיעשה המוט אל הארקה מוליך התחברות.מופה
 

ממין  ס"מ והמכסה60 של  ובעומק מ פנים"ס 60 של בקוטר ,עגול הבקרה תא יהיה אחרת נדרש לא אם
B125  . 

 יהיה בין האלקטרודות המרחק ,אחרת יןצו לא אם התוכניות, לפי יהיה האלקטרודות ומיקום מספר

 .מטר 6 -פחות מ לא מקרה ובכל הארוכה האלקטרודה מאורך כפול לפחות
 להחדיר יש ,במסמכי החוזה נדרשה אשר ההתנגדות את נותנות לא המתוכננות האלקטרודות אם

 .הנדרשת ההתנגדות קבלת עד נוספות אלקטרודות
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 . רציפות מוליך הארקה :4.1
 

 של בין קטעים החומר,החיבורים מאותו כולו וייעשה אורכו בלי חיתוך לכל רציף יהיה הארקה יךמול

 המגע שטחי .לחיצה בחיבורי קפיציות או בטבעות מצוידים ,מתאימים ברגים עם ייעשו הארקה מוליך

 דונג רטיבות חדירת נגד מגן בצבע ייצבעו מקומות החיבור .מושלם חשמלי מגע שיובטח ,כך יוכנו
 היווצרות בלי ,תרמית התפשטות יאפשרו מוצק הארקה מוליך הקטעים של בין החיבורים קורוזיה,

 .מאמצים מכאניים

 
 חוץ: .מוליכי הארקה לתאורת4.2

 

 :הבאים מאחד החומרים במוליך להשתמש מותר ההזנה מכבל בנפרד מותקן הארקה מוליך אם .א
 
 כאלקטרודת ישמש תיל הנחושת אם ר,"ממ 35של זערימ בחתך וחשוף שזור אלקטרוליטית נחושת תיל .1

 ר."ממ 35 המזערי חתכו יהיה ,הארקה
 
 ר."ממ 50 של מזערי בחתך ושזור מגולוון ברזל תיל .2

 

 או התאורה רק בעמודי ייעשו חשוף הארקה מוליך של קטעים בין מחברים באמצעות חיבורים .ב

 ניתן להטמין ישירות בקרקע. CADWELD) ריתוך ) באמצעות חיבור בקרה,  בתאי או במרכזייה

 

 :כדלהלן חיבורים יבוצעו בעמוד
 
 המוליכים אחד כאשר ,מתאים לחיצה מחבר שרוול באמצעות ביניהם יחוברו לעמוד המגיעים מוליכים .1

 במקום.מהיסוד המגיע האנכי בפס לבורג תחובר הכבל נעל נעל כבל, תותקן ובקצהו המחבר מעל יבלוט

 באמצעות ,הראשי מהמוליך ,הארקה לעמוד מוליך של חיבור לבצע אפשר לעיל תוארהמ החיבור אופן

 . (CADWELD)ריתוך
 
 10 בחתך מבודד מוליך נחושת עם העמוד לגוף המרותך הארקה בורג אל האנכי מהפס חיבור יבוצע .2

 ר."ממ
 
 עם ,לפחות ר"ממ 10 מבודד בחתך ,גמיש נחושת מוליך עם יהיה האבזרים למגש האנכי מהפס החיבור .3

 הארקות המותקן בעל גוף העמוד, בפס הארקה יחובר לבורג  המוליך של אחד בקצוות,קצה כבל נעלי
 .מגש האבזרים של הארקה בפס בורג אל יחובר  השני והקצה האנכי

 
 

 על הארקה ואלקטרודת הארקה:  .הגנה4.3
 

 הארקה באמצעות מוליך על להגן יש ,מכאנית פגיעה סכנת קיימת בו מקום בכל הארקה מוליך על הגנה

 .מתאים הגנה צינור

 .מתאים הגנה בצינור הארקה  אלקטרודת אל לחיבורו ועד מהמבנה היוצא בחלקו יוגן הארקה מוליך
 

 תא האלקטרודה בראש יוצב ,החיבור טיב ולבקרת לאיתורה ,האלקטרודה של להגנתה אלקטרודה הגנת
 ויש כבל כדין מבנה של מסד או יסודות דרך העובר הארקה מוליך של דינו מכשול דרך מעבר בקרה

 . דרישות לפי לבצעו ויש כבל כדין ,לדרך מתחת העובר הארקה מוליך של דינו לפי דרישות לבצעו
 האלקטרודה  שבראש הבקרה תא מכסה על ברור באופן יסומן הארקה אלקטרודת מקום ושילוט סימון

  .ירוק-צהוב בצבע
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 מקומות שיתוך בפני , הגנה L50/50/5 באדמה תקוע מזוויתן יתד על מורכב תימתכ שלט יוצב דרישה לפי
 בפני שיתוך קורוזיה, בתום לשמירה קורוזיבי אנטי בצבע ייצבעו הארקה אלקטרודות של החיבור

 ירוק. -צהוב בגוון פלסטי בסרט החיבור מקום ייעטף הצביעה
 
 חוץ : לתאורת .עמודים5

 

 ומיקום התוואי החשמל,סימון חברת למפרטי לנדרש לתקנות יתאימו דותוהעבו החומרים ,האבזרים כל
 כפי שמופיע בתוכניות חשמל.  יהיה העמודים

 

 ייבדקו שהם לאחר רק  בהצבת העמודים יוחל ,לעמודים בורות חפירת ביצוע הצבת עמודים לאחר

בלן ובתיאום עם  ,יש לסמן מיקום העמודים ע"י מודד מוסמך ועל חשבו של הקהמפקח ידי-על ויאושרו
  .חלקיו בכל העמוד שלמות על הקפדה תוך הדרושים בעזרת הכלים תבוצע ההצבה ,המפקח

 ראש של הנכונה הזווית ועל העמוד אנכיות על ,הישר הקו על לשמירה הסידורים הדרושים כל ייעשו
 בורגי ,ברגים ,םחבקי,משענות ,זרועות ,פלדה עמודי כגון תאורה עמודי של הפלדה אבזרי העמוד,גלוון כל

 אחרת. צוין לא אם812 י "בת כנדרש מגולוונים וכד' ,יהיו ביסודות עיגון
 

 0.5 בעובי אלומיניום פח או מגולוון פלדה מפח עשויה תווית עם יסומן סימון ושילוט עמוד אורך יהיה

  .הקרקע מפני מטר 2.5 בגובה יהיה הסימון עץ, לעמוד צריבה באמצעות או,מ"מ
 

 :יכלול הסימון באבץ מצופים מסמרים 4 באמצעות העמוד אל זקתווית תחו
 ;היצרן שם .א
 בארץ.  מיוצרים שאינם לעמודים – הספק שם .ב

 במטרים. העמוד של הנומינלי האורך .ג

 עץ. לעמודי – החיסון וחומר מועד .ד

 ממתכת. תאורה לעמודי – 812 י"בת כנדרש נוספים פרטים .ה

 מוסמכת. רשות ידי -על או המיוחד רטבמפ כנדרש נוספים פרטים .ו

 .מ"מ 50 של בגודל ספרות עם העמוד מספר .ז
 

 יהיה הספרות ספרות צבע של שבלונה באמצעות צביעה ידי-על יהיה ,עץ עמודי שאינם ,עמודים מספור

 .שחור

 ,הצבה לעומק הנחייה בהיעדר  בתוכניות, כמצוין יהיה ,סוגיה לכל ,בקרקע העמוד  הצבת ביסוס עומק

 עומקו ולכל מסביבו יחוזק העמוד.מטר 1.5 מאשר פחות לא אך ,מגובהו 20% בעומק יוצב העמוד

 .וזפת על ברגי הבסיס נגד חלודה ההצבה לפני בביטומן יימרח ,הטמון בקרקע החלק בקרקע,
 

 פלדה:  .עמודי5.1
 ,'מ 20 עד של זרועות באורך ללא תאורה ועמוד  'מ 18 עד של באורך זרועות עם מפלדה תאורה עמוד

  .הרוח של הבסיסית לפי המהירות במיון ,לפחות 47 בכינוי ,1חלק 812 י"ת לדרישות יתאימו
 

 העמוד:  א.מבנה
 :להלן כמפורט ,בתקן המפורטות הצורות מאחת יהיה העמוד

 
 העמוד. גובה לכל ואחיד מצולע או עגול שלו הערב שחתך עמוד -1
  שלהם העמוד( בניצב לציר הערב ) שחתך מנסרה בצורת או גליליים מקטעים המורכב מודרג עמוד -2

 הקטע. גובה לכל אחיד
 מצולע. או עגול הערב שחתך קוני עמוד -3
 

בסיס    לוחות הזרוע, ללא העמוד מתייחס לאורך המצוין .האורך כמצוין יהיו וצורתו העמוד אורך
   כנדרש . יבוצעו העמוד אל וחיבורם
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 עמוד(: ה  פתח (האבזרים ב.תא

 
 מפלדת "אלן" 3/8 " בבורג תיסגר דלת הפתח העמוד, בחלל האבזרים התקנת שיאפשר  פתח יהיה בעמוד

 . אחרת צוין אם אלא ,חלד-אל
 

 פלדה P.V.C צהוב/כבל ירוק באמצעות לעמוד תחובר הדלת העמוד, דופן עובי כמו יהיה הפתח דלת עובי

 כבל ונעלי בקצוות לולאה עם ר"ממ 10 דד בחתךמבו נחושת במוליך או ,לפחות מ"מ 2 בקוטר שזור

 פריק שבוי(. בלתי יהיה הדלת נעילת )בורג מ לפחות,"מ 4 בקוטר ברגים שני עם וחיבור
 

 :להלן כמפורט יהיו הפתח מידות אחרת צוין לא אם
 
 הפתח  יהיה של כשהקצה התחתון ,לפחות מ"ס 40 של בגובה פתח יהיה – מ 5 עד של בגובה .לעמוד1

 הבסיס. לוח מעל ,מ"ס 50 של בהבגו
 
 של    בגובה   יהיה הפתח התחתון של כשהקצה ,מ"ס 60 של בגובה פתח יהיה – מ  5 שמעל בגובה .לעמוד2

 הבסיס. לוח מעל ,מ"ס 60
 

 העמוד: ג.גימור
 

 בביטומן יצופו ,לוח הבסיס מעל מ"ס 30 של לגובה עד העמוד של התחתון והחלק העמוד של הבסיס לוח
 העמוד, צביעת תחתית של הציפוי ועל על הגלוון תבוצע הצביעה בלבד, במפעל תבוצע יעההצב חם,

 .RAL-6005ו/או  RAL-9006 לפי תבוצע אלקטרו סטטית בהתזה בתנור עמודים
 
 

 לעמודים: ד.יסודות
 

במסמכי החוזה ולפי פרטי   המפורטות המידות לפי יבוצע לפחות,היסוד 30 -ב מבטון יהיו היסודות
 בתוך  תבוצע לגודל הנדרש ואחרי אישור של המפקח,היציקה בהתאם ייחפר ליסוד ות החשמל,הבורתוכני

 .בטפסות תבוצע היסוד של עליונים מ"ס 30 הבורות,יציקת את יאשר שהמפקח לאחר הבורות
 

 הארקה, ולמוליכי לכבלים מעבר שרוולי יוכנסו היסוד ,בתוך לדרישות יתאימו טרום מבטון יסודות

 מ"מ 29 -ו לכבל" 4ו/או  מ"מ 80 -מ פחות לא אולם הנדרש בקוטר פלסטיים יהיו מצינורות םהשרוולי
 .הארקה למוליכי לכבלים ושניים שניים לפחות אולם ,הצורך לפי יהיה השרוולים מספר הארקה, למוליך

 
 יניהםב ייקשרו העיגון בורגי ברגים,-4 מ פחות לא אולם כנדרש ,עיגון בורגי יעוגנו היסוד בבטון

 באמצעות ביניהם יחוברו הפסים 2לברגים,  שירותכו מ"מ 30של בחתך אופקיים פלדה פסי 2 באמצעות

האנכי  הפס בראש .האבזרים בתא ויסתיים האופקיים לפסים ירותך זה ל,פס"כנ X4040בחתך אנכי פס
 1225 י"ת פי -על 4.6 של חוזק בדרגת יהיו העיגון בורגי חור, כל מ"מ 6 בקוטר ,לפחות חורים 2 יוכנו

 .1 חלק
 

 :יהיה הגובה אחרת נאמר לא כמציין אם יהיה  היסוד גמר גובה ומפולס חלק יהיה היסוד גמר
 הסופי. למפלס מתחת מ"ס 15 – במדרכות .1
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 הסופי. המפלס מעל מ"ס 7 – עירוניים -בין בכבישים .2

 .הסופי המפלס מעל מ"ס 15 – בגינון .3
 
 
 
 
 

 שפה אבן של קו עליון או הגינון שטח פני ,כביש אספלט ,המדרכה ,רצפהה משטח הוא הסופי המפלס

 לקטום יש ,הסופי המפלס מעל ליסודות הבולטים העמוד,  למיקום בהתאם העניין לפי מתוכנן או קיים

 מ"מ(. 20X20)45°  של בזווית היסוד, של העליונות השפות 4 את
 

 
 עמודים:  ה.הצבת

 

 הבסיס לוח מעל קפיץ ואום דסקית ,דסקית ,הבסיס ללוח מתחת קיתודס אום יותקנו עיגון בורג לכל

 .כבישים( המוצבים לאורך לעמודים (העליון האום  להבטחת נוסף ואום
 

 בין היסודות המרווח מעל פני מ"ס 5 של בגובה יהיו הבסיס לוחות של העליון שהקצה כך יוצבו העמודים

 .רזה בבטון ימולאו היסודות ופני הבסיס לוחות
 

 מ"מ 1.5 בעובי מפח מגולוון סינרים יותקנו ,הסופי המפלס מעל הבולטים יסודות על המוצבים לעמודים
 .בביטומן ויצופו אחד כל פח בורגי 2 עם ליסודות,הסינרים יחוזקו הבסיס לוחות שבין הרווח את שיכסה

 
 הפתחים דלתות ישפנ כך יוצבו העמודים,העמודים בגוון הסינרים את גם לצבוע יש צבועים בעמודים

הנסיעה   למסלול בניצב יהיו הפתחים דלתות פני למתחזק, נוחים ובטיחותיים בתנאים תחזוקה יאפשרו
 הפתחים ,בשולי הכביש מוצבים העמודים כאשר .שניתן במידה מדרכה(/השוליים לכיוון )הפתחים יופנו

 .הנסיעה כיוון נגד ימוקמו
 
 

 חג ומחזיקי דגלים: ו.זרועות תאורת
 

 לאחר יבוצע הגלוון  812י"ת בדרישות ותעמוד חם באבץ מגולוונת פלדה עשויה תהיה  פלדה עמוד על עזרו
 הריתוכים. כל

 קוטר היה עליה, ולכוחות הפועלים הכבלים למעבר מתאים ובקוטר בחתך פלדה מצינורות תהיה הזרוע

יעשה כיפוף ,2 "המזערי   הזרוע  שינוי  ואסור ,חלק יהיה הכיפוף  מקום קר, ובמצב במכונה הצינורות 

 ביחס מטר אשר 5.0 גובה עד לעמוד  פרט לפחות מ"ס 60 לעומק העמוד לתוך תוכנס הצינור,הזרוע בחתך

 .בברגים ותחוזק כמצוין  המידה תהיה אליו
 

 חלק  המהווה  וכיפה תאורה,טבעת גוף  לחיבור מתאים במעבר  ויסתיים משבבים ינוקה  הזרוע קצה
 אחרת צוין לא אם רטיבות, או מים חדירת ויאטמו בפני פנימה נוספת חלקהה ימנעו הזרוע של אינטגרל

 תיצבע צבוע עמוד של מעל האופק ,זרוע º 10של   ובזווית מ"ס 150 הזרוע באורך של האופקי החלק יהיה

 .העמוד שנצבע כמו
 

 מחזיק.ודלהיקף העמ יותאמו וצורתו החבק  אורך מחזיק 4.0 מגובה פחות  לא בעמוד יותקן  דגלים מחזיק
 עמודי על דגלים מחזיקי השלמת הריתוכים, לאחר יבוצע הגלוון מגולוון, יהיה חלקיו כל על הדגלים

 בו לצבע  בצבע זהה הדגלים מחזיק  את יצבע  הקבלן ,החבק והצינורות  לרבות מאלומיניום יהיו אלומיניום

 יורשה הקבלן אישורן אחרל ורק הביצוע תחילת לפני המפקח לאישור יוגשו אלה  זרועות  .העמוד נצבע
 .הלוח לייצור לגשת
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 ז.מגש עם אביזרים בפתח העמוד:  
 

מ"מ לפחות ,או מחובר   2מ"מ לפחות או אלומיניום בעובי  1המגש יהיה עשוי מפח פלדה מגולוון בעובי  
ע"י יצרן גוף   מ"מ לפחות,המגש יהי ניתן לשליפה ללא כלים ,המגש יאושר 5פלסטי כבה מאליו בעובי 

   התאורה .
 
 
 

המגש יכלול :    
 

( נטלים , קבלים ומצתים כמפורט ובהתאם למספר הנורות.1  
 

אמפר )עם   ניתוק  10קוטבי -תקע, אם לא ציין אחרת תהיה האבטחה מא"ז דו–( אבטחה לכל נורה ובית  2
ק"א לפחות לפי תקן אירופי. 10אמפר לבית תקע ,המא"ז יהיה לזרם קצר של  16 -אפס( לנורה ו IEC-947 

 
( מהדקי הספק לכבלים לכניסה ויציאה ולחיבור נורה יהיו מהדקי מסילה עם סגירה נפרדת לכל גיד  3

 המהדקים יהיו עם מגעים וברגים מפליז ויתאימו לחתכם של הכבלים.    
 

המהדקים יהיו בתוך "בית" פלסטי כבה מאחיו ,המהדק למוליך "אפס" יהיה בצבע כחול המהדקים יהיו  
ות כמספר המוליכים המתחברים אליהם. עם כניס  

 
,עם שלוש דסקיות ושני אומים.  5/16ברגים לפחות או בורג הארקה מפליז או נחושת 3( פס הארקה עם 4  

 
 

( חבקים לחיזוק הכבלים הנכנסים ויוצאים אל המגש.5  
 

וד עמיד  ממ"ר עם ביד  2.5( כל הציוד המותקן על גבי המגש יחווט באמצעות מוליכים גמישים בחתך 6
מעלות צלזיוס לפחות,אם מצת מותקן במגש אביזרים בפתח העמוד אזיח כבל חיבור  105לטמפרטורה של 

וולט,קיבוליות הכבל תהיה לפי הנחיות    5000לפחות,או לפולס 3000לגוף התאורה יהי למתח של  וולט 
 יצרן הציוד.  

 
 ח.ארגז אביזרים:

 
כל אבזרי העזר הדרושים ,אם רשת האספקה היא בכבלים ארגז אבזרים יהי בגודל המאפשר הכנסתם של 

 ,תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז, והוא יכלול מהדקים ופתחים נוספים לכבלים.
 

מ"מ )או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע"י המפקח( ,עם דלת נפתחת   1.5הארגז יהיה מפח דקופירט בעובי 
כלים ולא יישארו בידי החשמלאי המטפל  כלפי מעלה .לשם פתיחה או סגירה לא יהי צורך להשתמש ב

 חלקים מתפרקים מן הארגז.
 

לפחות,כל חלקי הפח יוגנו בפני שיתוך ע"י   54הארגז יהי אטום מפני חדירת גשם ואבק בדרגת הגנה של 
.כל הברגים ,צירים וכו', יהיו מפלדה מצופה בקדמיום.הברגים  918ניקוי כימי וגלוון חם לפי דרישת ת"י 

ר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב תנודות ורעידות. ,האומים ושא  
 

 את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים ומחוברים ועם כל חלקי התלייה הדרושים, 
 בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם יעברו כבלים לנורות ולרשת.

 
י עץ ,או בטון, או קונסטרוקציה.החיזוקים יהיו  לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד

 שטוחים מסביב לעמוד )או פרופיל קונסטרוקציה( עם בורגי הידוק או חיזוקים מסרטי נירוסטה. 
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מ"מ לפחות או  2מ"מ לפחות, או אלומיניום,בעובי  1בתוך הארגז יורכב מגש של פח פלדה מגולוון בעובי  
מ לפחות. על מגש יורכבו האביזרים כמפורט להלן:מ" 5חומר פלסטי כבה מאליו בעובי   

 
 א( נטלים , קבלים ומצתים כמפורט ובהתאם למספר הנורות.

 
אמפר )עם ניתוק  10קוטבי -תקע. אם לא ציין אחרת תהיה האבטחה מא"ז דו–ב( אבטחה לכל נורה ובית  

פי תקן   אירופי.ק"א לפחות ל10אמפר לבית תקע ,המא"ז יהיה לזרם קצר של  16  -אפס( לנורה ו IEC-947   
 

( מהדקי מסילה לחיבור כבל ההזנות לנורות.  3  
 

מ"מ עם שלוש דסקיות ושני אומים.  8( בורג הארקה ,פליז או נחושת, 4  
 

( חבקים לחיזוק הכבלים הנכנסים ויוצאים אל המגש.5  
 

מעלות   105 ממ"ר ,עם בידוד עמיד לטמפרטורה של 2.5(  חיווט המגש עם מוליכים גמישים בחתך 6
 צלזיוס.

 
אם האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של גוף התאורה יהיה המגש כמפורט לעיל, למעט סעיף 

מעלות לפחות. 75משנה א' ובידוד המוליכים יתאים לטמפרטורה של   
 

 
 .לוחות למתח נמוך: 6
 

 התקנים ממכון התעדה תקן או ות בעל יצרן של במפעל וייוצרו ,חלקיו על 1419 י"ת בדרישות יעמדו לוחות
 הראשי המפסק לזרם בהתאם – איכות דרישות ממערכת :נמוך למתח חשמל לוחות – 22 ת"לת בהתאם

 .בלוח
 

 ואבזרים בציוד יש להשתמש הלוח אל המתחברים אלומיניום בכבלי שימוש נעשה  בהם מקרים באותם
 .לקליטתם המיועדים

 
המתכנן   תוכניות הכלליות שבתוכניות, ולמידות המבנה לצורת ,החיבורים לתרשים בהתאם לוחות ייבנו

 צורת מצוינים שבה תוכנית לקבלן תסופק אם תכניות לייצור, מקרה בשום אינן במכרז
 בה  המידות שכל ,בזאת מודגש אולם ,בלבד עקרונית תהיה התוכנית ,הציוד שבתוכו ומערך הלוח 
 הן מרביות. 
 

 ולהכנסתו להעברתו,להתקנתו המיועד המיקום את הלוח תכנון פניל ולוודא למדוד ,לבדוק הקבלן על
 הלוחות של מפורטות תוכניות יכין שהוכנו בשטח,הקבלן הגומחות את הקבלן ימדוד כך לצורך למקומו,

 המכשירים  ומידות מספר ,חזית  פרטי ,מבנה ,לוח כל של  מחייבות מידות חיצוניות  ,חלוקה :תכלולנה אשר
 .פיקוד ותוכניות  הזרם לחלוקת קווי-חד תרשים הקבלן יכין לזה  ףבנוס בציון התוצרת,

 
 סימון שיטת את השיטה התואמת לפי החיווט של והמהדקים החיווט ,הציוד יסומנו ובתוכניות בתרשים

 .1חלק 1419 י"בת Annex E 1 הדרישות על סמך פרוט לתכניות יצורף כן כמו המהדקים
 

 לייצור לגשת יורשה הקבלן אישורן לאחר ורק הביצוע תחילת פניל המפקח לאישור יוגשו אלה תוכניות
  .הלוח

 

 : .בדיקת הלוחות6.1
 

 או/ו פיקוד מערכות ללוחות עם הלוחות, לבדיקת למפעל המפקח את הקבלן יזמין הלוחות ייצור גמר עם
 בלןהק רשאי המפקח אישור לאחר רק .של המערכות סימולציה ניסוי הפעלת גם הבדיקה תכלול בקרים

 .לאתר  הלוחות את להעביר
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 .סריקה תרמוגרפית: 6.3
 

 באמצעות הסריקה תבוצע הסריקה, לביצוע מתאימה הכשרה בעלי טכנאים ידי-על תבוצע הסריקה
 .הנבדקים האלמנטים החום של הבדלי עם צבעונית תמונה המספק ,תרמית הדמיה מכשיר

 
 הסריקה  תוצאות שעה לפחות במשך  70% ותלפח הצרכנים מרבית את להפעיל יש הסריקה ביצוע לצורך
 סוג ,המדויק מקומם בציון הסריקה במהלך הלקויים שהתגלו הפרטים יצוינו שבו ממוחשב בדוח יינתנו

 .לתיקון והמלצות הליקוי
 

 ,נוספת  סריקה יבצע מכן הקבלן לאחר בלוח חיזוקים ,נדרש אם ,יבצע הקבלן ,הסריקה לתוצאות בהתאם
 .תקינה התמונ לקבלת עד וכך

 
 סריקה הקבלן יבצע,יותר או A 250של  לזרם ראשי מפסק עם לוח הקבלן ביצע שבו במתקן ללוחות

 ,שבמתקן הלוחות לכל תבוצע הבדק,הסריקה שנת בתום נוספת וסריקה ,ההפעלה לאחר תרמוגרפית
 .A 250-מ  הקטנים לזרמים אלו המיועדים לרבות

 
 עבור חברת החשמל:  .הכנות7
 

 ביצוע יתאם הקבלן.ומונים אבטחה ,כניסה למערכת המיועדות הכנה עבודות י"חח עבור יבצע הקבלן

כניסה  – הראשי ללוח ההזנה קו לכניסת בנוגע י"חח עם לתיאום אחראי הקבלן.י"חח עם אלו עבודות
 .צבירה פסי באמצעות מהדופן כניסה או ,מלמטה כבלים באמצעות

 
 לוח מפוליאסטר משוריין :  .מבנה8
 

לפי   בסיבי זכוכית ובמידות מחוזק מפוליאסטר עשויים מארונות ויורכב חיצוני לשימוש מיועד ההמבנ
DIN 43629 . ב כמוגדר חיצוניים פיזיים בתנאים יעמדו הארונות IEC-60947 – בעלי דרגת אטימות

IP43בדרגה מאליו כבה ומחומר לפחות V0 בתקן UL94 . 
 

 של הכללית ייפגעו בהגנה שלא כך מיוצרים התריסים יהיו לארונות אוורור בתריסי צורך יש אם
 כמוגדר ,או צילינדר בריחי -רב מנעול עם בריחית-תלת תהיה הארון דלת של  הסגירה מערכת.הארון

 .צילינדר המנעול יהיה אחרת צוין לא המיוחד,אם במפרט
 
 חוץ : .מרכזייה לתאורת9
 

 תוכניות ביצוע למרכזיות.להלן המפורטות תולתוספו לעיל המפורט לפי תבוצע חוץ לתאורת מרכזייה
 של ותפעול לאחזקה המועברות למרכזיות.לתוכניות י"חח אישור לקבל יש ,י"חח שדה את גם הכוללות

 .לתכניות הרשות אישור יש לקבל ,אחרת רשות או ,מקומית רשות
 

 משוריין מפוליאסטרמארונות  או וצבוע מגולוון ,לפחות מ"מ 2 בעובי פח מארון מבנה המרכזייה תיבנה
 או בפנלים יותקן שבמרכזייה החשמלי גגון,הציוד מעליו יותקן בארון פח בנויה המרכזייה כאשר

יהיו  עמוד על המותקנת למרכזייה כניסות מלמטה, יהיו הכבלים כניסות כל.שקופות פלסטיות בקופסאות
 IP54.בדרגה  אטומים מכפשים )גלנדים( באמצעות

 
 קצר אם המפקח,זרם על ידי שיאושרו ,מתאימים תליה באמצעי יצויד עמוד על נתהמותק למרכזייה ארון

-IECתקן  לדרישות בהתאמה ,לפחות א"ק 10 של קצר בזרם יעמדו והמרכזייה הציוד  כל ,אחרת נאמר לא

60947 . 

 
 .שילוט : 10

 
 .הברק( סטנדרטי )חץ אזהרה סימון עם יותקנו שלטים ,מבחוץ ,המרכזייה דלתות על 
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 .יסוד למרכזייה :11
 

 יצוק  ,לפחות 30 -ב יהיה מבטון היסוד התוכניות, לפי בטון יסוד על תותקן – פח בארון הבנויה מרכזייה .א
 .בטפסות

 
 לא  אם.מ"מ 110 בקוטר מעברים5 לפחות  יבוצעו שרשוריים מצינורות לכבלים מעברים ביסוד לבצע יש

 לפחות  מ"ס 20 ויבלוט הסופיים לפני הקרקע מתחת לפחות  מ"ס 30 של בעומק יוטמן  היסוד ,אחרת נאמר
 היסוד של העליונות השפות 4 את לקטום יש ומפולס, חלק היסוד יהיה גמר .הסופיים הקרקע  פני מעל

 מ(."מ X 20מ"מ  20מעלות) 45של  בזווית
 

וגנים וע הארון לחיזוק מרותכים ברגים עם ,מזוויתנים תהיה היציקה,המסגרת לפני תורכב היסוד מסגרת
 מאוזנים. יהיו המסגרת פני בבטון,  לחיזוקה מרותכים

 
 מקורי מסד על או כמפורט לעיל בטון יסוד על תותקן - משוריין מפוליאסטר בארון הבנויה מרכזייה .ב

 משוריין. מפוליאסטר המסד יהיה אחרת צוין לא אם לקרקע שיעוגן ,משוריין מפוליאסטר
 
 יהיה המשטח מטר, 3 אופקי ברוחב עבודה משטח יהיה אורכה לכלו המרכזייה בחזית – עבודה משטח .ג

 .מאבני ריצוף  או ,מאספלט או ,מ"ס 20 בעובי מבטון
 

 צבירה וחיווט : .פסי12
 

 יחסית מוליכות אלקטרוליטית בעלת מנחושת יהיו ,והארקה אפס ,מופעים )פזות( 3 בשביל הצבירה פסי
 .בתוכניות התאם למצויןב הלוח בתוך יסודרו הצבירה פסי  99.8% של 

 
 להכין יש הלוח בקצוות.מתאימות דסקות עם שיתוך נגד מצופים פלדה בבורגי ייעשה  הצבירה פסי הידוק

 .ללוח נוסף שדה שייבנה במידה התקנת גשרים לאפשר כדי ,צבירה לפסי חיבור של נוחה אפשרות
 הצבירה שפסי במידה גם חלה זו ,דרישהAmendment 1 ,IEC-60890 תקן  לפי יהיה הצבירה פסי חתך

 ,ואפס הצבירה פזות ,פסי יידרשו אם תבוצע צבירה פסי צביעת או בידוד.מבודדים או צבועים ,מצופים
 .מקרית נגיעה בפני מוגנים יהיו

 
 הארקה ואפס:  .פסי13

 
 .הדוק חשמלי ובמגע ,הלוח לגוף יציב ויחוזק באופן הלוח של התחתון בחלק יסודר הארקה פס .א

 הארקת  בשביל , 5/8 " מפליז ברגים 2 להתקין יש הארקה פס כל הלוח,על אורך לכל יותקן הפס
 בשביל נפרד יצויד בבורג הארקה הארקה,פס לפס ומכשיר מפסק מכל ישיר חיבור לבצע יש עצמו וכן לוח 

המופע   עבור הצבירה פס מחתך 50% לפחות יהיה הארקה פס חתך.שמורים ברגים 30% ועוד ,מעגל כל
 פזה(.)
 
 פסי כחתך יהיה פס האפס של המזערי החתך המופעים, לפסי ובסמוך הלוח אורך לכל יותקן האפס פס .ב

 .שמורים ברגים 30%ועוד  ,מעגל לכל נפרד בבורג יצויד האפס פס המופע,
 

 הדינאמיים  מיכני בכוחות באופן לעמידה יחושבו והמבדדים הצבירה קצר פסי פסי זרמי עמידות
 פסי מערכת כל מבלי שייפגעו, שנייה 1 עד של לזמן הצפוי סימטרי קצר בזרם תרמי ופןובא המתפתחים

 המופעים פסי בין המזעריים המרחקים תיכנס לתהודה, לא שהיא כזו בצורה ותותקן תחושב הצבירה
 זחילה או ,השונים החלקים בין באוויר מתח פריצות ימנעו ,לגוף פסי המופע ובין עצמם לבין השונים

 .הקצר זרם הפסקת בזמן ך המבדדיםלאור
 

 המתפתחים בכוחות הדינאמיים שיעמדו כך ,מעבר ומבודדי תמיכה מבודדי בתוך יותקנו הצבירה פסי
הקצר   בזרם עמדה הצבירה ופסי המבודדים קונפיגורציית כי להראות הקבלן .על סימטרי קצר בזרם

 -KA 10.מ פחות לא אולם החוזה במסמכי יוגדרו הקצר זרמי.מוסמכת, מעבדה בבדיקות המפורט
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 פנימי:  .חיווט14
 

 יהיו הלוחות שבתוך המוליכיםTTA .בדיקות שעבר הלוח  יצרן הנחיות לפי יהיו צבירה ופסי חיווט חתכי
 ,הפיקוד והארקה (,מערכת אפס מופע בהתאם לתפקידיהם )היינו התקניים ההיכר בצבעי בידוד בעלי

בעלי   מוליכים עם יבוצעו ,וולט 400/230 מתח מאשר אחרים תחיםבמ והמערכות הפועלות הסיגנליזציה
 .שונים בצבעים בידוד

 
 מיותרות  הצטלבויות צפיפות או ללא מסודרת בצורה ייקבעו הלוח שבתוך שהמוליכים כך על להקפיד יש

 תתעל  לתוך להכניסם או ,ביחד לקשור יש ,לאותה מערכת או ,מעגל לאותו השייכים המוליכים ביניהם,את
 .מתאימה פלסטית חיווט

 5 עוברים בו אחרת,במקום נדרש אם פרט ,גמישים מוליכים יהיו חיווט בתעלות המונחים המוליכים
 30% של תוספת יאפשר התעלות נפח פלסטיות מחורצות, חיווט בתעלות המוליכים יותקנו ויותר מוליכים

 .המוליכים למספר
 

 המוליכים שמעל קצוות לזרמים הלוחות בתוך חיווט A125 .ומבודדים גמישים צבירה פסי עם יהיה
 עם יבודדו ר"ממ 16 מעל בחתך  שרוולים,מוליכים באמצעות ויבודדו נלחצים כבל  בנעלי יצוידו השזורים
 לרבות המוליכים   לפחות,חתך  º C    90של   לטמפרטורה יתאים המוליכים בידוד.בחום מתכווצים שרוולים

 לפי יהיה המוליכים ר(,חתך"ממ -1.5 מ קטן לא יהיה (נמוך במתח פיקוד מוליכי
 55°C. לטמפרטורה שלAmendment1,IEC-60890,תקן

 

 מסילות וכיסויי הגנה : ,שילוט,.מהדקים15
 

 הנכנסים  המוליכים כל בשביל חיבורים ובלוקי מהדקים בסרגלי יצויד סידורי כניסה ויציאה הלוח
 בחתך למוליכים  מהדק קטנים מאשר יהיו  לא אולם ,המוליכים לחתך יתאימו המהדקים והיוצאים,מידות

 דרישת ולפי למעגלים בהתאם ויסומנו שונים למערכות ומתחים שונה בצבע יהיו המהדקים ר,"ממ 4
 .המפקח
 .לפחות V 400של למתח מבודדים יהיו פיקוד מהדקי לפחות V 250 מבודדים יהיו הספק מהדקי

 השטח  כל על משטח לחיצה י הידוק"ע סילה עלמ על להתקנה מודולארי מטיפוס יהיו המהדקים
 .סימון בשלט יצויד מהדק הידוק נקודתי,כל בעלי במהדקים להשתמש אין

 
 :כדלקמן בצבעים יהיו המהדקים

 אפור. או חום – מופע .א
 כחול. – אפס .ב
 לבן. – פיקוד .ג
 ;אדום – בקרה .ד
 .ירוק–צהוב – הארקה .ה
 

 למוליכים יתאימו האפס אחרת,מהדקי המפקח אישר אם אלא ,קיםמהד דרך יבוצעו ללוח החיבורים כל
 בורג,כניסות לאותו מתחת שונים בחתכים מוליכים במהדק לחבר המופעים,אין מוליכי לחתך זהה בחתך

 מהדקי בהתאם וימוקמו ירוכזו מהדקים מודרגים, צבירה פסי באמצעות יהיו ומעלה A 630-מ ויציאות
 .בנפרד מערכת כל ,המעגל של ההפעלה מערכת מהדקי יד -על ירוכזו פיקוד

 
 וגישה המוליכים נוחה של התחברות ויאפשרו ,ללוח גישה ישנה בו צד באותו יותקנו המהדקים סרגלי

 מהירה התמצאות המהדקים מתח,כן יאפשרו תחת הנדון התא או כשהלוח אפילו ,אליהם חופשית
 נוחה,  ואחזקה

 
מעל   או ,מעלה כלפי וליציאות  לכניסות מתחת לפחות  מ"ס 20 של יותקנו במרחק המהדקים סרגלי 

 יצויד הוא ,מוליכיאלומיניום לקליטת גם מיועד שהלוח מקרה בכל מטה, כלפי וליציאות לכניסות
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 יותקנו ,שונה ליעוד או שונה למתח מהדקים קבוצות אלה,בין מוליכים לחיבור המתאימים בהתקנים
 .מסילה מעצורי יותקנו המסילה על הדקיםמ קבוצות משני צידי .מבודדות מחיצות

 
 

 סימון :  .שלטי16
 

 :להלן כמפורט יבוצע שילוט
 
 המזין בלוח המעגל מספר,המזין הלוח ומספר שם ,מספרו ,הלוח שם את הכולל שלט יותקן לוח כל על .א

 שנאי רמאש מיותר מוזן שהמתקן במידה) המזין ומספר השנאי ההזנה קו וסוג חתך ,(באמפר ההגנה וגודל
 אחד.

 
 התא.  מספר עם שלט יותקן הלוח של תא כל על .ב
 
 והתא. הפנל מספר עם שלט יותקן הלוח של פנל כל על .ג
 
 ישולטו ,מדידה מנורות ומכשירי ,מגענים ,מבטיחים ,לחצנים ,מפסקים ,כגון החשמליים  הרכיבים כל .ד

 ח. בלו התקנתם וגם במקום הלוח בחזית הפעלתם מצד גם סימון בשלטי
 
 או זר מתח קיים המקומות בהם בכל "ראשי מפסק לפני " מתח או זר( מתח אזהרה ) שלטי יותקנו .ה

 ראשי.  מפסק לפני מתח
 
 שלטי ,כיסוי ההגנה ועל בנפרד פס כל על – ראשיים  מפסקים המזינים הצבירה פסי על יותקנו .ו

 ראשי(. מפסק לפני מתח – אזהרה)אזהרה
 
 קצה בכל ישולטו ,בתוך הלוח והפנימיים בלוח המחוברים (ופיקוד הארקה ,אפס המוליכים )מופע(, כל .ז

 המעגלים  מספרי את ישאו מעגלים למוליכי סימונים.מסומנים פלסטיים שרוולים באמצעות ,המוליך של
 המופע. וסימול

 
 לקצה קשירה ידי-על יותקנו הקווים סימון שלטים,שלטי באמצעות יסומנו ללוח הנכנסים הקווים כל .ח

 במידת  עצמם לבין בינם החלפתם את המאפשר אחיד בגודל יהיו כל השלטים הצינור, או ,הכבל
 .הצורך

 
 נוסח  חרוט ועליהם שכבות סנדוויץ' 3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו ,אחרת נדרש לא אם ,הסימון שלטי

 ידי-על שתסופק הברשימ יפורט אשר הנוסח או ,מעגל ומכשיר כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות
 פלסטיות. מסמרות או ניקל מצופים פח בורגי באמצעות ללוח המפקח,השלטים יחוזקו

 
 הגנה : .כיסויי17

 
 ונקודות החיבור פסי,הצבירה פסי וכן דלת של פירוק או פתיחה לאחר למתח הגלויים המקומות כל

 חלק או מהדק ,מעגל גים,כלבר באמצעות שקוף מחוזק קשיח פלסטי בכיסוי יכוסו  ,הדלתות על החיבור
 ,הפיקוד במערכת זר ממקור ומתח הלוח הראשי הזנת המפסק ניתוק אחרי מתח תחת נשאר אשר אחר
 .ובולט  ברור בשלט אזהרה ויסומן  מקרי מגע בפני יוגן

 
 פסי לבין בין הכבלים שיחצוץ ,מבודד מחומר מחיצות להתקין יש כבלים של מעבר יש בהם בלוחות
 .הגנה כיסוי מעליהם להתקין יש הלוח בתחתית מותקנים הצבירה פסי אחרים,אם חיים וחלקים הצבירה

 
 .מסילות לציוד ומהדקים:18

 
 .האבזרים צידי קבוצות משני יותקנו מסילה מעצורי הרלוונטי, התקנים לדרישות יתאימו המסילות
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 .ציוד בלוחות חשמל: 19

 
 הציוד בלוחות החשמל יהיה לפי הפירוט כדלהלן: 

או מרלין ג'רין,ויהיו בעלי יתרות זרם   ABBמפסיקים חצי אוטומטיים בלוחות יהיו מתוצרת סצ'ה ז"א 
מעלות , כמו כן יכללו גם ידיות מצמד   40תרמיות ומגנטיות ניתנות לכוון , יתאימו לטמפ" סביבה של 

NZM   נשלפים יותקנו כבל וולט.למאמת"ים  400 -ק"א  ו 45. מגעי עזר לכולם הם יהיו לזרם קצר סימטרי
תקע לחיבור הפיקוד למערכת הלוח, ההגנות הדרושות תקבענה בנפרד המאמת"ים   -פיקוד +שקע

 .IEC -947והתקנתם יתאימו לתקן 

 
 א.מא"זים:  

 

, או מרלין גרין או. המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק    ABB-STOTS 280S  ,270 Sמא"זים יהיו מתוצרת 
מ"מ לפאזה ויהיו   17.5לפי דרישה ובעלי רוחב מודולארי    B,C, אופייני ,   IEC  898ק"א לפי תקן  10

 ניתנים לגישור , להוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תמורת תוספת כספית עבורם.
 

 ב.מגענים  ומתנעים: 
 

ת מיליון פעולות ,יכללו מגעי עזר בכמו 3 -ל AC3מגענים יהיו מתוצרת טלמכניק , או הם יהיו בעלי אופיין 
,המתנעים יכללו גם בנוסף : יתרות זרם דיפרנציאלית ניתנות  KWHהדרושה ויסווגו לפי הספק המנוע 

 לכיוון.
 

 ג.ממסרי זרם פחת לאדמה:
 

החדש לפי    Aמילי אמפר דגם  30המפסיקים יהיו מתוצרת  זהה לתוצרת המא"זים ויהיו בעלי רגישות 
 התקן .

 
 ד.מפסקי פקט לפיקוד : 

 

מתוצרת קלוקר מילר ,או ש"ע  מחירם כולל גם : ידיות מצמד ורוזטות  חרוטות. המפסיקים יהיו   
 

 :  H.R.Cה.  נתיכי 
 

 יהיו מטיפוס  מנתק נתיכים עם ידית שליפה משותפת הכלולה במחירם ויהיו בעלי תאי כיבוי קשת . 
 

 ו. שעוני מיתוג : 
 

מתוצרת גרסלין ויכללו רזרבה מכאנית   שעוני מיתוג יהיו דיגיטאליים בעלי שתי תכניות )יומית ושבועית(
שעות לפחות.שעונים  100-לשעונים מכאניים ורזרבה חשמלית לשעונים אלקטרוניים , הרזרבה תהיה ל

שעה לכל היותר.  1.5דרגות ושעונים שבועיים יהיו בעלי רזולוציה של  15יומיים יהיו בעלי רזולוציה של   
 

 ח.לחצנים : 
 

ומתוצרת קלוקנר מילר או טלמכניק  או 55IPמ"מ בעלי דרגות אטימות  22.5לחצנים יהיו עגולים בקוטר 
אמפר . הדקי החיבור של הלחצנים יהיו משוקעים לפי דרישות התקן   10ש"ע ,מגעי הלחצנים יהיו לזרם 

 האירופי.
 

 ט.מנורות סימון:
 

בטור . נורות סימון  וואט 3וולט עם נורות ליד   250מ"מ למתח  22.5מנורות סימון תהיינה עגולות בקוטר 
 על מסילה תהיינה מודולארית ומטיפוס ליד. 

ליעודים שונים יקבעו צבעים שונים של כיפת ללא תוספת מחיר . המנורות תהיינה מתוצרת קלונקר מילר 
 או טלמכניק, הדקי חיבור המנורות יהיו שקועים לפי תקן האירופי. 
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 ז.מכשירי מדידה: 
 

או של חברת אריאל שי  ויהיו במידות הנקובות בסעיפי   CELSAרדו או מכשירי המדידה יהיו מתוצרת א
 ו"א לפחות. 10מ"מ( .אמפרמטרים כוללים במחיריהם מש"ז  96X96כתב הכמויות )

וולט , אמפרמטרים שאינם   0-500מצבים לתחום  7וולטמטרים כוללים במחיריהם בורר פאזות בן 
 ליניאריים יכללו סקלת קצר להתנעה.

 
 ם הגנות: י.תיאו

 
על הקבלן לספק עקומות מפורטות ובגודל התקני לשם תיאום הסלקטיביות בהגנות שבמתקן החל בצד  

 ק"ו( וכלה במפסקים בצד החלוקה במתח נמוך, וזאת עפ"י נתוני הציוד שהותקן.  22מתח הגבוה )
 

 יא.מגני מתח יתר:  
 

וולט . זרם  1000וולט למתח בדיקה    280מגני מתח יתר בלוחות להתקנה פנימית יהיו למתח עבודה פאזי 
 ק"א , עם אינדיקציה על פעולת ההגנה.  10פריקה 

 
 יב.תוכניות יצור לוחות לאישור: 

 
 התוכניות שעל הקבלן להגיש לאישור תכלולנה גם: 

 .1:10מראה חזית הלוחות בק"מ  ▪
, הספקים   ▪ , דגם יתרות זרם  ,  רשימת כל האביזרים שיותקנו עם פירוט של שם היצרן  , מתחים 

 תדירויות  ושאר נתונים המוכיחים כי הציוד המוצע עומד בדרישות החוזה . 

 פרטים מלאים לגבי פסי הצבירה בלוח. ▪

 פרטים מלאים לגבי פסי מהדקי יציאה ומהדקי פיקוד. ▪
 פרטים לגבי צביעת הלוח.  ▪

 חישובים המוכיחים את עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי קצר הצפויים בלוחות. ▪

 

ה בגודל  כל  גיליונות  ע"ג  תוגשנה  לוחות A4תוכניות  שרטוטי  קבצי  את  הקבלן  ימסור  הפרויקט  ,בסוף 
יתחיל  הלוחות  יצור  לתוכנית  המזמין  אישור  קבלת  לאחר  ,רק  אוטוקאד  בתוכנת  דיסקט  ע"ג  החשמל 

לאחר גמר הלוחות על הקבלן לבקש ולקבל בדיקתן   אישור המתכנן ומהנדס חשמלהקבלן ביצורם כמובן  
 ישורן.וא

 
 

 20. גופי תאורה חוץ: 
 

 לדרישות בהתאם ויותקנו יסופקו,וכו התקנה אמצעי גמר אבזרי ,ציוד ,נורות לרבות  ,חוץ לתאורת גופים
 וזאת כנדרש ,מציע התאורה שהוא גופי מסוגי אחד מכל ופועלת מחווטת דוגמה מועד מבעוד יספק הקבלן
 העזר ואבזרי הנורות ,התאורה גופי את יזמין לא הקבלןהעזר, וציוד וסוגי האבזרים הדגמים אימות לצורך
 המפקח והתאמות,אישור לשינויים בדרישות עמידה לרבות ,שהגיש לדוגמה אישור המפקח קיבל בטרם
 .  המוצעים התאורה גופי בדיקת לאחר יינתן

 
 את ללהכו ,התאורה גוף יצרן של קטלוג יצורף תאורה גוף לכל20 י "ת בדרישות יעמדו תאורה גופי

 :הבאים הנתונים
 
 גוף של מפורט (מבנה, ,בנייה חומרי ,טכניים נתונים ,תיאור ,דגם שם ,היצרן ט"מק ,היצרן שם .א

 (IPxxx);הגנה  דרגת ,התאורה
 אור. עוצמת ,פילוג עקומת , 5288 י"ת לפי אורית יעילות) )פוטו מטריים נתונים .ב
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 גוף יצרן ידי-על המאושרים,(קבלים ,מצתים ,מדלקים ,נטלים) אחרים חשמליים רכיבים יצרני שם .ג

 ונתונים  יצרנים ט"מק ,הנורות ויצרן התאורה
 וכו.  הספק איבודי ,הספק כופל מקדם ,הפעלה טמפרטורות ,טכניים

 

 ,נצילות ,תחילי אורי שטף,נומינלי  חיים אורך ,הנורה הספק ,הנורה סוג ,יצרן ט"מק ,יצרן שם – לנורה .ד
 .הנורה בסיס ,צבע מסירת מקדם ,אםמתו אור צבע

 .מעבדה או יצרן הנורה ידי -על ויאושר ולהספקה הנורה לסוג יתאים וקבל מדלק ,מצת ,נטל כל
 

 לעמידות היצרן  אישור ,למפורט לעיל בנוסף ,יצורף פלסטיים מחומרים  הבנוי חוץ לתאורת תאורה גוף לכל
 .הארץ בתנאי אדומה -ואינפרא הסגול-על קרינה בפני ,(וטמפרטורה רוח אקלים בתנאי

 
 ,מיובא בגוף ניתן להשתמש החשמל, בתקנות הנדרשים לצבעים להתאים חייב התאורה בגופי החיווט כל

 בצבעים יסומנו שלו המוליכים קצות בתנאי שכל ,בתקנות לנדרש מתאימים אינם המוליכים שצבעי
 .מתכווצים באמצעות שרוולים ,החשמל  בתקנות הנדרשים

 
 גופי התאורה:  נה.מב21

 
 יהיה התאורה גוף ,מבנה  20 י"ת יתאימו לדרישות לייצורו המשמשים החומרים וכן התאורה גוף א.מבנה

 אלומיניום ,גבוה בלחץ מוזרק אלומיניום ,יצוק אלומיניום :מגנטי,כגון-ברזלי,פרו  לא מחומר עשוי
 לנורה תא  ,לפחות תאים 2 יהיו אורההת פלסטיק,לגוף-תרמו או ,מגן בצבע צבוע משוריין פוליאסטר,משוך

 .יחד גם התאים לשני משותף מכסה או תא לכל ספציפי מכסה מותר שיהיה ,כבל ולכניסת לציוד ותא
 התאורה.  של גוף פנימי  ממבנה כחלק ,התאורה גוף סגירת לאחר תתבצע התאים מותר שהפרדת

 

 בתנודות התרופפות והשתחררות נגד התקנים עם יהיו האבזרים ושאר האומים ,הברגים – חלקים .ב
 מוגנים או חלד-מפלדת אל יהיו 'וכו אומים ,טבעות ,ברגים כגון התאורה בגוף הפלדה חלקי וברעידות ,כל

 מתאים. ציפוי באמצעות חלודה בפני
 
 מותר ,לפחותIP55Xשל בדרגה ורטיבות אבק בפני במיוחד אטומים יהיו והרפלקטור הנורה תא .ג

 או מיוחד אטם או "מסנן נשם" דרך הגוף והתקררות התחממות בעת מסונן ראווי תנועת שתתאפשר
 נשם.  ללא כאמור בדרגת האטימות לעבודה יתאימו

 
 .החיבורים של חימום יתר למנוע מנת על נפרד בתא תהיה הכבל כניסת – עזר ואבזרי חיבורים תא .ד

 מהדקים יהיו החיבורים בתא .החיבור למהדקי Cמשיכה  מאמצי העברת ימנע התא בתוך הכבל חיזוק
 .  לגוף וקבועים לפחות 105של   בטמפרטורה העומדים

 
 22.חיווט לגוף תאורת חוץ:

 
 -א.כבל הזנה ממגש עם ציוד הדלקה בבסיס העמוד )או בארגז אבזרים(עד הכניסה לגוף התאורה יעמוד  ב 

ממ"ר.  2.5וולט.חתך המוליכים  5000וולט או פולס )דופק( של לפחות  3000   
 

הקיבוליות של הכבל ההזנה תהיה לפי הנחיות היצרן,בכניסה לגוף התאורה הכבל יחובר למהדקי כניסה  
מעלות ולמתח הפעלה של הנורה ,המהדקים יהיו מקובעים  105מיועדים לטמפרטורה של קוטביים,ה-תלת

מעלות עד לבית הנורה.  180-בגוף התאורה.מהמהדקים יהיו מוליכים עמידים ב  
 

יותקן ממגש האביזרים בעמוד )או בארגז אביזרים( אל גוף  –ביזרים מותקנים בגוף התאורה ב.כאשר הא
ממ"ר לפחות ובידוד לפחות.    2.5התאורה ,כבל עם מוליכים בחתך   

 
הכבל מהרשת עד לארגז האביזרים יהיה בחתך לפחות   –ג.כאשר ההזנה לגוף התאורה היא מרשת אווירית 

מעבר הכבל מהארגז לרשת יהיה דרך צינור פלטי קשיח  בקוטר מ"מ לפחות.מעלות לפחות , 90 -ובידוד ל  
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 23.הנורות:
 

הרץ.על הקבלן לספק מידע מלא בקשר לתכונות   50וולט , 230הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח של 
 האופייניות של הנורה ,לפי הדרישות המפורטות,המידע יתייחס לנתונים הבאים :

 
נל"ג, כספית וכו'(.א.טיפוס הנורה )  

 
 ב. שם יצרן.

 
 ג. הספק הנורה בוואטים. 

 
 ד. שטף האור בלומינים. 

 
 ה. גוף אור במעלות קלווין.

 
 ו. אורך חיים.  

 
 ז. שינוי שטף האור במשך אורך החיים של הנורה. 

 
 ח. סכימת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן.

 
 ט. מצב התקנה )אופקי, אנכי(.

 
 א. נורות נתרן לחץ גבוה:

 
 התכונות של נורות נתרן לחץ גבוה יהיו כמפורט להלן במידה ונבחרו: 

 
שעות עבודה )לפי קטלוג היצרן(. 24000א. אורך החיים לפחות    

 
% .  %10 מאורך החיים ,תהיה של  50ב. נפילת תפוקת האור המרבית ,לאחר   

 
 ג. הפעלת הנורה לא קשורה במצב התקנתה )אופקי,אנכי(.

 
מעלות קלווין לפחות. 1950ד. טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה   

 
לפחות. 40ה. מקדם מסירת הצבע יהי   

 
 נורות עם צבע אור משופר יהיו כמוגדר במסמכי החוזה.

 
 ב. נורות מטל הלייד: 

 
 התכונות של נורות נתרן לחץ גבוה יהיו כמפורט להלן במידה ונבחרו: 

 
עבודה )לפי קטלוג היצרן(. שעות 6000א. אורך החיים לפחות    

 
% .  %20 מאורך החיים ,תהיה של  50ב. נפילת תפוקת האור המרבית ,לאחר   

 
 ג. הפעלת הנורה לא קשורה במצב התקנתה )אופקי,אנכי(.

 
מעלות קלווין לפחות. 3000ד. טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה   

 
לפחות. 60ה. מקדם מסירת הצבע יהי   
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 ג.הארקת גוף: 
 

.כל חלקי של הגוף הנושא ציוד חשמלי והניתן  20המתכתי של גוף התאורה יהי מוארק כנדרש בת"י החלק 
 לפירוק, יוארק עם מוליך גמיש הקבוע של הגוף. 

 
 צביעה: .ד
 

עליונה שתבוצע באתר. השכבה העליונה תיצבע  , למעט שכבת גימור  ו/או במפעל  הצביעה תתבצע באתר 
 לאחר ביצוע תיקוני צביעה.

 
אישור אם   מראש  לקבל  עליו  יהיה  במפעל,  ו/או  בשטח  הצביעה  מערכת  כל  את  להשלים  הקבלן  ירצה 

.גם אם הצביעה תושלם במפעל, יצבעו באתר את כל התיקונים שיידרשו עקב הובלה  המפקח לכך בכתב 
 והקמה,באותם צבעים ושיטות בהם בוצעה הצביעה המקורית.

 
תנא באתר  ויש  באתר,  לצבוע  יבקש  הקבלן  לצביעה  אם  מתאימים  המפקח   –ים  אישור  את  לקבל  עליו 

 מראש,צביעה על משטחים מגולוונים תבוצע לפי דרישה במפרט המיוחד. 
  

 תיקוני צבע :. ה
 

יש לבדוק היטב , לפני הרכבת הקונסטרוקציה וגפי התאורה ,את פני כל שטח הצבוע ולתקן את המקומות 
פלדה חשמלית או באופן מכני מאושר  אחר את מקום   בהם הצבע נפגע. בשלב ראשון יש לנקות במברשת

הצבע  לשכבות  בהתאם   , לצבוע  מכן  לאחר  ומיד  ונקי  אחיד  מבריק,  מתכתי  שטח  לקבלת  עד  הפגיעה, 
 .המפקח יקבע את המקומות הטעונים תיקוןשנדרשו במפרט המיוחד.  

 

הקמה יבוצעו רק תיקוני כל תיקוני הצבע ייעשו על הקרקע ,לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.אחרי ה
לפחות   הצבע  שכבות  יושמו  תיקון  נדרש  בו  מקום  ההרמה,בכל  בעת  שנוצרו  לקצה   5פגמים  מעבר  ס"מ 

ובגוון  בצבע  באתר  התיקונים  ייעשו  בתנור  אבקה  בצבעי  הצבועים  התיקון,לרכיבים  נדרש  בו  המשטח 
 מתאימים.

 
 ו. מהדקים:

 

 35בחתך    SOGEXI-BC3,עם מהדקים דוגמת  IP-447ל  בתא האביזרים יותקן מגש נשלף בעל בידוד כפו
 ממ"ר לכניסה ויציאת כבלי ההזנה , כולל מהדק הארקה עבור הפנס /פנסים . 

  
הארקה   העמודים 1/2בורג  של  ההארקה  מוליך  יחובר  האביזרים,אליו  תא  בחלל  יותקן  לעמוד  מרותך   "

מא"ז  , ההספק  כופל  שיפור  המגש,קבל  של  הארקה  קטיעה,מוליך  ומהדקים   AC+N25  ללא  נורה  לכל 
 יותקנו על פלטת המגש . 

 

 "ר.ממ 2.5X3בחתך  N2XY)ציוד הדלקה יותקן בעמוד המצתים בפנס(, כל פנס יוזן מהמגש בכבל  
 

 . אחריות טיב וביצוע העבודה:24
 

 א. טיב המוצרים:
 

וה החומר  של  יחידה  או  פריט  כל  על  הישראלי  התקנים  מכון  אישור  לדרוש  רשאי  ולא המהנדס  ציוד 
 להסתפק באישור של הטיפוס.

 

, והאביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם לפי  על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים 
 ביצוע העבודה,כל ציוד אשר נושא תו תקן ויתגלה אחר ביצוע העבודה יפורק ע"ח הקבלן.

 
 
 

 ב. ניקיון:
 

 בודות, שאריות של ציוד  חשמלי, חלקי מבנה וכו". הקבלן יסלק מהאתר כל פסולת הנובעת מביצוע ע
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 ג.  קבלת העבודה:  

 
אולם אישור חברת חשמל  פרטי  בודק  או  ע"י חברת חשמל  ע"י המהנדס אחרי אישורה  העבודה תתקבל 

 אינו הוכחה לתקינות וטיב העבודה במתקן והמהנדס יהיה הפוסק הסופי לגבי העבודה ותקינותה. 

 
 אש :   .מערכת גילוי וכיבוי25
 

 א. כללי:
 

מערכת גילוי אז ועשן תבוצע באמצעות גלאי אש בתקרה , מערכת גילוי אש ועשן תבוצע בהתאם לדרישות 
 האמריקאי. ULולדרישות מכון התקנים , כן ישא הציוד תו תקן   1220ת"י 

 
 מסירת המערכת ב. 

 
להרחבה ע"י הוספת מודולים  אזורים , הרכזת תהיה מודולארית , ניתנת 8. הרכזת תהיה אזורית עבור 1

 ללא צורך בהחלפת הציוד הקיים.
 
 מנויים. 4-. הרכזת תאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי ותצויד בחייגן אוטומטי ל2
 
אלפא  LCD. הרכזת תכלול תכנת אינטגראלי המאפשר שינוי התוכנית ללא צורך בשינוי חיווט וצג 3

 נומרי.
 
 או שווה ערך המאושר לשימוש ע"י מכון התקנים. . הרכזת תהיה מתוצרת טלפייר4
 
 . הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען ומצברים לגיבוי. 5
 
 . הרכזת תהיה בתיבת מתכת עם דלת שקופה ,ננעלת עם מפתיח.6
 

 גלאים:ג. 
 
ה המונמכת או מותקנים בתקרה  . הגלאים יהיו להרכבה בתוך בסיסים אוניברסאליים משולבים בתקר1

 הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי הבסיס.
 
ומגיבים על כל סוגי עשן , מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה  F.R.T. גלאי עשן יהיו מסוג גלאי אופטי מסוג2

 ,מצוידים במבוך למניעת כניסת אבק וחרקים.  R.F.Iביותר מוגן מהפרעות 
 
מסוג עליית טמפרטורה )גלאי חום( יותקנו במקומות בהם קיימת סבירות גבוהה להפעלות שווא  . גלאים3

לפחות בתוך   8.5Cע"י גלאי העשן ומאידך במקרה של שריפה צפויה עליית טמפרטורה מהירה )עליה של 
 דקה(.

 
בור מחוץ  . לכל גלאי תהיה נורית סימון אינטגראלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית מקבילה לחי4

 לאזורים / חללים סגורים. 
 
 . כל תקלה בגלאי עקב קצר , נתק או נפילה מתח בקו תפעיל מייד אינדיקציה ברכזת.5
 . הגלאים יהיו מתוצרת טלפייר המתאימים לעבודה עם רכזת שתסופק. 6
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 לחצני חירום: ד. 
 

לאזור האזעקה בו הם נמצאים  בנוסף לגלאים יותקנו בכניסות למתקן לחצני אזעקת אש , אלו יחוברו 
 ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. 

הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני "קלפה" למניעת לחיצות 
 שווא , ושילוט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.

 
 אזעקה קולית וויזואלית:ה. 

 
 בצופרי אזעקה אלקטרוניים משולבים עם נצנצים להתקנה שקועה בקיר.  מערכת גילוי אש תצויד

הרץ משולב עם   3000מטר בתדר  1במרחק של   90dbA צופר פנימי )בתוך המתקן( : צופר בעל עוצמה של
 הבזקים בדקה עם כתובת כפולה )ללא ביטול אתראה לנצנץ(.  24V ,90נצנץ 

 
 אופן פעולת המערכת: ו. 
 
 .    אזעקה:1

 נורית סימון בגלאי תהבהב. -       
 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב. -       
 נורית סימון מעל דלתות תהבהב. -       
 יופעלו צופרים.  -       
 הצג הדיגיטאלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא נומרית בעברית.  -       
 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים. -       

 
 .    תקלה:2

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב. -      
 יופעל צופר פנימי בלבד. -      
 הצג הדיגיטאלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומה.  -      
 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טיפול בתקלות. -      

 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות. -       
 
 בדיקת ואישור:  ז.
 

 באחריות הקבלן לוודא שהמערכת שהקים עונה לדרישות התקן הישראלי ומכון התקנים.
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גילוי אש של המתקן ויתקן 

 כל הליקוי שיידרש עד לקבלת האישור הסופי ע"י מכון התקנים.
 

 יות ושורתי אחזקה: מדידה ,מחירים, אחרח. 
 
 כללי: .   1
 

א. מחיר המערכת המסופקת כולל גם הובלה , התקנה , חיבור ,הפעלה ניסיונית , הרצה והדרכת המשתמש 
. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של מערכת ,  

 שרטוטי המערכת וקטלוגים מלאים.
 
מסור המתקין כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שרותי אחזקה למערכת ב. עם הגשת מכרז זה י 

שהתקין , העבודה ו/אן העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של  
 המערכת המפורטת במכרז זה.

 
 חזוקה(. חלק "מערכת גילוי אש/ ת 1220ג. עבודות השרות והתחזוקה יבוצעו ע"פ תקן ישראלי 

 
 
 עבודות האחזקה כוללות:.    2
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 א. בדיקת וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של היצרן. 
 

 ב. תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.
 

 ג. אחזקת מלאי חלפים אורגינאליים הנדרשים ע"י היצרן.
 

 ד. ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.
 

תקלות במערכת יבוצע ע"י המתקין מיידית עם קבלת ההודעה ובכל מקרה , תוך פרק זמן שלא יעלה תיקון 
 שעות. 24על 

 
 בדיקות ניסיון והפעלה:.    3
 

עם השלמת התקנת המערכת יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס המתכנן , המפקח ונציגי 
 ה.היזם , הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזק 

 
 אחריות הקבלן: .    4
 

המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה , לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעת רצון המזמין למשך 
שעות חודש מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר . המתקין יהיה אחראי לציוד ,הובלתו   24

 ואחסנו.
 
 מחירי תקופת האחריות יכללו:.    5
 

 ומרים באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתאם למפרט הטכני.א. כל העבודות והח
 

 ב. דמי שימוש בכלי עבודה והציוד מדידה לרבות ציוד המתקין.
 

 ג. הוצאות הסיעה לאתר וממנו.
 

 ד. הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של המתקין.
 

 ה. הוצאות הקשורות לניהול הרישום של עבודות האחזקה.
  

 ו. רווח המתקין. 
 

 הצעת הקבלן למערכת תכלול:ח. 
 

א. מפרט טכני של מערכת הכולל את כל הנתונים של הרכזת הקיימת כולל תוספת האביזרים ברכזת  
 ואביזרי קצה. 

 
 ב. קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. 
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 . מערכת כיבוי אש : 26
 

ק"ג ועם שחרור , מד  5לים תקניים ובמשקל במיכ  FM-20א. מערכת כיבוי אש בלוח ראשי , תבוצע ע"י גז
          לחץ, צנרת פיזור , נחירים וציוד פיקוח.

 
 גלאים מחוברים בהצלבה ומנורת סימון .  2. הפעלת המערכת ע"י 2

 . אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש. 1    
 . ידית באמצעות מערכת מכאנית המחוברת למיכל.2    
 
 יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: . מתקין המערכת3

 .70%. כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז נפחי 1    
 . תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי לבין פתיחת המגוף.2    
 . מייד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה. 3    
 שניות.  10. פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על 4    
. הצנרת תהיה פלדה ללא תפר סקדויל צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את הצנרת  5    

 באמצעות לחץ      אויר לפני התקנת נחירי הפזור. 
 .ULוישאו אישור  NFPA12A. כל רכיבי המערכת יתאימו לתקן6    
כיבוי אש כולל את הספקת המיכל , הצנרת נחירי הפזור, ברזים ציוד המדידה והפקוח , . מחיר מערכת 7    

התקנה וחיבור מכני וחשמלי , כבלי החיבור, החיזוקים , המתלים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים  
 להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה. 

  
 . מערכת כריזה : 27

 
 תפעל בכל האזורים במתקן .  א. במבנה המתקן תותקן מערכת כריזה חדשה ,

על הקבלן לבדוק לפני מתן ההצעה את סוג הציוד שיותקן במתקן ולהגיש הצעתו בהתאם. לא תוכר שום  
 תביעה בעתיד עקב כך. 

 
 רמקולים , שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה:ב. 

 
ה ,עשויות עץ )לא  . על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהוד1

 ס"מ. 12X24X24סיבית(
 גמר : צפוי מפורמיקה בצבע לבן וכיסוי פח צבוע לבן בחזית.

 
. בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גרים אקוסטי מפח מחורר בצבע לבן שיחוזק  2

 לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. 
 
ובאחוזי  DOUBLECONEבעל משפך כפול  FULLRANGEמטיפוס  "8. הרמקול יהיה בקוטר 3

 עיוותים נמוך. 
 
 גרם. 124-. לרמקול מגנטי קרמי קבוע , במשקל שלא יפחת מ 4
 
 אוהם.  8. עכבה 5
 
 . 60khz-20khz . תחום היענות :6
 
 וואט.  10. קיבול הספק: 7
 
 מעלות. 120. זווית פיזור :8
 
( הרמקול w1,w2,w3 ,6w,0.5wהספקים עם סנפים ) דרגות לתיאום 5. כל רמקול יצויד בשנאי קו בעל 9

 יהיה מתוצרת "בת קול"  או ש"ע.
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 שופר קול:ג. 
 
. שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות ,לחות , מליחות ותנאי  1

 אקלים אחרים , שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית.
 . RMS 15W . הספק2
 .3dbבנקודות  275khz-15khzענות לתדר . תחום הי3
 מטר בהספק נקוב. 1במרחק של  db121. רגישות מוצא 4
 . אפשרות חיזוק עם סידור להטיית בציר האופקי והאנכי.5
 מעלות.  110. זווית פיזור 6
 .1W  ,2W,W4  ,5W  ,7.5W  ,15W. שנאי הקו יהיה מותאם לחלוקת הספקים ,7
 פרד משופר הקול. . שנאי הקו יהיה חלק בלתי נ8
 סיליקון. 3%ברזל  97%. מבנה הליבה :9

 "או ש"ע. ADS-10-AHהשופר יהיה מתוצרת "בת קול" דגם "
 

 כבלים:ד. 
 
 : כבל רמקולים. 1

 לפחות. 0.8כבל תרמופלסטי , דו גידי שזור , מזוהה קוטב , בעלי מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 
 
 כבל מיקרופון: .  2

ממ"ר ,   0.25X7ממ"ר כל אחד , בהרכב  0.15ן יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כבלי מיקרופו
 בידוד המוליכים פי. וי. סי בצבעים שונים . 

סיכוך חפיפה , )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים , ומעטה הגנה חיצוני מפי,וי,סי אפור המתאים  
 להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 
 מסירת המערכת: ה. 

 
השלמת ביצוע העבודות ,יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח , על מנת לבדוק ולוודא  עם 

 שהמערכת פועלת על פי הדרישות.
 

 הצהרת קבלן החשמל .28
 

 הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכניות יבוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ביותר. 
התקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי  בהתאם להוראת חוק החשמל , תקנות בזק ו

הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת חשמל , בזק וחברות הכבלים הנוגעים לאספקת 
 החשמל ו/או הטלפון ו/או שרותי הכבלים לצרכנים. 

 
תקן מחייב לפי חוק התקנים ובהעדרהציוד שיותקן על ידי יתאים לדרישות התקן הישראלי ה   –כאמור  

 תקן או מפרט כפי שהורה מנהל החשמל ו/או חברת בזק .ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב.
 
 
 
 

 
 

 --------------------חתימת וחותמת הקבלן                                  ------------------תאריך
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 טייחעבודות למפרט מיוחד   -    90פרק  
 

   09המפרט הכללי לעבודות טייח הוא פרק 
 לעבודות בניה    במפרט הכללי

 

 
 

 : כללי 09.01
 

 יצוין במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם.  
ה שהמפרט  במפורש  החוזה  יצוין  לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  מיוחד 

המופיעה   עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המיוחדים 
בתוכניות ו/או המתחייבת מהן ו/או המתחייבת לצורך בצוע מושלם של העבודות השונות  

ו/ ביטוין במפרט המיוחד שלהלן  ימצאו את  זה  ו/או  נשוא מכרז/חוזה  או בכתב הכמויות 
 בתוכניות. 

 

והתשלום,    המדידה  אופני  כולל  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
 אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד שלהלן. 

 

במפרט    כפי שהם מובאים בתוכניות,  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  יש 
כמ המסמכים,  וביתר  המיוחד  ובמפרק  התמציתיים  הכללי  התיאורים  את  שלימים 

 הכלולים בכתב הכמויות.
 

 תוספת למפרטים הנ"ל   
 
 

בשפשפת   09.02 העליונה  השכבה  גמר  הכוונים,  בשני  סרגל  וחלק  ישר  שכבות,  בשתי  פנים  טיח 
 לבד. 

 

מתחת לטיח חוץ רגיל בשתי שכבות ומתחת לטיח חוץ מותז מתחת לטיח חוץ רגיל בשתי   09.03
ת מותז  חוץ  לטיח  ומתחת  מפורטים  שכבות  עשייתה  ודרך  שהרכבה  הרבצה  שכבת  בוצע 

 , מחיר שכבה זו כלול במחיר טיח החוץ מכל סוג. 09022בסעיף 
 

 זויתני רשת מגולוונות  09.04
ע"י   יידרש  שהדבר  במקומות  וכו'  העמודים  תקרות,  למקצועות  מגן  סרגלי  לקבוע  יש 

בצ  מתוחה  מתכת  רשת  עם  חזק  מגולוון  מפח  עשויים  יהיו  הסרגלים  ידיהם  המהנדס. 
או   מגולוונים  מסמרים  באמצעות  הטיח,   לפני  האמורים  למקצועות  אנך(  )לפי  וייקצבו 

גובה    1:3מסמרי פלדה, הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט   גובה הפינות לכל  לפני הטיוח. 
 מ' מהרצפה.  2.4החדר עד לגובה 

 
 

 : טיח חוץ רגיל 09.05
בטיט צמנט טיח חוץ יבוצע בשלוש  לפני התחלת העבודה יש לסתום את כל החריצים והחורים  

 שכבות: 
השכבה הראשונה תתקבל ע"י התזת הצמנט עם אגרגט דק על פני כל השטח המיועד לטיוח,   א.

 שכבה זו תתן כיסוי אחיד על הבנין תוך כדי סתימת כל החורים. 
 חלק אחד צמנט.  הרכב התערובת:  
 חלקים אגרגט דק.  6   
 מ"מ.  5 -עובי השכבה לא פחות מ    



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

111 | P a g e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"מ.  12השכבה השניה תהיה בעובי   ב.
 חלק אחד צמנט.  הרכב התערובת:  
 חלק אחד סיד.    
 חלקים אגרגט דק.  6   

 

ערך,   שווה  אחר  חומר  או  בע"מ  כרמית  תוצרת  "אהידרול"  בשם  חומר  לתערובת  להוסיף  יש 
לפני הכנת  ק"ג צמנט. יש תערובת לערבב את האהידרול היטב עם הצמנט    100ק"ג לכל    5בשעור  

  המלט ועם תערובת זו יש להכין את טיט כמפורט לעיל.  
 

לפי   ג. בלי  או  אגרגט  עם  או  לבן  צמנט  בסיס  על  ביד  מושלך  טיח  תהיה  השלישית  השכבה 
 הדרישה. 

 

כ ד. בחוזקו  יציב  יהיה  הטיח     48  -הטיח  דוגמאות  להכין  הקבלן  על  השלמתו.  לאחר  שעות 
נו ולקבל אישור האדריכל לגוון ולצורה הכל כמפורט  מ"ר כל אחת, על חשבו  1.00בשטח של  

 במפרט.  09054בסעיף 
 

 : טיח חוץ משובר 09.06
 סתימת הפוגות על ידי שכבת ההרבצה שתפורט בהמשך.  א. 
מאבק   ב.  נקיים  להיות  חייבים  הקיר  פני  ההרבצה,  שכבת  יישום  לפני  הקיר  את  להרטיב  יש 

 ורטיבות. 
 הבאה )יחסי נפח(:שכבת ההרבצה תבוצע בתערובת  ג. 
 חלק צמנט. 1  
 חלקים חול טבעי.  3  
ממשקל הצמנט )כלומר על כל שק צמנט    15%" בכמות של  200בתוספת דבק מסוג "כרמית    

להוסיף   יש  "כרמית    -ק"ג    7.5בתערובת  וחצי  יהיה  200גלון  ההרבצה,  שכבת  עובי   ,)"8-5  
 מ"מ.  

 נפח(:  שכבת הטיח השחור תבוצע בתערובת הבאה )יחסי ד. 
 חלק צמנט. 1  
 חלקים חול טבעי.  4  
ב "במקום סיד" בכמות של     יש להשתמש  לכל שק צמנט,    1לקבלת העבידות הדרושה  ק"ג 

 מ"מ.  12 -עובי הטיח השחור לא פחות מ
במידה ודרוש לבצע שכבת שליכט עליונה )שחורה(, תהיה התערובת זהה לזו של שכבת הטיח   ה. 

ממשקל הצמנט )חצי גלון לכל שק צמנט(, עובי    5%" בכמות של  200השחור בתוספת "כרמית 
 מ"מ.   5-3השכבה  

 ימים.  3יש לבצע אשפרה של כל שכבות הטיח בנפרד במשך  ו. 
 

 :טיח פנים 09.07
 . 3:1שכבת הרבצה המורכבת מצמנט וחול ביחס  א. 
" בכמות  200שכבת טיח זיהה לתערובת של שכבת הטיח השחור בטיח חוץ, בתוספת "כרמית   ב. 

 ממשקל הצמנט.  5%של 
 
 

 : טיח מסרק 09.08
שיניים    עם  פח  מסרק  ועבוד  במכונה  שפריץ  השלישית  השכבה  כנ"ל,  הראשונות  השכבות  שתי 

כבר   בחוזקו  יציב  יהיה  הטיח  ס"מ,  חצי  השיניים  בין  ורווח  ס"מ  חצי  לאחר    48ברוחב  שעות 
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של   בשטח  הטיח  דוגמאות  להכין  הקבלן  על  ולקבל  מ"  1.00השלמתו.  חשבונו  על  אחת,  כל  ר 
 במפרט.  09054אישור האדריכל לגוון ולצורה, הכל כמפורט בסעיף 

 
 
 
 

 :  טיח צמנט 09.09
יבוצע לפי סעיף   יעשה טיח צמנט, הטיח  יש   0906במקומות המצוינים בתכניות  במפרט הכללי, 

 לשים לב לאשפרה מקסימלית.  
 

" תוצרת m-100" "טוסקנה" תוצרת טמבור או  גמיש  ציפוי קירות ע"י שליכטה צבעונית אקרילי 09.10
פריימר  יישום  כוללת  העבודה  בנפרד,  נמדדת  אשר  מיישרת  טייח  שכבת  ע"ג  ש"ע  או   ×נירלט 

טרפנטין בשכבה אחת ושכבת השליכטה הצבעונית בהתאם ובליווי הנחיות היצרן    25%  -מדולל ב
  בגוון לפי בחירת האדריכל. 

 
 : חיםהגנה על משטחים מטוי  09.11

על הקבלן להגן על חשבונו על השטחים המטויחים העלולים להיפגע במהלך העבודה כמו כן יש  
 להגן בזמן הטיוח על כל האלמנטים העלולים להיפגע כמו צפויים, בטון חשוף, רצפות וכו'.   

 
 : כללי  9.12

 יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. 
 

המיוחדים   החוזה  לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
 ו/או המתחייבות השונות נשוא מכרז/חוזה זה ימצאו את ביטוין בתוכניות ו/או בפרטים. 

 
אלא   והתשלום  המדידה  אופני  כולל  הבינמשרדי  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 

 . ד או בחוזה בין המזמין לקבלן דוגמת עבודה פאושאליתאם צוין אחרת במפרט המיוח
 

לראות הכללי    יש  במפרט  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים 
התמציתיי התיאורים  את  כמשלימים  המסמכים  וביתר  המיוחד  בכתבי    ם ובפרק  הכלולים 

 הכמויות או בתוכניות. 
 

לצ  כל החומרים  יכללו את  המחירים  כן  תוספת  על  שום  ולא תשולם  מוגמר  מוצר  קבלת  ורך 
מחיר והכל יראה ככלול במחיר הפאושאלי של המבנה או היחידה ובהתאם לחוזה החתום בין  

 המזמין לקבלן. 
 

דרישה   כל  על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  הדרישות 
 מופחתת כלשהיא. 

 
 
 
 
 

      _____________________               ____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 ריצוף וחיפוי עבודות למפרט מיוחד   -    10פרק  
 

   10המפרט הכללי לעבודות ריצוף וחיפוי הוא פרק 
 לעבודות בניה   במפרט הכללי

 
 

 : כללי 0110.
 יצוין במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם.   

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
המופיעה   עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המיוחדים 

הן ו/או המתחייבת לצורך בצוע מושלם של העבודות השונות  בתוכניות ו/או המתחייבת מ
ו/או   הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט המיוחד שלהלן  ביטוין  ימצאו את  זה  מכרז/חוזה  נשוא 

 בתוכניות. 
 

והתשלום,    המדידה  אופני  כולל  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
 אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד שלהלן. 

 
ל  במפרט  יש  כפי שהם מובאים בתוכניות,  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  ראות 

הכללי ובמפרק המיוחד וביתר המסמכים, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  
 בכתב הכמויות. 

 
  -לגבי העבודות האלה, ראה מפרטים כלליים לעבודות ריצוף וחיפוי שבהוצאת הועדה  הבינ 10.02

 ת שבהוצאה האחרונה. משרדית המיוחד
 

באריחי    והחיפוי  השירותים  רצפות  הפנלים,  החדרים,  רצפות  רצוף  הריצוף,  עבודות  מחיר 
 קרמיקה תכלול גם את עבודת הרובי. 

 
 תוספת למפרטים הנ"ל  

 
 הספקת מרצפות טרצו, שפולים ואריחים  10.03

החומרי  90 .א של  דוגמאות  המפקח  לאישור  הקבלן  יספק  הרצוף  מועד  לפני  בהם  יום  ם 
 הוא מתכונן להשתמש בהתאם למחירי היסוד או בהתאם למפרט.

המפקח ידאג לאשור האדריכל לגבי סוג המוצר ודגימה מאושרת תישמר במקום ואליה   .ב
 יושוו כל המרצפות, השיפולים והטרצו שיובאו למקום. 

והאריחים מבחינת עמידתם בתקנים   .ג יהיה אחראי לטיב המרצפות, השיפולים  הקבלן 
 כללית גוונם, צורתם ודיוק מידותיהם. זהותם ה

בגודל   .ד יהיו  הטרצו  האדריכל    33/33או    30/30מרצפות  בחירת  עפ"י  וטקסטורה  בגוון 
מותר לעשות שימוש בכמה    -ת"י לבניני ציבור  -מעל הנדרש ב 10%ויהיה עמיד בשיעור 

 סוגי מרצפות לפי בחירת האדריכל.   

נגישות  סוגי הריצוף   .ה לאנשים עם מוגבלות, כגון:  פסי אזהרה,  וכל ההתאמות לצורכי 
של   הפאושאלי  במחיר  נכלל  צבעים  וריבוי  וכו',  נוגדיות  הכוונה,  פסי  מובילים,  פסים 

 פרק זה ולא תשולם שום תוספת מחיר. 
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 : קירות, מסדרונות וחדרי מדרגות חיפוי 10.04
ל  .א חייב  השטח  לצפותו,  שיש  השטח  את  יבדוק  הקבלן  הציפוי  התחלת  נקי  לפני  היות 

   לגמרי מלכלוך, גריז שמן, או כל חומר העלול להפריע להדבקת הציפוי. 
פורצלן   .ב גרניט  או  קרמיקה  באריחי  ייעשה  או    20/20החיפוי  כל    30/30ס"מ  או  ס"מ 

עד   ש"ע  או  קרמיקה"  "נגב  של  קלאסית  כדוגמא  האדריכל,  בחירת  לפי  אחרת  מידה 
ניתן להשתמ  1.4לגובה   ע"ג  כמצוין בתוכניות כאשר  גוונים  ש בכמה סוגי קרמיקה או 

 מישור אחד עפ"י בחירת האדריכל.  

בתוכניות   .ג כמופיע  אחרת  דרישה  וכל  קישוטיים  צורות  מרקמים,  צבעים,  וריבוי  שינוי 
ו/או בפרטים אינם עילה לתוספת מחיר כלשהיא ויראו ככלולים במחיר הוואושאלי של  

 . הבניין או היחידה תלוי בהסכם בין המזמין לקבלן
 

 :שיפולים 10.05
 השיפולים יהיו מאנכים לשטח הריצוף והמשקים יתאימו למשקי הריצוף. .א
 )גורנג(.    45-בפינות יש לבצע חיפוי ב .ב

 
 : אדני חלונות 10.06

 יש להקפיד על אף מים בתחתית אדן חלון.  
 ס"מ, במידה והדרישה היא ליציקה.   60עבודות מוזיקה צריך להיות תפר זכוכית כל  
ס"מ שתהיה כוללת במחיר, או משיש לפי בחירת האדריכל    5מ"מ כל    4דה קוטר  רשת פל 

 וכמצוין בתוכניות יראו דרישה זו ככלולה במחיר הוואושאלי בין המזמין לקבלן. 
 

 : מרצפות רזרביות 10.07
העבודה   קבלת  עם  ישאיר  לבצע    20הקבלן  יהיה  שניתן  מנת  על  מעולות  חדשות  מרצפות 

 זמן אם יידרש, מחירים כלול במחיר היחידה ברשימת הכמויות.    החלפת המרצפות במשך ה
 

 : ריצוף וחיפוי קרמיקה וחרסינה 10.08
 מ"מ לפחות ותהיה כלולה במחיר החיפוי על הקירות.  5תבוצע שכבת הרבצה מבטון עובי  

צמנטית   תערובת  ידי  על  תיעשה  וקירות  ברצפה  חרסינה  ו/או  קרמיקה  אריחי  הדבקת 
כרמית של  ובחירות    -   מוכנה  היצרן  דרישת  לפי  השימוש  הוראות  מוכן"  כרמופיקס   "

 הקבלן וזאת כתנאי לקבלת העבודה ואישור החשבון. 
 

מ"ר   של  הוואושאלי  במחיר  כלולים  בצבעים  ניגודיות  קישוט,  פסי  קרמיקה,  סוגי  ריבוי 
 בניה או  מ"ר ריצוף. 

היא לפי מ"ר ולא יחידות   יצוין במפרט שסוגי הריצוף הם בהתאם לאזורי הריצוף, המדידה
והתקנים   התקנות  חוק  עפ"י  המתחייבים  השונים  הריצוף  סוגי  בין  להבדיל  ואין  בודדות 
בהתאם   והכל  כאלה  לשינויים  המזמין  כלפי  לקבלן  טענה  שום  תהיה  ולא  הרלוונטיים 

 לתוכניות ו/או הפרטים הרלוונטיים. 
 

יש או מטרצו או מאבן כולל פסי פלוז או  בגמר ריצוף ליד דלתות חיצוניות יותקנו ספים מש 10.09
 אלומיניום בין הסף לריצוף כמפורט בכתבי הכמויות ופרטי הבנין ועפ"י בחירת האדריכל.

 

מ"מ ומילוי    5-3בעבודות קרמיקה, הביצוע כולל פוגות עם שומר מרחק "ספיסרים" ברוחב   10.10
ישות האדריכל, השימוש  ברובה אקרילית מוכנה אשר כלולה במחיר הקרמיקה, הכל לפי דר 

בכמה גוונים באותו קיר או בשטח אין בו בכדי לשמש עילה לתוספת כלשהיא מעבר למחיר  
לבניה   מתייחס  למזמין  הקבלן  בין  והסכם  במידה  הוואושאלי  להסכם  או  בחוזה  הנקוב 

 וואושאלית לכל המבנה. 
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ם מיוחדות לכל גובה החיפוי  בכל מפגשי הקרמיקה אנכיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניו 10.11
 באותו גוון של הקרמיקה, אשר ימנעו כל סכנה של מפגעים בילדים או בקהל היעד.  

 

לרמת   10.12 סלייפ"  "אנטי  קרמיקה  בתוכניות  או  בפרטים  או  הכמויות  בכתבי  שנדרש  איפה 
שחיקה מקסימלית של "נגב קרמיקה" או ש"ע, לא תשולם שום תוספת מחיר עבור השימוש  

 ג זה של קרמיקה או גרניט פורצלן.בסו
 

סוגים מיוחדים של פסים מובילים לעיוורים או משטחי אזהרה בכניסות ובמקומות שמציין   10.13
 האדריכל בתוכנית שלו יראו ככלולים במחיר הפאושאלי ולא תשולם שום תוספת מחיר.   

  
 : כללי 10.14

 י החוזה ואינו גורע מהם. יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנא
 

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
בתוכניות   ביטוין  את  ימצאו  זה  מכרז/חוזה  נשוא  השונות  המתחייבות  ו/או  המיוחדים 

 ו/או בפרטים. 
 

והתשלום   המדידה  אופני  כולל  הבינמשרדי  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
עבודה    אלא דוגמת  לקבלן  המזמין  בין  בחוזה  או  המיוחד  במפרט  אחרת  צוין  אם 

 . אושאליתפ
 

במפרט    יש בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים  לראות 
הכלולים    םהכללי ובפרק המיוחד וביתר המסמכים כמשלימים את התיאורים התמציתיי

 בכתבי הכמויות או בתוכניות. 
 

המחיר  כן  שום  על  תשולם  ולא  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  ים 
ובהתאם   היחידה  או  המבנה  של  הוואושאלי  במחיר  ככלול  יראה  והכל  מחיר  תוספת 

 לחוזה החתום בין המזמין לקבלן. 
 
 

כל   על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  הדרישות 
 דרישה מופחתת כלשהיא.

 
 
 
 
 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 צבעעבודות למפרט מיוחד   -    11פרק  
 

   11המפרט הכללי לעבודות צבע הוא פרק 
 בניה   לעבודות במפרט הכללי

 
 

 : כללי  11.01
 יצוין במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם.   

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
המופיעה   עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המיוחדים 

ו המתחייבת מהן ו/או המתחייבת לצורך בצוע מושלם של העבודות השונות  בתוכניות ו/א
ו/או   הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט המיוחד שלהלן  ביטוין  ימצאו את  זה  מכרז/חוזה  נשוא 

 בתוכניות. 
 

והתשלום,    המדידה  אופני  כולל  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
 שלהלן. אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד 

 

במפרט   כפי שהם מובאים בתוכניות,  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  יש 
הכללי ובמפרק המיוחד וביתר המסמכים, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  

 בכתב הכמויות. 
 

ם  טיח פנים ושליכט או בגר וביצוע צבע פלסטי פי.וי.א'  או צבע אקרילי בגווניצביעה ע"ג   11.02
האדריכל   להחלטת  צורך    -בהתאם  יהיה  אם  ישרים,  משטחים  על  להיות  צריכה  הצביעה 

לסעיף   החוזה  במחירי  כלולה  זו  תוספת  תראה  ישר,  משטח  קבלת  עד  מיישרות  בשכבות 
 הרלוונטי. 

פנימיים ולא  צביעה בצבע פוליאור רואים אותה כדרישת מינימום לביצוע מעברים וחללים   
לקבלן מעבר למחיר הוואושאלי, הכל בהתאם לתוכניות ולפרטים  תהיה שום דרישה נוספת  

 למיניהם.
 

 : צביעת שטחי עץ 11.03
 שכבות.  3אלטרנטיבה ב'  10051הביצוע ייעשה לפי המתואר בסעיף  

 

 : צביעת שטחי פלדה 11.04
בסעיף    כמתואר  הבנין   11.061יבוצע  פנים  מסגרות  "ב"     -,  משנה  סעיף  שכבות,    3לפי 

 שכבות.  4ץ לבנין סבכות, סורגים וכו' לפי סעיף משנה "א" מסגרות מחו
 כל הפרופילים מגלוונים שיש לצבוע בכרומט או אפוקסי אושן או כרומט אבץ.  -צבע יסוד    
שכבות צבע סופרלק או פוליאור או המרייט או שו"ע, הכל בהתאם לדרישות    2   -צבע גמר    

 האדריכל.  
 

 : רשימת גוונים 11.05
 ור לקבלן המיועד המתאים רשימת גוונים לכל עבודות הצבע.המפקח ימס 

 
"פונגידיק"   11.06 )אלעובש(  פטריות  נגד  מגן  צבע  בשירותים  סינטטי  בסיד  ייצבעו  תקרות 

 "אקרינול" או שווה ערך.
 
 
 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

117 | P a g e 

 

 
 
 

 : צביעה ע"ג טייח חוץ 11.07
שטחים מיישרים   ע"ג  יבוצע  קונטקס  או  סופרגמיש  בצבע  חוץ  טייח  ע"ג  ובהתאם  צביעה 

 להוראות והנחיות היצרן.
והפרדה   גוונים  שילוב  היצרן,  הטכניים של  והמפרטים  הצבע  לסוג  בהתאם  מספר שכבות 

 ביניהם בשטחים צרים לרוחב ולגובה לא מהווה שום עילה לתביעה כספית כלשהיא.   
 
 

 : כללי 11.08
 רע מהם. יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גו 

 
החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
בתוכניות   ביטוין  את  ימצאו  זה  מכרז/חוזה  נשוא  השונות  המתחייבות  ו/או  המיוחדים 

 ו/או בפרטים. 
 

והתשלום   המדידה  אופני  כולל  הבינמשרדי  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  כל 
במ אחרת  צוין  אם  עבודה  אלא  דוגמת  לקבלן  המזמין  בין  בחוזה  או  המיוחד  פרט 

 . פאושאלית
 

במפרט   בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים  לראות  יש 
הכלולים    םהכללי ובפרק המיוחד וביתר המסמכים כמשלימים את התיאורים התמציתיי

 בכתבי הכמויות או בתוכניות. 
 

ה כל  את  יכללו  המחירים  כן  שום  על  תשולם  ולא  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  חומרים 
ובהתאם   היחידה  או  המבנה  של  הפאושאלי  במחיר  ככלול  יראה  והכל  מחיר  תוספת 

 לחוזה החתום בין המזמין לקבלן. 
 

כל   על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  הדרישות 
 דרישה מופחתת כלשהיא.

 
 
 
 
 
 

  _______________ ____________________                  ______ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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  אלומיניום מפרט מיוחד עבודות  -   12פרק  

 
   12המפרט הכללי לעבודות אלומיניום הוא פרק 

 יה לעבודות בנ במפרט הכללי
 
 

 :עבודות אלומיניום  -   12פרק 
 

 : כללי 12.1
 נו גורע מהם. י במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואצוין י 
ל  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  החוזה  יצוין  לתנאי  פרטים, 

עב שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המופיעה  המיוחדים  ודה 
השונות   העבודות  של  מושלם  בצוע  לצורך  המתחייבת  ו/או  מהן  המתחייבת  ו/או  בתוכניות 
ו/או   הכמויות  בכתב  ו/או  שלהלן  המיוחד  במפרט  ביטוין  את  ימצאו  זה  מכרז/חוזה  נשוא 

 בתוכניות. 
כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי כולל אופני המדידה והתשלום, אלא  

 וין אחרת במפרט המיוחד שלהלן. אם צ
במפרט   בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  יש 
הכללי ובמפרק המיוחד וביתר המסמכים, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  

 בכתב הכמויות. 
)האוגד   -כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב בנין"  ן הכחול( כולל  "מפרט כללי לעבודות 

 אופני המדידה אלא אם צוין אחרת. 
טבעי   בגוון  אלגון  כוללים:  האלומיניום  עבודות  זיגוג     15מחיר  שקופה     -מיקרון,  זכוכית 

בעובי   האלומיניום    4חלקה  ברשימות  שנדרש  כפי  או  פרטי     -מ"מ  לפי  כבד  מסוג  פרזול 
 מאלומיניום, דגמים סטנדרטים. האביזרים והפרזול     -מ"מ(. פירזול    5-5היצרן. )לרפפות 

 
הועדה   12.02 שבהוצאת  אלומיניום  לעבודות  כללים  מפרטים  ראה  האלה,  העבודות  לגבי 

 .  2008הבינמשרדית המיוחדת יולי 
על הקבלן להגיש עם הצעתו פרטים אופיינים של עבודות אלומיניום שיתנו תמונה ברורה    

ורת חיבורם ואטימותם. לאחר חתימת  וחד משמעית על אופן הביצוע, מידות החומרים וצ
מוצרי   האדריכל.  לאישור  אותן  וימציא  מפורטות  ביצוע  תכניות  הקבלן  יכין  החוזה 

 האלומיניום יהיו בסטנדרטים גבוהים ומטיב מעולה ביותר. 
 

 פ ר ז ו ל  12.03
הפרזול לעבודות אלומיניום יהיה כמפורט בכתב הכמויות, ולפי דרישת ובחירת האדריכל,    

חלקי הפרזול לעבודות אלומיניום כגון: צירים קדמונים פנימיים בריחים, דיסקיות וכו',  כל  
 יהיה מאלומיניום או חומר בלתי  

 
בצפוי     הגלויים  צידיהן  הכל  ומצופים  ברונזה  או  נירוסטה  פליז,  מיציקת  כגון  אחר  מגנטי 

מס'   ישראלי  בתקן  לנדרש  בהתאם  ניקל  או  כרום  של  קביע258אלקטרוליטי  הפרזול  ,  ת 
לאלמנטים תעשה ע"י אביזרים וברגים מצופים קדמיום שיאפשר תפעול טוב הכנפיים. בכל  
של   קדמיום(  לציפור  )מחוץ  נוסף  טיפול  לעבור  עליהם  לעין  יראו  הברגים  שראשי  מקום 

 פסיביציה בשביל למנוע השחרתם. 
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 משקוף עוור 12.04
זול, רצוף ומבוטן לכל היקף הפתח, או מעץ  יהיה מחומר מתכתי מצופה ומוגן כמתואר בפר  

 כמאושר ע"י האדריכל בתכניות ביצוע של היצרן. 
 

 א ל ג ו ן  12.05
 . 2כל האלגון יהיה טבעי ברמה   

 
 רמות ובדיקות  12.06
 מהמפרט הכללי.  12011כפי שמוגדר בסעיף    2או   1רמת של הדרישה הנה   

 
 אישור ליצור  12.07
 במפרט.  12.014הדרישה בהתאם לסעיף    

 
 

 : כללי 
 יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. 

 
יצוין במפורש שהמפרט המיוחד הינו משלים לתוכניות, לפרטים, לתנאי החוזה המיוחדים ו/או  

 המתחייבות השונות נשוא מכרז/חוזה זה ימצאו את ביטוין בתוכניות ו/או בפרטים. 
 

ודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי כולל אופני המדידה והתשלום אלא אם  כל העב
 . ואושאליתפצוין אחרת במפרט המיוחד או בחוזה בין המזמין לקבלן דוגמת עבודה 

 
הכללי   במפרט  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים  לראות  יש 

כמשלימים המסמכים  וביתר  המיוחד  התמציתיי  ובפרק  התיאורים  בכתבי    םאת  הכלולים 
 הכמויות או בתוכניות. 

 
תוספת   שום  ולא תשולם  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  המחירים  כן  על 
מחיר והכל יראה ככלול במחיר הפאושאלי של המבנה או היחידה ובהתאם לחוזה החתום בין  

 המזמין לקבלן. 
 

המפרטי מבין  המחמירות  דרישה  הדרישות  כל  על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  ם 
 מופחתת כלשהיא. 

 
 

 

 
 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 לוחות חלולים דרוכים נתונים טכניים ל  -  13פרק  
 

 
 : כללי

 לוחות חלולים דרוכים מיועדים לשימוש ברצפות , תקרות וגגות של מבנים .
על חלקיו מצד אחד , ומצד שני    466מידות העובי והרוחב של הלוחות צריכים לעמוד בדרישות ת"י  

 בכל דרישות המפרט הכללי והספר הכחול  . 
מבו תעשייתי  בתהליך  יתבצע  הפלטות  משלב ייצור  החל  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  תוך  קר 

קבלת חומרי הגלם ועד מסירת המוצר המוגמר . כל התהליכים יהיו מבוקרים דרך קבע ע"י מערכת  
  ISO-9001:    2000בקרת איכות של היצרן אשר נסקרת ע"י מכון התקנים ומוסמכת לדרישות ת"י  

 וסימון המוצר בתו תקן . 005ונוהלי מת"י  
 
 

 לם : חומרי ג
 .  50-סוג הבטון ב 1
 מגפ"ס .  35  –חוזק הבטון במועד השחרור   2
 .  30-סוג הבטון הנדרש ביציקה משלימה ב 3
 
 

 פלדה דריכה : 
 והם בעלי רלקסציה נמוכה .  4ת1, חלקים   1735בהתאם לת"י  1/2T  " ,3/8Tגדילי הדריכה הנם  "

 עבור דריכות עליונות בפלטה .  1,2, חלקים  1735בהתאם לת"י   W 6.35תילים משוכים בקר הנם 
 
 

 1/2T "3/8T "6.35W" יח'  סוג הגדיל או התיל 
 N/smm 1860 1860 1770 מאמץ שבר מובטח 

 N/smm 195,000 195,000 200,000 מודול אלסטיות 

 4.0 7.2 13.2 טון  כח דריכה תחילי 
 Smm 98.71 54.8 31.7 שטח חתך 

 0.249 0.432 0.744 ק"ג/מ"א  משקל
 
 
 

 סים :עומ
העומסים הנדרשים בתכניות הנם עומסים שימושיים בלבד . המשקל העצמי של האלמנט הטרומי  

 אינם כלולים בעומס הנתון . 
 
 

 עמידות אש : 
 דקות עמידות אש .  120הלוח"דים ייוצרו ויסופקו כסטנדרט ל 

 
 
 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 חיפוי קירות חוץ  מפרט מיוחד עבודות  -    14פרק  
 

 

 14המפרט הכללי לעבודות חיפוי קירות חוץ הוא פרק 
 לעבודות בניה  במפרט הכללי

 

 : כללי 14.1
 נו גורע מהם. י נו משלים לתנאי החוזה ואבמפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הי צוין י  

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
המופיעה   עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המיוחדים 

ות  בתוכניות ו/או המתחייבת מהן ו/או המתחייבת לצורך בצוע מושלם של העבודות השונ
ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט המיוחד שלהלן  ביטוין  ימצאו את  זה  מכרז/חוזה       נשוא 

 בתוכניות. 
והתשלום,  כ המדידה  אופני  כולל  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  ל 

 אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד שלהלן. 
 

מו כפי שהם  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  במפרט  יש  באים בתוכניות, 
המיוחד וביתר המסמכים, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים   טהכללי ובמפר

 בכתב הכמויות. 
 

 דרישות האדריכל והמפקח.  ביצוע עבודות האבן עפ"י המפרטים והתוכניות והפרטים ולפי  14.2
 

ג'מעין מסוג "בנד אלעמוד 14.3 או שו"ע או טובזה או    סוג האבן צריך להיות מאבן סאג'ור או 
-3הצד החיצוני צריך לבלוט    -ס"מ במיוחד בטובזא     3-4בעובי מינימאלי    מלוטש או מנוסר 

 ס"מ ממישור השטח הישר.  4
 בגוון אחיד ללא סיבים חומים בתוך האבן.   אבן מוטבא תהיה 

 

 ירדן וכו'.    -לא תאושר שום דוגמת אבן תוצרת חוץ   14.4
 

 דה: מהלך ביצוע העבו 14.5
 ביצוע בניה של קירות אבן ישרים על משטחים ישרים.  -  

, אשר יחובר לקיר ע"י  50/50על הקבלן לתמוך את ציפוי האבן בזוותן מגלוון בגודל  -  
 פילפס מתאים לפי פרט.   
ס"מ לכל אורך השורה הראשונה ולהחדירה לזוותן עם מילוי    2לעשות חריץ בעומק עד    

 . טיט צמנט בין הקיר לאבן
 

לעגן רשת   14.6 כל    15/15על הקבלן  לקיר  ולרוחב הכל     -ס"מ     30מגלוונת אשר תעוגן  לגובה 
 בהנחיית הקונסטרוקטור ובאישורו לפני ביצוע החיפוי. 

 

לבצע   14.7 הקבלן  מגלוון  4על  חוט  ע"י  קידוח     m"m  6Ø  קשירות  ע"י  האבן  קצוות  בשני 
ניה ומילוי בצמנט וחול ללא שום שימוש  קשירת האבן לרשת תוך כדי ביצוע הב  -במקדחה  

ג'יבונד או שו"ע הכל בהתאם לאישור מכון התקנים או  -בי   -בסיד עם תוסף אקרילי כגון  
 מעבדה מוסמכת. 

 

עבור עיבוד פינות אבן לא יתקבלו פינות אבן בשיטת הגירונג, על הקבלן לספק זווית אבן   14.8
ברוחב   לפחות  דופן  עם  המקובלת  מנוגדת  ס"מ    10בצורה  בצורה  יותקנו  אשר  אחד  מצד 

 או זווית אחרת.  º90אחת לשניה במפגש בין שני קירות, אם זה בזווית 
 

 עבור עיבוד צורות קשתיות בהתאם לתוכניות לא תשולם שום תוספת מחיר.  14.9
בכתב    כמופיע  מ"ר  של  ביחידה  נמדדות  תוכניות  עפ"י  מדויקות  במידות  אבן  אספקת 

 הכמויות.
 

לם שום תוספת  וס"מ לא ימדדו בנפרד ויראו כלולים במחיר המ"ר ולא תש  20יפים עד  גל   14.10
 מחיר 
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יבלטו      14.11 התוכניות  עפ"י  אבן  שנדרש  במקומות  הקיר   5קופינג  לחתך  מעבר         ס"מ 

ס"מ בתוך האבן מדידת הקופינג    1ס"מ ושקוע    1הבנוי משני הצדדים עם אף מים ברוחב   
 אורך . לפי מ"ר ולא לפי מטר 

 
,ובדיקות  14.12 אבן  שליפת  חייב    בדיקות  שהקבלן  הכלליות  הבדיקות  במסגרת  יערכו  ספיגה 

   לספק כמתואר במסמכי המכרז 
 

לצורות קמרניות או אחרות   14.13 בניית השלד  בזה שאספקת אבן אשר תסופק במהלך  מובהר 
 לו.  הם תנאי הכרחי עפ"י התוכניות והפרטים אשר  מתארים עבודות מעיין א

 
מובהר בזה שעבודות הבניה     -מ"מ ובצורה אחידה     6הפוג'ות בין שורות האבן יהיו ברוחב   14.14

 כוללות עיבוד הכוחלה לאחר ביצוע הבניה. 
 

הפוג'ות בצמנט לבן עם   14.15 הפוג'ות, מילוי  ע"י פתיחת  יהיה בהתאם למקובל  ביצוע הכוחלה 
 ר עפ"י השיטה המקובלת לבניה מסוג זה. תוסף גוון ביג' בהתאם וחול וכוחלה בצבע שחו

 
מ"ר עפ"י כתב הכמויות ולא  -מוסכם ומובהר בזה שמחיר הרשת והזווית כלולות במחיר ה  14.16

 תשולם שום תוספת מחיר עבור סעיף זה ובכלל במחיר הפאושאלי בהתאם לחוזה . 
 

מזוז  14.17 גם  באבן  יצופו  אבן  חיפוי  יבוצע  שבהם  שבחזיתות  ומוסכם  האדנים  מובהר  ות 
והמשקופים של הפתחים וכן אלמנטים בולטים או מושקעים וגם בורטאגים אשר כלולים  

 במחיר הפאושאלי. 
 

בעובי   14.18 יהיה מאבן  הגג  במעקה  והמדידה    5נדבך ראש  ייכלל בשטח המעטפת  ושטחו  ס"מ 
 בפריסה לפי מ"ר, ובכלל המחיר הכללי כלול במחיר הפאושאלי בהתאם לחוזה 

 
 : כללי 

 וין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. יצ
 

יצוין במפורש שהמפרט המיוחד הינו משלים לתוכניות, לפרטים, לתנאי החוזה המיוחדים ו/או  
 המתחייבות השונות נשוא מכרז/חוזה זה ימצאו את ביטוין בתוכניות ו/או בפרטים. 

 

ט הכללי הבינמשרדי כולל אופני המדידה והתשלום אלא אם  כל העבודות יבוצעו בהתאם למפר 
 צוין אחרת במפרט המיוחד או בחוזה בין המזמין לקבלן דוגמת עבודה פאושאלית. 

 

הכללי   במפרט  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים  לראות  יש 
התמציתיי התיאורים  את  כמשלימים  המסמכים  וביתר  המיוחד  בכתבי    םובפרק  הכלולים 

 הכמויות או בתוכניות. 
 

תוספת   שום  ולא תשולם  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  המחירים  כן  על 
מחיר והכל יראה ככלול במחיר הוואושאלי של המבנה או היחידה ובהתאם לחוזה החתום בין  

 המזמין לקבלן. 
 

וה  והמיוחדים  הכלליים  המפרטים  מבין  המחמירות  דרישה  הדרישות  כל  על  יגברו  תוכניות 
 מופחתת כלשהיא. 

 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 מיזוג אוויר  מפרט מיוחד עבודות  -    15פרק  
 

   15קני מיזוג אוויר הוא פרק המפרט הכללי למת
 לעבודות בניה   במפרט הכללי

 
 : תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אויר 15.1

 : מפרט מיוחד 15.1.1 
הזרים  התקנים  את  גם  כולל  אויר  מזוג  לעבודות  המיוחד    N.F.P.A:   המפרט 

AMSE ,AFI ,ARI ,ASHRAE,AMACNA.  

 
 

 : כאן  15עבודות שלא כלולות בפרק 
 הכנת יסודות יצוקים.      . 1      

 הרץ מהרשת   50וולט  380הספקת זרם חשמלי תלת פאזי  .2
 ניקוזים  .3

 
 

 : כללי 15.1.2 
וויסות   הרכבה,  התקנה,  לאספקה,  מתייחסת  זה  במפרט  המתוארת  העבודה 

 והפעלה של מתקן מיזוג אוויר מושלם. 
 

 : כוונה 15.1.3 

ההיקף והמערך הכללי    תוכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות ומציינות את
הן  התוכניות  כוונת  העבודה,  פרטי  כל  את  בהכרח  מראות  ואינן  המתקן      של 

 לתאר את המתקן באופן כללי. 
 המפרט והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. 

עם   הקבלן  יגיש  המערכת,  להשלמת  וציוד  פרטים  חסרים  הקבלן  ולדעת  במידה 
כולל המחיר, אחרת תראה    הצעתו את פרוט האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות

 הצעתו כמכילה אותם. 
נוסף הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את  ב

פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות האחרות במידה ואלה לא  
מבוצעות על ידו. את תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים  

ביצוע  וחו  לפני התחלת  לאישור  העתקים  בשלושה  למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  מר 
 העבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני קבלת אישור מהמפקח. 

 
 : הסברה 14.1.4 

במידה והקבלן המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל  
בכתב לשם פירוש, באם  חלק שהוא בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה  

הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת, בקשה זו  
-תוגש בכתב למזמין שבועיים לפני הגשת המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל

 פה. 
 

 : קבלני משנה 15.1.5 
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה  

 מראש בכתב על ידי המזמין.  יאושר 
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 : אישורים וטיב עבודה 15.1.6 
קבלן יספק וישלם עבור כל הרשיונות הדרושים לעבודות מיזוג אוויר שבמפרט  ה

 )במידה ונדרשים(.   זה
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר. העבודה המבוצעת  

ל חומר פגום או ביצוע לא ראוי  תהיה ברמה גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כ
 יסולק מיד עם הוראת המזמין. 

על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה ע"י המפקח ללא  
 כל תיאום נוסף. 

תקבע   והתוכניות,  המפרט  של  הנכון  לפרוש  ביחס  דעות  חלוקי  של  במקרה 
 החלטתו של המפקח בלבד.

 
 : פתחים 15.1.7 

 רי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הקבלן. כל הפתחים למעב 
 

 : גישה 15.1.8 

הציוד   חלקי  כל  אל  נוחה  גישה  שיבטיח  כך  המתקן  את  להרכיב  הקבלן  על 
 המותקנים על ידו. 

 
 : רעש ורעידות 15.1.9 

האמצעים   בכל  לנקוט  הקבלן  על  רעש.  יצירת  ללא  יפעל  אביזריו  כל  על  הציוד 
 על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים.למניעת רעש. כל ציוד אשר יוצב 

 
 : הגנה בפני חלודה 15.1.10 

הקבלן יוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים בפני חלודה, כל חלקי הברזל והפלדה  
 יהיו מגלוונים. 

 
 : ניקויי,כוון,ווסות 15.1.11 

כגון:   אוויר  פיזור  מערכת  את  ויווסת  יכוון  עבודתיו  כל  את  לנקות  הקבלן  על 
 ים מפזרי אוויר וכו'.דמפר

יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבלת התפוקה בהתאם   הקבלן 
הרשויות   של  ותקנות  הוראות  לחוקים,  בהתאם  יהיו  הבדיקות  למכרז, 

 המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות בכתב למפקח. 
 

 : הדרכה 15.1.12 

למפע  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  כל  לפני  את  המזמין  מטעם  המתקן  יל 
 הנדרש לפעולה והחזקה תקינה של המתקן. 

 ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת.  10ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של  
 
 
 

 :תיקי הסבר 15.1.13 
הקבלן יכין וימסור למזמין תיק המכיל כל חומר והסבר מלא לתפעול והחזקה של  

 דכנות וכו'. המתקן כמו קטלוגים, תוכניות מעו
 

 :קבלת המתקן 15.1.14 
 עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של המתקן ותינתן תקופה נסיונית של   
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 המתקן.  
 

 :אחריות ושרות 15.1.15 
ידי המזמין לפעולה   על  הקבלן יהא אחראי במשך שנה החל מיום קבלת המתקן 

התיקוני  כל  את  חשבונו  על  לבצע  הקבלן  מתחייב  המתקן  של  הקבלן  תקינה  ם. 
תוך   שרות  קריאת  לכל  להענות  למזמין    24מתחייב  הודעה.  קבלת  מזמן  שעות 

את   ולתבוע  לקריאה  נענה  לא  הקבלן  אם  אחרים  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות 
 ההוצאות של התיקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בזה שבידו מלאי חלקי חילוף. 

שימ כולל  המתקן  חלקי  לכל  מונע  שרות  מתן  כוללת  ביקורת  האחריות  וגרוז  ון 
 וכיול. 

 
 :הגנה 15.1.16 

פגיעות   ונגד  גניבה  כנגד  המתקן  על  להגן  הקבלן  על  הביצוע  תקופת  כל  במשך 
 אפשריות על ידו או ע"י גורמים אחרים. 

במידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן ע"י הקבלן ללא כל  
 תשלום ע"י הבעלים. 

 
 :שילוט 15.1.17 

הקבלן  ע סימון ממסרים  ל  מנורות  והלחצנים,  המפסקים  כל  ליד  שילוט  להתקין 
 ומאבטחים. השלטים יהיו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור. 

 
 

 :עבודות חשמל 15.2
שמסופקות  בנ .1 להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על  המפורטות  לעבודות   וסף 

 על ידי קבלן חשמל.
 
 יה שכרוכה בכך. כמו כן להתקין את כל הפיקודים והאינסטלצ  .2
 
 הקבלן גם יתקין מפסקים פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.  .3
 
 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל. .4
 
של   .5 בשיעור  רגעית  יתר  העמסת  בפני  יכולת  בעלי  יהיו   ללא    50%המנועים 

רמת  התחממות, המנועים יבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גו
 לרעש מפריע. 

 
 כל המנועים יהיו סגורים בפני פגעי מזג אוויר.  .6
 
תרשים   .7 העתקים  בשני  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש  העבודה  ביצוע   לפני 

 חשמלי של הלוחות, תרשים פיקוד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד. 
 
אל   .8 החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי  החיווט  כל  את  יתקין   כל  הקבלן 

 המנועים ומכשירי הויסות על אביזריהם השונים. 
 
כנדרש   .9 עזר  מגעי  עם  אוטומטיים  במפסקים  יצוידו  החשמל  בלוח   המתנעים 

 קילו אמפר לפחות.  15לפעולה אוטומטית ומיועדים לזרמי קצר 
לסימון    אדומה  נורה  מנוע  כל  עבור  יכלול  הלוח  זרם,  יתרת  נגד  בריליים  ומצוידים 

 וקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה. תקלה מנורה יר 
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 :מערכת פיזור אויר 15.3
 : מערכת תעלות 15.3.1 

כוללת ופרושה כל תעלות האוויר, מדפי האוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים,  
 מתלים, מיישרי זרימה, מפזרי אוויר ותריסי אוויר. 

 
 :יהןלות  אוויר  ואביזרתע 15.3.2 

קשתות   חיזוקים,  חיבורים,  פח,  עובי  מגלוון,  מפח  עשויים  יהיו  האוויר  תעלות 

ומיזוג   קרור  חימום  למהנדסי  האמריקאית  ואגודה  למדריך  בהתאם  יהיו  וכו', 

 . ASHRAEאויר "אשרי"  

מנת  ב על  הפתוחות  התעלות  קצה  את  זמני  באופן  לסגור  הקבלן  על  הבניה  זמן 

 למנוע חדירת לכלוך. 

מיז  בכל  תעלות  התקלפות.  סימני  או  סדקים  כל  ללא  מגלוון  מפח  תיוצרנה  וג 

 ההתפצליות יורכב מדף מפלג. 

כל   אפוקסי  במסטיק  התפרים  בכל  יאטמו  למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  כל 

התפרים יהיו בתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעלות תעשה כך שלא  

 יעמדו עליהן מים. 

תל בעזרת  תיתלנה  התעלות  להתחיל  כל  אין  תלייה.  ובורגי  מגלוונים  ברזל  יות 

בעבודת תעלות לפני קבלת תוכנית תקרה אקוסטית מאושרת עם מידות ברורות  

 למיקום מפזרים בתקרה.

 

 :בידוד טרמי 15.3.3 

 " בעובי  זכוכית  צמר  יהיה  פאונדס"  1הבידוד   ¾ של  בחזקה  ובצפיפות  לרגל 

בנייר שלישית ועטוף  דליק  יהיה בלתי  אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג      . הבידוד 

"1 . 

 : בידוד אקוסטי 15.3.4 

את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות    1הקבלן יבודד בבידוד אקוסטי בעובי "

 האספקה. 

נאופרן מותז במשקל מרחבי   זכוכית מוגן  ועשוי מסיבי  דליק  בלתי  יהיה  הבידוד 

 ק"ג למ"ק לפחות.   24של 

 . Dvro Dyneל כדוגמת תוצרת  יותקן בנוסף סיכה במרכז הפנ 
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 : מדידה 15.3.5 

מערכת תעלות האוויר תימדדנה כשהן גמורות ושלמות לקביעת שטח פני התעלות  

 תימדדנה התעלות כדלקמן: 

 אורכן ימדד לאורך הציר המרכזי של התעלות.  א.

 קשת או זוית גם אם היא מצויידת בכפות מכוונות תימדד מטר אורך נוסף   ב.

 ה היא נמצאת.של התעלה ב

 חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא מחובר.  ג.

של   ד. נוסף  אורך  מטר  תימדד  קשת  בצורת  העשוייה  תעלה  של   הסתעפות 

 התעלה בעלת החתך הקטן ביותר. 

בעלת   ה. התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים  בצורת  העשוייה   הסתעפות 

 החתך הגדול ביותר. 

 ם חתך משתנה ימדד קטע זה באורכו הנומינלי בלבד אך תעלה בעלת קטע ע ו.

 בחתך הגדול ביותר. 

 מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנפרד.  

 בידוד תרמי ואקוסטי ימדד במ"ר.  

 עובי הפח ממנו יבצע הקבלן את תעלות האוויר יהיה כדלקמן:  *

 מידות התעלה )ס"מ(  עובי פח )מ"מ( 
 30עד  0.8
 75עד  31 1
 135עד  76 1

 210עד   136 1.2
 ומעלה   210 1.25

 

 המידה הגדולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנות. 

 מדפי   אוויר: *

 עם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מאלמניום.  TROXיהיו תוצרת  

 

 :יסודות 15.4
 

וחים מנועים, יוצבו  ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפ 
 על בולמי הרעידות. )קפיצים(.

לגבי יחידות עצמאיות קבלן הבנין יכין בסיסים צפים פרטי הבסיס ומידות ינתנו ע"י קבלן  

 מיזוג אוויר לאחר אישור המתכנן. 

 כמו כן, יונחו גומיות עם כרית אוויר )שוקלד( מתחת ליחידות. 
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 :צנרת גז ובידודה  15.5

 . R-410רזים מותאמים לפריאון צנרת הגז והב .1 

 ". Lצנורות הגז יהיו עשויים נחושת מטיפוס "  .2 

של   .3  דרושה  בכמות  המערכת  את  ולמלאות  לצנרת  אטימות  בדיקת  לבצע   יש 

R-410 . 

עובי   .4  "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד  קליפות  עם  תבודד  הגז   צנרת 

 מ"מ.  19

יע .5  חיצוני  בקיר  גז  צנרת  שרוול  מעברי  ידי  על  ידי  3"  .פלדהשה  על  אטומה   " 

 סיליקון ובטון וגפת מסביב. 

הוראות   .6  ולפי  אוויר  מיזוג  יחידת  גודל  לפי  ייקבע  נוזל  או  גז  צנרת  של   קטרים 

 היצרן. 

 

 :מערכת אוורור ומינדפים  15.6

בעזרת מפוחים צנטרפולגיים דוגמת    שרותים ומטבחמערכת האוורור כוללת אוורור   .1 

שבח כולל שתי רצועות, מנוע סגור נגד פגעי מזג אוויר כולל בית למפוח מפלדה    חברת

המפוח מונח על בולמי רעידות על בסיס מבטון     + פקטOver-load+ הגנות תרמיות  

 .או בסיס פלדה מגלוון צף

עשויים              .2  מטבחים  יועץ  הנחייות  ולפי  מצ"ב  תוכניות  לפי  יבוצעו  מינדפים 

 מ"מ + וסתים לפתחים.         2מלוטשת עובי  316מנירוסטה 

 

 :חשמל ופיקוד 15.7

אוויר   .1  מיזוג  קבלן  על  אינטגרלי  חשמל  לוח  עם  מסופקות  אוויר  מיזוג   יחידות 

 להתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן חשמל. 

קבל .2  ההספק ה מיזוג    ןעל  כפל  לשיפור  קבלים  הלוחות  בתוך  להתקין   אוויר 

COS = 0.92  . 

אוויר,  ל .3  כמויות  טמפ',  לווסות  בקרה  בחדר  הפעלה  לוחית  יותקן  יחידה   כל 

 יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת מיטב. טהפעלה, הפסקה תקלות, 
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 :מיני מרכזי' –יחידות מיזוג אויר  15.8

בתפוקה   .1  שוע"מ  או  אוריס/יוניק  תוצרת  תוכנית  לפי  מרכזי  מיני  יח'  יהיו  היחידות 

 ים כמצויין בתוכנית.ונתונ 

מפוחים   .2  והחימום   הקרור  מערכת  מרכיבי  כל   את  מבנים  בשני  תכלול  היחידות 

צנטרפוגליים מסננים מאייד צנרת אביזרי קרור מדחסים מעבה שסתומי התפשטות  

 סולונואידם מפוחי מעבה ציריים גופי חימום עזר לוח חשמל מערכת פיקוד וכו". 

ממס .3  תבנה  המיזוג  עובי  יחידת  מגלוונת  פלדה  של  פרופילם  ופנלים    2.5גרת  מ"מ 

עובי   מותאם    1.25מגלוונים  יהיה  היחידה  בית   פריימר  ווש  לאחר  צבועים  מ"מ 

 " בידוד  כולל  כולל דלתות אטומות   וקשיח  יהיה מחוזק  אויר  מזג    2לעמידה בתנאי 

 אקוסטי עם ציפוי נאופרן.

המפוח   .4  קדימה  נטויות  כפות  בעל  המפוח  הגלגל  מאיץ  טריזייות  רצועות  בהנעת  יונע 

גבוהה מהספק הנדרש    33%המניע יהיה בעל אפשרות שינוי הקוטר המנוע בהספק ב  

 על ציר המפוח המנוע יהיה מוגן רטיבות.

תיבת העירבוב תכיל מדף לוויסות אויר חוזר ומדף לווסות אויר צח כולל בקר המבקר   .5 

 על הטמ" . 

צלעות אלמניום.  הנחשון יבדק    3/8יו מצנרת נחושת קוטר "נחשוני האיוד והעיבוי יה .6 

 שורות עומק(.   6אטמ' ) 30בלחץ חנקן  

 נחשון מעבה יהיה מצופה שכבת בלייגולד.  .7 

ממים   .8  מוגנים  והים  ראש  לחץ  לפי  מהירותם  המיוחד  שקטים  יהיו  מעבה  מפוח 

 מ"צ.)לא רלוונטי(.  55ומתאימם לפעולה בטמפ' 

 יהיה מצוייד בקולט נוזל משלו כולל שסתומים. כל מעגל קרור   .9 

מדחסי הקרור יהיו סקרולים לפעולה גם כמשאבת חום כל מדחס  כולל מחמם אגן   . 10 

שמן מגיני לחץ נמוך וגבוה מגן יתרת זרם מגן טמפ' מגן לחץ שמן כולל משתיקי קול  

 . וגמישים לכל מדחס יהייה שעונים ללחצים לפני המסננים יהיה מפריד נוזל

 כל יחידה תכלול מכשיר אינדקציה לסתימת מסנני אויר.  . 11 

 מטר מיחידה.  1במרחק  dB 36מפלס הרעש מהיחידה לא יעלה על   . 12 

 סילזיוס. 55מעבה יהיה מוגדל לטמפ'  . 13 

 גופי חימום עזר רציף לפי כתב כמויות.  . 14 

 ציפוי בלאייגולד לסוללות. . 15 

 מיקרופססור אינטגרלי.  . 16 
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 :יחידות מיזוג אויר )מפוצלים(  15.9

 יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות.  .1 

 יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.  .2 

 גז ירוק.  .3 

 מאייד מעבה.  .4 

 משאבת חום + דייאסיר. .5 

 לוחית הפעלה + שלט.  .6 

 המחיר כולל מס קניה.  .7 

 פקט למעבים.  .8 

 סוללות.ציפוי בלאייגולד ל  .9 

 

     

 
 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 נגרות חרש מפרט מיוחד עבודות  -    20פרק  

 
 

   20נגרות חרש הוא פרק המפרט הכללי לעבודות 
 לעבודות בניה  במפרט הכללי

 
 
 

 : כללי 20.1
 במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואנו גורע מהם. צוין י  

החוזה   לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 
מ  זה  אין  ע"כ  משרדי.  הבין  הכללי  ולמפרט  המופיעה  המיוחדים  עבודה  שכל  ההכרח  ן 

בתוכניות ו/או המתחייבת מהן ו/או המתחייבת לצורך בצוע מושלם של העבודות השונות  
ו/או   הכמויות  בכתב  ו/או  במפרט המיוחד שלהלן  ביטוין  ימצאו את  זה  מכרז/חוזה  נשוא 

 בתוכניות. 
והתכ המדידה  אופני  כולל  משרדי  הבין  הכללי  למפרט  בהתאם  יבוצעו  העבודות  שלום,  ל 

 אלא אם צוין אחרת במפרט המיוחד שלהלן. 
 

במפרט   כפי שהם מובאים בתוכניות,  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  יש 
הכללי ובמפרק המיוחד וביתר המסמכים, כמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים  

 בכתב הכמויות. 
 

   -ניות בלבד  ההנחיות הניתנות להלן הן עקרו  -בגגות משופעים   20.2
כרצונו אבל בתנאי שיאושרו ע"י המתכנן    ה הקבלן רשאי להציג שיטות ביצוע וקונסטרוקצי

 לאחר הגשת תכנית מפורטת ודוגמא לביצוע העבודה.   
 

האגדים יהיו מאגדי עץ בהתאם לתוכניות ופרטי הביצוע לפי דרישות מפכ"מ עם הגנה נגד   20.3
פיני באיכות מעולה, חדש יבש ובריא ודל סוקוסטים,  ריקבון ומזיקים, העץ יהיה עץ אורן  

 ללא סדקים, סיבים, פגמים וחומרים או סימני ריקבון. 
 כל חלקי העץ יעברו אימפרגנציה כנגד ריקבון ומזיקים בהתאם לתקן הישראלי.  
   -המחיר כולל צביעה פעמיים בצבע יסוד ופעמיים צבע עליון סופרלק או פיליאור או שו"ע   

 וחלט לצבוע את הציפוי או חלקי האגדים הגלוניים במקרה וי 
 

אש   20.4 ונגד  קורוזיה  נגד  להגנה  התקן  דרישות  לפי  פלדה  אגדי  היא  האגדים  לביצוע  אופציה 
 )עמידות לשעתיים לפחות(, לא תידרש הגנה נגד אש לאגדי פלדה כלואים.

 
 :כיסוי הגג המשופע 20.5

 או טוגננה או שו"ע לפי בחירת האדריכל.  הכיסוי יהיה מרעפי חרס מסוג משובח, מסייל 
 

 :בידוד תרמי בגגות משופעים 20.6
משני   אלומיניום  רדיד  מצופה  בידוד  יריעת  תונח  לרעפים  מתחת  הגג  של  העליון  במישור 

 הצדדים בין הפטות התוספת יריעה חוסמת אבק מסוג אסטרו פויל או שווה ערך. 
 

סומי אדים מזחלות מפח מגלוון מוסתרות בארגז  הנחת מח    -בביצוע הגג יילקח בחשבון    20.7
 הרוח ולפי תוכניות הביצוע והפרטים המיוחדים. 

 
 
 
 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

132 | P a g e 

 

 
 

 : מדידת גג הרעפים 20.8
עבור    תוספת  תשולם  לא  בשטח,  למדידות  ובהתאם  אופקי  היטל  לפי  הרעפים  גג  מדידת 

 שיפועי גג. 
 
 

 לפי מ"א.   -מדידות מזחלות פח   20.9
 

האלמ  20.10 שכל  במחירי  מובהר  כלולים  העבודה  ביצוע  להשלמת  הדרושים  והחומרים  נטים 
העזר   חומרי  הרלוונטי  בסעיף  פירוט  הוזכר  לא  אם  אפילו  הכמויות,  כתבי  לפי  הסעיפים 

 והאביזרים הנלווים, הכל בהתאם לפרטי הביצוע וכתבי הכמויות. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _____________                  _____________________ _______ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 אלמנטים מתועשים בבניין מפרט מיוחד   -    22פרק  

 
   22המפרט הכללי לאלמנטים מתועשים בבניין הוא פרק 

 לעבודות בניה  במפרט הכללי
 

 
 סטיות תקרות אקו 
ההנחיות הניתנות להלן הן עקרוניות בלבד, הקבלן רשאי להציג שיטות תמיכה,    -   כללי א.  

הרכבה, קונסטרוקציה, פרטים כרצונו אבל בתנאי שיאושרו ע"י המתכנן, לאחר הגשת  
 תכנית מפורטת ודוגמא לבצוע העבודה. 

לעמי    התקרה,  חלקי  ולאשר  הקונסטרוקציה  של  לחוזקה  אחראי  בתנאי  הקבלן  דתה 
 האקלים ובהתאם לתנאי המקום. אין קבלת אישור מהנדס פותרת הקבלן מאחריות זו. 

 
 כל סוגי התקרות חייבות מסוג כבי מאליו העומד בדרישות התקן .  ב. 

"    NRCכל סוגי התקרות חייבות לעמוד ברמת הרעש כמפורט בפרטים מקדם בליעה "                    
 HZ 500-1000-2000-4000תדרים "חשוב ביותר חדרי הדיבור"  בטווח רחב של   0.9מעל 

 
יהיה ע"י צמר סלעים בצפיפות סטנדרטית היינו במשקל של     -   בידוד לדגמי התקרות ג. 

ס"מ, הבידוד יהיה רצוף וקבוע במקומו    2.5ק"ג לכל מ"ק חומר. עובי המילוי    100-80
 ביריעות מאושרות ע"י מכבי אש. 

ת הציפוי באופן שהבידוד לא יתפזר, לא יתאבק ולא ילכלך את  הקבלן אחראי לשלמו  
 סביבתו. 

 
כל התקרות חייבות להיות מפולשות, כל החיתוכים והגמר בזוויות     -   הוראות כלליות  ד. 

יהיה   ומחיצות  בין קירות  הגמר  ישרים,  ומונחים בקוים  יהיו אחידים  ישרות, הפסים 
ובה בפרופילי אלומיניום,  תאם לתכנית המפורטת אם קיימת תכנית  ע"י חריץ מעובר 

 כזו. 
 

מדידה ה.  הבידוד,     -   שיטת  החיפוי,  ומשטחי  פסי  את  כולל  המחיר  נטו,  היא 
הקונסטרוקציה, תליות, חיבור לקירות ומחיצות איטום, פסי גמר ופסי חיבור והרכבה  

 והתאמה במקום, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וכן פיגומים, חיזוקים וכו'.. 
 

על הקבלן להמציא דוגמאות של התקרות למיניהם בהתאם לתוכניות הביצוע ובהתאם   ו. 
לדרישות האדריכל כולל גוונים צבעוניים לקונסטרוקציה הגלויה לאישור ע"י האדריכל  

 לפני התחלת ביצוע העבודה. 
  
ספריות   ז.  הכניסה,  מבואות  הרחבות,  המסדרונות,  שטחי  תקרות     -בכל  יותקנו 

עטופים בשלמותם בתוך    2מפח צבוע מחורר עם מזרוני צמר סלעים בעובי "אקוסטיות  
שקיות פוליתלין בלתי דליקות ממגשים או מאלמנטים מרובעים לפי בחירת האדריכל   

ס"מ או פנלים מרובעים    20התקרות תהיינה עשויות או מלוחות מלבניים ברוחב עד     -
 ס"מ. 60/60

 
התליי    האדריכל,  בחירת  לפי  ממתכת  הגוון  ודיבלים  הברגה  מוטות  באמצעות  ה 

 )פיליפס, ג'מבו וכו'(. 
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על     יעלה  לא  התלייה  מוטות  בין  הקירות    70המרחק  אל  הפרופילים  של  העיגון  ס"מ. 
רשוי   מהנדס  ידי  על  יאושר  התלייה  חוזק  מתאימים,  וברגים  דיבלים  באמצעות  יהיה 

 י בדיקת תליית עומס. מטעם הקבלן והביצוע יאושר ע"י בדיקת מעבדה מוסמכת ע"
 

 אלמנטי גמר מגבס וסינורים הנדרשים מסיבות אדריכליות כלולות במחיר.  ח. 
 

סיווג   ט.  בעלי  שקוע"  "חצי  מסוג  מינירליות  תקרות  להתקין  יש  ובכיתות  במקלט/ממ"מ 
, לא תבוצענה תקרות מינירליות  4חלק    921לפחות עפ"י דרישת ת"י    IV-32לשריפה   

 אישור מיוחד בפרוזדורים אלא ב
 

 
 : כללי 

 יצוין במפרט כי המפרט המיוחד דלעיל הינו משלים לתנאי החוזה ואינו גורע מהם. 
 

יצוין במפורש שהמפרט המיוחד הינו משלים לתוכניות, לפרטים, לתנאי החוזה המיוחדים ו/או  
 המתחייבות השונות נשוא מכרז/חוזה זה ימצאו את ביטוין בתוכניות ו/או בפרטים. 

 
בודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבינמשרדי כולל אופני המדידה והתשלום אלא אם  כל הע

 . אושאליתפ צוין אחרת במפרט המיוחד או בחוזה בין המזמין לקבלן דוגמת עבודה 
 

הכללי   במפרט  בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם  כל  על  המלאים  התיאורים  לראות  יש 
כמשלימים המסמכים  וביתר  המיוחד  התמציתיי  ובפרק  התיאורים  בכתבי    םאת  הכלולים 

 הכמויות או בתוכניות. 
 

תוספת   שום  ולא תשולם  מוגמר  מוצר  קבלת  לצורך  החומרים  כל  את  יכללו  המחירים  כן  על 
מחיר והכל יראה ככלול במחיר הוואושאלי של המבנה או היחידה ובהתאם לחוזה החתום בין  

 המזמין לקבלן. 
 

המפרט מבין  המחמירות  דרישה  הדרישות  כל  על  יגברו  והתוכניות  והמיוחדים  הכלליים  ים 
 מופחתת כלשהיא. 

 
 

 

 

 
 

   ____________________                  _____________________ 
 חתימת המזמין                                       חתימת הקבלן                          
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 למערכת גיולי עשן  מפרט מיוחד  -    34פרק  
 
 

   34המפרט הכללי לעבודות גילוי עשן הוא פרק 
 לעבודות בניה  במפרט הכללי

 

 :תאור המתקן 43.1.1
תהיה   המערכת  חלקיו.  כל  על  בבנין  ועשן  אש  של  במקרה  להתרעה  מיועדת  המערכת 

( עם  1220מתוצרת חברה בעלת מוניטין בתחום, וכל הציוד יהיה חדיש ובעל תו תקן )ת"י  
 ריות לשנה לפחות. אח

 

 את המתקן יש לבדוק ע"י בודקי מכון התקנים.            
 : -הפעלת המערכת במצב אזעקה תגרום ל            
 )א( הפעלת כל צופרי האזעקה )פנימיים וחיצוניים( .            
 )ב( הדלקת נורית האזור בו התגלתה האש ונורית האזעקה הכללית .           
 ג( פעולת יחידות מיוחדות כגון: חייגן אוטומטי, הפסקת חשמל וכו'. )           

 

הרכזת גם תפקח ותתריע על תקינות הרכיבים, פירוק רכיב מסוים ממקומו, קצר או תקלה בכבלי  
כנדרש,  השהיות  הפעלת  בקרה,  למערכת  מצב  דווח  להעביר  גם  אפשרות  תהיה  השונים,  הפיקוד 

 מקומות .  5  -י להצלבת איזורים ולבצע חיוג אוטומט
אזי,   נוספת  התראה  ישנה  ואם  אחת.  בבת  הצופרים  כל  להשתקת  אפשרות  כוללת  המערכת 

 הצופרים יחזרו לפעולה באופן אוטומטי. 
 המערכת תכלול אפשרות להפעלת ניסוי לכל איזור בנפרד. 

 הרכזת הינה כתובתית תוצרת טלפייר דגם מפורט בכתב הכמויות . 
יבשים   מצברים  יהיו  המערכת  לרכזת  תפקודי  כל  של  פעולות  המאפשרים  ללא    72נטענים  שע"ע 

 . RFהמערכת תעמוד בהפרעות     חשמל.
 

 : סוגי הגלאים 34.1.2
ביניהם.   להחלפה  וניתנים  אחיד  לבסיס  או  לתושבת  מתאימים  יהיו  הגלאים  סוגי  כל 

לכוון    הבסיסים יותקנו באופן שנוריות הסימון שבהם יהיו מופנים לכוון האיזור המוגן, או
 שממנו ייראו. כל גלאים יפעלו במתח שווה. 

 לכל הגלאים יהיו נוריות סימון ואפשרות לחיבור לנורית סימון מקבילה אחת או יותר.  
 סוגי הגלאים יהיו כדלקמן:              

פעילותו                    )א(  תופרע  לא  אשר  רגילים,  סביבה  לתנאי  יוניזציה  תא  מסוג  עשן  גלאי 
 גם במהירות התגובה למניעת אזעקות שווא מעשן מיקרי.  התקינה 

 גלאי להבה המגלה קרינה הנוצרת ע"י להבה.  )ב( 
הטמפרטורה )ג(  לעלית  או  פתאומיים  טמפרוטורה  לשינויי  המגיב  חום    70מעל     גלאי 

 מעלות צלזיוס. 
 גלאי המשלב יכולת גילוי של מספר תופעות עשן ואש. )ד( 

 
 הגלאים צריכה להיות אפשרית יעילה ואסטטית בארונות חשמל,    הרכבת                 
 תקרה אקוסטית או בכל מקום אחר.                 

 
 : חצני שבר זכוכיתל 34.1.3

בגובה   היציאות(  )ליד  בתכניות  המסומנים  במקומות  יותקנו  ידנית  להפעלה  לחצנים 
 המסומן בתכניות. 

 כית הניתן לשבירה בזמן לחיצה.  הלחצנים יהיו בצבע אדום עם מכסה מגן מזכו 
 לאחר לחיצת הפעלה, ההפסקה תהיה רק בעזרת מפתח מיוחד.  
 הלחצנים יכללו סידור סטנדרטי להפעלת ובדיקת תקינות הלחצן .              

 
 :צופרי אזעקה 34.1.4
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 צופרי אזעקה )פנימיים וחיצוניים( יותקנו במקומות המסומנים בתכניות.  
 .  90dbיהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של הצופרים הפנימיים   
 . 102dbהצופרים הפנימיים יהיו בעלי עוצמת שמע מינימליות של  

 
 : חייגן אוטומטי 34.1.5

 יותקן חייגן אוטמטי עם הודעה מוקלטת על שריפה בבנין.  
ל אוטומטית  יחייג  יענה(,  אשר  עד  )חיוג  "נודניק"  מסוג  יהיה  מספרים              5  -החייגן 

 יחובר לאחד מקוי הטלפון בבנין, וניתן להפעילו ידנית.  שונים, 
 תכונות נוספות: 
 כנות מספרי טלפון לשני אירועים. ת 
 תכנות מספר מחזורי החיוג.  
 . תצוגת בקרה בחייגן בהתאם לפעילות התכנית 
  מספר עקיפה המאפשר שימוש רגיל בקו הטלפון בזמן רגיעה.  
 ובתיאום עם המפקח בשטח ומתכנן המערכת.   שילוט למערכת יהיה באותיות מודפסות 

 
ידי הקבלן כוללים מתן אחריות   נוספותמחירי היחידה שיוצעו על  לכל חלקי המערכת   לשנתיים 

 . בנוסף לשנה הראשונה
 

 : כיבוי אוטומטי 34.2
כיבוי אוטומטי ייעשה בלוחות חשמל ראשיים לוחות אזוריים וחדרים מיוחדים.   34.2.1 

תופע הכיבוי  והמחוברים  מערכת  בלוח  המותקנים  גלאים  ושני  במידה  רק  ל 
 לאזורים שונים יתנו אזעקה ברכזת הגילוי. 

 .FM-200עם הפעלת המערכת יוצף חלל הלוח בגז   
 .NFPA-2001המערכת על כל חלקיה תתאים למפרט ודרישות   

 
 : מפרט טכני 34.2.2 
 ב. המערכות תשולבנה במערכת גילוי העשן והן תפעלנה במשול א.  
כולם   ב.   שיהיו  להלן  המפורטים  והאביזרים  החלקים  את  תכלולנה  המערכת 

 ומאושרים בהתאם.  NFPA 2001 -כנדרש ב
 מיכל גז בכמות הנדרשת בהתאם לנפח לוח החשמל או החדר מוגן.  -   
 שסתום פריקה מהירה.  -   
 מפעיל חשמלי.  -   
 ור. יציאה לעיגון גמיש לחיבור בין המיכל לצנרת הפיז -   
 חובק לעיגון המיכל.  -   
 כפי שיפורט.  3/8מגולוון או נחושת בקוטר  "  40צנרת פלדה מטיפוס סקדיול  -   
 שניות.  10נחיר פיזור אשר יאפשר פריקת הגז תוך פרק זמן שלא יעלה על  -   
 מתג חשמלי הנותן אות ללוח החשמלי בעת שפיכת הגז.  -   
 מתח חשמלי לביטול הפעלה.  -   
 צופר התרעה באזור )החדר( המוגן.  -   
התקנת כל הציוד המפורט לעיל, מוכן לפעולה לקבלת פיקוד חשמלי מהאזור   -   

 המוגן באמצעות מערכת גילוי העשן ו/או פיקוד ידני.  
והתראה   -    ריק  או  מלא  גז  מיכל  למצב  סימון  מנורות  עם  בקרה  יחידת 

 מתאימה לכל מיכל ומיכל.
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 : ור ההפעלהסיד 34.2.3 
 הפעלת המערכת תיעשה: א.  
באופן אוטומטי באמצעות מערכת גילוי עשן.  תהיה ביקורת עצמית קבועה   .1   

ונורית סימון תקלה. התראת סימון קבלה תהיה שונה מזו של אזעקת אש 
 ותינתן במקרה של נתק או קצר במרכזת או במערכת החיווט. 

שי  .2    חשמל  לחצן  ידי  על  ידני  של באופן  בקרה  לוח  דרך  המערכת  את  פעיל 
 מערכת גילוי העשן. 

 באופן ידני מכני  על ידי יחידת הפעלה מקומית.  .3   
 

המערכת תותקן באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך לפעול   ב.  
 הן על ידי מערכת גילוי העשן והן באופן עצמאי.  

 

ן מלוח הבקרה של מערכת גילוי  יותקן סידור שיאפשר ביטול הפעלת הכיבוי ה  ג.  
 העשן או על ידי מתג שיותקן בכניסה לאזור המוגן.

 

ההפעלה באזור המוגן תהיה לאחר ששני גלאי העשן משני אזורי גילוי ייכנסו   ד.  
 לפעולה ויפעילו את הסימון המתאים בלוח הפיקוד של מערכת גילוי העשן.

 

 ביממה. שעות  24הקן יועבר למקום בקרה המאוייש  ה.  
 

 .A12NFPA -איכות הציוד והאביזרים תהיה כנדרש לפי ה ו.  
 

 מעלות צלסיוס.   30אטמ' בטמפ' של   25 -לחץ המילוי יהיה לא פחות מ ז.  
 

בעלי   ח.   יהיו  הצנרת(  אל  אותו  המחבר  והגמיש  גישה  )שסתום  האביזרים  כל 
יעלה  נתונים הידראוליים שיאפשרו יציאת הגז מן המיכל תוך פרק זמן של א 

          שניות. 10על 
 

 : אשכללים להתקנת מערכת גילוי  34.2.4 
 .3חלק    1220התקנת המערכות תבוצע לפי תקן ישראלי   א.  
ותוצרת,                            ב.   דגם  הציוד,  מיקום  כולל  מפורטות,  התקנה  תכניות  יכין  הקבלן 

להתקין.   עומד  שהוא  לציוד  )קטלוגים(  מידע  לאישור ודפי                             ויעבירן 
לביצוע                            הקבלן  ייגש  המהנדס  אישור  קבלת  לאחר  רק  המהנדס. 

 המערכות. 
 כל הציוד של המערכות יהיה תוצרת חברה אחת ומספק אחד.  ג.  
 בלן ידריך את נציגי המזמין בתפעול ואחזקת המערכת. הק ד.  
הגי ה.   רכזת  יד  יוצמד                           על  המזמין,  ידי  על  שייקבע  אחר  מקום  בכל  או  לוי, 

הציוד                            כל  מיקום  את  המראה  תכנית  ובו  פלסטיק,  נרתיק  לקיר, 
 שבמערכת. 

התקנים  ו.   מכון  ע"י  אישורו  לאחר  למפקח,  המתקן  את  ימסור                           הקבלן 
 מוסמכות )מכבי אש, משטרה(. והרשויות ה 

של                               היחידה  במחירי  כלול  הנ"ל,  והבדיקות  המסירה  עבור  התשלום 
 המערכת. 

 הקבלן יספק אחריות מלאה למתקן למשך שנה מיום מסירתו .  ז.  
 עלות האחריות כלולה במחירי היחידה של המערכת.   
אחרא     תהיה  הציוד  את  המספקת  ואחזקה                           החברה  שירות  למתן  גם  ית 

 לאחר שנת האחריות, כולל מתן חלקי חילוף כנדרש.
  

 
                     ____________________                  _____________________ 

 חתימת הקבלן      חתימת המזמין                                                                   
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 מערכות כריזה ומוסיקת רקע מפרט מיוחד   -    35פרק  
 
 

   35המפרט הכללי לעבודות מערכות כריזה ומוסיקת רקע הוא פרק 
 לעבודות בניה  במפרט הכללי

 
 

 
 :מטרות ודרישות תפעוליות  -מערכות כריזה ומוסיקת רקע   -  35פרק 

 
 : כללי

קע בכל שטחי  ר ידור כריזה, כריזת חרום הודעות שוטפות  המערכת הקולית מיועדת להעברת ש .1
   המבנה.

 
הודעות הכריזה ומוסיקת הרקע ישמעו באיכות מעולה ובמובנות גבוהה באמצעות רמי הקול   .2

 אשר יותקנו בשטחי המבנה. 
 
 שעות ביממה.  24המערכת תותאם לעבודה רצופה ומאומצת של  .3
 
 פון, מרכזית הטלפון או ממערכת הודעות אוטומטית. שידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרו .4
 
 .צלילים 2-3לפני שידור ההודעות יושמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .5
 
 במערכת תותקן מערכת סירנה המופעלת באמצעות מגעים יבשים להתראה בזמן חרום.  .6
 
מערכת .7 בחירה,  לפי  המבנה  לשטחי  רקע  מוסיקת  העברת  תאפשר  הרקע    המערכת  מוסיקת 

 , טייפ או רדיו . CDתושמע ממכשירי  
 
בזמן נפילת מתח רשת תפעל     כגיבוי.   24VDCוממתח מצברים    220Vהמערכת תוזן ממתח רשת   .8

 המערכת אוטומטית ממתח המצברים . 
( טיפול  ללא  מסוג  יהיו  במערכת  החרום  המטען  GELמצברי  ידי  על  אוטומטית  יוטענו  אשר   )

 המותקן במערכת . 
 
 . 100Vמתח קבוע  CONSTANT VOLTAGEרשתות הרמקולים והמגברים יפעלו בשיטת   .9
 

 אשר יותקן במסד סטנדרטי עם גלגלים.  19הציוד יהיה בגודל סטנדרטי "  . 10
 
 
 

 
   ____________________                  _____________________ 

 חתימת הקבלן                         חתימת המזמין                                         
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 ע ב ו ד ו ת  פ ת ו ח 
 

 יש לציין כי המפרט המיוחד שלהלן, על כל פרקיו, מתייחס לעבודות הפתוחהערה: 
 
 

 מוקדמות ותנאים כלליים
 

 40.00פרק 
 

 כללי 40.00.01
 ם.יצוין במפורש כי המפרט המיוחד שלהלן הינו משלים לתנאי החוזה ואנו גורע מה  

 
החוזה     לתנאי  לפרטים,  לתוכניות,  משלים  הינו  שלהלן  המיוחד  שהמפרט  במפורש  יצוין 

המיוחדים ולמפרט הכללי הבין משרדי. ע"כ אין זה מן ההכרח שכל עבודה המופיעה בתוכניות  
נשוא  השונות  העבודות  של  מושלם  בצוע  לצורך  המתחייבת  ו/או  מהן  המתחייבת  ו/או 

 יטוין במפרט המיוחד שלהלן ו/או בכתב הכמויות ו/או בתוכניות. מכרז/חוזה זה ימצאו את ב
 

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי כולל אופני המדידה והתשלום, אלא    
 אם צוין אחרת במפרט המיוחד שלהלן.

 
במפרט     בתוכניות,  מובאים  שהם  כפי  פרטיהם,  כל  על  המלאים  התיאורים  את  לראות  יש 

וב הכלולים הכללי  התמציתיים  התיאורים  את  כמשלימים  המסמכים,  וביתר  המיוחד  מפרק 
 בכתב הכמויות. 

 
 התאמה לתקנות  40.00.02

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת כגון: חברת החשמל לגבי   
לגב הבריאות  משרד  תקשורת,  מתקני  לגבי  בזק  וחב'  התקשורת  משרד  חשמל,  י עבודות 

עבודות אינסטלציה וכו', תבוצענה בהתאם לאותם דרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש  
מהקבלן להמציא לו אישורים בכתב של הרשויות המוסמכות על התאמת העבודות לדרישות  
בנפרד   לקבלן  ישולם  לא  אלה  אישורים  בהשגת  הטיפול  עבור  רשויות.  אותם  של  ותקנות 

 הקבלן השונים.  ורואים אותם כלולים במחירי
 

 בדיקות  40.00.03
המיוחדי   בתנאים  ו/או  החוזה  בתנאי  לאמור  לרבות םבניגוד  יידרשו  אשר  הבדיקות  כל   ,

 בדיקות הידוק ומצעים, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו הבלעדי.  
 

 חומרים ומוצרים שו"ע 40.00.04
י חומר או מוצר, פירושו מחיר בכל מקום בו מופיע המונח "מחיר יסוד" או בקיצור "מ.י." לגב  

נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר, מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה,  
" בפרק  כאמור  הכל  וכיו"ב,  האחרות  והוצאותיו  הקבלן  רווח  פחת,  מוקדמות" -00הובלה, 

 של המפרט הכללי הבין משרדי.  0081סעיף 
 

" או בקיצור "שו"ע" הכוונה היא לשווה ערך מבחינת  בכל מקום  בו מופיע המונח "שווה ערך  
 של המפרט הכללי הבין משרדי. 0082מוקדמות" סעיף  -00טיב ועלות, הכל כאמור בפרק "

 
לשווה     או  לו  הכוונה  בו מצוין בכתב הכמויות שם מוצר מסויים  יצוין במפורש שבכל מקום 

 ערכו, גם אם לא צוין במפורש בתאור הסעיף. 
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 מים,  חשמל 40.00.05
ההוצאות     כל  כולל  הבלעדי,  הקבלן  חשבון  על  יהיו  העבודה  לבצוע  והחשמל הדרושים  המים 

 הקשורות בהתחברות למקורות המים והחשמל, כולל תשלום כל האגרות למיניהם.
 

על הקבלן לתאם בעצמו את נושא אספקת המים והחשמל ברשויות המתאימות והנושא יהיה    
 באחריותו הבלעדית. 

 
 

 נקיון האתר  40.00.06
הקבלן אחראי לניקוי מקום העבודה על חשבונו בכל זמן אשר יידרש לעשות כן ע" המפקח,   

סילוק פסולת בניין או כל מפגע אחר אשר לדעת המפקח מהווה מפגע בטיחותי ו/או בריאותי 
ע יסולקו  העבודה,  בשטח  או  לו  בסמוך  או  באיזור  הסדירה  לפעילות  להפריע  עלול  "י  ו/או 

 הקבלן ועל חשבונו מייד עם דרישת המפקח הראשונה.
 

כל    פירוק  כולל  וסביבתו,  העבודה  מקום  של  ומלא  יסודי  לניקוי  הקבלן  ידאג  העבודה  בגמר 
המתקנים והמחסנים הארעיים והגידור הזמני אשר הציב לצורך בצוע עבודתו, כולל סילוק כל  

 . העירייה/המועצההפסולת למקום שפך מאושר ע"י 
 

 עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד, ורואים את עלותם ככלולה במחירי הקבלן השונים.  
 
 

 מידות במפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות  40.00.07
יצוין במפורש כי המידות המופיעות במסמכים שלהלן הינם מידות לאינפורמציה בלבד ואינן    

 טח לגבי כל פריט ופריט.לצורך ייצור או הזמנה. על הקבלן לבדוק את המידות בש
   

 

 ( AS MADEתוכניות עדות ) 40.00.08
  ( הבצוע  שלאחר  עדות  תוכניות  הקבלן  יגיש  העבודה  העתקים  AS MADEבגמר  בשלושה   ,)

ובהם תיאור כל העבודות והמרכיבים אשר בוצעו בשטח, התוכניות ייחתמו ע"י הקבלן וע"י  
ו  המתכננים  ע"י  ויאושרו  הקבלן,  של  מוסמך  הקשורות  מודד  העלויות  כל  השונים.  היועצים 

 בהכנת התוכניות יהיו על חשבון הקבלן הבלעדי. 
 

יצוין במפורש, כי מסירת תוכניות העדות למועצה הינה תנאי לשחרור חשבון הקבלן הסופי    
 ולמסירת העבודה הסופית.

 
 ונים.עבור הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד, ורואים את עלותם ככלולה במחירי הקבלן הש  

 
 

 אתר העבודה ותנאיו  40.00.09
רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הגשת הצעתו בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל    

והבין  וכתבי הכמויות(, למדם  )לרבות המפרטים, התוכניות, הפרטים, תנאי החוזה  מסמכיו 
את אליו,  והגישה  השטח  תנאי  את  יסודי  באופן  ובדק  ומשמעותם,  תוכנם  השטחים    את 

לעבודה ולאחסנה, את הצעדים אשר יהיה עליו לנקוט בהתאם לתנאי החוזה בכדי שלא לגרום 
את   לרבות  ממנה  המשתמע  כל  על  הבצוע  תקופת  את  באתר,  השוטפת  בפעילות  להפרעות 
הצוותים אשר יהיה עליו להעסיק ואת הצעדים בהם ינקוט בכדי לעמוד בתקופת הבצוע וכו' 

 המשפיעות או העלולות להשפיע על העבודה.ואת כל יתר העבודות 
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 אישורי עבודה ורשיונות 40.00.10
מהרשויות     חפירה  אישורי  לרבות  העבודה,  בצוע  לשם  הדרושים  והרשיונות  האישורים  כל 

השלכת  אישור  וכו'(,  העתיקות  רשות  בזק,  החשמל,  חברת  מקומית,  )רשות  המוסמכות 
חסימת דרכים ו/או כבישים זמנית וכו', יהיו באחריות  פסולת, אשורי משטרת התנועה לגבי  

 הקבלן ועל חשבונו. 
 

ייגרם כתוצאה מאי טיפול נאות על ידו בהגשת    הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב או נזק אשר 
 האישורים הדרושים. 

 
ודרכים     כבישים  חסימת  לשם  הדרושים  הזהירות  אמצעי  וכל  שוטרים  הצבת  ספק,  להסרת 

 הקבלן הבלעדי. יהיו על חשבון
 

עבור מילוי התנאים הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ורואים את עלותם ככלולה במחירי הקבלן   
 השונים.

 
 

 היקף העבודה  40.00.11
ו/או     מסוים  פרק  ו/או  מסוימת  עבודה  בצוע  לבטל  הזכות  תהייה  למזמין  כי  במפורש  יצוין 

מויות ללא הגבלה, הכל לפי ראות עיניו  סעיף מסוים ו/או פריט מסוים ו/או להגדיל/להקטין כ
והחלטתו הבלעדית ובכל היקף שהוא, ולקבלן לא תהיינה כל זכות לערער על החלטת המזמין 

כוחה של הוראה זו עדיף על ו/או לבקש תשלומים מכל סוג שהוא ו/או שינוי במחירי ביחידה.  
 . כל הוראה אחרת המופיעה במסמכי המכרז שלהלן
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 מפרט מיוחד לעבודות עפר 
 

 40.01פרק 
 

 כללי  40.01.00
 

אשר  התנאים  כל  על  מקרוב  ועמד  העבודה  באתר  בקר  כי  מצהיר  הקבלן  הצעתו,  הגשת  עם 
העבודה  שטח  הגישה,  דרכי  הקיימת,  הקרקע  וטיב  סוג  לרבות  מחיריו,  על  להשפיע  עלולים 

מתקני לשטח,  המתאים  בציוד  השימוש  סמוכים  ואפשרויות  מבנים  ו/או  קירות,  ו/או  ם 
 קיימים שאין לפגוע בהם. 

 
לא תתקבל כל טענה שמקורה באי הבנה ו/או אי ידיעה של תנאי ו/או נתון כל שהוא הקשור  

 לבצוע עבודות העפר למיניהם, לרבות קידוח הכלונסאות.
 

וע והאתר  המבנה  שטח  בתוך  לעב'  מתייחסת  העפר  עבודות  מדידת  כי  במפורש  בור יצוין 
 עבודות הפתוח ולא תהיינה כל הבחנה ביניהם במדידת הכמויות.

    
 

 סוג וטיב הקרקע   40.01.01
 

ו/או   "חפירה"  המונח  הכמויות  בכתב  ו/או  שלהלן  המיוחד  במפרט  צוין  בו  מקום  בכל 
ללא  חציבה  ו/או  חפירה/חציבה  ו/או  לחפירה  היא  הכוונה  "חציבה"  ו/או  "חפירה/חציבה" 

ביניה אבחנה  בשטח/י שום  הקיים  שהוא  קרקע  סוג  בכל  לבצוע  יתיחסו  הקבלן  ומחירי  ם 
 העבודה, ולא תהיה לקלבן כל טענה שהיא בקשר לנ"ל.

 
לרבות במפרט המיוחד, בכתב   הנתונים המופיעים במסמכי המכרז השונים,  ו/או  התיאורים 

ואינם מחייבים את המזמ בלבד  כללית  ידיעה  לצורך  ו/או בתוכניות, הינם  בדבר  הכמויות  ין 
ע"כ מחירי עבודות העפר נכונות הנתונים ו/או שכבות הקרקע אשר יתגלו בעת בצוע העבודה.  

למיניהם יתיחסו בכל מקרה לסוגי הקרקע והשכבות הקיימות בשטח, ולא תהיה לקבלן כל 
 טענה בהקשר זה בהמשך. 

 
ה שהיא ועל לצורך הנ"ל לקבלן תהיה הזכות לבדיקת סוג הקרקע לפני הגשת הצעתו, בכל שיט

זו   זכות  על  הקבלן  ויתר  המוסמכים.  המזמין  נציגי  עם  תיאום  תוך  אולם  הבלעדי,  חשבונו 
 רואים אותו כמי שהתחשב בתנאי הקרקע הקיימים בעת קביעת מחיריו הכל כאמור לעיל.

 
 

 אישורי חפירה   40.01.02
המוסמכות,  על הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להגשת כל האישורים הדרושים מהרשויות  

העתיקות,   רשות  בזק,  החשמל,  חברת  אישור  כולל  הפירה/חציבה,  עבודות  לבצוע  הדרושים 
ניקוז וכו'. הקבלן    העירייה/המועצהמשטרת התנועה ומחלקות   השונות לגבי קוי מים, ביוב, 

הנ"ל.  נאות בהשגת האישורים  טיפול  נזק שייגרם כתוצאה מאי  או  עיכוב  לכל  יהיה אחראי 
)כולל אחריות הקבל ן לנזקים בגין ביצוע עבודות באתר לכל מתקן שהוא, מכל סיבה שהיא 

 מכח עליון( הינה מוחלטת ובלעדית.
 
 
 
 
 
 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

143 | P a g e 

 

 
 חפירה/חציבה   40.01.03

עבודות החפירה ו/או חציבה )ובקיצור חפירה/חציבה( יבוצעו לפי המפרט הכללי הבין משרדי,  
 ל סוג שהוא( כאמור בסעיף הקודם. והינם מתיחסים לסוגי הקרקע והשכבות הקיימות )מכ

 
ו/או   מצחים  עקירת  השטח,  וניקוי  חישוף  הקיימת,  הפסולת  סילוק  את  גם  יכלול  המחיר 
והפסולת   הנ"ל  האלמנטים  כל  סילוק  לרבות  בשטח,  הקיימים  שהוא  סוג  מכל  שיחים 

 הקיימת בשטח.
 

בהת הכל  המילוי,  לאיזורי  החפור  החומר  מיטב  החזרת  את  גם  יכלול  להוראות המחיר  אם 
למילוי הנ"ל ישולם בנפרד בהתאם לסעי, המתאים בכתב    מבוקרהמפקח בשטח. עבור הידוק  

 הכמויות.
 

מהאתר,  הגשם  מי  ניקוז  החפירות,  לדפנות  הדרוש  הדיפון  את  יכללו  המחירים  לנ"ל  בנוסף 
 הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו הבלעדית. 

 
מחירים כוללים סילוק למקום שפך מאושר  בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין משרדי, כל ה

 על ידי העירייה/המועצהולכל מרחק שהוא ולא תשולם שום תוספת מחיר. 
 

ו/או   מוגבלים  ו/או  צרים  בין חפירה/חציבה בשטחים  כל אבחנה  כי לא תהיה  יצוין במפורש 
יף  קטנים ו/או חפירה/חציבה זהירה )לרבות בעבודת ידיים(. כל העבודות יימדדו במסגרת סע

 החפירה/חציבה הכללית בשטח, הכל בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות. 
 

המצע   שכבת  תחתית  עד  הקיימת  הקרקע  ממפלס  יהיה  החפירה/חציבה  כמויות  חישוב 
הדרושה ו/או תחתית המילוי מתחת לרצפות הבטון ו/או תחתית שכבת אדמת הגן הדרושה, 

 הכל לפי שיוגדר בתכניות ובמפרטים.
 

 ל בנוסף את עיבוד הקרקע בשיפועים המתאימים בהתאם לתוכניות.המחיר יכלו
 
 

 חפירה/חציבה ליסודות עוברים/נמשכים   40.01.04
ו/או   ו/או הקירונים  היסודות הנמשכים של הקירות התומכים  עבור  מדידת החפירה/חציבה 
יימדדו  זה  שהוא,  ועומק  רוחב  בכל  במכרז/חוזה,  בטון  קירות  של  סוג  וכל  הגדר  קירות 
מתחתית החפירה/חציבה הכללית בשטח )מהצד הנמוך של הקיר, ועד תחתית שכבת הסטון 

לתוכניות.   בהתאם  הדרושים  רזה  הבטון  לא  ו/או  הקירות  מאחורי  והמילוי  חפירה/חציבה 
יימדדו וייחשבו ככלולים במחירי הקירות, ובמסגרת החוזה הפאושאלי הכוונה לכל מרווחי 

 העבודה.
 

י והחציבות  בהתאם  החפירות  ידיים  בעבודת  ו/או  מתאימים  מכניים  כלים  באמצעות  בוצעו 
עבודתו  לצורך.   את  להתאים  ועליו  מוגבל  הינו  העבודה  שטח  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

בשטח לעובדה זו, כך שיתכנן את ביצוע עבודות העפר בהתאם לאפשרויות הגישה לכל חלקי 
 גדרות וכד'..השטח, במיוחד לאחר הקמת הקירות התומכים ו/או ה

 
כאשר  ו/או  אפשרי  בלתי  המכניים  והכלים  הציוד  מעבר  יהיה  בהם  מוגבלים,  במקומות 
השימוש בכלים מכניים יהיה בלתי מעשי ו/או אסור מבחינת השפעתו על יציבות מבנים ו/או 
קירות קיימים וסכנת ערעור יסודותיהם או מכל סיבה אחרת, תבוצע העבודה בעבודות ידיים.  

בש העבודה  המפקח  בצוע  שיטת  ו/או  הציוד  להתאמת  בקשר  בלעדית  יחליט  אשר  הוא  טח 
 כאמור לעיל, ולקבלן לא תהיה כל טענה הנובעת מהנ"ל.
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ידיים  בעבודת  מסוימת  עבודה  בצוע  מהקבלן  לבקש  הזכות  תהיה  למפקח  כי  במפורש  יצוין 

מחי תוספת  לבקשת  עילה  יהווה  שהדבר  מבלי  מסוים,  מכני  בכלי  כך,  ו/או  עקב  כלשהיא  ר 
 ורואים את הקבלן כאילו התחשב בכל הגורמים הנ"ל בעת קביעת מחיריו. 

 
שימוש   ו/או  ידיים  חפירת  נדרשת  בהם  מוגבלים  במקומות  חפירה  עבור  כי  במפורש,  יצוין 
בציוד מיוחד מתאים, מכל סיבה שהיא כאמור לעי, הרי בניגוד לאמור במפרט הכללי הבין  

ה בנפרד והיא תימדד אך ורק ביחד עם הסעיפים המתאימים בכתב  משרדי, לא ישולם עבור
הכמויות. רואים את הקבלן כמי שלקח עובדה זו בחשבון בזמן קביעת מחיריו, ולמד לעומק  

 את תנאי השטח לפני מתן הצעתו.
 

)חשמל,  קיימים  לקויים  מתחת  ו/או  מעל  זהירה  חפירה/חציבה  עבור  כי  במפורש  יצוין 
, טל"כ וכו'(, בין אם בכלים מכניים ובין אם בעבודת ידיים, לא תשולם  תקשורת, מים, ביוב

 שום תוספת.
 
 

 מדידה וסימון   40.01.05
הגדרות  סימון  לרבות  העבודות,  סוגי  ולכ  העפר  לעבודות  ומדידה,  סימון  כוללים  המחירים 
לפני   הקיים  למצב  מדידה  תוכנית  והכנת  המתוכננים,  האלמנטים  וכל  המפלסים  והקירות, 

 התחלת העבודה ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו.
 

על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים והמסומנים בתוכניות העבודה לפני התחלת הבצוע,  
במקרה של ערעור על הגבהים, עליו לעשות כן לפני התחלת העבודות בשטח ובכל מקרה לא  

שתובאנ טענות  העבודה.  התחלת  צו  מקבלת  ימים  משבוע  תילקחנה יאוחר  לא  מכן  לאחר  ה 
 בחשבון.

 
 

 חפירת יתר   40.01.06
בכל מקרה של בצוע חפירת יתר )חפירה לעומק הגדול מהנדרש(, ימלא הקבלן את השטח עד  
למפלס המתוכנן ע"י שימוש במילוי מקומי או מובא, כולל הידוק מבוקר לדרגת צפיפות של  

ן הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן ולא  ס"מ. עלות התיקו  20מוד. א. אש. או. בשכבות של    98%
 ישולם עבורה. 

 
 

 דמי בדיקות   40.01.07
המחירים כוללים הוצאות הבדיקות אשר יידרשו ע"י המפקח והמתכנן. בכל מקרה של קבלת 
תוצאות שלא בהתאם לנדרש, יפעל הקבלן בהתאם להנחיות המתכנן והמפקח בשטח, לרבות  

 הדרוש עד לקבלת תוצאות הבדיקות הדרושות. חציבה, הידוק מחדש, פירוק אלמנטים וכל
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 מפרט מיוחד לעבודות פתוח 
 

 40.40פרק 
 כללי  40.40.00

)האוגדן  משרדי  הבין  הכללי  ולמפרט  הכמויות  לכתב  לתוכניות,  השלמה  מהווה  זה  מפרט 
לתקנים   המעודכנת,  בהוצאתם  הרלוונטיים  בפרקים  הבטחון  משרד  בהוצאת  הכחול( 

 על כל עידכוניו וכו'.  1965, למפרטי מכון התקנים, לחוק התכנון והבניה התשכ"ה הישראליים
 

 
 ריצוף באבנים משתלבות   40.40.01

במידות   משתלבות  מאבנים  יהיו  ובעובי    30/30  -ו  15/15הריצופים  כדוגמת    7ס"מ  ס"מ 
"מלבן   במרצפות  ו/או  שו"ע  או  "אקרשטיין"  תוצרת  בעובי  20/10"סיינה"  תוצ  6"  רת ס"מ 

 "אקרשטיין" או שו"ע. 
 

ולבחירת   לתוכניות  בהתאם  הכל  שונים  וגוונים  גדלים  צורות,  במרקם,  יבוצע  הריצוף 
 האדריכל הבלעדית. 

 
מיוחד   והמרקמים    -ריצוף  הסוגים  וכל  כיוון  משנה  פס  מובילים,  פסים  אזהרה,  פסי  כגון: 

הפאושאלי במחיר  ככלולים  אותם  יראו  מוגבלות,  עם  לאנשים  שום   המיוחדים  תשולם  ולא 
 תוספת מחיר עבור הדרישות הנ"ל ורואים אותם ככלולים במחיר הפאושאלי של הפיתוח.

 
 

 חיתוך האבנים   40.40.02
חיתוך האבנים יבוצע אך ורק בעזרת משורים מיוחדים. חצאי ריצופים יוזמנו במפעל מראש.  

מידות הדרושות  לא יותר בשום מקרה שבירת אבנים בשטח. על הקבלן יהיה להתאים את ה 
אחדים   ריצופים  לקבלת  מדויקות  מידות  לקבל  בכדי  הטבעית  האבן  שורות  בין  במתחמים 

 ושלמים.
 

 התאמה ע"י תאי בקרה, עמודים, קירות וכו'   40.40.03
בקרה   תאי  ו/או  התוחמים  הרכיבים  ליד  הריצוף  בגימור  מירבי  לדיוק  לדאוג  הקבלן  על 

ירות ו/או מדרגות ו/או במפגש סוגי ריצוף שונים ו/או  )עגולים או מרובעים(, ו/או אדניות וק
 כל רכיב אחר הנמצא בשטח מכל סוג שהוא. 

התאמת הריצוף ע"י הנ"ל תתבצע אך ורק ע"י חיתוך מדויק בעזרת משורים מתאימים ולפי 
לא   מירבי(.  בדיוק  וקשתי  עגול  ו/או  אלכסוני  ו/או  ישר  לחיתוך  )הכוונה  המדויקות  המידות 

 הלוחות בשום מקרה הכל כאמור לעיל. תותר שבירת 
 
 

 הכנת דוגמאות   40.40.04
והמפקח   האדריכל  לאישור  להכין  יש  המשתלבות,  במרצפות  הריצוף  עבודות  התחלת  לפני 

יפחת מ והצורות הדרושות. שטח כל דוגמה לא  בגוונים  יש    4  -דוגמה מהמרקם הנדרש  מ"ר 
וצורות וגוונים שונים ו/או לדרוש   לציין שלאדריכל תהיה הזכות לבקש בצוע דוגמה במרקם

 בצוע יותר מדוגמה אחת הכל בהתאם להחלטתו הסופית.
 

הדוגמאות יוכנו בשטח כאשר הן מורכבות ומותקנות קומפלט, בכדי לעמוד גם על טיב הבצוע  
 ודיוקו בנוסף לטיב האבן. 

 
 דוגמאות אשר ייפסלו, יפורקו ויסולקו מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 
ה ישולם  עבור  לא  וקיום התחייבויות הקבלן בהתאם לאמור לעיל  ושמירתם  כנת הדוגמאות 

 בנפרד ורואים את עלותם ככלולה במחירי הקבלן השונים.
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 אחסון ושינוע   40.40.05
על הקבלן לדאוג לאחסון החומרים במקום אשר יאושר ע"י המפקח. שינוע בתוך השטח יבוצע  

עבודה בשטח, כל שישארו כל הזמן מעברים פתוחים בזהירות מירבית ובהתאם להתקדמות ה
 לציבור.

 
ע"ג  ומונחים  הכוונים  מכל  קשורים  יהיו  בשטח,  יאוחסנו  אשר  והאבנים  החומרים  כל 
נאותה   בצורה  קשורים  ולא  רפויים  חומרים  או  אבנים  אחסון  יותר  לא  מעץ.  משטחים 

 והעלולים להוות סיכון לאוכלוסייה החיה באזור. 
 

התח קיום  עלותם עבור  את  ורואים  בנפרד  ישולם  לא  לעיל  לאמור  בהתאם  הקבלן  ייבויות 
 ככלולה במחירי הקבלן השונים.

 
 

 סימון   40.40.06
על הקבלן להקפיד על דיוק הסימון הכולל: דיוק סימון מישורי פני האבן כולל בצוע בשיפועים  

  , אפס  )"קוי  מובילים  קוים  סימון  לתוכניות,  בהתאם  מדויקים  מנחים"( ובמפלסים  "קוים 
למבנים   הקיימות  הכניסות  ספי  הנדבכים,  מפלסי  סימון  ישרים,  בקוים  הריצוף  בצוע  ודיוק 

 ומפלסי הכביש והמדרכות הקיימות.
 

עבודות  התחלת  ולפני  המודד  ע"י  הסימון  בשלב  בלבד.  מוסמך  מודד  ע"י  יבוצע  הסימון 
טעו כל  על  בשטח.  הקיים  למצב  התכנון  התאמת  גם  תיבדק  יש הריצוף,  התאמה  אי  או  ת 

כאמור  התאמות  אי  לגבי  יותר  מאוחר  טענה  כל  תתקבל  לא  מיידית.  בשטח  למפקח  להודיע 
 והאחריות הבלעדית לגבי הנ"ל תהיה באחריות הקבלן.

 
עלותם   את  ורואים  בנפרד  ישולם  לא  לעיל  לאמור  בהתאם  הקבלן  התחייבויות  קיום  עבור 

 ככלולה במחירי הקבלן השונים.
 
 

 כנת המצע והתשתיותה  40.40.07
של   לצפיפות  תהודק  זו  שכבה  בתוכניות,  כנדרש  בעובי  א'  סוג  ממצע  תהיה      98%התשתית 

מוד .א . אש. או לפחות או כמצוין בתוכניות, שכבה זו תיושר בהתאם למפלסים המתוכננים  
 ס"מ עבור מצע החול כאמור להלן(.   4-3בדיוק מירבי )בהפחתת עובי הריצוף + 

 
החו של  שכבת  גרגיר  בגודל  תהיה  לריצופים  מתחת  ויותר     0.5ל  היטב    -מ"מ  תיושר  אשר 

באורך   אלומיניום  סרגל  לשיפועים   4-2בעזרת  בהתאם  לעיל  כאמור  הידוק,  כדי  תוך  מ' 
הפן העליון של  לייצוב  והתזת מים קלה  זריית מלט  היישור, תבוצע  גמר  המתוכננים. לאחר 

 שכבת החול.
 

שכבת החול יהיה מעל לאמור עליל, בגלל אי קביעה מדויקת של   בכל מקרה שיתברר שעובי
חול מתערובת  לריצוף  מתחת  תשתית  תבוצע  המצעים,  פני  של -מפלס  ביחס  )בינצ'יק(  צמנט 

לדאוג   150 יש  מלחים(.  תכולת  )ללא  ורחוץ  נקי  ים  חול  יהיה  החול  חול.  למ"ק  צמנט  ק"ג 
יד ערבוב  ע"י  או  במכונה  ערבוב  ע"י  אחידה  עד לתערובת  פעמים  מספר  החומרים  והפיכת  ני 

 לקבלת אחידות בהרכב. 
 

מחיר שכבת החול או הבינצ'יק מתחת לריצופים כלולה במחיר הריצופים ולא ישולם עבורה 
 בנפרד, וכלולים במחיר הפאושאלי של הפיתוח. 

 
בכתב  המתאים  לסעיף  בהתאם  בנפרד  ישולמו  הקיימת  השתית  והידוק  המצעים  שכבת 

 הכמויות.
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 כבישה במכבש   0.40.084
תוך   רטט,  במכבש  מעבר  ע"י  החול  לשכבת  ציפוף  לבצע  יש  הריצוף,  הנחת  השלמת  לאחר 
וריטוט   במישקים  החול  מילוי  השלמת  תבוצע  הכבישה  לאחר  באבנים.  לפגוע  שלא  שמירה 

 הנ"ל כלול במחיר הריצוף ולא ישולם בנפרד. נוסף. 
 

החו  מתהדק  הריטוט,  שבזמן  לב,  לשים  הקבלן  על  על  לשקיעתם.  וגורם  לריצופים  מתחת  ל 
של  הריטוט(  )לפני  הראשוני  הגמר  מפלסי  קביעת  בזמן  בחשבון  זו  עובדה  לקחת  הקבלן 
בדיוק  המתוכנן  הסופי  המפלס  יתקבל  הכבישה  שלאחר  להבטיח  בכדי  המשתלבות  האבנים 

לאמוד  המירבי. לצורך הנ"ל, יהיה על הקבלן לבצע קטע נסיוני מושלם, ולהדקו בכדי שיוכל  
 את מידת שקיעת הריצוף המדויקת לאחר הריטוט. 

 
בכל השטחים בהם לא תהיה התאמה מלאה בין הגבהים המתוכננים ו/או בין מפלסי האבנים  
האבנים  יפורקו  וכו'(,  שפה  אבני  כניסות,  )ספי  שמסביבם  השונים  לאלמנטים  המשתלבות 

 ויבוצעו מחדש הכל לשביעות רצון המפקח והאדריכל.
 
 רוחב המישקים  940.40.0

מ"מ, רוחב    3אם לא צוין אחרת בתוכניות ו/או באחד ממסמכי החוזה, רוחב המישקים יהיה  
)ספק  המפעל  ע"י  יסופקו  אשר  מיוחדים  מרחק  שומרי  ע"י  ויובטח  אחיד  יהיה  המישקים 

 הריצופים(.
 

 מילוי המישקים   40.40.10
בח המישקים  מילוי  הקבלן  יבצע  הריצופים,  הנחת  גמר  פעול  לאחר  על  לחזור  הקבלן  על  ול, 

נאות   מילוי  להבטחת  עד  פעמים  ובמספר  לעיל,  כאמור  הכבישה  לאחר  גם  המישקים  מילוי 
 למישקים. מחירי הריצופים השונים כוללים את מילוי המישקים כאמור. 

 
 עבודות בטון   40.40.11

( בפרק  הכלולות  בטון  פרק 40.40עבודות  המיוחד  במפרט  לאמור  בהתאם  יבוצעו   )                     
 עבודות בטון( לעיל.  -  40.02)

 
 אבני שפה וגן   40.40.12

אבני השפה ואבני הגן יהיו מסוגים שונים כמצוין בכתב הכמויות. מחירם כולל יציקת יסוד  
את  הדרושה,  החפירה/חציבה  את  בתוכניות,  כמצוין  ו/או  היצרן  לפרטי  בהתאם  מבטון,  וגב 

 צעים והקרקע מתחת לאבנים ואת התקנתם קומפלט. עיבוד ויישור והידוק המ
 

בעובי   יהיה  היסוד  בתוכניות,  אחרת  צוין  לא  ב  10אם  הגדול  וברוחב  לפחות  ס"מ    10  -ס"מ 
ס"מ לפחות. המחירים   10/10לפחות מרוחב האבן והבולט כלפי גב האבן, הגב יהיה בחתך של  

 כוללים בנוסף לנ"ל את החפירה/חציבה הדרושה. 
 

 ריהוט חוץ   40.40.13
במסגרת הפרוייקט יש לספק ולהרכיב ריהוט חוץ בהתאם לכתב הכמויות ולתוכניות. במידה  
ומצוין שם יצרן מסוים, יש לקרוא בסוף כל סעיף "או שו"ע" גם אם הדבר לא צוין בתיאור 

 הסעיף.  כל הריהוט חוץ ומתקני המשחקים יהיו מתוצרת מפעל מאושר על תו תקן.
 

 יהוט החוץ ולפרגולות העץ לר  40.40.14
פרק   משרדי  הבין  הכללי  המפרט  עם  ביחד  זה  סעיף  לראות  והכללי      20יש  המיוחד  והמפרט 

 .06פרק 
 

ובריא, דל סיקוסים, ללא סדקים, סיבים  יבש  פיני באיכות מעולה, חדש  עץ אורן  יהיה  העץ 
 פגמים וחורים או סימני ריקבון.
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רי כנגד  אימפרגנציה  יעברו  העץ  חלקי  הישראלי                 כל  לתקן  בהתאם  ומזיקים  קבון 
    לעיל(. 06.40)ראה פרק 

 
המחיר כולל צביעה פעמיים בצבע יסוד ופעמיים צבע עליון "סופרלק" או "פוליאור" או שו"ע. 

במערכת              הצביעה  תבוצע  טבעי(  )עץ  שקוף  בגוון  הפרגולה  את  לצבוע  ויוחלט  במקרה 
 ע בהתאם להנחיות היצרן. "  או שו"2000"לזור 

 
 פרגולות   40.40.15

או  "פיברן"  כדוגמת תוצרת  ויהיו  ויסופקו בהתאם לאמור בכתב הכמויות  יבוצעו  הפרגולות 
 שו"ע מאושר.  

 
לפי   הינן  )המידות  הכמויות,  כתב  עפ"י  במידות  קומפלט  יחידת  לפי  תהיה  הפרגולות  מדידת 

כל או  הפלדה  או  העץ  פרגולת  של  האופקי  הביצוע   ההיטל  פרטי  עפ"י  שנדרש  אחר  חומר 
ובהתאם לכתב הכמויות(, כולל כיסוי הפרגולות לפי פרטי היצרן ופרטי הביצוע, הכל קומפלט  
, ולא תשולם שום תוספת עבור דרישות למיניהם אשר הקבלן לא לקח בחשבון  המחיר כולל  

)בהתאם להנחיות את המסגרות והעמודים, את חפירה/חציבה ליסודות לרבות הזיון שבתוכם  
(, הפלטות והקוצים לעיגון, את הצביעה של  20-היצרן והמפקח בשטח(, את יציקתם )מבטון ב

 כל חלקי העץ והמתכת וכל הדרוש לקבלת עבודה מושלמת.
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 מפרט מיוחד לעב' גינון והשקיה
 
 41פרק 
 

 עבודות הכנה לשתילה  41.1
 

 אדמת גן 41.1.01
 

סעיף   בדרישות  העומדת  מאושר  מטיב  פוריה  גן  אדמת  לספק  הקבלן  המפרט   40028על  של 
המפקח  רשאי  למתכנן,  ו/או  למפקח  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  ו/או  ספק  של  במקרה  הכללי. 
לדרוש מהקבלן להציג אישור על טיב האדמה ממעבדת שירות שדה של משרד החקלאות, או כל  

  ע"י המפקח. עלות הבדיקה הנ"ל תחול על הקבלן. מעבדה אחרת מאושרת 
 

 : טיב וערכים נדרשים לאדמת הגן יהיו כדלקמן  
 

 כמות נדרשת        יחידת המדידה  היסוד
 ס"מ 0.40לעומק 

כמות דשן מוספת להשגת  
 רמה נדרשת

ק"ג   1 10 ק"ג לדונם (Nחנקן   ) לכל  צרוף,  חנקן  ק"ג 
 חנקן חסר

פוספט,   10 15 חלקי מליון (Pזרחן   ) סופר  לדונם  ק"ג 
 לכל חלק מליון זרחן חסר 

 
 (Kאשלגון  )

 חלקי מליון
 

כלורי   80 12 אשלגן  לדונם  ק"ג 
בהרבה  נמוכה  כשהרמה 

 F"דלתא"  מהרמה הנדרשת.    
 

3,100- 

 
סימון  נושא הבדיקה

 הבדיקה
ערכים  יחידו פירוש הסימון

 נדרשים
 2-טן  מק מילימוס/ס"מ מוליכות חשמלית  EC מליחות

 10-קטן  מ חסר מימדים יחס ספיחת הניתרון  SAR ניתרון )אלקליות( 

 
במידה ואדמת הגן לא תעמוד בערכים הנדרשים, רשאי המפקח לקבוע את הצעדים אשר יינקטו  
ע"י הקבלן ועל חשבונו לשיפור טיב האדמה, כאמור לעיל, או לפסול את האדמה, והקבלן יסלק 

 ויספק אדמת גן במקומה כנדרש. את האדמה מהאתר על חשבונו
 

 : שיטת המדידה
 אדמת הגן תימדד לפי נפחה במ"ק מדוד בשטח לאחר הפיזור והיישור. 

 
 :המחיר כולל

 אספקה, פיזור ויישור )לרבות בעבודת ידיים(, בדיקת שירות שדה ותוספת דשנים כאמור לעיל. 
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 שרוולים  41.1.02
סוג )מכל  צינור  חוצה  בו  מקום  יש    בכל  קיים,  מעבר  בהם  שאין  קיר  או  כביש  שביל,  שהוא( 

לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו )ע"י מילוי מהודק של אגו"מ  
 או מצע, אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה וכו'(. 

 
עשויים   יהיו  בפני    P.V.Cהשרוולים  עמיד  קשיח  מחומר  מקרה  בכל  מתעל,  פוליאטילן  או 

 ה ובקוטר כמפורט בתכנית.קורוזי
 

 מ"מ. 50או פוליאטילן בקוטר  2בקוטר " P.V.Cשרוול 
 מ"מ. 75או פוליאטילן בקוטר  3בקוטר " P.V.Cשרוול 
 מ"מ. 110או פוליאטילן בקוטר  4בקוטר " P.V.Cשרוול 
 מ"מ. 160או פוליאטילן בקוטר  6בקוטר " P.V.Cשרוול 

 
ס"מ    30אם לתנאי השטח. עומק השרוולים יהיה  סוג השרוול ייקבע בתיאום עם המפקח בהת

ו לשבילים  ויבלטו    60  -מתחת  לכבישים,  מתחת  הם    30-20ס"מ  מתחתיו  המעבר  משולי  ס"מ 
 מונחים.

 
החפירה לשרוולים תבוצע לאחר הידוק המצעים. בכל שרוול יותקן חוט משיכה מניילון בקוטר  

ל  8 קשירתו  ע"י  הקצוות  בשתי  יעוגנו  החוט  קצוות  בקוטר  מ"מ.  פלדה  ובאורך      6מוטות  מ"מ 
 ס"מ. 25
 

 מיקום השרוול יודגש בצורה בולטת באמצעות צבע או סימון אחר ע"ג המדרכה או אבן השפה. 
 

 כל הצינורות העוברים בתוך השרוולים יהיו שלמים, ללא מחברים וללא יציאות.
 

 אין להשחיל בכל שרוול יותר מצינור אחד. 
 

 קוטרו מקוטר הצינור המושחל בתוכו.קוטר השרוול יהיה כפול ב 
 

ס"מ לפחות ולכל רוחב החפירה. מחיר עטיפת   10השרוול ייעטף מכל צדדיו בשכבת חול בעובי  
 החול כלולה במחיר השרוול.

 
 

 : אופן המדידה
לפי אורך השרוול במ"א כולל את כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל, הכל בהתאם למצוין  

 בכתב הכמויות. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجلس اقليمي البطوف  
 בטוף   –מועצה אזורית אל 

 

151 | P a g e 

 

 
 
 

 עבודות השקיה  41.2
 
 

 חיבור למקור מים  41.2.01
 

 , עד מד המים. העירייה/המועצהיבוצע בתיאום עם אגף המים והביוב של   
 

 בדיקת לחץ 41.2.02
 

 על הקבלן לבדוק את לחץ המים הדרוש, כפוף לספיקה כמצוין בתכנית לפני בצוע העבודה.  
 

במקור לחץ  על  מבוסס  ההשקיה  של  של    2.0של    התכנון  מקסימלית  בספיקה    2.5אטמ', 
 מ"ק/שעה לפחות. על כל סטייה יש להודיע למתכנן ולקבל את הנחיותיו בנדון.

 
 

 סימון תוואי הצנרת  41.2.03
 

יש לסמן בשטח את קווי ההשקיה, באמצעים קשיחים ובולטים ולקבל את אישור המפקח לפני 
 ביצוע החפירה. אין לסטות מהתכנים.

 פק או הצעות הקבלן לשינויים, יש לקבל הוראות ואישור המפקח בכתב.במקרה של ס
 

 סימון התוואי כלול במחיר הצינורות למיניהם 
 
 

 צנרת פוליאתילן  41.2.04
 

צנרת פוליאתילן(, יש להדגיש -41022בנוסף וכהשלמה לאמור במפרט הכללי הבין משרדי )סעיף  
 את הנקודות שלהלן: 

 
 על פני הקרקע יהיו בגוון חום. כל צינורות הטפטוף המונחים

 את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון. 
 יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. 

מיוחד   האביזר  להשתמש  יש  זווית  של  מקרה  בכל  הפוליאתילן,  בצנרת  חדה  זווית  ליצור  אין 
 מתאים למטרה זו. 

 
תע באותה  המונחים  יותר.  צינורות  הדק  והעליון  יותר  העבה  יהיה  שהתחתון  כך  יונחו  לה, 

צינורות זהים בקוטרם המונחים באותה תעלה יש להניחם לפי הסדר, ולסמנם בנפרד ע"י סרט 
 סימון בכל צומת. צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים. 

 
התעלות לפני בדיקתם ולפני שנשטפה כל מערכת   אין לכסות את הצינורות ואת המחברים בתוך

 הצנרת. כיסוי התעלות ייעשה אך ורק לאחר אישור המפקח ולאחר ביצוע מדידת כל הצינורות. 
 
 

 :שיטת המדידה ותכולת המחירים
המדידה היא לפי אורך הצינורות נטו. המחיר כולל: אספקת והתקנת הצינורות, אביזרי החיבור  

ציבה הדרושה, כיסוי וחול במידת הצורך וכל החומרים וחומרי העזר  למיניהם, את החפירה/ח
 הדרושים עד לקבלת עבודה מושלמת.
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 השקיות ראשונות  41.2.09
 

גן לסגירת חללי אויר  יש להשקות את הצמחיה בצינור  במשך השבוע הראשון מיום השתילה, 
 בבורות הנטיעה. 

 
 ת עלותה ככלולה במחירי הקבלן השונים.עבור העבודה הנ"ל לא ישולם בנפרד ורואים א

 
 

 אחריות הקבלן  41.2.10
 

הקבלן אחראי על טיב המוצרים ברשת ההשקיה במשך שנה מיום מסירת העבודה הסופית, כל 
ע"י  מידית  יוחלף  שימוש,  מכלל  יצא  ו/או  שהתקלקל  מוצר  תקן,  תו  לשאת  חייבים  המוצרים 

 הקבלן ועל חשבונו. 
 
 

 תכולת מחירים  41.2.11
 

הבטחון                א.   משרד  והשיכון,  הבינוי  למשרד  המשותף  הכללי  המפרט  לפי  תבוצע  העבודה 
 (. וכן בהתאם למפרט הטכני המיוחד המצ"ב.41פרק )  -מ.ע.צ   -ו 

 
וכלולה  ב.   על הקבלן  עד למסירה הסופית של העבודה תחול  עלות המים להשקיית הצמחים, 

המסירה הסופית לאחזקת המזמין, תירשם קריאת המים, במחירי הסעיפים השונים. בעת  
 ומיום זה ואילך תחול עלות המים על המזמין. 

 
ויפעיל את מערכת ההשקיה במשך    ג.   יטפל  יום מקבלת העבודה הסופית שתאושר    60הקבלן 

 בכתב ע"י המפקח. מחיר האחזקה כלול במחירי הקבלן השונים ולא ישולם עבורה בנפרד.
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 עבודות שתילה ונטיעה 41.3
 

 כללי 41.3.00
 

עוברים   ואשר  הקיימת  במדרכה  יהיה  הנטיעות/השתילות  ביצוע  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
 לאורכה קווי תשתיות שונים )חשמל, תקשורת, טל"כ, מים, ביוב, ניקוז וכד'(. 

ורק בעבודות ידיים ובזהירות    את החפירה/חציבה הדרושה לצורך הנטיעות על הקבלן לבצע אך
מירבית בכדי שלא לפגוע בתשתיות הקיימות, כמובן לאחר קבלת אישורי החפירה המתאימים  

לעיל(, בכל מקרה שי גילוי קו אשר מפריע לנטיעה, יפעל הקבלן בהתאם להוראות    01)ראה פרק  
 המפקח בשטח.

ת עלותם ככלולה במחירי הקבלן  יצוין במפורש כי עבור עבודות אלה לא ישולם בנפרד ורואים א
 .השונים

ועליו   קרקעיות  התת  לתשתיות  ייגרם  קלקול אשר  או  נזק  לכל  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן 
 לתקנן על חשבונו. 

 
 במפרט הכללי הבין משרדי.  4103יש לקרוא פרק זה ביחד עם פרק 

 
לעיתים שינויים  בנוסף לאמור במפרט הכללי, מובאים כאן סעיפי תוספות, הבהרות, הדגשות ו 

 לתיאורים במפרט הכללי. 
 

 סוג וטיב השתילים  41.3.01
 

השתילים יהיו מסוג א' של דירוג המשתלות. אין לסטות מסוג השתילים המצוין בתוכניות וכן  
מגודל המיכל שלהם, ללא אישור מוקדם של המתכנן, וזאת לאחר שהקבלן בדק ביסודיות שלא  

 דל הנדרש במשתלות.ניתן להשיג את סוג הצמח ו/או הגו
 

 הנטיעה/השתילה  41.3.02
 

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאות הגוש בשלמותו מהמיכל, לרבות שתילה, אספקה ומילוי  
הבור באדמת גן מעורבת בדשן אור או "כופתיגן" או קומפוסט אחר מאושר ע"י המפקח, אשר 

הבו למילוי  המיועדת  הגן  אדמת  עם  ויעורבב  הבור  בתחתית  והשקיה יפוזר  המילוי  הידוק  ר, 
לרוויה, סילוק החומר החפור/חצוב ושאינו אדמת גן מהשטח למקום שפך מאושר. צמח או עץ  

 שלא ייקלט לפי שיקול דעתו של המפקח, יסולק מהשטח ובמקומו יינטע אחר. 
 

 : אופן המדידה
 .לפח יחידה )יח'( צמח או עץ שתול או נטוע הכל בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות

 
 :המחיר כולל

דישון,  זיבול,  לצורך,  בהתאם  ו/או  ומצוין  במידה  בסמוכה  תמיכה  נטיעה,  שתילה,  אספקה, 
גן  באדמת  הבורות  מילוי  לעיל(,  כאמור  זהירה  ידיים  )בעבודת  הנטיעה  לבורות  חפירה/חציבה 
הכל  והעבודה,  הדרושים  העזר  וחומרי  החומרים  כולל  האחריות  תקופת  בכל  טיפול  מדושנת, 

 ורט לעיל.כמפ
 

 ליטר  1צמח ממיכל  41.3.03
 

אספקת מצחים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. חפירת ו/או חציבת בורות במידות  
ס"מ )בעבודת ידיים זהירה כאמור לעיל(, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט    20/20/20

 ג' "כופתיגן" לבור ושתילה כאמור לעיל. 100או  1:3בשיעור 
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 ליטר  10צמח ממיכל  41.3.04
 

אספקת מצחים בריאים, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. חפירת ו/או חציבת בורות במידות  
ס"מ )בעבודת ידיים זהירה כאמור לעיל(, מילוי הבור בתערובת אדמת גן וקומפוסט    50/50/50
בא  1או    1:3בשיעור   צלחת  פתיחת  לעיל,  כאמור  ונטיעה  לבור  "כופתיגן"  והשקיה ק"ג  דמה 
 לרוויה.

 
 ליטר  90עץ ממיכל  41.3.05

 
ס"מ   5אספקת עצים בריאים מהאדמה, מפותחים ומאושרים ע"י המפקח. עובי הגזע באמצעו  

במידות    2.5וגובהו   בורות  חציבת  ו/או  חפירת  לפחות.  ידיים   100/100/100מ'  )בעבודת  ס"מ 
וקומפו גן  אדמת  בתערובת  הבור  מילוי  לעיל(,  כאמור  בשיעור  זהירה  ק"ג   1.50או    1:3סט 

ב העץ  תמיכת  לעיל.  כאמור  ונטיעה  לבור  בחומר   3-"כופתיגן"  ומחוטאות  מקולפות  סמוכות 
 מ' בתוך הקרקע. 1.0 -מ' מעל לקרקע, מהן כ 2.8לפחות ובאורך  2חיטוי מאושר, בעובי "

ת צלחת קשירת הגזע לסמוכה תהיה באמצעות רצועת גומי בצורת לולאה, סיוד גזע העץ ופתיח
 באדמה והשקיה לרוויה. 

 
 תכולת מחירים ואחריות הקבלן 41.3.06

 
ידיים   א.   בעבודת  הבורות  חציבה  ו/או  חפירה  הובלה,  אספקה,  כולל  והעצים  הצמחים  מחיר 

וטיפול  נטיעה, שתילה אחריות  לעיל(, סילוק החומר החפור/חצוב מהאתר,  )כאמור  זהירה 
עבודה, שיאושר בכתב ע"י המפקח, למעט עצים יום מיום הקבלה הסופית של ה  60במשך  

 בכירים, עליהם תינתן אחריות למשך שנה. 
 

עד  ב.   הכל  הנטיעה,  בבורות  גן  אדמת  קומפוסט,  כופתיגן,  אור,  דשן  אספקת  כולל  המחיר 
 לקליטה מלאה של הצמח או העץ, לרבות ההשקיה, הגיזום והטיפול. 
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 מפרט טכני לעבודות צנרת אספקת מים וביוב  – 57פרק                                

         

 תכולת המפרט המיוחד 
יחד עם המפרט הכללי   ולפרשו  בכרך א' של מסמכי    3הוא חלק  –מפרט מיוחד זה יש לקראו 

החוזה לעבודות ביוב ברשויות המקומיות שהוצא ע"י המנהל לתשתיות ביוב )להלן: "המפרט  
 ( הכול כאמור באותו מפרט כללי. הכללי"

בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי, יקבע המפרט  
כל   המיוחד.  והמפרט  הכללי  המפרט  את  היטב  ולמד  עיין  כאילו  הקבלן  את  רואים  המיוחד. 

שלום נוסף  המפורט במפרטים הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל ת
 בעד בצוע העבודה בהתאם להוראות המפרטים. 

 עדיפות המסמכים במכרז   57.00.1

של   יהיה סדר העדיפות  המכרז,  של  המסמכים הטכניים השונים  בין  אי התאמה  של  במקרה 
 המסמכים כדלהלן )הקודם עדיף על זה שאחריו(: 

 תכניות  -

 כתב כמויות  -

 מפרט מיוחד  -

 מפרט כללי )בהוצאת המנהל לתשתיות ביוב(.  -

 תקנים וסטנדרטים.  -

 להצעת במחיר, כתב כמויות עדיף על פני התכניות. 

 בדיקת תכניות  57.00.2

במסגרת   העבודות  ביצוע  לשם  המתכנן  ע"י  לו  הנמסרות  והתכניות  הסימון  את  יבדוק  הקבלן 
החוזה. הקבלן יפנה את תשומת לב המהנדס לכל החסרה, סתירה ואי התאמה בין התוכניות,  

קבלן יחויב לבצע את כל ההשלמות או התיקונים שיהיה צורך  המפרטים ורשימת הכמויות. ה
 לבצעם עקב החסרים או אי התאמות מבלי לקבל כל תשלום נוסף עבורם.

 הגנת החפירות בפני מים והרחקתם 57.00.3

במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגל בצוע העבודה, יסדר הקבלן דרך מים עקיפה  
יעשה הקבלן, על חשבונו, את כל הדרוש למניעת נזקים  בצורה שתבטיח בפני שטפונות. כמן כן  

בגלל שטפונות, פיצוץ צינורות, ע"י מי גשמים או מים מכל מקור שהוא, לחלק העבודה העשוי  
 כבר או נמצא בבצוע, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מילוי הוראה זו. 

נו באופן שלא יגרם שום נזק  במקרה שהמים יחדרו לחפירות יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבו
תחתית   את  וייצב  בבצוע,  הנמצאים  או  הגמורים  העבודה  לחלקי  פרטי,  או  ציבורי  לרכוש 
החפירות מחדש ע"י מילוין בחול או מצע סוג א' לפי דרישת המתכנן. הקבלן יאטום את קצות  

ובוץ   מים  חדירת  של  מקרה  בכל  הקווים  של  וניקוי  שטיפה  ויבצע  המונחים  אל  הצינורות 
 הקווים. 

 

 

 החזרת שטח העבודה לקדמותו ותיקון נזקים 57.00.4

)לפי הנחיות המפקח( ולא יאוחר מ ימים מסיומו ידאג הקבלן לבצע    3-בגמר כל קטע קו מונח 
 את כל התיקונים הדרושים על מנת ששטח עבודה יישאר נקי ויוחזר לקדמותו.  

, הרחקת אדמה חפורה מיותרת,  העבודות יכללו:פינוי פסולת ,גזם עצים כרותים, ושאריות בניה
תיקון דרכי גישה שנפגעו, תיקון גדרות, החזרת אדמה גננית למקומות בהם הייתה, פינוי אבנים  

 שנחפרו, תיקון קירות תומכים ומתקני חצר שונים, הכול לשביעות רצונו של המפקח. 

. על כל  יידיתמקווי מים, חשמל, תקשורת ומתקני ביוב קיימים שיפגעו במהלך העבודה יתוקנו  
 העבודות הנ"ל לא תשולם תוספת והיא תהיה חלק ממחיר היחידה להנחת הצינורות. 
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 קרקעיים ועבודה בסמוך להם-הצטלבות עם צינורות ומיתקנים תת 57.00.5

כל   את  העבודה  התחלת  לפני  בדבר,  הנוגעות  ברשויות  לקבל  החובה  מוטלת  הקבלן  על 
קרק תת  מתקנים  למיקום  בקשר  הדרושה  תיעול  האינפורמציה  )מים,חשמל,טלפון,ביוב,  עיים 

וכו'( ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע  
העבודה, בסמוך למתקן תת קרקעי או בהצטלבות עמו. לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת  

חשבון   על  יהיה  הנ"ל  המפקח  עבור  התשלום  הנ"ל.  המפקח  נוכחות  ללא  בכל  קרקעי  הקבלן. 
גישוש   חפירת  הקבלן  יבצע  איתו,  הצטלבות  או  קרקעי  תת  למתקן  בסמוך  עבודה  של  מקרה 
בידיים ויבצע את כל ההוראות של המפקח מטעם הרשות או הוראות הכתובות בכתב הרישוי  
הקבלן   את  משחררת  אינה  המוסמכת  הרשות  מטעם  המפקח  נוכחות  הרשות.  של  והאישור 

 ירים והעקיפים שיגרמו למתקן.מאחריות לכל הנזקים היש 

סימון   אי  מסומנים.  לא  וחלקם  בתוכניות  מסומנים  מהמתקנים  שחלק  לציין  יש  לכך  בהקשר 
דרישה   תתקבל  לא  לשלמותו.  מאחריות  הקבלן  את  משחרר  לא  בתוכניות  ומתקנים  מכשולים 

כשצינ  . בתוכניות  מתקן שאינו מסומן  או  חציית מכשול  עבור  לתוספת  הקבלן  של  ור  כלשהיא 
מה   החפירה,  את  להרחיב  צורך  יש  גדול  בעומק  וכו'(  מים,כבל  )קו  המתקן  את  חוצה  מתוכנן 
על   ולשמירה  המתקן  לתמיכת  האמצעים  בכל  לנקוט  הקבלן  על  המתקן.  יציבות  את  שיערער 

 יציבותו. כל הנ"ל על חשבון הקבלן כחלק מהמחיר להנחת הצינור. 

 רישיונות מחברת החשמל מקורות,בזק וכו'( )קבלת חציית קווי צינורות,טלפון,חשמל וכו' 

 

ולקבל   וכו',  ותיעול  ניקוז  ביוב  מים  קווי  חציות  לבצוע  המתאים  המועד  את  לתאם  הקבלן  על 
שלטי   מגן  מחסומי  הקבלן  יתקין  דרך,  חציית  של  במקרה  המוסמכת.  מהרשות  לבצוע  אשור 

קידם יהיה לכוון את  אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה ויעמיד אנשים אשר מתפ
ישמור   טלפון,  או  חשמל  וכבלי  מתקנים  או  ותעלות  צינורות  קווי  חציית  של  במקרה  התנועה. 
ידאג לתיקונם   וכו' ועל כושר פעולתם, ובמקרה של פגיעה  הקבלן על שלמות הקווים, הכבלים 

ח  המיידי. בכל מקרה של חציית קוים מצטלבים או עבודה בקרבת קוים מקבילים יקבע המפק
ע"י   התעלה  תיחפר  בהם  במקומות  שבהנחה.  הקו  ובין  הקיימים  הקווים  בין  המרחקים  את 
עמודי חשמל טלפון, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להבטחת שלמות העמודים. הקבלן  
ידאג לקבלת רשות מאת הרשות המוסמכת לבצוע עבודות ליד חוטי מתח גבוה ויפעל בהתאם  

 להוראותיה. 

אזור חציית קווי צינורות טלפון, חשמל וכו' תהיה כדלקמן: מחפרון יגלה את  שיטת העבודה ב 
שעות לפני תחילת הביצוע של הצינור החוצה ויוודא התאמת רומים    48המתקן לחציה לפחות  

לתוכנית )דהיינו שניתן לחצות את המתקן ללא פגיעה לפי הרומים המתוכננים(. בכל מקרה של  
תכ הקבלן  יבצע  בשינוי,  המתכנן  צורך  לאישור  ויגישו  שדה  הנ"ל  בכתבנון  כל  את  לבצע  יש   .

מ' לפחות. כל הנ"ל ללא תוספת מחיר    500כשקצה הצינור שבוצע יהיה מרוחק ממקום החצייה  
 כחלק ממחיר היחידה להנחת צינורות. 

 פיקוח על העבודה  57.00.6

ה גישה  בנוסף, בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול כל הקבלן הנאמר להלן: למפקח תהי
חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות כולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת דגימות בכל  
העזרה   כל  את  למפקח  להגיש  הקבלן  על  נמשכות,  שהעבודות  זמן  כל  העבודות,  משלבי  שלב 
הדרושה. המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראות  

הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי  המפקח. אך כל  
המוטלת עליו על פי חוזה זה. על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים  
בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח  

ולמפרט, וכי האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות  שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות  
לדחיית תאריך   או  לוח הזמנים  לעיכוב  עילה  לא תהיינה  כנ"ל  תיקונים  עבודות  רצון המפקח. 

 גמר העבודות. 

 חיבור לקווי ביוב ו/או שוחות קיימות  57.00.7

לבדוק הקבלן  על  קיימים  בקרה  שוחות  או  לביבים  התחברות  ו/או  תיקון  עבודה,  של    במקרה 
תחילה את הקווים והשוחות הללו להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי זהירות וההגנה  

 אשר יכללו בין היתר גם את אלה:
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לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת   .א
ר שהשוחה  של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכניס לשוחה אלא לאח

הספקת   ותובטח  הגזים  כל  שיסולקו  לאחר  רק  מכנים.  מאווררים  בעזרת  כראוי  אווררה 
 חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה. 

יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   .ב שעות לפחות, לפי הכללים    24מכסי שוחות הבקרה 
 הבאים: 

קיימת   - הבקרה  בשוחת  לעבוד    –לעבודה  עומדים  שבו  השוחה  בשתי  מכסה  והמכסים 
 השוחות הסמוכות, כלומר סך הכול לפחות שלשה מכסים.

 את המכסים משני צידי נקודות החיבור.  -לחיבור אל קו ביוב קיים -

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף יישאר בחוץ,   .ג
 מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך. 

מי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות.  הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גו .ד
הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא  

 מחוץ לשוחה.

 מ' יישא מסכת גז מתאימה.  3.00הנכנס לשוחה שעומקה מעל   .ה

בנוש  יודרכו  קיימות,  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  אמצעי  העובדים  א 
כדי   זה בשום אופן  אין בהוראות סעיף  ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  בטיחות 
לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע  

 או להיפצע כתוצאה מעבודתו של הקבלן. 

 הנחת צנרת בשולי כביש קיים 57.00.8

ביש פנימי קיים. על הקבלן לבצע את החפירה תוך נקיטת כל  חלק מהצנרת תונח בשוליים של כ
המפקח,   אישור  וקבלת  הצינור  הנחת  בגמר  האספלט.  כביש  של  שלמותו  לשמירת  האמצעים 
יבצע הקבלן מילוי של החפירה כמפורט במפרט. בתוואי הנ"ל יקפיד הקבלן על הידוק בשכבות  

שולי הכביש לאחר הנחת הצנרת.  של הקרקע המוחזרת. הקבלן יהיה אחראי לכל שקיעה של  
לא תשולם לקבלן תוספת כלשהיא בגין הנחת צנרת בשוליים של הכבישים אלא בעבור אספקת  

 חומר מצע וביצוע תיקון של השוליים בחומר מצע כמפורט בכתב הכמויות. 

 עבודות חפר 57.00.9

צעות  המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה או חציבה בכל סוגי הקרקע, באמ
כל סוגי הציוד ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים. בכל מקום במכרז/ חוזה זה בו מופיעה  
בכלים   וכו'  קיימים  במצעים  באספלטים,  בסלע,  חציבה  גם  כוללת  היא  "חפירה",  במילה 
מכנים. לא יורשו פיצוצים. כאמור ב"מפרט הכללי" עבודות החציבה תהיינה כלולות במחירי  

 רה ולא ישולם עבורן בנפרד. היחידה של החפי

 

 מערכת אספקת מים  57.1

 כללי              

יש   מים.  רשת  ובצוע  קיימים  מים  לקויי  לחיבור  התחברות  כוללת  המים  אספקת  מערכת 
של   הכללי  הטכני  למפרט  ומבאר  משלים  כמסמך  הנ"ל  המיוחד  הטכני  המפרט  את  לראות 

להוסיף  באות  זה  במסמך  הכלולות  ההוראות  השיכון.  במפרט    משרד  האמור  את  ולהשלים 
 הכללי ולא במקומו. 

 תאור הצינורות להנחה:  57.1.1
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פוליאתילן   מסוג  יהיו  עבודה    PE  -100הצינורות הפלסטיים  דרג  אטמ' בטמפרטורה   12.5, 
כמות  4427ת"י    C200של   על  לשמור  אחראי  יהיה  הקבלן  הקבלן.  ע"י  יסופקו  הצינורות   .

העבוד בשטח  קבלתם  מרגע  ושלומותם  האחריות  הצינורות  ההנחה.  ובמהלך  בפריקה  ה, 
לתפקוד תקין של הצינורות והמחברים חלה על הקבלן, בנוסף לאחריות המפעל, בכל מקרה של  
ו/או   הצינורות  והחלפת  התיקון  את  הקבלן  יבצע  האחריות,  תקופת  משך  נזילה  או  תקלה 

ויתבע את התשלום מהיצרן במסגרת אחריותו.   מיידי  באופן  על חשבונו  של  המחברים  זכותו 
הקבלן לבדוק את אמינות הצינורות ושלמתם בעת יצורם במפעל ולפני העמסתם למשאית. על  

 שנים ולהעבירה למזמין.  10הקבלן מספק הצנרת תעודת אחריות לצנרת למשך 

 אביזרים ומפרטים על קווי הצינורות 57.1.2

כיבוי וכו'. כל    ? למגרשים פרט ברז2-? ו3על קווי הצינורות יותקנו מפרטי מגופים, יציאות  
מעברי   קשתות  כגון  הריתוך  אבזרי  וכל  ישראלי,  תקן  תו  בעלי  יהיו  יותקנו  אשר  האביזרים 

יהיו   וכו'  בקרקע   40סקדואל    חרושתייםקוטר  טמונים  ריתוך  אביזרי  בפנים.  בטון  ציפוי  עם 
בצבע   יצבעו  אחרים  מתכת  וחלקי  צינורות  קטעי  מושחל.  פוליאתילן  מבחוץ  עטופים  גם  יהיו 

 סוד וצבע עליון כחול כמפורט בהמשך פרק זה.י

ברז  מגרשים,פרט  לזוג  יציאה  מגוף,מפרט  מפרט  אחת,  כיחידה  מערכת  לכל  יהיו  המחירים 
את   ויכללו  וכו'  העזרכיבוי  עבודות  מושלם    כל  וחיבור  התקנה  לצורך  הדרושים  החומרים 

 וט המפרטים. הכול לפי התכניות ושרט והצינורות וצביעה של כל המגופים, האביזרים 

לפני הזמנתם    בכתבכל המגופים, שסתומי האוויר ושאר האביזרים יקבלו את אישור המתכנן  
 ההתקנה.  בזמן והתקנתם. כל האומים והברגים יהיו מגולוונים וימרחו בגריז גרפית 

 עומק החפירה להנחת צינורות 57.1.3

. עומק הכיסוי לצינור    15החפירה תעשה עד לעומק של   ס"מ    90יהיה  ס"מ מתחת הצינור 
ס"מ לפחות מפני קרקע קיימים בכל של משלבי    80-לפחות, מפני כביש/קרקע מתוכננים ו

לשיפועים  בהתאם  ידיים  בעבודת  ותחולק  תיושר  תהודק,  החפירה  תחתית  העבודה. 
מקרה   בכל  החפירה.  מתחתית  יסולקו  זרים  וגופים  הרגבים  האבנים,  וכל  הדרושים, 

דרש ימלא הקבלן על חשבונו את החפירה המיותרת בחול  שהחפירה תבוצע לעומק גדול מהנ
לא   להלן.  כמפורט  אותו  ויהדק  המפקח  להוראות  בהתאם  מאושר,  מסוג  בחרסית  או  נקי 
וצמחיה   שרשים  אבנים,  המכיל  בחומר  המיותרת  החפירה  את  למלא  פנים  בשום  יורשה 

 אחרת.

 מלוי התעלות והחפירה להנחת צינורות  57.1.4

מפורשת לנהוג אחרת, מעל ריפוד החול אשר מעל הצינור, ימלא  פרט למקרים שתינתן הוראה  
של   לצפיפות  המפקח.  ע"י  הצינורות  קו  קבלת  לאחר  מיד  וחפירה  תעלה  כל  לפי    98%הקבלן 

האדמה   במיטב  להשתמש  יש  החול  ריפוד  מעל  המילוי  לצרכי  א.ש.י.ו.  מודיפייד  סטנדרט 
מ הגדולים  וסלע  אבן  שברי  הרחקת  תוך  וה  5-החפורה  שתחסר  ס"מ  מובחרת  אדמה  ספקת 

ס"מ מעליהם, ולכל רוחב התעלה ימלא הקבלן   30בגלל הסלע שיורחק. מסביב לצינורות פלדה ו
 במיטב החומר החפור שיונח בערימה נפרדת כחומר מילוי.

בתחום רצועות הכבישים ימלא הקבלן את החפירה מעל ריפוד החול, במצע סוג ב' בשכבות של 
מבו   20 הידוק  ויבצע  של  ס"מ  לצפיפות  אשיו  מודיפייד  לפי  רוחב    98%קר  ובכל  עומק  בכל 

 החפירה עד תחתית מבנה הכביש או המדרכה. 

הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות ויתקן על חשבונו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה.  
הוצאות   ושל  התקן,  לדרישות  והתאמה  מעבדה  בדיקות  השדה,  בדיקות  לבצוע  ההוצאות  כל 

ה  כאילו  המדגמים  אותם  ויראו  בלבד,  הקבלן  חשבון  על  יהיו  והמפקח,  המתכנן  ע"י  נדרשות 
 כלולים במחירי היחידה השונים. על הקבלן למסור את כל תוצאות הבדיקות למפקח. 

 הנחת צנרת פלסטית  57.1.5

  12.5אטמ' או דרג    10דרג    909מריפלקס    PE-100הצינורות הפלסטיים למים וביוב יהיו מסוג  
 או פקסגול.   UVמוגן  ,  º20' אטמ' בטמפ

ע"י   במשיכה  יהיה  מהתופים  הצינור  פירוק  גלילים.  או  תופים  גבי  על  לשטח  יסופק  הצינור 
עם   בתאום  פנים  ריתוך  בשיטת  יהיה  הצינורות  על  והאביזרים  הצינורות  חיבור  מחפרון. 

תו מטעמו,  מורשה  הקבלן  או  היצרן  של  שדה  שירות  ע"י  תתבצע  החיבור  עבודת  ך  המתכנן. 
תחילת   לפני  הצנרת  מיצרן  בכתב  אישור  להציג  הקבלן  על  ריתוך.  בקרת  במערכת  שימוש 

 העבודה. כל חיבורי הצנרת יתבצעו מחוץ לתעלה. 
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 הנחת הצנרת תעשה כמפורט בסעיף המתאים בפרק זה ובהתאם להנחיות שירות השדה.

רדיוס קטן   . בכל מקרה של20Dרדיוס הקשת המרבית המותרת לביצוע בצינור לא יעלה על  
 שתסופק   מהנ"ל תיוצר "קשת סגמנטים" בריתוך פנים או "קשת מוזרקת" בריתוך חשמלי 

 ותותקן ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר כחלק ממחיר היחידה להנחת הצינור. 

אחריות.   מכתב  לקבל  כדי  הכרחי  הוא  ההנחה  ואופן  הריתוכים  לביצוע  שדה  שרות  אישור 
שנים    10תב אחריות על הצנרת המונחת בקרקע למשך  הקבלן יעביר בתום העבודה למזמין כ

 חתום ע"י היצרן. 

 תכולת המחירים לקווי צינורות המונחים בקרקע:  57.1.5

 קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך, ומחיר מטר אורך יכלול:  בצינורות פלדה

 אספקה, הובלה ופזור רשל הצינורות לאורך תוואי העבודה. .1

כו  .2 וחציבה  חפירה  התוואי,  תתהכשרת  במים  עבודה  דפנות  -לל  דופן  קרקעיים 
 החפירה,אם נדרש וביצוע דרך תחזוקה לצינור. 

ריפוד בחול נקי מאבנים או חול מחצבה מאושר ע"י המפקח לריפוד בהתאם לסוג   .3
 הצינור, פיזור החומר והידורו, סרט סימון ואזהרה אדום. 

השל  .4 תרמי,  סרט  או  תרמית  יריעה  אספקת  ,ריתוכים,  הצינורות  ציפוי  הנחת  מת 
הנדרשים   והאביזרים  הקשתות  כל  של  והתקנה  הובלה  אספקה,  כולל  ועטיפה 

 לביצוע התוואי מלבד כאלה שעבורם קיים סעיף נפרד. 

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח. 10%צילום רנטגן של  .5

ביצוע החציות של כל קווי המים, כבלים ושאר המכשולים הקיימים בשטח, בין אם   .6
 ין אם חסרים.מסומנים בתכנית וב 

 לפי דרישות היצרן.  57.1.7ביצוע בדיקת לחץ וחיטוי לפי סעיף  .7

 מילוי חוזר במצע מהודק,הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת.  .8

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן.  .9

למשך   .10 הצינור  יצרן  של  הבדיקות    10אחריות  כל  את  ביצע  שהקבלן  לאחר  שנים 
 הדרושות ע"י היצרן. 

 נורות פי.וי.סי. ופוליאתילןבצי

 אספקה, הובלה ופזור של הצינורות לאורך תוואי העבודה. .1

 הכשרת התוואי וחפירה כמפורט לגבי צנרת פלדה כולל דרך תחזוקה.  .2

כמפורט,   .3 לריפוד  המפקח  ע"י  מאושר  מחצבה  חול  או  מאבנים  נקי  חול  אספקת 
מידה ונדרש עפ"י  פיזור החומר והידוקו. אספקה והנחה של סרט סימון /אזהרה ב

 כתב כמויות. 

קבלן   .4 או  היצרן  של  שירות שדה  ע"י  פנים  בריתוך  הצינור  ריתוך  הצינורות,  הנחת 
הצנרת   וחיבור  ומסעפים  קשתות  של  והתקנה  אספקה,הובלה  מטעמו,  מורשה 

 בהתאם להוראות היצרן. 

ביצוע החציות של כל קווי המים, הכבלים ושאר המכשולים הקיימים בשטח, בין   .5
 ומנים בתכנית ובין אם חסרים. אם מס

 לפי דרישות היצרן.  57.1.8ביצוע בדיקת לחץ וחיטוי לפי סעיף  .6

 מילוי חוזר במצע מהודק, הידוק המילוי, הרחקת האדמה והחציבה המיותרת.  .7

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן.  .8

שנים לאחר שבוצעו כל הבדיקות הדרושות ע"י    10אחריות של יצרן הצינור למשך   .9
 צרן. הי
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 מבחני לחץ  57.1.6

לאטימות בהתאם  לבדיקת הקווים  לחץ  יבצע הקבלן מבחני  הקווים  בזה שבכל  מודגש 
 , הסדורים   305.3  306.7לסעיפים  את  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  הכללי.  המפרט  של 

הנבדקים   הקווים  קצות  לעיגון  הדרושים  הסדורים  כל  ואת  מים,  להספקת  הדרושים 
 משך הבדיקה: ולניקוז המים לאחר הבדיקה. לחץ ו

 שעות. 24אטמ', במשך  15-לצינורות פלדה

פוליאתילן במשך    15  -לצינורות  לפי    4אטמ',  תהיה  מותרת  מרבית  לחץ  נפילת  שעות. 
עם  ייקבעו  אשר  באורכים  תבוצע  הבדיקה  הצנרת.  ליצרן  המתכנן  בין  מראש  סיכום 

ימים    6-7לא  המתכנן ובנוכחות המפקח. הכנות לבדיקת הלחץ אין להתחיל במילוי הקו א
לאחר יציקת הבטונים האחרונים. לפני המילוי יש לבדוק את כל החיבורים ולוודא שכל 
האביזרים במצב טוב ומוכנים לפעולה. יש לאטום את הקצה של כל קטע נבדק ולדאוג  

 לעיגונו הבטוח. הטסט חייב נוכחות נציג יצרן הצנרת לשם קבלת תעודת אחריות לצנרת.

 מילוי הקו במים 

בהדרגה  לא   ימולא  בכתב מהמפקח. הקו  לכך  במילוי הקו אלא לאחר מתן אשור  יוחל 
האוויר   כל  יציאת  לאפשר  וכדי  הצינורות  רעידות  או  הלם  למנוע  כדי  ובאיטיות 
השני   אחרי  אחד  ויסגרו  פתוחים  הניקוז  מגופי  כל  יהיו  המילוי  בהתחלת  מהצינורות. 

עלה הלחץ, ייבדקו כל האביזרים לאחר שנשטפו במים. אחרי גמר המילוי אך לפני שמו
 לאטימות ויותקנו הפגמים שיתגלו. 

 בדיקת הלחץ 

שעות לאחר מילוי במים ובצינורות עם ציפוי מלט    24לא יוחל בהעלאת הלחץ בקו אלא  
שעות. הלחץ יועלה באיטיות ובהדרגה ויוחזק בגובה שנקבע לתקופה של   72בפנים אחרי  

 שעות.  24

ייחשב אטום אם לא התגל נפל בתקופת הבדיקה. הקו  לעין והלחץ לא  ו דליפות נראות 
בדיקת הלחץ תשמש גם בדיקת חוזק למבנה הבטון של הקו. כל הליקויים במבנים אלה  

 אשר יתגלו בבדיקת הלחץ יותקנו ואם המפקח ידרוש זאת, הם ייהרסו ויוקמו מחדש.

 שטיפה וחיטוי צנרת 

יס  שטיפה  יעברו  הקבלן  ע"י  שיבוצעו  הצינורות  ביצוע  כל  לפני  המפקח  בנוכחות  ודית 
זרימה   למהירות  שתגרום  בספיקה  מים  להזרים  הקבלן  על  למגרשים.  מ'    1היציאות 

דקות לפחות ו/או    15לשנייה לפחות ולאפשר זרימה חופשית מקצה הקטע הנשטף משך  
של  מכסימלי  אורך  וכו'.  אדמה,אבנים  בטון,  משיירי  נקיים  יהיו  היוצאים  שהמים  עד 

מג"ל של   300מ'. לאחר השטיפה הנ"ל ימולאו הקווים בתמיסה המכילה    500קטע נשטף:
כלור פעיל למשך שלוש שעות. לאחר החיטוי תישטף המערכת שנית. על הקבלן לבצע את  
כל הנדרש על חשבונו לביצוע החיטוי,וניקוז תקין של מי השטיפה ויתקן על חשבונו כל  

 "ל. נזק לתעלת ניקוז ו/או חלקת מגרש מהשטיפה הנ

חיטוי הצנרת יבצע ע"י אנשי מקצוע מוסמכים שימסרו תעודה רשמית למשרד הבריאות  
 בתום הבדיקה. 

 מערכת הביוב 57.2

כבישים   כללי: 57.2.1 בתחום  מגרשים  בגבול  בקורת  ותאי  ביוב  קווי  הנחת  כוללת  העבודה 
ובשטח פתוח לחיבור לקו איסוף ראשי קיים. יש לראות את המפרט הטכני המיוחד הנ"ל  

מש באות  כמסמך  זה  במסמך  הכוללות  ההוראות  הכללי.  הטכני  למפרט  ומבאר  לים 
 להוסיף ולהשלים את האמור במפרט הכללי ולא במקומו.

להנחה: 57.2.2 הצינורות  "עבה"  תאור  מפי.וי.סי  יהיו  השופכין,  הולכת  לביצוע  הצינורות  קווי 
או  , מונחים בחפירה עם עטיפה מהודקת בחול נקי מאבנים  884תקן ישראלי    SN-8מסוג  

מ"מ. האחריות לתפקוד    160-200חול מחצבה מאושר ע"י המפקח. קוטר הצינורות יהיה  
תקין של הצינורות והמחברים חלה על הקבלן, בנוסף לאחריות המפעל. בכל מקרה של  
תקלה או נזילה משך תקופת האחריות, יבצע הקבלן את התיקון והחלפת הצינורות ו/או  

יתבע את התשלום מהיצרן במסגרת אחריותו. זכותו  המחברים על חשבונו באופן מיידי ו
של הקבלן לבדוק את אמינות ושלמות הצינורות בעת יצורם במפעל ולפני העמסתם על  

של   לתקופה  אחריות  תעודת  לספק  הקבלן  על  כחלק    10המשאית.  הצנרת  מיצרן  שנים 
 ממחיר הצינור.
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התיאורטי:   57.2.3 החפירה  כד רוחב  יהיה  חפירה  של  התיאורטי    בשביל  לקמן:הרוחב 
?  ס"מ  60-מ"מ  160? 110צינורות? צינורות  בשביל  ורטיקאליות.  דפנות    70-מ"מ  200עם 

ס"מ עם דפנות ורטיקאליות. הרחבת החפירה ליותר מהרוחב התיאורטי הנ"ל תעשה ע"י  
 . המפקח  באשור  רק  שהיא,  סכנה  מכל  או  דיפון,  לצרכי  העבודה,  לנוחיות  הקבלן 

ס"מ מעל    40שה רק לפי אשור המפקח, יתחיל השיפועים  )בחפירה בדפנות מושפעות שתע
המבנים  הגנון,  הגדרות,  העצים,  כל  לשלמות  אחראי  יהיה  הקבלן  הצינורות(.  קודקוד 
והמתקנים שימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של החפירה, ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם 

לנוחיות העבודה באשור   כולל הספקת החומרים. הרחבת החפירה  המפקח תבוצע  להם 
ע"י הקבלן על חשבונו ללא כל תשלום נוסף, כמו כן אין הדבר גורע מאחריות הקבלן לכל 

 הקיים מחוץ לרוחב התיאורטי כמוזכר לעיל. 

צינורות:   57.2.4 להנחת  והחפירה  לנהוג  מלוי התעלות  הוראה מפורשת  שתינתן  למקרים  פרט 
ות ע"י המפקח. מתחת  אחרת, ימלא הקבלן כל תעלה וחפירה מיד לאחר קבלת קו הצינור

ועד    10לצינורות   לצינורות  ומסביב  ירפד   30ס"מ  התעלה  רוחב  ולכל  מעליהם.  ס"מ 
הקבלן את הצינור בחול נקי מאבנים או בחול מחצבה שהעמסתו הובלתו מאתר שימצא 
המפקח   אישור  את  לקבל  הקבלן  על  הצינורות.  הנחת  במחיר  יהיו  ופיזורו  הקבלן  ע"י 

. 1ריפוד הנ"ל יהודק בסרגלים או מהדקי יד בשכבות כדלקמן:  לחומר הריפוד. חומר ה
  30.  3קוטר הצינור,    2/3. משני צידי הצינור עד גובה  2תחתית תעלה לפני הנחת הצינור,  

ס"מ מעל הצינור. לצרכי המלוי מעל חומר הריפוד יש להשתמש במיטב האדמה החפורה 
דמה מובחרת שתחסר בגלל  ס"מ והספקת א  5-תוך הרחקת שברי אבן וסלע הגדולים מ

הסלע שיורחק. בתחום רצועות הכבישים ימלא הקבלן את החפירה במצע סוג ב' בשכבות  
בכל עומק ובכל   98%ס"מ ויבצע הידוק מבוקר לפי מודיפייד אשיו לצפיפות של    20של  

רוחב החפירה עד תחתית מבנה הכביש או המדרכה. הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות  
נו כל רצוף שיתקלקל עקב השקיעות האלה. כל ההוצאות לבצוע בדיקות  ויתקן על חשבו

השדה, בדיקות מעבדה והתאמה לדרישות התקן , ושל הוצאות המדגמים הנדרשות ע"י  
במחירי   כלולים  כאילו  אותם  ויראו  בלבד,  הקבלן  חשבון  על  יהיו  והמפקח,  המתכנן 

 למפקח. היחידה השונים. על הקבלן למסור את כל תוצאות הבדיקות 

פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שני  הנחת הצינורות:   57.2.5
עם   אחד  ציר  יהווה  קו  שכל  באופן  יותאמו  הצינורות  אחת.  בבת  סמוכים  בקורת  תאי 
תחתית ישרה וחלקה. לא תורשה כל סטייה של הקו במישור האנכי או האופקי. כל קטע  

שוח קיר  במחבר  יסתיים  ע"י  צינור  ויסופק  הבטון  שוחת  אל  שיבוטן  מאושר  מסוג  ה 
של   חיבור  יבוצע  )פלסטבטון(  משולבים  ביקורת  בתאי  לשוחה.  מהמחיר  כחלק  הקבלן 

 הצינור אל חלקי הפלסטיק הייעודיים תוך שימוש באטמים.

הצינורות:   57.2.6 בכתב גבהי  הכתובים  והעומקים  שבשרטוטים  הצינורות  גובה  מספרי 
חתית הפנימית של הצינורות )אינברט(. הסטייה המותרת לא הכמויות מתייחסים אל הת 

 מ'. 25ס"מ לאורך  1תעלה על 
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פרט למקום חבור הצינורות עם תא הביקורת, לא יורשה הקבלן  חתוך והנחה של צינורות מפי.וי.סי:  
יעשה   כנ"ל(  לת.ב.  )בחבור  הצינור  חתוך  העבודה.  במקום  שנחתכו  צינורות  בחלקי  ורק  להשתמש  אך 

של   כיסוי  עם  יונחו  הצינורות  משור.  האורך.    100בעזרת  לחתכי  בהתאם  לפחות  שלבי  ס"מ  במשך 
הריפוד והכיסוי יהיה כמפורט  ס"מ לפחות.    70העבודה השונים באתר יש לדאוג לכיסוי מינימאלי של  

דים. על  . בחציות של תעלות ניקוז בשטח, יועמק הקו במרחק הנדרש מהתעלה משני הצד57.2.4בסעיף  
אישורו   את  ולקבל  היצרן  של  שדה  שרות  עם  עבודתו  את  לתאם  וחומר    בכתבהקבלן  העבודה  לצורת 

הריפוד ולהניח את הצינור בהתאם להוראות היצרן. לצורך החדרת הצינור לראש הפעמון יש להשתמש  
מים  אך ורק בחומרי החלקה המסופקים ע"י היצרן מחשש לפגיעה באטמים. יש לוודא שהאטמים מתאי

על הקבלן    ( ולאחסנם במקום מוצל וקריר למניעת הסדיקות והתקשחות.  6לסוג הצינור )לחץ או "עבה"  
מ"מ תבוצע ההחדרה באופן    315לבדוק כל אטם לפני הרכבתו כדי לוודא את תקינותו. בצינור עד קוטר  

ישר בהתאם  ידני ללא שימוש בכלי מכני לדחיפה מחשש להזזת האטם. יש להקפיד על סטייה מהקו ה 
 להוראות היצרן בכל קוטר. 

 תכולת המחירים לקווי צינורות המונחים בקרקע:  57.2.7

 בצינורות פלדה: קווי הצינורות ישולמו לפי מטר אורך , ומחיר מטר אורך יכלול: 

 אספקה, הובלה  ופזור של הצינורות לאורך תוואי העבודה. -

תת - במים  עבודה  כולל  וחציבה  חפירה  התוואי,  דפנות    קרקעיים-הכשרת  דיפון  כולל 
 החפירה. 

 אספקת חול נקי מאבנים לריפוד כמפורט , פיזור החומר והידוקו, סרט סימון/אזהרה. -

ועטיפה   - ציפוי  השלמת  תרמי,  סרט  או  תרמית  יריעה  אספקת  ריתוכים,  הצינורות,  הנחת 
כולל אספקה ,הובלה והתקנה של כל הקשתות והאביזרים הנדרשים לביצוע התוואי מלבד  

 עבורם קיים סעיף נפרד.כאלה ש

 מהריתוכים בהתאם לקביעת המפקח. 10%צילום רנטגן של  -

אם   - בין  בשטח,  הקיימים  המכשולים  ושאר  במים,הכבלים  קווי  כל  של  החציות  ביצוע 
 מסומנים בתכנית ובין אם חסרים.

 ביצוע בדיקת לחץ לפי המפרט לפי דרישות היצרן.  -

 קת האדמה והחציבה המיותרת. מילוי חוזר במצע מהודק, הידוק המילוי, הרח -

 ליווי צמוד של שרות שדה של היצרן.  -

 שנים.  10מתן אחריות של יצרן הצינור למשך  -

 מגופים:  57.2.8

 במפרטים יותקנו מגופים ממספר סוגים: 

 TRSמגופי טריז מצופי אמאייל או ציפוי רילסן בעלי תקן ישראלי מתוצרת "רפאל" דגם   -
דגם   "הכוכב"  תוצרת  ער  EKO-Lאו  שווה  בצבע או  בתנור  צבועים  המגופים  כל  ך. 

 . מיקרון לפחות 250בעובי פוליאסטר 

 תאי בקורת: 57.2.9

 מיוצרים במפעל:-תאי ביקורת מבטון
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לגובה   אחת  מקשה  יהיו  לשטח  ומובלים  במפעל  המיוצרים  מבטון  הביקורת    100תאי 
תוצרת  TOPס"מ כולל הרצפה. התאים יהיו מסוג, אקרבייס תוצרת אקרשטיין או מסוג 

כדוגמת וולפ  טרומיות  חוליות  הקבלן  יתקין  זה  גובה  מעל  ערך.  שווה  או  מוזאיקה  מן 
ס"מ ומעלה יסופקו עם    100או שווה ערך. תאי ביקורת ברוטר    MBP"מוזאיקה" דגם  

ס"מ . האיטום בין החוליות לבין עצמן ובין החוליות לבין   60חוליה קונית ומכסה בקוטר  
"איטופלסט באמצעות  יהיה  הבסיס  ערך חולית  שווה  או  מוזאיקה  וולפמן  תוצרת   "

שייושם לפי הוראות היצרן להשגת אטימות. הקבלן יוציא מהתכניות את פרטי התאים  
הצנרת   של  והיציאה  הכניסה  זוויות  בשטח,  אלה  פרטים  של  ותאום  בדיקה  ובאחריותו 

לצינורות קדחים  כולל  אלה  פרטיה  לפי  ושוחה  שוחה  כל  במפעל  ויזמין  כולל  -ועומקיה 
לפי המשורטט בתכניות הפיתוח עם אישור   -בהה הסופי של השוחות מעל פני הקרקעגו

המפקח. במקרה הצורך, יבצע הקבלן קידוח של פתחים לצינורות או יגביה/ינמיך ראש 
תא ביקורת בהתאם לרום הנדרש ללא תוספת מחיר כחלק מהמחיר לאספקה והתקנה  

גמיש מסוג "איטוביב" כולל חבק    שוחה-של תא ביקורת. כל שוחה תצויד במחברי קיר
נירוסטה או שווה ערך. לפי הצורך ולפי הקוטר המתאים, בתקרה עם מכסה בי.בי. בינוני  

כבד מחיר  -או  הקבלן.  ע"י  יסופקו  אלה  כל  הצורך.  לפי  ירידה  ובמדרגות  הצורך  לפי 
חפירה  התכניות,  לפי  במקום  והתקנתן  הובלתן  אספקתן,  יצורן,  את  כולל  אלה  שוחות 

 יסוי מהודק וכל הפריטים המפורטים דלעיל. ,כ

וזאת  ביוב החוצה  מי  ונזילת  פנימה  מי תהום  של  לנזילות  יהיו אטומים  תאי הביקורת 
לכל הגובה. על הקבלן לידע את ספק תאי הביקורת ולבצע את חיבורי השוחות וחיבורי  

 הצנרת בהתאם. 

 מדרגות פוליפרופילן: 

בר  פוליפרופילן  מדרגות  תותקנה  המפקח.   28וחב  בתאים  ע"י  שתאושר  מתוצרת  ס"מ, 
שימוש   יורשה  לא  מכאנית,  מקדחה  ע"י  שיבוצעו  בחורים  במקום  תקבענה  המדרגות 

)בעומק   ואזמל.  של    12בפטיש  ובמרחקים  הקיר  בתוך  יקבעו    35ס"מ  המדרגות  ס"מ(. 
 כסולם האחת מעל השנייה. 

 בדיקת אטימות לדליפה החוצה )הידרוסטטית(: 

בנפ תעשה  במעלה  הבדיקה  צנרת  קטעי  ושני  באמצע  ביקורת  תא  שיכלול  קטע  לכל  רד 
לכלוך   מכל  היטב  יונקה  הנבדק  הקטע  החוצה.  ודליפות  נזילות  לגילוי  ונועד  ובמורד, 
יונקו כדי שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ.   פנימה, והמחברים  וחומרים זרים שחדרו 

מ' מים מעל ראש הצינור   1.2הבדיקה תעשה בטרם כיסוי המחברים. עומד הבדיקה יהיה 
בפקקים   הרמטי  באופן  ייסתמו  הקטע  קצות  שני  הנבדק.  הקטע  של  העליון  בחלקו 
מיוחדים. המים יוכנסו לקו מצידו התחתון דרך צינור בעל משפך מורחב שיותקן בפקק. 

בגובה   זקוף  צינור  יותקן  העליון,  יוכל    1.8בפקק  דרכו  אשר  הצינור,  ראש  מעל  מ' 
כלוא שיוצר בעת הכנסת המים מהצד התחתון. הקטע הנבדק יישאר להשתחרר האוויר ה

הביקורת   ותא  הצינורות  בתוך  שיעמוד  במים  ,    24מלא  זה  זמן  אחרי  לפחות.  שעות 
את  ולמדוד  החסרים  המים  את  להוסיף  יש  הביקורת,  ובתא  בצינור  בספיגה  בהתחשב 

ולמדוד   מדידה  על  לחזור  יש  שעות  שש  כעבור  הזקוף.  בצינור  את  הגובה  מדידה  בכלי 
כמות המים אשר יש להוסיף, זאת תהיה כמות המים אשר קטע הקו איבד על ידי דליפה  

שעות.    6ס"מ ירידת מים משך זמן הבדיקה של    2גובה  -החוצה. הפסד זה לא יהיה גדול מ
לפי הוראות המפקח.  ולתקנם  הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה  יש לאתר את כל מקומות 

יש לחזור כל הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של לאחר ביצוע התיונים  
 המפקח. 

 תאי הפרדה טרומיים למוצקים:     

להפרדת  מפוליאתילן  טרומיים  הפרדה  תאי  יותקנו  בתכניות,  המצוינים  מקומות  בשני 
מ"ק יותקן באזור הבריכה לפני ההתחברות    5המוצקים בשפכי הקיבוץ. האחד בנפח של  

קיי ביוב  של  למאסף  בנפח  השני  ראשי.  הדרומית.    10ם  ההרחבה  באזור  יותקן  מ"ק 
כדוגמת   מפוליאתילן  חרושתיים  יהיו  שווה    STC78  -208התאים  או  "חופית"  תוצרת 

ערך. הם יונחו בחפירה בקרקע עטופים בחול מסביב, מתחת ומעל כשהם מלאים במים  
 למניעת פחיסה ובהתאם להוראות ההתקנה של היצרן. 

 בכבוד רב                                                                                            

 אוסאמה פרח                                                                                       
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                                             מפרט טכני מיוחד                                             
 עבודות תשתיות לדשא טבעי 

 מפרט מיוחד 
 

 :דרישות טכניות מקדמיות 
 

 עבודות תשתית ודשא: 
 

 עיבוד תשתית, תעלות ניקוז, בית גידול
 
ידים, הסטיות המותרות   .1 בעבודת  או  בעזרת מפלסות  יובא למפלסים המתוכננים  השטח 

 ס"מ. 2.0למפלסים המתוכננים לא יעלה על בין מפלסי השטח המהודק 
במקומות שהקבלן חפר יותר מהמידה הדרושה, ימלא הקבלן ועל חשבונו את החסר בעפר   .2

 ס"מ ובהידוק עפ"י הוראות המפקח.  15מטיב מאושר ע"י המפקח, בשכבות של 
והשיפועי .3 הגבהים  לפי  פתוחות  ניקוז  תעלות  לחפור  יש  השטח,  של  סופי  עיבוד  ם אחרי 

 המצוינים בתשריט. 
 

 בשלב זה תבוצע חפירת תעלות להטמנת מערכת ההשקייה. 
 

 הכנת מערכת הניקוז התת קרקעית 
 

מ"מ בהתאם לתכניות ובשיפוע של   160לרוחב המגרש יחפרו תעלות שבהן יונח צינור שרשורי  
ט  ס"מ בעומק משתנה, לפי התכניות. תעלות הניקוז ימולאו באגרג  60  -רוחב התעלה כ  1.0%
 .20/50טוף 

תחילת הצינור השרשורי תיסגר ע"י פקק פי.וי.סי. רגיל תיקני. קצה הצינור השרשורי יתחבר  
השרשורי  הצינור  הנחת  בזמן  לדאוג  הקבלן  על  בטון.  או  פלסטיק  עשויה  ביקורת  לשוחת 

 וכיסויו לא לפגוע בו ולהקפיד על השיפוע המתוכנן.
 מ'  8יעלה על המרחק המקסימלי בין מרכז קווי הניקוז לא 

 בשלב זה תוטמן צנרת ההשקייה תוך כדי ריפוד בחול.
 

  2.0לאחר הנחת צנרת ההשקייה יש לפרוס יריעות בד גיאוטכני על גבי תעלות הניקוז וברוחב  
 ס"מ.    0.8בעובי  Uמ' ולאחר מכן יתבצע עיגון היריעות ביתדות ברזל, בצורת 

 
 מערכת ההשקייה הקבועה:

 
המים למערכת  יהיה  החיבור  המקומית  הראשות  "  של  בקוטר  פלדה  עטיפה   3מצינור  עם 

של   קודקוד  בעומק  הצנרת תוטמן  המפקח.  ע"י  מרופדת    60חיצונית, שתאושר  ותהיה  ס"מ 
ס"מ חול, לכל אורך התעלה. החפירה והנחת הצנרת יבוצעו תוך כדי ביצוע   30בשכבה בעובי  

בית  בשכבת-שכבת  החשופה  הצנרת  בדיקת  תידרש  למשך    הגידול.  סטטי  בלחץ   5הגידול 
 שעות.

 מ' לפחות.  1מ"מ ובאורך  32כל ממטיר יחובר לצינור המזין באמצעות צינור פ.א. 
 הגידול.-הרכבת הממטירים תתבצע אך ורק לאחר ביצוע הייצוב הסופי של שכבת בית

 כל מכסי הממטירים יהיו מאוזנים במדויק, בגובה פני הקרקע ומעוגנים היטב. 
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ייה תכלול מחשב, )משאבה חשמלית להגברת לחץ תסופק לפי הצורך(. המחשב מערכת ההשק
צנרת   הרטבה.  מפני  ובטוח  לגישה  נוח  באופן  בנפרד,  או  המערכת  ראש  ארון  בתוך  יותקן 

של   בעומק  תהיה  מצע   40ההשקייה  יהיה  ארון ראש המערכת  בתחתית  מפני הקרקע.  ס"מ 
נמוך מהבר  20חצץ, בעובי שכבה של   ויהיה  ס"מ. ארון    50זים ההידראוליים בלפחות  ס"מ, 

 המערכת יכלול דלתות ומנעול להגנה.
 שכבת בית הגידול / חול

 שלב זה יבוצע לאחר התקנת מערכת ההשקייה.
 

ס"מ תתקבל לאחר פיזור, הרטבה והידוק. סוג החול יהיה באיכות שתאושר   30שכבת החול בעובי  
. על  5× 5יישור השטח ופילוסו תבוצע רשת איזון    דקים. לצורך   3%  -ע"י המפקח, ויכיל לא יותר מ

 לשכבת החול ולקבל את אישור המפקח להמשך. AS MADEהקבלן לבצע 
 
 

 פיזור כבול + דשנים 
 בגמר הייצוב והיישור של החול, יפוזרו הכבול והדשנים, וזאת רק לאחר אישור המפקח. 

 
 

 פיזור כבול
תבצע באמצעות מפזרת צנטריפוגלית שיועדה לכך. סוג ואיכות הכבול יאושרו ע"י המפקח. הפיזור י 

 מ"ק/ד'.  15כמות הכבול 
 
 

 השקייה והידוק של שכבת בית הגידול 
מ"ק לדונם, ותהודק בכלי מכני לא רוטט. ההידוק יתבצע    30הגידול תושקה בכמות של  -שכבת בית
 שתי וערב. 

 
 הגידול -יישור סופי של שכבת בית

 
+ס"מ מהמפלסים המתוכננים. רק לאחר  /-  0.00ר עד לדרגה של  יש לבצע יישור סופי ומדויק ביות

בשתילת   להתחיל  אין  הבא.  השלב  את  לבצע  ניתן  זה,  שלב  של  מושלם  ביצוע  על  המפקח  אישור 
הדשא לפני שהמפקח יוודא שהציוד לקליטת הדשא מצוי במגרש. בשלב זה ישלים הקבלן את ביצוע  

 שקייה הזמנית. מערכת ההשקייה הקבועה, ויפרוס את מערכת הה
 
 

 עבודות שתילת הדשא הרב שנתי )"דשא חם"(
 

 הנחיות:
 
 הקבלן לא יורשה להתחיל בשלב השתילה טרם ניתן אישור בכתב ע"י המפקח.  .1

לא   .TIF-WAYהדשא שישתיל יהיה ייחורי דשא ממשתלה מאושרת ע"י המפקח, ומהזן ברמודה   .2
 חר של דשא, ו/או עשב ואף לו בכמות מזערית.יורשה שימוש בחומר שתילה כל שהוא הכולל סוג א 

 

 מ"ק לדונם לפחות.   6השתילה תבוצע בשיטת הזרייה )שתילה מכנית( ובכמות של  .3

במועד שיקבע ע"י המפקח, יבוצע השזרוע בדשא חורפי, לפי הסוג שיחליט המפקח, בכמות של   .4
 ק"ג/דונם, או כל כמות אחרת שתיקבע ע"י המפקח.  120
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המיועד,  הדשאים   .5 לשימוש  מתאימים  משטחים  ליצירת  מיוחד  וטיפוח  מקצועי  טיפול  יקבלו 
ולפי הנחיות המפקח. )ראה סעיף "טיפול וטיפוח משטח הדשא" להלן(. המדידה תהיה לפי מ"ר  

 לדשא קייצי, ולפי ק"ג זרעים לדשא חורפי. 
 
 
 

 :טיפול וטיפוח משטח הדשא א.
 

ש .1  ע"י הקבלן ממועד  זו תבוצע  ועד קבלת משטח דשא קיצי  עבודה  וזריעת הדשאים  תילת 

ס"מ מעל פני כל המגרש ללא    3וחורפי אחיד בהרכבו, בריא ירוק, צפוף ומכוסח בגובה של  

עשב ומכל  אחר  דשא  סוג  מכל  ונקי  שהן  קרחות  רצונו  -כל  ולשביעות  מוחלט,  באופן  בר 

 המלאה של המפקח. 

ביוזמ .2  ויום,  יום  כל  הקבלן  ע"י  ייעשה  ביצוע  הטיפול  את  ויכלול  האישית,  ואחריותו  תו 

המלאכות הבאות: השקיות, כיסוחים, דישונים, שתילות וזריעות מילואים, תיקוני יישור,  

עשבי  זרים,  דשא  זני  הדברת  ההשקיה,  במערכת  הלאה,  -טיפול  וכן  ומזיקים  מחלות  בר, 

 הכול לפי הוראות ודרישות המפקח ובאחריותו הבלעדית של הקבלן. 

הח .3  חשבון  כל  על  יהיו  למים,  פרט  השונים,  הטיפולים  ביצוע  לצורך  העזר  ואמצעי  ומרים 

 הקבלן, כולל הכלים לתחזוקה וטיפול בדשא. 

ס"מ, ישתלו שתילים באופן ידני    5  -ימים מהשתילה יש קרחות גדולות מ  7במידה ולאחר   .4 

 ס"מ, ומזן דשא זהה )חישתיל או ש"ע(.  5המרחקים של 

לקחת .5  הקבלן  במשטח    על  וטיפוח  הטיפול  תקופת  כל  לאורך  להשתמש  שיצטרך  בחשבון 

הדשא בחומרים הבאים ולפחות בכמויות הבאות, על כל החומרים הנ"ל להימצא במקום,  

לכך:   המיועד  או    350במחסן  וולף  חברת  של  "יורוגרין"  "סטרטר"  איטי  שחרור  דשן  ק"ג 

"אוסמו  או של  חיפה"  :כימיקלים  חברת  "הגרעין",  8קוט  לחילופין ש"ע של  חברת  +" של 

וכו'(.    80ק"ג מנצידן    200פרודן   )כגון: גאמאסיד, הפטכלור  נוסף למזיקים    200ק"ג חומר 

 בר )כגון: פרוביקור, ריזולקס, ראונדאפ וכו'(. -ק"ג חומרים נגד מחלות ועשבי 

ליו  מהחומרים הנ"ל ימצאו במגרש, כמו כן, ע   50%על הקבלן לדאוג בזמן השתילה שלפחות   .6 

 לדאוג שתימצא ברשותו כמות מספקת של זרעים חורפיים לצורך שתילת מילואים. 

 

 לפני   אגרונום בדיקת  להמציא  הבלעדית  הקבלן  באחריות   

 הדשא נטיעת   
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עשבי .7  והימנעות  -הדברת  הדשא  משטח  ניקיון  על  מירבית  הקפדה  תוך  יום  כל  תעשה  בר 

או עשבים שוטים כלשהם באופן מוחלט. הקבלן מתחייב  מהימצאותם של סוגי דשא זרים ו/

ידי הקבלן והן  -לטפל באופן מיידי בכל תופעה חריגה מהמצוין בסעיף זה, שנתגלתה הן על 

 ידי המפקח. -על

מסירת משטח הדשא למזמין מותנית באישורו של המפקח על הביצוע המושלם של טיפול   .8 

, ירוקים, מלאים, צפופים ובריאים בגובה  וטיפוח המשטח וקבלת פני משטח הדשא מכוסים

והזרוע   בלבד: השתול הקייצי  סוגי הדשאים  של ס"מ מפני הקרקע, בהרכב אחיד של שני 

 החורפי. 

 לפני כל משחק ביתי יש לכסח את הדשא.   

לעיל,   .9  המפורטים  הדשא  משטח  וטיפוח  הטיפול  שעבודות  לכך  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

 כמפורט לעיל, כלולים בכתב הכמויות. כולל כל סוגי החומרים  

 כל הכלים לטיפול וטיפוח משטח הדשא יהיו בהתאם להנחיות המפקח.  . 10 

 

 : עבודות הקבלן לפני תום תקופת האחריות )הבדק( ב.

העבודות    ו/או  הפעולות  את  לבצע  הקבלן  על  הדשא,  שתילת  לאחר  שנה  תום  ולפני  בסמוך 

 ם עונת המשחקים: שיפורטו להלן, על חשבונו, כפוף לסיו

 סילוק כל זן של דשא אשר לא תוכנן במקור.  .1 

המפקח   .2  הוראות  לפי  הכול  מהשימוש,  כתוצאה  קרחות  שנוצרו  במקומות  דשא  שתילת 

 )עבודה זו תימדד ותשולם בנפרד(. 

החומר   .3  כל  והורדת  "בפליל"  כיסוח  החורפי,  הדשא  להשמדת  השקיה  של  חלקית  הפסקה 

 היבש. 

וטיפוח  אוורור,   .4  טיפול  במחיר  נכללת  זו  )עבודה  המפקח  הוראות  לפי  ודישון  זיבול  דילול, 

 משטח הדשא סעיף     בכתב הכמויות(. 

יישור השטח המדושא מחדש )לאחר המדידה ע"י מודד מוסמך( עקב עונת המשחקים שבה   .5 

 עבר המגרש "הרצה". 

 ם לפחות. יו  40עבודות אלו משביתות את המגרש בתקופת הפגרה למשך   .6 
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 מ  פ  ר  ט     מ  י  ו  ח  ד 

 

 :תנאים כלליים 

על   א. ועם חתימתו  ועל חשבונו את המידע לגבי הקרקע,  לו  לוודא באמצעים הנראים  על הקבלן 
או   לקוי  חסר,  מידע  בגין  שהן  תביעות  כל  לו  תהיינה  ולא  לו  שאין  הקבלן  מצהיר  זה  הסכם 

 שינויים שיתגלו בטיב הקרקע. 
 

 הביצוע ואחריות כוללת של הקבלן   תאום ב.
 

בית   שכבות  מערכת  הניקוז,  תעלות  התיעול,  מערכת  המוקדמות,  העבודות  כולל -כל  הגידול, 
ההשקיה    מערכת  והשלמת  העליונה  הריפוד  ביניהן     -שכבת  מלאה  התאמה  תוך  תבוצענה 

 ובאחריות הכוללת והמלאה של הקבלן. 
 
שבד ג. ההסכם  על  חתימתו  עם  מצהיר  כל  הקבלן  לו  ואין  פרטיו  כל  על  והתכנון  האתר  את  ק 

אחראי   ושהוא  הדשא  ממשטח  המצופה  ולתפקוד  לאתר  התכנון  התאמת  לגבי  הסתייגות 
 בלעדית על האיכות הסופית של העבודות. 

 
הקבלן יתארגן לצורך ביצוע העבודה )כניסת רכב ועובדים, הכנסה והוצאה של חומרים, אחסון   ד.

גון העבודה, הכנות שונות לביצוע העבודה וכו'( אך ורק תוך תיאום  חומרים, כלים מכניים, אר
 עם המזמין ולאחר קבלת אישורו המוקדם. 

 
קווי   ה. קיימים,  והשקיה  מים  מערכות  שערים,  בגדרות,  לפגוע  מבלי  עבודותיו  את  יבצע  הקבלן 

 חשמל וכו' תוך תיאום וקבלת אישורים מתאימים מהרשות המקומית, מבזק וחברת החשמל. 
 
 חומרים ומדגמים  ו.
 

העבודה    ביצוע  לצורך  לספק  הקבלן  שעל  החומרים  כל  של  מדגמים  המצאת  יכלול  הביצוע 
יישמרו   המפקח,  אישור  מתן  לאחר  לאתר.  הבאתם  לפני  עוד  אישור,  קבלת  לשם  למפקח 

 המדגמים בידי המפקח לשם השוואה לחומרים המובאים לאתר ע"י הקבלן. 
 
 עיתוי הביצוע בשלבים  ז.
 

בצורה    תבוצענה  לשתילה  עד  הקרקע  שכבות  והכנת  הניקוז  היישור,  החפירה,  עבודות  כל 
המפקח.   של  הוראותיו  לפי  וכן  ההסכם,  במסמכי  שנקבע  השלבים  סדר  ולפי  ביותר  קפדנים 
את   לספק  ידו,  על  שבוצעה  העבודה  את  לפרק  ייאלץ  שנקבע,   מהסדר  יחרוג  והקבלן  במידה 

מח  העבודה  ולבצע  מחדש  אישור  החומרים  את  לקבל  הקבלן  ידאג  כן,  על  חשבונו.  ועל  דש 
על סיומו של כל שלב ואישור להתחלת השלב שלאחריו. אישורים כאלה בלבד   המפקח בכתב 

 יזכו אותו בתשלום תמורת העבודה שבוצעה. 
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 מדידות וסימונים  ח.
 

מ  מודד  באמצעות  העבודה  שטח  של  קיים  מצב  איזון  חשבונו  על  יבצע  ובאישור  הקבלן  וסמך 
הקבלן   על  כן  כמו  העפר.  עבודות  כמויות  לחישוב  בסיס  תשמש  זאת  איזון  תכנית  המפקח. 

יתדות ברזל קבועות    4להעסיק מודד מוסמך שיקבע מחוץ לאתר העבודה ובקרבת מקום אליו  
 ומבוטנות ואלה יהוו את נקודות המוצא למדידות ולגבהים.

לציו   יתדות  רשת  הקבלן  יבצע  המגרש  לתכניות  בשטח  בהתאם  ואנכיות  אופקיות  מידות  ן 
הביצוע. מדידות וסימונים יבוצעו ע"י הקבלן מחדש בכל שלב משלבי העבודה. בשלב האחרון  

רשת   תבוצע  דשא,  לשתילת  העליונה  הריפוד  שכבת  גמר  יישור    5  × מ'    5של  קבלת  לשם  מ' 
 . ±  0.00מדויק של  

 
 סילוק עודפים ופסולת  ט.
 

 ו כפסולת:לצורך סעיף זה יוגדר 
 

וצמחיה   א.  דשא  חומר  ושיירי  עודפי  הקבלן,  של  חומרים  עודפי  גרוטאות,  חפירה,  עודפי 
 אחרת.  

 
 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודות הקבלן והתארגנותו בשטח.  ב. 

 
 כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח.  ג. 

 
 כל חומר זר או פסולת אחרת.  ד. 

 
 

ק ע"י הקבלן ועל חשבונו את מחוץ לאתר העבודה, לאחר קבלת אישור  כל הפסולת הנ"ל תסול  
 המפקח. 

 
במקום    להשתמש  הרשות  זה,  למקום  המובילות  הדרכים  הפסולת,  תסולק  אליו  המקום 

את   רואים  זה  לעניין  חשבונו.  ועל  אחריותו  על  הקבלן,  ע"י  יתואמו  אלה  כל  הנ"ל,  ובדרכים 
פקח במפורש כי חלקים מסויימים ממנה יאוחסנו  הפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המ 

 לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקירבתו. 
 

סילוק הפסולת, כפי שתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה, בין אם הדבר נדרש   
 במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.    
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 ך ח'מסמ
 הצעת הקבלן 

 
 08/2020למכרז מס' 

 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי
 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   

 בישוב רומת הייב  
 אלבטוף-מועצה אזורית
 
 

 הצעת הקבלן הינה באחוז הנחה למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצורף. .1
 
האחו .2 את  לציין  הקבלן  בצירוף  על  של    %       _ ז  בשיעור  הנחה  נותן  "הנני  במילים  ולרשום 

 _______ באחוזים ביחס לתקרת התמורה". 
 
 
 
 

 ____( במלים _________________________________ )                %           הנחה באחוזים: 
 
 

 למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב.
 
 
 
 

 ______           חתימה וחותמת: _________________ שם הקבלן: ___________________
 
 

 תאריך: _________________ 
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 מסמך ט' 
 תוכניות רשימת 

 הרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי
 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   

 בישוב רומת הייב  
 אלבטוף-מועצה אזורית

 

 2008/20מכרז מס' 
 מגרש אדריכלות 

מס' 
 קנ"מ  תוכן גיליון גיליון

 1:250 מצבית 1
 1:250 פירוק והריסה  תכנית  2
 1:250 תכנית העמדה  3
 1:100 תכנית פיתוח על רקע מצבית 4
 1:100 תכנית פיתוח ללא רקע מצבית 5
 1:125 ניקוז מגרש תכנית  6

 1:250 תכנית חיבור לביוב  *6
 1:100 פריסת מגרש  7
 1:100 חתכים  8
 1:50/1:20/1:100 פרטי ביצוע מגרש דשא טבעי –פרטי ניקוז  9
 1:10 פרטים  10
 1:10 פרטי פרגולה  11
  תיעוד מצב קיים 12

 
 מבנה מלתחותאדריכלות 

מס' 
 קנ"מ  תוכן גיליון גיליון

 1:250 מצבית  1
 1:250 תכנית העמדה  2
 1:100 תכנית פיתוח  3
 1:50 תכנית מצב קיים  4
 1:50 תכנית הריסה  5
 1:50 תכנית מצב מוצע   6
 1:50 חזיתות  7
 1:50 חתכים  8
 1:50 תכנית תקרה אקוסטית  9

 1:50 תכנית ריצוף  10
 1:10 פריסת שרותי נכים .  11

A-11 1:25 פריסת מלתחות טיפוסית 
B-11 1:25 פריסת שרותי גברים+נשים 

 1:25 רשימות אלומיניום+מסגרות+נגרות 12
 1:10/1:5/1:1 פרטים 13
 1:50 התאמת נגישות מבנה  14
 1:100 התאמת נגישות פיתוח  15
  תיעוד מצב קיים  16
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 מלתחות א י נ ס ט ל צ י ה 

 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון
 1:50 מע' מים ביוב וניקוז -תכנית מבנה מלתחות  01

 1:50 מע' מים ביוב וניקוז -תכנית גג   02

 מגרש  ה  א י נ ס ט ל צ י
 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון

 1:200 צבעוני -תכנית פיתוח כללית מע' מים ביוב וניקוז  00

 1:200 תכנית פיתוח כללית מע' מים ביוב וניקוז   00

 מלתחות-תוספת  -קונסטרוקציה 
 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון

 1:50 תכנית מתווה יסודות 1-ק

 1:50 תכנית רצפה    2-ק

 1:50 ות קשר קור 3-ק

 1:50 תכנית תקרה  4-ק

 קונסטרוקציה פרטי טריבונה+עמודי תאורה 
 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון

 1:50 מבנה טריבונה  1-ק

 1:50 פרטי קירות תומכים  1-פ

 1:50 פרטי קירות כובד  2-פ

 1:50 יסודות עמודי תאורה  3-פ

 מגרש   חשמל
 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון

 1:250 ת הארקות ותשתיותתכניו 256-0
 --- פרטי עמודי תאורה  256-4

 מלתחות   חשמל
 ק"מ תוכן הגיליון מס' גיליון

 1:250 תכנית חשמל ומערכות קומת קרקע  256-1
 1:50 תכנית תאורה,גילוי אש,כריזה,פריצה ובטחון קומת קרקע  256-2

  M -לוח חשל ראשי   256-3

  Aלוח חשמל   256-3-2

 מיזוג אוויר 
  תוכן הגיליון גיליון  ס'מ

01-AC 1:50 מערכות מיזוג אוויר ואוורור קומה קרקע וגג 
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 אזורית אלבטוףמועצה 

 
 
 

 
 הקמה והרחבה ושידרוג מגרש כדור רגל דשא טבעי

 כולל הקמת טריבונה והתאמת ותוספת למבנה מלתחות קיים   
 בישוב רומת הייב  

 
 אלבטוף-מועצה אזורית

 
 
 
 
 
 

 תכתב הכמויו
 ומחירים

 
 
 
 08/2020מכרז מס'  
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תיעבט אשד - לגרודכ שרגמ  ןדמוא
 
 
 

בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
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10/10/2020 תיעבט אשד - לגרודכ שרגמ  ןדמוא
דף מס':     002 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ

)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ
      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ ק ת מ ו  ם י נ ב מ ב  ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.1 ק ר פ       
      
ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  00.10.1 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
לע תומאתהו הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע •      
• 93 קרפ יפ      

)זוכיר ףדל הרבעהל( הנכה תודובע 00.10.1 כ"הס            

      
ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  30.10.1 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ יולימ תמלשה     1.01.03.0005
לש תופיפצ תגרדל מ"ס 03  הבכשב רקובמ      
,'מ 07/801 -ל שרגמ לדוג תלדגה בקע ,%89      
עצמה עקרקה ץעוי תויחנה יפל יולימ הבוג      
זוחאב םירעשה ןוויכל זכרמהמ יעופיש וד היהי      

 62,500.00   125.00   500.00 ןוויכה לכל %5.0 ק"מ   
      
שרגמ סלפמל ימוקמ יולימ תודובע תמלשה     1.01.03.0010
גוס לודיג תיב תיתחתמ ןנכותמה יעבט אשד      
רושיאב רתאב הריפחה רמוחה בטיממ יולמה      
הדובעה ,עוציבה תליחת ינפל עקרקה ץעוי      
ץעוי תויחנה יפ לע הבכשב קודיה ללוכ      

 22,500.00    25.00   900.00 .עקרקה ק"מ   
 85,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ 30.10.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 85,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינקתמו םינבמב רפע תודובע 10.1 כ"הס  
003/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     003 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ו ק ת מ  80.1 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  00.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
רליפ( למשחה תרבח רובע ןוטב תחמוג     1.08.00.0020
הבוג , מ"ס 003םינפ בחור : תודימב )םינומ      
קמוע , מ"ס 082 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
ןוגג ללוכו  , הביצח\הריפח ללוכ , מ"ס 05      

  4,050.00 4,050.00     1.00 .טלפמוק לכה לוענמ םע הרוגס תלדו רליפל 'חי   
      
קזב תרבח רובע ןוטב תחמוג     1.08.00.0030
הבוג , מ"ס 08 םינפ בחור : תודימב       
קמוע , מ"ס 052 )עקרקל תחתמו לעמ( ללוכ      
רובע הציחמ , הביצח\הריפח ללוכ , מ"ס 04      

  1,620.00 1,620.00     1.00 .טלפמוק לכה קזב ןורא 'חי   
      
3*004דע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     1.08.00.0050
למשחה תרבח קדוב וא יטרפ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .תודידמה תכירעב  
      
ץיוודנס ץע חול ללוכ תוגוז 01 -ל הנורק קולב     1.08.00.0060

    500.00   500.00     1.00 .מ"ס 03\03 לדוגב מ"מ 81 'חי   
      
"ץיודנס יטלש ןיגב ימעפ דחו עובק םולשת     1.08.00.0070
, םוחו םימ ינפב דימע קבדב םיקבדומ דבלב      
תרושקתה תוכרעמ דועיי/ םילגעמה ירפסמ      
לכל וניה ריחמה . רמגה ירזיבא יסכמ יבג לע      
, תאספוק ,חכ יעקש : טקייורפב םירזיבאה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק ."דכו םרז יקספמ  
      
יווק :םג תללוכה תינמז למשח תשר תנכה     1.08.00.0100
ינמז הקולח חול ,עקת יתבו חכל למשח      
י"ע ושרדיש םוקימבו תומכב לכה, םיאתמ      
תוחיטבה יעצמא תטיקנ ךות , חקפמה      
תונקתהה קוליסו קוריפ ןכו םימיאתמה      
תויפוסה תונקתהה ךרוצל תוינמזה      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .דרפנב הנדדמיתש  
      
לש הדובעה רמגב EDAM SA תוינכת תנכה     1.08.00.0110
"41  הסרגו דקוטא" תנכותב למשחה תכרעמ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמלו ןימזמל תוינכת םיטס 3 הקפסא ללוכ  
      
      
      
      

 11,220.00 00.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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10/10/2020

דף מס':     004 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,220.00 מהעברה      
      
למשחה תוחולה לכל תיפרגמורט הקידב     1.08.00.0120
אלמ סמועב הנושאר הקידב , ןודעומב      
רחאל למשחה תכרעמ לש תריסמ ןמזב      
אלמ סמועב היינש הקידבו ח"ח לש תרוקיב      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .תוירחאה תפוקת םותב  
      
ריקה לע הנקתהל "קזב ןקת" רטסאילופ זגרא     1.08.00.0130
, ץע בג ללוכ , תרושקת ןורא תשינ ךותב      
תודימב, קזב תשירד יפל חירב בר הליענ      

  1,300.00 1,300.00     1.00 .מ"ס 21X04X06 'חי   
      
יזאפ-תלת ת"מאמ הלבוהו הנקתהו הקפסא     1.08.00.0140
    A004תימרט הנגהו תיטנגמ הנגה םע  
,)A)004-513 לויכ םוחת םע תלייכתמ      
, קותינ ילילס ללוכ תוחפל AK05 קותינ רשוכ      
ריקה לע הנקתהל חול הנבמ ךותב ןקתומה      
םאתהבו תושרדנה תודימב למשח תשינב וא/ו      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק . תפסות תשירד ילב למשח תרבח תשירדל  
 23,220.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 00.80.1 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     1.08.01.0010
וא/ו שיבכ לש ןוילע וקמ שרגמ הרואת ידומע      
031 דע לש קמועבו מ"ס 06 בחורב הכרדמ      
תחנה, תרנצ תחנה, לוח דופיר תוברל מ"ס      
יטרסו, לוח םע קודיהו יוסיכ , הקראה ילבכ      

 19,200.00    32.00   600.00 .ותמדוקל עקרקה בצמ תבשהו ,ןומיס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     1.08.01.0031
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 10,200.00 1,700.00     6.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
מ"ס 021 רטוקב ימורט את ,םילבכל הרקב את     1.08.01.0032
ללוכ הביצח /הריפח ללוכ ,מ"ס 031 קמועבו      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח תבכש      

 14,700.00 2,450.00     6.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
      
      
      
      
      

 44,100.00 10.80.1 קרפ תתב הרבעהל
005/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     005 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 44,100.00 מהעברה      
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     1.08.01.0035
'מ 6 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  9,200.00 1,150.00     8.00 'פמוק 521B,היינח טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     1.08.01.0036
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

  2,400.00   300.00     8.00 'פמוק .היינח טלפמוק .השורדה  
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     1.08.01.0070
ןוטב הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע      

  3,600.00   450.00     8.00 'פמוק .הרואת וק לכ לש הצקב  
      
שרגמל הרואת דומעל ןוטב דוסי עוציבו ןונכת     1.08.01.0110
תודימב 'מ 02 דע הבוגב ,םיסנפל תספרמ םע      
סדנהמו עקרק ץעוי לש תוינכותו םיבושיח יפל      
דוסי יגרב תקפסא ללוכ , היצקורטסנוק      
ןוגיע חול םע דומעה ןרצי י"ע םירצוימה      
,םיגרבה לש תקייודמ הקיציל הדלפ תינבתו      
רובע רבוחמ מ"מ 4X05 תנוולוגמ הדלפ ספ      
ןויז לזרב תנקתהו הקפסא ללוכ ,דוסי תקראה      
םילוורש שולש ,רוטקורטסנוקה תוינכות יפל      
חודיק ללוכ ,מ"מ 001 רטוקב ירושרש רוניצמ      
תינבת תנכה ,רוב תביצח/תריפח ,סנולכ      
,03-ב ןוטב תקיצי ,דוסיה יגרב תנקתה ,תכתמ      
תוינכותל םאתהב לכה 'וכו קודיה ,יולימ      
,דחוימה טרפמהו היצקורטסנוקה סדנהמ      

 42,000.00 7,000.00     6.00 'פמוק .תפסות לכ תשקב ילב טלפמוק  
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     1.08.01.0120
081/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ6      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

  7,500.00 1,250.00     6.00 .טרופס שרגמ טלפמוק םישורדה 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     1.08.01.0130
ידומע הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

    900.00   150.00     6.00 .הרואת 'חי   
109,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.80.1 כ"הס  

      
006/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     006 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י ל י ב ו מ  20.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     1.08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 19,800.00    18.00  1100.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     1.08.02.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק      

  4,800.00    16.00   300.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
נ"פ ףיפכ יטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     1.08.02.0030

  3,000.00    10.00   300.00 .הכישמ יטוח םע מ"מ 92 רטוקב רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     1.08.02.0050
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

 24,300.00    27.00   900.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
      
יבועב מ"מ 061 רטוקב חישק יס.יו.יפ רוניצ     1.08.02.0060
טוח ללוכ הנכומ הריפחב, מ"מ 3.5 ןפוד      

 27,000.00    45.00   600.00 .ינקת ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
 78,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80.1 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     1.08.03.0010
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  3,500.00     7.00   500.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
5.1X7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     1.08.03.0020
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

  2,250.00    15.00   150.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ   
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     1.08.03.0060
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      

  5,000.00    10.00   500.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ   
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ לבכ     1.08.03.0065

 13,500.00     9.00  1500.00 .הרואת דומע ךותב םילחשומ ר"ממ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     1.08.03.0066
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

    900.00     9.00   100.00 . ר"ממ 5.2X3 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
      
      
      

 25,150.00 30.80.1 קרפ תתב הרבעהל
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10/10/2020

דף מס':     007 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 25,150.00 מהעברה      
      
53X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     1.08.03.0080
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
ידומע רובע עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא      

 75,600.00   108.00   700.00 .הרואת רטמ   
      
ךתחב לבכ )YX2N )EPLX גוסמ לבכ     1.08.03.0091
    07+051X3 וא תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ  
םינומט וא תומלוס לע וא תולעתב םיחנומ      

 18,900.00   315.00    60.00 .M-ישאר חול רובעקרקב רטמ   
      
,ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     1.08.03.0230
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,100.00    11.00   100.00 . תומלוס רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     1.08.03.0240
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,350.00    27.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      
בר תימינפ הנקתהל גוז 02 יל'ג תרושקת לבכ     1.08.03.0250
וא תרנצב םילחשומ "קזב" םאתהב םיידיג      

  4,200.00    14.00   300.00 . תולעתב רטמ   
      

    150.00    25.00     6.00 . ר"ממ  4 - 53 ךתחב לבכל תלצפמ 'חי  1.08.03.0300
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     1.08.03.0310
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

 18,900.00    27.00   700.00 .היינחבו שרגמב םידומעל הרידח רטמ   
      

  1,400.00    14.00   100.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  1.08.03.0320
146,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 30.80.1 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  40.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תחנה י"ע תמלשומ דוסי תקראה עוציב     1.08.04.0015
UC( 53( ךתחב םייולג תשוחנמ םיכילומ      
ביבסמו םינושה הרואתה ידומע ןיב תוחפל      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק . תשוחנה ךילומב ךותיח ילב טרופס שרגמל  
      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     1.08.04.0016
תמגודכ 'מ 6 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      
שאר תוברל עקרקב תנקתומ ,"דלוורפוק"      
ןיב םירבחמ ,טומה שארב רוביח קבח,הרדחה      

  2,835.00   405.00     7.00 'פמוק .הרהזא טולישו , םיעטקה  
      

  5,535.00 40.80.1 קרפ תתב הרבעהל
008/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     008 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,535.00 מהעברה      
      
דומעה לש יתכתמה ףוג לש הקראה תדוקנ     1.08.04.0017

    540.00    90.00     6.00 .ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה קדהמל 'חי   
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     1.08.04.0020
םיגרבו תיטילורטקלא תשוחנמ 04/4 ךתחב      

    315.00   315.00     1.00 'פמוק .שרדנה פ"ע  
      
תוחול תקראה,םימ תרנצל הקראה תדוקנ     1.08.04.0030
תולעת ,גוזימ תולעת,תיטסוקא הרקת,למשח      
לכו ,ר"ממ 01 ךילומ י"ע .'דכו למשח ילבכ      

    675.00   135.00     5.00 'פמוק .שרדנה פ"ע ןקתמב יתכתמ תוריש  
      
אוהש גוס לכמ תרושקת ןוראל הקראה תדוקנ     1.08.04.0040
ךילומו ,מ"מ 32 תרנצב תעצובמ לדבה אלל      
םילאיצנטופ תאוושה ספמ ר"ממ 61 תשוחנ      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .וקה ךרואב לדבה אלל ןוראל דע  
      
סדנהמ וא/ו ח"ח תויחנה יפל סופיאל הנכה     1.08.04.0070

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .למשח קדוב  
  7,740.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוסי תקראה 40.80.1 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ גוסמ -M למשח תוחול הקפסא     1.08.05.0015
לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ הפצרה      
: ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה לכ      
, םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ ןוגכ      

 13,500.00 2,700.00     5.00 .רומש םוקמ 03% ללוכ העיבצ ,הקראה ר"מ   
      
ישאר חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     1.08.05.0020
עוציב , ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ      
, ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      

    900.00   900.00     1.00 .'דכו תוזאפ רדס 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םעA004 יזאפ-תלת ת"מאמ     1.08.05.0025
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      
    A)004-513(, קותינ רשוכ AK 05 תוחפל ,  
םע קוחרמ הקספה לילסו דמצמו תידי ללוכו      

  3,780.00 3,780.00     1.00 C.N,O.N.רזע יעגמ 'חי   
      
      

 18,180.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
009/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     009 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,180.00 מהעברה      
      
תיטנגמ הנגה םע A061 יזאפ-תלת ת"מאמ     1.08.05.0026
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  4,320.00 1,440.00     3.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-001 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A001 יזאפ-תלת ת"מאמ     1.08.05.0036
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

  8,640.00 1,080.00     8.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)001-36 'חי   
      
תיטנגמ הנגה םע A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     1.08.05.0040
-A)36 לויכ םוחת םעתלייכתמ תימרט הנגהו      
תידי ללוכו , תוחפל AK 22 קותינ רשוכ ,)04      
רזע יעגמ םע קוחרמ הקספה לילסו דמצמו      

  2,880.00   720.00     4.00 C.N.O,N. 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     1.08.05.0045

  1,350.00   450.00     3.00 .AK01 רצק 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ -תלת ת"מאמ     1.08.05.0050

  4,800.00   320.00    15.00 .AK01 רצק 'חי   
      
קותינ רשוכ ,A02 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     1.08.05.0055

  2,640.00   110.00    24.00 .AK01 רצק םרז 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-דח ת"מאמ     1.08.05.0060

  2,400.00    60.00    40.00 .AK01 רצק 'חי   
      
, רפמא 4*04 דע נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     1.08.05.0065

  2,100.00   350.00     6.00 .A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר 'חי   
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     1.08.05.0070

  2,200.00 2,200.00     1.00 E071MP םגד "CETAS" תמגוד 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     1.08.05.0082
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK04 ףוצר הדובע קפסהל      

  1,800.00   450.00     4.00 "קינכמלט" 'חי   
      
לעב ,V004 הדובע חתמל יזאפ-תלת ןעגמ     1.08.05.0084
3CA,  הדובע  רטשמ ,V032 הלעפה לילס      
תמגוד WK08 ףוצר הדובע קפסהל      

  7,200.00   900.00     8.00 "קינכמלט" 'חי   
      

    320.00   320.00     1.00 .א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש 'חי  1.08.05.0085
      
      

 58,830.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
010/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     010 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 58,830.00 מהעברה      
      

    240.00   240.00     1.00 .רפמא 5/005 דע םרז הנשמ 'חי  1.08.05.0090
      
קספמ תוברל ,טלוו 005 דע עבורמ רטמ טלוו     1.08.05.0095

    220.00   220.00     1.00 .ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב 'חי   
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     1.08.05.0100
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

    168.00    56.00     3.00 .מ"מ 'חי   
      
תלד לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     1.08.05.0105

    100.00   100.00     1.00 .חול 'חי   
      

    805.00   115.00     7.00 .קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  1.08.05.0110
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     1.08.05.0115

    875.00   125.00     7.00 .רפמא 61 םרזל הליסמ לע 'חי   
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     1.08.05.0120

  3,150.00   450.00     7.00 . השירדה יפל ןמזו תינכמ 'חי   
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     1.08.05.0125

  1,200.00 1,200.00     1.00 .השירדה יפלו טרופמכ 'חי   
      
גוסמ דוקיפה לגעמל םיבטוק 3 הנגה תדיחי     1.08.05.0130
תוימרת תונגה ללוכ לויכל תנתינה םרז ליבגמ      

    110.00   110.00     1.00 .רפמא 3*4.2 תויטנגמו רטמ   
      
לפוכ תגוצת םע תוגרד 6 -ל קפסה לפוכ רקב     1.08.05.0140
,הגרד לכל ןומיס תורונ  ,תילטיגיד  קפסה      
"טקפ" גוסמ ררוב םרז קספמ ,הקידב ינצחל      
תרצות תמגוד םיאתמ םרז הנשמ  ,הגרד לכל      

  2,500.00 2,500.00     1.00 CIRCUTOR. 'חי   
      
םע  RAVK 51 דע לבקל םיבטוק 3 ןעגמ     1.08.05.0145
הקירפ ידגנ ללוכ )CA-3( הדובע רטשמ      

  4,800.00   800.00     6.00 .שרדנכ 'חי   
      
טלוו 064 חתמל 51 דע RAVK פ"ת לבק     1.08.05.0150

  3,600.00   600.00     6.00 .ZH( 05( תורידתל 'חי   
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A6 יזאפ-דח ת"מאמ     1.08.05.0155

    330.00   110.00     3.00 10KA. 'חי   
      
      
      

 76,928.00 50.80.1 קרפ תתב הרבעהל
011/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     011 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 76,928.00 מהעברה      
      
ישרגמל רפמא 08X3 ל דע הלעפה חול     1.08.05.0600
תובית ללוכה דומעה ךותב ןקתומה טרופס      
)I.C( טנוברקילופמ תוניירושמ תויטסלפ      
מ"מ 052 קמועבו מ"מ 057/573 תודימב      
םיקדהמ ,טוויח ,א"ח , הריבצ יספ ללוכה,      

 12,000.00 2,000.00     6.00 'פמוק .רזע ירמוחו  
 88,928.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.1 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
הפצרב העקשהל םוטא ינבלמ דל ת"ג     1.08.06.0140
    ,56-PI,דל תרונ םע W3 דל תיריק" םגד"  
רביירד ללוכ  הקלדה ירזיבאו,שעג תרבח      
טלפמוק לכה,ףוגה ךותב םיילרגטניא      

  6,075.00   405.00    15.00 'פמוק .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,םלשומ  
      
חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא,םירזיבא שגמ     1.08.06.0170
דיילה-לטימ וא/ו ג.ל.נ תורונ רובע הרואת דומע      
     W004 ידיגל םימיאתמ הניסרח יקדהמ תוברל  
דרפנA61 ז"אמו הקראה ספ ,ר"ממ 52 לבכ      
,רזע ירמוחו טלפמוק סנפ לכל ספא קותינ םע      
רבוחמ תוקרא ספ ללוכו,הרואת יפוג רובע      

  3,240.00   540.00     6.00 'פמוק .דומעה ףוגל  
      
ההכ רופא ןווגב םוינימולאמ  תעבורמ תחלצ     1.08.06.0180
דומעה תיתחתב תנקתומה,תולגועמ תוניפ םע      
לע הבוח,דומעה לש  סיסבהו דוסי יגרב יוסיכל      

  1,620.00   270.00     6.00 'פמוק .תושרדנה תודימה תא םאתל ןלבקה  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,935.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
012/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     012 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,935.00 מהעברה      
      
תועלצ בר  הדלפמ הפצה תרואתל דומע     1.08.06.0182
הנכה ללוכ תספרמ םע 'מ 02 דע הבוגב ןולוגמ      
ןגמ םע רוחאמ םייח וק+ םלוס ללוכו םילוקמרל      
תיילעל הנגהל דומעל ךתורמה תכתמ      
חתפו תוינכות טרפ דומעה שארב תספרמל      
רוביחל םינקתהו ,דוסי יגרב ללוכ דומעל      
סופיט יבלשו תספרמ ללוכ הקזחא תועורז      
,הפצה ת"ג 21 דע תנקתהל םאתומ ,םיעובק      
ךרוצל םישורדה םירזיבאהו םינקתהה לכ ללוכ      
תשוחנמ םיילניגרוא םילבכ ללוכ הקוזחת      
םגד ,ר"ממ X 5.2 5 ךתחב למשח תקפסאל      
    V2R 0001-U םע םירוביח תספוק ללוכ  
לע תנקתומ ת"ג תנזהל םינגומ םיריהמ םיעקת      
תכרעמ , םירוביח תואספוק ללוכ תספרמה      
,םודא יוסיכו לופכ סנפ םע םיסוטמל הארתה      
ללוכו תועש 0008 םייח ךרוא W55 הרונ ללוכ      
דומעה הנגה תכרעמ ללוכ ,דומעל רוביחל עורז      
H.L.P ה.ל.פ תרצות, למשח ץעוי י"ע רשואמ      

270,000.00 45,000.00     6.00 'פמוק . תפסות תשקב ילב,מ"עב הרואת תסדנה  
      
הרואת ידומע לע תינוציח הנקתהל DEL ת"ג     1.08.06.0200
, רביירד ללוכ )W0001( לש קפסה לעב      
    56-PI ,דכו תנקתהל שורדה דויצה םע",  
"W0001-SUCOFIH" תמגודכ      

300,000.00 5,000.00    60.00 .טפושה ןיע תרבח. תרצות 'חי   
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     1.08.06.0220
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 6 הבוגב 5" רטוק      
יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא      

  4,000.00 2,000.00     2.00 .סקלפוד טרפמ 'חי   
      
תועצמאב ,הרואת דומעל היזורוק דגנ לופיט     1.08.06.0260
,רשואמ ע"ש וא "הקינולטמ" תמגודכ יופיצ      
טרפמ תמגודכ הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה      

    300.00   150.00     2.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט רטמ   
      
,הרואת ףוגל עורזל היזורוק דגנ לופיט     1.08.06.0270
ע"ש וא "הקינולטמ"  תמגודכ יופיצ תועצמאב      
הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה ,רשואמ      

    300.00   150.00     2.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט טרפמ תמגודכ 'חי   
      

585,535.00 60.80.1 קרפ תתב הרבעהל
013/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     013 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

585,535.00 מהעברה      
      
םח ץבאב לובט םוינימולאמ  תעבורמ תחלצ     1.08.06.0280
דומעה תיתחתב תנקתומה,תולגועמ תוניפ םע      
לע הבוח,דומעה לש  סיסבהו דוסי יגרב יוסיכל      
ילב תושרדנה תודימה תא םאתל ןלבקה      

    400.00   200.00     2.00 'פמוק . תפסות תשקב  
585,935.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80.1 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  70.80.1 ק ר פ  ת ת       
      
תעצובמ ר"ממ 5.1 םיכולמב רואמ תדוקנ     1.08.07.0320
הנקתהב ףכרמ וא וילאמ הבכ גוסמ תרנצב      
יולג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו היומס      
םילבכ םע , דרפנב םידדמנה םילבכ תולעתב      
    YX2N וא דח לגעממ השורדה תומכב םיכילומ  
דדמנ םרז קספמ ריחמב לדבה אלל יזאפ תלת      

  2,440.00   122.00    20.00 .דרפנב 'חי   
      
יניסח ףכירמ רוניצב לוקמר רובע הנכה  תדוקנ     1.08.07.0455

  3,000.00   125.00    24.00 .רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא 'חי   
      
רוניצב רוגס לגעמב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     1.08.07.0490
ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

  2,500.00   125.00    20.00 .רוזש 'חי   
  7,940.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 70.80.1 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ +ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80.1 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ל צ מ       
      
םגד 0221 ןקת יפ לע הזירכ תכרעמ     1.08.09.0011
    LETMARקפסהב W005 ,הבחרהל תנתינ  
יוביג,םירוזא 6 , רוטינו הרקבתדיחי ללוכ,      
בלושמ ןופורקימ,תוקד03 -ל הניעטו חתמ      
תקשוממ תכרעמ,יטרדנטס" 91 דסמ,דויצב      
.ןשעו שא יוליג תכרעמ םע      

  6,300.00 6,300.00     1.00 'פמוק GM005-LETMAR-םגד  
      
- ו W005 רובע תיסיסב תכרעמל תפסות     1.08.09.0014

  3,600.00 3,600.00     1.00 GS005-LETMAR-םגד.םיפסונ םירוזא6 'חי   
      
םומינימ תלעננ הספוקב םיאבכ ןופורקימ     1.08.09.0016

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק RF005-LETMAR-םגד.תכרעמל1  
      
      
      

 11,250.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
014/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     014 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,250.00 מהעברה      
      
םינצחל 21 הזירכ תדמע     1.08.09.0018
ללוכ,MR005-LETMAR- םגד, םיתנכותמ      
לנפו שימג רוניצ םע,ימניד,ינחלוש ןופרקימ      

  1,350.00 1,350.00     1.00 .תולעפה 'חי   
      
ללוחמו גותימ ללוכ ,הזירכ תכרעמל לוק לברע     1.08.09.0030

    315.00   315.00     1.00 ."גנוג" לילצ 'חי   
      
אלל םימוטא םירבצמו ןעטמ-קפס תכרעמ     1.08.09.0040
דע לוביקב הירבצמ ,הזירכה תכרעמל לופיט      

    450.00   450.00     1.00 60A/H 'חי   
      
הזירכה תכרעמ יביכרמ לכל 91" דויצ דסמ     1.08.09.0050

  2,200.00 2,200.00     1.00 'פמוק .U21 לש המיאתמ הברזר תוברל תיזכרמה  
      
ןקת סאלגרביפ יושע ליגר 5.4 רפוש     1.08.09.0075
    022164-JC לירג ללוכ,םיירוביצ םיחטשבו  
ללוכ םישורדה רזעה ינוקתימ ללוכ,יביטרוקד      

 15,840.00   660.00    24.00 םירפוש תנקתה 'חי   
      
רפוש לכ רובע הרואת דומעל דחוימ ןוקתימ     1.08.09.0076

  8,640.00   360.00    24.00 דומע לע 'חי   
      
רובע ל"נה הזירכל הנכה תדוקנל תפסות     1.08.09.0090
בטוק ההוזמ הזירכ לבכ תנקתהו תקפסא      
תזכרמ לחה ,ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 ךתחב      
ותלחשה תוברל הצקה רזיבא דע הזירכה      
רזיבאבו תזכרב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב      

    768.00    32.00    24.00 הצקה 'קנ   
      

  7,200.00     9.00   800.00 . םירפושל םודא 5.2X2 לבכ רטמ  1.08.09.0095
      

  4,400.00    11.00   400.00 .5.2X4 םילגעמל הנזה לבכ רטמ  1.08.09.0097
      

  4,400.00    11.00   400.00 .ASM רודלט ןופורקימ לבכ תנקתהו תקפסא רטמ  1.08.09.0098
      

  2,000.00     5.00   400.00 םינופורקימל TAC-6 לבכ רטמ  1.08.09.0099
      
הזירכה תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     1.08.09.0110
תויושרהו ןימזמה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ      

  1,080.00 1,080.00     1.00 'פמוק .  
      
םוי יפל חוקלה רתאב הלעפהו דויצה תנקתה     1.08.09.0116

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .הלעפה  
      

 61,693.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
015/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     015 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 61,693.00 מהעברה      
      
שרגמב תכרעמה יקלח לכ ןיב טוויח עוציב     1.08.09.0118
םינוויכו תוקידב עוציבו ,תוקידבו הלעפה,      
תלעפה םע דחיב רתאב הזירכה תכרעמל      
תימוקמה תושרה רושיא תוברל ,תכרעמה      
יליעפמל רתאב הכרדה ללוכ, תואבכה תושר/      

  2,250.00 2,250.00     1.00 'פמוק . תכרעמה יקזחתמו  
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     1.08.09.0119
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ  
      
53X םוז ללוכ 66PI ץוח יאנתל ZTP תמלצמ     1.08.09.0154
40.0 ,עבצב סקול 4.0 רואל תושיגר.תוחפל      
דגנ תנגומו ץוח יאנתב הנקתהל,'ל""שב סקול      

 90,000.00 4,500.00    20.00 'פמוק .םיזילאדנוו הריבש תולבח  
      
ררוואמ/םמח ללוכ 66PI המלצמל ינוציח ןוגימ     1.08.09.0155
וב חתמ ותוא י"ע לעפי זראמהה ,שמש רתסו      

 11,500.00   575.00    20.00 .המלצמה תדבוע 'חי   
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 'פמוק .תוטלקה תכרעמ 1.08.09.0159
      

  4,600.00 4,600.00     1.00 'פמוק .91" - ךסמ - רוטינומ 1.08.09.0161
      

  4,500.00   100.00    45.00 'פמוק .םינותנ תרבעה ליבכב תכרעמה טווח 1.08.09.0163
      
תותוא תרבעהל םוא 57 ,ינקת 95GR לבכ     1.08.09.0165
חתמ תלבוה טנמלא ללוכ ואידיו      
ךרואב המלצמ תדוקנ רובע רוחמתה.ילרגטניא      
תדוקנ לכ.זוכירהמ רטמ 021 לש עצוממ      
51X01 םירוביח תספוקב םייתסת המלצמ      

  6,200.00   310.00    20.00 'פמוק ".המלצמל ךומסב  
      
תומלצמ רובע יזכרמ חתמ רוקמ     1.08.09.0167
לש קפסהב( קפסה .תוענוממ/תועובק      
זוכירב ןקתוי )תומלצמ 8 דעו רפמא01      
קלח רובע רוחמת( .המלצמ התואל יטנוולרה      

    900.00    45.00    20.00 ")קפסב יסחי 'חי   
      
הייפצל )הנכות + בשחמ ללוכ( הדובע תנחת     1.08.09.0169
קיטסיו'ג ,תינמז וב תומלצמ 61 דע לש רוזחשו      
- ךסמ תייצולוזר ""22 ךסמ ללוכ .BSU ב""ע      
    0801X0291 7:10000 לש טסרטנוק ,תוחפל  

  5,000.00 5,000.00     1.00 'פמוק ".רטמ/dc004 לש הרואת םע תוחפל  
      

196,093.00 90.80.1 קרפ תתב הרבעהל
016/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     016 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

196,093.00 מהעברה      
      
יתש לעב DCL חוטש ינועבצ 04" רוטינומ     1.08.09.0171

  2,300.00 2,300.00     1.00 'פמוק ,ואידיו תואובמ  
198,393.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,247,506.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ - ילמשח וקתמ 80.1 כ"הס  
017/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     017 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.1 ק ר פ       
      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  70.04.1 ק ר פ  ת ת       
      
ןבא  יופיח אלל יפיכה ןיוזמ ןוטבמ ךמות ריק     1.40.07.0030
תיכנא וא תיקפוא ץע תינבתב תיזח רמג      
ןויז ללוכ דוסי ללוכ מ"ס-001- 06 לש הבוגב      

 27,000.00   900.00    30.00 'פמוק לכה ק"מ   
      
2.1 דע הבוגבו מ"ס 03 דע יבועב  ןוטב ריק      1.40.07.0290
ןויז ללוכ דוסי ללוכ)"יולג ןוטב"( ןיוזמ ןוטבמ 'מ      
06/002 טקיד תינבתב תיזח רמג .'פמוק לכה      

 49,500.00   900.00    55.00 חקפמה תעיבק יפל וא מ"ס ק"מ   
      
תודוסיל תחתמ מ"ס 5 יבועב הזר ןוטב     1.40.07.0480

  4,125.00    25.00   165.00 )ריקה ריחמב ללכנ אלו הדימב( םירבוע ר"מ   
 80,625.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו םיכמות תוריק 70.04.1 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04.1 ק ר פ  ת ת       
      
0.6 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     1.40.08.0060
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא      

  6,900.00 6,900.00     1.00 תיטטסורטקלא העיבצו 'חי   
      
"ילרוא תורדג" תרצות טרופס שרגמל רדג      1.40.08.0290
ןייעמ" וא "לופכ ןויצ" םגדמ 'מ 0.4 הבוגב      
וא "לכ תשר" לש "הננער" וא "רפושמ דורח      

186,000.00   600.00   310.00 רונתב העובצו םח ץבאב תנוולוגמ ע"ש רטמ   
      
טרופס ישרגמל תשר רדג ריחמל תפסות      1.40.08.0325

 10,000.00   200.00    50.00 'מ 0.6 הבוג לעמ ףסונ רטמ 0.1 לכ רובע רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     1.40.08.0395
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 01.2 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

  8,376.00 2,094.00     4.00 תיטטסורטקלא 'חי   
      
'מ 5 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     1.40.08.0405
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

  5,500.00 5,500.00     1.00 תיטטסורטקלא העיבצו 'חי   
216,776.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע 80.04.1 כ"הס  

      
018/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     018 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י נ ק ת מ  ,ב ו ח ר  ט ו ה י ר  90.04.1 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ק ח ש מ       
      
,הקפסא :םיללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל ןרציה טרפמב ראותמה לכ תא  ,הלבוה      
סוסיב , )ןנכתמ טרפמ רדעהב( הנקתה      
תכתמה ירצומ לכ .ותומדקל חטשה תרזחהו      
רמג דע לכה .רונתב םיעובצו םינוולוגמ ויהי      
.םלשומ      
      
הבישי תומוקמ 01 םיללוכה םיפילחמ ילספס     1.40.09.0001

  6,000.00 3,000.00     2.00 . וטוט ןקת תושירד יפל םגדה א"כ 'חי   
      
םגד טילונרג / ףושח רמגב ןוטבו תכתמ לספס      1.40.09.0485
םע םעונ" / )םיכנל תושיגנ םאתומ( "ןותלד"      
ךרואב ע"ש וא "אכירא םחש" לש "די דעסמ      

 13,990.00 2,798.00     5.00 'מ 8.1 'חי   
      
וא ןקלוו לש "ףסא" םגד תכתמו ץע ןותפשא      1.40.09.2020

 10,070.00 1,007.00    10.00 ע"ש 'חי   
      
ר"מ 03  לצ תשרמ הככס     1.40.09.2021
הפצרל םינגועמ מ"מ 6X002X002 םידומע*      
.ןוטב תודוסי י"ע      
מ"מ 6X001X002 לזרב תורוק *       
ההובג תוסיחד לעב ןילתילופ גיראמ יוריקה *      
םדקמ , 847 י"ת לעב VU ןגומ ר"מ/םקג 423      
יפל הריעב בכעמ , שא ןיסח זוחא 89 יוסיכ      
.3905 ילארשי ןקת      
5 לצ תשר תוירחא * 03-ב דוסיב ןוטבה גוס*      
עבט יקזנ ללכנ אל תוררופתה ינפמ םינש      
. םזילידנוו      
. תשר תחיתמל מ"מ 6 ןבלוגמ תכתמ ילבכ*      
רוטקורטסנוק רושיא תללוכ*       
תינכת תושעל ןלבקה תוירחאב*      
    .GNIWARDPOHS- דהש תרבח תרצות  

  7,800.00   260.00    30.00 . ע"וש וא תוללצה ר"מ   
 37,860.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ ,בוחר טוהיר 90.04.1 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     019 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ד ו י צ  / ט ר ו פ ס  י ש ר ג מ  31.04.1 ק ר פ  ת ת       
ט ר ו פ ס       
      
יעבט אשד לגרודכ שרגמ יוק ןומיס     1.40.13.0035
תקוח יפל ךמסומ דדומ תועצמאב, 'מ 07/801      

  6,000.00 6,000.00     1.00 'פמוק לגרודכה  
  6,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

341,261.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04.1 כ"הס  
020/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     020 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  ת ו ד ו ב ע  14.1 ק ר פ       
      
ת ר ש כ ה ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.14.1 ק ר פ  ת ת       
ת י ע ב ט  א ש ד  - ע ק ר ק       
      
תקפסא, דרע לוח לש תובכשב רוזיפו תקפסא_      
תכרעמ תקפסא , םנודל ק"מ 5 סחיב לובאכ       
הילע בכרות רשא תכרעמ שאר+ הייקשה      
,קודיה תללוכ הדובעה . שרגמה דומצב תשרה      
וא 01X01 תשר יפל תודידמ ךות סוליפ,רושי      
    5X5 אשד תליתש .םונורגאה תויחנה יפל  
דע בלש לכב .חוסיכו אשדה חופיטו ,תיעבט      
היקשהה תכרעמ . שומישל ןכומ חטשמ תלבק      
,םיקלחמ םיווק ,םיישאר םיווק תקפסא תללוכ      
5 מ תוחפ אל ץחל רובגתל תכרעמ ,םירטממ      
תרצות .המלש הלעפה דע שורדה לכו 'מטא      
רשואי היקשהה תכרעמ ןונכת .ע"ש וא םיפטנ      
יבלש לכ .עוציבה תליחת ינפל םונורגאה י"ע      
תליתשו םירמוחב שומיש ,עוציבה תוטישו      
יפל ןה היקשהה תכרעמ תנקתהו אשדה      
,םונורגאה לש תויחנההו םיפרוצמה םיטרפה      
םינקתהו תורציימה תורבחה תוצלמהו      
תגצה ינפל תודובעב ליחתהל ןיא ,םיטנוולרה      
םונורגאה ינפב עוציבל ןנכותמה      
      
.לכה לע םותחו בתכב םרושיא תלבקו חקפמהו      
רצומ תלבק דע שורדה לכ תוללוכ תודובעה לכ      
.תויחנההו ןונכתה יפל שומישל ןכומו םלש      
      
,הלבוה ,הקפסא  :תללוכ הדובעה -1 בלש     1.41.01.0112
יפל ינקת םוסמוס לש סוליפו קודיה רוזיפ      

400,000.00 400,000.00     1.00 'פמוק ןונכתהו טרפמה  
      
הלבוה ,הקפסא )1 :תללוכ הדובעה -2 בלש     1.41.01.0113
ק"מ 5 מ תוחפ אלו (טרפמ יפל לובכ לש רוזיפו      
סוסיר וא/ו רוזיפ ,הלבוה ,הקפסא )2 .)םנודל      

 50,000.00 50,000.00     1.00 'פמוק .טרפמ יפל םינשד לש  
      
הלבוה הקפסא )1 :תללוכ הדובעה -3 בלש     1.41.01.0114
ןזהמ אשד ירוחיי לש היירזה תטישב הליתשו      
,הקפסא )2 .טרפמ יפל YAW-FIT הדומרב      
)3 .טרפמ יפל יפרוח אשד יערז לש הלבוה      
יפל הרבדה ירמוחב לופיטו הלבוה ,הקפסא      

 70,000.00 70,000.00     1.00 'פמוק .טרפמ  
      
      

520,000.00 10.14.1 קרפ תתב הרבעהל
021/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     021 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

520,000.00 מהעברה      
      
הנקתהו הקפסא )1 :תללוכ הדובעה -4 בלש     1.41.01.0115
ללוכ ,טרפמ יפל ,העובק הייקשה תכרעמ לש      
יתש תלעפהו תמייקה תכרעמהמ קותינ      
תכרעמ לש הנקתהו הקפסה )2 .תוכרעמה      
ןלבקה תוירחאב .טרפמ יפל תינמז הייקשה      
הרבחה י"ע הייקשה תכרעמל תינכות ןיכהל      
לכ ללוכ ,םונורגאהו חקפמה רושיאל תרציימה      
תכרעמ שאר ,ץחל תובאשמ תוכרעמה      
לכו  תינשמו תישאר הקפסא תרנצ םירטממ,      
תכרעמה לש המלש הלעפהל דע שורדה      
יפל לכה םונורגאהו חקפמה ןוצר תועיבשל      

 75,000.00 75,000.00     1.00 'פמוק .טרפמה  
595,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תיעבט אשד - עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14.1 כ"הס  

      
ח ט ש  ת נ כ ה  20.14.1 ק ר פ  ת ת       
      
וא "X רבייה" רמוחב םיחטש תרבדהו סוסיר     1.41.02.0030
ישרוש תליטקל "דימורב ליתמ" וא "פא-דנואר"      

 22,680.00     3.00  7560.00 .רב יבשעו היחמצ ר"מ   
 22,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חטש תנכה 20.14.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

617,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג תודובע 14.1 כ"הס  
022/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     022 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ל י ל ס  ת ו ד ו ב ע  15.1 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.1 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב ינקחש ילספס לש השינ תסירה     1.51.01.0381
םאתומ אל הדובעה עוציב ,והשלכ הבוגבו      
עצובת הדובעה , ילכירדא ןונכת יפל עצובמו      
תלבק דע .רתאב דומצ חקפמ רושיא יפל      

  4,200.00   120.00    35.00 שומישל ןכומ הדובע חטשמ רטמ   
  4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15.1 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  20.15.1 ק ר פ  ת ת       
      
,עצמ( תיתשת ינפ קודיהו הבטרה,חוחית      1.51.02.0110

 22,755.00     3.00  7585.00 תמייק )מ"וגא ר"מ   
 22,755.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 20.15.1 כ"הס  

      
ת ו פ צ ר  ם ו ט י א  60.15.1 ק ר פ  ת ת       
      
תקפסא-שרגמ תלדגה ירחא םוטיא תמלשה     1.51.06.0010
שרגמה חטשב םוטיא תועירי תסירפו      
םירוביח מ"מ 1 יבועב זוקינ תולעתבו      
וטנ שרגמה חטש יפל םלושי ( הפיצר תמחלהב      

 12,690.00    18.00   705.00 )תופיפח ןיגב תפסות אללו ר"מ   
 12,690.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תופצר םוטיא 60.15.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 39,645.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הלילס תודובע 15.1 כ"הס  
023/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     023 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75.1 ק ר פ       
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75.1 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     1.57.03.0055
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

  3,480.00   174.00    20.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     1.57.03.0060
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

 22,200.00   185.00   120.00 .רטמ רטמ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     1.57.03.0560

 11,880.00    99.00   120.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
 37,560.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75.1 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75.1 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     1.57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  1,938.00 1,938.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     1.57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,752.00 2,376.00     2.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     1.57.04.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,256.00 2,628.00     2.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב 521B 'חי   
      

 11,946.00 40.75.1 קרפ תתב הרבעהל
024/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     024 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,946.00 מהעברה      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     1.57.04.0120

    464.00   464.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     1.57.04.0125

  2,024.00   506.00     4.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     1.57.04.0170
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    296.00   296.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     1.57.04.0175
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  1,356.00   339.00     4.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     1.57.04.0410
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    843.00   843.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     1.57.04.0435

  2,740.00   548.00     5.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי   
      
רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     1.57.04.0480

    675.00   135.00     5.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי   
 20,344.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב ינקתמ 40.75.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,904.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ תודובע 75.1 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     025 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ת י מ ו י מ ו י ( י 'ג ר  ת ו ד ו ב ע  06.1 ק ר פ       
      
ת י מ ו י ב  'ב ע ל  ם י ר י ח מ  20.06.1 ק ר פ  ת ת       
ת ו ד ח ו י מ       
      

  4,200.00 2,100.00     2.00 הדידמ תווצ תודובע ע"י  1.60.02.0050
  4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודחוימ תימויב 'בעל םיריחמ 20.06.1 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  4,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )תימוימוי( י'גר תודובע 06.1 כ"הס  
2,393,196.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 כ"הס

026/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     026 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 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  20.2 ק ר פ       
      
ה נ ב מ  ה מ א ת ה ו  ת פ ס ו ת  10.20.2 ק ר פ  ת ת       
.ת ו ח ת ל מ       
      
, 03-ב גוסמ םינוטבה לכ : )קרפה לכל( הרעה      
תרחא םשרנ םא אלא , 3  הפישח תגרד      
      
סוסיב ללוכ ר"מ 07 לדוגב  תעצומ תפסות     2.02.01.0025
תודובע ללוכ ןויז תדלפ ללוכ תורקת\תופצר      
םלש דלש תלבק דע דיבילופ  יזגרא ללוכ רפע      

140,000.00 2,000.00    70.00 .ר"מ יפל ילאשואפ ריחמ ר"מ   
140,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .תוחתלמ הנבמ המאתהו תפסות 10.20.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

140,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי ןוטב תודובע 20.2 כ"הס  
027/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     027 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י נ ב  ת ו ד ו ב ע  40.2 ק ר פ       
      
ן ו ט ב  י ק ו ל ב ב  ה י י נ ב  10.40.2 ק ר פ  ת ת       
      

 24,000.00   120.00   200.00 מ"ס 01 יבועב םילולח ןוטב יקולב תציחמ ר"מ  2.04.01.0010
      
02 יבועב םירוח 4 םילולח ןוטב יקולב ריק     2.04.01.0020

 29,000.00   145.00   200.00 מ"ס ר"מ   
 53,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןוטב יקולבב היינב 10.40.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 53,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( היינב תודובע 40.2 כ"הס  
028/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     028 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם ו ט י א  ת ו ד ו ב ע  50.2 ק ר פ       
      
ת ו ג ג  ם ו ט י א  10.50.2 ק ר פ  ת ת       
      
דח תכרעמב םיחוטש תוגג / תופצר םוטיא     2.05.01.0006
תוירמוטסלפ תוינמוטיב תועירי לש תיתבכש      
5 יבועב S.B.S וא PPA רמילופב תוחבשומ      
טגרגא יופיצו רטסאילופ דבל ןוירש םע,מ"מ      
תיתשתל תומחלומ תועיריה .ןוילע ןבל      
ינמוטיב רמיירפ תוברל מ"ס 01 לש הפיפחבו      
"SG 474 רמיירפ" וא "101 טוקמיירפ" גוסמ      

 12,000.00    60.00   200.00 ר"מ/'רג 003 תומכב ע"ש וא ר"מ   
      
תועוצר לש תובכש יתשמ תוקלור םוטיא     2.05.01.0026
תוללכושמ תוינמוטיב תועירימ יופיח/קוזיח      
4 יבועב ,SBS  וא PPA רמילופב תוחבשומ      
.רטסאילופ דבל ןוירש םע ,תחא לכ מ"מ      
םע מ"ס 03 בחורב הנותחת קוזיח תעוצר      
מ"ס 05 בחורב הנוילע יופיח תעוצרו לוח יופיצ      
רמיירפ תוברל ,ןוילע ןבל טגרגא יופיצ םע      
ר מיירפ" וא "101 "טוקמיירפ" גוסמ ינמוטיב      
    474SG" ר"מל / 'רג 003 לש תומכב ע"ש וא  
תעוצר לש ןוילעה הצקב ינמוטיב קיטסמו      

  7,500.00    30.00   250.00 יופיחה רטמ   
      
תוקעמה לע תוינמוטיב יופיח תועוצר עוביק     2.05.01.0040
יולימ תוברל םוינימולא ליפורפ תועצמאב      
רמוח  י"ע  הקעמהו ליפורפה ןיבש חוורמה      

  2,340.00    26.00    90.00 ירמוטסלא המיטא רטמ   
      
פ"ע תעצומה תפסותל םייק הנבמ ןיב םירפת     2.05.01.0041
וקפסיש םירפתה םוטיאל חפ יוסיכ ללוכ טרפ      

  2,800.00   100.00    28.00 .ןנכתמה י"ע רטמ   
 24,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגג םוטיא 10.50.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 24,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוטיא תודובע 50.2 כ"הס  
029/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     029 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 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  60.2 ק ר פ       
      
ה ד ל פ מ  ם י ג ר ו ס ו  ת ו ת ל ד  30.60.2 ק ר פ  ת ת       
      
וא רודלת תרצות CVP יופיח םע הדלפ   תלד     2.06.03.0010
הפוצמ ,הליגר החיתפ תיפנכ-דח ינברהש      
     CVP תודימב הדלפ ןבלמ םע ,המח הקבדהב  
לגרס תפסותב ,מ"ס 07-09-001-/012      

 19,500.00 1,500.00    13.00 . ןותחת םוינימולא 'חי   
      
מ"ס 012/001 תודימב תיפנכ דח הדלפ תלד     2.06.03.0060
"אבש וא " ינברהש" תרצות תמגודכ , תננגוסמ      

 12,000.00 2,000.00     6.00 ע"ש וא " םיפשר וא 'חי   
      
יליפורפמ תונולחל יטרדנטס עובק הדלפ גרוס     2.06.03.0160

  3,660.00   366.00    10.00 הדלפ ר"מ   
 35,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפמ םיגרוסו תותלד 30.60.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 35,160.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60.2 כ"הס  
030/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     030 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ה נ ב מ ( ה א ו ר ב ת  י נ ק ת מ  70.2 ק ר פ       
      
/ ם י ר ק  ם י מ  ת ק פ ס א  10.70.2 ק ר פ  ת ת       
ם י מ ח       
      
יריחמ , רמוחה תנקתהו הקפסא ללוכ ריחמה      
םיללוכ , עקרקב םיחנומה םירזיבאהו תורונצה      
יגוס לכב הביצחה וא/ו הריפחה תדובע תא      
תכתמה יקלח לש םיריחמה לכ .2 .עקרקה      
העיבצה תא םיללוכ םייולגה      
      
רטוקב רפת אלל 04  לוידקס םינבלוגמ תורונצ     2.07.01.0010
םייולג םינקתומ )שא תודמע( םירק םימל 2"      
תוגרבהב םירבוחמ  ,יולימב וא םייומס םייולת      

  2,700.00   135.00    20.00 .. הריפחו תוביצח ןוטב תפיטעו םיחפס תוברל רטמ   
      
םגד יטסלפ רוניצמ םימ וק תחנהו הקפסה     2.07.01.0020
ךותב ןקתומ םימחו םירק םימל לוגיטלומ      
מ"מ 61 רטוקב ףוצרל תחתמו יולג , תוריקה      
ךותב תושורדה תודובעהו םירזיבאה לכ ללוכ      

  7,000.00    70.00   100.00 . תומלשב לוורש רטמ   
      

  2,400.00    80.00    30.00 לוגיטלומ )מ"מ 02 , 52( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  2.07.01.0030
      

  1,700.00    85.00    20.00 . לוגיטלומ )מ"מ 23( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  2.07.01.0040
      

  2,200.00   110.00    20.00 . לוגיטלומ )מ"מ 05( רטוק רוניצ ךא ל"נכ רטמ  2.07.01.0050
      
דע םירק/םימח םימ תייזכרמ תנקתהו הקפסא     2.07.01.0060

  1,600.00   800.00     2.00 )תודבעמל ( , קותינ יזרב ללוכ תואיצי 01 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 . ע"וש וא ביגש תרצות 2" רטוקב ירודכ ףוגמ 'חי  2.07.01.0070
      
וא תמח תרצות 4/3"  רטוקב ירודכ ריק זרב     2.07.01.0080

    900.00   150.00     6.00 . ע"וש 'חי   
      
םימח םימ תרנצל מ"מ 91 יבועב דיבנע דודיב     2.07.01.0090
טרס תפיטע ללוכ 1" -  4/3" -2/1" רטוקב      

  1,050.00    35.00    30.00 . יטסלפ רטמ   
      
      
      
      
      
      
      

 20,050.00 10.70.2 קרפ תתב הרבעהל
031/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     031 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 20,050.00 מהעברה      
      
א"כ ןוראב תנקתומ תינקת שא יובכ תדמע     2.07.01.0100
2 , ץרוטש דמצמ םע 2" הפירש זרב ללוכ      
דמצמ םע 'מ 51 ךרואב 2" רטוקב םיקונרז      
ירודכ זרב םע 2" סוסיר/ ןוליס קנזמ ץרוטש      
ימוג וא יטסלפ שימג רונצ םע ןולגלג ללוכ      
םע ףות לע ןקתומ 'מ 52 ךרואבו 4/3" רטוקב      
רטוק סוסיר ןוליס קנזמ ללוכ תבבותסמ עורז      
שא יובכ דויצל זגרא + 1" ירודכ זרב 1"      
6 השבי שא יובכ הפטמ + 031\09\03 תודימב      

  1,900.00 1,900.00     1.00 'פמוק . ג"ק  
      
שא יובכ דויצל זגרא לש הנקתהו הקפסא     2.07.01.0110

    350.00   350.00     1.00 . 031\09\03 תודימב 'חי   
      

    350.00   350.00     1.00 . ג"ק 6 השבי שא יובכ הפטמ 'חי  2.07.01.0120
      

    240.00   120.00     2.00 . 2/1" ילד זרב 'חי  2.07.01.0130
 22,890.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םימח / םירק םימ תקפסא 10.70.2 כ"הס  

      
ן י כ פ ו ש ו  ן י ח ו ל ד  ת כ ר ע מ  20.70.2 ק ר פ  ת ת       
      
ההובג תופיפצב ןליתאילופמ ןיכפוש תורונצ     2.07.02.0010
    ).E.P.D.H( םייומס , םייולג םינקתומ תירבג  
תפיטע +  4" רטוק , םיחפס ללוכ יולימב וא      

  7,000.00   140.00    50.00 . ןוטב רטמ   
      
זוקינו )ןיכלוד( םימח םיכפשל .יס.יו.יפ תורונצ     2.07.02.0020
םיחפסה לכ ללוכ ) -04 23 (  רטוקב א"מ      
תפיטע + ע"ווש וא יקסיפל תרצות.םישורדה      

  1,400.00    70.00    20.00 . ןוטב רטמ   
      
+ םיחפס ללוכ תיירבג 2" רטוקב ךא ל"נכ     2.07.02.0030

  4,000.00    80.00    50.00 . ןוטב תפיטע רטמ   
      

    600.00   150.00     4.00 . 4" רטוקב.יס.יו.יפ ריוא עבוכ 'חי  2.07.02.0040
      
תרוקיב תספוק ,יפות םוסחמ ,הפצר םוסחמ     2.07.02.0050
םייושע מ"מ 05/001 רטוקב הליגר      
תשרו תעבורמ תרגסמ תוברל ןליפורפילופמ      

  2,600.00   260.00    10.00 .זילפמ גרבומ הסכמ וא 'חי   
      

    500.00   250.00     2.00 . 4"/4" תלפונ תרוקב תספוק ךא ל"נכ 'חי  2.07.02.0060
      
      

 16,100.00 20.70.2 קרפ תתב הרבעהל
032/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     032 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 16,100.00 מהעברה      
      
ןליתאילופמ מ"מ 001/002 הפצר םוסחמ     2.07.02.0070
זילפ תשר םע )E.P.D.H( ההובג  תופיפצב      

  1,800.00   900.00     2.00 תעבורמ תרגסמב תגרבומ 'חי   
      

  1,400.00   350.00     4.00 . שניא 4 רמלד םשג טלוק 'חי  2.07.02.0080
 19,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70.2 כ"הס  

      
ת ו י א ו ר ב ת  ת ו ע ו ב ק  30.70.2 ק ר פ  ת ת       
      
תרצות תמגודכ , ןבל סרחמ הצחר ירויכ     2.07.03.0010
ןקתומ , ע"וש וא " ולסוא " םגד "הסרח"      

  4,000.00   500.00     8.00 . ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
הפוצמ תמח תרצות , םימח / םירק םימל זרב     2.07.03.0020

  4,400.00   550.00     8.00 . ךרע הווש וא , תסרווא םורכ 'חי   
      
"הסרח" תרצות תמגודכ ןבל סרחמ םיכנ רויכ     2.07.03.0030
םירזיבאה לכ םע םלשומ ןקתומ הרטפ םגד      

  1,000.00   500.00     2.00 .ךרע הווש וא ,ןופיסו 'חי   
      
י"ע הלעפה , הדימעב ,םיכנל םירק םימ זרב     2.07.03.0040

  1,300.00   650.00     2.00 . ךרע הווש וא , P-507 "וטסרפ" תמגודכ טומ 'חי   
      
תמגודכ מ"ס 04/06 תודימב ןבל סרחמ הרעק     2.07.03.0050
ןקתומ "06 רוד לג" םגד "הסרח" תרצות      

    550.00   550.00     1.00 .ךרע הווש וא , ןופיסו םירזיבאה לכ םע םלשומ 'חי   
      
/ םימח םימ בובריע זרב לש  הנקתהו הקפסא     2.07.03.0060
וא תמח לש תסרווא תסקמ ל"נה רויכל , םירק      
וא "פמט תוסיו םע REXIM NEHCTIK ע"וש      

    650.00   650.00     1.00 . הכואר היפ ללוכ רחא גוס לכ 'חי   
      
תרצות תמגודכ היולת ןבל סרחמ הלסא     2.07.03.0070
בשומ ללוכ , 633 ט"קמ "הילמק-הסרח"      
םיפוצמ תכתמ יריצ םע דבכ סופיט הסכמו      

 17,600.00 2,200.00     8.00 . ךרע הווש וא , יולג החדה לכימ ללוכ , םורכ 'חי   
      
ללוכ םיכנל תדעוימ ךא  היולת ל"נכ הלסא     2.07.03.0080
וא יומס החדה לכימ ללוכ הטסורינמ די זחאמ      

  6,600.00 3,300.00     2.00 . ךרע הווש 'חי   
      
תרצות תמגודכ ןבל סרחמ הייולת הנתשמ     2.07.03.0090
ןופיסו םימ  רזפמ תוברל   563 ט"קמ "הסרח"      

  5,400.00 1,800.00     3.00 .ע"ש וא ,יטסלפ 'חי   
 41,500.00 30.70.2 קרפ תתב הרבעהל

033/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     033 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,500.00 מהעברה      
      
זרב ללוכ "רוקמא" תרצות היתש ימ ררקמ     2.07.03.0100

  6,600.00 3,300.00     2.00 'פמוק .םורכ הפוצמ היתש  
      
םירזיבאה לכ ללוכ 'ל 051 ילמשח םומיח דוד     2.07.03.0110
"הרטסג" תרצות רזוח לע םותסש, םישורדה      
לכו ןוחטיבה זרב זוקינל ךפשמ,ןוחטב זרב      
םומיח ט"וק 3 םומיח ףוג םישורדה םירזיבאה      

  5,600.00 2,800.00     2.00 'פמוק .ריהמ  
      
תסרווא תמח יכרד תלת זרב הנקתהו הקפסא     2.07.03.0120
לכה ץופרטניא תידי שוד ללוכ תינגא רובע      

 10,400.00 1,300.00     8.00 . טלפמוק 'חי   
      
סרדח תרצות םיכפש טיבע הנקתהו הקפסא     2.07.03.0130
+ םיאתמ םימ םרזמ ללוכ . ןבל עבצ , 'א גוס      
םירזיבאה לכ ללוכ םלשומ ןקתומ , ןופיס      

  1,800.00 1,800.00     1.00 . םישרדנה 'חי   
 65,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויאורבת תועובק 30.70.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

108,090.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )הנבמ( האורבת ינקתמ 70.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     034 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ו ק ת מ  80.2 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  00.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
3*001דע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     2.08.00.0050
למשחה תרבח קדוב וא יטרפ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תודידמה תכירעב  
      
ץיוודנס ץע חול ללוכ תוגוז 01 -ל הנורק קולב     2.08.00.0060

    450.00   450.00     1.00 .מ"ס 03\03 לדוגב מ"מ 81 'חי   
      
"ץיודנס יטלש ןיגב ימעפ דחו עובק םולשת     2.08.00.0070
, םוחו םימ ינפב דימע קבדב םיקבדומ דבלב      
תרושקתה תוכרעמ דועיי/ םילגעמה ירפסמ      
לכל וניה ריחמה . רמגה ירזיבא יסכמ יבג לע      
, תאספוק ,חכ יעקש : טקייורפב םירזיבאה      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק ."דכו םרז יקספמ  
      
שא יוליג תכרעמ ןלבק םע םואתו לופיט     2.08.00.0080

    270.00   270.00     1.00 'פמוק .השורדה הרזעה תשגהו ןשעו  
      
יווק :םג תללוכה תינמז למשח תשר תנכה     2.08.00.0100
ינמז הקולח חול ,עקת יתבו חכל למשח      
י"ע ושרדיש םוקימבו תומכב לכה, םיאתמ      
תוחיטבה יעצמא תטיקנ ךות , חקפמה      
תונקתהה קוליסו קוריפ ןכו םימיאתמה      
תויפוסה תונקתהה ךרוצל תוינמזה      

  1,350.00 1,350.00     1.00 'פמוק .דרפנב הנדדמיתש  
      
לש הדובעה רמגב EDAM SA תוינכת תנכה     2.08.00.0110
"41  הסרגו דקוטא" תנכותב למשחה תכרעמ      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .ןנכתמלו ןימזמל תוינכת םיטס 3 הקפסא ללוכ  
      
למשחה תוחולה לכל תיפרגמורט הקידב     2.08.00.0120
אלמ סמועב הנושאר הקידב , ןודעומב      
רחאל למשחה תכרעמ לש תריסמ ןמזב      
אלמ סמועב היינש הקידבו ח"ח לש תרוקיב      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תוירחאה תפוקת םותב  
      
ריקה לע הנקתהל "קזב ןקת" רטסאילופ זגרא     2.08.00.0130
, ץע בג ללוכ , תרושקת ןורא תשינ ךותב      
תודימב, קזב תשירד יפל חירב בר הליענ      

  1,170.00 1,170.00     1.00 .מ"ס 21X04X06 'חי   
      
      

  7,740.00 00.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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10/10/2020

דף מס':     035 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  7,740.00 מהעברה      
      
לכ וכותב ללוכ U םגד יתמוק תרושקת ןורא     2.08.00.0190
םינושה תרושקתהה יווק רוביחל שרדנה דויצה      
דעו ריחמב לדבה אלל ס"יב םוחתב "בשחמ"      
המרבו הניקת הרוצב בושחמה תכרעמ תדובע      
תרושקת ןורא, המוק לכב ןורא ןקתוי, הבוט      
םע תיכוכז תלדו תוקרפתמ תונפד ללוכי      
לדוגב תרושקת דויצל םיאתמ ןוראה .לוענמ      
םע תיכוכז תלד ןוראה תיזחב.91" יטרדנטס      
, תרושקתה ןורא לש ןוילעה וקלחב לוענמ      
םינוילע םיחתפ 2.ררוואמ תנקתהל הנכה הנשי      
תסינכלםיחתפ 2-ו הלעמלמ םילבכ תסינכל      
םאתהב השעי לוכה ,ןותחתה וקלחמ םילבכ      
לש חקפמה םע םואיתב וא/ו הצעומה תושירדל      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .תפסות תשירד ילב טקיורפה  
 10,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 00.80.2 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     2.08.01.0010
וא/ו שיבכ לש ןוילע וקמ שרגמ הרואת ידומע      
031 דע לש קמועבו מ"ס 06 בחורב הכרדמ      
תחנה, תרנצ תחנה, לוח דופיר תוברל מ"ס      
יטרסו, לוח םע קודיהו יוסיכ , הקראה ילבכ      

  2,600.00    26.00   100.00 .ותמדוקל עקרקה בצמ תבשהו ,ןומיס רטמ   
  2,600.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.80.2 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  20.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     2.08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

  1,800.00    18.00   100.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     2.08.02.0020
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 36 רטוק      

    750.00    15.00    50.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
נ"פ ףיפכ יטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     2.08.02.0030

    450.00     9.00    50.00 .הכישמ יטוח םע מ"מ 92 רטוקב רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     2.08.02.0050
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

  2,700.00    27.00   100.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
  5,700.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     036 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
ר"ממ 5.1X3 ךתחב YX2N גוסמ םילבכ     2.08.03.0010
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  4,000.00     8.00   500.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס רטמ   
      
5.1X7 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     2.08.03.0020
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ר"ממ      

    700.00    14.00    50.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ   
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ םילבכ     2.08.03.0060
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      

  4,500.00     9.00   500.00 .עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא רטמ   
      
53X5 ךתחב )YX2N )EPLX תשוחנ לבכ     2.08.03.0083
תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ ,ר"ממ      
חו רובע עקרקב םינומט וא תומלוס לע וא      

  6,600.00   110.00    60.00 A- למשח רטמ   
      
,ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     2.08.03.0230
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

     50.00     1.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      
,ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     2.08.03.0240
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,350.00    27.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      
בר תימינפ הנקתהל גוז 02 יל'ג תרושקת לבכ     2.08.03.0250
וא תרנצב םילחשומ "קזב" םאתהב םיידיג      

  2,800.00    14.00   200.00 . תולעתב רטמ   
 20,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 30.80.2 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  40.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
תוברל תמלשומ הנבמל דוסי תקראה עוציב     2.08.04.0010
תוחפל מ"מ 21 לזרב וא/ו 04/4 ןוולוגמ ךלפ      
םיכתורמו הנבמה לש דוסיה תורוקב םיחנומ      
ץוחמ תואיצי תוברל ,שרדנכ םידומעה לכב      
םייפוסה עקרקה ינפמ מ"ס 05 הבוגב הנבמל      
תוברל , תידועיי אספוקב םיצוקה תריגסו      
ספ רובע למשח חול תשינב ץוק תאצוה      

  2,700.00 2,700.00     1.00 'פמוק .םילאיצניטופה תאוושה  
      
םילאיצנטופ תאוושה ספ לש הנקתהו הקפסא     2.08.04.0020
םיגרבו תיטילורטקלא תשוחנמ 04/4 ךתחב      

    320.00   320.00     1.00 'פמוק .שרדנה פ"ע  
  3,020.00 40.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     037 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,020.00 מהעברה      
      
תוחול תקראה,םימ תרנצל הקראה תדוקנ     2.08.04.0030
תולעת ,גוזימ תולעת,תיטסוקא הרקת,למשח      
לכו ,ר"ממ 01 ךילומ י"ע .'דכו למשח ילבכ      

  1,875.00   125.00    15.00 'פמוק .שרדנה פ"ע ןקתמב יתכתמ תוריש  
      
אוהש גוס לכמ תרושקת ןוראל הקראה תדוקנ     2.08.04.0040
ךילומו ,מ"מ 32 תרנצב תעצובמ לדבה אלל      
םילאיצנטופ תאוושה ספמ ר"ממ 61 תשוחנ      

    225.00   225.00     1.00 'פמוק .וקה ךרואב לדבה אלל ןוראל דע  
      
סדנהמ וא/ו ח"ח תויחנה יפל סופיאל הנכה     2.08.04.0070

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .למשח קדוב  
  5,570.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוסי תקראה 40.80.2 כ"הס  

      
ל מ ש ח  ת ו ח ו ל  50.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
טרופמכ ,A-הנשמ למשח תוחול הקפסא     2.08.05.0400
לע הדמעהל יונב תוינכותבו ינכטה טרפמב      
תא ללוכ , שורדה לדוגה י"פע .טרופמכ הפצרה      
: ותיינבל םיצוחנהו םישורדה םיטנמלאה לכ      
, םיקדהמ םיגוסה לכמ הריבצ יספ ןוגכ      

  5,400.00 2,700.00     2.00 .רומש םוקמ %03 ללוכ העיבצ ,הקראה ר"מ   
      
חול לש הלעפהו רוביח הנקתה ,הלבוה     2.08.05.0410
, ןויקינ , שדחמ ויגרב קוזיח םג ללוכו ישאר      
ספל ותקראה, שא יוביכל הנכהו םיחתפ עוציב      
, ןרציה םע םואית , םילאיצניטופ תאוושה      
תקידב , םיאצויהו םיסנכנה םיווקה לכל רוביח      

  1,500.00 1,500.00     1.00 'פמוק .'דכו תוזאפ רדס  
      
תיטנגמ הנגה םע A08 יזאפ-תלת ת"מאמ     2.08.05.0420
לויכ םוחת םע תלייכתמ תימרט הנגהו      

    810.00   810.00     1.00 תוחפל AK22 קותינ רשוכ ,)A)061-521 'חי   
      
רצק םרז קותינ רשוכ ,A36 יזאפ-תלת ת"מאמ     2.08.05.0430

    630.00   630.00     1.00 10KA. 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A04 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     2.08.05.0440

  1,215.00   405.00     3.00 .AK01 רצק 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ-תלת ת"מאמ     2.08.05.0450

  2,520.00   315.00     8.00 .AK01 רצק 'חי   
      
      

 12,075.00 50.80.2 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     038 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 12,075.00 מהעברה      
      
קותינ רשוכ ,A52 דע יבטוק-וד ריעז ת"מאמ     2.08.05.0460

    630.00   105.00     6.00 .AK01 רצק םרז 'חי   
      
םרז קותינ רשוכ ,A52 דע יזאפ דח ת"מאמ     2.08.05.0470

    324.00    54.00     6.00 .AK01 רצק 'חי   
      
, רפמא 4*04 נ"זל םיבטוק 4 תחפ רסממ     2.08.05.0480

  1,800.00   300.00     6.00 .A  םגד רפמא ילימ 03 הגילז םרז תושיגר 'חי   
      
,תרושקת תורשפא תוברל ילטיגיד דדומ בר     2.08.05.0490

  1,600.00 1,600.00     1.00 E071MP םגד "CETAS" תמגוד 'חי   
      
רטשמ םע רפמא 3*52 נ"זל םיבטוק 3 ןעגמ     2.08.05.0500
יעגמ ללוכ טלוו 022 לילס , )3CA( הדובע      

    945.00   315.00     3.00 . "קינכמלט" תרצות שרדנכ רזע 'חי   
      

    325.00   325.00     1.00 .א"ו 051 טלוו 42/032 יבטוק וד יאנש 'חי  2.08.05.0510
      

    350.00   350.00     1.00 .רפמא5/052 דע םרז הנשמ 'חי  2.08.05.0520
      
קספמ תוברל ,טלוו005 דע עבורמ רטמ טלוו     2.08.05.0530

    232.00   232.00     1.00 .ספא םע םיבצמ 6 תוזפ ררוב 'חי   
      
חולה תלד לע תנקתומ דליטלומ ןומיס תורונ     2.08.05.0540
22 רטוקב תינועבצ השדעמ הסכמ תוברל      

    168.00    56.00     3.00 .מ"מ 'חי   
      
לע תנקתומ ןומיס תורונ יוסינ , פ"ת ןצחל     2.08.05.0550

    100.00   100.00     1.00 .חול תלד 'חי   
      

    300.00   100.00     3.00 .קתונמ-די-וטוא םיבצמ 3 ררוב קספמ 'חי  2.08.05.0560
      
הנקתהל ירלודומ בחורב יעגמ וד דעצ רסממ     2.08.05.0570

    390.00   130.00     3.00 .רפמא 61 םרזל הליסמ לע 'חי   
      
הברזרו תינכות םע ילטיגיד ימוי גותימ ןועש     2.08.05.0580

  1,050.00   350.00     3.00 . השירדה יפל ןמזו תינכמ 'חי   
      
תספואמ תכרעמל א"ק 001 יבטוק 4 חתמ ןגמ     2.08.05.0590

  1,200.00 1,200.00     1.00 .השירדה יפלו טרופמכ 'חי   
 21,489.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( למשח תוחול 50.80.2 כ"הס  

      
      
      
      

039/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     039 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב ,W04 תורונ םע דל יטמזירפ ת"ג     2.08.06.0014
,מ"ס 06x06 - כ תודימב הרואת "תיטבמא"      
,רווניס ענומ ילוברפ  םוינימולא רוטקלפר םע      
תרצות תמגוד ,תיטסוקא הרקתב עוקש  ןקתוי      
םע , הלעפה רביירד ללוכ "דלנאפ"םגד " שעג"      
רשואמו,םלשומ טלפמוק לכה ,יטמזירפ יוסיכ      

  9,450.00   450.00    21.00 .םינקתה ןוכמ י"ע 'חי   
      
םע טנוברקילופ יוסיכ לע דל הרואת ףוג     2.08.06.0025
תורונו 56PI םימל םוטא  הדווזמ גוסמ םיספת      
    W14 ,שעג" תמגוד , הלעפה רביירד ללוכ "  
רשואמו,שעג י"ע קוושמ,"דל סולפ טייליס" םגד      

  1,750.00   350.00     5.00 .םינקתה ןוכמ י"ע 'חי   
      
הרקתב עוקש ,הנקתהל דל טופס ת"ג     2.08.06.0041
תעינמל טנוברקילופ השדע םע תיטסוקא      
םגד "שעג" תרצות תמגוד רווניס      
ללוכ, W43,56-PI  ןבל עבצב "דלסקיפ"      
רשואמו,שעג י"ע קוושמ,ףוגה ךותב רביירד      

 34,200.00   360.00    95.00 .םינקתה ןוכמ י"ע 'חי   
      
םע W51.0X8 קפסה םע םוריח דל  ת"ג     2.08.06.0061
תועש 3 ךשמב  הרונה  תלעפהל  רבצמ      
, הרואתה ףוג לע " האיצי" טלשו תוחפל      

  2,430.00   405.00     6.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו," שעג" תמגוד 'חי   
      
הנקתהל תיב "דל דולרפ" םגדמ דל ת"ג     2.08.06.0071
ללוכ W02, 56-PI הרונ םע תינוציח      

    350.00   350.00     1.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,בותיכ 'חי   
      
,W021 הרונ םע תינוציח הנקתהל דל ת"ג     2.08.06.0081
,PI-56 "דל ןוריק" םגד,"שעג" תרצות תמגוד      

  7,425.00   495.00    15.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג י"ע קוושמ 'חי   
      
רזפמ, טנוברקילופ, לוגע דל הרואת ףוג     2.08.06.0111
תורונ   םע 45PI,  םימ ןגומ, ףוקש יטמזירפ      
    W61 , ףוגה ךותבב הלעפה רביירד ללוכ,  
י"ע קוושמ, "דל וטנק"  שעג תמגוד      

    700.00   350.00     2.00 .םינקתה ןוכמ י"ע רשואמו,שעג 'חי   
      
      
      
      
      

 56,305.00 60.80.2 קרפ תתב הרבעהל
040/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     040 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 56,305.00 מהעברה      
      
טופס גוס לכמ םוריח תרואתל דל ת"ג     2.08.06.0130
דומצ וא/ו תיטסוקא הרקתב עוקש ,הנקתהל      
תמגוד רווניס תעינמל דל תורונ םע הרקת      
הקלדה ירזיבאו, PI-56, "שעג" תרצות      
ץעוי םע רשאל הבוח, ףוגה ךותב םיילרגטניא      

 12,150.00   405.00    30.00 'פמוק .תפסות תשירד ילב, למשח  
 68,455.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80.2 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  70.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
תעצובמ ר"ממ 5.1 םיכולמב רואמ תדוקנ     2.08.07.0320
הנקתהב ףכרמ וא וילאמ הבכ גוסמ תרנצב      
יולג וא/ו תויטסוקא תורקתב וא/ו היומס      
םילבכ םע , דרפנב םידדמנה םילבכ תולעתב      
    YX2N וא דח לגעממ השורדה תומכב םיכילומ  
דדמנ םרז קספמ ריחמב לדבה אלל יזאפ תלת      

 26,100.00   145.00   180.00 .דרפנב 'חי   
      

  1,000.00    25.00    40.00 .םוריח תרואתל העובק הזאפ טוח תפסות 'חי  2.08.07.0330
      

    900.00    45.00    20.00 .ףילחמ וא/ו דיחי םרז קספמ רובע תפסות 'חי  2.08.07.0340
      

    200.00    40.00     5.00 .הרואתל םינצחל רובע תפסות  'חי  2.08.07.0350
      
YX2N ילבכ היושע תמלשומ עקת תיב תדוקנ     2.08.07.0360
5.2X3 תשוחנ יכילומ וא/ו תשוחנ      
וא/ו ט"הת תנקתומ תרנצב םילחשומ,ר"ממ      
דדמי רזיבא,תויטסוקא תורקתב וא/ו תוקיציב      

  7,500.00   125.00    60.00 .דרפנב 'חי   
      

  2,000.00    50.00    40.00 .ליגר סיווג עקת תיב רובע תפסות 'חי  2.08.07.0370
      

    800.00    40.00    20.00 . םימ ןגומ עקת תיב רובע תפסות 'חי  2.08.07.0380
      
וא/ו ר"ממ 4X3 לבכ יושע ןגזמל הנכה תדוקנ     2.08.07.0390
92  שא יניסח ףכירמ רוניצבםילחשומ םיכילומ      
קספמו ,רפמא 52 קספמ םע עקש ןכו, מ"מ      

  1,740.00   290.00     6.00 'פמוק .רפמא 52X2 הדיחיה דיל טקפ םרז  
      
רוניצו הנזה וק ללוכ ילמשח דודל הנכה תדוקנ     2.08.07.0400
5.2X3 לבכו , מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      
61X2 דודה דיל םרז קספמ,ר"ממ      

  1,250.00   250.00     5.00 .ןומיס תרונמ ללוכ קספמה,רפמא 'חי   
      

 41,490.00 70.80.2 קרפ תתב הרבעהל
041/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     041 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 41,490.00 מהעברה      
      
קותינ וא/ו תיללכ םוריח למשח תקספה תדוקנ     2.08.07.0410
הריבש ןושיטפ םע ןצחל תללוכ ריוא גוזימ      
םגד ןצחלה, םודא עבצב מ"ס 6X21 טלשו      
הנזה וק ללוכ הלעפה ךרוצל הציחל בייחמה      

  1,300.00   260.00     5.00 .ישאר למשח חולמ 5.1X3 'חי   
      
יניסח ףכירמ רוניצ םע תמלשומ ןופלט תדוקנ     2.08.07.0420
תוגוז 01 ינקת ןופלט טוח םע ,מ"מ 32 שא      

  1,100.00   220.00     5.00 . רזיבא ללוכ 'חי   
      
ףכירמ רוניצ םע תמלשומ היזיוולט תדוקנ     2.08.07.0430

  1,100.00   220.00     5.00 .רזיבא ללוכ ינקת לבכ םע,מ"מ 32 שא יניסח 'חי   
      
32 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע בשחמ תדוקנ     2.08.07.0440
E5TAC בשחמ עקש ללוכ ינקת לבכ םע, מ"מ      

  1,100.00   220.00     5.00 RJ-45. 'חי   
      
ECIFFO" הדובע תדמעב בשחמ תדוקנ     2.08.07.0443
    OKSIN"  מ"מ 92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע  
E7TAC בשחמ עקש ללוכ ינקת לבכ םע,      

    660.00   220.00     3.00 RJ-45. 'חי   
      
ECIFFO" הדובע תדמעב ןופלט תדוקנ     2.08.07.0444
    OKSIN" מ"מ 92 שא יניסח ףכירמ רוניצ םע  

    660.00   220.00     3.00 .T.B ןופלט עקש  ללוכ ינקת לבכ םע, 'חי   
      
יניסח ףכירמ רוניצב לוקמר רובע הנכה  תדוקנ     2.08.07.0455

  3,200.00   100.00    32.00 .רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא 'חי   
      
וילאמ הבכ ףכירמ רוניצב הצירפ יוליג תדוקנ     2.08.07.0460

    500.00   100.00     5.00 . רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 'חי   
      
רוניצב הצירפ יוליג דדוקמ רובע הנכה תדוקנ     2.08.07.0470
ןוליינמ הכישמ טוחו,מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

    100.00   100.00     1.00 .רוזש 'חי   
      
ט"הת הדוקנ ,שא יובכ ו/וא שא יוליג תדוקנ     2.08.07.0480
ינקת תשוחנ לבכ תללוכה שרדנכ ט"הע ו/וא      
ו/וא ,נ.פ ףכירמ רוניצ ךותב ךכוסמו לתופמ      
תיטסלפ הלעת ו/וא ,ןבלוגמ יתכתמ תולעת      
:ןוגכ רזיבאל שא יובכו יוליג תזכרמ ,שרדנכ      
דיאונולוס ,רפוצ ,ןומיס תרונמ ,ןצחל ,יאלג      
טוויח תוברל רחא הצק רזיבא לכ ו/וא ,יובכ      

  3,300.00   110.00    30.00 . םלשומ 'חי   
      

 54,510.00 70.80.2 קרפ תתב הרבעהל
042/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     042 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 54,510.00 מהעברה      
      
רוניצב רוגס לגעמב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     2.08.07.0490
ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

  1,000.00   100.00    10.00 .רוזש 'חי   
      
תנקתומה רורוואו ןוניס תכרעמל הנכה תדוקנ     2.08.07.0500
םיכילומ וא/ו ר"ממ 5.2X3 לבכ יושע מ"ממב      
ןכו, מ"מ 32 שא יניסח ףכירמ רוניצבםילחשומ      
טקפ םרז קספמו ,רפמא 02 קספמ םע עקש      
ץעוי םע םואיתב רפמא 02X3 הדיחיה דיל      

    250.00   250.00     1.00 .ריוא גוזימ 'חי   
      
8 ט"הת "ECIFFO OKSIN" הדובע תדמע     2.08.07.0510
2 :תללוכה סיווג תרושקת םאתמ םע לודומ      
גוז ,סיפואוקסינ לודומל ןבל חכ יעקש יגוז      
עקש,סיפואוקסינ לודומל םודא SPU חכ עקש      
עקש,סיפואוקסינל E5TAC 54-JR בשחמ      

  2,800.00   700.00     4.00 'פמוק . סיפואוקסינל רשי םאתמל T.B ןופלט  
      
י"ע ןשע רורחשל תונולח רובע למשח הדוקנ     2.08.07.0630
ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ 5.2X5 לבכ      
םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא 61X2 ןוחטב קספמ      
תוגרדמ ירדחב םינקתומה תונולחל דומצ      

    560.00   280.00     2.00 'פמוק .תפסות תשירד ילב ס"יב  
      
עונמל הנזה וק ללוכ ןרקמ רובע למשח הדוקנ     2.08.07.0640
5.2X5 לבכ י"ע NWOD/PU ןצחלו ןרקמה      
ןוחטב קספמ ללוכ רוניצ וא/ו תולעתב , ר"ממ      
    61X2 עונמל דומצ םימ ןגומ יבטוק-וד רפמא  
ילב, דומילה תותיכב םינקתומה ןרקמה      

    520.00   260.00     2.00 'פמוק .תפסות תשירד תשקב  
 59,640.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 70.80.2 כ"הס  

      
ש א  י ו ל י ג  ת כ ר ע מ  80.80.2 ק ר פ  ת ת       
      
לש תמגודכ ןעוממ יגולנא היצזינוי ןשע יאלג     2.08.08.0010

  6,300.00   350.00    18.00 . רייפלט 'חי   
      
תמגודכ יאלגהמ תורישי תלעפומ ןומיס תרונמ     2.08.08.0020

    300.00   150.00     2.00 . רייפלט לש 'חי   
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ימינפ הקעזא רפוצ     2.08.08.0030

  1,400.00   350.00     4.00 . רייפלט לש 'חי   
      
      

  8,000.00 80.80.2 קרפ תתב הרבעהל
043/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     043 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  8,000.00 מהעברה      
      
תמגודכ הנגהל תיכוכז ללוכה שא הקעזא ןצחל     2.08.08.0040

    750.00   250.00     3.00 . רייפלט לש 'חי   
      
ELBASSERDDA שא יוביכו יוליג תזכר     2.08.08.0050
תדיחי םע ,תוחפל םיגוח ינש םע תיגולנא      
תויצקדניא לבקלו רקבל םידעוימה,ןעטמ-קפס      
גוסמ םירבצמ ללוכ הלעפה ינצחלו שא יאלגמ      
A5.4 לוביקבו טלו 42 חתמב המוטא תרפוע      
הזירכ תכרעמ םע תקשוממ היהת תזכרה      

  6,300.00 6,300.00     1.00 'פמוק . רייפלט לש תמגודכ אלמ ןפואב  
      
תועדוה תרבעהו גויח ךרוצל יטמוטוא ןגייח     2.08.08.0060

  1,000.00 1,000.00     1.00 . רייפלט לש  תמגודכ תוילוק 'חי   
      
םינקתה ןוכמ י"ע שא יוליג תכרעמ תקידב     2.08.08.0070

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תויוגייתסה אלל ותלבקו  
      
תמגודכ שא יוליג תכרעמל ינוציח הקעזא רפוצ     2.08.08.0080

    740.00   370.00     2.00 . רייפלט 'חי   
      
חפנב למשח חולל תיטמוטוא שא יוביכ תכרעמ     2.08.08.0090
002MF וא III SFAN זג לכימ: תללוכה ק"מ 5      
הזתה יריחנ )הבלצהב םירבוחמ( םיאלג גוז,      

 10,800.00 5,400.00     2.00 .טווחו לכימהו םיריחנ ןיב תרנצ, 'חי   
      
םוריח תקספה ינצחל ללוכה םיאבכ לנפ     2.08.08.0120
ןופורקימ ללוכ םורחל תיללכ הזירכ תדמעו      
ןופורקימ תללוכה ,ריק ג"ע הנקתהל הביתב      
    TTP + גותימה יקספמ תא ףקוע רסממ  
תודיער קשממל םאתומ .תיללכ הזירכל םירוזא      
ילב  שא יוביכ תשירד יפלו םודא עבצו המדא      

  4,050.00 4,050.00     1.00 'פמוק .תפסות תשירד  
 33,440.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שא יוליג תכרעמ 80.80.2 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ +ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80.2 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ל צ מ       
      
ללוכ,0221MR811-RWH ןקת ריק לוקמר     2.08.09.0078

  1,200.00   200.00     6.00 םילוקמר תנקתה ללוכ םישורדה רזעה ינוקתימ 'חי   
      
,ןקת יתרקת " 5.6 םילוקמר     2.08.09.0079
    0221MR6-361RSH,יאנש ללוכ , תוביתב  
העוקש הנקתהל יביטרוקד לירג ללוכ ,וק      

  2,250.00   250.00     9.00 .הרקת/ריק ג"ע וא/ו תכמנומ הרקתב 'חי   
  3,450.00 90.80.2 קרפ תתב הרבעהל

044/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     044 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  3,450.00 מהעברה      
      
רובע ל"נה הזירכל הנכה תדוקנל תפסות     2.08.09.0090
בטוק ההוזמ הזירכ לבכ תנקתהו תקפסא      
תזכרמ לחה ,ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 ךתחב      
ותלחשה תוברל הצקה רזיבא דע הזירכה      
רזיבאבו תזכרב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב      

    600.00    40.00    15.00 הצקה 'קנ   
      

  2,000.00    10.00   200.00 . םירפושל םודא 5.2X2 לבכ רטמ  2.08.09.0095
      

  1,500.00     5.00   300.00 .םילוקמרל םודא 8.0X2 לבכ רטמ  2.08.09.0096
      

  2,400.00    12.00   200.00 .5.2X4 םילגעמל הנזה לבכ רטמ  2.08.09.0097
      

  1,000.00     5.00   200.00 םינופורקימל TAC-6 לבכ רטמ  2.08.09.0099
      
הזירכה תכרעמ לש עוציב ינפל טרופמ ןונכת     2.08.09.0110
תויושרהו ןימזמה רושיאל תוינכות תשגה ללוכ      

  1,200.00 1,200.00     1.00 'פמוק .  
      
םוי יפל חוקלה רתאב הלעפהו דויצה תנקתה     2.08.09.0116

  2,000.00 2,000.00     1.00 'פמוק .הלעפה  
      
שרגמב תכרעמה יקלח לכ ןיב טוויח עוציב     2.08.09.0118
םינוויכו תוקידב עוציבו ,תוקידבו הלעפה,      
תלעפה םע דחיב רתאב הזירכה תכרעמל      
תימוקמה תושרה רושיא תוברל ,תכרעמה      
יליעפמל רתאב הכרדה ללוכ, תואבכה תושר/      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . תכרעמה יקזחתמו  
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     2.08.09.0119
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ  
      
תולבח דגנ תנגומו תימינפ היזיולט תמלצמ     2.08.09.0157

 10,800.00 1,080.00    10.00 .םיזילאדנוו הריבש 'חי   
      

  1,000.00   100.00    10.00 'פמוק .םינותנ תרבעה ליבכב תכרעמה טווח 2.08.09.0163
      
תותוא תרבעהל םוא 57 ,ינקת 95GR לבכ     2.08.09.0165
חתמ תלבוה טנמלא ללוכ ואידיו      
ךרואב המלצמ תדוקנ רובע רוחמתה.ילרגטניא      
תדוקנ לכ.זוכירהמ רטמ 021 לש עצוממ      
51X01 םירוביח תספוקב םייתסת המלצמ      

  3,100.00   310.00    10.00 'פמוק ".המלצמל ךומסב  
      

 32,050.00 90.80.2 קרפ תתב הרבעהל
045/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     045 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 32,050.00 מהעברה      
      
תומלצמ רובע יזכרמ חתמ רוקמ     2.08.09.0167
לש קפסהב( קפסה .תוענוממ/תועובק      
זוכירב ןקתוי )תומלצמ 8 דעו רפמא01      
קלח רובע רוחמת( .המלצמ התואל יטנוולרה      

    450.00    45.00    10.00 ")קפסב יסחי 'חי   
 32,500.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

259,834.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ - ילמשח וקתמ 80.2 כ"הס  
046/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     046 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח י ט  ת ו ד ו ב ע  90.2 ק ר פ       
      
ם י נ פ  ח י ט  10.90.2 ק ר פ  ת ת       
      
ירדח( םיבוטר םירדחב טנמצ חיט תצברה     2.09.01.0090

  3,840.00    24.00   160.00 )םיתורש ר"מ   
      
יבועב ,לק טגרגא סיסב לע ד"ממל לק חיט     2.09.01.0095
תוברל "ריקומרת"  תרצות  ,מ"מ  02:01      

  2,772.00    66.00    42.00 רפושמ רגב טכילשו תשר ,לק חיט ,הצברה ר"מ   
  6,612.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םינפ חיט 10.90.2 כ"הס  

      
ץ ו ח  ח י ט  20.90.2 ק ר פ  ת ת       
      
הצברה ,םיירושימ םיחטש לע זתומ ץוח חיט      2.09.02.0016
תבכשו רוחש טכילש ,תרשיימ הבכש ,הנותחת      

 14,880.00    93.00   160.00 .הזתהב הנבל רמג ר"מ   
      
5.1 תומכב ע"ש וא "שימג רפוס סקטינק"      2.09.02.0091
)דרפנב דדמנה( ץוח חיט לע הזתהב ר"מ/ג"ק      

  8,000.00    50.00   160.00 ןרציה תויחנה יפל ,דוסי תוברל ר"מ   
 22,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ץוח חיט 20.90.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 29,492.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חיט תודובע 90.2 כ"הס  
047/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     047 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 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  01.2 ק ר פ       
      
/ה ק י מ ר ק  י ח י ר א  ף ו צ י ר  20.01.2 ק ר פ  ת ת       
ש י ש  ,"ן ל צ ר ו פ  ט י נ ר ג "      
      
תודימב ןלצרופ טינרג יחיראב  ףוציר     2.10.02.0135
R=11 הקלחה םדקמ ילעב ,מ"ס 03/03 דע      
תריחב יפל  םינוש םינווג בולישב ,תוחפל      

 24,000.00   120.00   200.00 )ר"מ/ח"ש 05 דוסי ריחמ( לכירדאה ר"מ   
      
,בצוימ עצמ לע ,ןלצרופ טינרג/הקימרק ילופיש     2.10.02.0145
01 דע הבוגבו חיראל תומיאתמה הקבדה וא      
לש ןוילעה וקלח ,ףוצירה ןווגו גוסל  םאות מ"ס      

  1,116.00    36.00    31.00 דבועמ לופישה רטמ   
 25,116.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( שיש ,"ןלצרופ טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01.2 כ"הס  

      
ם י ח י ט ש  ,C.V.P ף ו צ י ר  50.01.2 ק ר פ  ת ת       
      

    177.00    15.00    11.80 מ"ס 7 הבוגב C.V.P ילופיש רטמ  2.10.05.0040
    177.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיחיטש ,C.V.P ףוציר 50.01.2 כ"הס  

      
ת ו ר י ק  י ו פ י ח  80.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
ןלצרופ טינרג/הקימרק יחיראב םינפ ריק יופיח      2.10.08.0046
ריחמב מ"ס 03/03 וא מ"ס 02/02 תודימב      

 71,875.00   125.00   575.00 ר"מ/ח"ש 06 דוסי ר"מ   
 71,875.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוריק יופיח 80.01.2 כ"הס  

      
ר ת א ב  ק ו צ י  ו צ א ר ט  90.01.2 ק ר פ  ת ת       
      
03 בחורב מ"ס 0.3 יבועב שישמ תונולח ינדא     2.10.09.0052

  3,680.00   184.00    20.00 םימ ףא תוברל מ"ס רטמ   
  3,680.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאב קוצי וצארט 90.01.2 כ"הס  

      
ם י י מ ו ר ט  ם י ט נ מ ל א  01.01.2 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש ו  ו צ א ר ט מ       
      
הפוחמ ריק תניפ תנגהל םוינימולא ליפורפ     2.10.10.0050
C וא B וא A טרפ יפל הניסרח וא הקימרקב      
יופיחה רמגל המאתהב CF-MT-20 'כתב      

  2,720.00    32.00    85.00 תוניפב רטמ   
  2,720.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 01.01.2 כ"הס  

      
      

103,568.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יופיחו ףוציר תודובע 01.2 כ"הס  
048/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     048 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ע י ב צ  ת ו ד ו ב ע  11.2 ק ר פ       
      
,ח י ט  ל ע  ה ע י ב צ ו  ד ו י ס  10.11.2 ק ר פ  ת ת       
ס ב ג ו  ם י ק ו ל ב  ן ו ט ב       
      
דוסי תבכש תוברל םינפ חיט לע דיסילופ     2.11.01.0015

  2,240.00    14.00   160.00 )תוריקו תורקת( ר"מ   
  2,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( סבגו םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  2,240.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיבצ תודובע 11.2 כ"הס  
049/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     049 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

)ם ו י נ י מ ו ל א ( ן מ ו א  ת ו ר ג ס מ  21.2 ק ר פ       
      
ם ו י נ י מ ו ל א  ת ו נ ו ל ח  20.21.2 ק ר פ  ת ת       
      
בל  תמושת  תאזב  תבסומ  :הרעה      
םידחוימה הדידמה   ינפואל  חקפמה/ןלבקה      
דחוימה טרפמב 21 קרפ ףוסב      
      
דע חטשב יקפוא פיק ךפהתמ םוינימולא ןולח     2.12.02.0010

 14,300.00 1,100.00    13.00 PK-AW-10 טרפ יפל ר"מ 06.0 ר"מ   
 14,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םוינימולא תונולח 20.21.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 14,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21.2 כ"הס  
050/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
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10/10/2020

דף מס':     050 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו א  ג ו ז י מ  51.2 ק ר פ       
      
.ם י ר ז י ב א ו  ד ו י צ  10.51.2 ק ר פ  ת ת       
      
למשח רוביח תודובע עצבל גוזימה ןלבק לע      
לש ינכטה טרפמל םאתהב גוזימה דויצל זוקינו      
. 1001 ןקת יפלו תוינכותו ןנכתמה      
      
תרצות יליע לצופמ ןגזמ הנקתהו הקפסא     2.15.01.0010
רורקה תקופת, i51-NARIDAT םגד ןארידת      
תוברל,A יטגרנא גוריד,ש"טב 58321 ילנימונ      
זוקינ , טקפ תודיחי ןיב םילבכ למשחל רוביח      
רוניצ תפסוה זוקינ תודובע ללוכ , זגה תרנצו      
תיחול , זוקינה רוביח רותיא הביצח ירושרש      

 10,500.00 3,500.00     3.00 . טלפמוק , הלעפה , זג יולימ טלש םע הלעפה 'חי   
      
הקיניל ילגופירטניצ חופמ הנקתהו הקפסא     2.15.01.0020
,לוק קיתשמ ללוכ יטסוקא אתב םיתורישמ      
:תמגודכ 0.1" ץחל לפמ,ד"למר 0081 הקיפסל      
    RIVA הנקתה הלעפה תיחול ללוכ ע"וש וא  
ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה , טלפמוק טווחו      
רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג + קזוחמ ןוולגמ      
האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב םיאתמ      

  9,000.00 4,500.00     2.00 )תינכות 'חי   
      
הקיניל enil-nI חופמ הנקתהו הקפסא     2.15.01.0030
0001  הקיפסל , יטסוקא אתב םיתורישמ      
, חבש/איגש תמגודכ , 5.0" ץחל לפמ , ד"למר      
, טלפמוק טווחו הנקתה הלעפה תיחול ללוכ      
+ קזוחמ ןוולגמ ןחלוש + רמייט י"ע הלעפה      
םיאתמ רזוחלא סירת + טקפ + תוימוג      

  2,500.00 2,500.00     1.00 )תינכות האר( םיקרח דגנ תשר + הטילפב 'חי   
      
לכל תוימוג + םיגרוסו םוחב םינבלגמ תונחלוש     2.15.01.0040

    900.00   300.00     3.00 . םיבעמה יגוס 'חי   
 22,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו דויצ 10.51.2 כ"הס  

      
.ם י ר ז י ב א ו  ר ו ז י פ  ת כ ר ע מ  20.51.2 ק ר פ  ת ת       
      
םאתמ ללוכ ריואה ירזפמ ריחמ : הרעה      
תודובע + )תינכות יפל( המיאתמ תודימב      
. לכירדא תריחב יפל עבצ + חטשב הנקתה      
      
חפ יבוע תונוולגמ חפ תולעת תנקתהו הקפסא     2.15.02.0020
תוילת תוברל ןוקליסב המיטא מ"מ 8.0      

  5,600.00    80.00    70.00 .םינוכמו ר"מ   
  5,600.00 20.51.2 קרפ תתב הרבעהל
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10/10/2020

דף מס':     051 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

  5,600.00 מהעברה      
      
6" רטוק ירושרש תלעת תנקתהו הקפסא     2.15.02.0030

  1,000.00    50.00    20.00 . ינקת שא ןיסח םוינמלא/םוינמלא תדדובמ רטמ   
      

  5,700.00   150.00    38.00 . תסוו + 6" רטוק לוגע הקיני סירת 'חי  2.15.02.0040
 12,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51.2 כ"הס  

      
ם י ר ז ב א ו  ז ג  ת ר נ צ  30.51.2 ק ר פ  ת ת       
      
ךותב 4" רטוק טירבג תרנצ תנקתהו הקפסא     2.15.03.0010
עוציב ללוכ למשחו זג תרנצ רבעמל תוריק      

    800.00    80.00    10.00 . גגהמ האיציב אבס לקמ טרפ רטמ   
      
יפל( םינוש םירטקב זג תרנצ תנקתהו הקפסא     2.15.03.0020
, תודיחי ןיב םילבכ , למשחו )ןרציה תוארוה      
הביצח תוברל םינגזמה יגוס לכל דודיבו      
האר( חטשב שרדנה יפל תוריקב םיחודיקו      

  3,000.00   150.00    20.00 )תינכות רטמ   
      
חפ תלעתב  תינוציח זג תרנצ רבעמ יוסיכ     2.15.03.0030
זג תרנצ רבעמ תמיטא + 51/51 תנוולגמ      

  1,000.00   100.00    10.00 .הנגהל ןוטב תפטע םע תוריקהמ רטמ   
  4,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירזבאו זג תרנצ 30.51.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 40,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ריוא גוזימ 51.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     052 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן י נ ב ב  ם י ש ע ו ת מ   ם י ב י כ ר  22.2 ק ר פ       
      
ח פ מ  ת ו י ט ס ו ק א  ת ו ר ק ת  30.22.2 ק ר פ  ת ת       
      
תוחול ,עובצו ןוולוגמ חפ ישגממ בתות תרקת     2.22.03.0025
תוברל מ"מ 6.0 חפ יבוע ,מ"ס 03 בחורב      
יליפורפ ללוכ הילתו האישנל היצקורטסנוק      

 23,120.00   136.00   170.00 .תוריקה דיל רמג ר"מ   
 23,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( חפמ תויטסוקא תורקת 30.22.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 23,120.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןינבב םישעותמ  םיביכר 22.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     053 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת צ י ר פ  ,ת ו ר ס ה  ,ם י ק ו ר י פ  42.2 ק ר פ       
ם י ע ק ש ו  ת ו ל ע ת   ,ם י צ י ר ח  ת ח י ת פ ו   ם י ח ת פ       
      
ת ו ר ע ה  00.42.2 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
93 קרפש תורמל .ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
טרפמב רזעהל שי יללכה טרפמב םייק וניא      
.אשונל םיטנוולר םיקרפב      
      
םיללוכ םהינימל םיקוריפה יריחמ : הרעה       
לא תושרה תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס      
םולשתו הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא      
ינסחמל הרבעה וא/ו ךרוצה תדימב תורגא      
.חוקיפה תויחנה י"פע לכה ,הנימזמה תושרה      
)תרחא ןייוצמ םע הלא(      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.42.2 כ"הס            

      
,ם י פ צ ר מ  ת ס י ר ה  10.42.2 ק ר פ  ת ת       
י ק ל ח ו  ת ו ר ק ת  ,ת ו צ י ח מ  ,ת ו ר י ק  ,ם י ח ט ש מ       
ם י נ ו ש  ן ו ט ב       
      

 11,625.00    75.00   155.00 והשלכ יבועב םייונב תוריק תסירה ר"מ  2.24.01.0065
 11,625.00 םינוש ןוטב יקלחו תורקת ,תוציחמ ,תוריק ,םיחטשמ ,םיפצרמ תסירה 10.42.2 כ"הס  

)זוכיר ףדל הרבעהל(                       

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 11,625.00 הרבעהל( םיעקשו תולעת  ,םיצירח תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42.2 כ"הס  
)זוכיר ףדל                   
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10/10/2020

דף מס':     054 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר ת א ה  ח ו ת י פ  04.2 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  א ב ו מ  י ו ל י מ  10.04.2 ק ר פ  ת ת       
ר ק ו ב מ  ק ו ד י ה ו       
      
שולשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     2.40.01.0005

 10,541.00   127.00    83.00 %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכש ק"מ   
 10,541.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ 10.04.2 כ"הס  

      
ם י פ ו צ י ר  30.04.2 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ •      
עצמ ,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
קדוהמ לוח עצמו מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      
• .מ"ס 5 יבועב      
      
לע לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג      
ןבל טנמצ סיסב      
      
7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר      2.40.03.0006
תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס      
דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא"      

 31,725.00   135.00   235.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     2.40.03.0375
_תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

    756.00   189.00     4.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
 32,481.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 30.04.2 כ"הס  

      
ת ו י ע ל ס ו  ם י כ מ ו ת  ת ו ר י ק  01.04.2 ק ר פ  ת ת       
      
/ ןוטבמ לספס ריק / רדג ריק / ךמות ריק     2.40.10.0050
םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,  ןייוזמ ןוטבמ      
לכה יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו תוניפ      
.מ"ס 06 לש יללכ הבוגב תינכות יפ לע םלשומ      
לכ( ריקה שאר תקלחהו תוניפ םוטיק תוריק      

  7,200.00   900.00     8.00 .)03-ב םינוטבה ק"מ   
  7,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו םיכמות תוריק 01.04.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     055 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ר ע ה  11.04.2 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 11.04.2 כ"הס            

      
ם י ר ע ש  21.04.2 ק ר פ  ת ת       
      
בחורב 'מ 01.1 הבוגב תורצח ןיב שפשפ  רעש     2.40.12.0020
עקרקב ןוגיע תוברל  ,)רוא חתפ( 'מ 2.1      
ללוכ ,ע"ש וא "תינויבס" םגד  תמגודכ תרצותמ      

  2,200.00 1,100.00     2.00 תיטטסורטקלא העיבצו ןוולג 'חי   
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     2.40.12.0025
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 01.1 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

  1,795.00 1,795.00     1.00 'פמוק תיטטסורטקלא  
  3,995.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םירעש 21.04.2 כ"הס  

      
ת ו ר ד ג  31.04.2 ק ר פ  ת ת       
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     2.40.13.0075
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
    06x04ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ      

 22,000.00   400.00    55.00 .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ   
      
לעמ 'מ 03.1 הבוגב לגר יכלוהל תוחיטב רדג     2.40.13.0076
3" רטוק תורונצמ םידומע : ללוכ הכרדמה ינפ      
ללוכ 5.1" םייקפא תורונצ ינש , 'מ 55.1 לכ      

 31,050.00   270.00   115.00 'פמוק הנקתהו ןוולגו עבצ ר"מ   
 53,050.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורדג 31.04.2 כ"הס  

      
      
      

107,267.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רתאה חותיפ 04.2 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     056 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ן ג ו מ  ב ח ר מ  ,ט ל ק מ  95.2 ק ר פ       
      
ת ו ר ג ס מ  10.95.2 ק ר פ  ת ת       
      

  7,251.00 7,251.00     1.00 מ"ס 002/19 תודימב  טלקמל ףדה תלד 'חי  2.59.01.0015
      
מ"ס 08/08 :תודימב יריצ וד ןגומ בחרמ ןולח     2.59.01.0030
יבועב הדלפמ ינוציח קלח .מ"ס 001/001  וא      
גוגיזו םוינמולאמ ימינפ קלחו .מ"מ 81      

  3,384.00 3,384.00     1.00 .מ"מ 6 יבועב טנוברקילופ 'חי   
 10,635.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תורגסמ 10.95.2 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 10,635.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( ןגומ בחרמ ,טלקמ 95.2 כ"הס  
962,971.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 כ"הס
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10/10/2020

דף מס':     057 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.3 ק ר פ       
      
ם י פ ו צ י ר  30.04.3 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ •      
עצמ ,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
קדוהמ לוח עצמו מ"ס 02 יבועב קדוהמ 'א גוס      
• .מ"ס 5 יבועב      

)זוכיר ףדל הרבעהל( םיפוציר 30.04.3 כ"הס            

      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04.3 ק ר פ  ת ת       
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     3.40.06.0415
_תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  1,890.00   189.00    10.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
ןווגב תוינועבצ תובלתשמ םינבאב ףוציר      3.40.06.1606
/ הנייס סופיטמ ,מ"ס 7 יבועב והשלכ      

 68,400.00   120.00   570.00 ע"ש וא "ןייטשרקא" תרצות שמוחמ-הנייס ר"מ   
 70,290.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר 60.04.3 כ"הס  

      
ם י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04.3 ק ר פ  ת ת       
      
רתאב תוקוצי 03-ב ןיוזמ ןוטבמ תוינובירט     3.40.07.0580
ןיב ללוכ ריחמה . יביטקורטסנוק טרפ האר      
,תונובירטה ךותב השיגה תוגרדמ רתיה      
תודסויל הריפח תונספת תדובע ללוכ ריחמה      
ללוכ היצקורטסנוק יטרפו תויחנה יפל יולימו      
חקפמה תויחנה יפל טלפמוק לכה ןויז תדלפ      
לע םיקוצי מ"ס 52 יבועב ןוטב יפצרמ. חטשב      
יפל שורדה ןויזה לכ ללוכ עקרקה לע וא עצמ      

211,500.00   900.00   235.00 .רוטקורטסנוקה יטרפו תויחנה ק"מ   
      
'מ 2.1 דע הבוגב מ"ס 02 יבועב ןוטב תוריק      3.40.07.0581
יטרפו תויחנה יפל לכהו ןויז ללוכ      

 20,700.00   900.00    23.00 'גיב ןווגב תיטנמצ הזתה ללוכ רוטקורטסנוקה ק"מ   
232,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיעלסו תוריק 70.04.3 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןקתו 2412 ןקת יפ לע ורצויי תכתמ תוקעמ      
תיטטסורטקלא העיבצ ללוכ ריחמה  .3274      
רחאל םח ץבאב םילובט םיקלחה לכ .רונתב      
ףיעסב תרחא ןייוצמ ןכ םע אלא .רוציה      
      

80.04.3 קרפ תתב הרבעהל          
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10/10/2020

דף מס':     058 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
הבוגב לגר יכלוהל עפושמ וא יקפוא די זחאמ     3.40.08.0135
ללוכ 2" רטוקב ןוולוגמ רוניצמ מ"ס 09 -011      
העיבצו םידומע / תוריקל ןוגיע תולגועמ תוניפ      

 15,280.00   382.00    40.00 רונתב רטמ   
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     3.40.08.0235
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
    06x04ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ      

216,000.00   400.00   540.00 .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ   
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     3.40.08.0395
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 02.2 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

  4,300.00 2,150.00     2.00 'פמוק תיטטסורטקלא  
      
'מ 0.2 הבוגב  לגר יכלוהל "שפשפ" רעש     3.40.08.0396
ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ 05.1 בחורב      
וא "ןויצ" םגד "ילרוא תורדג" תרצותמ עקרקב      
העיבצו ןוולג ללוכ ע"ש וא "הלופע" וא "תינח"      

  2,094.00 2,094.00     1.00 'פמוק תיטטסורטקלא  
      
0.3 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     3.40.08.0400
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ(  'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ע"ש וא "ידנלוה וא "הלופע וא      

  7,000.00 3,500.00     2.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
      
)רוא חתפ( 00.2/01.1 תודימב שפשפ רעש     3.40.08.4040

  2,400.00 1,200.00     2.00 .ןוטב תודוסי ללוכ ע"ש וא "תינויבס" םגד מ"ס 'חי   
247,074.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע 80.04.3 כ"הס  

      
י נ ק ת מ  ,ב ו ח ר  ט ו ה י ר  90.04.3 ק ר פ  ת ת       
ת ו נ ו ש  ת ו ד ו ב ע ו  ק ח ש מ       
      
י"פע הנקתה ללוכ םינושה םירצומה ריחמ      
תוברל )ןנכתמ טרפמ רדעהב( ןרציה טרפמ      
תוברלו ,ותומדקל חטשה תרזחהו סוסיב      
הנקתה רובע רוטקורטסנוק רושיא      
      

90.04.3 קרפ תתב הרבעהל          
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10/10/2020

דף מס':     059 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
- טרופס שרגמל םיבשומ -      
      
עובק תכתמ בשומ לש הנקתהו הקפסא     3.40.09.0055
"םורדה טרופס" תרבח "ונלימ" םגד תמגודכ      

 78,750.00   225.00   350.00 ךרע הווש וא 'חי   
      
תורוקמ היושע תנוולוגמ הדלפמ הלוגרפ     3.40.09.5041
ללוכ גגה תינכת יפל תודימב SHR תויושאר      
מ"מ 61 יבועב lagotceleS תוחולב יוסיכ      
    %23 TL rolociB eroloCnoN תרבח לש  
ףוקש דצ,הלעמלמ ןבל דצ (ע"וש וא לגילופ      
תוטומ י"ע תכמתנ הלוגרפב הלוזנוקה ,)הטמל      
לכ תללוכ הדובעה , תונוילג האר הגרבה      
םיכותיר םיגרב םינגוע הכימתה יטנמלא      
הדובע תלבקל דע העיבצ ןוטב יקלחב תוטלפ      
אל .םיטרפ ןוילג האר ,תרשואמו תמלשומ      
2 הבוגב ימוג דופיר לע ריחמ תפסות םלושת      
קרפ לכבו הז קרפב הלולככ התוא םיאורו 'מ      
גיצהל ןלבקה לע .אוהש לכ דומע ראתמה      
לש ןרציהמ GNIWARD POHS תינכת      
יגוסו היצקורטסנוק עוציב יטרפ ללוכ הלוגרפה      
רושיאל הלוגרפה לש עוציבה דע םירמגו יוריק      
ינפל הצעומהו חקפמהו רוטקורטסנוקה      

195,000.00   600.00   325.00 .עוציבה ר"מ   
273,750.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש תודובעו קחשמ ינקתמ ,בוחר טוהיר 90.04.3 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

823,314.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04.3 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     060 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.3 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14.3 ק ר פ  ת ת       
      
ףושיחו יוקינ היחמצה תרסה תודובע :הרעה      
תולובגל ץוחמ לא תלוספה קוליס םיללוכ      
הלבוה תוברל רשואמ תלוספ רתא לא תושרה      
י"פע לכה ךרוצה תדימב תורגא םולשתו      
.חוקיפה תויחנה      
      
תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     3.41.02.0990
לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

    350.00    35.00    10.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 05-04 ק"מ   
    350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנו ןוניג 20.14.3 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    350.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג 14.3 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     061 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  15.3 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  00.15.3 ק ר פ  ת ת       
      
ןפוא תרחא ןייוצ אלו הדימב הדידמה ינפוא       
תאצוהב יללכה טרפמה יפ לע היהי הדידמה      
לש היצזיטרדנטסל תידרשמ-ןיבה הדעווה      
םבושחימלו היינבל הזוחה יכמסמ      
,יוניב ףגא / ןוחטיבה דרשמ :תופתתשהב      
,הסדנהו ןונכת להנימ / ןוכישהו יוניבה דרשמ      
.הרובחתה דרשמ ל"כשחה / רצואה דרשמ      
.ןכדועמה )לוחכה רפסה(      
      
לע תומאתהו הסירה ,קוריפ ,הנכה תודובע •      
• 93 קרפ יפ      
      
•04 קרפ יפ לע יולימו םיעצמ ,רפע  תודובע •      

)זוכיר ףדל הרבעהל( תורעה 00.15.3 כ"הס            

      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15.3 ק ר פ  ת ת       
      
והשלכ הבוגב ןייוזמ ןוטבמ ריק קוליסו קוריפ     3.51.01.0380
דוסיה תוברל  תמייק עקרק תחתל מ"ס 03-02      
תלבק דע קדוהמ 'א גוס עצמ יולימ ללוכ      

  2,100.00    70.00    30.00 ןנכותמה שרגמה סלפמל חטשה רטמ   
  2,100.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 10.15.3 כ"הס  

      
ם י ע צ מ  30.15.3 ק ר פ  ת ת       
      
תובכשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     3.51.03.0008
רובע %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש      

 10,800.00   120.00    90.00 תוכרדמו םישיבכ ק"מ   
 10,800.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ 30.15.3 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 12,900.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( קוריפו הנכה תודובע 15.3 כ"הס  
836,564.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )הנובירט( 3 הנבמ 3 כ"הס
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דף מס':     062 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י ל ל כ  - י ל מ ש ח  ו ק ת מ  80.4 ק ר פ       
      
ת ו נ ו ש  00.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
3*001דע ךומנ חתמב ילמשח ןקתמ תקידב     4.08.00.0050
למשחה תרבח קדוב וא יטרפ קדוב י"ע רפמא      
קדובל עויס תשגהו הקידבה רובע םולשת ללוכ      

  1,800.00 1,800.00     1.00 'פמוק .תודידמה תכירעב  
      
לש הדובעה רמגב EDAM SA תוינכת תנכה     4.08.00.0110
"41  הסרגו דקוטא" תנכותב למשחה תכרעמ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .ןנכתמלו ןימזמל תוינכת םיטס 3 הקפסא ללוכ  
  2,300.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תונוש 00.80.4 כ"הס  

      
ר פ ע  ת ו ד ו ב ע  10.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
תנזה רובע הלעת לש הביצח וא/ו הריפח     4.08.01.0010
וא/ו שיבכ לש ןוילע וקמ שרגמ הרואת ידומע      
031 דע לש קמועבו מ"ס 06 בחורב הכרדמ      
תחנה, תרנצ תחנה, לוח דופיר תוברל מ"ס      
יטרסו, לוח םע קודיהו יוסיכ , הקראה ילבכ      

  8,000.00    32.00   250.00 .ותמדוקל עקרקה בצמ תבשהו ,ןומיס רטמ   
      
מ"ס 08 רטוק ימורט את םילבכל הרקב את     4.08.01.0031
ללוכ הביצח/הריפח ללוכ מ"ס 031 קמועב      
ןיממ הסכמ ללוכ ,מ"ס 02 לש ץצח הבכש      

 13,770.00 1,530.00     9.00 .תרוקיבה את דועי טוליש ללוכ 521B 'חי   
      
םיפוצמ הדלפ תוטוממ הקראה תודורטקלא     4.08.01.0035
'מ 6 לש ךרואבו מ"מ 91 רטוקב תשוחנ      
שאר ,חודיק שאר ללוכ ,עקרקב תיכנא םיעוקת      
06? תרוקב תחוש ךותב, תעבט קדהמ ,השקה      
גוסמ הסכמו ץצח תפצר םע מ"ס 06 קמועב      

  1,035.00 1,035.00     1.00 'פמוק 521B,היינח טלפמוק העיבצו טוליש.  
      
רובע ל"נה הקראה תדורטקלאל תפסות     4.08.01.0036
לש םייטרדנטס םיעטקב הדורטקלאה תקמעה      
תודגנתהה תלבקל דע ,דמצמ ללוכ . 'מ 5.1      

    300.00   300.00     1.00 'פמוק .היינח טלפמוק .השורדה  
      
)הקראה תדורטקלאל( הלוגע ןוטב תכירב     4.08.01.0070
ןוטב הסכמ םע מ"ס 05 קמועו מ"ס 06 רטוקב      
,םיטולישו ןוט 5 סמועל ,מ"ס 05 רטוקב לוגע      

    450.00   450.00     1.00 'פמוק .הרואת וק לכ לש הצקב  
      
      

 23,555.00 10.80.4 קרפ תתב הרבעהל
063/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     063 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 23,555.00 מהעברה      
      
דע הבוגב גוס לכמ הרואת דומעל ןוטב דוסי     4.08.01.0120
081/08/08 תודימב 03 -ב ןוטבמ קוצי 'מ01      
ילוורש תנכה ,רובה תביצח/תריפח ללוכ מ"ס      
םירבוחמ דוסי יגרב ללוכ ,תינכות יפל רבעמ      
םירמוחהו תודובעה ראש לכו םינגומו      

 17,280.00 1,440.00    12.00 .טרופס שרגמ טלפמוק םישורדה 'חי   
      
לוורש רובע ,דומעל ןוטב דוסי ריחמל תפסות     4.08.01.0130
ידומע הקראהל ףסונ לוורשו לבכל ףסונ      

  2,400.00   200.00    12.00 .הרואת 'חי   
 43,235.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( רפע תודובע 10.80.4 כ"הס  

      
ם י ל י ב ו מ  20.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     4.08.02.0010
הכישמ טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 08 רטוק      

 16,000.00    20.00   800.00 .ינקת ןומיס טרסו רטמ   
      
נ"פ ףיפכ יטסלפ תורוניצ לש הנקתהו הקפסא     4.08.02.0030

  1,000.00    10.00   100.00 .הכישמ יטוח םע מ"מ 92 רטוקב רטמ   
      
)"הרבוק"( יתבכש וד ירושרש יטסלפ רוניצ     4.08.02.0050
טוח ללוכ הנכומ הריפחב מ"מ 011 רטוק      

  3,000.00    30.00   100.00 .ינקית ןומיס טרסו הכישמ רטמ   
 20,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיליבומ 20.80.4 כ"הס  

      
ם י כ י ל ו מ ו  ם י ל ב כ  30.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
5.2X3 ךתחב )YX2N )EPLX גוסמ לבכ     4.08.03.0065

  2,000.00    10.00   200.00 .הרואת דומע ךותב םילחשומ ר"ממ רטמ   
      
סופיט יעקרק-תת יטסלופמרט לבכ     4.08.03.0070
    )EPLX(YX2N דומעל רבוחמ רוניצב לחשומ  

 15,000.00    60.00   250.00 .ר"ממ 61X5 ךתחב לבכ .היזכרמל וא רטמ   
      
,ר"ממ 01 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     4.08.03.0230
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

    550.00    11.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      

    700.00    14.00    50.00 ר"ממ 52 ךתחב דדובמ תשוחנ ךילומ רטמ  4.08.03.0235
      
      
      
      

 18,250.00 30.80.4 קרפ תתב הרבעהל
064/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     064 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 18,250.00 מהעברה      
      
,ר"ממ 53 ךתחב CVP דדובמ תשוחנ ךילומ     4.08.03.0240
לע וא תולעתב םיחנומ וא תורוניצב םילחשומ      

  1,500.00    30.00    50.00 . תומלוס רטמ   
      
ר"ממ 53 הקראהל יולג רוזש תשוחנ ךילומ     4.08.03.0250
ללוכ תורוניצל ליבקמב עקרקב תורישי ןקתומ      

  8,100.00    27.00   300.00 .היינחבו שרגמב םידומעל הרידח רטמ   
      

    300.00    25.00    12.00 . ר"ממ  4 - 53 ךתחב לבכל תלצפמ 'חי  4.08.03.0300
 28,150.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיכילומו םילבכ 30.80.4 כ"הס  

      
ד ו ס י  ת ק ר א ה  40.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
תחנה י"ע תמלשומ דוסי תקראה עוציב     4.08.04.0015
UC( 53( ךתחב םייולג תשוחנמ םיכילומ      
ביבסמו םינושה הרואתה ידומע ןיב תוחפל      

    180.00   180.00     1.00 'פמוק . תשוחנה ךילומב ךותיח ילב טרופס שרגמל  
      
הפוצמ הדלפ טוממ היושע הקראה תדורטקלא     4.08.04.0016
תמגודכ 'מ 6 ךרואו מ"מ 91 רטוקב ,תשוחנ      
שאר תוברל עקרקב תנקתומ ,"דלוורפוק"      
ןיב םירבחמ ,טומה שארב רוביח קבח,הרדחה      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק .הרהזא טולישו , םיעטקה  
      
דומעה לש יתכתמה ףוג לש הקראה תדוקנ     4.08.04.0017

  1,200.00   100.00    12.00 .ר"ממ 61 תשוחנ ךילומב הקראה קדהמל 'חי   
  1,880.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( דוסי תקראה 40.80.4 כ"הס  

      
ה ר ו א ת  י פ ו ג  60.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
חתפב םירוביחו הקלדה ירזיבא,םירזיבא שגמ     4.08.06.0170
דיילה-לטימ וא/ו ג.ל.נ תורונ רובע הרואת דומע      
     W004 ידיגל םימיאתמ הניסרח יקדהמ תוברל  
דרפנA61 ז"אמו הקראה ספ ,ר"ממ 52 לבכ      
,רזע ירמוחו טלפמוק סנפ לכל ספא קותינ םע      
רבוחמ תוקרא ספ ללוכו,הרואת יפוג רובע      

  7,200.00   600.00    12.00 'פמוק .דומעה ףוגל  
      
ההכ רופא ןווגב םוינימולאמ  תעבורמ תחלצ     4.08.06.0180
דומעה תיתחתב תנקתומה,תולגועמ תוניפ םע      
לע הבוח,דומעה לש  סיסבהו דוסי יגרב יוסיכל      

  3,600.00   300.00    12.00 'פמוק .תושרדנה תודימה תא םאתל ןלבקה  
      
      

 10,800.00 60.80.4 קרפ תתב הרבעהל
065/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה



4964806-40:סקפ 9951806-40:לט מ"עב םילכירדא .ם.ר.ז
2909045-050  ס"ותמ תושיגנ השרומ לכירדא-ב'גאר יבעוז
 

10/10/2020

דף מס':     065 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 10,800.00 מהעברה      
      
ללוכ םח ץבאב לובט הדלפמ הרואת דומע     4.08.06.0220
ףוגל הטלפה ןיב םיקוזיח םע ,דוסי תטלפ      
םירזיבאה לכו םירזיבא אתל הנכה ,דומעה      
עורזה רוביחלו דומעה תבצהל םישורדה      
רוניצמ דיחא לוגע ךתח לעב דומעה .ושארב      
שעג" תרצות תמגוד ,רטמ 6 הבוגב 5" רטוק      
יפל לעפמב עובצ.רשואמ ע"ש וא "תורוא      

 29,160.00 2,430.00    12.00 .סקלפוד טרפמ 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הדדוב עורז     4.08.06.0230
תרבוחמו מ"ס 051 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
תרצות ,10201225 ט"קמ .הרואת דומעל      
ןווגב העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג"      

  2,310.00   210.00    11.00 .ןימזמה תטלחה י"פע 'חי   
      
ןבלוגמ לזרב רוניצמ הייושע הלופכ עורז     4.08.06.0235
תרבוחמו מ"ס 001 ךרואבו 'ץניא 2 רטוקב      
,10204/10202225 ט"קמ .הרואת דומעל      
העובצ ,רשואמ ע"ש וא "תורוא שעג" תרצות      

    600.00   600.00     1.00 .ןימזמה תטלחה י"פע ןווגב 'חי   
      
תיתחתב דדוב הרואת ףוגל רזע ירזיבא שגמ     4.08.06.0240
דימע תיכוכז יביס םע טנוברקילופמ דומעה      
חפמ וא סויזלצ תולעמ 031 דע לש 'פמטב      
ז"אמ םע ,חפ ןוגג םע מ"מ 5.2 יבועב ןבלוגמ      
יקדהמ םע ,A01 AK01 םרזל יזאפ דח      
3KAPOC וא 2KAPOC םגדכ תופעתסה      
םיסנפל האיצי יקדהמ םע IXEGOS תרצות      
דע לבכו הקראה ספ םע ,XINOHP תרצות      

  2,640.00   220.00    12.00 .טלפמוק סנפל 'חי   
      
ףסונ ז"אמ רובע ל"נה שגמל ריחמ תפסות     4.08.06.0250

  1,200.00   100.00    12.00 .דומע לע עקת תיב וא הרואת ףוגל ףסונ לבכו 'חי   
      
תועצמאב ,הרואת דומעל היזורוק דגנ לופיט     4.08.06.0260
,רשואמ ע"ש וא "הקינולטמ" תמגודכ יופיצ      
טרפמ תמגודכ הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה      

  1,800.00   150.00    12.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט רטמ   
      
,הרואת ףוגל עורזל היזורוק דגנ לופיט     4.08.06.0270
ע"ש וא "הקינולטמ"  תמגודכ יופיצ תועצמאב      
הדובעל דחוימ טרפמ י"פע לכה ,רשואמ      

  1,800.00   150.00    12.00 . רואמ 'חמ ,א"ת תייריע ינכט טרפמ תמגודכ 'חי   
      
      

 50,310.00 60.80.4 קרפ תתב הרבעהל
066/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     066 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 50,310.00 מהעברה      
      
םח ץבאב לובט םוינימולאמ  תעבורמ תחלצ     4.08.06.0280
דומעה תיתחתב תנקתומה,תולגועמ תוניפ םע      
לע הבוח,דומעה לש  סיסבהו דוסי יגרב יוסיכל      
ילב תושרדנה תודימה תא םאתל ןלבקה      

  2,400.00   200.00    12.00 'פמוק . תפסות תשקב  
      
הרואת ידומע לע תינוציח הנקתהל DEL ת"ג     4.08.06.0290
םע W421=P(  , 56-PI( לש קפסה לעב      
,"דכו רביירד  , תורונ,ותנקתהל שורדה דויצה      
,SSIWG תרצות 30NABRU תמגודכ תרצות      

 26,000.00 2,000.00    13.00 .תפסות תשקב ילב למשח תעוי תריחב יפל 'חי   
 78,710.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הרואת יפוג 60.80.4 כ"הס  

      
ת ו ד ו ק נ  70.80.4 ק ר פ  ת ת       
      
יניסח ףכירמ רוניצב לוקמר רובע הנכה  תדוקנ     4.08.07.0455

    600.00   100.00     6.00 .רוזש ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא 'חי   
      
רוניצב רוגס לגעמב המלצמ רובע הנכה תדוקנ     4.08.07.0490
ןוליינמ הכישמ טוחו מ"מ 61 שא יניסח ףכירמ      

    600.00   100.00     6.00 .רוזש 'חי   
  1,200.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תודוקנ 70.80.4 כ"הס  

      
ת כ ר ע מ +ה ז י ר כ  ת כ ר ע מ  90.80.4 ק ר פ  ת ת       
ת ו מ ל צ מ       
      
ןקת סאלגרביפ יושע ליגר 5.4 רפוש     4.08.09.0075
    022164-JC לירג ללוכ,םיירוביצ םיחטשבו  
ללוכ םישורדה רזעה ינוקתימ ללוכ,יביטרוקד      

  5,400.00   900.00     6.00 םירפוש תנקתה 'חי   
      
רפוש לכ רובע הרואת דומעל דחוימ ןוקתימ     4.08.09.0076

  2,400.00   400.00     6.00 דומע לע 'חי   
      

  1,620.00   270.00     6.00 0221LM06-DH ןקת W001 ינוציח רביירד 'חי  4.08.09.0077
      
רובע ל"נה הזירכל הנכה תדוקנל תפסות     4.08.09.0090
בטוק ההוזמ הזירכ לבכ תנקתהו תקפסא      
תזכרמ לחה ,ר"ממ 5.2 וא ר"ממ 5.1 ךתחב      
ותלחשה תוברל הצקה רזיבא דע הזירכה      
רזיבאבו תזכרב םלשומ ןפואב וטוויחו תרנצב      

    240.00    40.00     6.00 הצקה 'קנ   
      

  4,000.00    10.00   400.00 . םירפושל םודא 5.2X2 לבכ רטמ  4.08.09.0095
 13,660.00 90.80.4 קרפ תתב הרבעהל

067/...   Omd-msh4 : קובץ 4434889-40 )1.56.01(  'תונולחל תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/10/2020

דף מס':     067 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 13,660.00 מהעברה      
      

  4,800.00    12.00   400.00 .5.2X4 םילגעמל הנזה לבכ רטמ  4.08.09.0097
      
שרגמב תכרעמה יקלח לכ ןיב טוויח עוציב     4.08.09.0118
םינוויכו תוקידב עוציבו ,תוקידבו הלעפה,      
תלעפה םע דחיב רתאב הזירכה תכרעמל      
תימוקמה תושרה רושיא תוברל ,תכרעמה      
יליעפמל רתאב הכרדה ללוכ, תואבכה תושר/      

  2,500.00 2,500.00     1.00 'פמוק . תכרעמה יקזחתמו  
      
,םיקתוע 3-ב הזירכה תכרעמ לש אלמ דועית     4.08.09.0119
תומכס ,םינבלמ תומכס ,דויצ יטרפמ ללוכ      

    500.00   500.00     1.00 'פמוק תכרעמ רפסו תוטרופמ  
      
53X םוז ללוכ 66PI ץוח יאנתל ZTP תמלצמ     4.08.09.0154
40.0 ,עבצב סקול 4.0 רואל תושיגר.תוחפל      
דגנ תנגומו ץוח יאנתב הנקתהל,'ל""שב סקול      

 27,000.00 4,500.00     6.00 'פמוק .םיזילאדנוו הריבש תולבח  
      
ררוואמ/םמח ללוכ 66PI המלצמל ינוציח ןוגימ     4.08.09.0155
וב חתמ ותוא י"ע לעפי זראמהה ,שמש רתסו      

  3,840.00   640.00     6.00 .המלצמה תדבוע 'חי   
      

    600.00   100.00     6.00 'פמוק .םינותנ תרבעה ליבכב תכרעמה טווח 4.08.09.0163
      
תותוא תרבעהל םוא 57 ,ינקת 95GR לבכ     4.08.09.0165
חתמ תלבוה טנמלא ללוכ ואידיו      
ךרואב המלצמ תדוקנ רובע רוחמתה.ילרגטניא      
תדוקנ לכ.זוכירהמ רטמ 021 לש עצוממ      
51X01 םירוביח תספוקב םייתסת המלצמ      

  1,860.00   310.00     6.00 'פמוק ".המלצמל ךומסב  
      
תומלצמ רובע יזכרמ חתמ רוקמ     4.08.09.0167
לש קפסהב( קפסה .תוענוממ/תועובק      
זוכירב ןקתוי )תומלצמ 8 דעו רפמא01      
קלח רובע רוחמת( .המלצמ התואל יטנוולרה      

    270.00    45.00     6.00 ")קפסב יסחי 'חי   
 55,030.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80.4 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      

230,505.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יללכ - ילמשח וקתמ 80.4 כ"הס  
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דף מס':     068 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

י פ ו נ  ח ו ת י פ  04.4 ק ר פ       
      
ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  60.04.4 ק ר פ  ת ת       
      
) םיסופיטהו םיגוסה לכ( םיפוצירה יריחמ •      
עצמ ,תיתש קודיה,הריפח,"ךרד תרוצ" םיללוכ      
קדוהמ לוח עצמו מ"ס 51 יבועב קדוהמ 'א גוס      
• .מ"ס 5 יבועב      
      
לע לוחכו , קורי , בוהצ , ןבל : םיריהב םינווג      
ןבל טנמצ סיסב      
      
/ םינושה םהיגוס לע הפשה ינבא לכ ריחמ •      
החנה ללוכ םינוש םיגוסמ תוניפ / הצק תודיחי      
תרחא םשרנ םא אלא ןוטב תנעשמו דוסי ג"ע      
• תושרופמ      
      
7 יבועב רופא עבצב תובלתשמ םינבאב ףוציר      4.40.06.0205
תרצות ןועבט / ודיל / ילוביט סופיטמ ,מ"ס      
דנוה / תישפוח הרוטנ סופיטמ וא "ןייטשרקא"      

 61,200.00   120.00   510.00 ע"ש וא "גנוטיא" תרצות הרוטנ / ר"מ   
      
םע מ"ס 02/02 םירוועל ןומיס ןבאב ףוציר     4.40.06.0415
_תרצות מ"ס 6 יבועב , והשלכ ןווגב תוטילב      

  1,890.00   189.00    10.00 ע"ש וא 17961 ט"קמ "ןייטשרקא" ר"מ   
      
מ"ס 61-71 הבוגב רתאב קוצי ןוטב תוגרדמ     4.40.06.1010
יולג ןוטב רמגה גוס .מ"ס 92-23 בחורבו      

  6,000.00   500.00    12.00 ןויזו תוניפ םוטיק ללוכ קרוסמ ק"מ   
      
קוצי )םיעופיש םע( ןוטב ליבש וא חטשמ     4.40.06.1605
תשר םע ,מ"ס 02 יבועב 02-ב ןוטב ,רתאב      
מ"ס 02/02 ,מ"ס 8 רטוק תכתורמ לזרב      
תיחנה יפל,ןוטבה סופסח וא הקלחה תוברל      
יספו תוטשפתה ירפת ללוכ חקפמה /ןנכתמה      

  1,200.00   300.00     4.00 .'מ 4 -כ לכ םוינימולא וא םייזפרט ץע ק"מ   
      
לע מ"ס 001/03/51 תודימב ןוטבמ הפש ןבא     4.40.06.1750

  7,500.00    60.00   125.00 .םיעטקב ןוטב דוסי רטמ   
 77,790.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תוגרדמו םיפוציר 60.04.4 כ"הס  
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10/10/2020

דף מס':     069 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו י ע ל ס ו  ת ו ר י ק  70.04.4 ק ר פ  ת ת       
      
/ ןוטבמ לספס ריק / רדג ריק / ךמות ריק     4.40.07.0030
םוטיק םיזקנ ,םירפת ,ןויז תדלפ,  ןייוזמ ןוטבמ      
לכה יולג ןוטב רמג ,ריקה שאר תקלחהו תוניפ      
06- 001 ןיב הבוגב תינכות יפ לע םלשומ      
לכ( ריקה שאר תקלחהו תוניפ םוטיק .מ"ס      

 36,000.00 1,200.00    30.00 'גיב ןווג תיתנמצ הזתה רמג.)03-ב םינוטבה ק"מ   
 36,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תויעלסו תוריק 70.04.4 כ"הס  

      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04.4 ק ר פ  ת ת       
      
עבורמ ליפורפמ הכבס רדג )תידסומ רדג(     4.40.08.0235
מ 0.2 הבוגבו מ"ס 01 לכ מ"ס 52x52 ןוולוגמו      
ןותחתו ןוילע םיעבורמ םיליפורפ ינש      
    06x04ךרד תרבוע הכבסה רדג ,מ"מ  
,רשי וא תולעמ 54-ב בבוסמ ל"נה םיליפורפה      
מ"מ 06x06 ןוולוגמ עבורמ ליפורפמ םידומע      
םירבחמ י"ע תרבוחמ רדגה( .'מ0.3 לכ      

124,250.00   497.00   250.00 .םיגרבו םיכותיר אלל םיימינפ רטמ   
      
0.7 בחורב 'מ 0.2 הבוגב בכרל יפנכ וד רעש     4.40.08.0405
תרצותמ עקרקב ןוגיע תוברל )רוא חתפ( 'מ      
"ןנח" וא "ןויצ" וא "הפיח" םגד "ילרוא תורדג"      
ןוולג ללוכ ע"ש וא  "ידנלוה וא "הלופע וא      

  8,000.00 8,000.00     1.00 'פמוק תיטטסורטקלא העיבצו  
132,250.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( תכתמ תודובע 80.04.4 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

246,040.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( יפונ חותיפ 04.4 כ"הס  
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דף מס':     070 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה י י ק ש ה ו  ן ו נ י ג  14.4 ק ר פ       
      
ה ע י ט נ ו  ן ו נ י ג  20.14.4 ק ר פ  ת ת       
      
תקידב ללוכ(,ןוניגל תרשואמה ןג תמדא     4.41.02.0065
לש יבועב תובכשב תרזופמ )תכמסומ הדבעמ      

    945.00    35.00    27.00 .ק"מ 0.01 לעמ תומכב מ"ס 05-04 ק"מ   
    945.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העיטנו ןוניג 20.14.4 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

    945.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( הייקשהו ןוניג 14.4 כ"הס  
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דף מס':     071 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו ב ח ר ו  ם י ש י ב כ  ת ל י ל ס  15.4 ק ר פ       
      
ם י ע צ מ  30.15.4 ק ר פ  ת ת       
      
יתשב רקובמ קודיהב קדוהמ 'א גוס עצמ     4.51.03.0005

 99,000.00   110.00   900.00 %89 לש תופיפצ תגרדל מ"ס 02 לש תובכש ק"מ   
 99,000.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( םיעצמ 30.15.4 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15.4 ק ר פ  ת ת       
      
'בע עוציב רובע םולשתל םומינימ :הרעה      
ר"מ 005-ל עבקנ ,"רשיניפ" תועצמאב טלפסא      
יריחמ ,ר"מ 005-מ ןטק לעופב עוציבה םא םג      
םע רוזיפ םיללוכ ךשמהב םיטרופמה הדיחיה      
"רשיניפ"      
      

  7,425.00     3.30  2250.00 . )דוסי( היסלומאב יופיצ ר"מ  4.51.04.0005
      
-SS 1-1, גוסמ תינמוטיב היסומלאב יופיצ     4.51.04.0025

  6,187.50     2.75  2250.00 . )החאמ( SSC ר"מ   
      
5 יבועב תאשונ/תרשקמ טלפסא ןוטב תבכש     4.51.04.0075
ר"מ 057 לעמ חטשב 4/3" טגרגא לדוג , מ"ס      

 96,750.00    43.00  2250.00 ר"מ 0002 דעו ר"מ   
110,362.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( טלפסא תודובע 40.15.4 כ"הס  

      
ת ו ק ע מ  ,ה ע י ב צ  ,ר ו ר מ ת  90.15.4 ק ר פ  ת ת       
ה ע ו נ ת  י ר ד ס ה ו  ת ו ח י ט ב       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     4.51.09.0010

  2,118.00   353.00     6.00 )הבוג 'חי   
      
דומעה , הכנ תינחל טלש םע בוחר דומע     4.51.09.0035
5.3-3 ךרואב 3" רטוקב עובצו ןוולוגמ רוניצמ      

  1,388.00   694.00     2.00 דוסי תוברל 'מ 'חי   
      

    116.00    58.00     2.00 הכנ למס תעיבצ 'חי  4.51.09.0100
      

    600.00     6.00   100.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  4.51.09.0105
  4,222.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( העונת ירדסהו תוחיטב תוקעמ ,העיבצ ,רורמת 90.15.4 כ"הס  

      
      
      
      

213,584.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( תובחרו םישיבכ תלילס 15.4 כ"הס  
691,074.50 )זוכיר ףדל הרבעהל( ) הינח( 4 הנבמ 4 כ"הס
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דף מס':     072 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)בויב וק(5 הנבמ 5 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו ד ו ב ע  75.5 ק ר פ       
      
ל ל ו כ  ר י ח מ ה ( ב ו י ב  י ו ק  30.75.5 ק ר פ  ת ת       
)ם י ח פ ס       
      
תורוניצה תנקתהו הקפסא ללוכ הדיחי ריחמ      
תקפסא ,תורוניצ רוזיפ ,הדידמ ןוכדע      
םיידי תריפח ,הביצח וא/ו הריפח ,םירזיבאה      
יפדוע קוליס ,ןופיד ,םישרדנה תומוקמב      
תורוניצ יוסיכו לוחה דופיר תקפסא ,המדא      
שרדנכ      
      
NS-8 גוסמ בויבל הבע יס.יו.יפ תורוניצ      
)488 י"ת יפל רצוימ(      
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     5.57.03.0055
57.1 דעו רטמ 62.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

  3,480.00   174.00    20.00 .רטמ רטמ   
      
חנומ מ"מ 061 רטוקב בויבל הבע C.V.P רונצ     5.57.03.0060
52.2 דעו רטמ 67.1-מ לודגה קמועב עקרקב      

 22,200.00   185.00   120.00 .רטמ רטמ   
      
בויב וק תחנה ךרוצל טלפסאמ שיבכ תחיתפ     5.57.03.0560

 11,880.00    99.00   120.00 ותומדקל בצמה תרזחהו רטוק לכב ר"מ   
 37,560.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75.5 כ"הס  

      
ב ו י ב  י נ ק ת מ  40.75.5 ק ר פ  ת ת       
      
םג רתיה ןיב םיללוכ ןוטבה תוחוש יריחמ      
דגנכ רטוק לכב החושה יקלח לכ ןיב םוטיא      
,"טסלפוטיא" םטא תועצמאב םימ תורידח      
תושרה למסו דועי ןומיס תוברל      
      
08 רטוקב תוימורט תוילוחמ  הרקב תחוש     5.57.04.0015
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  1,938.00 1,938.00     1.00 .רטמ 52.1 דע קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     5.57.04.0035
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  4,752.00 2,376.00     2.00 .רטמ 57.1 דעו רטמ 62.1-מ קמועב 521B 'חי   
      
001 רטוקב תוימורט תוילוחמ הרקב תחוש     5.57.04.0040
גוסמ מ"ס  06  רטוקב הסכמו הרקת םע מ"ס      

  5,256.00 2,628.00     2.00 .רטמ 52.2 דעו רטמ 67.1-מ קמועב 521B 'חי   
      

 11,946.00 40.75.5 קרפ תתב הרבעהל
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דף מס':     073 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
)בויב וק(5 הנבמ 5 הנבמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 11,946.00 מהעברה      
      
רובע מ"ס 08 רטוקב החושל ריחמ תפסות     5.57.04.0120

    464.00   464.00     1.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
רובע מ"ס 001 רטוקב החושל ריחמ תפסות     5.57.04.0125

  2,024.00   506.00     4.00 004D גוסמ דבכ הסכמו הרקת 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     5.57.04.0170
עבורמ וא מ"ס 05 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

    296.00   296.00     1.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
תקצי הסכמ רובע הרקב אתל ריחמ תפסות     5.57.04.0175
עבורמ וא מ"ס 06 רטוקב אוהש ןימ לכמ לזרב      

  1,356.00   339.00     4.00 ב-ב הסכמ םוקמב תושרה למס םע 'חי   
      
6"-4" רטוקב בויב וק רובח רובע ריחמ תפסות     5.57.04.0410
יוליג ,הריפח ללוכ ,קמוע לכב תמייק החושל      
לע המיטאו יוסיכ ,ימינפ דוביע יוניש ,החושה      

    843.00   843.00     1.00 .שרדנה יפ 'חי   
      
ןיוזמ ןוטב תפיטע םע 6" רטוקב ינוציח לפמ     5.57.04.0435

  2,740.00   548.00     5.00 .'מ 2 דע קמועב 02-ב 'חי   
      
רובע 6" רטוקב ינוציח לפמל ריחמ תפסות     5.57.04.0480

    675.00   135.00     5.00 הדלפמ םירזיבאו תרנצ 'חי   
 20,344.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויב ינקתמ 40.75.5 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 57,904.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( בויבו םימ תודובע 75.5 כ"הס  
 57,904.00 )זוכיר ףדל הרבעהל( )בויב וק(5 הנבמ 5 כ"הס
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10/10/2020 )זוכיר( תיעבט אשד - לגרודכ שרגמ  ןדמוא
דף מס':     074 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

)לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 הנבמ     
    
םינקתמו םינבמב רפע תודובע 10 קרפ      
    

הנכה תודובע 00.10 קרפ תת                                           
    

                              85,000.00 רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ 30.10 קרפ תת    
    

                 85,000.00 םינקתמו םינבמב רפע תודובע 10 כ"הס                
    
יללכ - ילמשח וקתמ 80 קרפ      
    

                              23,220.00 תונוש 00.80 קרפ תת    
    

                             109,700.00 רפע תודובע 10.80 קרפ תת    
    

                              78,900.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת    
    

                             146,750.00 םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת    
    

                               7,740.00 דוסי תקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              88,928.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                             585,935.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               7,940.00 תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                             198,393.00 תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת    
    

              1,247,506.00 יללכ - ילמשח וקתמ 80 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              80,625.00 תויעלסו םיכמות תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                             216,776.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                              37,860.00 תודובעו קחשמ ינקתמ ,בוחר טוהיר 90.04 קרפ תת    
תונוש            
    

                               6,000.00 טרופס דויצ / טרופס ישרגמ 31.04 קרפ תת    
    

                341,261.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
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10/10/2020

דף מס':     075 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
הייקשהו ןוניג תודובע 14 קרפ      
    

                             595,000.00 אשד - עקרק תרשכהו הנכה תודובע 10.14 קרפ תת    
תיעבט            
    

                              22,680.00 חטש תנכה 20.14 קרפ תת    
    

                617,680.00 הייקשהו ןוניג תודובע 14 כ"הס                
    
הלילס תודובע 15 קרפ      
    

                               4,200.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              22,755.00 רפע תודובע 20.15 קרפ תת    
    

                              12,690.00 תופצר םוטיא 60.15 קרפ תת    
    

                 39,645.00 הלילס תודובע 15 כ"הס                
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              37,560.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת    
    

                              20,344.00 בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                 57,904.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    
)תימוימוי( י'גר תודובע 06 קרפ      
    

                               4,200.00 תודחוימ תימויב 'בעל םיריחמ 20.06 קרפ תת    
    

                  4,200.00 )תימוימוי( י'גר תודובע 06 כ"הס                
 2,393,196.00 )לגרודכ שרגמ( 1 הנבמ 1 כ"הס                            

    
המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 הנבמ     
    
רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 קרפ      
    

                             140,000.00 .תוחתלמ הנבמ המאתהו תפסות 10.20 קרפ תת    
    

                140,000.00 רתאב קוצי ןוטב תודובע 20 כ"הס                
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10/10/2020

דף מס':     076 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
היינב תודובע 40 קרפ      
    

                              53,000.00 ןוטב יקולבב היינב 10.40 קרפ תת    
    

                 53,000.00 היינב תודובע 40 כ"הס                
    
םוטיא תודובע 50 קרפ      
    

                              24,640.00 תוגג םוטיא 10.50 קרפ תת    
    

                 24,640.00 םוטיא תודובע 50 כ"הס                
    
הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 קרפ      
    

                              35,160.00 הדלפמ םיגרוסו תותלד 30.60 קרפ תת    
    

                 35,160.00 הדלפ תורגסמו ןמוא תורגנ 60 כ"הס                
    
)הנבמ( האורבת ינקתמ 70 קרפ      
    

                              22,890.00 םימח / םירק םימ תקפסא 10.70 קרפ תת    
    

                              19,300.00 ןיכפושו ןיחולד תכרעמ 20.70 קרפ תת    
    

                              65,900.00 תויאורבת תועובק 30.70 קרפ תת    
    

                108,090.00 )הנבמ( האורבת ינקתמ 70 כ"הס                
    
יללכ - ילמשח וקתמ 80 קרפ      
    

                              10,440.00 תונוש 00.80 קרפ תת    
    

                               2,600.00 רפע תודובע 10.80 קרפ תת    
    

                               5,700.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת    
    

                              20,000.00 םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת    
    

                               5,570.00 דוסי תקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              21,489.00 למשח תוחול 50.80 קרפ תת    
    

                              68,455.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                              59,640.00 תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                              33,440.00 שא יוליג תכרעמ 80.80 קרפ תת    
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10/10/2020

דף מס':     077 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                              32,500.00 תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת    

    
                259,834.00 יללכ - ילמשח וקתמ 80 כ"הס                

    
חיט תודובע 90 קרפ      
    

                               6,612.00 םינפ חיט 10.90 קרפ תת    
    

                              22,880.00 ץוח חיט 20.90 קרפ תת    
    

                 29,492.00 חיט תודובע 90 כ"הס                
    
יופיחו ףוציר תודובע 01 קרפ      
    

                              25,116.00 טינרג" /הקימרק יחירא ףוציר 20.01 קרפ תת    
שיש ,"ןלצרופ            
    

                                 177.00 םיחיטש ,C.V.P ףוציר 50.01 קרפ תת    
    

                              71,875.00 תוריק יופיח 80.01 קרפ תת    
    

                               3,680.00 רתאב קוצי וצארט 90.01 קרפ תת    
    

                               2,720.00 תונושו וצארטמ םיימורט םיטנמלא 01.01 קרפ תת    
    

                103,568.00 יופיחו ףוציר תודובע 01 כ"הס                
    
העיבצ תודובע 11 קרפ      
    

                               2,240.00 םיקולב ןוטב ,חיט לע העיבצו דויס 10.11 קרפ תת    
סבגו            
    

                  2,240.00 העיבצ תודובע 11 כ"הס                
    
)םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 קרפ      
    

                              14,300.00 םוינימולא תונולח 20.21 קרפ תת    
    

                 14,300.00 )םוינימולא( ןמוא תורגסמ 21 כ"הס                
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10/10/2020

דף מס':     078 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
ריוא גוזימ 51 קרפ      
    

                              22,900.00 .םירזיבאו דויצ 10.51 קרפ תת    
    

                              12,300.00 .םירזיבאו רוזיפ תכרעמ 20.51 קרפ תת    
    

                               4,800.00 םירזבאו זג תרנצ 30.51 קרפ תת    
    

                 40,000.00 ריוא גוזימ 51 כ"הס                
    
ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 קרפ      
    

                              23,120.00 חפמ תויטסוקא תורקת 30.22 קרפ תת    
    

                 23,120.00 ןינבב םישעותמ  םיביכר 22 כ"הס                
    
תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 קרפ      
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    

תורעה 00.42 קרפ תת                                           
    

                              11,625.00 ,תוריק ,םיחטשמ ,םיפצרמ תסירה 10.42 קרפ תת    
םינוש ןוטב יקלחו תורקת ,תוציחמ            
    

                 11,625.00 תחיתפו  םיחתפ תצירפ ,תורסה ,םיקוריפ 42 כ"הס                
םיעקשו תולעת  ,םיצירח         
    
רתאה חותיפ 04 קרפ      
    

                              10,541.00 רקובמ קודיהו םיעצמ אבומ יולימ 10.04 קרפ תת    
    

                              32,481.00 םיפוציר 30.04 קרפ תת    
    

                               7,200.00 תויעלסו םיכמות תוריק 01.04 קרפ תת    
    

תורעה 11.04 קרפ תת                                           
    

                               3,995.00 םירעש 21.04 קרפ תת    
    

                              53,050.00 תורדג 31.04 קרפ תת    
    

                107,267.00 רתאה חותיפ 04 כ"הס                
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10/10/2020

דף מס':     079 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 קרפ      
    

                              10,635.00 תורגסמ 10.95 קרפ תת    
    

                 10,635.00 ןגומ בחרמ ,טלקמ 95 כ"הס                
   962,971.00 המאתהו תפסות ללוכ- תוחתלמ 2 הנבמ  2 כ"הס                            

    
)הנובירט( 3 הנבמ 3 הנבמ     
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

םיפוציר 30.04 קרפ תת                                           
    

                              70,290.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                             232,200.00 םיעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                             247,074.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                             273,750.00 תודובעו קחשמ ינקתמ ,בוחר טוהיר 90.04 קרפ תת    
תונוש            
    

                823,314.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                                 350.00 העיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                    350.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
קוריפו הנכה תודובע 15 קרפ      
    

תורעה 00.15 קרפ תת                                           
    

                               2,100.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 קרפ תת    
    

                              10,800.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                 12,900.00 קוריפו הנכה תודובע 15 כ"הס                
   836,564.00 )הנובירט( 3 הנבמ 3 כ"הס                            
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דף מס':     080 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
) הינח( 4 הנבמ 4 הנבמ     
    
יללכ - ילמשח וקתמ 80 קרפ      
    

                               2,300.00 תונוש 00.80 קרפ תת    
    

                              43,235.00 רפע תודובע 10.80 קרפ תת    
    

                              20,000.00 םיליבומ 20.80 קרפ תת    
    

                              28,150.00 םיכילומו םילבכ 30.80 קרפ תת    
    

                               1,880.00 דוסי תקראה 40.80 קרפ תת    
    

                              78,710.00 הרואת יפוג 60.80 קרפ תת    
    

                               1,200.00 תודוקנ 70.80 קרפ תת    
    

                              55,030.00 תומלצמ תכרעמ+הזירכ תכרעמ 90.80 קרפ תת    
    

                230,505.00 יללכ - ילמשח וקתמ 80 כ"הס                
    
יפונ חותיפ 04 קרפ      
    

                              77,790.00 תוגרדמו םיפוציר 60.04 קרפ תת    
    

                              36,000.00 תויעלסו תוריק 70.04 קרפ תת    
    

                             132,250.00 תכתמ תודובע 80.04 קרפ תת    
    

                246,040.00 יפונ חותיפ 04 כ"הס                
    
הייקשהו ןוניג 14 קרפ      
    

                                 945.00 העיטנו ןוניג 20.14 קרפ תת    
    

                    945.00 הייקשהו ןוניג 14 כ"הס                
    
תובחרו םישיבכ תלילס 15 קרפ      
    

                              99,000.00 םיעצמ 30.15 קרפ תת    
    

                             110,362.50 טלפסא תודובע 40.15 קרפ תת    
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דף מס':     081 בויב וק+היינח+תיברעמ הנובירט-תוחתלמ ללוכ
    

הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  
                               4,222.00 תוחיטב תוקעמ ,העיבצ ,רורמת 90.15 קרפ תת    

העונת ירדסהו            
    

                213,584.50 תובחרו םישיבכ תלילס 15 כ"הס                
   691,074.50 ) הינח( 4 הנבמ 4 כ"הס                            

    
)בויב וק(5 הנבמ 5 הנבמ     
    
בויבו םימ תודובע 75 קרפ      
    

                              37,560.00 )םיחפס ללוכ ריחמה( בויב יוק 30.75 קרפ תת    
    

                              20,344.00 בויב ינקתמ 40.75 קרפ תת    
    

                 57,904.00 בויבו םימ תודובע 75 כ"הס                
    57,904.00 )בויב וק(5 הנבמ 5 כ"הס                            

 
  
לכה ךס  

 4,941,709.50 החנה בושיחל םוכס  
הנחה כללית %        
החנה רחאל כ"הס    

        -0.10 לוגיע תחנה  
 4,941,709.40  כ"הס  

מ"עמ %71    
מ"עמ ללוכ כ"הס    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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